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!گاد ياوه ما

باغ ادامه داشت،  وارید کردیتا چشم کار م!یعجب دم و دستگاه ،يعجب قصر!کرد؟یم یآدم زندگ نجایا یعنی... به دور و برم کردم ینگاه

که  دیسف يوارهایعقب تر رفتم و به د یکم. ومدیساختمان بلند به چشم م کیاز  ییاما گوشه ها د،یداخل رو د شدیاونقدر بلند بود که نم

خونه  ادیبود من رو به  دایفاصله پ نیشده اش از ا يکه دالبر گچ بر وونیتاج بزرگ ا. شدن نگاه کردم دهیمحتاطانه کش اغب دور تا دور

تا ته کوچه ....داشتم دیفشردن زنگ ترد يبرا. نیی، سرم رو گرفتم پا زدینور آفتاب چشمم رو م. انداخت یبودم م دهید لمهایکه تو ف ییها

 يچهره .کار کنم؟ زنگ بزنم؟ یچ. آبِ دهانم رو قورت دادم.دستم رو لرزون جلو بردم...ستادمیمقابل زنگ در ا ارهوبد. رفتم و برگشتم

به  لیو به ندرت تبد بستیمردانه اش نقش م يچهره  يرو یبا اون لبخند خاصش که هر از گاه. جون گرفت دگانمیمقابلِ د ایمهربانِ برد

دلم و . دمیکش یفیاز سرِ بالتکل یاشتباه کردم اومدم ، ها؟ دستم رو انداختم و پوف دیاصال شا...دش زنگ خشک يدستم رو...شدیقهقهه م

خودم  شِیمن هزار سال آسا. و در آخر اون که برنده شد، دلم بود. من بودند مِیدر حالِ جدال بر سرِ تصم انیپا یکشمکشِ ب کیعقلم در 

تا قبل از  دمیچرخ. کردم `طاها  `متر باز مونده بود جمع کردم، پشتمو به عمارت  کیکه  ونمده. فروختمیم ایبرد يلحظه  کی يِرو به شاد

 یمحکم و کم يو صدا دیدو لنگه چرخ ينگذاشته بودم که در رو نیبه زم یهنوز قدم. عوض بشه از اون کوچه دور بشم ممیتصم نکهیا

.ستمیباعث شد با يمرد یِعصب

خانوم؟ نیکار دار یبا ک -

من که اصوال عادت به  يِرو برا يریگ میتصم نیدست و پام رو گم کرده بودم و ا. کردمیم دایپ یراه کیاالن  نیهم دیبا. رو بستم مچشما

بود،  ستادهیدر ا يدو لنگه  نیو ب دهیکه لباس فرم پوش یانسالیم يبه طرف صدا برگشتم، اقا. کردیسخت نداشتم سخت تر م يانجام کارها

. داشتم دیتو گفتن حرفم ترد. تابلو به نظر نرسم کردمیخدا خدا م. کردیاز شک نبود بر اندازم م یکه خال یبا نگاه, من لعملمنتظر عکس ا

که  زدیم بیوجدانم نه. نداشته باشه یچندان ریخونواده تاث نیرو به اون رو کنه و مسلما تو وضع ا نیرو از ا ایبرد یزندگ تونستیپول م نیا

 ایحق برد....ستیحق تو ن ده،یپولش زحمت کش يحتما برا ؟یکشیبار واسه مال مردم نقشه م نیکه ا ياد آورده خوردب ولپ یک یزندگ يتو

 نیمن ا. بودم دهیرو خر رازیبسازم تا االن نصف ش یبا پولِ مردم زندگ خواستمیمن اگر م" دیچیپیگوشم م يِلحنِ مالمتگرِ بابا تو...ستین

"....نمکینم مونیزندگ یِپوال رو قاط

:دست و پا بزنم دیشک و ترد يتو نیاز ا شتریمرد نذاشت ب يصدا

زنگ بزنم به  ای نیکار دار یبا ک نیگیم د،یپلکیدور و بر م نیا شیساعت پ میکه از ن دمیمن شما رو د!خانوم ستنیمردم عالف شما که ن-

س؟یپل

چنان با ! کنمیم یخونه رو بررس تیدارم موقع ،يبود اومدم دزدفکر کرده  يجد ينبود، انگار جد یاز شوخ ينگاهش و کالمش آثار يتو

. رمیبگ میتصم تونستمیمن که مردد بودم و نم. درست مثلِ من. شد یشدم که نگاهش پر از شک و دو دل رهیبهش خ جیو و جیگ يچشما

:همزمان گفت. کرد به تکون دادنِ دستاش عشد، شرو یسکوتم که طوالن

؟یکر و الل-
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! دهیبودن م "کر و الل" یمعن یچه حساب يِبه گوش هاش رو گاهیگاه و ب يدستاش جلو صورتم و اشاره ها يا رهیحرکت دا نیا دونستمینم

بهم وقت داد تا حواس و افکارم رو جمع کنم و بتونم خودم رو از مهلکه  شتریب يا قهیکه به کر و الل بودنم برده بود چند دق یهرچند شک

پول  دیبا...!در رفت شدینم گهید! خونه بود نیتا ته کوچه رو نگاه کردم، المصب همش متعلق به هم. م نجات بدمر کرده بودیکه توش گ يا

سرم رو  ؟یزندان چ رفتیم ایاما اگه برد... بود که پول رو ببرم بدم به صاحبش نیا یمنطق میتصم. بود نیدرستش هم رفتم،یو م دادمیو م

 رفتمیم نجایمن اگر از ا... کردیم خیمو به تنم س يمشت خالفکار حرفه ا هی نیتو زندان، ب ایبرد دنید فکر...دادمتکون  نیچند بار به طرف

رو بکشم  فونیبندازمش تو توالت و س تونستمیکه م رانسلیا يشماره  هینداشت، من بودم و  یکس مدرک چیه د،یفهمیکس نم چیه

هم به  گهیاگه صد بار د دیشا کنه،یکه آدم ها رو وادار به عکس العمل م طیشرا...زده بود ضااما اونا ازش مدرك داشتن، پاش رو ام...روش

خراب کردن  متیرو نجات بدم حتا به ق شیو زندگ ایکه پول رو بدم به برد رمیبگ میباز هم تصم رمیقرار بگ طیعقب برگردم و تو اون شرا

.خودم یزندگ

تو چشماش  تیدستم رو باال گرفتم و با جد نحالیبا ا. خنده ام گرفت بردیمن به کار م فهموندنِ حرفش به يِکه برا يتالشِ مذبوحانه ا از

:شدم رهیخ

.شماست ییکار داشتم که انگار منزل رو به رو 12من با پالك  -

ئن هستن بود که مطم یاللم، درست مثلِ زنده شدنِ کس کردیکه فکر م یحرف زدنِ من، اونم وقت. نگاهم کرد یکم. خورد یفیخف تکون

 يسخت و جد يچهره  فتم،ین ریکه گ فرستادمیصلوات م زیر کیو  دمیلرزیاز درون م نکهیچند برابر شد و من با ا دشیشک و ترد. مرده

:زد و گفت يپوزخند, به خودش اومد. باهاش قطع نکردم يرو لحظه ا میچشم سبه خودم گرفته و تما يا

د؟یپس چرا معطّل -

گفتم یمعطل یب

.بشم تیصالح دییٔتوسط افراد اون کوچه تا دیکه قبل از رفتن به منزل دوستم با دونستمیفقط نم ستم،یمعطل ن-

حرکت کردم و از ته  ییرو به رو يبه سمت خونه . رو گرفته بود میانرژ يکردن همه  ينقش باز قهیدو سه دق نیهم. جواب نموندم منتظر

.به سنّ و سالِ من داشته باشه يروبرو دختر يدل آرزو کردم صاحبِ اون خونه 

. مونده بود رهینگاهش کردم که همچنان به من خ یچشم رِیز. زنگ يرو گذاشتم رو دستم

 ياصال روز...دهیسپ يجزوه ها يآدامس نچسبونم ال گهید...نمازمو اول وقت بخونم دمیقول م ایخدا..... خونه نباشه یکس کردمیدعا م دعا

.....نییمتر افتاد پا کیتموم نشده بود که در به شدت باز شد و فک من  ازامیهنوز نذر و ن......فرستمیچهل تا صلوات م

 کردمیفکر م روزیتا د...رهیعمر زهد و عبادتم داره از دست م کی...یکنیگناه فراهم م تیچرا آخه موقع! یکنیکار و م نیچرا با من ا ایخدا

 ستادهیانگار نه انگار که اون مرد ا...بودم یو گرنه منم شنا گر قابل دمیدیآب نم يانگار....اما نه...ستمین شتریدخترِ چشم و گوش بسته ب هی

بشم، دختر  رهیخ انیکال عالقه داشتم به مهرو...آب دهانم رو با صدا قورت دادم. کوچه و منتظر بود تا دست از پا خطا کنم گرِیبود سمت د

جواب  کرد،یبراندازم م یقیکه در رو باز کرده و با اخم عم یگرفتن نگاه از جوان يشم براتال جهیدر نت!ستود دیرو با ییبایپسر نداشت، ز

تفاوت از  یو باطن ياما از نظرِ معنو... نداشتند یکه دو خونه با هم تفاوت چندان يو ماد يظاهر ياز نظرِ نما...! عادت..گهیعادت بود د...دندا
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 شدهچقد وضع کار بد  نیتو دلم گفتم، بب... کجا دهیجوونِ رعنا و ورز نیا...کجا ریپ رِیپاچه گ یِعصبان يِاون اقا...بود تا به آسمون نیزم

!...یو دربون یرو چه به باغبون ییرعنا نیجوون به ا

کردم نگاهم رو  یسع...تر شدنِ اخمش به چشمم اومد ظیچهره اش، بخصوص غل راتییتغ کردم،ینگاهش م رهیخ رهیکه خ ییاونجا از

...:نییپرتم کرد پا يبود انگار از بلند ختهیو تحکّم آم تیهم عصبان یبمش که با کم يم که صدابدزد

خانوم؟ نیکار دار یبا ک-

 يبه جا شدیم گریباز رفتیکاش م....ییمایچه س ییبود؟ چه صدا نیدلنش نقدریآدم ا نیا زِیچرا همه چ...مکث کردم یکم

که  خوندمیدرس م یبود؟ تو دانشگاه یمن چ رِیتقص! من يِپروا یب يِالفه شده بود از نگاه هاحتما ک...زدیم یصورتش به سرخ....یباغبون

 ییها نیو آست یباغبون يِبا اون چکمه ها یبود حت ستادهیمن ا يِکه رو به رو یجوون! نییپا تیفیمنتها با ک شد،یم دایجنسِ مخالف به وفور پ

:بلند تر گفت ندفعهیا. دانشکده بود يِبچه ها يه تر و جذاب تر از هم پیکه باال زده بود خوش ت

!؟يکه دندوناتو نشونم بد يداریرو زنگ و بر نم یدستتو گذاشت-

 یاز در فاصله گرفتم و پسرك کم یکم...زدم بیو به خودم نه دمیخجالت کش!!متر باز هیهنوز دستم رو زنگه و فکم  دمیمن تازه فهم و

...جلوتر اومد

؟یعل يچطور: فتباال برد و گ دستشو

رفته بود اون  ادمی...کال از مکان و زمان جدا شده بودم! بر من يوا. کردینگاهم م دیهنوز داشت با شک و ترد) یعل(ارویبرگشتم،  عاًیسر

 نکهیقبل از ا ؟يدکریحاال عالم و آدم رو خبر نم شدینم...بهاران يریبم...پادیو عکس العملم رو م کنهیبر و بر نگاهم م ستادهیپدرِ فوالد زره ا

:خونه رو هل دادم تو، در و پشت سرم بستم و گفتم یکی نیآبم و بزنه دربون ا ریو بخواد ز ادیبه خودش ب

اصال ...یچیندارم به ه میکار رم،یکه رفت تو به خدا م یعل نیجور وانمود کن که انگار مهمونتم،ا هی یپرستیم یتو رو خدا، تو رو به هرک -

...زنم،ینم میچیدست به ه ،ینه الزمه تو بمون امینه داخل م ،ستمیمیجا وا نیهم

:که تو باغچه افتاده بود اشاره کردم و گفتم یشلنگ به

 مینگو،به جوون یچیبه اربابتم ه رمیم گهیساعت د مین شم،ینم تیمن مزاحم باغبون یبرس اهاتیو به گل و گ يکارتو ادامه بد يخوایم اگرم

....ستمیبه خدا ن یمن دزدم ول کنهیفکر م اروی نیرحم کن، ا

اما ...نبود شیچند لحظه پ تیاز عصبان يخبر. نگاه کردم قیبه چهره اش دق..دمیهوا رو با صدا بلع...لحظه مکث کردم هینفس  دنیکش يبرا

در رو بست . ول کردم با عجله دستش رو. از اخمِ صورتش کم شد. به بازوش انداخت که هنوز تو دستم بود ینگاه. اخم داشت یهنوزم کم

سرم رو انداختم ... زدیچشماش برق م. دوشم هم يرو فیک یِنیسنگ. نگاهش آزار دهنده بود ینیسنگ. ستادیا هبا فاصل یو کم

تا اومدم دوباره ...کردمیم شیراض دیبا...کار دستم بده خواستیانگار م... یاز سرِ بدجنس ایبود  طنتیبرقِ نگاهش از ش دونمینم..نییپا

هرچند به اصرار اون اخمِ ترسناك رو حفظ کرده ..دمیدیصورتش م يآورد، خنده رو تو اجزا ساکت باال ٔروع کنم دستش و به بشونهش

:شد و گفت قیچشمام دق يتو. ناخداگاه آروم شدم و دست بردم به مقنعه ام...بود

؟يکردیچه کار م نجایا -

:گفتم  دیچرخیم اطشونیچشمام دور تا دورِ ح کهیدر حال. ادیم بدست تمیو موقع نمیتا دور و بر رو بب دمیکش گردن
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واسه  خوامیو واست بد شه؟ من نم نهیمنو بب ادین ست؟یارباب خونه ن...يکه منو نجات بد نهیمهم تر ا یاالن از همه چ گم،یبه خدا براتون م -

....یثواب کباب بش

:و گفت دیحرفم پر وسط

..ریزبون به دهن بگ قهید هیدختر -

....و به طرف ساختمون رفت.

 فیک هیرو دوشم بود و  يکوهنورد فیک هیبه خودم انداختم که  یزنگ بزنه؟ نگاه سیبه پل اره؟یرو ب یعل رفتیداشت م. برم داشت هول

:دمینگران پرس...زدمیمشکوك م یلیخ...نه حق داشت . کرده بودم زونیاز طرف چپم آو بیهم ار کیکوچ

؟يریکجا م-

...ستیخونه ن ینترس کس... گهیتو د ایخوب ب... ؟یکه وانمود کنم مهمونم ینگفت مگه-

حرف گوش کن  يِاومدم مثلِ دخترا. از رو دوشم برش داشتم و گرفتم تو دستم. بود نیکوله ام واقعا سنگ. رو صدا دار پوف کردم نفسم

راحت بکشتم و  تونهیبعدشم م ؟یچ ارهیسرم ب ییاگر بال. فتادیم داشت میانگار تازه دوزار...ستادمیدفعه ا کیکه  فتمیپشت سرش راه ب

.....کردما یعجب غلط.....فهمهینم چکسمیباغ خاکم کنه، ه نیجا تو هم نیهم

؟یهست یمعطل چ-

 کردمیهول م یوقت شهیبود که هم ياراد رِیواکنشِ کامال غ هی. دست خودم نبود. به مقنعه ام دمیکشیمرتب دست م. و پام رو گم کردم دست

به سرم  يفکر تیدر نها... شدنیروشن خاموش م یکی یکیمغزم  يِچراغا...که باهاش وارد خونه نشم اوردمیبهونه م هی دیبا. کردیبروز م

از که حتما پر  يتو اون خونه ا رمیخام برش داشته بود که االن م االتیخ کرد؟یم یرائیاز مهمون پذ اطیدفعه رو تو ح نیاگه ا شدیم یچ!زد

که توش قرص خواب آور  ارهیبرام ب یدنیهم نوش وانیل هی خواستیحتما م! شمیاتاقه و اتاقاش هم حتما تخت خواب داره باهاش تنها م

پاره افکارم  ٔمرد جوان رشته يصدا...به دور و برم انداختم یو نگاه ستادمیسر جام ا! من خودم ته صفحه حوادثم...الیخیبابا ب! قبال ختهیر

:کرد

 ؟یترسیتو؟ نکنه م يایچرا نم -

.دیخند یبار کم نیاول يِبرا و

::گفتم يکه فکرم رو خونده و با طلبکار اوردمیخودم ن يرو به

!کن ییرایپذ اطیدفعه ازمهمونت تو ح نیا -

...شهیبد م نهیبیم ادیارباب م هوی شه،یکه نم اطیآخه تو ح_

.دیدوباره مسخره خند و

:جوش آوردم دیخندیبه من م تیموقع نیتو ا کهنیاز ا. اضطراب داشتم یکم

....شما مسخره بازي ٔو بشم سوژه نجایتا بمونم ا سیمنو بده دست پل یعل دمیم حیترج.... منو باش که به شما اعتماد کردم-
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 نیها به هم یلیخ یِزندگ. بودم دهیو واقعا ترس دیلرز یم یدستام کم. پشتم روبه مرد جوان کردم. رو از کنارِ پام برداشتم نمیسنگ فیک

انداختم رو  یرو به سخت فیخونه شدم؟ ک نیاعتماد کردم و وارد ا يمن چجور. به حماقت خودم لعنت فرستادم. تباه شده بود یسادگ

:کنارِ گوشم گفت ییرو بر نداشته بودم که صدا میبعد دمِهنوز ق. دوشم

رمیپذیرو م اطیتو ح ییرایپذ شنهادیپ-

 یچ...دیحواله اش کردم اما حرف تو دهنم ماس يبه سمتش برگشتم و نگاه تند. نیو کوله ام رو پرت کردم رو زم دمیکش يبلند غیج

؟يریسر و صدا راه م یو ب يخزیچرا مثل مار م نکهیا گفتم؟یم

.یو بدونِ شوخ يجد. دیننشسته بود که صداش به گوشم رس رهیدستگ يدستم رو. توجه بهش به سمت در رفتم یو ب دمیرو کش راهم

...کنهیدوباره سوال جوابت م يزود بر نقدرینداره، اگه ا یجز نگهبان يکار شناسم،یرو م یصبر کن، من عل-

به خصوص که . گرفتم بمونم میدو دل شدم؟ برم؟ نرم؟ تصم...دادیمن رو م کیمردك انگار پشت در کش. حق با اون بود. مکث کردم یکم

 يتا درِ ورود قیآالچ يبه فاصله  ینگاه. لشیتوجه به من کلّه اش رو کرده بود تو موبا یو کامال ب قید تو آالچباغبونه رفته بود نشسته بو

سالنه سالنه به طرف . حرکتم رو کند کنه تونستیم. بود نیسنگ. شدمیم فیک الیخ یفوقش ب. در برم تونستمیم فتادیم یاتفاق گها. انداختم

خدا . حتی سرش رو هم باال نگرفت. رو گذاشتم کنارِ پام و نشستم فیک. رونیب دمیرو کش يبه درِ ورود یصندل نیکتریرفتم و نزد قیآالچ

به اطرافم  یآروم کردنِ خودم نگاه يِاز فرصت استفاده کردم و برا. دمیبه نظرش نرس یچرب و نرم يلقمه  مه یلیرو شکر، مثکه خ

.انداختم

استخر . از پنجاه متر بود شتریب دیتا درِ ساختمان، شا اطیدرِ ح يفاصله .کردیساختمان وصل م يرو به در ورود اطیدر ح یکیبار سنگفرش

 يدرختا. کردیم یرو تداع ایبودن و با اون سه تا نخل بلند، ساحل در ختهیکه دور تا دورش شن ر شدیم دهیطرف چپ سنگفرش د یبزرگ

و البته ....خرج شده بود قهیسل اطیح نیا یتو طراح یمعلوم بود حساب... شده بودن کاشته یبا نظم خاص واریدور تا دور د ده،یسرو، بلند و کش

....بود یچ”  آرهیخوبم م ي قهیسل ادیپول ز”  نکهیمنظور مامان از ا فهممیحاال م....ادیپول ز

ش رو باال زده بود و ها نیکه آست يبلوز مردونه ا. چشم دوختم غشیت شیبه سمتش برگشتم و به صورت ش. سکوتش متعجب شدم از

 نیموهاش دلنش يِعمد یِهرچند شلختگ! ومدینم یکیپالست یِباغبون يِنهایبه اون پوت يبود بد جور یو طوس يسورمه ا يِاز رنگها یبیترک

زنگ  شلیاخم کرده بود؟ موبا نقدریچرا ا نیا. لشیسرش رو کرده بود تو موبا یظیشد که با اخمِ غل دهیکش تشنگاهم به سمت صور. بود

 گفتیم ایبرد. کردمیفرصت عوضش م نیاول دیبا! حرصم در اومد!! من بود یِکه مثلِ گوش نیا ؟؟یچ...دیخورد و نگاهم رو به سمتش کش

.کردمیمباور ن. سامسونگ خز شده و دست همه هست ها

...مهمون دارم....که نه نه مشکل...نه....تر رید دیشا.. یساعت کی هی....امیم رترید یکمیمن . نه...ممنون،...سالم-

..فعال....باشه...شیشناسینه ، نم-

افکارم رو  خواستیانگار م. باالخره سرش رو باال گرفت و زل زد تو چشمام...کالفه شده بود یفکر کنم حساب ز،یرو پرت کرد رو م لشیموبا

.و ناخداگاه دست بردم به مقنعه ام نییانداختم پاسرم و . بود معذبم کرد یهرچ....نهیراست و دروغ رو تو چشام بب دیشا ای....بخونه

 يباز ياگرم بخوا....کن فیرو تعر هیپس خودت قض....راش بدم تو خونه کنمیاعتماد نم یمن معموال به کس ؟یچه کار داشت نجایخوب، ا-

....يدر بر ذارمینم...ترم ریسختگ یمن از عل ،یو دروغ بگ ياریدر ب
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:آروم گفتم. دمیهم ترس تشیاز جد. دمیهش خجالت کشاز نگا. ریرو انداختم ز سرم

.نمیخانوم طاها رو بب خواستمیم-

.رنگ تعجب گرفت نگاهش

خانوم طاها؟-

تکون دادم سر

ش؟یدیپس چرا ند-

...شدم مونیپش-

؟يدنبال کار بود -

....بود یشخص -

...يمنو کامل بد يقرار شد جواب سواال... يو نساز ياومد-

آره-

:بر اندازم کرد و گفت یبا نگاه! ط کردم، منو ببخش دروغ گفتمغل ایخدا

....یکلفت باش ادیبت نم-

 يزیمگه خودش باغبون بود من چ کرد؟یم ریبود که منو تحق یاصال ک! کرد؟ رمیتحق ایکرد  فیاالن ازم تعر....چشام جمع شد يتو اشک

تو مشتم بود، کف دستم از احساسات  لمیموبا...بودم  دیخودم خر يابر يدردسر. بودم، تنها بودم دهیترس. داشتم يگفتم؟ احساس بد

.زیآروم گذشتم رو م لمویچندشم شد، موبا. عرق شده بود سیمختلف خ

.افکارم رو هم بخونه دونستمینم دیبع کردیصورت من رو کند و کاو م رهیخ رهیبشر خ نیانقدر که ا. دیچهره ام د يرو تو یناراحت دیشا

:گفت يترلحن آروم با

؟ییهم دارن، تو دانشجو يالبته شرکت ساختمون ساز. کاراشونو بکنه گردنیم یکس هیهستم که دنبال  انیآخه من در جر -

.بله-

...نداشتم یشده بود، اصال حس خوب ییبازجو هیواقعا شب. آروم و مودب شده بودم ناخودآگاه

تو  به،یپسر کامال غر هی ينشستم رو به رو! داشتم من یچه دل و جرأت...کردیوذ منگاه نافذش همچنان تا مغز استخونم نف.... صبر کرد یکم

....دیفهمیاگه مامان م يوا ،یبزرگ و ظاهرا خال يخونه  هی

دیخندیو بلند م يدفعه ا کیبود که  يبار نیدوم نیا. خنده اش شکست يمون رو صدا يا قهیچند دق سکوت.

...یزنینه به االن که به زور دو کلمه حرف م ،یبافتیم سمونینه به اون اول که آسمون ر-

نگاهم رنگ !!دیخندیبود بعدش دوباره م يجد قهینه؟ دو دق ایبود  یاالن عصبان نیا.دمشیفهم یرو باال گرفتم و نگاهش کردم، اصال نم سرم

. اطرافم کردم طیومدم و حواسم رو جمع محبه خودم ا. مجهول بود یلیآدمِ رو به روم خ. بودم راستش دهیهم ترس یکم. تعجب گرفته بود

 شدیمشکوك م شتریکارام ب نیبا ا. رو کردم که لبخند بزنم  میاما تمامِ سع دونستمیبود نم یتو فکرِ چ کرد،ینگاهم م تحرک یداشت ب

:چشم ازم برداره گفت نکهیبدون ا. به کفش دارم یگیر
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يشد مونیچرا پش ینگفت-

.به اسم دانشگاه به صورت پاره وقت کار کنم خواستمیالف بودن، اآلنم بدون اجازه اومده بودم، مخانواده ام با کار کردنم مخ-

شروع  ییآدم از دروغ گو يها یاعتقاد داشت تمام بدبخت شهیبابا افتادم که هم ادیدونستم؟؟  یو نم ییانقد مستعد بودم تو دروغ گو یعنی

گرفتم زود تر پا  میتصم. یدروغ مصلحت گنیم نیبه ا.شناختم  یآدم رو نم نیاما من که ا...تیاهم یو به ظاهر ب کیکوچ يدروغ ها....شهیم

..کنم یو مودب ازش تشکر و خداحافظ یمیکردم صم یسع. بگم يبزرگتر يمجبور شم دروغ ها نکهیا ازشم، قبل 

.جبران کنم يلطفتونو چه جور نیا دونمیممنون، نم یلیخ-

 دمیچون از اولش فقط صورتش رو با اخم د دمیشا.جذاب بخنده نقدریا يبودم پسر دهیتا حاال ند....ت شدمما....قشنگ يخنده  هی د،یخند

 يجد یشوخ یداشت شوخ هیقض دم،ینگاهم رو دزد.باال رفتیضربان قلبم داشت م.دیلبخند رو لبم ماس! انقدر لبخندش به نظرم خاص اومد

:تگف انهیدلجو. شدیم

.من به شما پناه آوردم ییجا هیروز  هی دیشا که،یکوچ یلیخ ایدن -

شم؟یهم خوشحال م یلیخ دیاریبه من پناه ب دییبله، بفرما گفتمیم گفتم؟یم یچ. اکتفا کردم يبه لبخند. گرفته بود نمیمن ا یمودب جو

: ا صداش متوقفم کردکه برم ام دمیگفتم و چرخ یلب خداحافظ رِیز. وزنش رو تحمل کرده بودم یراه الک نهمهیا. رو برداشتم فمیک

.نره ادتی لتیموبا-

گرچه . دمیکه نسبت بهش داشتم خجالت کش يا یاز افکارِ منف. رو ازش گرفتم لمیدست دراز کردم و موبا میحواس یزده از ب خجالت

.تو  ومدمیم دیعاقل باشم اصال نبا خواستمیشرط عقل بود، اما اگر م اطیاحت

:وار جواب دادم زمزمه

.مزاحم نشم گهید دمیره، قول مهم ب ادمی-

:زد و گفت یرو باز کرد، کوچه رو نگاه کرد، چشمک در

...شهر در امن و امان است-

...گوشم رد شده بود خیاز ب. نفسم رو فوت کردم....دیدوباره خند و

تو سرم پر بود از لبخند . بودم پوال رو فراموش کرده هیتمام وقت که اونجا بودم کال قض کردم،ینگاهش رو حس م ینیسر کوچه سنگ تا

خوشحال بودم که هنوز ...حس خوب داشتم هیخوشحال بودم، ....دیاسمم رو هم نپرس دونستم،یاسمشم نم یحت.....باغبون جذاب کیجذاب 

مامان و بابا هم  یحت. کردم يچه کار بد دونستمیهم فقط خودم م یاما از طرف.کننیدختر سو استفاده نم هیبا  شونیهاهستن که از تن ییآدما

...کردم و پسش ندادم دایپر از پول پ فیک کیمن  دونستنینم

بر در کوبمیم مشت

بر پنجره ها میسایم پنجه

!دچارِ خفقانم خفقان من
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زیبه تنگ آمده ام از همه چ من

:بزنم يهوار دیبگذار

!يآ-

:داغ کرده بود تو دستم جابجا کردم گهیرو که د تلفن

ایبرد يریول رو بگپ نیا دیتو با_

حرومه ایاصال حالله . پول از کجا اومده نیا دونمیمن چه م! بهاران تونمینم_

: وسط حرفش دمیپر

کردم به جون  دایپول رو پ نیا کنم؟یم خوادیدلم م ياومدم تهران و از خانواده ام دور شدم و هر کار نکهیتو راجع به من؟ ا يفکر کرد یچ-

نادرست ٔبه اون دختره يپول و بد يخوایم یداره وقت یتیحالل حروم چه اهم. به پات بره يخار ستمیخودت که حاضر ن

:شد یاوج گرفت و عصبان یکم ایبرد يکالفه  يصدا

درست حرف بزن-

گفتم انهیکردم، دلجو یبود رو مخف دهیصدام خواب يِکه تو یحرص. گرفتیهم پشت نازگل رو م هنوز

پوشاك داره و خونه شون فالن محله  يدیبهت گفته بود باباش تول ادتهی. یچشماتو باز کن يخوایوزم نمهن. ایبرد يهنوزم دوستش دار -

همون موقع هم .... شاگرده یاطیخ هیکه باباش تو  يدیفهم نن،یشیم رازیمحله ش نیخالفکارتر يدیفهم ياست، آخرش روز خواستگار

!دوختن سهیبود واست ک وممعل.یباش یمنطق ینخواست

عوض شد نقدریشد که ا ینازگلم چ دمیمن هنوزم نفهم. یکن بتیدوست ندارم غ ،یدونیتم مخود-

يعاشق بود يادیتو ز....از اول بود گمیشد، من که م یعوض-

همه عشق و احساسش رو خالصانه وسط  ایبرد دمیدیم یوقت شدیدلم جمع م. بودم یبه وجود اومده شاک تیاز وضع. سکوت کرد یکم

:منو به خودم آورد دادیآرومش که خبر از درونِ توفان زده اش م يصدا. نکرده افتیدر ییچشم و رو یبه جز ب يزیگذاشته و چ

 تونمیکس به جز تو نم چیکه با ه یدونیم نمیا. که داغون داغونم یدونیچقد تحت فشارم، م یدونیخودت م ؟یسرکوفت بزن يخوایاالن م-

حرف بزنم

کرده بودم  هیبش تک میزندگ طیشرا نیبغض دارش بودم، داداش محکم من که تو بدتر يدورگه  يصدا نیعاشق ا. گلوم رو گرفت بغض

شد و  ریمن هم ناتوان در کنترل احساسات، اشکم سراز. ارهیاشکم رو درب یبه راحت تونستیبغض دارش م يصدا. بود دهیکش یچقدر سخت

..ثمر نداد هیکردنِ گر یمخف يتالشم برا

ازم بر  هیکرده، منم که جز گر یبابا که پشتت رو خال.....من دلم پره داداش، من غصه دارتم. خوام به تو سرکوفت بزنماگه ب رمیمن بم-

ادینم

:محکمتر گفت یمن لحنِ صداش مهربون شد و کم هیگر رِیهم تحت تاث ایبرد. حرف بزنم شتریهق اجازه نداد ب هق
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کارِ من و نازگل  رِیگیپ یلیخودشم خ. خواسته یگفته و چ یهش نگفتم که پدرِ نازگل چکرده؟ من اصال ب یگفته بابا پشتم رو خال یک-

چرا بهار جان؟ هیحاال گر. ستین

:دادم به جمله آخرش ریخاتمه بحث گ يدرد هاش باشم، برا يرو يدرد خواستمیمن نم. سکوت کردم تا به خودم مسلط بشم یکم

...نگو بهار -

:دیخند

!!حاال چه جمع چه مفرد....تو يداریدست برنم-

:من يِبه درسا دیکش عیاونم موضوعِ بحث رو سر.موقع اش آرومم کرد یب يخنده . شدم ساکت

درسا چطوره؟-

.گذرهیم -

 هیپول دار و ندار  نیلحظه فکر کن ا هیپول بسته باشه،  نیبه هم یکس یتمام زندگ دیکن، شا دایپول رو پ نیتو رو خدا صاحب ا...بهاران-

گه؟یآدم د هیجون  متیبه ق يتنگنا نجات بد نیمنو از ا ادیدلت م نیبوده، بب ضیمر

گفتم يسرسر ایبرادرانه برد يها حتیاز نص یخالص يبرا: 

.باشه -

من  و ذارهیاثرِ مثبت نم یکیمن  يِرو دادیداد و ب دونستیچون م(داشت مهربون باشه  یبود و هم سع يکه هم جد یبا لحن. ومدیکوتاه ن اما

:مصرّانه ادامه داد) دمیانجام نم هیرو به زور و اجبارِ بق يکار چیه

 یپول نقد گذاشتن، اما مواظب باش بدهکارِ خودت و وجدانت نش ونیلیسخته از صد م یلیخ دونمیم دونم،یبهاران وسوسه کننده است م -

.درده که درمان هم نداره نیکه عذاب وجدان بدتر

بهش نگفته بودم . حمام يرو قطع کردم و رفتم تو ی، گوش "دمیو پس م کنمیم دایباشه صاحبش رو پ"که  ایبرد دادن به نانیاز اطم بعد

نگفتم که رفتم پول رو پس بدم و . تا درِ خونه شون هم رفتم ینگفته بودم زنگ زدم، آدرس گرفتم و حت. شماره تلفن بود هی فیک يِتو

 ازمندیپول باشه، نه ن نیبود که جونش در گروِ ا ضینه مر. واسه پولش صبر کنه  تونستیم اون خونه و عمارت صاحبِشدم، چون  مونیپش

دیزیبشه آخرت  اشیپول دن نیبود که با کم شدنِ ا

. برگشتم تو اتاق و لباسام رو برداشتم. حموم رو گرم و لذت بخش کنه يفضا یحساب کنمیحمامم رو جمع م لیآب رو باز کردم که تا وسا.

.تو آرامش راحت تر بود يریگ میو تصم دادیبهم آرامش م. دوش بودم رِیفکر کردن زعاشقِ 

بره  دینازگل رو نداره با هیکه چون پولِ مهر دونستیاحتماال م. ساده نبود ایاما برد کشه؟یانتظارش رو م یچ دونستینم ایواقعا برد یعنی

از دوست و  یکه تا عقد وقت داشت حساب یو تو اون فرصت کم يخواستگار از اون ، عمه جان بعد از جلسه ریغ. زندان يِها لهیپشت م

و زندان و معتاد شدن و خالفکار شدنِ  هیاز مهر یسوزناک يِو بابا استفاده کرده و داستان ها ایبرد يعوض کردنِ رأ ياآشناهاش بر

 یپدرِ نازگل در در حد حرف باق يِپسغام ها غامیو پ دهایتهدبود که همه  نیا ایالبته شانسِ برد. بخت برگشته تو زندان گفته بود يدامادها

 ایبرد...ادیممکن بود کوتاه ب رِیغ دمیکه من د ياون پدرِ دندون گرد ؟یاما باالخره که چ. اجرا گذاشته نشده بود يا هیمانده و هنوز مهر

 کردمینگاه م هیبه قض رونیمن که از ب دیاما از د. ل کنهرو ح هیحد و حصرش به نازگل قض یبا عشق ب تونهیم کردیخوش باورانه فکر م دیشا
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چطور ممکن بود پدرش . نداره هیقض نیتو ا یدخل و تصرف چینازگل ه رمیبپذ تونستمیاما من نم دونم،یرو نم ایبرد. بود ایمثلِ رو يزیچ هی

.بود ایبرد یِو قانون یشرع ،يزنِ عقد. يدردسر چیشروع کنه بدونِ ه ایرو با برد شیزندگ تونستینفوذ روش داشته باشه؟ نازگل م نهمهیا

 اهیباعث س ينجوریکه ا يدختر نیبا ا تونستمینم, اما من اگر بودم دونستم،یرو نم ایبرد. دمیکش فیرو شامپو زدم و با آرامش به تنم ل سرم

. بود با مرگ اون عشق يعشق مساو و شک به کردمیبه عشقش شک م. کنم یلحظه هم زندگ کیشدنِ روز و شبِ من و خانواده ام شده 

نازگل، و  دنِید خوابِیو ب تابیب ایکه برد نجایا د،یرسینم نجایاگر نشده بود به ا. و نازگل تمام شده بود ایعشقِ برد. رو گرفته بودم ممیتصم

 کی خواستمیتا به وقتش، م داشتمیمن پول رو نگه م. شبهاش يِایاش شده رو هیمهر يِداداشم حساب و کتابِ سکه ها یِفکرِ ناراحت یاون ب

.کردمیم شیکه بود راض يهر طور. کردمیم شیراض. کمک کنم ایبار هم که شده من به برد

. مبل يدم کردم و ولو شدم رو ییچا وانیل هیسرِ فرصت و حوصله . ییرایاومدم بعد از عوض کردنِ لباسام رفتم تو پذ رونیحموم ب از

از  میبگذر. باشه ياتفاقِ بد تونستینم قشیو اخمِ عم ابیاون باغبونِ جذاب با اون لبخند کم دنِید. کردمیور ماتفاقات امروز رو تو ذهنم مر

حتما بهش . دمشیدیم گهیبارِ د کیکاش . بودم ینبود من سالِ سومِ مهندس یهرچ. عاشقش بشم تونستمیباغبون بود و من نم هی فقط نکهیا

خودم رو  يِبلند داد زدم که خودم صدا کنم؟یمن دارم بهش فکر م نم؟یبب ستایوا....به خودم اومدملحظه  کی...بشه گریبره باز گفتمیم

....رونیب امیب يزپردا ایبشنوم و از رو

خودم کم غصه دارم؟!! اصال به من چه! اه -

ت؟دوباره زد به کلّ! چه دردته: که از تعجب گرد شده بود گفت يبا چشمأ رونیاز تو اتاق اومد ب نگار

.کنمیبابا، دارم فکر م یچیه -

...مایاسب کالس دار يبا آقا 8شد، فردا ساعت  11شام رو بشور، ساعت  يحرفا پاشو ظرفا نیا يبه جا -

:پرت کرد طرفم و گفت, اوپن برداشت  ياز رو لمویموبا

لنت؟یرو سا شیذاریچرا م! خودشو کشت نمیا-

طاها  نکهیکال داشتم، از ترس ا سیتا م 11رو نگاه کردم،  میبتونم سر به سر نگار بذارم، گوشبود که  ینگفتم، فکرم شلوغ تر از اون يزیچ

نگاه  یدوباره به گوش! شناختمیفقط نگار رو م یاسام نیب گه؟یبودن د یک نایا! دونه دونه نگاه کردم. کرده بودم لنتیبهم زنگ بزنه سا

از ترس خانوم . مشت شماره افتاده بود هی. دوباره زنگ خورد! بودمش دهیته بود خردو هف! خودم بود شک نداشتم یگوش نکهیدر ا... کردم

به  یاسمِ شخص نباریا. اس ام اس بلند شد يبالفاصله صدا. انقدر زنگ خورد تا قطع شد. دادمیرو جواب نم یبیغر بعجی ٔشماره چیطاها ه

و گنگ اس  جیرو از کجا داشت؟ من شماره اش رو از کجا آورده بودم؟ گ دختر عموم؟ شماره من يپسر خاله  ثمیم ثم؟یم....افتاد ثمیاسم م

:ام اس رو باز کردم نوشته بود

!کار واجب دارم فربد. بردار زنگمیم. دمهیشماره جد نیا. اعتبار ندارم. ثممیم-

گه؟ید هیفربد ک جان؟

.نیکار دار گهیفکر کنم با کس د. نیاشتباه گرفت: نوشتم

اس ام اس بدم؟ یکنیاعتبار ندارم، مجبورم م گمیبهت م.یکنیم يدار یچه غلط ستیمعلوم ن!  گمین بهت ماال: جواب داد عیسر

.هیفربد ک نیا دونمیمن اصال نم ستیفربد ن یگوش نیخانوم محترم ا ایآقا  -
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جواب دارم نباریا. کرده بود دایواسه مزاحمت پ یچه راه الک. شدمیم یداشتم عصبان گهید. زنگ خورد یگوش دوباره

دیبفرمائ-

سالم خانوم! ِ-

:بودم در پاسخ به سالم متعجبش تنها گفتم یهم عصبان یکم کهیو محکم در حال يجد

سالم-

...مال فربده بخدا, رمیگیشماره تماس م نیساله با ا 3من االن ....یعنی...اما من  د،یببخش-

حداقل . بود دیجد یلیخ گهید وهیش نیاما ا. داشتم یقبال هم مزاحم تلفن. شدمیتر م یمن هم لحظه به لحظه عصب. صداش متعجب بود هنوزم

. من يِبرا

 11ساعت  شون؟یکه خونه دارن ا شاالیا.نیگیکه م يفربد نیا يخونه  نیکارتون واجبه زنگ بزن نقدیشمام اگه ا شناسم،یمن اصال فربد نم-

.محترم يشبه آقا

-....

:توجه به سکوتش گفتم یب

.شب خوش-

.قطع کردم و

عکس خودم رو . کردیم یبهم دهن کج نهیتو آ رمیرفتم که مسواك بزنم، تصو. گذاشتمش رو اوپن وظرفا رو شستم. شدم لمیموبا الِیخیب

بود که  یآخه چه قرض گرفتن نیا. نداشت يکار من کم از دزد رم،یقرض بگ خواستمیاگه م یحت. یبا چشم بند مشک دم،یدیدزد م کی هیشب

 میمامان بود که برامون تصم شهیگرفت، هم میتصم دینگرفته بودم چطور با ادیوقت  چیبابام ه يتو خونه ! داشتل خودش خبر نصاحب پو

نشو، کارمند دوست  لیوک: بابا بود يبزرگتر به عهده  ماتیتصم. دوست باش، با اون نباش نیبرو، با ا نجایبخر، اونو بپوش، ا نویا گرفت،یم

و عاشقش شد،  دینازگل رو د ایبرد یباعث شد وقت نیهم. ها یدست امر و نه نیو از ا رازیش ایتهران  قطدانشگاه ف ه،ندیدر آ یندارم بش

دانشگاه  يهم باعث شد که زمانِ انتخاب رشته، معمار نیهم. ينه دلسوز شونهیو خودخواه يخانواده از سر لجباز يفکر کنه مخالفت ها

دوست داشتم رو . خواستیدلم استقالل م. از اون وابسته باشم شتریب خواستمینم. بدم حیرجت رازیشگاه شدان کیرو به الکترون یبهشت دیشه

. خسته بودم دنیاز بکن نکن شن. خودم اشتباه کنم، خودم تاوانش رو بدم. ستمیخودم با يِپا

نگاهم . دادیبهم آرامش م شهیکار هم نیو ابود  يروزِ پر کار. شدم میگوش يتخت افتادم و طبق عادت وارد اس ام اس ها يرمق رو یب

..شدیو لحظه لحظه چشمام گرد تر م گشتیزده بودن م جیکه برام مس يافراد ياسم ها يرو

به اسم احمد  یاس ام اس اول رو باز کردم که از شخص ست؟یمن ن یگوش نیمن؟ نکنه واقعا ا یتو گوش نیک نایاز کجا اومدن؟ا نایا! يوا

:بود

`.آره حله. میسالم، چاکر `

ينگفته بود، برم بعد يادیز زیکه چ نیا

` دیریلطفا با من تماس بگ د،یدیجواب نم زنمیزنگ م یهرچ د،یجونز قرار دار دیوید ندهیمهندس امروز با نما "
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ه؟؟یجونز ک دیویمنه؟؟ د مهندس؟؟با

وسط؟ نیا گهیم یچ گهید نگار

.اس ام اس نده چون تو جلسه ام گهینم داآل ست،یسرم شلوغه، فردا هم معلوم ن یلیخ امروز

یطوس نهیکه زم یمتنِ قبل يِرو دمیبه عقلم غلبه کرد و نگام رو کش يکنجکاو. من ارسال شده یِاز گوش یعنی نیا. بود یآخر آب جِیمس رنگ 

:داشت و معلوم بود از طرف نگاره 

"؟  نمتیبب يایم یک ،یدلم برات تنگ شده گوگول جمیسالم عج "

!انگار دو سالشونه! جمیعج جمیعج. کرده بود عشیخوب ضا! ولیخنک از دلم رد شد، ا مینس هی...افتاد میدوزار ناال

...:غرق شم یدر خوش نیاز ا شتریوجدانم نذاشت ب يصدا

"؟يصاحبش شد ،يساعت خونه اش بود مین! شنینخورده که پسر خاله نم ییچا! آخه تو چته"

بر  يوا يا...زدم تو سرم یسرِ جام نشستم و دو دست!خودم افتادم لیموبا ادیدفعه  کیتم و اومدم بخوابم که گرف يوجدانم رو جد هشدارِ

و از  ومدیبابا م! کردیم خیزنگ زده باشن فربد جواب داده باشه مو به تنم س نکهیفکر ا! يوا....تا حاال زنگ زده باشن نایاگه مامان ا!! من

!کشوندمیم رازیتا ش سامیگ

.شمارم رو گرفتم عیو سر دمیجا پر از

:دیچیپ یصداش تو گوش.....ریگ امیرو پ رهیبردار االن م....چهار....سه....دو بوق......بوق هی

بله؟-

صداشو درست بشنوم ذاشتینم کیموز يصدا.....بود یانگار وسط عروس....دورش شلوغ بود چقد

که بتونم حرف بزنم؟ ییجا هی دیبر شهیم-

.االنه که نگار بپره تو اتاق، از بس که به صدا حساس بود! با داد گفتم بایتقر نویا

....لحظه هی:زد ادیفر

:گفت دیرسیصداش واضح تر به گوشم م کهیبعد درحال یکم

...دییبفرما-

سالم-

سالم، شما؟-

.که االن دستتونه میلیمن صاحاب موبا-

! چه وضع حرف زدنه نیا! خاك بر سرت! میشونیتو پ دمیبا دست کوب....جذابشو تصور کنم يچشما تونستمیم...خنده اش اومد يصدا

....دیلرزیدستم م....استرس گرفته بودم

کنه؟یشما دست من چه م لیااا؟پس موبا-

.....من همون دزده ام...من... آهان....زهیچ....دیببخش...یعنی -

!برا خودت یگیم یچ! خفه شو! بهاران! يوا
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:مسخره ام کنه چشمام رو بستم و تند تند گفتم نکهیقبل از ا... دیبا صدا خند ندفعهیا

.سیبدش دست پل خواستیم یخانوم طاها، همون که عل يمن همونم که امروز صبح اومدم خونه -

...شماره منو از کجا ؟یخوب: متعجب شد صداش

....:وسط حرفش دمیپر

!که دست شماست مال منه نیا. که گمیم-

 یتر شدم و ب يجد. که زدم شدم، لبم رو محکم از داخل گاز گرفتم ییمتوجه حرف دو پهلو...حالش خوش بود انگارکال .دیخند دوباره

:توجه به خنده اش گفتم

ن؟ینداشت بیغر بیامروز تماس عج. شده یهامون اشتباه لیموبا-

:گفت یمتعجب يِمکث کرد و با ته صدا یکم

زنگ زد دو سه بار و بالفاصله گفت  ییآقا شیدو ساعت پ یکی نیاما هم. نگاه کنم لمیبه موبا دمیشلوغ بوده امروز،اصال نرس یلیسرم خ-

..دختر بود کی يِصدا دنِیاشتباه گرفته چون ظاهرا منتظرِ شن

!بابام بوده: دمینال

ها يالبته به چشم برادر...یجوون يچه بابا... ماشاال -

گند رو  نیا دیبا يچجور...بابا زنگ زده بود...از اون مضطرب بودم شتریچون ب دمینخنداما ...خنده ام گرفت...دیخودش قاه قاه خند و

...دمینال دینا ام...آخه کردمیم یماست مال

االن من چه کار کنم؟-

:گفت طونیو ش الیخیب

.میشبه، منم که وسط مهمون 12االن -

:در اومد، محکمتر گفتم حرصم

.رمدا اجیرو احت میمحترم من گوش يِآقا-

: توجه به حرف من گفت یب

اس ام اس نداشتم؟ من

: ام گرفت خنده

.دونمیمن چه م-

.کنمیاس ام اس هاتو چک م کنمیکه م يکار نیتو اس ام اس هام؟ منکه االن اول ینرفت یبگ يخوایم -

:تند تند گفتم بازم

 یکه گوش نیدونیم.  نیشما نخون. ستیخودم ن یکه گوش دونستمیاآلنم نم. تا بخوابم خونمیبه خدا من عادت دارم شبا اس ام اس هام رو م -

.ستیمال شما ن

...دیخند دوباره
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.نشه ایکه بعدا ر گمیدارم بهت م. دختر بگذرم هی ياس ام اس ها ریبتونم از خ دمیگفته باشم ممکنه که بخونم، قول نم یباشه، ول-

.دروغ چرا اصال دوست نداشتم اس ام اس هام رو بخونه. زدیوج مهم درش م یبود اما بدجنس یمیو صم طونیلحنش ش نکهیا با

.مردم نباکسیکه آدم بره تو ا ستین یکار درست نیا -

دن؟ینم. دنیانجام م ادیاما آدما کال کار نادرست ز. کامال باهات موافقم -

 عیسر دیبا. منتظر بمونم شتریب تونستمینم.تمن آبروم رف يخدا يکار کردم؟ وا یمن چ دهینکنه فهم. روم ختنیسطل آب سرد ر هی انگار

:دمیپرس ؟یزنگ زده باشه چ میاگر خانوم طاها به گوش. گرفتمیرو م لمیموبا

نداشتم؟ یمن تماس خاص-

 هیمن که ... دونمینم...درختا نیا يپا ختمیهم کود ر یچند تا درختم حرس کردم، کل هی دادم،یرو آب م اهایمن که از صبح داشتم گل و گ -

!دهیخونه رو کوکب خانوم جواب م يتلفنا ستم،ین شتریباغبون ب

نشون بدم و مچم رو  شیبه شوخ یعکس العمل نیحتما منتظر بود من کوچکتر. دادیم يریمچ گ يِهم بو یکمی...دیبار یاز لحنش م طنتیش

:گفتم خبرنیمه جا بکه از ه یینایچپ و مثلِ ا یخودم رو زدم به کوچه عل. که اس ام اس هاش رو خوندم رهیبگ

م؟یرو پس بد الیو موبا مینیرو بب گهیهمد ییجا هیتا فردا  دیباش یاگه شمام راض. دارم اجیرو احت لمیمن موبا-

:تر گفت يجد یکم

.برم دفتر ارباب دیمن فردا با -

:گرفتم و گفتم دهیرو نشن شیشوخ

.رمیخودم رو بگ یِرو بدم و گوش لتونیموبا امیمن فردا ب ستین یپس اگه مشکل-

.ینه خانوم چه مشکل-

ن؟یدیپس آدرس رو م-

!کنمیخودم اس ام اس م یبه گوش-

...شب خوش....باشه پس-

...ریشب شما هم بخ-

ته دلم رو  یحس کنمیانکار نم.نهیجلو آ دمیرو پرت کردم رو تخت و پر یو امانته، ذوق زده گوش ستیخودم ن لیموبا نکهیتوجه به ا یب

احساس . رفتیبرجسته ام گل انداخته بود و لبخند از رو لب هام نم يگونه ها. ناشناخته بود یبرام حساب ن،یریکه گرچه ش ددایقلقلک م

بود،  یمشک یلیکال چشم و ابروم خ. دادیشون رو پر ستاره نشون م یاهیتو چشمام بود که س یبرق خاص! شدم وشگلخ یحساب کردمیم

 شدیبود که نه م يجور هی. یبود نه مثل بابا عقاب یهم نه مثل مامان قلم مینیب. بودم و رنگشونو از بابا درشت مامان رو به ارث برده يچشما

.غیت ریروش گذشت و بردش ز یبیع شدیخوشگله، نه م یلیگفت خ

.کنم لیصورتمو تحل شتریاس ام اس اجازه نداد ب يصدا

....آدرس نیبه ا ایب11سالم فردا ساعت  -

فردا تا



ربر انجمن نودهشتیاکا  64بهاران –  صبح آرزو                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧

حتما ،یباشه مرس: اب دادمجو عیسر

:نوشت دینکش قهیدو د به

....دهیجور خرجا رو نم نیکفاف ا یحقوق باغبون ،يو اون اس ام اس بد نیمن به ا لیتا صبح با موبا ینیحاال نش -

!وانهید... بلند بلند دم،یخند

....یکنیمن اس ام اس خرج م بیاز ج يکه دار ییشما نیفعال که ا -

وارد  یواقعا فکر کرده بود االن با دو تا اس ام اس بهم فشار مال دیواسه گفتن داره، شا يزیچ هیجواب نداد،مطمئن بودم  منتظر شدم یهرچ

امکانات  تونستیم خواستیو اگر بابا م دیرسیاما خوب دستمون به دهنمون م میاونا نداشت يدرسته که ما باغ و عمارت مثل خونه ! شهیم

.بذاره ارمونیدر اخت میکه االن داشت ییزایچ نیبهتر از ا یلیخ

نگار مسواك تو دهن وارد . چشم رو هم نذاشتم قهیدق کیبود دست و پنجه نرم کردم و حتا  بیکه عج یدخترونه و حس ياهایصبح با رو تا

:اتاق شد با اشاره گفت

)يداریتو چرا ب(؟ياریچه ا ب او

!حرف بزن ایبشور بعد ب تویبرو دهن کف! مرض-

.ومدیخرت خرت جلو روم مسواك بزنه بدم نم ستهیوا یکی نکهیاز ا شتریب یچیه از

.مدت نیهست ا تیزیچ هیاصال تو  ؟يداریچرا ب گمیم-

.امینگران برد. ستین میزیچ. نگار یولن کن سر صبح-

.تا خودم رو لو بدم کنهیمطمئن بودم انقد نگاهم م. ییبه چشماش نگاه کنم رفتم تو دستشو نکهیبدون ا و

اومده  شیبرام پ يکار هیبچه ها من : آخر کالس بلند داد زدم. و مهتاب رو هم ندادم دهیو سپ دیحتا جواب وح دم،ینفهم یچیکالس ه از

 آره؟یواسش اور هد رو م تونیکی ام،یرو نم يکالس بعد

؟یکجاست چ ندهیاگه گفت نما آرم،یمن م: گفت مهرناز

.پرسهیمطمئنم نم -

اسب  يدو سه بار آقا. تابلو بودم از بس استرس داشتم یلیالبته خودم هم خ. رمیهر طور شده بفهمن من دارم کجا مدوست داشتن  انگار

.بودم دهیصدام زده بود و نفهم

 کنمیفکر نم. کردمیخودم رو معروف م یدست یداشتم دست نباریبرام مهم بود پشت سرم حرف نزنن اما ا یلیخ دم،یدر دانشگاه رو دو تا

 رید ينجوریهم. دراز کردم و دربست گرفتم نیماش نیاول يدستم رو برا. باشه دهیتا حاال وسط دانشگاه با مانتو و شلوار دو يخترد چیه

شده بود،

هوا به نسبت مهر ماه به شدت سرد . ندارن دنینفس کش يهام نا هیر کردمیاحساس م عصریول ابونیخ کیتو دود و تراف. دمیرس باالخره

شک متعلق به  یب. دمینگاهم رو به ساختمانِ مقابلم کش. دیرسینم یبودم که به نظر کاف دهیپوش یو خوش دوخت یاندام يمداد يِبود،مانتو

سوخته از  ییکاذب قهوه ا يوارهایبود، د یساختمون شرکت به رنگ نارنج. ساختمان شدم يمحوِ نما. ساختمان بود یِشرکت طراح کی

. داشت یجالب يدر کلّ نما.کردنیرو استتار م يودن و در ورودشده ب دهیکش نیسقف به طرف پائ



ربر انجمن نودهشتیاکا  64بهاران –  صبح آرزو                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨

 يگرچه چنان با خونسرد. که پشت تلفن بود حرف زدن رو تمام کنه یراست به سمت اطالعات رفتم و منتظر شدم خانوم کیشدم و  وارد

.داشته باشه يف من عجله او هد تیهو دنیفهم يبرا دیرسیمشغولِ دادنِ گزارش به طرف پشت خط بود که اصال به نظر نم

....دونمیمن چه م...پول دادم؟ ونیلیم 1 شهیباورت م....رو بردم مهد ناینه بابا آتر....اره-

....زدم شهیدو تا ضربه به ش.... ستادمیانگار که نه انگار من اونجا ا... دیخند و

....دیببخش-

....لحظه 1: انگشت اشاره کرد با

:گفت یکرد و رو به من با لبخند پهن یفظبا خنده خداحا عیسر یلیخ

جانم؟-

و  دهیکش يِبه ابروها. کردیبامزه ترش م نیهم بودن و ا يِرو یکم ییدو تا دندونِ جلو. نامرتب یلیاما نه خ. داشت ینا مرتب يها دندون

:حالت دار و مهربونش چشم دوختم و گفتم يچشما

.نمیمن اومدم فربد رو بب-

؟یدونینمرو  شیلیفربد؟ فام-

!نه متاسفانه-

فربد  کشیاسمِ کوچ یک نمیبب کنمیکارمندامون نگاه م ستیاالن تو ل. ندارم یخوب یِخوشبختانه حافظه اسم ایمن متأسفانه . نمیاجازه بده بب -

.

سفت و سخت نذاشته  نکرده بود اما خوب مقنعه اش رو هم شیآرا. بود و همچنان لبخندش رو به لب داشت رهیرو به روش خ تورِیمان به

اون خانوم هم ...فرد مقابلم بپردازم لِیبه تحل شتریاجازه نداد ب ومدیم نییکه با عجله از پلّه ها پا یشخص يِپا يِصدا دنِیشن. سرش يِبود رو

.شد رهیخ ومدیکه با عجله به سمتمون م یبلند کرد به مرد جوون وسرش ر

...سوزهیداره م يزیچ هیانگار آشپزخونه رو دود برداشته،  يخانوم منصور-

گفت یخانوم پر رنگ تر شد و با لحنِ شوخ لبخند:

 ياحتماال غذا دادن،یسوخته بود که اسموك آالرم ها صدا م يزیمهندس اگر چ يریگیچرا سخت م ؟ینشان شیزنگ بزنم آت....سوزه؟؟یم-

...ته گرفته یکی

!دیدوباره خند و

که  یپر جذبه و محکم يِپشت بندش صدا. دیدفعه لبخند رو لبش ماس کیکه  کردمیبرندازش م داشتم! یاعصاب خورد کن يخونسرد چه

..هم دوستانه نبود اسمش رو صدا کرد یلیخ

!يخانوم منصور -

.بلند شد دستپاچه

سالم-
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 شمین. دنبالِ اسمش بگردن الزم نبود گهید. به لبم نشست يآشناش نا خودآگاه لبخند يچهره  دنِیو با د دمیکشف صاحبِ صدا چرخ يِبرا

همون  نیا. زدیهندونه رو قاچ م دهاشیشلوارِ اوتو کش....يبه چشمِ برادر...یماشاال، چه باغبونِ خوشگل. ناخودآگاه باز شد، و نگاهش کردم

به  یه بودم اون حتبا دهانِ باز بهش زل زد نکهیبا ا...باشه يزیچ یشرکت رِیمد بردمینبود؟ کت تنش نبود وگرنه شک م گه؟ید دفربد بو

خودم و جمع و جور کردم و سالم کردم. سمتم برنگشت

ن؟یخوب....سالم-

:نگاهم بکنه جواب داد یحت نکهیبدونِ ا ر،یو نفوذ ناپذ يجد

.سالم خانوم -

:گفت يگرد شده ام مالمت گرانه به خانوم منصور يتوجه به من و چشا یجانم؟؟ ب! باز موند دهنم

از  شیب يخونسرد! خانوم ستیبردار که ن یاز دست بره؟ شوخ زیهمه چ شهیجرقه باعث م هی نیدونیم ه؟یکاغذ زیچ همه نجایا نیدونیم-

!حدتون ممکنه فاجعه درست کنه

مدام دست هاش رو . بود دهیهم ترس یبه نظرم کم.دیباریاز رفتارش م یانداخته بود و شرمندگ نیانداختم که سرشو پائ يبه منصور ینگاه

ابروهاش رو تو هم گره . رو هضم کنم دیمدل جد نیهنوز نتونسته بودم ا. دوباره به فربد نگاه کردم. قرمز شده بود یو کم دیمالیبه هم م

:کردیگوش م يمنصور یعذرخواه بهکرده بود و 

.دمیقول م شهیتکرار نم. باشه يجد کردمیمهندس، فکر نم يشرمنده اقا-

ها تو آشپزخونه  رهیاز دستگ یکیبه هر حال اومده بودم که شخصاً بگم . گمیبه خاطرِ خودتون م من. ياشکال نداره خانوم منصور - فربد

از ماکروفر  دیبگ. میکنینشدن قطع م یکونیلیها س رهیکه تمام دستگ یتو آشپزخونه که گاز رو تا وقت نیبزرگ بزن هیاطألع هیلطفا . سوخته

.ناستفاده کن

!و رفت دیتوجه به من راهشو کش یب

.و اخمو کجا يآدم جد نیفربد شوخ و خندون کجا؟ ا. فربد باشه نیممکن بود ا ریغ. کنمیحتما اشتباه م. شدیباز نم نیاز ا شتریب چشمام

:گفت ياسکندر

....به نظرم خانوم با شما کار دارن... ایبهن مهندس

:نگاهم نکرد بازم

.دفترم نیکن تشونیهدا-

.مطمئنم....دهحتما اشتباه ش. شدیباورم نم اصال

همون فربده؟ نیا نیمطمئن-

.عامل شرکتن ریکه مد....شونهیاونم ا میندار شتریفربد ب هیما -

 چارهیبه باغبونِ ب یخواستیباغبون؟ م! عاملِ شرکتن ریمد...دیچیپیسرم م يِصداش تو. پشت سرش راه افتادم. کرد به سمت پلّه ها حرکت

باغبونه  دهیجوون ورز نیمن فکر کردم ا یرو چه حساب. کرده بود خیبهاران خانوم؟ بدنم  شترهیش ببشه چون در آمد گریباز يبد شنهادیپ

...اصال حواسم نبود کجا اومدم. به دورم انداختم ینگاه. زد که وارد شم يرو باز کرد و به من اشاره ا يدر يآخه؟ خانوم منصور
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:که اونجا نشسته بود گفت یبه خانوم جوون رو

.نتظرشونهمهندس م-

.نیفعال بش: اشاره کرد و گفت یصندل هیتکون داد و با انگشت به  يسر دختر

درشت و  يچشما يخط چشم باال کیعمل کرده و  شوینیو خوشگله، ب يگفت امروز شدیم, شدیالغر تر م یکمیبود اگه  یبا نمک دختر

...بود دهیکش قشیشق يها یکیتا نزد شیمشک

:شده بود گفت یاز شدت عشوه تو دماغ ایبود  یتو دماغ دونمیه نمک ییرو برداشت با صدا تلفن

....مهندس خانومِ -

دیبه من پرس رو

خانومِ ؟ دیببخش -

.بهارانم.عتیشر-

:ادامه داد ینازك کرد و تو گوش یچشم پشت

بفرستمشون داخل؟ یک. نجانیا عتیخانوم شر-

-...

...باشه چشم-

....فربد چارهیب...عشوه هاش بود غش کنم واسه کیمن نزد!خدا يا

....يبر یتونینگاهم کنه گفت م نکهیا یرو گذاشت و ب یگوش

:بودم که گفت دهیدر نرس کیشدم به نزد بلند

!در بزن-

...جواب دندون شکن رو نداره هیکه هنوز تو شک فربدم و مغزم قدرت پردازش  فیح! بده ادیبه من ادب  خوادیم....کاره هی ي دختره

:از ته چاه گفت ییصدا. زدم در

...دیبفرمائ-

...باز کردم درو

سالم-

:گفت یلحنِ آشنائ با

کنن؟یمگه چند بار سالم م-

اتاقش بزرگ و . به دورم انداختم ینگفتم و نگاه يزیچه کار دارم؟ چ وونهید نیا شیپ نجایاصال من ا...چشام همچنان گرد بود....دیخند و

باز هم دنبالِ راه فرار بودم؟.بود زشیم یِضلع غرب یق قرار داشت و پنجره بزرگته اتا زشیم. شکل بود یلیمستط

.ارنیب یدنیبگم نوش نیبش ایب-

.شمیمزاحم نم ینه مرس-
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....دیبلند خند هوی

...ها يدیترس یحساب-

...هیچ نیدونیم یعنی...نیفرق دار یلیخ... شما...آخه -

.....ز ادامه دادنِ حرفم منصرفمعذب شدم و ا کرد،یو منتظر نگاهم م مشتاق

ن؟یدیم لمویموبا-

که به نظرم  روزیبر عکس د. رفتیلبش نم يلبخند از رو. شارژ بود یلیامروز خ يانگار. تر شدم کیچند قدم نزد....رو گرفت سمتم یگوش

:بشم گفت کتریسمت خودش و مجبورم کرد نزد دشیکش رمیرو بگ یتا اومدم گوش. تر اومده بود يجد

ه؟ینگار ک نمیل بگو بباو-

نه؟ نیاس ام اس هامو خوند-

.نه-

.گفتیم يا گهید زیچ طونشِیو جذاب و نگاه ش يلبخند موذ یول

:و گفتم ختمیتو صدام ر طنتیش یکم

....با نگار شما فرق داره نینگران نباش -

:داد و گفت هیتک یبه پشت... بردیاز اونا که دل آدم و م...دیخند بلند

...اره پس توام -

...يشد ریسبب خ دیشا نمیخواستم بب...فرستاده بود برات يبامزه ا يجوکا...اونکه از شماره هاشون معلوم بود: ادامه داد و

دستش  ينقطه ضعف بد نمینب! حرفاست؟اصال به تو چه نیحاال چه وقت ا”چرا من بلد نبودم جوك بگم؟ به خودم تشر زدم . جمع شد دلم

....“کشمتیودم مبهاران که به جون خ

...مثکه نیکال نگار دوست دار-

 لتویاالنم مبا! يکه جلوشون گاف داد ییاونا يمثل همه  نمیخودمو قانع کردم که ا....رو نداد، باعث شد فکر کنم حرف نامربوط زدم جوابم

.شینیبیهم نم گهید. يریو م يریگیم

 یِنه عسل.....بود یشده بودم، چشماش عسل کشینزد یلیخ. رو پس دادم شیوشرو گرفتم و گ لیموبا. دراز کرد لمیدادن موبا يبرا دستشو

بود  یچه حس...تو نگاهم زدیم ین یچشماش ن. کم کم حالت نگاهش عوض شد...دمیفهمیزرد بود؟ سبز بود؟ نم...تر شدم قیدق یکم. یعسل

 دنیرنگ چشماش بودم و فهم صِیتو حس و حالِ تشخعقب تر برم؟  یقدرت داشتم قدم ینه حت رمیاز نگاهش بگ اهنگ تونستمیکه نه م

.باز شد يبلند يدر با صدا هوینگاه خاصش که  یمعن

که دمِ در  يو دختر دادیفربد که دستش رو گذاشته بود پشت سرش و گردنش رو مالش م نِینگاهم ب. فاصله گرفتم زشیاز م دستپاچه،

. در گردش بود شدیبود و هر لحظه قرمز تر م ستادهیا

 ياومد که پارچه  یگاو وحش کی هیبه چشمم شب. دمیخودم رو عقب کش. بلند به سمتم حرکت کرد يبه خودش اومد و با گامها دخترك

دیبراندازم کرد و سوالش رو از فربد پرس ریو با تحق ستادیا...دیانگار تازه منو د دیکه رس زیکنار م.دهیقرمز د
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ن؟یواسه ابود کارت؟ سرم شلوغه سرم شلوغه  نیا-

دم در با  یمنش. رفته بود شیدوباره تو قالب جد گفتینم یچیخود فربد ه. نه ایجوابشو بدم  دونستمینم... با دستش بهم اشاره کرد و

:بود ستادهیا ینگران

...توننینگار خانوم م نیگفت خودتون

:و گفت  دیوسط حرفش پر نیخشمگ فربد،

؟يخواستم خانوم رضو حیمن توض-

...اما...دس نه مهن-

...دیبر نیتونیپس م-

معلوم بود ...کترهیفقط دو سه سال از خدا کوچ کشه،یاز قدش خجالت نم..."یگوگول جم،یعج"اس ام اسش افتادم  ادی...بود نینگار ا پس

سبز  يچشما.بود دهیالغر و کش ينگار برخالف رضو. سرمو برگردوندم. دادمیشده، بهتر بود من جواب نگار رو نم یعصبان یفربد حساب

و بلند، تپل و مپل، مو  کیبار. شرکتش شکل حرمسرا به نظرم اومد. ومدیم یلیخ دشیبود، که به پوست سف شیژگیو نیشاخص تر دهیکش

خودم  یلیبه لبم نشست، خ يفکر لبخند نیاز ا...بانمک مثل من کم داشت يسبزه  هیفقط ! داشت دورو برش یبور خالصه همه چ ،يفر فر

...پادینگار منو م اهحواسم نبود نگ...ل کردم قهقهه نزنمرو کنتر

کال واسه دخترا  شونیا..راحت التیپولش؟ ثروتش؟ خ ؟ياومد شیدنبال چ ؟يدنبال فربد ؟یدنبال چ نجایا ياومد ؟يخندیم یبه چ-

...يبهت بگم راه رو اشتباه اومد دیبا... شلوغه یلیسرشون خ

دوباره . و برم رمیرو پس بگ لمیتا موبا نجامیباغبونه؟ من فقط ا کردمیبودم که فکر م یول و ثروت کسبا من بود االن؟ من دنبالِ پ جانم؟

بود  يدلخور یهرچ. دییپایبه فربد نگاه کردم که عکس العمل منو م. بهش نگم يزیوقت چ هیرو گاز گرفتم تا  نمییچشام گرد شد و لب پا

:مقدمه گفت یب. نگاهم کرد یبا شرمندگ. تو نگاهم ختمیر

.شرکت افرا سازان هستن ي ندهینما شونیا. درست صحبت کن عتینگار، با خانوم شر-

:توجه گفت یسازان؟ نگار ب یچ یچ...باال رفت و متعجب نگاهش کردم ابروهام

.ومدهیاصال بدت ن يتو هم که انگار. بفرستن يا ندهیمثل تو چه نما یواسه جوون دوننیخوب م-

.شدیمن به فربد نم يِاونقدر که متوجه نگاه ها. بود یعصبان یلیخ

.خوانیدرمونده که از باباشون کمک م يبچه ها نیع. به فربد نگاه کردم دوباره

.نگار، احترام خودت رو حفظ کن-

:مظلومانه گفت نگار

!فربد يعوض شد یلیخواستم؟ خ یمگه من به جز توجه ازت چ-

شده بودم صالح ندونستم  یع به فربد کسب اطالعات کنم اما چون به عنوان همکار معرفراج شتریدوست داشتم بمونم و ب یلیخ گرچه

 یکالفه بودم و کم. بهم نسبت داده بشه يبد تر ينبود بمونم و صفتها دیبع نکهیضمنِ ا. شدیم یبحث داشت خصوص. اونجا بمونم شتریب
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بودم بهش نظر داشتم ؟  ستادهیا کشیو نزد گرفتمیرو م لمیاشتم موباد نکهیصرف ا. نندیچقدر مردم ظاهر ب. ودفشارِ خونم باال رفته ب

:گفتم کردمیتنها به فربد نگاه م میو مستق يجد کهیسرِ پا و در حال ستادمیا

.شمیمن با اجازتون مرخص م-

:که باز هم مفهومش رو نگرفتم جواب داد یداشت و نگاه یشرمندگ یکه کم یبا لحن, دستپاچه بلند شد فربد

. واسه امروز دیببخش. رمیگیس من با شما تماس مپ-

دوست داشتم . خواستیم يرو ادهیدلم پ. بود 3تازه ساعت . به ساعتم انداختم یزدم نگاه رونیاز شرکت که ب. گفتم یخوشِ آروم روز

که مالِ من  ینگاه... ود آشنا نبود نب بهیکه غر ینگاه. دروغ چرا، مجذوب نگاه پر از سوال و گنگ فربد شده بودم. با خودم خلوت کنم یکم

 یقبل تر با خانوم یکم ایاتاقش، و  ياجازه اومده بود تو یکه ب يا یعاملِ شرکت و برخورد تندش با منش رِیفربد به عنوان مد دنِید. نبود

بهش پناه  روزیه من دک یاتفاقِ بد، بهم نشون داد پسرِ جوون کیگرفتنِ  یهست و جرمش به شوخ ياسمش منصور دونستمیم گهیکه د

تند  نجوریکه ا ومدیقابلِ بخشش م رِیپا فراتر از چهارچوبها گذاشتن براش غ دیداشت که شا یبه خصوص یِقاخال يبرده بودم چهارچوبها

 متونستیحدس م کیفقط . سوال داشت يِبود و جا زیشک برانگ یاش با من کم مانهیرفتارِ به نسبت صم یاز طرف. واکنش نشون داد بود

 يِکار بود که خوب حفظ ابهتش هم تو طیها جذبه نشون دادن هاش مخصوصِ مح نمن کارمندش نبودم و خشک بود نکهیبزنم و اون ا

 گرفتمیرو م لمیداخل، موبا ومدیسر زده نم نجوریاگر نگار ا دیشا. شدیمحسوب م تشیریمد ياز همه جوون تر بود الزمه  دیکه شا یشرکت

فربد با اون اصولِ  ياساسِ نگار به من، برا یب يِو تهمت ها امروزاتفاقِ  نیاما خوب ا. شدیسپرده م یبه فراموش زیهمه چ رفتمیم یو وقت

بودم که  دهیبه خونه نرس میطوالن يرو ادهیشد که هنوز از پ نیهم. شدیفاجعه محسوب م بندشونهیپا یبه سخت ومدیکه به نظر م يا یاخالق

!زدیبه من زنگ م "خودم"اسمِ به  یزنگ خورد و کس لمیموبا

. صداش رو شناختم يبپرسم لحنِ شرمنده  يزیچ نکهیرو برداشتم و قبل از ا یگوش یتر از هر زمان جیگ

بله؟-

سالم-

.سالم-

. نداشتم یاصال توقعِ معذرت خواه قتشیحق. چرا بهم زنگ زده دونستمینم. نگفتم، شوکه بودم يزیچ

؟یصحبت کن قهیدق دو یتونیبد موقع زنگ زدم؟ م -

. بودم دهیکه د یمتفاوت با هرچ تیشخص هی. دمیدیازش م دیجد يچهره  هیهر جمله وسط هر مکالمه  يمن تو. مودب و آروم بود لحنش

:هول کرده و تند تند گفتم

بود؟ يامر. نینه راحت باش-

.کنم یزنگ زدم ازت معذرت خواه قتشیحق-

! کردیم یمودب بود و عذر خواه شد،یترسناك م شد،یم یبود، محکم بود، عصبان تگری، حمابود يبود، شوخ بود، جد طونیش فربد،

؟یبابت چ-

.با شما نشد امروز یباالخره رفتارِ درست-
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د؟یعذر بخوا دیچرا شما با. که دیشما مسببش نبود-

"...بودم که دهیچنان بهت چسب. رمهیخود جو گ رِیتقص"تو دلم ادامه دادم  و

.از دوستانِ من باعثش بود یکیدفترِ من افتاد و  يِاتفاق تو نیه اباالخر-

.یسادگ نیبه هم. نیهم. زنگ زده بود معذرت بخواد. دیشک و ترد يِبرا ذاشتینم یراه چیلحنش مودب و مردونه بود که ه انقدر

به  یاجیاصال احت. نبود یبزرگ یلیمن مشکلِ خ از نظرِ نیباور کن یول. رمیپذیباشه، من م دهیبهتون دست م ياحساسِ بهتر ينجوریاگه ا-

. نبود یمعذرت خواه

لبخند داشت گفت یکه کم یمتقابال فربد هم با لحن. زدم یآروم لبخند:

نه به توافق  ای خواستمیمعذرت م دیمن با ایآ نکهیراجع به ا مینیجا بش هی میاگر شما هم امشب وقتت آزاده بر کنمیم شنهادیمن پ -

...میبرس

فقط . نداشتم يمنظور چیمن که ه.کار دستم داد رهیخ يِاون نگاها ه؟یمنظورش چ ذاره؟یاالن داره قرار م ؟یچ! جام متوقف شدم سرِ

. داشت يهم حد یتجربگ یب. از خودم بدم اومد. گشتمیآشنا بود و من دنبال رد خاطراتم تو نگاهش دنبالِ رابطه ها م تینها ینگاهش ب

اگر . واقعا عذاب وجدان گرفته دیشا دیلحظه به فکرم رس کیبهش بدم، اما خوب  یجوابِ حساب هیو آماده بودم که  مشدیم یداشتم عصبان

تمامِ تالشم رو کردم  ؟یچ "دمیاز کف م اریدو تا برخورد عنانِ اخت نیتو ا يجو گرفتت فکر کرد"در جوابِ داد و قالِ من بخنده و بگه 

:تر گفتم يجد یحال کم نیخشن نباشم، با ا

.خودش باشه يِها يمسولِ خراب کار دیهر کس با. نظرِ من رو عوض نخواهد کرد مهندس کیشما از نزد دنِید-

:تر گفت يجد یکم

و  دیبه من اعتماد کرد، بهم اس ام اس بد شهیکه م دیدیرس جهینت نیهر وقت به ا. نیمن فکر کن شنهادیپ يِاما خوب رو. بله حق با شماست-

. به ضررِ شما نخواهد بود دارهاید نیا. وقتتون آزاده یک دیبگ

 يِخودش برا اقِیاشت خوادیبشر موندم که م نیا ییِتو پر رو نا،یاز ا شتریاما ب. بود يریاز عواقبِ پاچه گ نمیا. جمع شده بودم رِیضم دوباره

.بود یاقیالبته اگر اشت. کنه میقا "نفع و ضررِ من  "من رو پشت  دنِید

عذر  شیشاپیبه هر حال اگه تماس نگرفتم پ. ازم شده یدرخواست نیهمچ رهیم ادمیو احتماال . رو ندارم اتیرصت فکر کردن به فرعمن ف -

.خوامیم

.نشونه ادبِ  نیا. دیریهم حتما تماس بگ دیایب دیاگر نخواست. ستین رفتهیشما پذ یِعذرخواه-

نن؟هم رو ادب ک خوانیروزا همه م نیچرا ا. گرفت حرصم

که شما از  لیدل نیاونم فقط به ا. دیکه شما از من معذرت بخوا نمیبینم یضرورت. دمیجوابتون رو م میمن دارم راحت و مستق زیدوست عز-

. دیستینظرِ من مقصر ن

:گفت لجوجانه

.دیحرف رو که قبال هم زده بود نیا. دیو جواب بد نیمن هم گفتم فکر کن-

:جواب دادم کالفه
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د؟یندار يا گهیچشم، امرِ د خوب یلیخ-

:دمیِ حرفش فهم"کردم تیراض يدید "از لحنِ مقتدرانه و  نویا. بهش دست داد يروزیپ احساسِ

.با اجازه. ستین ینه عرض-

:رو قطع کردم و گفتم یگوش

."ارهیپول در ب يکنم چجور شیراهنمائ دیکه با یپیباش، به چشمِ من همون باغبونِ خوشت یمهندس. تو يفکر کرد یچ! رمیگیاالن حالتو م"

مهربون تر از قبل و با اعتماد بنفسِ . رو برداشت یسه تا بوق خورد و گوش. بعد دوباره زنگ زدم قهیو سه دق دمیخودم خند یِبدجنس به

:گفت يادیز

.سالم-

: گفتم نقطعیو ال  تند

. که به شما خوش بگذره شاالیا. رونیب امیباهاتون ب تونمیو نم. من زنگ زدم بگم فکرام رو کردم ن؟یسالم خوب-

 یرو از دهانم فاصله دادم و کم یگوش! دینفس هاش به گوشم رس يِکم کم صدا. شوکه شده بود یفک کنم حساب. سکوت شد يا قهیدق چند

.دمیخند

. ممنون. ستین یمشکل-

به دلم  یخاص یِحسِ سرخوش. ن و متعجب نگاهم کردناز کنارم رد شد يچند نفر. رمینتونستم جلو خنده ام رو بگ. تلفن رو قطع کرد و

رفتم خونه  رفتیلبخند از لبام کنار نم. کهیگرفتم و در حال یتاکس. شده بود ریسراز

گفتم خب دختر اگه حواسش به  یدائم م. یچ یعنی کنناستفاده می ٔپسرا از دخترا سو گنیم نکهیا دونستمینم یحت شناختم،یرو نم پسرا

اعتماد  يمرد چیبه ه شیمرحله از زندگ چیکه تو ه هیتو گوشم خونده بودن دختر خوب دختر یفقط از بچگ. فتهینم یتفاقرفتارش باشه ا

. نکنه

رو  شیمکافات بعد. دست خودم نبوده لمیتا قانعشون کنم موبا دیطول کش یکل. برسم خونه اول به مامان و بابا جداگونه زنگ زدم تا

کال عاشق تفحص . ومدیبدم م نایاخالق مامان ا نیاز ا شهیهم. ها ییمدل بازجو نیا دست خودت نبوده و از ابوده، چر یکه دست ک میبگذر

. کننیمن بفهمم که کنترلم م خواستنیانگار از عمد م. انهیچقدرم که ناش. گشتنیو کتابم رو م فیک شهیکه هم رفتمیم رسهتا مد. کردن بودن

سکّه عقد کرد بابا قسم خورد اگر  1000نازگل رو با  ایکه برد يروز. مغرور بود يادیز یکمیط بابا فق. داشتم  یخوب هیاما کال خانواده 

 هیو مهر رهیگیم ونیلیم 100داده بود که  غامیاالن که پدر نازگل پ یحت. ذارهینم شیرو داشته باشه پا پ آسمونهاو ثروت  ادیب شیپ یمشکل

مشکل  دونستیاما نم شه،یتا سرش به سنگ نخوره مرد نم ایبارها به من گفته بود برد. دبو ستادهیحرفش ا يهم همچنان رو بخشهیرو م

.رهیبگ میدرست فکر کنه و تصم ذاشتیوارد شده بود و نم بهشکه  یپول نبود، دلش بود و شوک ایبرد

مامان . کردن بودم زیمشغول تم شهیهم منیواسه هم ومد،یهم بدم م ینظم یشلخته بودم اما از ب. اوپن انداختم يرو در آوردم و رو پالتوم

.اما کو گوش شنوا "یجمع کن یتا مجبور نش زینر " گفتیم شهیهم
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تا زنگ از خانوم  10. رو چک کنم میو نشستم رو مبل که گوش ختمیر يچا وانیل هی. بود يابر یآسمون مهر ماه حساب. کرخ شده بود بدنم

، نگه  گرفتمیم میزودتر تصم دیبا. پوال رو فراموش کرده بودم ي هیکال قض -خونواده يارهایبا مع -سرخوشِ دخترِ خوب بودن. طاها داشتم

.نبود یپول تو خونه کار درست مهداشتن اون ه

. نیبه مرحله عمل برسون دیرو با دیگرفت ادی یهرچ. ستیو آسون ن يتئور يِاز درسا يخبر گهید. شهیتر م نیترم درساتون سنگ نیاز ا-

پشتش  یچه منطق دیدیساختمون رو انجام م هیمحاسبات  یوقت نیبدون دیبا. کنهیجزوه خوندن و امتحان دادن شما رو پاس نم يِاز رو گهید

من به عنوان حرف آخر . هم از وقت کالستون گذشته يا قهیچند دق دونم،یم. اونهمه حساب کتاب ادیبه چه کار م نیبدون قایدق دیبا. دهیخواب

با تجربه  نِیمهندس يِتهایکه صرفاً مشاهده کننده فعال یحتا به عنوانِ کس. دیمشغول بش ییکه اگر امکانش هست، جا کنمیم دیاک هیتوص

...تره

:مکث دستاش رو تو هم قفل کرد و گفت یکم با

. دیخسته نباش-

:زدیگوشم حرف م رِیز زیر کینگار . رو بستم کالسورم

 ؟یمنو تو چ...بخونن چون پدراشون شرکت داشتند يکالس اومدن معمار نینصف ا. کننیم دایرو پ یهمه کس م؟یکار کن میحاال کجا بر-

من ...رو هم به من انداخت "نیو پاس بش نیاز رو جزوه بخون" کهیت نیا آد،یاز من خوشش نم ينجوریهم انیصادق نیا م؟یکار کن یحاال چ

...دونمیم

:طرفش برگشتم و گفتم به

شرکت به  فتمیاز فردا راه ب دیهنر کنم با یلیمنم اگه بخوام خ. شناسمیرو نم یمنم کس. شیاونم از نوع منف ؟یفبایم سمونیچرا آسمون ر-

.گهینشد هم نشده د. میکنیم شیکار هیبا هم . نگران نباش. شرکت پرس و جوو کنم

:باال سرمون و گفت ستادیا دهیسپ

ماتم شده؟ افتینگار باز ق یگیم یچ-

. که بره شرکتش شناسهینم نجایرو ا یکه کس نهینگرانِ ا -من

:با تعجب گفت دهیسپ

. 15 شهیم ستتیب گه،ید يرینم تشیحاال نها. ينگار ستیمهم که ن-

مگه نه؟. تیشرکت دائ يریتو خودت م - نگار

بخوان رویکه ن شناسهیرو م یکس نمیبپرسم بب تونمیم يخوایاگه م. رمیساله که م کیمن االن -

:گفت يآشکار با ذوقِ نگار

. هیهم کاف نمیکارشونو بب کیحاال اگه حقوقم ندادند، ندادند، فقط بتونم برم از نزد-

بهاران؟ یتو چ...حتما پرسمیم:دهیسپ

.مهمه ها، اما اگه نشد هم نشد یعنی. ستیبرام مهم ن یلیخ. کنمیم شیکار هی-

:و گرفتاشکان جلوم ر ومدهین رونیرو جمع کردم و از درِ کالس ب لمیوسا
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.باالخره چاپ شد...نویا نیبب...بهار-

. شدم رهیخ دادیکه تو دستش تکون م يکاغذ کهیذوق به ت با

بود آخه؟ یمشکلش چ-

:غرور نگاهم کرد و گفت با

. شدینوشته بودن از حراست دانشگاه رد نم ریکه خانومِ سردب يمقاله ا-

.مشترك خودم و اشکان انداختم هیبه شماره هشتمِ نشر یگاهو در همون حال ن میسمت در دانشکده راه افتاد به

...شده یعال نشیساید-

:به غب غب انداخت و گفت يباد

...گهید مینیما ا-

؟يمقاله مو حذف کرد-

. دادم رشییتغ یکمینه -

:دییگرا یباال رفت و صورتم به سرخ فشارم

!!پاش یاسمِ خودت رو بزن یخواستیخوب م ؟يدست تو نوشته ام ببر یاجازه گرفت یاز ک ؟يکار کرد یچ-

روزنامه ها و  هیبق يِسانسور بشم برا خواستمیکرده بود؟ من اگر م فیمن رو تحر يگفته ها و نوشته ها یبه چه حق. افتادم که برم راه

:و گفت دیرو کش فمیک. نوشتمیمجالت م

.تو لفافه تر، محتاطانه تر. آروم تر یکمیخودته، فقط  يِهمون حرفا. شیتو اصال مگه خوند -

:چشماش زل زدم و گفتم تو

. نیهم. ستیمقاله من ن نیا. تونستمیم سمیبنو ياونجور خواستمیاگه م-

:تر گفت میمال یکم

. خاصِ خودش رو داره اتیگرفتن ادب رادیمثلِ دکتر ا ياز شخص کله گنده ا. رانهیا نجایدخترِ خوب، ا-

. یپر از نژاد پرست. جلد به جلدش رو آتش زد دیرو نه تنها قبول ندارم، بلکه به نظرم با شونیا ينوشته  من کتابِ. نبود یاسیحرف من س-

چاپ  یبشه هرچ عیتوز نکهیو بهتره قبل از ا ست،ینوشته من ن نیا. بره وار رفتار کرد شهینم دره،یکه م یبا کس. یوانیح يِخو غِیپر از تبل

.ندارم یهم بحث گهید. کنمیتقبل م خودم خسارتش رو. یرو جمع کن شده

:دیپرس میرفتیم رونیاز درِ دانشکده ب کهیشد و در حال کمینزد دهیسپ. کنارِ بدنش افاد دیکه نا ام دمیدستش رو د. و رفتم دمیرو کش راهم

!يذوقش رو کور کرد ؟یکارش داشت یچ -

:تفاوت گفتم یب

...ساعت سه نشده  ه؟یبرنامه ات چ. رو ولش کن نایحاال ا...شدیم هیتنب دیبا. کارِ بد کرده بود-

چطور؟. برم شرکت دیبا-

.ادیم رمیگ یچ نمیبب عصریبرم ول خوامیم. شهیپالتو ندارم، هوا داره سرد م ،یچیه-
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:گفت نگار

. ياگه بخوا امیمن بات م-

:رو دورش حلقه کردم و گفتم دستم

...ردشیشه بگ دایپ یکیولش کن انقدر بره شرکت تا همونجا  نمیا...يایو با من بنخوام ت شهیمگه م. یکنارم شهیتو بشم که هم يِفدا-

:و گفت دیخند دهیسپ

...سالشه 65عضوِ اون شرکت عمومه که  نیجوونتر-

...نونت تو روغنه...همه پولدار..يهمه سه سکته ا... چه اشکال داره-

:زد غیج رهیسش رو بگکه اتوبو دیدویم کهیکرد و در حال ستگاهیبه ا ینگاه دهیسپ

....خداحافظ...فکرشم کفّاره داره یحت-

ونک  دونیراننده تا خود م زیه ينگاه ها رِیاما ز میهمراه نگار سوار شد. میکه اومد بلند کرد یتاکس نیاول يو دستمون رو برا میدیخند

.خوندمشیبعد م. کردیفرار که نم. دمجواب دادن عجله نکر يبلند شد، برا لمیاس ام اس موبا يصدا یوقت یحت. مینزد کیج

:لب گفت رِیو ز دیدر رو محکم کوب نگار

. یعوض-

....دمیمن د نشمیبد تر از ا. بنده خدا که فقط نگاه کرد نیا. ایروان نیجامعه پرِ از ا. ينگار ستیمهم ن-

يدست رو نمیهم يبرا کردمیم دیآسون خر شهیهم. میرو که پالتو داشتن سر زد ییو تک و توك مغازه ها میِ ونک شد دیمرکز خر وارد 

از  شتریاز همه ب. داشت یکیش یلیبود و تن خورِ خ یرنگش بنفشِ بادمجون. گذاشتم نشستیکه چشمم رو گرفت و به تنم م ییپالتو نیاول

که  ستادمیا شخونینارِ پبعد از پرو ک. درستش کرده بودند یخوشم اومد که ابتکار به خرج داده و از چرم مشک شمردونه ا ي قهیفرم 

 یب. زنگ خوردنش قطع شد يصدا دیتا دستم بهش رس. بود جهینت یکردنش ب دایپ يِو تالشِ من برا خوردیزنگ م لمیموبا. حساب کنم

. زدم رونیب کیبود از بوت لمیچشمم به صفحه موبا کهیو در حال ردمپولِ پالتو رو پرداخت ک يحرف اضافه ا چیه

 نیممکن ا نکهیفکرِ ا. رو جا گذاشتم لمیکه موبا دمیفهم میشماره افتاد رو گوش نهمهیکه ا يبار نیآخر. نیهم. اده بودمشت شماره افت کی

 شنهادشیهفته که از جوابِ رد من به پ کیبعد از  کردمیفکر م. نرفته بود ادشیپس . شماره ها از طرف فربد باشه، دلم رو گرم کرد

مطلق  يِخبریهفته گذشته بود و من در ب کی. بشه یدور و برم آفتاب گهینداره د میفراموش کرده و تصمکامل من رو  طورِبه  گذشت،یم

کرده  ختهیرو در من برانگ یاحساسات مختلف م،یگوش يناشناس رو يشماره  دنِید کنم،یانکار نم... اما حاال . کامال فراموشش کرده بودم

. ...بود شیکیوباره فربد گنگ و مرموز د دنِیبه د دیام ،يناباور نِیبود که در ع

من و فربد هم سخت  يدادن رابطه  حیتوض. دونستیپوال رو نم انِیجر. حرف بزنم خواستمینگار نم يِجلو. برسم خونه کردمیصبر م دیبا

. پول ها هیبود بدونِ دونستنِ قض

بود و به پالتوم  یشالِ کوتاه برداشتم که بنفش و مشک هیفقط . و کفش گذشتم فیک دیخر رِینگار مقاومت کردم و از خ يِمقابلِ اصرارها در

. ومدیم
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به دست  يتجربه کار یکنم که بتونم کم دایرو پ ییمن هم دوست داشتم جا. میحرف زد یو راجع به پروژه کم میخورد يمختصر شام

به  ینگاه. کنه یمن رو راض رِیسختگ يز همه خانواده که مهمتر ا شناختمیرو نم یآدمِ مطمئن چیه کر،یدر و پ یشهرِ ب نیاما تو ا. ارمیب

ناشناس رو جواب  يِمعموال نه تنها شماره ها. شدیم ریناشناس د يتماس با صاحبِ شماره ها يِبود و داشت برا مینه و ن. ساعت انداختم

 يِکارها"کرده بود که به سمت  رییهم تغ دیدر من به وجود آمده، و شا يزیچ. زدم یدوباره زنگ نم فتادیکال هم م سیبلکه اگر م دادم،ینم

. دادیسوقم م "نکرده

؟يعجله دار-

چطور؟-

.يصد بار ساعتت رو چک کرد-

.که خطرناکه یدونیم. نگار شهیم ریداره د-

. بلند شد زیاز پشت م داد،یبهم لقبِ بچه مثبت رو م کهیو در حال دیکش یپوف

به  ینگاه. هنوز بوق نخورده بود که قطعش کردم. چمه دمیفهمیو اصال نم دیلرزیم یدستم کم. به خونه، وارد اتاقم شدم دنیمحضِ رس به

از اتاق خارج  "؟يدار جانیه نقدریچرا ا! آروم باش دختر"! گونه هام گل انداخته بود. اتاقم انداختم وارِیمتصل شده به د نهیخودم تو آ

 "بودم یمن منتظر تماسِ کس گمیم " "بگم؟ یزنگ بزنم چ". ه خودم مسلط بشمتا ب دمیکش قیچند تا نفسِ عم. آب خوردم یشدم و کم

 گمیم"...گمیدروغ نم...نه. گرفتیمچم رو م شهیمامان که هم. ممکنه طرفم نفهمه رِیغ گمیدروغ م یو وقت ستمین یخوب يِدروغگو دونستمیم

 شیگوش يِرو فتهیکه شماره اش ب یبه هر ناشناس یدخترِ سر براهآخه کدوم ...ستیخوب ن نمینه ا"..."...تمکال از شما داش سیم هیکه من 

 "زنه؟یزنگ م

.خودش باشه که من مجبور نشم دوباره زنگ بزنم ایخدا. باعث شد به سمت اتاقم هجوم ببرم ،یزنگ گوش يِصدا

بله؟-

.رو کاهش داد جانمیه کبارهیو به  یتو گوش دیچیپ یدخترِ جوون يِصدا

شما؟-

:دمیپرس متعجب

.خانوم دیشما زنگ زد-

.شما دمیپرس. من زنگ زدم دونمیم-

.رو گرفته یبدونه شماره ک دیبا زنهیکه زنگ م یفکر کنم اون-

اگر ... دیداشت یو چند بار هم تماس تلفن دیکرده بود يکه با هم اس ام اس باز دمینامزدم د یِدختر خانوم، من شماره تو رو تو گوش نیبب-

....و ختم غائله، اگرم نه دیبگ د،یاز همکاراش

:وسط حرفش دمیپر

.ستمین یپس همکارِ کس. کنمیکار نم یینه؟ ضمنا من هنوز دانشجوم و جا ایکه بخوام بگم از همکاراشونم  هیمن از کجا بدونم نامزد شما ک -

:بلند تر گفت یانگار داغ کرد، کم دخترك
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 ه؟یپس رابطه ات با فربد چ-

 يهستم که هفته  "شرکت افرا سازان ي ندهینما"من همون به اصطالح  دیفهمیم دینبا...سرِ خودم يِحکم زدم توتختم و م يِرو نشستم

. بود دهید شیپ

:خودش با داد گفتم مثلِ

ا خودش ب فتویتکل د،یشمام اگر به نامزدتون شک دار. بدم حیتوض یبه کس نمیبینم یلیاگرم بشناسم، دل. شناسمیخانومِ محترم، من فربد نم-

.نداره یمشترکتون به من ربط یِشما و مشکالت زندگ یِمسائلِ خصوص. دیروشن کن

...به کفشته که یگیحتما ر... ياس ام اس برات فرستادم که جواب نداد هیبعد از ظهر ...یممکنه شما فربد من رو نشناس رِیغ -

مالت و بپا . بودم دهید شیهمون نگار باشه که هفته پ دیبایم نیا. یعوض يدختره . رو قطع کردم یشدم و وسط حرفش گوش یعصبان

 الیابله بود که خ دمیو شا ال،یبشر خوش خ نیچقدر ا..."شما"که فقط نوشته بود  دمیاس ام اس رو باز کردم و د!! دزد نکن تویهمسا

ام به خونه خراب کنها  افهیمگه من ق. خهخودش فکر کرده بود آ شِیپ یچ. لباسام رو با حرص کندم...دمیم ابجو امیپ نیمن به ا کردیم

کالفه . مواظبش باشه دیبا دونستیم شناختیاونو م دمیشا!! نامزدش شِیبود خواسته بود ببندتم به ر دهیهر بار من و د ينجوریکه ا زد،یم

 دنِید يرو تلف کرده و براحداقل دو ساعت از وقت با ارزشم  نکهیاز ا. که دآشتم ياز دست احساسِ مسخره ا. از دست خودم. بودم

...کرده بودم يپرداز ایدوباره فربد رو

. بودم که نگار تمامش کنه دواریفقط ام. شدمیمن باعث دعوا نم. شدمیم مونیشماره فربد و بعد پش يدستم هزار بار رفت رو. راه رفتم یکم

.جا تمامش کنه نیهم

من . نبودم يدختر نیمن همچ. دیترکیسرم داشت از درد م. نامزد داشت دادیشام م شنهادیکه به من پ یبه ظاهر محترم يِاقا.داشت نامزد

مسلما من دوست . یمیقبل از هر تصم گذاشتمیآدم ها م يِخودم رو جا. دمیترسیم یهر عمل ياز کارما. اهلِ خراب کردنِ رابطه ها نبودم

من با . رو نسبت بده ییزایچ نیرات کرده بود به من همچچطور ج. دمیدزدیکس رو نم چیمن رو بدزده پس عشقِ ه قِعش ینداشتم کس

ها رفته  ياز راه دانشگاه مثلِ بچه مدرسه ا. بودم دهیداشتم، نه جلف لباس پوش شینه آرا. فربد دنِیشکل ممکن رفته بودم د نیساده تر

. فربد نا اهل ایبود  ضینگار مر ای. از من نبود مشکل. سرم گذاشتم يِدستم رو رو. بودم

. خوشحال بودم که فردا پنج شنبه بود و الزم نبود برم دانشگاه. تخت يِتو دمیرو با دستمال بستم و خز سرم

:اس ام اس نگار بود دمیکه د يزیچ نیرو روشن کردم و اول لمیموبا. شدم داریاز خواب ب یبا کرخت صبح

!!شرکت افراسازان ندهیانم. ینباش زنمیکه حدس م یخدا کنه اون. یهست یک فهممیباالخره که م-

!!فربد دنِید رمیم یتو اس ام اس ها گفته بودم که ک! خنگ بود دیفهمیاگر نم. میبود ک دهیفهم! دیاز رخسارم پر رنگ

 دیفهمیم دیفربد هم با نکه،یضمنِ ا. کنه يباز تمیثیتا نگار با آبرو و ح نمیمنتظر بش خواستیاصال دلم نم. شدیجا تموم م نیهم دیبا يباز نیا

.و شماره فربد رو گرفتم دمیاز جا پر. که من از وجود نامزدش مطلع هستم

یتو گوش چهیبپ دادیم یو آشنائ يدلخور يِکه بو یتا بوق خورد تا صداش با لحن سه

.سالم خانوم-

:دمیتوپ پر توپ با
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م؟یحرف بزن دیوقت دار. سالم-

:گفت طنتیبا ش نهمه،یجا خورد، با ا یکم

. رونیب میاجبِ بگو تا واسه ناهار براگه و. نه-

...بهتره . نامزدتون رو ندارم يمزاحمتها ياصال حوصله  قتشیحق. معلومه که واجبه-

:رو قطع کرد و گفت حرفم

نامزدم؟  ؟یچ-

.کارم؟  یوسط چ نیآخه من ا. زنهیو زنگ م دهیبه من اس ام اس م زیر کی شبیاز د! بله-

:تر شد و گفت يجد یکم

رستورانِ . نمتیبیناهار م يبرا. برگردم دیاالنم با. جلسه اومدم هیاز وسط . حرف بزنم تونمیمن تو شرکتم و نم. رونیب يایب يمجبور گهید-

؟يرو که بلد*** 

...تونمیمن نم...من یول-

خداحافظ. نمتیبیم 1ساعت ...برم دیمن با دیببخش-

!رمیمعلوم بود که نم. قرارش رو گذاشت! آخرش کارِ خودش رو کرد! وسط اتاق ستادمیمحو و مات ا يچند لحظه ا. رو قطع کرد یگوش

:اس ام اس نوشتم هی

.نیخودتون مشکالتتون رو حل کن. امینم ییمن جا-

.نمتیبب دوارمیام. تو رستوران هستم 1من ساعت  يایچه ن يایچه شما ب. بدم تونمیاس ام اس هم نم. حرف بزنم خانوم تونمیمن نم-

 تونستمیم. دوباره اس ام اسِ نگار رو خوندم. سه ساعت وقت داشتم 1تا ساعت . بود 10ساعت . دمینگفتم و کالفه دورِ خودم چرخ يزیچ

اسمِ  دنِیاز شن یوقت کیچهره اش از نزد دنِید يبرا رفتیگرچه ته دلم غنج م. رو بکنم  هیفربد بفرستم و قالِ قض ياس ام اس رو برا

و  یگیبله م یکیبه  یکه وقت نهیبه ا یمردونگ "دونه محکم بزنم تو گوشش و بگم  هیبرم،  خواستیدلم م یلیخ. شدینامزدش کالفه م

راجع به  خواستیاصال دلم نم یاز طرف.."!يقرار شام و ناهار بذار يدیکه د يبا هر دختر نکهینه ا ،يتا آخرِ خط باهاش بر یشیهمسفرش م

. فتهیدعوا ب نشونیشم بب اعثنگار صحبت کنم و ب ياس ام اس ها

کار کنم؟ برم؟ نرم؟ یچ. کردم یو عرضِ اتاق رو ط طول

. کردیم یدلم به شدت موافقِ رفتن بود و عقلم نه. بذارم ابونیسر به ب کردنیعقل و دلم آخرش من رو وادار م يِو کشمکشها هایدو دل نیا

. نداره يضرر چیناهار ه يِفربد برا دنِیکه د رفتمیپذیم "خودم"اول  دیاب. کردمیم یو قبل از همه خودم رو راض اوردمیم یمحکم لیدل دیبا

اگه نوك  "کردم  کشونیاشاره دستم رو به طرف هم گرفتم و آروم آروم به هم نزد يانگشت ها. بستم و دستام رو باز کردم روچشمام 

 "...رمیم دنیانگشتام به هم رس

!باز شد و باعث شد مثل برق گرفته ها از جا بپرم ی، در ناگهاناشاره ام که به هم برخورد کردن يانگشتا نوك

 ؟يکردیکار م یچ - نگار

عقلم يِبه جا خوامیم یبود که از انگشتام راهنمائ دهیبارها منو د. صداش پر از خنده بود ته .
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.رمیگیم میدارم تصم-

:توجه به حرفم گفت ینگرفت و ب میچون جد زنمیمرفتن و نرفتن دست و پا  یِدو دل نِیدارم ب يجد يکه جد دیکنم نفهم فکر

.دعا کن جور شه. ننمیخواستن که بب. کرده یمعرف دهیسپ ییِکه دا یشرکت رمیدارم م-

. گفت و از در خارج شد يخداحافظ بلند. رهیاسترس داشت که صبر نکرد جواب بگ انقدر

. رو امتحان کردم و هر بار جواب مثبت بود(!)  یراه علم نیسه بار ا بار بلکه کینه . هم نشسته بودن يانگشتام رو. تخت نشستم يِرو

به . بردارم یخودم قدم يِبرا تونستمیبار هم که شده م کی.... آره...که  خواستمیو ازش م دادمیم حیرو توض هیقض. دمیدیو فربد رو م رفتمیم

که هر دو  مونستیمعامله م هیمثلِ . حق السکوت ایباشه  يریج گاسمش با خواستیم. خودخواه باشم. به خودم فکر کنم. فکر نکنم گرانید

. دمیرسیمن هم که به هدفم م. ینیهرچند با برنامه چ. هرچند به دروغ. شدینامزدش خالص م يِها ینیاون از شرِ بدب. کردنیطرف سود م

. وقت نداشتم یلیخ. با عجله وارد حمام شدم.ودگذشته ب ازدهیساعت از 

گذاشته , ختیریم يمربا خور يها شهیش يو برام تو کردیمامان آماده م رازیش رفتمیماسک عسل رو که که هر وقت م. کردم تند حمام تند

. باشم بایدوست داشتم ز. دمیپوستم کش يبرداشتمش و با آرامش رو. نرم بشه و استفاده ازش آسونتر یتا کم يدر کتر يِبودم رو

 رفتمیاگر نداشت مطمئنا ساده م. نامزد داشت. هم نداشتم یهدف. بودتم دهیها د یکه مثلِ بچه دبستانرو بکنم  قبلجبران دفعات  خواستمیم

ساعت  مین. دمیمبل دراز کش يِماسک زدم، دکمه پخش رو فشار دادم و در آرامش کامل رو. دمیجلبِ توجه به خودم رس يِکه فکر نکنه برا

با جنگ  رمیبگ یپوئن خواستمیاگر م. کردم یابیگوش سپردم و آرامش از دست رفته ام رو باز شنیتیمد مِکال یب یقیآرومِ موس يتمام به نوا

. بودمیآروم م دیبا. شدیو دعوا نم

 یِپوست گندم. به خودم انداختم یبخش تینگاه رضا. بلند شده و صورتم رو شستم کردیرو اعالم م 11:45که ساعت  لیزنگ موبا يِصدا با

. تر کردم یمشک ،یمداد مشک دنِیرو با کش میمشک يچشما. بود يضّد آفتاب زدم، هرچند هوا ابر یکم. ق شده بودصورتم شفاف و برّا

به خودم،  ینگاه کل کیبا . برقِ لب یرژ گونه نا محسوس، کم یکم. و پر پشتم شد یمشک يبه مژه ها دنیکش ملیر فوقتم صر شتریب

"!!شدیکه خطر محسوب نم ياون بچه مدرسه ا...دلت بترسه، نگار خانوم دیبا حاال ". رو صورتم نشست یبخش تیلبخند رضا

"!!فکرشم شرم آوره "و سرزنش وار، تکرار کردم  دمیخودم خند یِبدجنس به

ه ک یرستوران نکهیضمنِ ا. بود ختهیشرکت سرش ر يِکار تو یبرم و کالس بذارم، اما خوب گناه داشت، حتما کل ریدوست داشتم د نکهیا با

.شلوغِ يابونایخ نیزنگ زدم که هم سرِ وقت برسم هم گم نشم تو ا سیسرو یبه تاکس جهیدر نت. شناختمیگفته بود رو نم

.یتا خوشبو کننده دهان با طعمِ نعنا گذاشتم دهانم و نشستم تو تاکس چند

د؟یبریم فیتشر*** رستوران -

.ممنون. بله-

 لمیخودم رو به موبا. یستیوقت نذار راننده ها بفهمن آدرس رو بلد ن چیه گفتیم شهین همماما. هم بپرسم شدیرو بلد نبودم، نم ریمس

:زد و گفت يترمز شیسرگرم کردم تا راننده ن

.میدیرس-
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کلبه بزرگ با سقف  کی هیکه شب یو به رستوران ستادمیا يکنار. شدم ادهیرو حساب کردم و پ نیپول ماش. فرصت بود,  کیتا ساعت  هنوز

باال تر بود، انگار که  نیهم از سطحِ زم یکم. و چمن يدور تا دور فقط درخت بود و سبز. شدم رهیبود خ يا شهیش يِوارهایار و دد بیش

.یگاه " ریعدو شود سبب خ "ذوق زده شدم و احساس کردم . تپه ساخته باشنش کی يِباال

گذشته بود که  کیاز  قهیپنج دق. هم سرِ وقت بودن خوب نبود یلیخ. ذرهبگ کیاز ساعت  یصبر کردم تا کم. وارد رستوران نشدم نهمهیا با

نداشت و حاال لرزشِ  يا دهیفا یلیخ. رو که از لحظه ورود گرفته بودم کنترل کنم یتا استرسِ کم دمیکش یقینفسِ عم. وارد رستوران شدم

 دینکنه فکر کنه اومدم مخش رو بزنم؟ به فکرم رس! پسر کش پیت نینکنه اشتباه کردم اومدم؟ اونم با ا. بهش اضافه شده بود مدستام ه

گلها رو . وارد شد و نگاهش رو به صورتم دوخت  يپوریش يِاز گلها یبودم که فربد با دسته گل دهیهنوز کامل نچرخ. راه اومده رو برگردم

:تبه سمتم گرفت و گف

. عرض معذرت يبرا-

. نداشته باشه یخاص یگلها معن رشیبودم پذ دواریام. انداختم نییهول شدم و سرم رو پا. زدیبه جلو خم شده بود و جذاب لبخند م یکم

و من با  دیرو کش یصندل. کرد که از قبل رزرو شده بود تمیکنار تابلوها هدا يزیفربد به سمت م. کردم یگلها رو گرفتم و تشکر آروم

. و آروم نشستم ریمشابه گل ننداخته بودن سر به ز يها تیدر موقع نیکه قبل از ا يقرمز ينداشتم، گونه ها سراغکه از خودم  یشرم

:رو فربد شکست يسکوت چند لحظه ا

.يخوش حالم که اومد-

.يممنون که دعوت کرد-

ز قابلِ انکارش به طر رِیغ تیجذاب. چهره اش کردم لِیانداختم و شروع به تحل نییو سرم رو پا اوردمیاش رو تاب ن رهینگاه خ ینیسنگ

. رو مجذوب کنه يرو منحرف و هر دختر يهر فکر تونستیم یبه راحت یرسم يو پرش با لباسها دهیاندامِ کش. بود رینفس گ يمردونه ا

نفسِ . دهیحواست نباشه پر. نداشت سکیر يِجا. دیهم ترس دینامزد جذاب با نیا يرو. ناخودآگاه لبم رو گاز گرفته و حق رو به نگار دادم

نگاهم که به . انداخته بود سرم رو باال گرفتم نیدو لنگه ابروم چ نِیب اریاخت یکه ب یبا اخم. بر افروخته ام کرد ینگار کم ادی .دمیکش یقیعم

.بود، اما نبود نجایتوجه به من، انگار ا یاون اما ب. بگم خواستمیم یرفت چ ادمی افتاداش  رهینگاه خ

.مبد شنهادیپ هیمن دعوتت رو قبول کردم تا -

جا به جا شد و  شیصندل يِرو یکم! فتمینبود به لکنت ب دیبع چیه! صدام نگاهش رو ازم گرفت دنِیخدا رو شکر که با شن. ومدیباال نم نفسم

:گفت

.يحاال به هر بهونه ا ،يخوش حالم که باالخره اومد. داشتم يشنهادیاتفاقا من هم پ-

حالِ . انگار تا خر خره پر پرِ خورده باشم. بود بیسنه بودم؟ نبودم؟ حالِ معده ام عجگر. شد و منوها رو به سمتمون گرفت کینزد گارسون

پسر بود،  هیتجربه رستوران رفتنم با  نیاول. رونیام بزنه ب نهیاز س خواستیکه هر آن م دیکوبیم نهیچنان محکم به س. بود بیقلبم هم عج

! و بدتر از همه، بدونِ اطالع خانواده ،یینهااونم ت

:خنده ام گرفت و گارسون که رفت گفتم. صفحه بود 10 بایتقر نوم

جزوه است؟-



ربر انجمن نودهشتیاکا  64بهاران –  صبح آرزو                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٤

:زد و گفت يهم لبخند فربد

.تو دو تا صفحه همه رو جا بدن تونستنیم. تو هر صفحه پنج تا غذا هست ینیبیم یدقت کن. کالس داره مثکه-

 گفت،یراست م. نجایدوك جنتلمن و با کالس به جاش آورده بودن ا هیرو برداشته بودن  یانگار فربد شوخ قبل. جنتلمن و اقا شده بود یلیخ

به  ینگاه. زیم يرو گذاشت رو چشیو سو لیکتش و موبا بیدست کرد تو ج. تجربه نو بود هیحداقل . اومدن باهاش به ضررم نشد رونیب

.واضح تر بخنده یناخودآگاه برش داشتم و باعث شدم فربد کم. جلوم بود هانداختم ک میگوش

.يریگیهاهاها، خوبِه ، حداقل از اشتباه ها درس م-

:طلبکار گفتم یکردم و کم یآروم ي خنده

اشتباه من؟-

لبخند زد دوباره

.برداره یرو اشتباه لشیآدم موبا یِباالخره اشتباه بزرگ-

.من مقصر نبودم دونهیکه خودش هم م گفتیته صداش م طنتیش

.يدادرو بهم  میکه گوش ياما شما بود-

.ینداشت لتمیموبا ،ينبود نجایاونوقت االن ا. دادمیفکر کن نم-

 يهم برا نباریبهم داده ا یرو اشتباه لمیاون بار که به خاطرِ خودم موبا. کرد يپطروسِ فداکارِ قصه ما به خاطر من فداکار نیا دوباره

:گفتم يکردم و عاد یحرصم رو مخف. منو آورده رستوران "خدا يِرضا"

..رو داشت يفداکار نیکه دارم ارزشِ ا يشنهادیاما خوب پ ست،یبابِ دل ن یلیبودنم که خ نجایا -

. شدم رهیزدم و بهش خ یهم لبخند پهن بعد

.دیلحن تخس و لجبازم بلند خند به

...مونمیم تیفداکار نیمن که حاال حاال ها سپاسگزارِ ا-

 فیو کث زیو پر از سوال بود، اما ه بینگاه فربد عج. داشتم ياحساسِ بهتر. کم شده بود ام هیاز استرسِ اول یکم. زد یلبخند آروم دوباره

 نِیمن هم از ب. منو يِبود رو دهینگاهش رو کش. مرد متأهل کم بشه هیاومدن با  رونیاحساسِ گناهم از ب یکم شدیهم باعث م نیهم. نبود

 حیطرزِ صح یسفارش بدم که حت یخارج کیش يِغذا هیبهتره  دونستمینم. نه ای یِالسک یب دونستمینم. رفته بودم یرانیا يسراغ منو  ا،غذاه

و  شد،یم یسر و کلّه زدن با منو داشت طوالن. و ساالد بسنده کنم يکباب قفقاز هیبه حرف دلم گوش بدم و به  ای دونستمیتلفظ اسمشم نم

.همزمان فربد سرش رو باال گرفت و لبخند زد. به حرف دلم گوش دادم دیاز دست شک و ترد یالصخ يمن برا

؟يشد که امروز به من زنگ زد یچ ،ینگفت-

!گرفتیاش رو از چشمام م رهیخ يِنگاها دیشا. نامزد داره دونمیکه من م دونستیم دیبا. دونستیم دیبا. مکث کردم ینگم؟ کم بگم؟

.نامزدتون زنگ زد-

شده  لیبه جلو متما ینموند، کم رییاون هم بدونِ تغ.دفعه دوم شخصِ جمع شد هی. شد "شما" "تو"از  کهوی. کرد رییلحنم تغ کهوی دونمیم

.زدم يپوزخند. رنگ تعجب گرفت يلحظه ا يو چشماش برا
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"خوب حالت و گرفتم؟"

نامزدم؟-

.نگار خانم. بله-

رو به گارسون که آمده بود ازش  یبداخالق یمبا ک. دو ابروش افتاد نیب یقیخط عم. داد هیتک شیاومد و فربد کالفه به صندل گارسون

:گفت رهیسفارش بگ

. اول خانوم-

سفارش  یرانیا يِفربد هم غذا. مونده بود خانوما مقدم ترند ادشیحالش رو گرفته بودم،  نکهیبا ا. داشتم یاحساسِ خوب. رو گفتم سفارشم

رو بر وزنِ  فتکیب دونستمیسفارش ندادم، چون نم) 1(ریرچسترشبره با سس و فتکیچه خوب که ب. حس و حالم از قبل هم بهتر شد. داد

.خودش يبود برا یبتیاسمِ سسِ هم که ذکرِ مص. گهیجور د ای خونن،یم) جفتک(

:گفت شدیتر م یکه لحظه به لحظه عصبان ییبا چشما. نشست یکه رفت فربد دوباره نوك صندل گارسون

خوب؟-

.دادم هیتک میصندل یِبه پشت آروم

ب؟خو-

...دیتو موهاش کش یدست

گفت؟ یچ-

دمیزدم و پرس یرو به خنگ خودم

؟یک-

!نگار-

!راجع بهش نکنه يفکرِ بد یحلقه اش رو بندازه دستش که کس خواستیم! کردم؟ به من چه شیعصبان

.صورتش گرفتم يِام اس آخرِ نگار رو جلو اس

گفتم بهت . دمیاس ام اس رو د نیصبح ا. رو خاموش کردم لمیموبامن هم اول قطع و بعد . دلش خواست گفت یهرچ. زنگ زد شبید-

. یباش انیبگم در جر

. حق نداشته مزاحمِ تو بشه. رو چک کنه و مزاحمِ تو بشه لمیانتظار نداشتم موبا.بهم شک کرده دونستمیم-

.دمیرو از دستش کش یدست دراز کردم و گوش. دم گوشش گرفت یرو برداشت و عصبان شیگوش

از . شهیبدتر م یهمه چ. کردم شتیرو پ شیاومدم چقل کنهیفکر م یاالن اگه بش زنگ بزن. یبه شکش دامن بزن ذارمیمن نم یول. دیخشبب-

. دادمیاگر من بودم بدتر واکنش نشون م دیشا. دمیهم بهش حق م یطرف

 دیبا نویا. رو چک کنه هم نداشته میگوش نکهیحقِ ا م؟دیاس ام اس م یبه ک رمیم یبه اون چه مربوطه که من با ک. نداره یحق چیاون ه یول-

.بفهمه

:متعجب و حق به جانب گفتم یکم
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.يریم رونیب یو با ک يدیاس ام اس م یچطور حق نداره بدونه به ک. نامزدته-

:رو پوف کرد نفسش

.یدوست خانوادگ...دوست  هی. میندار يا يجد يِاصال رابطه . ستینامزدم ن-

تعجب  "نامزد"لفظ  دنیاز شن نجا،یهر دوبار پشت تلفن و ا. شده بود یعصب. کالفه شده بود گفت؟ینم گفت؟یراست م. گرد شد چشمام

فربد هم . کردم يباز يدام پهن نکرده باشه برام؟ با غذام باز ؟یچ گفتیاگه راست نم. شده بود ریفکرم درگ. شد دهیغذا چ زِیم. کرده بود

:دورِ لبش رو با دستمال پاك کرد و گفت. از غذاش خورد يادیز زِیزد، نه چ ینه حرف

بود؟ یچ شنهادتیپ-

.نبود يخبر راشونیو برقِ گ طنتیپشت چشماش نشسته و از ش یغم هیاما . آروم تر شده بود انگار

االن بگم؟-

.رو جمع کرد زیاومد و م گارسون

د؟یدار لیم یدسر چ-

.دمنگاهش کر فیبالتکل. به من کرد ینگاه فربد

:به گارسون گفت رو

.ممنون. دیاریب گهیساعت د مین هیمنتها اگه ممکنه . یشکالت کیک هیموز و  کیک هی ،يدو تا چا-

:زد و گفت یلبخند آرامش بخش. به صورتم انداخت ینگاه

. یکنیون کمکم مو تو خوردنش یینجایخوشحالم که ا. رو انتخاب کنم شونیکی تونمینم. دوست دارم یلیرو خ کیهر دو مدل ک-

اعتماد کن،  گفتیباز هم دلم بود که م. خواستن و نخواستن نِیافتاده بودم ب ریمن باز هم گ. بود شیعوض کردنِ جو قابلِ ستا يبرا تالشش

. کردیم یو عقلم بود که نه

:رو به نشونه تشکر تکون دادم و گفتم سرم

 تیاون خانوم اهم نکهینه ا. بشم يدو نفر چیه يباعث خراب شدنِ رابطه  خوامیمکه ن دونمیفقط م. هیرابطه شما با نگار چ دونمیمن نم-

 مو ازت بخوا امیب خواستمیم. و من افتادم وسط رابطه تون دیمطمئن بودم شما نامزد نجایا امیب نکهیقبل از ا. نهیمن ا یِداشته باشه قانونِ زندگ

واقعا کارمند  تونمیفکر به سرم بزنه که من م نیازان اشاره کرده بود باعث شد ابه افرا س نکهیا. که شک نگار بر طرف بشه یکن يکار

. شرکت شما بشم

. صورتش از هم باز شد و کم کم خنده اش واضح تر. چشماش زل زدم ياعتماد به نفس تو با

.چه جالب-

:دمیمحکم تر پرس یکم

شده؟ حرفم خنده داشت؟ یچ-

 خواستمیم. دست و بالم تو هم بود. رو جمع کرد و رفت لشیزدم، وسا يکه سرِ خانوم رضو يبعد از داد .دمیخند مونیاز تشابه فکر. نه-

.يرضو يِجا يایب يبدم که اگر هنوز دنبالِ کار شنهادیبهت پ
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:تند تند اضافه کرد و

!خانومِ طاها يِدنبالِ کار برا ياومد يآخه روزِ اول گفت بود -

که  دیفهمیروز م کیاگر . مونده بود ادشی.شد یگرچه درونم آشفته و طوفان. صورت من هم نشست يِرو لبخند یکم. رو تکون دادم سرم

وقت  چیه! نه"....تکون دادم نیسرم رو به طرف ؟یچ "ام دهیدزد"خانومِ طاها رو  يپولها دیفهمیاگر م ؟یکار نرفته بودم چ يمن برا

 "ببره ییبو یکس نکهیتا قبل از ا دادمیم سپول رو پ...دیفهمینم

از استادا ازمون  یکی قتش،یحق...یعنی. بشم یمنش تونمینم. آرمیسر در م یاز نقشه کش. هستم يسالِ آخرِ معمار يِمن دانشجو یول-

م شما و اس ا میاز طرف. مینیبا تجربه رو بب نِیمهندس يکارها یمدت) 2("آبزرور"که به عنوانِ  میکن دایپ یشرکت میتونیخواسته بود اگه م

.نشستیپازل بود که کنارِ هم م هینگار، مثلِ  ياس ها

:فکر کرد و گفت یکم

؟يریدفترِ من رو هم به عهده بگ تیمسول یتونیم. مونهیمنتها، هنوزم کارام لنگ م. با آبزرور شدنت ندارم یمن مشکل-

.هر روز اونجا باشم تونمینم. رمیمن دانشگاه م یول-

عامل نشناسمش سخت  ریکه من به عنوانِ مد دیشخصِ جد هیکردنِ  دایپ يپروسه  قتشیحق. بهتره یچیز ها. ایب يهر وقت دانشگاه نبود-

هم  یبه هر کس. ندارم یوقت خال نهمهیمن ا. مرسوم يهایو کاغذ باز ینیکارگز قات،یمصاحبه، تحق غات،یتبل. عجله دارم یمنم کم. هیو طوالن

رو  هیبق يِکه کارا نهیتو سرا بلند کردن براشون ا يسر ياز راهها یکیو  دنییقارچ همه جا رو مثلِ یمهندس يشرکتها. کنم تماداع تونمینم

. يندازیمن رو جلو م یکل یاگه قبول کن.  ينشد کیدر مورد تو من حداقل مطمئنم که با هدف کار به من نزد. خراب کنن

 یلیمامان و بابا نظرشون خ دونستمیم ؟يگر یاما منش.خانواده ام هم بود که به نفع اوردمیپول هم در م ينجوریا. بد نبود. فکر کردم یکم

و کالس  تیبتونه بدونِ توجه به شخص ینشده که هر کس ياز کارها هنوز تو جامعه اونقدر فرهنگساز يسر کی يِبرا. ستیمثبت ن

 شدیعارم م یخانواده و اجتماع من هم کم ریتأث متنفر بودم، هرچند تحت يخودیب يکالس گذاشتنها نیو من از ا. مشغول بشه شیخانوادگ

. بشم یمنش یبا مدرك مهندس

با خانواده ام مشورت کنم؟ تونمیم-

؟يدیفقط زود به من خبر م. حتما-

.نظرشون رو بدونم نکهیآره، به محضِ ا-

زد يدلگرم کننده ا لبخند .

.رفتمیدسر سفارش داده بود وگرنه م. به سکوت گذشت یکم

:کستنِ سکوت گفتش يِبرا

؟یکنیکار م یچ یخال يوقتا -

:راحت تر نشستم یکم

. خونمیکتاب م. کنمیورزش م-

؟یچه ورزش. چه جالب-
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.کنمیم يبسکتبال باز-

؟يحرفه ا-

.دانشگام مِیاما خوب تو ت ارم،یازش در نم یپول. نه يحرفه ا نه

:زد و گفت يلبخند

.کنمیم يمن فوتبال باز-

:دمیخودش پرس مثلِ

؟يحرفه ا-

.هیحاال که مهندس شدم، هنوزم اون قسمت از قلبم خال. پدرم نذاشت، گفت اول درس. بشه يکه حرفه ا شدیم. نه-

.ستین ریوقت د چیه-

:جواب داد یحسرت خاص با

.درس خوندن نه ياما برا. شهیم ریورزشکار شدن د يِبرا-

.ادیخودش رو داره، هرقدرم خوشبخت به نظر ب افتهیست ند يآرزوها. خودش رو داره يحسرتها یهر آدم. سوخت دلم

:دیپرس طونیش یکم

.یشیم یعصب دوندیتوپ م هیدنبالِ  وونهیتا د 22 نکهینه؟ حتما مثلِ همه خانوما از ا یدونیاز فوتبال نم يزیتو چ-

:و گفتم دمیخند

.دوندیتوپ م هیبسکتبال دنبالِ  نیکه تو زم يا وونهیتا د 10از  یکی شمیفکر کنم، چون اونوقت خودمم م ينجوریا تونمینم-

:و من ادامه دادم دیخند

.اتفاقا فوتبال هم دوست دارم-

ام فرو کش  هیاسترس اول. یراحت و خودمون. دوستانه یجلسه آشنائ هیمثل . کرد ینظر خواه استیراجع به س یکم. میحرف زد يهر در از

به . بودن تیمیپر از حس احترام و صم ینبود، کلماتش حساب شده و همگ زینگاه فربد ه. خاصاحترام  هیکرده بود و جاش رو داده بود به 

.میبش یخوب يدوستا میتونستیمدلم نشسته بود، 

 کیفربد ک. کرد و رفت یکوتاه میتعظ د،یرو چ زیگارسون که م. گرفته بود کیچه خوب شد که ک. کردمیم یاحساسِ گرسنگ دوباره

کار  یچ دیمن االن با!! کاره بود نیا یلیخ نیا! نه بابا. من يِچنگال کوچولو گذاشت جلو هیو با  دیمربع شکل بر يهارو به تکّه  یشکالت

آخرِ سر . شده بودم جیگ "!!شیدیچقدر خوشمزه بر " گفتمیو م خوردمیم کهیت هیمثال با ناز  ای مم؟یرژ گفتمیو م ذاشتمیکالس م کردم؟یم

خودم بودن  يِحداقل برا. بگم دیبا یبکنم و چ دیکار با یچ دونستمیها نبودم، نم تیموقع نیوقت تو ا چیه من. گرفتم خودم باشم میتصم

. شدیدادنم هم کمتر م یو احتمالِ سوت فتمیبه زحمت ب ادیالزم نبود ز

سه ساعت . نبودم مونیپش دمشید نکهیاز ا. گفتیراست م. زنگ زدم یفربد مقاومت کرده و تاکس يچهار بود که در مقابلِ اصرارها ساعت

اگر از . هیشک داشتم که واقعا رابطه اش با نگار چ یگرچه هنوزم کم. خوش نگذشته گفتمیبود اگر م یانصاف یمثلِ برق و باد گذشته بود و ب
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کردم که  دایرو پ ییبود و من حداقل جا یتجربه خوب. وجودش پر از حسِ مثبت بود هیبق گرفتم،یفربد فاکتور م تیشخص زِقسمت مرمو

.کسب تجربه برم يبرا

جانم مامان جان؟-

جون؟ ستهیشا یسالم خوب-

:و گفت دیخند

چه خبر؟....دهیورپر يخوایم يزیچ هی یکنیصدام م ينجوریهروقت ا-

....من اگه بخوام کار کنم...مامان ،یچیه-

:و گفت دیحرفم پر وسط

.ذارهیکه بابات نم یدونیداشته؟ م يا جهینت یختبحث رو راه اندا نیصد بار تا حاال ا.الزم نکرده-

:گفتم کالفه

؟ينکنه خودت دوست ندار ؟يشما اصال با بابا صحبت کرد-

کارن اون  یب سانساشیل دن؟یاصال به تو کجا کار م...مهم تر براش درسته زیاز همه چ گهیم. شناسمیبابات رو م ؟یزنیم هیچه حرف نیا-

؟يریگیکار آبرومند م ينکرده فکر کردوقت تو هنوز دانشگاهتو تموم 

هم کارشون شرافتمنده هم  کننیدارن همه جا کار م پلمهید نهمهیا. رمیگیکه کار آبرو مند نم یچ یعنی....دهیحرفا از شما بع نیمادر من ا-

 ؟یلطفا با بابا حرف بزن شهیم.... شده است نیتأم تشونیامن

؟يکرد دایمگه کار پ-

.بتونم راحت تر راستشو نگمتا  دمیکش یقیعم نفس

تجربه  يخوب اگه همه برا یول. کرده یاز دوستام معرف یکی م،یمشغول بش ییکرد حاال که درسمون رو به اتمامه جا شنهادیپ استادمون

.ارمیو پول درم رمیمن به عنوان کارمند م رنیم يکار

اد؟یکدومشون؟ خودشم م-

.به پولش نداره یاجیش احتخود. معلومه که نه ؟یکنیم یمامان باز پرس-

 يناشکر. یمنطقه تهران گرفت نیخونه بهتر هیمردم خوابگاهن اونوقت تو  يواست کمه؟ همه بچه ها یبهاران؟ مگه چ يمگه تو دار-

...یکنیم

 نینجات بده از ا حاضر شد پول نازگل رو بده داداشم رو دیبابا کم شه، شا يها نهیاز هز خوامیندارم، م ییچشم و رو یب ای يقصد ناشکر-

.مخمصه

انکار کنه که چقدر نگرانِ  تونستینم. بود يا گهید زِیپسرش براش چ یرانیا يِمثلِ همه مادرا. نقطه ضعف مامان يِگذاشتم رو دست

. کردمیاز احساسات مادرانه اش به نفع خودم استفاده م یجنبگ یو من با کمالِ ب است،یبرد

.يمنتها افتاده رو لجباز. بابات به فکر پسرشه ،یباش ایتو نگران برد نکهیاز ا شتریب-
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لحنش  راتییتغ دمیفهمیم. مامان بودم نیسال دخترِ ا 23هرچند هنوز هم ظاهرا موافق نبود اما من . آروم تر ینرم تر شد، کم یکم لحنش

.درونش رو آب کرده خِیچقدر  ایحس کنم اسمِ برد تونستمیرو و م

از . ام خوبه ندهیآ يبرا یکل. هیشرکت بزرگ ه،یطرف مرد مطمعن. برام به خدا شهیم یتجربه خوب. بابا صحبت کنبا  کنمیمامان خواهش م-

...آدینم یهر کس ریشانسا گ نیا

.شده بودم کیقدم به هدف نزد کیتازه . گفتم و گفتم تا مامان حاضر شد با بابا حرف بزنه انقدر

دوست  یلیخ. خوندمینم يزیچ یول دیچرخیانقدر فکرم مشغول بود که نگاهم رو صفحات کتاب م. رو باز کردم نشستم رو به روشون کتابام

 لمیموبا ریو و ریه نیتو ا. بابا قبول کنه کردمیدعا دعا م. خبرش رو بهش بدم گهیقرار بود تا سه روز د. داشتم برم شرکت فربد کار کنم

...کردیم ییاسم اشکان رو صفحه اش خود نما کهیالزنگ خورد درح

بهار؟ یسالم خوب-

...نیاشتباه گرفت-

!کاره هیپسره .قطع کردم و

:با آرامش گفتم. شروع کرد به زنگ خوردن دوباره

بله؟-

دختر؟ یکنیچرا قطع م! بهاران-

.میبهار ندار نجایما ا یبا بهار کار داشت-

:و گفت دیخند

!يتو دار هیتیچه حساس نیآخه ا-

!مثکه چسبهیبهت م اد؟یخوشت م! بگم اشکمن به تو  نکهیخوب مثل ا-

!زاشتیم ششیبا سخاوت به نما دیخندیکه هر وقت م نمیدندون عقلشو از پشت تلفن بب تونستمیم. دیخند بلند

!به خدا غالمم...تو منو صدا کن غالم-

شروع  یما از کل کل ادب یتمام دوست .بود يریآروم و سر بز, پسر محجوب. بود میاشکان همکالس. به خنده افتادم شیلحن کوچه بازار از

 یکتاب نکهیکالس باز کرد و همه کلمات رو غلط غلوط خوند، من بدون ا تیفال حافظ به ن هی یعموم اتیداوطلبانه سر کالس ادب یوقت. شد

: و برام دست زد و گفت ستادیآخرش ا. کردم حشیتصح هرو به روم باش

.يکرد ییخوب خودنما یلیخ نیآفر-

:زدم و گفتم يپوزخند

...شاگرد گربه صفت هم نوبره واال. ییقصدم آموزش بود نه خودنما-

.نگفت يزیچ گهیسرخ شد و د رنگش

رو کم  هیقض ییجورا هی. نوشتیرو تخته شعر م مونیکی شدیکه استاد عوض م یهر ساعت گذشتیاالن که چهار ترم م نیاون به بعد تا هم از

شرکت کرده  شدیمختلف برگزار م يدو سه بار تو مسابقات مشاعره دانشگاه که به مناسبتها. نه اون دمینه من پا پس کش. شده بود یکن
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 زهیجشن تولد امام رضا دانشگاه مسابقه مشاره برگزار کرد و جا ياعالم شد که برا یاما آتش بس زمان. شدیهر بار اون برنده م میبود

:و گفتم دمیدستام رو به هم کوب یرو اعالم کرد با خوشحال هزیکه جا يمجر. همراه بود کیبرنده سفر به مشهد با 

....برنده بشم نباریا دیمن با...آخ جون-

بلند شدم و با تعجب به اشکان نگاه کردم که پشت سرم نشسته بود بدون . سنّ فرا خونده شدم يرو يرو باال گرفتم و توسط مجر دستم

:زد و گفت يدلبخن. مشاعره يباال برا ادیکنه ب یتالش نکهیا

....عتیحفظ کن خانوم شر نویا-

امتیقامت ق یقامت امتیق

با قد و قامت يکرده ا امتیق

....شعر با قاف...جاست نیهم اشکالت

سفر مشهد . دوست نداشتم با اشکان کل کل کنم گهید ییجورا هی یاون مسابقه رو من بردم ول...رفتم باال کردمیشعر رو تکرار م کهیحال در

رو  یادب هینشر هی شنهادیبعد از برگشتنم اشکان پ! دیبهم چسب یبود کل یسفر عمرم بود مامانم رو همراهم بردم و البته چون مجان نیبهتر

 یلیخ يبود و به چشم برادر یپسر خوب و با محبت. کرد کیبه هم نزد شتریمهرگان، ما رو ب. مسول ریباشم و اون مد رشیسردب منداد که 

.دوستش داشتم

:دیافکارم رو اشکان بر ي هرشت

. کارم درست نبود. کنم یزنگ زدم معذرت خواه-

.زدم یآروم لبخند

.شهینم ریخواهر از برادرش دلگ. کننیم یآشت یبدون معذرت خواه. رهیم ادشونیو فردا  کننیخواهر برادرا قهر م-

:تر گفت يجد یکم. شد یطوالن سکوتش

.یتوام باش خوامیمصاحبه با دکتر زند؟ م يبرا يایزودتر ب یکمی یتونیم. میکالس ندار 12فردا تا ساعت -

. حتما امیآره م-

. زودتر میبرس یکی نینشد به ا عیکه توز یقبل هینشر. میزودتر کارا رو جمع و جور کن دیبا-

. میذاریمتن من مصاحبه دکتر زند رو م يفقط به جا. میمطالب رو مشترك کن میتونیم. نگران نباش میرسیم-

 زیبحث برانگ تونهیم یلیخ میچون از جناح مخالف هم مصاحبه دار ستمیمخالف ن میلیشماره، اما خوب خ هیدو تا مصاحبه تو  شهیم نکهیبا ا-

.باشه

 یپوست ریمنتها روشش با من فرق داشت، ز. ومدیدست رو نقاط حساس بذاره خوشش م نکهیاز ا. عاشقِ بحث و جدال بود. نگران شدم یکم

.انهیفو مخ

.يخودتو به دردسر ننداز-

 یفعل سیصفحه مصاحبه با رئ هی. روسا از بن عوض شدن سییجمهور که عوض شده، همه ر سیرئ. ارزشش رو داره. فرق داره یکی نیا-

....چه شود. یقبل سییصفحه هم مصاحبه با ر کیدانشکده و 
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...بود دهیلرز یرو کور نکردم، اما دروغ چرا، دست و دلم کم ذوقش

 چیه. دیو بم شرکت فربد رو ازم پرس ریدو ساعته ز یتماس تلفن کی یبابا ط. مامان و بابا موافقت کردن  کردمیکه فکر م یتر از اون زود

 قهینه؟ چند دق ای کنهیهم اونجا کار م یشرکتش کجاست، چند تا کارمند داره، خانوم دیتنها و تنها پرس. شرکت نشد سِیدر مورد رئ یبحث

. مامانشه يشرکت پسر خاله  سیکرده و رئ یاز نگار خواستم بگه که شرکت رو اون معرف. صحبت کرد ارنگ با يا

و اون . من و فربد يرابطه  حِیبود با توض ياما خوب راست گفتن مساو. عذاب وجدان گرفته بودم زدمیراحت خانواده ام رو گول م نکهیا از

بابا . یمتیق چیبه ه. خواستمینم نویو من ا. شدیم ایبه ضرر برد تیدر نها یهمه چ. کرده بودم دایکه پ ییلو رفتن نگه داشتن پولها یعنیهم 

انقدر مست . کننیم دیو از شرکت بازد انیفرصت همراه مامان م نیاما در اول. برم تونمیسفارش گفت م یرو گرفت و بعد از کل یگوش

. خانواده ام اومدن یوقت يبابا با فربد رو گذاشتم برا یمعرف يِموافقت بابا شده بودم که غصه خوردن برا

رو هم با شلوار و کفشم ست  میسورمه ا یبودم و کاپشن کاله دار ل دهیرنگم رو پوش يسرمه ا يمانتو. که چهار شنبه بود ادیم ادمی قایدق

تلفن مشغول  يهمچنان پا کهیآشنا تر، در حال به مراتب یبا نگاه يخانوم منصور. گذاشتمیبار بود که پا به شرکتش م نیدوم. کرده بودم

. برم تونمیدست بهم اشاره کرد م اصحبت بود ب

 خواستمیم یمثل وقت. استرس خاص داشتم هی. دیلرزیدست و پام م. دست چپ و اتاق فربد رو از دور شناختم دمیچیپ. راه پلّه ها باال رفتم از

خوبه گفته . دمیبه افکار خودم خند. کس نبود چیه دمیسرك کش. در اتاق باز بود. مصاحبه ياالنم اومده بودم مثال برا. برم سر جلسه کنکور

سرم رو آروم بردم  ومدینم ییبه عقلم غلبه کرد و چون صدا يکنجاو. وارد شدم در اتاق خودش هم باز بود. آدینم گهید يبود خانوم رضو

. تو

 شهیش ریز يپوش و نسبتا سنّ دار کیعکس خانوم ش. شدم کینزد زشیآروم به م. اقشد و کأمل رفتم تو ات شترتم بیٔجرا. اتاقش نبود تو

قاب گرفته  نیریفوق العاده ش يبچه  هیاقا که احتماال همسرش بود با  هیعکس اون خانوم و . به طرف کتابخونه دمیچرخ. بود زشیم ي

سرم رو نا خودآگاه صد و هشتاد درجه چرخوندم و  يسرفه ا يبچه شده بودم که با صدا نیریمحو خنده ش. بود طبقاتاز  یکی يشده و تو

. تو گردنم بلند شد دیچیکه پ ياز درد ادمیفر

....آآآخ-

. کردیموشکافانه بر اندازم م. رو لبش بود يزده بود و لبخند محو هیبه در تک نهیبه س دست

:به زحمت بدنم رو چرخوندم و گفتم. کردیبه شدت درد م. رگ به رگ شده بود. گردنم رو تکون بدم تونستمینم

که، فکر کردم حتما تو اتاقتون منتظرم  نیندار یاومد که شما منش ادمیجواب نداد، بعدش  یمن در زدم به خدا، کس ن؟یخوب.سالم-

من  هیچ نیدونیآخه م...کتابخونه تون نظرم رو جلب کرد يمنتظرتون که کتابها نمیخواستم بش ن،یستین دمید نجایبعدش اومدم ا...دیهست

....لرزهیدست و پام م نمیبیخودم رو کنترل کنم، کتابخونه م تونمیاصال نم..دارم خوندنبه کتاب  یعالقه خاص

:رفتیم زشیبه سمت م کهیکرد و در حال یخنده محکم...دمیرو باز کردم و هوا رو با صدا بلع دهانم

.میکار دار یکه کل نیبش ایب...یبافتیم سمونیتند تند آسمون ر نقدریاون روز هم هم....یشیم ينجوریا رنیگیهروقت مچت و م-

 یآب يمردونه  راهنیپ...دمیتر نفس کش قیعم..مشامم رو نوازش کرد يمست کننده ا يبو. نشست زشیکنارم گذشت و پشت م از

...وددار به نظر برسم، هرچند نبودمکردم خ ینگاهم رو باال آوردم و سع...که باز هم به دقت اوتو شده بود يو شلوار سرمه ا شیآسمون
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؟يستادیچرا هنوز ا-

...دمیدزدیشرمنده بودم، نگاهم رو م. حرف نشستم یو ب دمیرو کش یصندل

؟یکنیمن پر م يفرم رو برا نیا-

 يثلِ نوجوونام". دادم یبد شد که باز هم سوت یلیخ. بد شد که مچم رو گرفت یلیخ د،یلرزیدستم م. دیگفتم، فکر نکنم شن یلب ریز چشم

!"بهاران یمونیساله م 13-14

و من  سوختیگردنم هنوزم م. سهینویرو م یروش باز کرده و تند تند متن يرو جلو يقرمز یِتلق يکه پوشه  دمیرو باال آوردم و د نگاهم

..."يکردیفکر م هیثان 30 يکاش قبل از هر کار يا". درد رو نیا دونستمیحقِ خودم م رحمانهیب

.خشک و برافراشته فقط چشمام رو به کاغذ دوخته بودم تمام مشخصاتم رو وارد کردم یبا گردن کهیدرحال

.زدم يبرخالف درون آشفته ام، با اعتماد به نفس لبخند. و فرم و مقابلش گرفتم ستادمیکه شد ا تموم

بخونم؟ يچطور نویآخه من ا ؟يخندیبه دست خطت م-

محدود شده بود نتونسته بودم خوب  یخوانا بود، فقط چون حرکات شونه و گردنم کم. نبود هم بد یلیدست خطم خ کرد،یم یانصاف یب

.سمیبنو

.بوده یبدم منظورم چ حیکه توض دیهرجاش سخت بود بگ-

.نگفتم یچیرو گاز گرفتم و ه نمییلب پا. سرخ شدم.نگفت يزیبهم انداخت و چ یهیعاقل اندر سف نگاه

؟يقه کار دارساب...عتیخوب خانوم بهاران شر-

. بودم دهیرو بکشم که تو رستوران د يانتظارِ فربد دیکه نبا زدمیحدس م دیبا. شدیفربد متفاوت م شدیکال بحث کار که م.شده بود يجد

.امیخودم رو جمع و جور کردم منم پرفشنال به نظر ب

.که خانواده مخالف بودن دیهست انیدر جر. ریخ-

ندارن؟ یاالن که مشکل-

.اثر نبوده یالبته خوش آوازه بودن شرکت شما هم ب. که خودشونم قبول کردن هیطور طمینه، شرا-

:تفاوت گفت یاما فربد ب. بغلش ریهندونه درشت گذاشتم ز هینظر خودم  به

.نشن یپس فردا خانواده تون از من شاک. داره تیمن مسول يبه هر صورت برا-

...ارمیب یتا اجازه کتب نیخوا یاگه م. نه-

:که بشنوم گفت يجور یلب ریز ره،یاما جلو زبونش رو نتونست بگ...رو به زحمت خورد لبخندش

....اردو يبر يخوایمگه م-

. دیچیتا تو نخاعم پ يکردم گردنم رو بچرخونم که درد بد ینشستم و سع محکم

:دیتوجه به من دوباره پرس یب

؟یسال چندم یگفت-

.سالِ آخرم-
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....یدرست تمومه، اگه همه رو پاس کن گهید میسال و ن کیپس -

.شهیهم. نمره برام مهم بود. زاشتیدست رو نقطه ضعفم م دینبا کرد،یم یشوخ يزیبا هرچ یهر ک. رو گرد کردم چشمام

...است جدهیمعدلم ه-

:و گفت دیواضح خند گهید نباریا

عمو جون؟ دنیبهت م یچ زهیجا-

پسرا از بس خودشون تنبلن  نیه بچه ام؟ آخه مگه شاگرد زرنگ بودن فقط مال بچه هاست؟ ابه چشمم بزنه ک خواستیم. شده بودم کالفه

پوستت کنده . ایاستخدام نشم فربد خان بهن نجایدعا کن ا. کننیمسخرشون م یدخترا با هوش تر و منظم ترن و ه ننیچشم ندارن بب

:گفتم یلب ریغر غر کنان ز. نوشتیتند مرو تند  يزیو چ ریسرش رو انداخته بود ز. مشغول نوشتن بود....است

...عقب افتاده است؟ يِبه کارها یدگیآخه االن وقت رس...نشستن برام سخته...بخورم تونمیگردن شکسته تکون نم نیبا ا-

:و گفت ریدوباره سرش انداخت ز. به صورتم انداخت یرو بلند کرد، نگاه سرش

...دمیهمه شو شن-

:آروم گفتم. کنمیبهم گفته بود که بلند بلند فکر م ایبارها برد! خودمه رِیاب؟تقصی صدا ایگوش بود ...شدم سرخ

.نداشتم يشرمنده منظور-

:گفت الیخ یب

.بار آخرت بود-

بود االن؟  میجواب معذرت خواه يجا نیا. و گرد کردم و نگاهش کردم چشمام

:گفت یلب ریز

...ترسمیم کنهیفکر م کنهیچشماش رو گشاد م قهیهر د-

. برهیحرف زدن و کل کلِ بچگانه لذت م یلب ریز يِباز نیبدونم که بفهمم از ا یتجربه تر از اون یب. کردیم يباهام باز. ام گرفته بود خنده

:خودم رو اما نباختم، با لحن خودش گفتم. حرف زدم یلب رِیواقعا از دستم ناراحت شده که ز کردمیفکر م

.دمیهمشو شن-

:گفت الیخیب

!يم که بشنوگفت-

:باز مونده بود ادامه داد شیمتر از پر رو کیتوجه به من که دهنم  یب

لبخند ( ستهیو معدلتم ب ییدرسته که دانشجو. کنم يآور ادیبهت  دیکه با مونهیچند تا مورد م هیفقط . تمامه گهید بایتقر. هم خوب یلیخ-

تا  ،یبه دفترِ من یدگیفعالً فقط و فقط مسولِ کنترل قرار مالقات ها و رس. يببرشرکت دست  يتو نقشه ها ي، اما اجازه ندار)زد ییدندون نما

به  یتونیهم م کنمیآشنات م نیبه وقتش هم با گروه مهندس. یبا گروه و کارا آشنا بش شتریبا خوندنِ پرونده ها، گزارشات و قراردادها ب

.دمیم حیبرات توض يهمون شنبه که اومد يانجام بد دیرو هم که با ییکارها هیبق. یسرشون حضور داشته باش يِعنوانِ آبزور باال

...بشر نمونه نداشت نیا. گرد شده بود شیاز پر رو چشمام
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اومدن با من زنگ بزنه و خواهش  رونیب يشخص فربد نبود که برا نیا گهید. هم براش نداشتم یهرچند که جواب. بگم يزیچ تونستمینم

رو داره و  لشیشرکت کنه چون پتانس يگریباز يِبدم تو کالسا شنهادینبود که بهش پ پیغبونِ جذاب و خوشتبا. فکر کنم شتریب یکنه کم

احترامش واجب . استخدامش شده بودم یکه من به تازگ یشرکت سیرئ. بودن ایمهندس بهن شونیا. ارهیپول در ب یاغبونصدها برابر ب تونهیم

رو باهاش بخندم و سر به  یساعت یگوشینبود که از سر تفنن و باز یپیپسرك خوشت گهید. يورشده ضر يبود و حفظ فاصله و روابط مرزبند

.کار کنم کشینزد ییهفته رو قرار بود جا يروزها شتریبود و من ب سمیرئ. نمشیبینم گهیسرش بذارم و مطمئن باشم فردا د

:کردم که گفت یتشکر کوتاه. دردناك از جام بلند شدم یگردن با

االن بهش زنگ  نیمعموال وقتش پره اما من هم. ششیپ میمادرم چند بار گردنش گرفته بود رفت. هیکارت مطب دکتر احمد نیا ،یراست-

.اونجا يریکه م زنمیم

بهش فکر  کردیداشت که آدم رو وادار م یچند وجه تیشخص. چقدر برام جالب بود. شده بود تیبازم با شخص. رو به طرفم گرفت کارت

.کارت رو از دستش گرفتم و دوباره تشکر کردم. ادیصدد کشفش بر بکنه و در 

 يهم تو مطبش جا نیهم يو برا دهید نیتو چ یطب سوزن يهست که دوره  یدکتر عموم کی يدکتر احمد دمیبه مطب فهم دنیرس با

دکتر گردنم رو گرفت و تا . معطل شدم یانتظار داشتم که همون موقع نوبتم بشه اما ساعت. کردم  یخودم رو معرف. سوزن انداختن نبود

:کرد و گفت یبدجنس يخنده . که خودمم تعجب کردم دمز یغیخواست بچرخونه چنان ج

سوزنا رابطه ات چطوره؟ نیبا ا-

:فتخوند که گ یاز نگاهم چ دونمینم. آب دهانم رو قورت دادم. نازك بودن یلیبود و خ یافتاد که تهشون رنگ يبلند يبه سوزن ها نگاهم

...درد نداره یلیخ. ستینترس مثل آمپول ن-

:گوشم گفت ریاما به محض فرو کردنش ز دونمیهفتم نم ایسوزن ششم بود . کردنم يآروم شروع کرد به وارد کردن سوزن ها جا به جا و

...حاال سرتو تکون بده-

 کیبار يسوزن ها نیا يردم هم متعجب بودم از معجزه ک داینجات پ یدرد لعنت هیهم خوشحال بودم که از . سرم رو چرخوندم اطیاحت با

.یرنگ

. پرداخت کردم و برگشتم خونه یرو به منش تیزیپول و. کردم یکوتاه تشکر

:نگار برام گل گاو زبون دم کرد و گفت. به هم زدم شب جمعه شد چشم

. چشم بذار رو هم قهیدو د پا شو یخواب یچشات قرمز شده از ب ؟يرو دار یاسترس چ گهید ،یکار رو که گرفت -

بود که عذاب وجدان پولها خواب  نیا تیاما واقع. گذاشتم فکر کنه استرس فردا رو دارم دونست،ینگار که نم. رو با دستمال بسته بودم سرم

. طم رو عوض کنمداشتم خ میتصم. خانوم طاها کم و کمتر شده بودن ياز دو هفته گذشته بود و تماسا شیب.راحت رو از چشمام گرفته بود

مدت که تو شرکت فربد کار  هی تونستمیم. به عنوان قرض بردارم و بعد پس بدم تونستمیمن م. به پولها دست بزنم یحت شدینم یدلم راض

. کنم پولها رو برداره شیراض تونستمیخودم م الیبه خ. تره یاش ارژانس هیقض ایبرد کردمیاحساس م...رمیکردم ازش وام بگ

لوازم  فیک. نداشتم شیحوصله آرا. شدم داریرفتن به دانشگاه ب يو هنوز چشمام پر از خواب بود که برا دمیخواب الیر رو خهزار فک با

. خودم رو مرتب کنم یکمیتا قبل از سر کار  میرو چپوندم تو کوله پشت شمیآرا
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هم افتضاح بود چشمام از  يکالس بعد. کامل حرف زدمثل ور ور جادو دو ساعت . خسته کننده و داغون بود شهیاسب مثل هم يآقا کالس

. و سرم دوباره درد گرفته بود شدیزور خواب باز نم

 يانقدر که قورمه سبز. بود دهیچیهمه جا پ يقورمه سبز يدانشگاه رو زده بودن و بو يباز دوباره چمنها. دوازده بود که رفتم سلف ساعت

پفک  هیبرم  ایوعده کامل غذا بخورم  هی تونستمیاما خوب با صد و پنجاه تومن م. ده بودمخورش بود متنفر ش یدانشگاه بد بود از هرچ

 ییبه سمت دستشو. غذام رو تموم کردم يا قهیده د.قورت دادم دهیچشمم رو بستم و به زور لقمه ها رو نجو حایترج. رمیبگ يموتور

. اه افتادممقنعه ام رو هم مرتب کردم و ر. کردم شیمسواك زدم، آرا دم،یدو

با دقت همه  نباریا. کنه یمنو راهنمائ يگفته بود منتظر شدم تا خانومِ منصور ایهمونجور که مهندس بهن.نشستم يدر وارد شدم و گوشه ا از

. جا رو از نظر گذروندم

ساختمون  هیدوم از  ير فربد طبقه دفت. رو پر کنم ياون دختر افاده ا يقرار بود جا. شدم یو به طبقه باال راهنمائ دمیرو د يمنصور خانوم

چرم قهوه  یچند تا صندل. شدیم یکه به اتاق خودش منته ياونجا بود و در یمنش یو صندل زیداشت که م کیاتاق کوچ هیکه . دو طبقه بود

. آوردم یشون در نموقت سر از چیکه ه ییطرحا نیاز ا. و به سبک مدرن بودن یتابلوها نارنج. همرنگشون اونجا بودن یعسل زیم هیو  يا

آدمها بود  نیازش خوشم اومد، از ا دمشیبار هم که د نیدلگرم کننده به من زد، از همون اول يدر اتاق فربد رو زد و لبخند يخانوم منصور

...نمثبت داشت يکه انرژ

:فربد در رو باز کرد دییبفرما يصدا با

.اومدن عتیمهندس، خانوم شر يسالم آقا-

.سر کارتون دییبله شما بفرما-

. رفت نیفربد کامال از ب ياسترس داشتم که با لبخند دوستانه  یکمی. رفت و در رو بست يمنصور

که؟ يخوب، آماده ا-

...رو تکون دادم سرم

....بله آماده ام-

..نیآفر-

:شد به سمت در رفت بلند

هم  نشونیقرار مالقات ها، و مهمتر میتنظ هیشب شتریب ست،یهم ن یخاص زیبده، البته چ ادتینتونست خودش کار رو  يخانوم رضو -

سر پروژه ها  بردمیرو م يهم من خانوم رضو یگاه. همه رو به خاطر داشته باشم تونمیسرم شلوغه و نم یلیاوناست، چون من خ يادآوری

شروع پروژه به سال و بعد هم  خیبر اساس تار داده ها ن،یبب. یکنینرم افزار استفاده م نیاز ا نهیکار شما ا.سهیبنو ور هیکه بتونه گزارش اول

دو سه  يترن و ممکنه هفته ا میکارا حج یبعض. بشه یبررس یحد اقل هفتگ دیهر پرونده بسته به حجم کار با. شدن يحروف الفبا طبقه بند

 یسر پروژه تا بتون میبا هم بر دیبا یگاه. در حال اجراست میپروژه عظ نیفاز دوم ا. نیاالم یحاتیپروژه تفر مثال. بشن یبار به روز رسان

پس لطفا . گذاران استفاده خواهد شد هیو جلسه شرکت با سرما رهیمد ئتیشما تو جلسات ه ياز گزارشها. یراحت تر گزارش رو آماده کن

.یکن فظشرکت رو ح يهمه تالشت رو بکن که آبرو
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. رو پر کرده بود مینیعطرش ب يبو. کنارم بلند شد، نفس حبس شده ام رو آزاد کردم از

 تیآپ د یکه هر از گاه يدار جیداده ها و وارد کردن داده ها و نتا يبه دسته بند اجیهم احت یکمی وتر،یکامپ نمیتو و ا نیخوب ا یلیخ-

؟يکه ندار یمشکل...شنیم

.امیاز پسش بر ب دوارمیام...نه-

.هم بود بپرس یمشکل ،يایبر م-

فربد از . کارم که بتونم درست کارم رو انجام بدم ياول بفهمم کجا خواستمیم. نده ها و پروژه ها گذشتساعت اول فقط به خوندن پرو چند

استخونام  کردمیاحساس م. کار کنم یچ دیبا دونستمینم ییمنم معتاد به چا. وردین يهم براش چا یجالب بود که کس. ومدین رونیاتاقش ب

.فتم در اتاقشبلند شدم و ر اوردم،یگه طاقت نید.درد گرفتن

.سالم-

؟يریم شیخوب پ ؟يچطور-

....مثکه دادیجواب سالم نم کال

....فقط. بله-

:رو باالخره از تو قلم کاغذش درآورد سرش

...شده یچ-

بخرم؟ يچا تونمیکجا م-

....زحمت جلو خنده اش رو گرفت به

ساعت چنده؟.رفت آبدارخونه رو بهت نشون بدم ادمی-

-4:30

جلسه  گهیدو ساعت د...از اول محاسبه کنم. همشو عوض کنم دیاز نقشه ها مشکل داشته، با یکی دمیتازه فهم....در عقبمچق...آخ آخ -

.....تموم بشه دوارمیام...دارم

..تو برگه ها دمیکش سرك

بهت همه جا رو نشون بده  يبذار زنگ بزنم به منصور-

و در  ،یاتاقِ جلسات، امورِ مال ب،یسمت چپِ اتاقِ فربد بودبه ترت يِنم داد که راهروخانومها رو نشو ییاومد و اول از همه دستشو يمنصور

:صورتش بود گفت یِکه انگار جزِ جدا نشدن يبا لبخند.از اتاقِ ما فاصله داشت یآخر آبدار خونه، که کم

. خچالیخونه هم کامله، گاز ماکروفر و آشپز لیوسا زه،یریم ییبخواد خودش چا یهرک. باشه یآبدارچ یدوست نداشتن کس ایبهن مهندس

. طبقه است نیهم هم يسالن غذا خور م،یکنیگرم م نجایو ا میاریماها معموال غذامون رو م

:سالم کرد مانهیصم يوارد شد و خانوم منصور یمسن يآقا

ن؟یآشنا شد عتیحاج آقا؟ با خانوم شر دیخوب -

:گفت رهیبگ نینگاهش رو از زم نکهیا بدون
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سعادت نداشتم .ریخ-

:گفتم

.ایمهندس بهن دیجد یهستم منش عتیمن شر. دیدار اریاخت-

.هیتو کارش جد يکه مهندس بدجور نیریبگ يکارو جد یو و حساب نیکه موفق باش شاالیا یهم عال یلیخ-

:برداشت و به سمت در رفت خچالیرو از تو  چشیساندو

..تشهیریمد يالزمه  تیجد ه،یوون خوبج شناسمش،یدخترم، من سالهاست م ایالبته نترس -

. دادمیتکون م سر

:گفت يرفت منصور یوقت

 هی. میکنیحاج آقا صداش م نیهم يبهش بگه مهندس، برا یدوست نداره کس. شرکت هستن يبا سابقه  نیاز مهندس یکی یمهندس اکرم-

. شهیمحسوب م ایدست راست مهندس بهن ییجورا

:گرفت و ادامه داد نفس

...رونیرو انداخت ب يرضو یبا چه فضاحت یدونینم...شهیوحشتناك م یلیخ شهیم یعصبان ایبهن... ریبگ يرشو جدهشدا -

که  یظیبا اخم غل يجد. بود ستادهیتو درگاه ا نهیکه دست به س دمیفربد رو د. به طرف در برگشتم. قطع شد يسرفه ا يبا صدا کالمش

:تته پته افتادبه  يمنصور....کردیجذبه اش رو صد برابر م

زم؟یبر ییچا ن؟یخواستیم يزیچ...مهندس يسالم آقا-

 نیو خنده بازار راه انداخت دیدوستانه گرفت يکار دوره  يبه جا نمیبب گهید کباریگفتم اگه .... دمیبار آخر بهتون تذکر م...يخانوم منصور-

مفهومه؟...نیکن هیتسو فرستمتونیم کراستی

:جذبه داشت و اخم کرده بود که منم از ترس تند تند سرم رو تکون دادم و گفتم ياما به حد. د کرده بودنه رگ گردنش با زدیداد م نه

.بله چشم حتما-

. دست بردم به مقنعه ام. اخمش پررنگ تر شد. به من انداخت ینگاه فربد

.باال رمیاش باعث شد سرم رو بگ رهیخ نگاه

...ادامه دار باشه مونیکه همکار ستین ینیتضم چیوگرنه ه ن،یب کننظر مثبت من رو جل نیکن یسع عت،یخانوم شر-

گفته بودم؟  يزیداشت؟ مگه من چ یبه من چه ربط اصال

 دیدیتون رو خر ییمقصره، اگر چا ندهیپس شنونده به اندازه گو شهیباعث رونقش م یضمنا، از نظر من گوش کردن به مسائل خاله زنک-

.سر کارتون دییبفرما

... دیدیخر تونوییچا...دیدیخر تونوییچا. رو هم که بهم زد ندادم يجواب طعنه مسخره ا یحت. نگفتم يزیچ. خوندیر هم مفک المصب

سر در  يادیز زیمن که چ. براش مهم بودن یلیبود که انگار خ ییو طرحا دیمناقصه جد ریبعد از ظهر فربد تو اتاق جلسات درگ تمام

 میتقو يتمام قرار مالقات هاش رو تو. داره یمناقصه و برنده شدنش بستگ نیشرکت نوپاش به ا يکار ندهیبفهمم آ تونستمیاما م آوردمینم
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 يساعت حدودا...نداشتم که یمنم حافظه درست و حساب. و چهار ساعت قبلش بهم خبر بده ستیو آالرم گذاشتم که ب دمکر رهیذخ لمیموبا

.رفت تو اتاقش یبدون حرف. نگرفته يا جهینت دیرسینظر م صورتش خسته بود و به. بود که فربد وارد شد شیش

آروم . فکر کردم خوابه. و چشماش رو بسته بود شیداده بود به صندل هیسرش رو تک. تو شرکت نمونده بود یکس. زدم و وارد شدم در

:صداش متوقفم کرد.برگشتم که برم

شده؟ يزیچ-

برم خونه؟ تونمیم. مهیخواستم بگم ساعت هشت و ن-

:رو باز کرد چشماش

. ریبه حساب شرکت آژانس بگ-

. چشم-

.شده یبپرسم چ خواستیچقدر دلم م. چشماش رو بست دوباره

...هوش شدم یب دهیخونه و سرم به بالش نرس رفتم

،نداشتم دوست را تو اگر کن فکر وَ

میخوابیدم زود شبها

میدیدم زود را خوابت وَ

وُ میشدم بیدار کَلهسَحر وَ

میدیدم را تو پنجره از

داشتم زندهگی را تو دیدَنِ وَ

،نداشتم دوست را تو اگر کن فکر وَ

!داشتم که چهها

6

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

هر روز بهم سر . بود یدوست خوب و مهربون. شده بودم یمیصم یلیخ يبا منصور. گذشتیروع به کار کرده بودم مکه ش یهفته از زمان کی

کار کردن و درس خوندن همزمان واقعا سخت و خسته کننده . بچه سه ساله داشت هیهمسن خودم بود و . میخوردیو ناهار رو با هم م زدیم

فربد . بود نیریبه مشکالتم فکر کنم ش کردمیوقت نم نکهیو ا رفتمیکه م ینیسنگ يخوابها رد،کیکه به وجودم غلبه م یاما حس خستگ. بود

هزار تا  رفتمیم یو البته حق هم داشت، وقت. رفتمیم دیبود با یاگر سه ساعت وقتم خال یحت. گذشتیاز حضور سه ساعته ام تو دفتر هم نم

که  ییوقتا تونمیبود که گفت م نیکه در حقم کرده بود ا یتنها لطف. دمیدیدش رو نمکه اصال خو شدیهم م ییروزها. دادمیانجام م دیکار با

قرار بود . نمیشرکت رو بب نِیفرصت نشده بود گروه مهندس یمناقصه ها بودن که حت ریانقدر درگ.همه کارها رو انجام دادم برسم به درسم
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کار  نِیاگر ح خواستمیمطالعه ام رو باال برده بودم و م. کنم دایت حضور پاوقا یآبسرور گاه وانِاگر مناقصه رو برنده شدن من هم به عن

برسم که بتونم  یبود که زودتر به سطح نیآرزوم ا. بود دهیسرم پر از ا. دست و پا و کم سواد به نظر نرسم یشد ب دهیاز من پرس یسال

. ارمیکاغذ ب يِفکرام رو رو

رو چرخوندم  رهیدستگ دشییبفرما يبا صدا...و رفتم در اتاق فربد رو زدم زیرو گذاشتم رو م فمیک. اومده بودم شرکت میدانشگاه مستق از

.و وارد شدم

...ریسالم وقتتون بخ-

...حوصله نگاهم کرد یب

.ریوقت شما هم بخ..سالم-

که چشم تو چشم  ییته بود و وقتاخس شهیهم. رفتیو زود م ومدیم رید. بود يجور نیهفته بود که ا کی. براش افتاده یچه اتفاق دونستمینم

.لرزوندیدلم رو م نشینگاه غمگ میشدیم

. استراحت کنم تونمیفردا صبح کالس ندارم م. که کارها تموم بشه یتا وقت مونمیم. خواستم حضورم رو اطالع بدم-

:مهربون شد و آروم گفت نگاهش

.شرکت ایهم ببه جاش فردا صبح . يدیکارها رو هم انجام م. به موقع برو خونه-

تو زمان به  یبمونم، کل شتریب یکمیاگه امکان داره بتونم شبا . کیتو تراف امیراه رو ن نهمهیواسه دو سه ساعت ا دمیم حیترج قتشیحق-

. نفعمه

. ستادیا

.یباش نجایدارم که تو هر روز ا اجیمن احت یول-

: گفتم دیکوبیم واریخودشو به در و د سییر يعطر آقا يبا بو یحت داًیجدکه  یتوجه به دل یب. خسته اش و لحن آرومش دلم رو لرزوند نگاه

. تونم بمونم یو تا شب م امیاز ظهر م ایکامل شرکتم  ایروزها رو  هیبق. چون کالسم بعد از ظهره ام،یب تونمیمن فقط دو شنبه ها نم-

:در همون حال گفت. طرف در رفت به

. میزنیحرف م تیتو راه راجع به برنامه کار. نیماال یحاتیسر پروژه تفر میریامروز م-

 نیبودم ب دهیهفته د کی نیتو ا. وقت ناهار باشه تونستیبود و نم 2ساعت . رهیکنجکاو بودم بدونم االن کجا م. سرش حرکت کردم پشت

. ناهار رهیم 12-12:30

ن؟یاومد بگم کجا رفت یاگه کس-

.زد يگشاد لبخند

.گردمیمبر گهیبگو تا دو ساعت د-

!سوال کردن تابلوت نیبهاران با ا يریبم. و لبم رو گاز گرفتم نییرو انداختم پا سرم
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کوله ام . روشن یخودکار آب هیداشتم با  یآسمون یاستند آب هی. مطمئن بشم که کامال مسلطم خواستمیم. خوندمیرو م نیپرونده االم دوباره

هم گذشت ، حوصله ام داشت سر  گهیربع د هی. میو بر ادیذشته بود و منتظر بودم فربد بساعت گ مین. رو مرتب کردم لمیرو برداشتم و وسا

.اومد دینکش هیبه ثان. باال ادیب يزنگ زدم منصور. نداشتم انجام بدم يارک. رفتیم

کو؟ سییر-

.جان يمنصور يآهنگ بخونم حالش و ببر هیواست  نجایا نیبش. ادیم گهیگفت دو ساعت د-

...شما ینه به قشنگ! ناسم دارم م -

.کنه یقرش رو خال خوادیرو دارم که معلمش رفته و م يا یرستانیحس دختر دب. نزن تو ذوق بچه. چشم مژده جون-

.و نشست دیخند

بهاران؟ یوقت هی ادین گمیم-

.ادیدو ساعت بعدش م امیم گهیساعت د هی گهیم یوقت شهینترس هم-

!نه ایو دوست دارم جنس صدات ر نمیبذار بب: و گفت دیخند

رو گذشتم و شروع  ياز بهنام صفو رینظ یآهنگ عشق ب. آهنگم رو بلند کردم يو هدفن گنده ام رو گذشتم رو گوشم و صدا دمیخند

:کردم به خوندن

دمیکه لبخندت رو د یوقت درست

دمیلحظه به آرزوم رس همون

زمیتو بر يو پا امیدن بذار

زمیعز ینجائیحس کنم ا بذار

یتازه به دلم نشست نکهیا با

یوقته هست یلیخ گهیم یحس هی

یمیقد ییایرو هی ریتصو تو

یمیتو تموم زندگ زمیعز

گرفتم جلو  کروفنیو دستم رو مثل م ستادمیبلند شدم ا.ادیمونده بود تا ب گهیساعت د کی.به در انداختم، بسته بود ینگاه. تند شد آهنگ

.دهانم

عاشق چشماتم یدونیکه م خودت

همراتم یزندگ نیتا آخر ا من

...رو کنار زدم رشیتصو...فربد اومد تو ذهنم يچشما

دوست دارم یلیو باور کن، خ حرفم

زارمیب یعشق تو از زندگ یب من
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ادم و قر محکم د هی.مژده از خنده خم شده رو دلش دمیدیاما م دمیشنیصدا که نم. اوردمیخواننده ها رو در م يرو برده بودم باال و ادا دستام

.کردیزده بود و نگاهم م هیو با فربد چشم تو چشم شدم که به در تک دمیچرخ

.رونیب دمیکش لیخاموشش کنم هدفن رو از تو موبا نکهیا يشده بودم، به جا هول

یازم جدا ش يروز هی ترسمیم

یعاشقم نباش گهید ترسمیم

نگران عشقمونم شهیهم

بذار عاشقت بمونم زمیعز

و روزگارمپر شده از ت نیبب

رو دوست ندارم یاز تو کس ریغ به

 عیو سر دیبه من کرد و مثل فنر از جاش پر یمژده نگاه.ام نگرفت دهینگاه پر از حرفش رو هم از نگاه شرمزده و ترس. تکون نخورد فربد

فربد تا درونم نفوذ  قینگاه عم. بکنم تونستمینم يکار چیو من اونقدر سست بودم که ه خوندیآهنگ همچنان م. رونیاز در رفت ب

. رو برداشتم و خاموشش کردم لیموبا. به خودم اومدم. لوچند قدم اومد ج.کردیم

.اشک تو چشمام حلقه بست یاز شرمندگ ر،یرو انداختم ز سرم

.خوامیمعذرت م-

:بود که منتظر بودم یآروم تر از اون صداش

م؟یبر يآماده ا-

برات "که  زدیم بیمغزم نه. دمیکش یاز سر اسودگ ینفس. نبود ینیشبیاکنش هاش قابل پو. کردیم ریآدم رو غافلگ شهیبشر هم نیا

..."خوابونده تو آب نمک

تو ....زود اومده بود نقدریاصال چرا ا...اه. آرامش قبل از طوفانه نیا کردمیچرا حس م دونمینم. رو برداشتم فمیرو تکون دادم و آروم ک سرم

 ایصاحبش زانت یبزرگ نیشرکت به ا نیاون کاخ و ا ن؟یهم...تو دلم زدم يپوزخند....رفت يدیسف يایانتافکار بودم که به سمت ز نیهم

داره؟ 

. به من انداخت و راه افتاد ینگاه میکرد، ن میرو تنظ نهیآ. دست برد ضبط رو روشن کرد. نشستم و کمربندم رو بستم جلو

نفسش رو صدا دار آزاد  میوارد اتوبان که شد. دار فربد بود یدهنده تر سکوت معناز اون آزار . میموند عصریول کیتو تراف یساعت مین

:آروم نبود گفت گهیکه د یبا لحن. کرد

؟يدار ییچه هنرا گهیخوب، د-

...خوب...خوامیمن واقعا معذرت م-

پلّه ها رو  دمیاصال نفهم رفت؟یجا مصدات تا ک یدونیم ؟يدار یکه راه انداخت يا يبچه باز نیهم واسه ا یهیاصال توج ؟یچ یعنیخوب -

...سرت یکه صدات رو انداخت یتو باش نیاصال انتظار نداشتم ا عت،یواضح بگم خانوم شر...ادیصدا از کجا م نیا نمیاومدم تا بب یکیچند تا 

. خم کردم شدیکه م ییسرم رو تا اونجا. رونیرگ گردنشم زده بود ب زد،یم داد
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. رسمیهم بعد م يبه حساب منصور-

:تو لحنم ختمیالتماس بود ر یهرچ

...زنمیدارم داد م دمیفهمیرو گوشم بود نم یگوش خوندم،یمن بودم که م...من بود ریهمش تقص...نداشت يریاون که تقص کنم،یخواهش م -

 دونستیم یک ندن؟چسبویکه بهمون نم زهایچه چ یدونی؟میمن اومده بود چ يبه جا يا گهیبود؟ اگه کس د یاون حرکات موزونت چ -

من از شرکت خارج شدم؟ 

رو نازك کرد و گفت صداش

....سر زبون فتهیم عاتیشا نیاز فردا هم...."کردیم يمهندس دلبر يآهنگ عاشقانه گذاشته بود داشت برا هی"

:گفت یشده اش حرص دیکل يدندونها نیمکث کرد و از ب یکم

. شمسوژه ب آدیاما من اصال خوشم نم دونم،یتو رو نم-

 فتهیکه من از خدامه اسمم کنار اسمش ب نهیبله؟ نکنه منظورش ا...رنگ باخت ندشیلحن نه چندان خوشا شیپ میو شرم زدگ مینارحت تمام

 هایو مثل وحش ارمیدر ب یدندگ کیو  يغد باز تونستمیخودم رو لعنت کردم که نم. سر زبون ها؟ خودم رو لعنت کردم که بد اخالق نبودم

....ها یرستانیدب هیبا اون حرکت مناسب روح...بگه یکه حقمه هرچ دمیرس جهینت نیتو خودم فرو رفتم و به ا شتریفقط ب. رمیبگ پاچه اش رو

:صبر کرد بعد محکمتر گفت یکم

....فقط به خاطرِ . بود که کوتاه اومدم يدفعه آخر-

نگه داشته، اما خوب الزم نبود هر دم به ساعت منتش رو سرم  نجایا کردنِ نگار یکه من رو به خاطرِ راض دونستمیم. رو ادامه نداد حرفش

.بذاره

 ن؟یداریرو نگاه م یاحترام چ. رونیب نمیبنداز نیتونیم ستم،ین شتریب یمنش هیمن  د؟یدیچرا حرفتون رو ادامه نم-

:سکوتش استفاده کردم و گفتم از

 يش به خاطر شک احمقانه  %50حداقل  نجامیمن اگر ا. مهندس دیسرِ من نذار یمنت د؟ینگهم داشت نجایکه به خاطرِ نگار ا نهیاز ا ریغ

مهندس  گهیسالِ د کیمن فقط . شما باشم یِکه منش ستمین نجایکه ا يهمونجور. کنم حیکه تفر ومدمین نجایمنم ا. نامزدتون به شماست

. کار کنم و بهتر از اون طرح بزنم نمیبینقشه ها م نِییسمش رو پاو ا هیک دونمیکه نم ییاون آقا يجا تونمیاالنم م نیهم. سال کیفقط . شمیم

. نخواستم برات دردسر شه. تو خونه ات يو راهم داد يو اون روز بهم اعتماد کرد يکه در حقم کرد هیفقط به خاطرِ لطف نجامیاگر ا

. شه بدنخواستم روابطت با خانومت 

:رو تو چشمام نشوند و گفت قرارشینگاه ب. نشد یعصبان. نبود یبانعص. رنگ نگاهش عوض شد. به سمتم برگشت يتند به

.عتیسرت ندارم خانوم شر یمن منت -

 زهیچرا در جواب نگاه و لحنِ ست خت؟یریچرا معادالتم رو به هم م کرد؟یم ينطوریچرا ا نیا. پنچر شدم و واضح تو خودم فرو رفتم. نیهم

. رمیبم شیکنم و بعدش از شرمندگ يعادت داشتم کار. منده شدمشر. جمله گفت؟ کالفه شدم کیمن فقط  يِجو

از اون نگاه ها که تا عمق وجود . سرد نگاهم کرد. نگاهش چشمام رو بهش دوختم یِنیبا حسِ سنگ. که قرمز شد به سمتم برگشت چراغ

رنگ خاص من رو تا کجا  نیبودم؟ ا دهیدچشما رو کجا  نیا. اومده بود تو نگاهش یدوباره همون غم لعنت. نگفت يزیچ. بستیم خیآدم 
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 شدمیپر از غمِ نگاهش حل م یساعتها نگاهش کنم و نترسم از قضاوت شدن؟ داشتم تو عسل تونستمیبدونِ شرم م ا،و ره الیخیکه ب بردیم

ولم  یاس شرمندگاحس. هم گذاشتم يمنم چشمام رو رو. رد و بدل نشد نمونیب یکالم. که چراغ سبز شد و نگاهش رو به جاده دوخت

...کردینم

.میدیشو رس ادهیپ-

. وسط ناکجا آباد بایتقر ییجا هی. شدینم دهید يا يآباد شیلومتریکه تا شعاع چند ک دیچرخ يریبا نینگاهم دور تا دور زم. میشد ادهیپ

پروژه به  نجایگرفتن ا میکه تصم ییساک زدمیحدس م. از تهران فقط خونه خودمون رو بلد بودم، دانشگاه، و دربند م،ییکجا دونستمیاصال نم

که پر از دار  يکاره ا مهین ينگاهم به بنا. سمت خواهد بود نیرو اجرا کنن حتما مطمئن بودن رشد شهر به ا يا نهیو پر هز یمیعظ نیا

نظارت  يفربد برا ستندونیم گفتیبهم م یحس. کارگرها به شدت مشغول بودند. هم نصفه ساخته شده بود افتاد شیها مهیبست بود و تا ن

از . دستش ندم يا گهید يکردم متمرکز بشم رو کارم و آتو یسع. يشروع کردم به نوت بردار.... ذاشتنیم هیمااز جون  ينجوریکه ا رهیم

ن با تفاوت نسبت به م یفربد کامال ب. گرفتمیعکس م لمیجاها هم با موبا یاز بعض. برداشتم ادداشتی ومدیم دیکه به نظرم مف زیهر چ

.کردیچون برام صبر نم دمیدویم بالشدن دیبا. زدیکارگرها و سر کارگرها حرف م

 نهیتکرار شد، کمربند، ضبط، آ زیدوباره همه چ. میشد نیکه سوار ماش کردیداشت غروب م دیخورش. دیطول کش یدو ساعت دمونیبازد

. دادم به پنجره هیهم چشمام رو بستم و سرم رو تک نیهم ياکنم، بر یمعذرت خواه خواستمینم گهید. گفتینم يزیساکت بود و چ. حرکت

با . بود ایزنگ خورد، برد لمیموبا. کنهیم فیهوا رو لط یاما حساب ست،یبا دوام ن یلیکه خ دونستمیم. شده بود عشرو يزییپا يبارون رگبار

.ضبط رو کم کرد يگرفته بود صدا شیکه نسبت به من پ يا یتفاوت یتمام ب

سالم -

بهار جونم؟ یم خوبسال-

!بهارانم-

....دیخند بلند

؟يدیجواب م یتلگراف ییکجا-

...پروژه دیبازد میبا مهندس اومد-

جوونه؟...یچقدر آروم و مودب گمیآهان، م-

...گردمیچشم زود بر م...لوس نشو-

....اصال بمون بلکه عاشقت شد... به من چه-

. نخندم دادمیفکم رو به هم فشار م... منو شوهر بده بفرسته خونه بخت کردیتالش م یوقت شدیبا مزه م یلیبه نظرش خ. عادت داشت ایبرد

.بود نجایمشخص بود همه گوش فربد ا

.دمینال یلب لوس و التماس ریز

!ایبرد-

.ترمز يکرد و محکم زد رو تیرو به کنار جاده هدا نیماش فربد
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دگرگون  ایاسم برد دنیکه با شن کردمینگاه م ياما من فقط به فربد.دمیخجالت کش یکه االن قرمز شدم و کل دونستیم...دیبلند خند ایبرد

:کردم و به سمت فربد برگشتم یخداحافظ ایاز برد يعجله ا...شده بود

شد؟ حالتون خوبه؟ یچ-

 دادمیم حیترج...هچم دونستمینم. خوش رنگش يچشما ونیبرگشته بود م یدوباره اون غم لعنت. فقط نگاهم کرد. نگفت يزیچ دوباره

..بافتیعاشقونه م يایقلبم رو. دمینگاهم رو دزد. باشه تا غم تیچشماش پر از خشم و عصبان

"براش مهمم؟ یعنیناراحت شد؟ ".

. معذب شدم یضعف رفت و کم دلم

"!معلومه چته؟! آروم باش بهاران"

:خره به حرف اومدباال نگیپارک يِتو. نگفت يزیرو آروم حرکت داد و تا خود شرکت چ نیماش

.میرو قطع کن يهمکار میتونیم ن،یاگه قبول ندار نه،یا طیشرا! عتیشرکت خانوم شر نیایم نیهمون سه ساعت رو اگه وقت داشت-

.لحنشم عوض شده بود یحت. گرفته ریاز حرکت ظهر من تأث مشیتصم نیا گفتیم احساسم

.رو تکون دادم سرم

.چشم-

.رونیو رفتم از اتاق ب دمیپوش یلباس مناسب. نگار بود و چند تا از بچه ها اومده بودنتولد . شب زود رفتم خونه اون

:شد و گفت کمینزد اشکان

کار چطوره؟-

.خدا رو شکر. خوبه-

حت بود نارا دهیکه سرم کش ییاز دادها. بودم یاز رفتار بچه گونه ام نا راض. ادامه نداد گهیکه د دیفکر کنم خودشم فهم. نداشتم حوصله

. بودم که از رفتارم کرده ینگران برداشت ز،یاز هر چ شتریب. رفتیلحظه از جلو چشمام نم کیبود که  نشینگاه غمگ ز،یچ نیبودم، اما بدتر

.امیبه نظرش بچه ب خواستمینم

. میها بد هیهمسا آتو دست میخواستینم. بساط بزن برقص نبود. میو تولدت مبارك خوند میچراغها رو خاموش کرد. رو آورد کیک نگار

. میخوندیما هم آروم م. زدیرو آورده بود و آهنگ تولد رو م تارشیگ دیوح. شدن بود ریو دستگ سیحضور پل خواستمیکه م يزیچ نیآخر

:شد بلند لمیاس ام اس موبا يکه صدا کردمیبا کمک نگار خونه رو جمع م. بود که بعد از باز کردن کادوها بچه ها کم کم رفتن ازدهی ساعت

.نمتونیبیتو شرکت م د،یفردا صبح کالس ندار عت،یخانوم شر-

بازم آهنگ بذارم و  گفتیم طونهیش. شمینم تیکاراش اذ نیبا ا کنمیثابت م. ارمینبودم که کم ب یمنم کس. رو از رو بسته بود رشیشمش

یخودت شهیم عیکه ضا یتنها کس ياونجور دادیگرچه عقلم هشدار م! بشه عیباهاش بخونم تا ضا

 یتا بر م زدمیم رونیاز صبح که از خونه ب. قطع شده بود يادیاز کار و دانشگاه تا حدود ز رونیب طیتماسم با مح. شش هفته گذشت پنج

 یبحث گهید. زدیباهام حرف نم ازیاز ن شتریبود و ب نیفربد همچنان سر سنگ. گشتم هشت و نه شب بود و تازه سر شب واسه درس خوندن
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هر روزه اش چنان عادت کرده بودم که  دنیگرچه به د. اوردیمبارك نم يو به رو شمیم تیکه چقدر اذ دیدیم. م نکردمیاعت کارراجع به س

.شرکت رسوندمیهم بودم جنازه ام رو م ضیاگر مر یحت

:به من بندازه گفت ینگاه نکهیاتاقش رو باز کرد و بدونِ ا درِ

. یبا گروه آشنا بش هیفرصت خوب. اتاقِ جلسات باش يتو گهیعت دسا مین. میباالخره مناقصه رو برنده شد-

نبود؟ نیمگه دنبالِ هم. ستیچرا خوشحال ن دمیفهمینم

.جو رو عوض کنم یکردم کم یکه به صدام دادم، سع یشوق و ذوق با

. جواب نده که يقرار نبود اون همه کارِ شبانه روز. گمیم کیتبر ،یخوب چقدر عال-

چند  يبا اون کارِ مسخره  کردمیاحساس م. دیکالفه دست برد پشت گردنش و نگاهش رو دز. نگاهم کرد رهیخ یکم. گرفترو باال  سرش

:گلوم و گفتم يتو دیچیپ یبغض اریاخت یب. رو بر باد دادم دشیکلِّ ام شم،یوقت پ

و  نهیمن رو بب دشیاریامروز فردا ب نیاگه ممکنه هم. دینگه ندار نجایخواهشاً من رو به خاطرِ نگار ا د،یشد مونیاگر از استخدامِ من پش -

. ستین سهیقابلِ مقا زیچ چیدارم که با ه ياحساسِ بد. معذبم مهندس ينجوریمن ا. تمام زیبعدم همه چ

. تو رستوران کیدوباره شد فربد مهربون و ش. شد تو نگاهم رهیخ. رفته رو به عقب برگشت، نگاهش مهربون شد قدمِ

تجربه  نکهیخصوصاً ا ،یشما هم ممکن دچارِ اشتباه بش. عتیدارم خانومِ شر یمشکالت شخص یکم. ستین نطوریشدم؟ اصال ا مونیمن پش-

.نداره یمن به کار اون روزت ربط يِروزا نینداره و مطمئن باش حالِ ا یاشکال. يرو ندار یشکل نیا يها طیکار تو مح

:و گفت دیمهربون خند. مکث کرد یکم

.رو کردم فتیتعر یلیخ. ینکن رید-

جواب دادن  رِیاز ز شهیفربد هم. از نگار نبود ياومده بودم خبر یاز وقت. هزار رفته بود يِعطرش جا موند و من و ضربان قلبم که رو. رفت

و ملموس  کینزد یلیخ نیبه اتاقِ مهندس دنیرس ییِایرو. فکر کردن نبود يِبرا یفرصت. رفتیدر م شدیکه مربوط به نگار م یبه سئواالت

. کردیدور م اتیشده بود و فکرم رو از فرع

. یپاشنه سه سانت يو کفش ها یاندام یمشک يمانتو. تر اومده بودم یخوشحال شدم که اون روز رسم. آب خوردم و آروم تر شدم یکم

مسلما همه . ومدیهمهمه م يِصدا. ستادمیت اپشت درِ اتاقِ جلسا. وقت داشتم به خودم برسم شتریبود ب لیپنجشنبه ها که دانشگاه تعط

 دییمحکمِ بفرما يِصدا دنِیآب دهانم رو قورت دادم و بعد از شن. در زدم و اذنِ ورود خواستم. خوشحال بودن از برنده شدنِ مناقصه

و سرها همه به سمت من  دهیبهمهمه ها خوا. به داخل برداشتم یسرم رو باال گرفتم و محکم قدم. دمیکش نییرو پا رهیدستگ ایمهندس بهن

 یسمت راست فربد خال یِصندل. شناختمیجمع به جز فربد فقط حاج آقا رو م نِیاز ب. جواب گرفتم ابالًدادم و متق ییسالم رسا. بود دهیچرخ

:فربد رو به جمع گفت. گفتم و نشستم يبا اجازه ا. نمیبش تونستمیکه م ییبود و ظاهرا تنها جا

 نیاز بهتر یکیتو يمعمار يِدانشجو. وستنیکسبِ تجربه به گروه پ يِگفته بودم برا. هستن عتیهم خانومِ شر شونیا ز،یعز ونِیخوب آقا-

بوده  شونیا يها سینو شیاز پ میآخر رو برنده بش يکه باعث شد مناقصه  ییگزارش ها نیتمامِ ا نکه،یضمنِ ا. تهران هستن يدانشگاه ها

.میشونیا ونِیاالنمون رو مدخوبِ  تیموقع ییجورا هیو ما 

. بودم دهیکه د ییزاینکرده بودم به جز شرح دادنِ اون چ يمن که کار. به نشونه تعجب باال رفت ابروهام
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نشسته اش قد بلند م ینشست بود که الغر بود و حت یچپِ حاج آقا پسرِ نسبتا جوون سمت به نگاهم زد و گفت يلبخند. زدیحالت:

. هستم یقمن سا. دیخوش آمد-

که اسمِ دختر بود، نبود؟ یساق

.نهیاسمم رام. خانوم لمهیفام یساق -

!نگفته بودم يزیمن که چ. سرم رو بلند کردم متعجب

.دمینپرس يزیمن چ یول. یساق يِخوشوقتم آقا-

. دنیمورد داشتم که سوالِ تو ذهنِ شما رو پرس. گمیخودم م یِجمله رو بعد از معرف نیمن معموال ا. درسته-

به . ومدیخوشم ن یلیخودش خ یِمعرف يِکرده بود برا یدست شیبزرگتر، به خصوص حاج آقا پ نهمهیبا حضورِ ا نکهیاز ا. دیبلند خند یکم

.کردن تیموفق يشدن و برام آرزو یمعرف ونیآقا یکی یکی. بسنده کردم و سرم رو چرخوندم یلبخند زورک

:دوباره گفت نیهمون رام ای یساق

. انیو کمتر شرکت م کننیکار م تیسا يگروه هستن که معموال پا نیهم جزِ ا يه مهندس احدالبت-

.دیرسیبه ذهنم نم يا گهید زِیچ چیه شیفقط در جوابِ پرچونگ. دونستمیخودمم نم ؟یبابت چ. کردم یرو تکون دادم و تشکر آروم سرم

نگاهم  کردمیم یتمام مدت ساکت نشسته بودم و سع.شرکت يشدنِ برنامه  نیگاز سن. یاحتمال يِها ياز اضافه کار. از برنامه ها گفت فربد

سخت بود نگاهش کنم و . من همون فربد مهربونِ قبل از جلسه رو دوست داشتم. به خودم دروغ بگم تونستمینم. نکنه یبا نگاهش تالق

ش ضربان قلبم  "کردم ادیرو ز فتیتعر" يساده  يله جم هیمهم شده بود که  نقدریا سیرئ یاز ک. نگه دارم یمخف رو دمیاحساسات جد

. نگاهش کنم و حل نشم تو مخملِ چشماش تونستمینم برد؟یرو باال م

 یپشت سرم ساق. آب بخورم یوارد آبدارخونه شدم تا کم. گرمم شده بود ادیو استرس ز جانیاز ه. اومدم رونیتمام شد و از اتاق ب جلسه

:وارد شد و گفت

.نیخوشوقت شدم مهندس بعد از ا یلیخ وندارتیاز د-

. نگاهش کردم جیگ یکم. زد یچشمک و

:دوباره گفت خودش

شه؟یدرست تموم م گهیسالِ د نکهیمگه نه ا-

. ومدیخوشم ن تشیمیصم از

.نشستیبه دلم نم که بر عکسِ فربد اصال رهاشیخ يِو نگاهها یاز دست ساق. فرار کردم یبه عبارت. گفتم و از در خارج شدم یآروم بله

. نداشتم یبه ساق یحسِ خوب گفتم؟یم یچ گفتم؟یبه فربد م دیبا دیاصال شا گفتم؟یم دیبا یچ کردم؟یم دیکار با یچ. دیلرز یو پام م دست

قبول  همونه که نقشه هاش رو یساق نینگفتم که ا يزیچ. رفتار کرده بودند يمتشخص و حرفه ا اریکه بس یبر عکسِ موحد، حاج آقا، و شاف

.گشتمیم رادیناخودآگاه دنبالِ ا دمیدینقشه ها م يِاسمش رو پا یهمون که وقت. ندارم

.در زدم و وارد شدم. به اتاق مهندس به دفترش فرا خوندم دنِیمحضِ رس به

د؟یداشت يبا من کار -
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:گفت رهیروبروش بگ يِسر از برگه ها نکهیا بدونِ

هر وقت که  یتونیسپردم که تو م یمن به همگ. جلسه تو کارها مشارکت کن کی يحداقل هفته ا به بعد نیاز ا. يبا گروه هم آشنا شد -

. یکن دیبازد نیاز اتاقِ مهندس یخواست

 یزده نشون دادم و تشکرِ آروم جانیخودم رو ه. به اتاق رفتم يبر دور از چشمش و آخرِ وقت ادار نیکه من چند دونستیفربد نم مسلما

.کردم

:ال گرفت و اضافه کردرو با سرش

. یکه با کار آشنا بش يوقت دار شتریب یکن سیدفتر رو راست ر يکارها عتریسر یپس هرچ-

:گفتم يذوقِ آشکار با

.دیکرد یلطف بزرگ. ممنونم یلیخ-

:گفت کردیداشت م ادی يزیچ کهیجلوش دوخت و در حال يِنگاهش رو به برگه ها دوباره

. باز بشه یخاله زنک يحرفا يبرا ییدوست ندارم تو شرکت جا. شموأظبِ رفتارت با یلیفقط خ-

:دمیپرس متعجب

افتاده؟ یاتفاق-

. یبزن نیبه دفترِ مهندس يشد که سر یامروز فرصت نیهم دیشا. يبر یتونیاالنم م.هنوز نه -

کار کردن و . حال و احوال کرد. ن بودماما. با عجله جواب دادم خوردیرو که زنگ م میگوش. از حرف آخرش از اتاقش خارج شدم متعجب

.درس خوندن همزمان فرصت صحبت کردن با خانواده ام رو هم کم کرده بود

 یاز بابا خبرِ چندان. کوتاه وقت ناهار يهایمحدود شده بود به احوالپرس شد،یشبها انجام م نیساعته من و مامان که تا قبل از ا مین يتماسها

. اما غافل نبودم ایاز حالِ برد. که فرصت تماس گرفتن نداشتم شدیم یمدت د،یکشیصداش پرّ م دنِیشن يدلم برا نکهینداشتم و با وجود ا

 دونستمیم. ستیسرِ جاش ن ییزایچ هی دونستمیاما م کرد،یم فیتعر زیموقع حرف زدن از همه چ شهیو هم گفتیدردش رو به من نم رچهگ

باالخره  ست،یخوبه، اگرم خوب ن زیهمه چ گفتیدائم م ا،یاما برد. دهیمامان و بابام رو نم يتلفنهانازگل جوابِ  دونستمیم. نهیبینازگل رو نم

خوش  يخبر یب" یاز طرف. ناراحت ایخوشحال باشم  دونستمیبود، نم اتمیهاشون که به نفع من و روح يپنهانکار نیاز ا. شهیروز خوب م هی

کرده بودن تمامِ استرسِ  جادیخانواده ام ا يِکه نازگل و پدرش برا یطین راجع به شرالحظه فکر کرد کیفقط  گهیبود، از طرف د "يخبر

. کردیم قیعالم رو به وجودم تزر

و بذاره داداشم  ادیکوتاه ب ایاشکم رو پس زدم و از ته دلم دعا کردم نازگل به خاطرِ عشق برد. رو تکوم دادم و بغضم رو خوردم سرم

رو بکنه شیزندگ

 دونمینم. کردنم اصال خوب نبود پیبود، بخصوص که من هم تا ریکار با برنامه سخت نبود، وقت گ. تازه شدم يداده ها يِسته بندد مشغولِ

. اش شدم هیبق الِیخ یرو برداشتم و ب فمیک. شده کیکه تار دمیتو کمرم سر بلند کردم و د یچند ساعت نشسته بودم اما با احساسِ سوزش

:درِ اتاقِ فربد رو زدم و گفتم. ش کنمتموم عداب تونستمیم
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. شهیساعت ش د؟یندار يبا من کار-

؟يریم يچجور-

.یبا تاکس-

.ریبگ یتلفن یپس به حسابِ شرکت تاکس-

زدم و گفتم يخسته ا لبخند:

.شهیتا اون سرِ شهر که شرکت ورشکسته م رمیبگ یهر بار من تاکس. ستیبارِ اولم که ن. مهندس خوادینم-

:و گفت دیخند

.پس صبر کن من برسونمت-

چرا؟  دیایشما تا اونجا ب. نه بابا-

 ؟یکنیتعارف م-

. نیباور کن. ومدمیاگه تو راهتون بود م. فرق داره رامونینه مس-

 میتصم. زدیاز دور برام چشمک م نیاتاقِ مهندس. نبودش یرفتم شرکت خلوت شده بود و به ظاهر کس رونیکردم و از درِ اتاق ب یخداحافظ

هالِ بزرگ بود با پنج  هیبهتره بگم . اتاق که نبود. دینگاهم دور تا دورِ اتاق چرخ. در رو باز کردم و داخل شدم. بندازم یکیگرفتم نگاه کوچ

 تک تک يِرو. دادینشون م یشهر رو به خوب يِداشت که فضا يپنجره بزرگ و دلباز. سازه يپر از ماکت و مدلها. یبزرگ طراح زیم شیش

و آرزو کردم زود تر شروع  دمیبه مدادها کش یدست. بودند هیهنوز تو مراحلِ اول یکامل و بعض بایطرح ها تقر یبعض. رو نگاه کردم زهایم

 تیبه موفق يدیام. بودم دهیاومده نقشه ها رو د يدو سه بار. یو بدونِ اطالعِ کس یواشکی. اومده بودم نجایقبال هم ا. کنم يبه کارِ حرفه ا

 یهدف. تر شده بودم کیبه هدفم نزد یکم. فرق کرده بود زیامشب اما همه چ. دور از دسترس بود یلیاتاق خ نیبه ا دنیرس يِایرو. داشتمن

ارزشش رو داشت؟  یعنی. زدمیکمتر باهاشون حرف م. دمیدیام رو م نوادهکه به خاطرش کمتر خا

. ایمامانم، بابا، برد يبرا. خونمون تنگ شد يِدلم برا. ابونیو بازم شرشره بندون خبازم جشن . بود یچراغون ابونیخ. ستادمیپنجره ا کنارِ

 یمشکل ایکاش برد. چراغا گم شدم يچراغ رو خاموش کردم و تو رنگها. يو بدونِ بد یرنگ ي ایدن. يخبر یب ي ایدن يِبرا. یبچگ يِبرا

 تونستیم. بهتر باشه نیاز ا تونستیم ایفکر کردم دن. ختیم فرو راز چشم یاشک. دونستینازگل قدرِ عشق و احساسش رو م اشک. نداشت

. بدتر باشه نیاز ا تونهیاما هرگز از ذهنم نگذشت که م. کمتر عذاب داشته باشه

 يِکه دستش بود افتاد رو یوانیخورد انقدر که ل کّهیبه وضوح . شد انیچراغ روشن شد و قامت فربد نما. باز شد و من به سمتش برگشتم در

:جلو رفتم و گفتم.و هزار تکه شد نیزم

ترسوندمتون؟...دیببخش-

.نجاستیخورده ا شهیش. ایتر ن کینزد. بردارم نجایاز ا يزیچ دیافتاد با ادمیبرم که  کردمیداشتم درا رو قفل م ؟ینجائیتو ا-

:و گفتم. با فاصله نشستم یکم. ها رو جمع کنه شهیبرد که ش دست

.رمیبگ نجاینتونستم چشم از منظره ا نمیاومدم اتاق رو بب-

.رو بردارم شهیبزرگ ش يدراز کردم تا تکه  دست
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:دیبه گوشم رس کینزد ينوازشگر و مهربان، از فاصله  صداش،

.يبریدستت رو م. تو دست نزن-

گونه ام . نه ای یِوز چشمام اشکهن دونستمینم. دینگاهش رو به سمت چشمام کش.... يبلند کردم که بگم پس تو هم ممکنه دستت رو ببر سر

. مهربون و آشنا يباز هم چشما و نگاه ها. باز هم سوال. رهیباز هم نگاه خ. شدیچشمام با دو قطره اشک هم بزرگ و قرمز م. نبود سیکه خ

.گلوم رو گرفت رهبغض دوبا

:دیآروم پرس رهینگاهش رو ازم بگ نکهیا یب

.یبمون نجایود برم و تا صبح اممکن ب ؟يچراغ رو چرا خاموش کرده بود-

به . ام رو نداره نهیکه انگار توان آرام گرفتن در قفسِ تنگ س دیکوبیو قلبم چنان با شدت م شدیو باال م نییدلم پا. بود بیحالم عج دوباره

:ود گفتمکه از دستش راه افتاده ب یخون دنیبهش بدم که با د ینگاه از چشمانش گرفتم دهانم رو باز کردم جواب یسخت

...يدیدستت رو بر-

چشمام  عیسر. نهیپشتم رو بهش کردم که اشکم رو نب. دلم تنگ بود. حساس شده بودم. شد لیبغضم به اشک تبد. ختیریچکه چکه م خون

:رو پاك کردم و گفتم

.آرمیدستمال م یباال من االن کم نیریبگ کمیدستتون رو -

بهش چنگ زدم و به . گوشه اتاق هیاول يبرداشتم که چشمم خورد به جعبه کمکها زمیم يِدستمال از رو یکم. عجله از در خارج شدم با

:متوقفم کرد ییها نگذاشته بودم که صدا ییهنوز از کنارِ دستشو. دمیدو یسمت اتاق مهندس

؟یهنوز نرفت. عتی، خانوم شر -

.کنه رو نداشتم یِساق نیا يحوصله ! يوا

رمیدارم م-

.رسونمتونیمن م دیاریب فیتشر ؟يچرا اونور-

:دستش بذارم و باهاش برم؟ با لکنت گفتم يِنکنه انتظار داشت دستم رو تو! ؟یچ. رو به سمتم دراز کرده بود دستش

.رمیخودم م. ممنون یلینه خ-

."فربد منتظرم بود". تر شد کینزد یکم

 دمیقول م یشام دو نفره ام رو هم قبول کن شنهادیاگه پ. میرفت با هم گمینم ینترس من به کس. ستین نجایا یبانو؟ کس یکنیفرار م یاز چ-

.برات بسازم یشبِ خوب

 زدمیداد م دیبا. گرفتیام م هیحال کنارم افتاده بود و داشت گر یدستام سست و ب. نکرده بود تیرو رعا میشخص میحر. بود کینزد یلیخ

 يشتریسابقه ب نیشرکت مشغول شده بودم، و مسلما رام نیز دو ماه بود تو اکمتر ا. من خوب نبود يِخوب نبود، برا کردم؟یفربد رو خبر م

به  يقدم بلند. کردم محکم به نظر برسم یرو گذاشتم کنار و سع يباز یکول نهیگز. کردیحرف من تره خورد نم يبرا یکس. از من داشت

.خالص شم وردایکه به خودش زده بود و سرم رو درد م ینیریعطر ش يِعقب برداشتم تا از بو

حتما تا االن اومده. برم دیاالنم با. من زنگ زدم آژانس-
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:خانومها رو باز کردم و همزمان گفتم ییرو به سمتم بر نداشته بود که در دستشو يبعد قدم

.ریشبتون به خ-

احمقانه رو  نیا لیدل. جون بود یپاهام سست و ب. شدم و در رو قفل کردم ییدستشو وارد چرا هر  دونستمینم. دمیفهمینمترس و ضعف

قدرت انجام هر . کنهیم خیو بدنم  فتهیمنم که فشارم به شدت م نینگاه و رفتار نامناسب داره، ا ای گهیمتلک م شه،یم کیبهم نزد یوقت کس

. ادیم ایکارِ دن نیحرف زدن به نظرم سختتر یو حت شهیازم سلب م يکار

 ينکنه برام بد بشه؟ دوست نداشتم فکرِ بد ده؟یرو شن یساق يِنکنه حرفا. ومدیدستش خون م .فربد منتظر بود. صبر کردم يا قهیدق چند

 یاگر ساق خواستمینم. رفتم نیبه سمت اتاق مهندس ریبرف سر به ز يِتو کنهیکه سرش رو م یدر رو باز کردم و مثلِ کبک. راجع بهم بکنه

.چشم تو چشم بشم شاونجاست باها

:زانو هام نشستم يکنارش رو. نشسته بود نیکنارِ زم يبد هنوز گوشه ارو که باز کردم فر در

کردم که  شیسخت راض. گفت برسونتم رفت،یداشت م. مییتنها نجایبفهمه من و شما ا خواستمینم. دمیرو د یساق نیا. دیطول کش دیببخش-

.بذار ببندمش کنه؟یدرد م یلیخ. شد رید دیبره، ببخش

دستش رو ول  عیسر. دستم بود که دستش رو گرفته بودم ينگاه فربد رو. نیبرداشتم با پنبه و بتاد هیاول يِهاپارچه از تو جعبه کمک یکم

:کردم و گفتم

...خودتون نیخوایم. اصال حواسم نبود د،یببخش-

. دکتر محرمه. اشکال نداره-

شما؟ ایمن االن دکترم -

:و گفت دیخند

باال گردهیروشنه و بر م نهیبیم نییاز پا یاالن ساق. چراغ رو خاموش کن-

 شدنیساطع م رونیب يکه از چراغا یرنگ ينورها. انگشت شستش رو محکم گرفته بود نِییپا. رو خاموش کردم و کنارش زانو زدم چراغ

ن جنبه اش رو م! اینه خدا...یکیتار نیتو ا ،یکینزد نهمهیا. زده شده بودم جانیه. دستم به لرزش افتاده بود. کردنیاتاق رو روشن م

چرا از لمس و . ختمیر نیدستش بتاد يِکه بود رو يا یبه هر بدبخت. دیلرزیخارج شده بود و دستم واضح م ارمیاز اخت مضربانِ قلب. نداشتم

دلم، . بود یامروز کاف يِبرا کرد؟یکند شدنِ ضربانِ قلبم نگاهش تپش قلبم رو تند تر م يِچرا به جا افتاد؟یفربد فشارم نم يو نگاه ها دنید

 يمردونه  يدلم شونه ها. خواستیفکر کنم دلم آرامش م يزیبه چ خواستمینم. رو نداشت يا گهید جانِیبا ه واجههروحم و وجودم توانِ م

...ذاشتمیشونه هاش م يِسرم رو رو هیگر يِوقتا شهیکه هم خواستیرو م ایبرد

اشکم . نبودم فیضع. گرفتیام م هیگر گهید دیو هر احساسِ شد یخوشحال جان،یه ت،یوقت عصبان. نقطه ضعفم بود. در اومده بود اشکم

کوره آتش  هیکه دستم داشت، چند بار هم دستم به دستش خورد که  یبا لرزش. باند رو دورِ دستش بستم. بودم یاحساسات. دمِ مشکم بود

.من يزده  خی يِبود مقابلِ دستها

.یکنیم هیچرا گر-

.دادیم يدلدار يِبو. نبود لحنش الیٔسو
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-......

...بهاران-

گوش نواز بود؟ نقدری؟ چرا ا...لحنش آشنا بود نقدریاما چرا ا. زدیبار بود که اسمم رو صدا م نیاول. شد دیهق هقم تشد. رو بستم چشمام

...دیببخش-

. افتاد نییدرست کنارِ چشمام متوقف شد و پا. به سمتم اومد دستش

!دختر يخوایچرا معذرت م-

:دمیالن

.دونمینم-

:مهربون تر گفت یکم

...یبگ يخواینم ای یدونینم-

.اومدم ریکه رفتم و د. که باعث شدم دستتون ببره. کنمیم هیکه گر خوامیمعذرت م-

:و آروم گفت دیخند

...نمتیبب...نداره یکدومش معذرت خواه چیه-

...براقش نگاه کردم يرو بال گرفتم به چشما سرم

:گفت آروم

گرفته؟ دلت-

.مثبت تکون دادم يرو به نشونه  سرم

.داد و سرش رو گرفت عقب هیتک وارید به

.منم-

 یکاش نازگل يا.بودم که ازش محافظت کنم يکاش اونقدر قو يا.بود نجایا ایکاش برد يا.ختیریوقفه م یاشکم ب. رو ول کردم دستش

:دیآرومش به گوشم رس يِصدا. نگران، مهربان، و آرامبخش رنقدیهم. فربد هم بود. با فربد....بود ایمن بودم، برد. نبود

شبِ  هیرو تو  میزندگ يِآدمها نیتر یدوست داشتن. سالم بود زدهیکردم س هیکه گر يبار نیآخر. یکن هیگر یتونیخوش به حالت که م-

واسه . رهیم شمیاز پ شهیهم يِکنم برا هیگر گهیبارِ د کیو گفت اگر  دیبار سرم داد کش نیو آخر نیاول يِمادرم برا. از دست دادم یبرف

. مادرم هم بره خواستمیدوستام رفته بودن، پدرم رفته بود، نم. کردمن هیپدرم هم گر

:مکث کرد و ادامه داد یکم

. هاراندلِ منم گرفته ب. آزادش کنم تونمیم يچه جور رهیگیتو گلوم جا م بیس هی یرفته وقت ادمی. کردمیم هیگر يرفته چه جور ادمی-

. آروم تر بودم یکم. دینشست و آروم دستم رو گرفت، آروم، با ترد صاف

بهت جسارت . دنیبهت ابهت م. کننیبزرگت م. بذار تو دلت بمونن). 3( "قسمت نکن یبا کس تویسرما. آدمن بهاران ي هیدردها سرما"-

.اما اجازه نده بشکننت. دنیم
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. دمیکش رونیرو آروم از تو دستش ب دستم

.زدمیبا مامان حرف م یاز وقت. کردیم ینیگلوم سنگ يِبغض از صبح رو نیا. آروم تر شده بودم یکم. رو پاك کردم اشکم

:و آروم گفتم دمیرو دزد نگاهم

ممنون-

دلگرم کننده و حما نیا. کردیحس رو منتقل م. فربد خالص بود يِلبخندها. زد یقشنگ لبخند ریو تسخداشت تمامِ وجودم ر تگرشیلبخند 

احساسِ قشنگ  نیا. خواستمشیم. گرفت نگرفتم یو وجودم رو م کردیرو که به سرعت رشد م یاحساس يِجلو. جلوش رو نگرفتم. کردیم

.خواستمیرو با همه وجودم م

.خوب سراغ دارم يِجا هیمن  م؟یقدم بزن میبر يخوایم-

.نگاهش کردم گنگ

؟یفرار کن یز دست علبار حرفت رو باور کردم و گذاشتم ا هی ادتهی-

ادمهیمعلومه که -

"یو حالم رو بدتر کن ياون پوال بنداز ادی یمنو ه يفقط تو عادت دار"

.رفتنت رو قبول کردم رونیب شنهادیهم به حرفت گوش دادم و پ گهیبار د هیتازه -

:و گفتمپس مثلِ خودش شدم . "سیرئ"بود نه  "دوست"که  يهمون فربد هیمهربون بود، شب دوباره

.نیهم. میمن خواستم حرف بزن. ومدمینم رونیمن گفتم؟ من که عمرا باهات ب-

:و گفت دیخند

!بازم خواسته تو شد. گهید میخوب حرف زد-

. دمیفهمیم نویکه حالِ منو عوض کنه منم ا کردیم یهرچند شوخ. بشر پر رو بود نیبابا، چقدر ا يا

خوب ؟-

. هخوب حاال تو به حرف من گوش بد-

:گفتم طنتیش با

ام؟یو اگه ن-

.که نرفته ادتی. ستمیمن رئ. يایم-

:شدم و گفتم بلند

.يکرد هیگر یفقط چون دلت گرفته و کل-

:و گفت دیخند ستاد،یم کهیحال در

.بچه پر رو-

.بچه پر رو گهیم یبه ک یک نیبب

؟يریگیشما که باج م ایمن بچه پر روام -



ربر انجمن نودهشتیاکا  64بهاران –  صبح آرزو                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٤

:گرد شد و گفت چشماش

پر رو؟ یگفت ستیبه رئ-

:و گفتم ستادمیا

.شرمنده رمینم رونیب سمیمن با رئ. کنم برم خونه یخدافظ نجایکه هم یسمیاگه االن رئ.من و روشن کن فیتکل-

:و تخس گفت دیخند

ته؟یقانون زندگ-

:کردم و گفتم زیرو ر چشمام

.بله-

.دیخند

.گذرهیباور کن خوش م. کن یبار قانون شکن هیحاال -

 يِایبه سمت زانت نگیکردم و تو پارک یخدافظ يمنم سرسر. کرد یخداحافظ میرفت و از مش رح نییاز پلّه ها پا. حرف من نشد منتظرِ

.رفتم دشیسف

چرا انقدر  دمیفهمیهرچند م. رهیدلم بگ شتریکه ب رفتمیبازم خوب بود که امشب خونه نم. دمیکش یقینفسِ عم. رو بستم و نشستم کمربندم

.ام رو حساس و شکننده کرده بودند هیو روح دهیخودشون رس ممِیبه ماکس میزنانگ يِهورمونها. ه بودمحساس شد

.ضبط رو روشن کرد و راه افتاد فربد

بذارم؟ يدوست دار یچ-

نداره یفرق-

.گهیبگو د يزیچ هی! نداشته باشه یممکنه فرق رِیغ-

؟يدار یفالح اریماز-

گوش بدم فرداش خودم رو کشتم اریدو تا ماز. نه. گهید یشیم ينجوریه اک يدیافسرده ها رو گوش م نیهم-

.منو بخندونه کنهیغلو م آدیبدش نم اریهم از ماز یلیکه خ دمیفهمیبود، م طونیش لحنش

.تا انتخاب کنم يدار یخوب بگو چ-

...77 یشی، قم76 یشی، قم75 یشی، قم74 یشیقم-

:واقعا عوض شده بود گفتم گهیکه د یبا لحن. خندوندیم شتریو من رو ب شماردیداشت م ينجوریهم. ام رو آزاد کردم خنده

؟يندار یشیبه جز قم-

.نه-

.با لبخند نگاهم کرد و

.رو بذار شیکی. گهیداره د یخوب چه فرق-

.ننیشیبه دلِ آدم م شتریب. شترهیترن، خاطراتشون ب یمیآهنگا قد یبعض. معلومه که فرق داره. خانوم يا-
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.اسم داداشمه. ایبرد. دوست داره یلیداداشم خ. ستمین یشیتو کارِ قم یلیمن خ. از همونا رو بذار خوب یکی-

.سمتم برگشت به

.هیا دهیمعلومه آدمِ فهم-

 یته دلم عروس. میرفتیکه با هم سرِ پروژه م ياز همون روز. تو ذهنش مونده ایمطمئن شدم اسمِ برد. نگاهش شدم  رِییمتوجه تغ هرچند

....شد

"!داداشمه زدمیکه باهاش حرف م ییایبرد دیکرد چون فهم ریینگاهش تغ"

.نداشت یانیدخترونه ام پا يِهایپرداز ایرو

م؟یریکجا م-

تا حاال؟ یرفت.بام-

.دمیرو شن فشیتعر یول. نه-

؟یو نرفت ینجائیسه ساله ا-

. ازریش رمیم لهیهم تعط یوقت. درس دارم ایدانشگاهم  ای. وقت نشده-

.ياز دست داد یچ ینیتا بب میرسیاالن م-

رو که فربد گذاشته بود من و به خاطرات خوبِ  "تیحکا"رو دوست داشتم مخصوصاً آهنگ  اوشیس يِراه به سکوت گذشت، صدا هیبق

. بردیگذشته م

:رو پارك کرد و گفت نیبعد ماش یکم. برگردون رو دور زد دور

. بام نمیا. دییبفرما-

به  ینگاه. که سرد باشه دیرسیبه نظر م. و خودشون رو پوشونده بودن دهیلباس پوش یحساب خوردنیکه به چشم م ییوك آدم هاو ت تک

لحظات . شدم ادهیپ نیرو کنار گذاشتم و از ماش يلوس باز. اومده بودم سرِ کار یکفشم کردم و برعکس ظهر خوشحال نشدم که رسم

بابا "جمعه ها صبح زود و  ادیمنو . مخصوصاً که عاشقِ کوه بودم. خرابش کنم یآسون نیبه ا خواستمینم تمداش یاحساسِ خوب. بود یخوب

ناهار . میگشتیو تا قبل از ناهار برم میخوردیباال، صبحانه م میرفتیبابا، هر جمعه از پنجِ صبح م یِشگیهم ي هیمن پا. نداختیم "یکوه

.از خاطراتم. از بابا. و چقدر دور شدم. بودم کیچقدر به بابا نزد. میدکریم يتخته نرد باز ونیزیجلو تلو م،یخوردیم

که دوستش  یدوست. دوست بود هی. نبود امشب سمیرئ. ببافم ایکه رو. که فکر کنم. دادیبهم فضا م. رفتیکنارم راه م یحرف چیه یب فربد

. تعارف دوستش داشتم یاغراق، ب یب. داشتم

.يه بودکاش گفت يست؟ایکفشات مناسب ن-

 م؟یومدیاگه گفته بودم نم-

.خوب معلومه که نه-

بود "يباال بلند"هام  یمورد عالقه بچگ يباز..رو دوست دارم يکال باال رفتن از هر بلند. من عاشق کوهم. پس خوب شد که نگفتم-

:و گفت دیخند
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؟یراست چ وارِیباال رفتن از د-

؟یگینم یبه کس-

:نگاهم کرد فتهیو ش مشتاق

.دمیقول نم یول. کنمیم یسع-

:و گفتم دمیخند

 يمناقصه ا چیفکر نکنم ه گهیاونوقت د! رفتهیبوده که از چارچوبِ در باال م نیا شیهمه هنرِ بچگ میبگو منش. بگو يدوست دار یبه هر ک-

.یرو برنده ش

:و گفت دیخند

...با دو تا چشمِ گنده ک،یکوچ يکلّه  هی. رو تصور کنم اتیبچگ تونمیم-

:گفتم يرو گرد کردم و با شلوغ باز چشمام

ها؟ ؟يدیاز کجا فهم-

.فسقله صورت هیبا  یچشم داشت نهمهیفکر کن تو ا. چشماشه کنهیاز بدنِ آدم که باهاش رشد نم يکه تنها عضو نجایاز ا-

:و گفتم دمیخند!! یماه گفتیبهم م ایاومد که برد ادمی

.کردیصدام م "یماه " یداداشم گاه-

که مورد توجهش  نیاما هم. دونستمیرو نم کردیکه در مورد چشمام اظهارِ نظر م میشده بود یمیصم نهمهیا یاز ک. نگفت يزیاما چ. دیخند

. شدمیشاد م. دمیخندیم. که کنارش داشتم رو دوست داشتم یآرامش. بودم دلگرم کننده بود

یجا هم شهر حساب نیاما از هم. من يِبه خاطر کفشا میایتند تند ب شدیهم نم یلیالبته خ. قهیچهل و پنج د دیشا. مینرفته بود يادیز راه 

. معلوم بود

.بودم دهیتا حاال تهران رو از باال ند-

با دستم بازو هام رو . که مسخ کننده و سکر آور بود دیپوستم دو رِیز یخاص يگرما. به خودم حس کردم کیرو کنارم و نزد حضورش

.گرفتم

 کیکف دست کوچ هیبه وقتشم قد . ستیچقدر بزرگه؟ انگار انتهاش معلوم ن ینیبیم. ادیم کیکوچ یلیبه نظر خ یگ گاهشهرِ بزر نیا-

. ینیروز بب کی يکردیوقت فکرشم نم چیکه ه ینیبیرو م ییکسا. شهیم

. کال شهرتون پر از تضاده. گهید نهیهم-

:دیخند

.يرازیدختر ش رینگ یاز آب گل آلود ماه-

:و گفتم دمیندخ بلند

..."يرازیش یماه ر،یاز آب گل آلود دختر نگ" گفتیبود م ایاگه برد-

:کنارش نشستم و گفتم. به سمتش حرکت کردم واشی واشی. نشست یمکتین يِگفت و رو یلب ریز ي "از دست تو". دیخند بلند
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.رونیب امیب سمیبا رئ کردمیوقت فکر نم چیمنکه ه رون؟یب يایب تیروز با منش هی يکردیفکر م-

.نگاهش هم از تو نگاهم. رفتیاز رو لبش نم لبخند

.بعد کارمندم يگرچه تو اول دوستم شد. بتونم با کارمندم دوست باشم کردمیوقت فکر نم چیه. نه قتشیحق-

دست به  زیهمه چ. م مرور کردمدر ذهن م،یرسونده بود که مثلِ دو دوست کنارِ هم نشسته بود نجایکه من و فربد رو به ا یاتفاقات رِیس تمامِ

زدم و در سکوت شب  يلبخند. ییو پناه بردن به خونه رو به رو یکردنِ پولها تا ترسِ از عل دایاز پ. باشم نجایدست هم داده بود که من ا

.شدم رقغ

:فربد گفت...سکوت رو شکست یلیزنگ موبا يِصدا

.مالِ توِ -

.زنهیب به من زنگ نموقت ش نیمعموال ا یکس. نه مالِ توِ -

.صفحه اش خاموش بود. رو جلو چشمم گرفت لشیو موبا دیخند

.االن شهیقطع م. جواب بده-

. کردم دایپ فمیرو با عجله از ته ک یو گوش دمیخند

. بود دهیسپ

خانوم؟ یسالم، خوب-

؟يدیهنوز نرس. زنگ زدم خونه ؟يتو چطور. ممنون-

چطور؟. رسمیتا ده م. نه هنوز-

. گذرهیخوش م یو حساب لهیفردا تعط. يایخواستم بگم ب. نجایار اومده انگ-

.زشت نباشه نایبشه، جلو مامانت ا ریفقط ممکن د. اره حتما-

.یتو بچه مثبت دوننیاونام م. نه بابا-

.نمتیبیباشه پس م-

.دافظ-

. و قطع کردم  دمیخند

:گفتم

دلت باز شد؟ . رونیب نمیا س،یبفرما، رئ-

.دیخند

. همپا مهمه. که همه جا هست رونیب-

.نگفتم يزیزدم و چ یلبخند خجول. به دلم نشست فشیتعر. داخل گر گرفتم از

.بودنه یخجالت ادیکه بهت م يزیچ نیآخر-
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سِ احسا یلیمنتها خ. شیچند لحظه پ نیمثل هم. منو ببلعه نیزم خوادیکه دلم م کشمیاوقات اونقدر خجالت م یگاه. اتفاقا برعکس-

.به نظرم کودك درونم دو قلوِ .کنهیبروز م یکه گفت " ییبچه پر رو"و همون  شهیزود محو م.ستین يداریپا

.بلند بلند. دیخند

.یچ یعنی-

.هیدختره خانوم و خجالت. شرّه کممی گه،یپسرِ قلدرِ زور م. پسر هیدختر  هی-

:رو تکون دادم و گفتم سرم

. شترهیو متأسفانه زورِ پسره ب-

.خم شد و دستش رو گرفت به چشمش یدلش کم يِرو نباریا.دیخند دوباره

.دختر يخندوند یتو امشب من و کل-

ره؟یمگه قراره چند بار در سال دلت بگ. گهید یسمییباالخره ر-

:گفت شدیبلند م کهیو در حال دیخند

به خاطرِ  میاومد نجایکه ا یاصلنم فکر نکن. شنیران مدوستات نگ. از ده گذشته میهم بخور يزیچ هیتا . نییپا میبلند شو کم کم بر-

!من کترِیبندازش گردنِ از مو بار یها، ه یجنابعال

. داشتم یحسِ خوب. نییپا میبود دهیرس گهید. دمیگرفتن و لمسِ دستش خجالت کش يبرگشت از وسوسه دلم برا رِیو تمام مس دمیخند

:گفت  یبا مکث. يبود، پر از شاد حضورِ فربد پر از شور. برطرف شده بود میدلتنگ

م؟یبخور یحاال چ...خوب-

. گرسنه بودم. نکردم یمخالفت

.نداره یفرق. دونمینم-

:رو باز کرد و گفت نیماش درِ

.چشمات و ببند-

.بستم یحرف چیه یب

؟ینیبیم یچ نمیخوب حاال بگو بب-

.دندونم رِیز رهیغذشم مبا هر لقمه کا. استیکاغذ طوس نیکه دورش از ا فیکث چیساندو هی-

.دیبلند خند بلند

. میکجا بر دمیفهم نیبش-

. زرد و قرمز داشت یِکیپالست یصندل. به داخل انداختم ینگاه. میبود ستادهیا کیکوچ یِچیساندو هیبعد کنارِ  قهیدق ده

.شما يِاز فانتز نمیا-

.دمیخند

.يبخور يباکتر یکل يمجبور...شرمنده-
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؟يخوریم یچ-

.فرق نداره یلیخ چیساندو يِمحتوا. هستم یمن عاشقِ طعم اون کاغذ طوس. نداره یفرق -

خودم شد که از اول تو  رِیتقص! یکرده بودم امشب؟ نگه چه دخترِ سبک يرو ادهیز دیشا. صورتش پر از لبخند شده بود رفتیم یوقت

.کنم يخانوم و آروم رو باز يِرلِ دخترا ونستمتینم گهینکردم و د ينقش باز. باشم "خودم"گرفتم  میبرخورد با فربد تصم

. بروز ندادم یلیمثل بچه ها ذوق کردم اما خ. که نوشابه هاش هم معلوم بود يدیسف ي سهیبا ک. نگذشت که فربد برگشت يزیچ

م؟یش ادهیو گفت پ ستادیپارك ا کنارِ

. شبِ خاطرات من بود امشب

شام  نیتو ماش. نشستن نبود يوقت جا برا چیانقدر شلوغ بود که ه. "شب چره" میرفتیکه م فتمیهام م یبچگ ادی م؟ینیبش نیتو ماش شهیم-

.يشهرِ باز میرفتیبعدم م میخوردیم

:منو داد بهم و گفت چیساندو

. یشونادیدائم به . دلت تنگ شده مثکه یلیخ. برنامه بذارم هی يبه زود دمیاما قول م شهیم رید. يشهرِ باز میبر میتونیامشب نم-

.رو فوت کردم نفسم

.شمیاشکال نداره خوب م-

راز؟یش يسفر دو روزه بر هیبدم  یمرخص يخوایم-

.جو عوض بشه یتا کم دمیخند

.دهیدانشگاه که نم س،یرئ يبد یشما مرخص-

!کالسا رو چونیخوب بپ. ها یبچه مثبت یلیتو خ-

:و گفتم دمیخند

.من سه تا يِهفته است برا 2فرجه امتحانا برا همه . چونمیپیبه وقتش م-

:گفت یزدم و نگاهش کردم، با اخمِ مصنوع چمیبه ساندو يگاز

. يریاجازه بگ سیاز رئ دیبا گهید نویسه هفته؟ ا يبر يخوایکجا م. ستایخبرا ن نیامسال از ا-

.سیچشم رئ-

چقدر . نشستیذره ذره اش به دلم م. بود یعال چشیدوسان. مونیصندل نیب یِوانیزد توش و گذاشتش تو جا ل ین هیام رو باز کرد و  نوشابه

 نکهیبدونِ ا. زدمیرو گاز م چمیشده بودم و ساندو رهیبه رو به رو خ. رونیب میخوب شد که اومد. نیسر رفتم اتاقِ مهندس هیخوب شد که 

:صافش لردم و گفتم عیسر. خورد و افتاد زیاز دستم ل يچطور دمیاما نفهم. گرفتمش. نوشابه دراز کردم يدستم رو برا برگردمبه سمتش 

...زدم يچه گند نیبب. دیببخش يشرمنده، وا-

دستمال گرفته  هی. بود ختهیبلوزش ر یِنییقسمت پا يرو یشلوارش و کم ییِباال يِنوشابه به قسمتها. دیخندیرو گرفته بود باال و م دستاش

.رهنشیبه پ دمیکشیبودم دستم و م

.شهیشسته م. ختهینوشابه ر. نشده که يزیچ. تردخ یکن زشیتم خوادینم-
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. دمیو بلند خند رمیخودم رو بگ ينتونستم جلو. اش خنده ام گرفت افهیاز ق. رو باال گرفتم و نگاهش کردم سرم

...بامزه شده بود یلیخ...خنده رِیزد ز کدفعهینگاهم کرد و  یکم فربد

...امروز چقدر بال سرِ من اومد-

*****

:دستش رو گرفت باال و گفت. انگار چند سال جوون تر شده بودم. متفاوت بود یحساب يحسم با بعد از ظهر. نگه داشت دهیسپ خونه يِجلو

.واسه خاتمه امشب نمیا-

.به دستش دمیو دستم رو کوب دمیخند

...بد اخالقه سییهمون ر یشیاز شنبه دوباره م-

. مجبورم بهاران-

. زدیرو صدا م که اسمم يبه فربد. زدم يلبخند

. کنهیآب نخوره بهش که عفونت م. مواظبِ دستت باش-

.ستین يخبر ياز دلسوز گهید. که آدم جرات نداره بهش نگاه چپ بندازه هیهمون دختر جد یشیتوام از شنبه م-

:و گفتم دمیخند

.ات بذارم هیروح يرو یمثبت رِیمنم تونسته باشم تاث دوارمیام ،يتو حالِ منو خوب کرد. امشب استثنا بود-

زد و گفت یقشنگ لبخند:

خوش بگذره. بوده نطوریحتما هم-

.دور شدم نیرو تکون دادم و از ماش دستم

زنگ  گفتنیم ونیدرم یکی دهینگار و سپ. بود دهیاز صبحش کمر درد امونم رو بر. چه مرگمه دونستمیم. قرار یبودم و ب یعصب.بود شنبه

:سرم رو بلند کردم و با حرص گفتم کالفه. رمیبگ یبزنم و مرخص

.شهیروم نم تونم،یبگم؟نم یآخه زنگ بزنم چ-

.يرنگ به صورت ندار. يمجبور:دهیسپ

.بار بسم بود هیهمون . کنمیازش نم يا گهیدرخواست د چیه رمیاگه بم-

 ادیم ادمی یهنوزم وقت. ير که خودت گند زداون با. یکنیم دهیچیمساله رو پ نقدریچرا ا! با هم دیبود رونیب شیدو شب پ نیبابا هم - نگار

...کرده ییآقا...رونیموندم چرا شوتت نکرده ب...نگاه کنه اتویمسخره باز ستهیباشه و وا پیخوشت گریج هی ستییر...رهیگیخنده ام م

شدم، چون  یمیصم يادیهم ز خود من. دلش گرفته بود. نمیبیاون فربد رو نم گهیمطمئنم د. استثنا بود شبیپر..نکن نگار يازش طرفدار-

؟یطرفدار اون نقدریاصال تو چرا ا...فتهیاتفاقا ب نیاز ا گهید ستیقرار ن. باره هیحس کردم فقط همون 

...یشیم ضیتو هر ماه چقدر مر دونهیاون که نم. زنمیاصال من زنگ م: لمیدست برد به موبا دهیسپ

:گفتم شدمیبلند م کهیدر حال رو برداشتم و فمیک رونیاز دستش ب دمیرو کش لمیموبا

ن؟یکنیم یتو کار من فضول نجایا نیاصال به شما چه؟ نشست-
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 دمیاز در باز اتاق فربد فهم. وقت ناهار گذشته بود دمیتا رس. راست رفتم شرکت کیگرفتم و  یتاکس. رونیو از بوفه زدم ب نستادمیوا

:و گفتم زیرو پرت کردم رو م فمیک. ستشین

!بهتر-

کار رو بکن  نیا. بود شتریب شهیبرام زده بود از هم شبیکه از د ییها لیم يحجم ا. تر تموم کنم عیکردم سر یشدم رو کارم و سع متمرکز

 تونستمیو نم دادیبرنامه ارور م. ومدیجور در نم یقبل يبا داده ها. ساختمون پرورشگاه بود دیجد ياز همه بدتر داده ها....اون کار رو بکن

راست رفت  کی. سالم کردم، طبق معمول جواب نداد. ساعت حدود پنج بود که فربد اومد. هم شدم یکالفه بودم عصبان. بکنم شیکار

.صبر نکردم، رفتم تو یدر زدم ول...در اتاق رو بسته بود. بغلم و رفتم دنبالش ریپرونده رو زدم ز. اتاقش

.کنهیبرنامه قبولشون نم خونهینم یقبل يداده ها با داده ها نیا-

...نیوارد شد نیاجازه گرفت عت،یخانوم شر-

در زدم-

:توجه گفت یب

دستت؟ هیچ نایا-

."نداده رییرو تغ يزیو پنجشنبه شب چ ستمیمن هنوز ر"که  نهیمنظورش ا شتریکه ب دمیفهم

. آنیور در نمج ده،یو محاسبات جد یقبل يداده ها نتیپر نایپرونده، ا نیا يمهندس، چهار ساعت وقت گذاشتم رو يآقا-

است گهیپروژه د هیواسه  نیا. اتچ شده بود شبید لیم يبه ا یاشتباه. یکن یبررس خواستیرو نم نایا-

:از کوره در رفتم و گفتم. لحظه با چشم گشاد شده نگاهش کردم چند

ن؟یچرا بهم نگفت...کارها رو تموم کنم هیبق تونستمیمن چهار ساعت وقتم رو گذاشتم ، م-

!ستهیمعدلت ب ینا سالمت.گهید یفهمیم یکنیم سهیودت مقاگفتم خ-

 چیه ینگاهش کردم و ب یکم. شده بودم یعصب یلیخ. گرفتمینرفته بود؟ داشتم از داخل آتش م ادشیکرد؟ چرا هنوز اون روز رو  مسخرم

 فمیک. نیاز ا نمیا ده،یاون از نگار و سپ. دام کرده بو چارهیدل درد و کمر درد ب. اشک تو چشمم جمع شده بود. اومدم رونیاز اتاقش ب یحرف

:زنگ خورد زمیرو برداشتم که برم که تلفن م

. میکنیم یپرونده رو هم بعد بررس نیا. دیکردم انجام بد لیم يرو که براتون ا ییخانوم لطفا کارها-

. دمیرو کوب یگوش تیعصبان با

بود و به شدت خوابم  نییفشارم پا. فربد نرفته بود. کار داشت یکمیهنوز . ساعت از هفت گذشته بود. به کمرم دادم یو قوس کش

....خوابم برد يچجور دمیاما نفهم.استراحت کنم کمیو چشمام رو بستم تا  زیسرم رو گذاشتم رو م.ومدیم

...کردم يلب ناله ا ریخوردم و ز یتکون

...کمرم يا-

.کردیاومده بود و نگاهم م رونیاز اتاق ب فربد

وبه؟حالت خ-
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:گفتم عیسر. دادیساعت رو به روم نه رو نشون م. دمیچقدر خواب دونستمینم. کردم هول

...چطور خوابم برد دمیبه خدا نفهم...دیببخش يوا-

.ییسمت دستشو دمیدستم رو گذاشتم رو دهانم و دو. معده به دهانم رو حس کردم اتیتموم نشده بود که هجوم محتو میخواه معذرت

هر  يدرد مسخره  نیکردم که دختر شدم با ا یآخه مگه من چه گناه. احمقانه يودهایپر نیخسته بودم از ا. ه بودطاق شد تحملم

 یبهم ثابت کن دیبا نجوریآخه ا"گفتم  یلب ریز.... "درد، نبودنش هزار درد هیبودنش  "به قول مامانم ...گاز گرفتم عیزبونم رو سر....ماهه

. کردیاستفراغ حالم رو بدتر م يبو. زدمیوقفه عق م یسرم رو خم کرده بودم و ب.باال آوردم شترید و من ببه در ز یکس "سالمم خدا جون؟

:دادم صیفربد رو تشخ يصدا

...تو امیمن دارم م-

.دمینفهم يزیچ گهیمات فربد بود و د ریتصو دمیکه د يزیچ نیآخر

****

...شدیشرمم م دکتر ياز حرفا. دادم چشمام رو بسته نگاه دارم حیترج

خواهرته؟...بود نییپا یلیفشارش خ-

...نه-

شه؟یم نجوریا شهیعادت ماهانه هم يوقتا. مواظب باش دستت امانته...پس خواهر مردمه-

...نفهمه من به هوشم ایخدا...خون به صورتم رو حس کردم هجوم

:صادقانه گفت فربد

دونمینم-

.سندرمه نیا يمدل ها نیفکر کنم خانوم شما جز بدتر. تره دیشد ایبعض يالبته برااست،  عیمشکل شا هی نیا. پس از حاال بدون-

؟...درمان هم داره-

مواظب . مواظبش باش. شیببر یتونیسرمش تموم بشه م. برم گهیمن د.کرد با مراقبت و استراحت فیعالئم رو خف شهیاما م. نه کامل-

...دوره بوده نیا يزن و شوهرا به خاطره دعواها يف طالقانص....حساسن یلیخ طیشرا نیخودتم باش خانوما تو ا

!!... خوابه نجایا ضیانگار نه انگار که مر کنه،یهم نم تیرعا...رونیو رفت ب دیخند بلند

 از سرمم يزیچ. سرم ریچشمام رو باز کردم و دستم رو زدم ز. رفت رونیکه احساس کردم از اتاق ب یرو بسته نگاه داشتم تا وقت چشمام

:نگاهش کردم یبا قدردان...نمونده بود که برگشت

...شرمنده ام یلیخ-

شرکت يومدیم دینبا ؟یضیمر یچرا نگفت-

.دمینگاهم و دزد. نگاهم کرد یکمی

.بخوام یفکر کردم اجازه ندارم مرخص-
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 یچ دم؟یدیم یچ...د، پر از احساسنگاهش مهربون ش...دیخندیچقدر قشنگ م...محو و مات شدم...از مدتها لبخند زد، نفسم رو گرفت بعد

من دوسش داشتم؟ فربد رو دوست داشتم؟...نمیبب خواستمیم

...فرق داشت نیا-

....این یمثال هر وقت که نخواست ای يبخوا یمرخص یتونیبازم نگفت م...نفسم رو آزاد کردم...حرف زد باالخره

 یقینفس عم...خم شد رو صورتم...سوختینگاهش م يجا...شدیصورتم گرم و گرم تر م...به چشمام زل زد. تخت شد کینزد

چشماش رو بست...دیکش

.موقع نیتا ا داشتمینگهت م دینبا...من بود ریتقص... ادیبال سرت ب نیاگه باعث شدم ا...خوامیمعذرت م-

در ...به سمت در رفت. و تشکربودم از خجالت، شرم،  یمخلوط.بهش بدم ینتونستم جواب یحت. الل شده بودم. صبر کرد یو کم ستادیا صاف

:همون حال گفت

.پرستار رو خبر کنم رمیم...سرمت تموم شده-

داشت؟ يریاون چه تقص! بود تمیوضع نیفربد بود؟ من که هر ماه هم ریتقص یچ...سر جام نشستم گنگ

:و پارك کرد و گفت نیماش. ستادیسر راه ا فربد

.گردمیاالن بر م -

از  رفتمیحالم خوب نبود وگرنه م. بودم یکباب گریعاشق ج...نیهجوم آورد تو ماش یگرکیج يسرد و بو يوارو که باز کرد ه نیماش ر

.کردم بهش فکر نکنم یچشمام رو بستم و سع. ومدمیخجالت شکمم در م

:نشست و آروم گفت فربد

؟یخواب-

:رو باز کردم چشمم

.نه-

کجا برم؟-

م؟با آژانس بر شهیم...دوره یلیخ نجایاز ا-

. بهم رفت يغره ا چشم

...باشه یکنیفکر م ينجوریترم؟ اگه ا بهیمن از راننده آژانس غر یعنی ؟يولت کنم بر ينجوریمن ا-

:حال گفتم یب

.به زحمت نیفتیب خوامینداشتم، دوره به خدا، نم يمنظور-

...:بود دهیسپ....بگه يزینذاشت چ لیزنگ موبا. طرفم برگشت به

لت خوبه؟بهاران؟ حا ییکجا -

. خونه گردمیدارم بر م. ستمیبد ن. زمیسالم عز-
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.نجایا ایب يخوایخواستم بگم اگه م. نجاینگار اومده ا-

. خونه رمینه م-

.یامشب تنها باش شهینم. حداقل حواسمون بت باشه ایحاله، پا شو ب یصدات ب-

. کردم یخداحافظ دهیبعد هم من از سپ و

هنوز ...هنوز پسشون نداده بودم...شدیپولها جلو چشمم زنده م فیک ریتصو...شدیحالم بد تر م میشدیم تر کینزد دهیبه خونه سپ یهرچ

....زد یلبخند محجوب. به سمتم بر گشت. بود ستادهیبه خودم اومدم فربد ا...وجدانم برنده نشده بود

...بهاران -

...نگاهش کردمجواب ندادم فقط منتظر . اسمم با آهنگ صداش رو دوست داشتم دنیشن

...ستین یخاص زیامشب بخور، چ نویا -

...زد و نگاهش رو ازم گرفت یهم لبخند بهارکش بعد

..نرم و گرم بود...دیسف سهیک هی...قلبم رفت رو هزار ضربان

؟...آخه يدیچرا زحمت کش -

....گفتم که ست،ین یخاص زیچ-

.بازم ممنونم-

...زد و دور شد یشدم، بوق ادهیپ

مثل  شیمثل سادگ تشیمیمثل صم. توجهش رو دوست داشتم. بود که به همه عمرم خورده بودم ییغذا نیخوشمزه تر یکباب گریج اون

تو . تموم شد عیوقا فیبود که تعر کی يکایساعت نزد. کردیم داریجدا و احساسات خفته ام رو ب میسادگ يایلبخند جذابش که منو از دن

.کردنیبودن و با دهن باز نگاهم م دهیدراز کش زیو تم دیسف کدستی يرختخواب ها

:دهن بازش رو جمع کرد نگار

...یفردا تو چشمش نگاه کن يخوایم يچطور....آبروت رفت-

:و گفت دیکش ازهیخم دهیسپ

.دخترم بخوابه نیبخواب نگار بذار ا ریبگ...سر کار يبر يفردا چجور یآخ-

:در اومد میگوش يشده بود که صداچشمام گرم ن. دیرو خاموش کرد و دراز کش چراغ

.خوب استراحت کن و سر حال بر گرد. شرکت يایب خوادیفردا نم-

خودت باش مواظب

:نوشتم عیسر. کردنیتو دلم پرواز م ایدن يپروانه ها تمام

.ریشب شما به خ. ممنون-

؟يدیخوابیم دیبا یکنیفکر نم ؟يداریهنوز ب-

.کردیم پیتا عیرو لبم نقش بست، چقدر سر يلبخند
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.حواسم به ساعت نبود-

!شرکت يایب دیبا یو استراحت نکن یکن یطونیفردا هم ش يخوایاگه م-

. کردمینم یطونیش -

؟يهم بلد يا گهیمگه کار د-

.شازده نیچقدر به دلم نشسته بود ا. رفتیدلم غنج م. میکردیم ياس ام اس باز ينجوریبار بود ا نیاول

.کردن شما تیاذ-

مگه نه؟...میدوست. ستمین ستیو من رئ میستیما االن تو شرکت ن. بهاران-

دوستم بود که کمکم . ومدیو م رفتیدو ماه بود که جلو چشمم م. دمشیدیاز دو ماه بود که هر روز م شتریب م؟یستیبگم ن تونستمیم چطور

. کردمیم يت دو شب باهاش اس ام اس بازدوستم بود که ساع. گذشتیو بهم خوش م دمیخندیباهاش بودم م یدوستم بود که وقت. کرد

:زدم و با اعتماد به نفس نوشتم يلبخند

.میدوست-

يدار ادیروزها را  نینخست

؟ینیوفادارم نب يدیترس که

چنانم ناتوان کرد يوفادار

ینیدگر بارم نب ترسمیم که

7

البته تو شرکت که همون عنق بود که . شدمیتر م یمیربد صمروز به روز با ف. پاس کردم تیامتحانام رو با موفق. هم گذشت گهیماه د کی

و  یمیصم.به تمام معنا یدوست دوست داشت هی شدیاونجا بود که م. کوه میرفتیکه با هم م میدیدیبار هم رو م کیحد اقل  ياما هفته ا....بود

. میدیخندیو م میزدیتو سر رو کلّه هم م یکل میایب باال و میتا بر. اوردیرو م ثمیاونم دوستش م رفتم،یم دهیبا نگار و سپ من. کینزد

بر عکس من که . حس دوستانه باال تره هیاحساس از  نیکه بدونم ا کردینم میکار چیاما ه. رمیبگ دهیاحساس تو چشماش رو ند تونستمینم

. باختمیدل م شتریب شدمیتر م ههر روز از قبل وابست

....دهیماه د يها وانهیمثل د میتحانا تموم شده بود و شده بودام. میفربد نشسته بود نِینگار تو ماش با

م؟یریم میکجا دار-

:و گفت دیخند طنتیبا ش نگار

دهیفربد لو نم یهم بپرس گهیصد بارِ د-

:کردم و گفتم زیو ر چشمام

نه؟ ،یدونیتو م-
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:گفت انهیباز شد و موذ يبه لبخند لبش

!نه-

. گردنم درد گرفته بود از بس با نگار که عقب نشسته بود سر و کلّه زدم. شدم رهیو دوباره به رو به رو خ دمیکش یپوف

س؟یرئ يبریمنو کجا م يدار یبگ يخواینم-

:و گفت دیخند

...شمایم مونیخانوم کوچولو وگرنه پش نیآروم بش! یکنیبابا، چقدر سوال م يا-

 ییاخمو يِ افهیق. نبودم یناراض د،یکشیتا ابد هم طول م بردیداشت منو مکه فربد  ییاگر راه به سمت ناکجا. ومدیخوشم م يباز نیا از

:گرفتم و گفتم

. چطور جبران کنم دونمیبه جاش منم م. نگو. باشه-

:ختیهام و بهم ر يراستش و بلند کرد و چتر دست

...نمیجبران کن بب....خوشگلت يِموها نیبا ا-

که سر و  شگاهیامتحان رفتم آرا نیراست بعد از آخر کیازه امتحانا تموم شده بود و من افتادم که ت شیدو روز پ ادی. ام گرفت خنده

کوتاه نشدنِ  یلینازك نشدنِ ابروهام و خ ياصرارم برا. گرفتم موهام رو هم مرتب کنم میکامال بدونِ برنامه تصم. به صورتم بدم یسامون

.شدیکه کوتاه شده بود تنگ م ییاون همه مو يِاشتم اما دلم برادوست د یلیرو خ دمیجد افهیهرچند ق. بود دهیفا یموهام ب

دنبالم که به خاطرِ حادثه  ادیب 10ساعت  شدیقرار بود بعد از امتحان که م. بودمش دهیدو هفته بود که ند. رهینم ادمیفربد رو هم  ي چهره

به  شگاهیآرا نیکتریم از فرصت استفاده کرده و رفته بودم نزدمن. ادیاز کارگرا سرِ ساختمون اتفاق افتاده بود نتونست ب یکی يکه برا يا

داد و  یسالمِ کوتاه. دیهرچند که فربد نبود و من مشغولِ کار بودم که رس. به سمت شرکت پرواز کردم شگریبعد از اتمامِ کارِ آرا. کتشر

از  شتریمکثش ب. نشون نده یداشت واکنشِ خاص یسع یساق نِیخنده ام گرفته بود که جلو رام. دمیرو د شیچشم رینگاه ز. وارد اتاقش شد

دستپاچه  نیباعث شد رام زدیرو صدا م نیفربد که رام نِیخشمگ يِصدا. دوباره لرز به تنم نشوند زشیو با نگاه ه ستادیا یساق. نبود يا هیثان

:متوقف شد و گفت زمیاومد، کنارِ م رونیب یربع بعد وقت کیوارد اتاقش بشه و 

.شام هستما يِبرا شنهادمیوزم سرِ پهن-

بلند شدم که . زنگ خورد و فربد ازم خواست برم اتاقش زمیم یِگوش. بگم یچ دونستمینم. بودم دهینشن يزیانگار که چ. نگفتم يزیچ

:روم گرفت يِرو جلو يبرگه ا نیرام

.ریباهام تماس بگ-

بار تا  10فربد، حداقل  یِمن به عنوان منش. سخت نبود یکردنِ شماره ساق دایپ. دستم انداختم يِبه کاغذ تو ینگاه. به سرعت خارج شد و

اگر بود جرات داشتم تو چشماش زل بزنم و جد و  گفتم؟یم یچ. رفته بود یاما ساق. شدم یعصبان. تماس گرفته بودم لشیبه حال با موبا

تر  فیتر و کث زیه نهیبیکه هر بار منو م نهیبیم تمیمن رو از رضا يِسکوتها نیکه اون ا دونستمیم. چشمش؟ مسلما نه يِجلو ارمیآبادش رو ب

:به خودم اومدم میفربد از دو قدم يِکالفه شده بودم که با صدا! براش کنمیناز م کنهیو احتماال فکر م کنهیم يپا فشار شتریو ب شهیم

.اتاقِ من يایقرار بود ب شیپ قهیپنج دق-
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:شد دهیدستم کش يِتو بعد نگاهش از تو چشمام به کاغذ و

؟يمعطل شده بود نیواسه ا-

. ساده ام با فربد بود یِاز دست دادنِ دوست فتهیاتفاق ب خواستمیکه م يزیچ نیآخر. نشستم اریاخت یب. زد و برگشت تو اتاقش يپوزخند

. که گذشت به سمت اتاقش رفتم یکم

:تمگف یلب رِیآروم و ز. ستادمیا يگوشه ا. زدم و وارد شدم در

.ستیبار اولش ن-

:گفتم. لجم در اومد. دور و برش نشون داد يِخودش رو سرگرمِ کاغذها. نگفت يزیچ

...به خدا من. یکنیگفتم حرفم رو باور نم. بهت بگم خواستمیم-

!قسم نخور بهاران-

نکرده بود که من فکر کنم  يت کاروق چیگرچه فربد ه. زدیبار بود که تو شرکت اسمم رو صدا م نیاول. بود یعصب یدلخور و کم لحنش

. اخذه کنهٔمو) نداشته ایداشته (حق نداشت منو به خاطرِ روابطم . دارم يبهش تعهد

:تر شدم کینزد یکم

کردم؟یکار م یچ دیمن با -

.دونستمینم گشت؟یم يزینگاهم دنبالِ چه چ يِنگاهش تو. رو به صورتم دوخت چشماش

کار  یدفعات قبل چ ست؟یبارِ اولش ن یگیمگه نم. یبزن غیج یتونستیم. يزدیتو گوشش م دیبا. یگفتیم به من دیبا. شیگرفتیازش م دینبا-

؟يکرد

. هیمنظورش چ فهممیبودم و گذاشتم فکر کنه نم ستادهیدفعات قبل هم ساکت ا. نداشتم بدم یجواب

...من-

. ستادیرو دور زد و کنارم ا زیم فربد

. بشنوم یخاله زنک يِحرفا خوامینم. هم گفته بودم گهیبار د هی. أست به ظاهرت باشهشرکت حو يایبه بعد م نیاز ا-

ه؟یمن چ رِیتقص...امیمن از سرِ امتحان م...من که-

:به موهام اشاره کرد و آروم گفت. دیتوجه نگاهش دور تا دورِ صورتم چرخ یب

. بپوشونشون-

. ساده تر بودم به چشمِ فربد بهتر بودم یو فکر کردم چقدر وقت. من فکر کردم چقدر زشت شدم و

خشک شده  کردیم یرانندگ ينگاهم به فربد که با لبخند محو. جمع کنم تونستمیلبخندم رو نم. ومدهیهم بدش ن یلیامروز نشون داد خ اما

:کرد و گفت کیسرش رو به گوشم نزد. اومدم رونیشد از فکر ب دهیکوب مینگار که به پشت صندل يِپا. بود

. شیبسه، خورد-

:گفتم یبا لحنِ تخس. االن وقت جبران بود. دمیخند دوباره

!يشهرِ باز نیمنو ببر نیخوایشما م دونمیمنکه م-
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:به نگار انداخت و گفت یبعد نگاه. به سمتم برگشت عیسر فربد

؟ینگار تو گفت-

!من؟ نه به خدا-

؟یتو گوشش گفت یپس االن چ! قسم نخور-

که درِ گوشم گفته بود رو بازگو کنه نه  یحرف تونستینه م. انداخته بودم يبد مخمصه ا يِکه نگار رو تو دمیخندیال ممن با فراغِ ب و

.فربد در بره يِاز دست سوال جوابا تونستیم

. به در زدهیس میرفت یما رو باش با ک. کردمیدختر اعتماد م هیبارم بود که به  نیآخر-

:کنان گفت غیج غیج نگار

 ریگ! کرد زیسورپرا شهیبهتم گفته بودم که بهاران رو نم. هینجوریخودش هم نیا. مایکرد ریگ يا یعجب بد بخت! نگفتم يزیمن چ گمیم-

.بفرما. یتونیتو م یگفت يداد

:لجوجانه گفت فربد

. ییمتهمِ درجه اولم تو یگفت یگوشش چ يِمن تا نفهمم تو-

.دیکش یپوف نگار

؟یبدون يواخیم. اصال حرف زشت زدم-

. دمیخندیفربد م يِنگار و پافشار یِغش غش به درموندگ من

هم بود  کیخونه هاشون نزد دهیو سپ ثمیم. میوستیبودن پ دهیزود تر از ما رس یکه کم دهیو سپ ثمیو به م میپارك کرد يرو گوشه ا نیماش

.اومدندیبا هم م کیو فرار از تراف رهایدور نشدنِ مس يِاواخر برا نیو ا

. بود ستادهیمن ا گرِیسمت د ثمیو م رفتیمن و نگار راه م نِیمحجوب و آروم ب دهیسپ. کردیهمچنان با نگار کل کل م فربد

درست . بود، مهربون بود یمیصم. جمعه ها شروع شده بود يِکوهنورد ياز قرارها یدوست نیو ا. شده بود یمیهم صم دهیبا نگار و سپ فربد

هرچند من به . گذاشتمیعالقه اش م يفربد رو به پا يِما نبودند رفتارها یِگروه دوست يِو نگار تو دهیاگر سپ دیشا. که با من بود يهمونجور

.از دستش بدم خواستمیعنوان نم چیبودم و به ه یهم راض مهینصف و ن یِدوست نیهم

:و گفت دیدستاش رو به هم مال ثمیم

. دستش باال نهیسف ادیم یهر ک-

:گفت نگار

.امیمن م-

:بود گفت يا يهمه جور باز هیکه کال پا فربد

.امیمنم م-

. نداشت یچیه جهیآخرش به جز حالت تهوع و سر گ. ومدیبدم م یگردش يایباز نیاز ا. مونده بودم یدو راه نِیمخالفت کرد و من ب دهیسپ

.امیمن نم-
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:گفت ثمیم

؟یترسیم-

. یکشت میبر یگیراست م. نداره ترس نکهیوگرنه ا. خورهیحالم به هم م. عمرا-

:با خنده گفت ثمیم

.همش حرفه نایا. گهید یترسیم-

. اگه حالم به هم خورد شام همه مهمونِ تو یول. امیباشه م-

:و گفت ستادیکنارِ من ا فربد

.يایب خوادینم شهیاگه حالت بد م-

:گفتم لجوجانه

.امیم. نه-

: گفتیکه با خنده م ثمیم يِصدا

. لت بهم نخورد شام مهمونِ تواگرم حا-

:اعتراض کردم. من و فربد رو قطع کرد مکالمه

!خرمیشام م ای خورهیحالم به هم م ای. که شهیباخت م -من باخت  يِبرا يکه باز ينجوریا-

:و گفت دیخند فربد

.آخرِ صف میکه افتاد میخوبه؟ بر. دمیاگه حالش به هم نخورد من شام م-

معذب بودم اما با شروعِ  یلیاولش خ. میبود دهیبه هم چسب ییجورا هیبودن و  کیکوچ یلیخ نهایکاب. ثمیم و نگار کنارِ مکنارِ فربد نشست من

شتاب  شد،یبرعکس م. رفتیباال م دیچرخیما م نِیکاب. که زمان و مکان از دستم رفت دمیکش غیحرکت دستگاه چشمام رو بستم و چنان ج

روم رو ول کردم و دستم رو  يجلو ي لهیم. خوردیتو دلم تکون م يزیچ. چشمم رو محکم بسته بودم. دیچرخیو در همه حال م. گرفتیم

 رفتیم جیسرم گ. دست فربد دورِ شونه هام رو گرفت. خوردیحالم داشت به هم م. کرده بودم ياحمقانه ا يِچه لجباز. دهانم يِگرفتم جلو

:رمق گفتم یب. گشتیو برم ومدیمعده ام تا گلوم باال م اتیو محتو

سته؟یایچرا نم-

. کالفه بود. نگاهش کردم. دونمیچرا؟ نم. دستش رو از دورم برداشت فربد

. ستهیایاالن م. صبر کن. ستهیایاالن م-

 جیرم گس. خوردیحالم داشت به هم م. دیچیپیدلم به هم م. به سمت باغچه دمیدو. شدم ادهیپ نیتامل از کاب يبدونِ لحظه ا. ستادیا نهیسف

. خوردنم شد نیمانعِ زم یدست فتمیکامل ب نکهیهرچند قبل از ا. دمیپلّه رو ند هیو من  رفتیم

شکست؟یدست و پات م يفتادیخوب بود م! صبر کن گمیساعته دارم م کی-
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 شین تو نگاه عسلشد رهیلذت خ تونستیکرده بود نم رهیرنگ چشماش رو ت یکه کم یخشم نیا یحت. بودم کیفربد نزد يِبه چشما یلیخ

.رو کم کنه

. نیبذارم زم...حالم بده فربد-

و مثل . نگران وارد شدن دهینگار و سپ. ستادیا يخانوم ها بردم و کنار ییِبه سمت دستشو. اما دستم رو ول نکرد نیزم يگذاشت رو منو

. کشتیفقط حالتش بود که داشت من رو م. ومدیاز معده ام باال ن يزیچ شه،یهم

 يِایمهندس بهن. بود سیفربد نبود، رئ گهید نجایا. میکردیفربد گوش م يها خیو به توب مینشسته بود یمکتین يِبعد همه رو قهیقد پنج

:دخالت کردم و گفتم. اخذه بشهٔمو نیاز ا شتریب ثمیدوست نداشتم م. شده بود جادیا يجوِ بد. بود یخشک و مقررات

سوار شدن  یشده االن کشت کیکه هوا هم تار میبر. االن بهترم. رفتمیم دیخودم نبا. نشده يحاال هم که طور. سیمن بود رئ رِیتقص-

. چسبهیم

:بهم انداخت ینینگاه خشمگ فربد

. تک شاخه ياسبها نیا ،یسوار ش یتونیکه م یدستگاه تینها. يریجا نم چیشما ه-

!رمیبود اما من نتونستم جلو خنده ام رو بگ يجد کامال

!شکننیم نایرو ا نمیج سالمه؟ من بشمگه من پن-

. دیاما نخند. لبش باال رفت يِها گوشه

..میبسکتبال رو امتحان کن میبر. که گفتم نیهم-

:رو جلو دادم و گفتم لبم

!يکه نشد شهرِ باز نیا م؟یریآبشار هم نم ؟یچرخ و فلک بزرگه چ ؟یچ يسوار نیماش-

. رفتنیاه مبچه ها جلو تر ر. چشمام نگاه کرد يِتو یکم

؟ینکن یطونیش يدیقول م ؟يبر يدوست دار یلیخ-

رفتم یفروش طیزدم و به سمت باجه بل ییدندون نما لبخند.

که گرفته بود خالص بشه که احساسِ دلقک بودن ولم  یاز عذاب وجدان ثمیخوشحال ها رو در آوردم تا م يِانقدر ادا. بود یخوب یلیخ شبِ

وقت . نفهمه و شبِ خوبمون خراب نشه يزیچ یاما تمامِ تالشم رو کردم کس خوردیم چید همچنان دلم پبع یهرچند تا ساعت. کردینم

:معذرت خواست و من محکم زدم تو بازوش و گفتم مباز ه ثمیم یخداحافظ

!یاز بس معذرت خواست يحالم رو به هم زد! از جلو چشمام دور شو-

:گفت یمصنوع يبا ناله  ثمیم

.چقدر خانومه نیبب. ریبگ ادی دهیاز سپ ؟یکنیت رو کنترل نمدوست نیا دهیسپ-

و  یپوست ریکامال ز. استفاده کرده بود دهیشدن به سپ کینزد يبرا یاز هر فرصت ثمیامشب م. دمیقرمز شد و من بلند بلند خند دهیسپ

. آروم تر بود شهیکه امشب از هم يا دهیسپشده بود گرفته بودم نه  رهیخ دیبه سپ یبار وقت نیکه مچش رو چند دمیفهمیمن م. انهیموذ

:بشم گفت ادهیپ نکهیکنارِ خونه نگه داشت و قبل از ا فربد
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؟يشهرِ باز میریبهت نگفته بود م یکس-

. حدسش مشکل نبود. نه-

:گفت نگار

. صبر کنم تونمینم گهید. باال رمیمن م-

:تمزدم و گف يلبخند. ام رو خوردم و به سمت فربد برگشتم خنده

. به هر حال ممنون-

.یدونستیشد که م فیح-

. وقتها هی یناراحت نش. هست ییخبرا هی گهیحسم بهم م. فهممیم یاز کجا، ول دونمینم. کنه فربد زیکس تا حاال نتونسته منو سورپرا چیه-

. با ارزش بود برام یلیکارت خ شمیجور نیهم

.ینیشبیمش؟ ساده بود و قابلِ پاما کال. نوازشگر بود. بود نیریش. آروم بود نگاهش

راز؟یش يریم یک -

. پس فردا-

؟يگردیزود برم-

. شدیبگه؟ دلش برام تنگ م يزیچ خواستیم. شدیم نییباال و پا نهیتو س قلبم

. مونمینم شتریهفته ب هی-

.يندار یمرخص گهید. يتازه واسه فرجه ها دو هفته رفته بود-

:نگاه دلخورم رو بهش دوختم .نگرانِ دفتر بود. کار بود نگرانِ

. شهیمامانم نگران م. دو ترم بمونم نِیب التیتا آخرِ تعط تونمینم. برم خونه دیمن با ؟یرو استخدام کن گهید یکی يخوایم-

. مات نگاهم کرد یکم

. بدم یاز سه روز بت مرخص شتریب تونمینم-

. گرفتم طیمن بل! فربد-

. يقبلش که به من نگفته بود-

.همون اوال بت گفته بودم. یدونین فکر کردم مم-

. شم ادهیکه پ دمیرو کش رهیدستگ

 ؟یبدون خداحافظ! بهاران-

:گفتم دلخور

.نمتیبیفردا م-

!بهاران-

.شدم ادهیبه دستش و پ دمیدستم رو محکم کوب. شدم رهیرو باال گرفتم و به کف دستش خ نگاهم
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. برم شرکت شدمیاده مآم نهیآ يِشنبه بود و داشتم جلو صبح

.گرفتم نهیچشم از آ لمیزنگ موبا يصدا با

سالم مامان جان-

سالم دخترم-

.نگران شدم. گرفته بود صداش

شده؟ یچ-

راز؟یش يایم یک-

شده؟ یمامان چ-

.زده بود خیکف دستم عرق کرده و . قلبم باال رفته بود ضربان

:بغض گفت با

....شتدا یچک برگشت.....بابات و گرفتن -

اوضاع نیداشتم تو ا میپشت خط.... نیرو زم نشستم

....آرمیبابا؟چرا آخه؟ من که سر در نم-

:خودشو زود جمع و جور کرد شهیهم مثل

.کرد ینیب شیرو پ زیهمه چ شهینم شهیهم. ادیم شیپ گه،ید اتفاقه

:دمیپرس. شدم مضطرب

چقدر هست؟ یبده-

.مع و جورش کردج شهیم. میاما خونه رو فروخت. ادهیز-

:زدم غیج بایتقر...زد خی بدنم

....خونه؟؟مامان ؟؟؟یچ-

:گفت شهیمحکم مثل هم.نداد غر زدن رو شروع کنم اجازه

.میخونه کوچکتر اجاره کرد هی. میکن یاسباب کش دیبا. دارم اجیبه کمکت احت-

 ٔخونه.....اما من خونه مون رو دوست داشتم. بود تادهسیمحکم پشت شوهرش وا بودیناراحت م دیاون که با. دیچرخینم یبه حرف زبونم

...قطره اشک هیبغض گلوم شد ....مونتمام خاطرات بچگی.....قشنگمون

...بد آورده که خونمونو نقدیا یعنی....خوبه یهمه چ گفتیم.... بابا که تازه کارشو توسعه داده بود... فهممیمامان من نم-

رو اون  ایبرد....سرم شکست...درخت يو من محکم خوردم به تنه  میکردیم يباز اطیتو ح ایه با بردافتادم ک يروز ادی...دیترک بغضم

....مونخواهر برادری ٔبعدها همون شد نشونه...نکنه تیخواهرشو اذ گهیکرده که د هشیگفت تنب....ضربدر بزرگ کند هیدرخت 
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....درختمون:دمینال

...یشواسه اسباب ک خوامیم ؟کمکيایب یتونینم-

پرواز نیبا اول امیحتما م-

وقت  چیبابا ه.... رفتیلحظه از جلو چشمم نم کیخوشگلمون  اطیح ریتصو....و سردرگم سر جام نشستم جیرو که قطع کردم گ تلفن

گاه سنگ کار هی نکهیفقط ا. دونستمیراجع کار پدرم نم یچیه. شده یحدس بزنم چ تونستمیاصال نم...اوردیمشکالت سر کارش رو خونه نم

شده بود و قرار بود کارگاه رو به مکان  کیشر یاواخر بابا واسه توسعه کارش با کس نیا. کردنیم دیتول یمصنوع يسنگها. داشتن يساز

دست  ؟یبود به بابا کمک کنه؟ مامان چ یکس یعنی...بود یاحساس داشتم؟ نداشتم؟ درونم ته. کردیمغزم کار نم. منتقل کنن يبزرگتر

مامان داره زنگ  نکهیا الیبه خ...خوردیزنگ م میگوش...بلند شدم و اشکام رو پاك کردم....زرو 3-2شده  یحت.... رفتمیم دیبا دیشا....تنها

...برداشتم یگوش زنهیم

الو مامان-

...فربدم...الو -

دست راست زدم تو سرم با

...دیببخش...يوا-

شده؟ حالت خوبه؟ يزیچ -

صدام هم گرفته بود و بغض . ده صبح بودو قرار بود ساعت هشت شرکت باشم و من هنوز تو خونه بودم بایرساعت تق. شده يزیبود چ تابلو

.داشت

امیامروز ب تونمیمن نم د،یببخش...نه-

اد؟یاز من بر م يشده؟ کار يزیچ. دمیاونو که فهم -

.االن نیراز،همیبرم ش دیبا-

اواخر  نیباشم اما ا يکنم، وقتش بود قو هیو کنترل کنم، االن اصال دوست نداشتم گرام ر هیگر تونستمیوقت نم چیبغض کردم، ه دوباره

.و شکننده شده بودم فیضع یحساب

و نازگل،  ایبرد.بود نیمن اون همه بار سنگ يناز پرورده  يشونه ها يبرا. بود ختهیرو به هم ر مونیاتفاق ها افتاده بود که تعادل زندگ یلیخ

 میقا. کردیم دایربط پ هیبه بق ریمثلِ زنج فتادیکه م یانگار هر اتفاق...دیودم و درسا وحاال هم که بابا و مشکالت جدپوال، دانشگاه خ فیک

فقط آگاهانه فراموش . رو حل نکرده بودم زیچ چیمن ه. جواب نداده بود ایپوال،ومشکالت برد يِمن برا يِها یها و نگران یکردنِ ناراحت

.کرد یو دچارِ ترك خوردگ ختهیاصابت کنه، تمام وجودم رو به هم ر ینازک ینیکه به چ یپتک خبر مثلِ نیا. کرده بودم

:فربد که تا حاال ساکت بود گفت.

.اونجا امیصبر کن، االن م-

انگار . شده بود بیغر بیو حالِ معده ام دوباره عج رفتیم جیگ یسرم کم. لرزوندیگلوم رو م يبغض بد. شده بود نیکرده و سنگ خی بدنم

.زدینشسته بود و دل و روده ام رو به هم گره م یکس
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...يدیچرا جواب نم! هست؟ بهاران شتیپ ینگار کجاست؟ کس-

.و نگران بود يجد لحنش

:خودم اومدم و به زحمت گفتم به

...ستیر ندو نجایاز ا یلیتو شهرك غرب، خ(....)  یآژانس مسافرت رمیلحظه رو هم تلف کنم، من م کی یحت تونمیمن نم-

. دیرسیبه نظر م دهیفا یکه راه تنفسم رو بسته بود ب یبغض نیحرف زدن با ا يِبرا تالشم

. رسمیم یساعت صبر کن میمواظبِ خودت باش، اگه ن بهاران،

. آروم و قرار ندارم. فربد تونمینم-

. رونیها؟ من از درِ شرکت اومدم ب ابونیتو خ سرِ خود یفتینداشت راه ن نیاگر ماش. برسم کنمیم یمن سع. پس به آژانس زنگ بزن-

.اونجام گهیساعت د میمنم تا ن.بهم خبر بده يسوار که شد

.بود که تنها نبودم خوب

چقدر تحت . باشم ششیبرم و پ دینتونم بکنم با یاسباب کش يبرا یاگر کمک یحت نکهیبه ا. کردمیکه نشستم فقط به مامان فکر م یتاکس تو

 شتریاسترسم ب گذشتیم یهرچ....شدم ادهیپ نیاز ماش مهیآژانس سرآس يروبرو.  دادمیو منتظر پاهامو تکون م دمیشک یآه. فشار بود

. آبستن حادثه بود شیروزا هر ثان نیا. فتهیب ياتفاق بدتر دمیترسیانگار م....شدیم

.امشب راز،یواسه ش خواستمیم طیبل هیسالم خانوم، -

.نه ای دهیمجا  نمیبذار بب زم،یسالم عز -

 یب. سر همه به سمتش برگشت د،یچیعطرش که پ يبو. در آژانس باز شد و فربد داخل شد. گذشت یانتظار برام مثل قرن ي قهیدق چند

:ستادیتوجه، نگاه نگرانشو به من دوخت و کنارم ا

حالت خوبه؟-

.یمرس-

.تداش شیته ر یکمیموهاشو شلوغ درست کرده بود و . شده بود پیخوشت چقدر

.ارمیب ریگ یخال يممکنه بتونم تا امشب جا ریتا پرواز کنسل شده، غ 2هوا بد بوده، : به فربد انداخت و گفت یجوون نگاه دختر

:به صورت دخترونه و قشنگش کردم و گفتم ینگاه

ست؟ین یراه چیه یعنی -

و فردا  نیریبگ طیفردا صبح بل 8:45االن واسه  نیهم هم نیتونیم. اومد رتونیگ دیانتظار، شا ستیتو ل نیستیفرودگاه وا نیبر نیتونیم-

.دیبر

:رو به من گفت فربد

.کنمیرو من برات کنسل م طیبل نیفرودگاه، اگر زودتر جا داد زود تر برو، ا میبر ر،یفردا رو بگ طیبل

اما فقط . داشته باشه یتیمسئول نکهیبدون ا. اونجا بود نکهیدوست داشتم ازش تشکر کنم واسه ا. حرف بزنم تونستمینم. تکون دادم سر

.و دلگرم کننده یمیصم. باز شد يلباش به لبخند. نگاهش کردم رهیخ
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 یلیماه خ ياواخرِ د يهوا. میاومد رونیاز آژانس ب. صبح فردا گرفتم يِبرا طیبل هیکه واسه فردا شب از قبل داشتم رو پس دادم و  یطیبل

. و فربد تا خود فرودگاه گاز داد میشد نیبا عجله سوار ماش. خوردینداشت، دندونام بهم م هدیفا. دمیچیپالتوم رو دورم پ. سرد بود

بدرقه اومده بودن و حواسشون به همه جا بود به جز مسافر  يکه برا ییکسا. خسته و بعضا شاد يپر از آدم بود، چهره ها فرودگاه

سالن پر از آدم بود و نگاه . رو گذاشته بودم فمیو سمت راستم ک یدم رو صندلنشسته بو. هم که انگار اومده بودن سالن مد ایبعض. خودشون

با تمرکز کردن رو  کردمیم یسع. فربد يچرا همه چشم دوختن به جا دونمینم ،یصندل نهمهیا. کردمیحس م فمیک وخصمانه رو ر يها

.داشتم عادت یاز بچگ دادم،یهمزمان پاهام رو تکون م. اطرافم، از شدت استرسم کم کنم

نم؟یبش تونمیم: شد و گفت کینزد فربد

شد؟ یچ. حتما-

:گفت نشستیکه م یبرداشت و درحال فمویک

.یرو گرفت طیخوب شد که اون بل. نفر جلو تر از تو آن 43. اونجا رنیانگار دارن م ه؟همهیخبر رازیش-

 چیبه عنوان دختر ه نکهیا دونم؟ینم یچیخودمم ه نکهیا تم؟گفیم یچ. بپرسه تمیاز موقع يزیاصال دوست نداشتم چ ن،یرو انداختم پائ سرم

.انداختم و مشغول کندن پوست لبم شدم نیپائ شد،سرمویبه ضررم م گفتمیم یاز بابام ندارم؟ هرچ يخبر

:سکوت رو شکست فربد

؟يوردیچمدون ن -

.رفت ادمی-

:اصالح کردم رفت؟یم ادشی چمدون يآخه کدوم مسافر. خودشو کنترل کرده که نخنده یلیبودم خ مطمئن

.که مامان زنگ زد رونیاز خونه ب ومدمیداشتم م. شد يدفعه ا کی یلیخ یعنی-

.يدار رازیش یزائیچ هیاشکال نداره، حتما  -

.اتاق پر از لباس هیاره، -

کنارش نشستم و  نجایلحظه هم نیخوشحال باشم که درست هم دونستمیو من نم. بود کنارِ من نجایفربد ا. سکوت شد نمونیب يا قهیدق چند

 یلیکه خ دونستمیفقط م گردمیبرم یک دونستمینم. برگردم یک ستیو معلوم ن رازیش رمیناراحت باشم که م ای کشمیعطرش رو نفس م يِبو

خودم عشق  يِدوست داشتم برا یلیکه خ یینگاه ها يبرا. اون لبخند آرمشبخش و دلگرم کننده اش يبرا. شدیدلم براش تنگ م

. لحظات آخر هم باهام بود نیبهشون تا هم دنیدست کش يخوشرنگش که وسوسه  يِموها يعمد یِشلختگ يکنم و برا رشونیعبت

! تاتره هیصحنه  هیما شب هیخونه  ؟یدونیم ویزیچ هی-

.چشمک زد و

صحنه تئاتر؟:تعجب نگاهش کردم با

 نیو از ا. “دیایب”بگم دیحتما با. اشتباهه “نیایب”تو خونمون گفتن . گم پدر جانب دیاگه بخوام از بابام حرف بزنم با. مادر گمیبه مامانم م -

...گهیقانون ها د
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:و ادامه داد دیخند

...تحت فشار بودم....شدم ينجوریمن ا نهیواسه هم-

.دیخند دوباره

.به خودش جمع کنه شهیاز هم شتریحواسِ من رو ب خوادیکه م دونستمیم. گفتیبار بود که از خانواده اش م نیاول

حرفم . استرس داشتم. زدم یجان یاما فقط لبخند ب..دادمیجواب م دیبا. بود یبه حرف گرفتن من ستودن يتالشش برا. نیانداخت پائ سرشو

.ومدینم

 یو گاه دوندخنیمن رو م یگاه. گفتیم مونییسه ماه آشنا نیکنارم نشسته بود و از خاطرات مشترك هم. اصرار کردم که بره نرفت یهرچ

. بردیبه فکر فرو م قایعم

. معذب بودم. رفتیم فرستادمیفربد رو م دیاما اول از همه با.شدمیگرسنه م شتریکال مواقع استرس ب. رفتیدلم ضعف م. بود 9 ساعت

.رمیصبح م ست،یهم مهم ناگر نه . رمیمنتظر اگر نوبتم شد که م نمیشیاالنم من م. به زحمت نبودم یاصال راض. ياومد نجایکه تا ا یمرس-

؟یکنیم رونمیب يآهان، االن دار-

از حاال به بعد موندنت فقط خودتو . و من اصال انتظار نداشتم يهرچند تا االن واقعا کمکم کرد. یبمون نجایا یستیبگم مجبور ن خوامیم. نه-

.کنهیم تیاذ

.کننیدوستا به هم کمک م-

.شدن خودشون تیاذ متینه به ق -

.ینش مایتا سوار هواپ رمیکه نم یدونیم. کناصرار ن-

.کنهیم نیمامانت منو نفر ،یفردا دوباره تا لنگ ظهر خواب. پسر خوب یشیفربد، خسته م-

:و گفت دیخند

..کنه نتیچطور نفر...مامانم عاشقته-

:دمیخند

ده؟یعاشق من؟ مگه منو د -

:باال انداخت يا شونه

....دونمیچه م-

...ردمنثار بازوش ک یمشت

؟یگیم يدار یچ...باش يجد قهیدو د هی ،يا-

:به ظاهر گشاد نگام کرد يچشما با

...گفتن يگفتن کارمند یسیرئ...واال آخر الزمانه....شرفتایچه پ....اوهو اوهو ؟يمنو زد-

. و نازگل هم ایبه برد. کر کنمف خواستمیبه بابا هم نم. به پولها فکر کنم خواستمیگرچه نم...عوض شد کمیو حال و هوام  میدیخند یکمی

. بفهمه نکهیا یب. بدونه نکهیا یب. عطرش رو نفس بکشم. بگم بخندم. نمیکنارِ آرامِ جانم بش یکم خواستمیفقط م
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مورد  نیحرف زدن در ا ریاز ز ییجورا هی. هم استرس جواب پس دادن داشتم یکمی. راجع به پوال حرف نزده بودم ایبا برد گهیمدت د نیا

. رفته بودمدر 

!يچه سرعت رشد...کردیم ییخود نما ششیفربد هم چشماش سرخ شده بود و ته ر. ومدیم خوابم

...فربد-

....و تو دونمیبرو خونه من م یبه خدا بهاران بگ-

...گشنمه. میبخور يزیچ هی مینه خواستم بگم بر-

بودم، و آخرش هم  داریتمام شب رو ب. دش آرامش بخش بودچقدر وجو. زدیفربد بام حرف م رفتمیتا تو فکر م. خوردم يمختصر شام

. کردم یاز فربد خداحافظ.نشد یخال ییجا 8:45زودتر از ساعت 

....مواظب خودت باش-

.یمرس. چشم-

.زنمیبهت زنگ م. از حال خودت با خبرم کن يفرصت کرد-

بار  نیاول يِکه برا یدل. دلم بغض کردم يبرا. ایبرد یبابا، و نه حت يِمامان، نه برا يِنه برا. بغض گلوم رو گرفت. رو بدرقه ام کرد نگاهش

قلبش منو دوست داشته باشه؟ يِدوستم داشت؟ ممکن بود اون ته تها یعنی. دیچونه ام لرز. شد ینگاه فربد طوالن. گرفتار شده بود

 طونشیش يِو عکسِ فربد افتاد که با چشما دیزلر لمیموبا. چک کردنِ کارت پرواز به سمت باجه رفتم يِرو بهش کردم و برا پشتم

:دیخندیم

:مقدمه گفت یب. نگفتم يزیرو برداشتم، چ یگوش

.خانوم کوچولو ينکرد یبازم خدافظ-

:آروم تر شدم و گفتم یکم. نگفت يزیصبر کردم اون هم چ یکم. دمیکش یقینفسِ عم. گرفت دنیبار اشکام

.یکنیوقت سالم نم چیمثلِ تو که ه-

.. موننیتا آخرش مردونه م گهیبعد از اون د. دنیبار م هیم رو سال-

. برنگردن گهیکه بخوان برن و د کننیم یوقت یخداحافظ-

.ینه خداحافظ میبه بعد نه سالم دار نیپس از ا-

:شد گفت یکه طوالن سکوتم

.نمتیبیم يزود. فقط با من در تماس باش. باشه بهاران فتادهین یکس يِبرا یاتفاق دوارمیام -

زدم و گفتم يمحو لبخند:

.رمیگیفقط اگه اشکال نداره خودم باهات تماس م. نه خدا رو شکر همه سالمند-

نبودم؟. فربد بودم يمن که دوست ساده  م؟یزدیچرا مثلِ دوست دختر دوست پسرها حرف م. کردمیرو از پشت تلفن تصور م لبخندش

. خودم رو مچاله کنم و بچسبم به پنجره ستمیمجبور ن ریخوشحال شدم که تا آخر مس. م نشستکنار یکه خانوم جوان بستمیرو م کمربندم

دختر  هی دهیسپ. دوستم و همخونه من بود نینگار بهتر. کجام دونستیحتا نگار هم نم. رمیفقط تونسته بودم به مامان خبر بدم که دارم م
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 يکالسمون بودن که رابطه  يسه تا از پسرا ایاشکان و پور د،یوح. زرگتر بودسال پشت کنکور مونده بود و از هممون ب2بود که  یتهران

.میبا هم داشت یدوستانه خوب

که  یمشکل نیا. تختم گذاشته بودم ریپوال رو ز فیک.موند جهینت یمنحرف کردن ذهنم از مشکالتم ب يتمام تالشم برا. رو بستم چشمام

خوردن پول حروم آخر و عاقبت  دونستمیم گه،یطرف د هیاز . کردیبه پولها رو برام سخت تر مراجع  يریگ میاومده بود تصم شیبابا پ يبرا

من بود  يتلنگر برا هیمشکل بابا  نیا دیشا. پولها رو پس بدم خواستمیهستم که م یمن همون. دمیرسیم جهیبا خودم به نت دیبا. نداره یخوش

 فتمیب خواستمیمن نم. بود ینیسنگ تیپولها مسول يِنگهدار. رمیبپذ تونستمینم يا هگید تیمسول.باشه تونهیبدتر هم م نیکه اوضاع از ا

 یِتنها خوشحال بست؟یدل م یبه ک موند؟یم شیدلخوش يبرا یچ د؟یفهمیاگر مامان م. درد ها يهمه  يِبشم رو درد هی خواستمینم. زندان

افتاده بود، نه بابا  شیچرخِ زندگ يِکه ال یبزرگ يبودم و سنگها ایه بردن. خوندمیمامان من بودم که ظاهرا، آروم و سر به راه درسم رو م

. و مشکل يکار یو ب یعالمه چک برگشت کیبودم با 

خبر  دنشونویرس لیبا موبا هایبعض. شن ادهیبودن که پ ستادهیراهرو به صف ا ينشسته بود و مردم تو مایهواپ. میبود رازیباز کردم ش چشم

و امن بودن  نیزم يخودشون رو نکهیصرف ا. کنن جادیاخالل ا ماهایهواپ هیتو پرواز بق توننیکارشون م نیبا ا ونستندیحتما نم. دادنیم

.نداده ادمونی یوقت کس چیکه ه يزیچ گران،یاحترام به حقوق د. تکون دادم يکردم و سر یپوف. دیرسیم ظربه ن یکاف

....سد چشمام شکست. چقدر الغر شده بود. دمیو به سمتش دو دمید شهیپشت شرو از  ایبرد. نداشتم که بخوام معطلش بشم یچمدون

.يتو، چقدر دلم برات تنگ شده بود برد يمن فدا یاله-

.جقجقه نطوریمنم هم-

.میرفت نیو به سمت ماش دمشیبوس

چه خبر؟مامان چطوره؟-

.ياومد يخوب کرد یلیخ. ستیمامان اصال خوب ن. بارهیاز آسمون برامون م-

.ندارم یمرخص یلیخ. برگردم شرکت دیبا. بمونم تونمینم یلیخ یول-

بدون آهنگ  نیماش. ضبط رو بلند کردم يدست بردم و صدا. ساکت و متفکر به جاده چشم دوخته بود ایبرد. میاومد رونیفرودگاه ب از

:دیبه سمتم برگشت و پرس ایبرد. کسل کننده بود

بهار؟ يچه کار کرد فیبا ک-

!ره اسمِ من رو مختصر کرددوبا باز

!بهاران-

بهم انداخت و محکم گفت يبد نگاه:

.جواب منو بده، طفره هم نرو-

:گفتم دیباریازش م نانیکه عدمِ اطم یرو تو هم قفل کردم و با لحن دستام

دمیبرگشتم پس م-

:محکم زد رو فرمون. شد یعصبان
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 یآخه دختر تو چ. اصال. نداره هیکارت اصال توج نیا ؟یکنیم يچه کار دار ستیندستته؟ بهار چرا حواست  فیتو؟ هنوز ک يکار کرد یچ-

.یکیفقط . اریب یمنطق هیتوج هیخودت؟  شیپ يفکر کرد

من واسه تو حاضر بودم زندان هم برم-

.اصال! بهار يمنطقت؟اصال بزرگ نشد نهیا-

:شروع کردم به حرف زدن. سکوتش رو دوست نداشتم. شد ساکت

 دمیکه من د یخونه و عمارت ا،یبرد...اما. هم توش بود یکارت شناسائ هیکردم،  دایرو پ فیهمون روز که ک. پول رو پس بدم من رفتم-

.میو پولش رو پس بد میکار کن ییخواستم بدمش به تو، بعد دو تا. پول خوردش بودن نایپوال نبود، ا نیلنگ ا کردیم یکه توش زندگ یکس

. اصال ازت توقع نداشتم ؟يریگیم میفقط از رو احساست تصم ایجو عقل تو سرت هست  هیآخه تو  ؟یآسون نیبه هم ؟یسادگ نیبه هم-

.بهار یستیقابل اعتماد ن یکنیثابت م يدار

:بغض گفتم با

...من به خاطر تو-

. یدونستیخودتم خوب م. مردمیم یاگر از بدبخت یحت گرفتمیوقت اون پول رو از تو نم چیمن ه. نکن کیاحمقانه ات شر ماتیمنو تو تصم-

از بابا کمک . رهینم نییاز گلوش پا دهیپول زحمت نکش ایبرد دونستمیم گفت،یراست م.نداشتم يا گهید هیتوج چیمنم ه. شد ساکت

پول رو قبول کنه؟ نینخواست، چطور فکر کردم ممکنه ا

مامان . زنگ در رو زدم. ناراحتش کرده بودم یلیخ. گرفت و رفتگازشو  یکرد و بدون حرف ادهیمنو پ ایبرد. در خونه میبود دهیرس گهید

بودمش  دهیتا حاال که ناد شیاز ماه پ. شکسته شده بود. ختیر يدلم هرّ دنشیاز د.دمید وونیدرو باز کردم و مامان رو رو ا. رو زد فونیآ

.شونه به موهاش نزده بود یاما االن، حت. و مرتب بودآراسته  شهیهم نیقبل از ا. هم نداشت شیالبته آرا. شده بود رتریپ الس 10انگار 

. گاه بود هیعمر تک کیکه  دمیدیرو م یزن ي دهیقامت خم. ارزش شد یاشکم ب يپشت پرده  اطمونیح. رنگشو از دست داد زیچ همه

 ينجوریا.مادرم بود، تاج سرم بود. دمیبلع یتنش رو م يبو. دستاش جا گرفتم نیو ب دومیبه سمتش د. طاقتم تموم شد. مادر بود. وفادار بود

.بغض دار نقدریا ده،یخم نقدریا. نمشیطاقت نداشتم بب

مادرم، درست  شهیدرست م. زکمیغصه نخور عز گفتیدائم م. ختیقطره اشک نر کی. آرومم کنه کریم یو سع کردیرو نوازش م کمرم

.شهیم

.بغل مامان دراومدم، اشکامو پاك کردم از

..کم بود ایبرد يغصه .... رمیبم یاله -

 نکهیهمش واسه ا. میکوچکتر اجاره کرد يجا هی م،یخونه رو فروخت. شهیداره، اما درست م یدوندگ برهیکار م یکمی. ستمینگران بابات ن-

االن دوباره  .تازه بابات نرم شده بود که کمکش کنه. امینگران برد شتریب. رفت میکارگاه رو بفروشه، باغ صدرا رو هم داد خواستیبابا نم

.از درون داغونه دونمیاما م گهینم یچیجلو ما که ه. به چه کنم چه کنم ادهاونم افت

خودمو مشغول . گرفتیشده دلم م يبسته بند يکارتن ها دنیاز د. جا نگاه کنم چیبه ه خواستمینم. کردم داخل تشیگرفتم و هدا دستشو

:حرف زدن با مامان کردم
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.رهیاما خوب اصال به خرجش نم. براش رمیبتونم کار کنم، وام بگ دیبهش گفتم شا. ستین میتقمس یصراط چیاون که به ه -

 شیپ. نکرده تیدخترشو خوب ترب نکهیا. منم به تمام غصه هاش اضافه شه يدوست نداشتم غصه . به مامان راستشو بگم تونستمینم

 يجد تیموقع نیونده بودن مال مردم خوردن نداره و من تو اولتمام عمر تو گوشم خ. داشتم یحس نمک نشناس. وجدانم شرمنده بودم

.وسوسه شده بودم رمیبگ میتصم درستموقعش بود  یدرست وقت م،یزندگ

دان؟یوام م کاریب يدانشجو هیمگه به  ؟يریتو وام بگ-

.مامان غرورشو بشکنه تیمبادا درا وردایوقت مشکالتشو خونه نم چیفقط چون بابا مغرور بود ه. ریخانوم بود و مد شهیهم. زرنگ بود مامان

.دادم شنهادشویفقط پ. نرفتم که دنبالش دونم،یچه م -

.رفت تو آشپزخونه مامان

؟يصبحانه خورد-

.اشتها ندارم یول. مایتو هواپ کیبا ک يچا یکمی-

کو؟ ایبرد یراست. میکن تا نهار بخور یاستراحت هی يخوایاست، اگه م 12 يکایخوب، ساعتم نزد یلیخ -

...منو رسوند و رفت دونم،ینم-

 ریز رمیتحر زیبود، و م يدر ورود ينفرم هنوز روبرو کیچشم گردوندم، تخت . مرتب بود یپلّه ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم، همه چ از

هامون  یدرخت بچگ کردیم دجایتو اتاقم ا يریدلپذ ٔهیکه طول روز سا یدرخت بزرگ. شدیباز م یپشت اطیاتاقم رو به ح يپنجره . پنجره

 نیو ا اطیح نیچقدر عاشق ا د،یچیتو دماغم پ یگل رازق يبو. پرده رو کنار زدم، و پنجره رو باز کردم. ضربدر بزرگ هی بادرخت  هی.بود

 هیاعت گرس هیدلم . بغض کرده بودم. گرفت یاتفاقا رو تو زندگ یبعض يجلو شدیکاش م...میبر خواستمیدلم فشرده شد، نم. خونه بودم

:فربد بود. اس ام اسم بلند شد يصدا. فتمیاونقدر که به سکسکه ب خواست،یم

؟يدیسالم، رس -

.ياونقدر به زحمت افتاد شهیهنوزم باورم نم. ممنونم یلیخ یلیاز لطفت خ. دمیما؟ بله رس يسالم، با زحمتا-

.یچ یعنیهستن  یتعارف هایرازیش گنیم فهممیحاال م-

.بود خنده گذشته عالمت

 ییایچقدر رو. فرستادمیبوس و بغل براش م کونِیعالمه آ کیدست خودم بود . دمیرو تخت دراز کش. جواب بدم دیبا یچ دونستمینم اصال

.فربد من بودم و مجنونِ من، اون یِلیل. خاص تر بود یمن و فربد کم يبود اگر رابطه 

!نگار! بر من يوا. خوردیزنگ م نباریا. بلند شد لمیموبا يصدا دوباره

...سالم نگار جان-

.آماده کرده بود بهم بگه از ذهنش رفت یشوکه شد، فکر کنم هرچ چارهیب. هم بدترش کردم یکمیخودش گرفته بود از بغض ،  صدام

....نصف جون شدم...تو دختر یکجائ-

...رازیاومدم ش-
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؟یافتاده؟چرا به من نگفت یجون نگار اتفاق-

.خونه عموت يریفکر کردم شب رو مخونه،  يخوب تو نبود-

نخواستم از فربد بپرسم . یستین دمیصبح اومدم خونه د.کردم یچه اشتباه....اصرار کرد، شب موندم دایرفتم خونه عموم، آ شبیاتفاقا د-

شده؟ یچ....رمیبگ يخبر هیگفتم . نگران بشه دیگفتم شا

.کنمیم فیاومدم برات تعر. یشگیهمون مشکالت هم یچیه-

مه حالشون خوبه؟ه-

.یتا باشه ضرر مال. اره، خدا رو شکر-

...مواظب خودت باش. يسکته ام داد.خوب، خدا رو شکر-

...روز بمونم 4-3احتماال ... امیزود م.... يزنگ زد یمرس-

دونه؟یفربد م ؟یکنیکار م یسرِ کار رو چ-

.داره اجیاالن بهم احت. کار کنم؟ مامانم مهمتره یخوب چ یول. ندارم یمرخص شتریبهم گفت سه روز ب شبیگرچه د. دونهیفربد هم م-

.به هرحال، سالم منم برسون. ٔنه حق با تو-

***

....تشنم بود..زدمینفس م نفس

 دمیچشمه د هی.....برهوت ابونیب...دور و برم نبود یچیه...دیچیتو گلوم پ یآب دهانم رو قورت دادم، درد وحشتناک. خشک شده بود لبام

افتاده ...بود ایبرد....پشت سرم رو نگاه کردم...زدیصدام م یانگار کس....دمیناله شن يبهش صدا دهینرس.....دومیزالل داشت به سمتش دآب 

....وحشت کردم....شده بود دیو چشماش سف دهیرنگش پر....دهنش کف کرده بود....دیلرزیبدنش م....نیمبود رو ز

کجاست؟ نجایا....يشد یداداشم چ-

....خوامیآب م.....خوامیب مآ-

....دومیسمت چشمه د به

 دادیهر ور که سرش رو تکون م....تکون داد يبا تاسف سر. اخماش تو هم بود. کنار چشمه نهیبود دست به س ستادهیکه ا دمیرو د فربد

...شدیبلند تر م هیبه ثان هیقدش ثان.....زدیم يرنگ صورتش به قرمز....کردیم رییتغ افشیق

اش رو ازم بر  رهیو نگاه خ رفتیاون راه م..فربد دنبالم بود....دور و برم پر شد از گرد و غبار راه نفسم بسته شد....زدم و فرار کردم غیج

....دمیدیرو نم ایبرد گهید...زدمیم غیو ج دمیدویمن م....داشتینم

***

:زدیو داشت صدام م سرم نشسته بود يمامان نگران باال...دمیاز خواب پر یدست يتکونها با

...ینیبیخواب بد م يدار...شو داریمامان ب...بهاران-
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.بودم دهیبدنم کوفته بود انگار که واقعا دو...شدیچشمام باز نم. عرق شده بودم سیخ....جام نشستم سر

ساعت چنده؟-

؟يدیدیمخواب بد . کاش صدات زده بودم يا یول. يکنم، گفتم حتما خسته ا دارتینخواستم ب...1:30-

:و گفتم دمیبه صورتم کش یدست. رو به موت يایبه فربد ترسناك و برد. به خوابم فکر کنم خواستینم دلم

.فکرم مشغوله. که یدونیم. خواب اعتقاد ندارم ریبه تعب یلیخ. ستیمهم ن-

.میحتچند وقت هممون نارا نیا. نکن رشیخودتو درگ. بگم نویخواستم هم. ينه، منم نگفتم اعتقاد دار-

:دمیپرس. نیپائ رفتیم داشت

اومد؟ ایبرد-

.ناهار يبرا نیایب. تو اتاقشه. آره-

.نمشیبرم و بب تونستمیم. بود یخوب ي بهونه

که حالت  يکنار در ورود یکی.داشت يسرتا سر يکه از دو طرف پنجره ها یلیحال بزرگ مستط هیاول،  يطبقه . ما دوبلکس بود ٔخونه

 اطیح يبود و منظره  رینورگ یآشپزخونه که حساب يپنجره  يگرید شد،یباز م اطیبود و رو به ح دهیلها رو اونجا چگرد داشت و مامان مب

بود با چند تا پلّه از سطح  یاصل يسمت راستش قسمت ناهارخور. بود يدر ورود يآشپزخونه درست روبرو. دیکشیم ریرو به تصو یپشت

هم پلها قرار داشتن که به سمت اتاق  ياز سمت راست در ورود. قرار گرفته بود يناهارخور زیم يلوستر بزرگ باال کی. شدیجدا م نیزم

 یاز وقت. دوست داشتم یلیخونمون رو خ. شدیبه اتاق مهمان م لیتبد ازیبود و درصورت ن العهاتاق مط شیکیکه  یاتاق 4. رفتنیخوابها م

.میکردیم یزندگ نجایهشت سالم بود ا

با  تیدر نها. چند لحظه ساکت بود. در زدم. در اتاقش بسته بود. ایبه دست و صورتم زدم و رفتم سراغ برد یم، آبرو مرتب کرد لباسم

.تو ایگفت ب یآروم يصدا

رو  هیقبال . عوض کرده بود شویفقط روتخت. سر جاش بود زیهمه چ.بود و سأعدش رو چشماش بود دهیرو تختش دراز کش. باز کردم درو

 يبا رنگ سورمه ا يزا ا يجالب و انرژ بیبود که ترک دهیزرد خر یروتخت هیاالن . ومدیاتاقش م يکه به وسائل سورمه اداشت  یآب یتخت

.کرده بودن جادیا

.رو دوست دارم يزرد و سورمه ا بیترک-

.دوباره چشماشو بست. نگفت یچیه. کرد نگاهم

؟يقهر یعنی نیا-

.ستمیبچه که ن-

؟یچ یعنیپس -

مامان و بابا رو هم خوب حفظم هم خوب  يبرخالف تو، من درسا. دمخور نشم ستنین بندیپا اتیکه به اخالق یگرفتم با آدمائ دای یاز بچگ-

.کنمیعمل م
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 یبه آروم. رونیپشتمو کردم که از اتاق برم ب. دزد بودم کیمن . حق داشت گفتم؟یم یاما چ. دهانم رو باز کردم جوابشو بدم. برخورد بهم

:گفت

.کنمیقبول م تویمعذرت خواه يرو که پس داد فیک. ستین ریوقت واسه جبران د چیه-

.يدیتو بهم فرصت نم. رو پس بدم فیک خوامیمن که م-

:از آرامش توش نبود گفت يکه آثار یبا لحن. شد رهینشست رو تختش و بهم خ. رو از رو چشماش برداشت دستش

 هیعمر زندگ کیسه ماه فرصت .یکه فکر کن. یمنه؟ تو حداقل سه ماه فرصت داشت يلهامنه؟ مگه پو فیبهت فرصت بدم؟ مگه ک دیمن با-

تهران و  ياالن بر نیاگر االن ، هم یحت. ياش کرد دهیچیتو پ. ساده بود یلیخ خواست،یفکر کردن نم هیقض نیمن ا دیگرچه از د! بهاران

 دیبا دیشا کنمیاز صبح دارم فکر م. یشیکه زود وسوسه م. یکه سست يدبهاران، نشون دا. کنهیاز بار گناهت کم نم يزیچ ،يرو پس بد فیک

داشتن با جنس مخالف محدود  حیبه ارتباط نا صح ایبد دن يکارها يهمه . یاعتماد خونواده ات رو نداشت نهمهیا اقتیل دیشا. بودمیمواظبت م

.هیتر مال مردم خور حیاز اون قب. شنینم

 شناسهیکردم و خوب منو م یسال باهاش زندگ نهمهیکه ا يبرادر یوقت. صورتم داغ شده بود. مکردیاشک رو تو چشمام حس م جوشش

 یکی دیاصال شا ره،یکه باهاش دارم از دست م يساده ا یدوست نیهم گه؟یم یرو بفهمه چ هیاگر فربد قض کنهیراجع بهم قضاوت م ينجوریا

از طرف اون پس زده  نکهیبه ا. کردمیهم به فربد فکر م تیموقع نیتو ا. نیم پائسرم رو انداخت. نگاه نکنه سرشمبزنه تو گوشم بره و پشت 

.نداشت یتیکه نگه داشتنِ پولها بود برام چندان اهم هیفربد از من برام مهم بود، اصل قض یِذهن رِیاونقدر که تصو. بشم

:رو پاك کردم و گفتم اشکام

چه جور جبران کنم؟-

رو اضافه  ییغلطت دروغ گو يبه کارها. یبباف سمونیآسمون ر يحرکتت، نر هیتوج يبرا. بهاران، فقط دروغ نگو. یاز اونا بپرس دیبا نویا-

.نکن

 يدلمو برا يکه اصال دوست ندارم سفره  یدونیاز مشکالتم بگم؟ م نمیبش ایخودم؟  يپول رو بردارم برا خواستمیبرم بگم من م یعنی-

.باز کنم یکس

؟یتونینم یعنی. دروغم نگو. یراستشو بگ ستیالزم ن-

. کرد خیغذا  ن؟یایچرا نم: صدامون زد مامان

 حاتمیجز تفر. داشتم یخاص يکال به غذا عالقه . بود دیحرکت از من که عاشق زرشک پلو با مرغ بودم بع نیا. کردمیم يباز يغذام باز با

.مدوست داشت یلیغذا پختن و غذا خوردن، رستوران رفتن رو خ شد،یمحسوب م

:منم بلند شدم. پا شد زیغذاش رو خورد و از سر م ایبرد

...که ينخورد یچیه-

بذارم تو ماکروفر بمونه؟. شویبق خورمیحاال گشنم شد م. اشتها ندارم یلیخ -

.شهیوگرنه خراب م شیخوریاره اگه تا عصر م-

:و دستکش ها رو دستم کردم نکیرو گذاشتم تو س ظرفا
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م؟ینیبابا رو بب میبر یک-

..دشید شهیاالن که نم-

مگه زندانه؟: تعجب گفتم با

.مالقاتش کرد شهینم شه،یم ییبازجو. ابهامات درموردش وجود داره يسر هیگفتن . بازداشته. نه-

.شدم جیگ

کار کرده؟ یمگه چ ؟یچ یعنی-

ها، اون ماده  میبه خاطر تحر شیسال پ 1از  د،شیکارش از آلمان وارد م هیاز مواد اول یکی کرد،یم دیتول یکه، بابا سنگ مصنوع یدونیم -

 گهیبابا هم د. دادیکه خوب اون مقاومت مورد انتظار رو نم کرد،یاستفاده م یمشابه داخل يبابات هم از نمونه . ورود نداشت ياجازه  گهید

 شیماه پ 6 ادتهی. ایورده کارخ نجوریو ا يمجسمه ساز يساز زیکارش محدود شده بود به قرن. کردیبزرگ و حساس قبول نم اتسفارش

شرکت رو توسعه بدن؟ یشده که شراکت دایپ یکس هیگفت 

...اره، چقدر هم که بابا خوشحال بود: تکون دادم و گفتم سر

 یزندگ تونستیپول اون کار م. فارس رو بسازه جیخل يپروژه  یحاتیفاز تفر 2 يسنگها خوانیازش م ره،یگیسفارش بزرگ م هیبابا -

 هیآرزو داشت بتونه تو  شهیهم. فرمول ساخت سنگها رو خودش کشف کرد. دیرسیبابات به آرزوش م نکهیعوض کنه ضمن ا هممون رو

رو  عیرف يآقا يخبر یکدوم از خدا ب دونمینم اره،یب ریرو گ یبتونه مواد اصل نکهیرفت دنبال ا نیهم يبرا. باشه لیدخ میعظ يپروژه 

 گفتیداشت و م یرو وارد کنه، پاسپورت المان ازیو از آلمان براش مواد مورد ن ره،یپروژه رو بگ نهکیبه بابا گفت کمکش م. کرد یمعرف

مواد  يها نهیهز نکهیا يخالصه که افتادن به صرافت عوض کردن جا، بابا برا. باشه هواسط تونهیم رانیچون هم شهروند اونجاست هم ا

 عیرف. داد عیبه رف یهم بابت مواد آلمان يادیز یلیپول خ. دیفروش کرد و چک کش شیپبزرگتر رو جور کنه، کارها رو  نیو اجاره زم دیجد

 کیاز دست رفت، خودش موند و  شیتمام سرما. از اون مواد دست بابا رو نگرفت یچیه. بوده یمثکه قاچاقچ. گرفتن شیهفته پ 3رو 

.اتهام قاچاق هیمحل و  یعالمه چک ب

.رو باز و بسته کردم چشمام

مامان؟ يبود انیدر جرتو -

.مشکوك نبود هیقض يجا چیه. از روز اول. اره-

شه؟یم یاالن چ-

و به  میکن يهمکار دیماها با یکمی. شهیمساله تموم م نیمن مطمئنم ا. رهیدار نم ياما باال رهیدار م يگناه تا چوبه  یگفتن سر ب میاز قد-

من  یبه حقوق معلم دیبا. رهیبتونه دوباره کارش رو از سر بگ یبابا ک ستیعلوم نم. میبزن مونیاضاف يها نهیاز هز. میریخودمون سخت بگ

.هم که موندن مدت دارن ییاون چند تا. خونه و باغ نیبا فروش ا میرو پس داد مشونیبخش عظ هی. میکرد يچکها رو نوبت بند. میبساز

.من بود یزندگ زیهمه چ. زن بودم نیعاشق ا. در گرم بودچق. دستاش رو تو دستم گرفتم. و نشستم دمیآشپزخونه رو کش زیم یصندل

افتاده  ضیتا االن مر یاگر من بودم از استرس و ناراحت. داره يهمسر نیکه همچ خورمیبه بابا هم غبطه م. مامان کنمیمن بهت افتخار م -

.دیرسیکارا به ذهنم نم نیکدوم از ا چیه. خونه يبودم گوشه 
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:رو گرفت و گفت دستم

. دهیبهت عزت و عتماد به نفس م یعشق واقع هی. کنهیم يعشق آدم رو قو. ادیازت برم يواسه عشقت هر کار ینیکه بب يز عاشق نشدهنو-

.دیو باهاش بزرگ بش دیبرس یبه عشق واقع نکهیا. بوده نیهم یآرزوم واسه شما دو تا تو زندگ نیبزرگتر

و  دمیدستاشو بوس. کردمیکردن مقاومت نم هیواسه گر گهیبود که د ختهیاشکم ر يمدت با هر تلنگر نیا نقدریا. تو چشمام جمع شد اشک

:رو گرفت و گفت شیژست جد. دیبه زور دستشو عقب کش. ختمیاشک ر

؟یدستم رو ببوس ادیصد بار نگفتم بدم م-

.خونه است لیموعد تحو گهیهفته د 2تا . میو جمع کن زیهمه چ دیبا یهست نجایکه ا يچند روز نیا م،یکار دار یپاشو که کل: بعد ادامه داد و

.از اتاق خودت شروع کن. نجانیکارتنها ا. یپشت اطیتو ح رفت

نتونم بلندشون  گهیبشن که د نیسنگ یلیخ خواستمینم. متوسط برداشتم و از پلّه ها باال رفتم زیبلند شدم، دو سه تا کارتن با سا یکرخت با

.کنم

***

تا کارتن پر شده بوداما هنوز نصف کتابام تو کتابخونه مونده  2. خرت و پرت دارم نقدریا دونستمیم، نمو کوفته سر جام نشست خسته

انگار . کار مونده بود یکارتن چپونده بودم،اما هنوز کل هیرو تو  زایچ هیتو چمدون و بق ختمیکرده بودم، لباسها رو ر یکشوهام رو خال.بود

.سر جاش بود هنوز زیهمه چ

در زد و  ایبرد. افتاده بودم نیف نیبه ف هیاز شدت گر ينجوریهم. فتهین يخاطرها چیبودم که چشمم به ه دهیکش پیتا ک پیرو ک ها پرده

.تخت نشست يوارد شد و گوشه  ره،یطبق عادت صبر نکرد اجازه بگ

:وسائل در هم و بر همم نگاه کردو گفت به

...ایآت آشغال دار یلیخ -

:و گفتماشکام رو پاك کردم -

به جمع کردن؟ یکنیتو شروع نم-

.آدیدلم نم-

.نیو انداخت پائ سرش

...ایبرد. میکه مجبور ینیبیم. آدیمنم دلم نم-

جانم؟-

م؟یداشت ویباهام مهربون شده بود، آخه مگه ما به جز هم ک دوباره

حواست به مامان هست؟ -

حواسم  دیبا. يکه تقدم دار ییتو. بکنم، مامان وضعش از هممون بهتره هم يبند تیحواس؟ مگه حواس هم برام مونده؟ حتا اگه اولو-

.از خودم شتریب یبه تو باشه، حت شتریب

.به همه فکرات یفکر اضاف هی ،یبار اضاف هیشدم . شرمندم، شرمنده-
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.یشقجات امنه و سرم رو گرم کردم به عشق و عا کردمیکه فکر م دمیرو پس م ياشکال نداره، تقاص اون روزا -

.از دست رفته، حسرت نازگلش يحسرت داشت، حسرت روزها يبو لحنش

از نازگل چه خبر؟-

اما خوب نازگلم  شه،یاشک تو چشماش جمع م زنه،یچشماش برق م. نمشیبیم یمکیوقتا قا یبعض. میحرف بزن ذارهیخوبه، باباش نم -

...سرتقه

.با بغض. دیخند

....اما دوستم داره....زنهیم يتکرار يحرفا کنه،یم دادیداد و ب زه،یریاشک نم...شدم اشیسرتق نیعاشق هم-

.بغضش رو خورد. دیکش قینفس عم هی. نگاهش کردم، سرشو گرفت باال شتریب

د؟یرس نجایشد که به ا یچ-

.شد یکه بفهمم چ نمیادنبال . گذشته است رهیباشم ،فکرم درگ ونیلیم 100تو فکر جور کردن  نکهیاز ا شتریب...دونمینم یچیه....دونمینم-

زود تر،  یهرچ "شیورطه رخت خو نیاز ا دیکش دیبا رونیب "به قول حافظ. تازه است يریرو هر وقت از آب بگ یماه. بهش فکر نکن -

.....ضررش کمتر

رو از ته  تیمالک میود مب ختهیبه هم ر شیروزا که زندگ نیا یحت. وقت بد نازگل رو نگفت چیه. به ادامه بحث نداشت یلیانگار تما. شد بلند

.بره شینازگل از زندگ یوقت ادیسرش م ییچه بال نکهیدوست نداشتم به بعدش فکر کنم، به ا. داشتیاسم نازگل برنم

.رو باز کرد در

.مامان هم خسته است. واسه شام ایب. گهیشده د کیتار -

.

 نیهر شب ا. کنمیبابا رو االن حس م یخال يجا. نیلّه ها اومدم پائاز پ. غروب کرده بود دیتازه خورش. نیو رفتم پائ دمیاز کار کش دست

رفتم . فرو رفته و فقط چراغ آشپزخونه روشن بود یکیخونه تو تار. دادیم ییایمیمواد ش يبو. پر بود شهیتو دستش هم. خونه ومدیموقع ها م

.کردیم نقطه نگاه کیبه  رهیخ رهیکارتن ها نشسته بود و خ نیمامان ب. خونهتو آشپز

.یخسته نباش-

.مکث کرد بعد بلند شد کمی. رو ازم برگردوند روش

تموم شد؟. نطوریتوام هم. یسالمت باش-

کار کنم؟ یواسه شام چ شه؟یمگه تموم م. نه-

.تابهیتو ماه زیبر. خچالهیکوکو تو  ي هیما-

:به مامان گفت ایبعد از شام، برد. میرو تو سکوت محض خورد شام

.نهیبتونه قبل از رفتن بابا رو بب دیشا کنم،یصحبت م يبا مسعود. رهیپس فردا م. گرفتم طین بلبهارا يبرا-

گرفت؟یم میمن تصم يگرد شده نگاهش کردم، چرا برا يچشما با

....هامون  نهیاز هز یکل. دمیدانشگاه که نرم خونه رو هم پس م. رمیبگ یمرخص تونمیم. شروع نشده دیهنوز ترمِ جد-
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:وسط حرفم دیرپ ایبرد

مثل . گذرهیاما م گذره،یسخت م. برو خوابگاه. یدرس بخون يبر یکه نتون میاونقدر بدبخت نشد یدونیخودتم م. تهران يبرگرد دیتو با -

. یکمیفقط . باش هیبق

. حق هم داشت. کنم رو با پوال روشن فمیبرم و تکل خواستیم. دمیفهمیمنظورش رو م. که بهم رفت، حساب کار اومد دستم يغره ا چشم

.دمیبخش یتا آخر عمرم خودم رو نم زد،یاگه دزد خونه رو م. جاشون امن نبود

***

 يبم و چشما يصدا يدلم برا. زدمیبهش زنگ م کردمیم دایپ یراه هی دیبا.کردمینگاه م رهیخ رهیرو گرفته بودم دستم و خ میگوش

.ذره شده بود هیمهربونش 

 نهیاز هز یخوابگاه خوب بود کل رفتمیاگه م. باهاش همخونه باشم تونمینم گهیمن د نکهیار صحبت کنم، راجع به ابا نگ دیاومد که با ادمی

.خوردمیسلف م يدانشگاه بود هم غذا کیهم نزد شد،یهام کم م

.تمبه عواقبش فکر کنم اس ام اس رو نوش هیثان کی یحت نکهیا ایبشم،  مونیپش نکهیقبل از ا. از ذهنم گذشت يفکر

؟یسالم، خوب-

.راحت تر باهاش حرف بزنم تونستمیم دیبعد شا داد،یاول جواب م دیبه ذهنم برسه، با يا گهید زینشدم چ منتظر

.کردیلحظه رهام نم کیدوباره گند زدم  نکهیفکر ا. هول شده بودم. نداد جواب

:تند نوشتم تند

اگر  یبهت زحمت دادم، راست يادیز ينجوریمزاحم باشم، هم خوامیآخه نم....بگو تا زنگ بزنم يسوال داشتم، هروقت آماده بود هیمن -

.جوابت مثبت نبود تعارف نکن

ده؟یچرا جواب نم. نشستم رو تخت. کردمیبازشون م داد،یبهم دست م یاحساس خفگ. کردمیدستامو تو هم گره م.ارسال رو زدم يدکمه  و

"!!و درشتت زیر يشهاخسته شده از دست تو و سفار! خاك تو سرت بهاران"

:دیلرزیدستم به وضوح م. یزدم رو گوش رجهیاس ام اس که بلند شد، ش يصدا. کنار پنجره ستادمیشدم ا بلند

؟یاوک....نگران نباش...زنمیبت زنگ م گهیساعت د میهستم تا ن ییجا ؟االنيتو چطور....خوبم یسالم، مرس-

ساعت رو چطور بگذرونم؟ مین نیحاال ا. شده بود ینعلبک هیبود که من نگرانم؟چشمام اندازه  دهیکجا فهم از

 یکه ازدواج کرده بود و کانادا زندگ میمر. بودن ایدن يجا هیهر کدوم  رستانمیدب يدوستا. تو وسائل در هم برهمم آلبومم رو برداشتم از

هنوز  گذشت،یم رستانیسال از اتمام دب 3 نکهیبا ا. چقدر دلم هواشون رو کرد. کایبرنده شده بود و رفته بود آمر يالتار تایآن. کردیم

اونجا . يواریو رفتم تو کمد د. کردم لنتشیسا عیسر. بلند شد میزنگ گوش يصدا. چشمم بودن يدلتنگشون بودم،هنوز خاطراتم جلو

.دیشنیکس صدامو نم چیمسلما ه

احوالِ خانوم؟-
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!از دلمآخ ...دلم...شد، دلم قراریقلبم ب. دمیشدم، خجالت کش سرخ

:پچ کنان گفتم پچ

...سیسالم رئ-

..مایسالم نداشت....يا ،يا-

.سیترك عادت سخته رئ! گهیعادت دارم د-

.دیخند

؟ییکجا-

!تو کمد-

.دیتر خند بلند

خوش گذشته تا حاال؟ همه خوبن؟-

عمرم رو؟  ينهایعاشقانه تر کردمیخوب بود به جز من که داشتم زمزمه م یک خوب؟

.نونمم. خوبن -

؟يخودت چطور-

:گفتم طونیکردم و ش يا خنده

؟يمگه تو هم تو کمد ؟یزنیتو چرا آروم حرف م-

.دیخند

"بخند شتریب....توام يِخنده ها مارِیب"

...دونمینم-

 که هرگز فکر هم کردمیرو تجربه م یلحظات. مدل حرف زدنمون رو دوست داشتم نیا. بم و لحنِ نوازشگرش رو دوست داشتم يِصدا

 نکهیچه برسه به ا. رو از خانواده ام پنهان کنم يزیبتونم چ يروز کردمیهرگز فکرش رو هم نم. انیمن هم به وجود ب یِتو زندگ کردمینم

! کنمو پچ پچ  نمیتو کمد بش

 يزیچ. دمیشنیآنقدر مست صداش و دلتنگش بودم که کلمات رو نم! دونمینم م؟یگفت یچ. میساعت با هم حرف زد کیاز  شتریکنم ب فکر

 یچ دینپرس. ينگفت چرا به من زنگ زد. دینپرس يزیاون هم چ. راجع به وام بپرسم خواستمینگفتم که م. که باهاش داشتم نگفتم ياز کار

!کاش بود يتنگ بود؟ا لشاونم د. یکارم داشت

از  دم،یترسیرو به رو شدن با صاحابِ پولها م از نکهیبا وجود ا. فقط دو روز گذشته بود واقعا دلتنگش بودم نکهیشده با ا رشیدرگ یلیخ

:زدیمامان تو گوشم زنگ م حیهرچند که نصا. نبودم یناراض یلیگرفته بود خ طیبرام بل ایبرد نکهیا

 نیعشق به ا. گفتیراست م.  "یاونقدر بهت غلبه کنه که به خاطرش عزّت نفستو بفروش یاحساس چیاجازه نده ه. خانوم باش و موقر "

 یبار به نظرم عسل نیدرشتش که آخر يچشما. بود افهیفربد خوش ق. گرفتیشکل نم یراحت نیاحساس به ا. ومدیبه دست نم اهیآسون
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سه ماه اما کم . شناختمشیپسر بود که من سه ماه بود م هیاما . به راه بود شیزندگ. داشت یخوب یت اجتماعیموقع. دیخندیم شهیاومد، هم

.دخترِ شونزده ساله رو داشتم کی يساله، احساسات ناب و دست نخورده  22دمنِ ....اعتماد کردن رو داره نشون داده بود ارزش....نبود

....کردیبود از چشمام فرار م یکه دو سه شب یفرو رفتم، خواب یقیخواب عم به

.زدیمحرف  لشیکه با موبا دمیرو د ایبرد. رمیحوله رو برداشتم و رفتم که دوش بگ. شدم داریزود ب صبح

صبح  11باشه، پس ما فردا ساعت .... برگرده یک ستیو معلوم ن رهیفردا م نه،یبابا رو بب خواستمیفقط م....دونمیبله، م-

....پوشهیچادر هم م...چشم....مییاونجا

.ختیتو دلم فرو ر يزیچ

بود؟ یک-

.شینیبب قهیدق 5 یبتون دیشا. که بابا هست یبازداشتگاه میریفردا م. بابا لیوک ،يمسعود-

و مقاومت بود رو  یستادگیا ،یمردونگ يمن اسوه و نمونه  يکه برا يمرد. نمیبابا رو بب خواستمیاالن نم. حواس وارد حموم شدم یب

و  نمشیبب ترسمیم گفتمیم يبابا تو زندان وحشت دارم؟چه جور دنیمن از د گفتمیم ایبه برد يچجور. نمیدستبند به دست بب خواستمینم

ه؟بشکن شهیهم يبتم برا

. آب سرد ریچشمام رو بستم و رفتم ز نمش؟یبرگشتم بتونم بب یاز کجا معلوم وقت ده،یفردا رو ند یکس ؟یفرصت آخر باشه چ نیاگه ا اما

 کردیکه باهامون م يبچگونه ا يها يهمون که جمعه ها به عشق باز. موندیهام م یدوست داشتم بابا همون قهرمان کودک. اشکم روون شد

ناراحتش کردم و انتظارشو بر آورده  نکهیاز ا شتر،یو ب دم،یلرزیاز ابهتش م دیمثل ب زدیازم سر م ییخطا یهمون که وقت. شدمیخواب پا م از

 دیبا..... داشتم اجیاحت تشیچقدر به حما...چقدر دوستش داشتم.... نکرد یوقت پشتم رو خال چیهمون که ه. شدمینکرده بودم غصه دار م

زندان رو دوست  يها لهیو شکسته، پشت م ریپدر پ ریتصو...گاه هیهنوز مقاومه و تک.....محکمه نوزکه ه دمیدیو م....دمشیدیم

......محکم یشگیهم يهمون بابا....خواستمیبابام رو م...نداشتم

.عمه اونجا بود. نیو رفتم پائ دمیچیحوله رو در موهام پ. ومدیاومدم سر و صدا م رونیحموم که ب از

 نیهم نیداداشم و به کجا کشوند؟ صد بار بهت نگفتم دختر بش اتونیبلند پرواز يدید ؟ینیبب مونویبدبخت ياومده؟اومد یک نیبه به، بب-

.دیکدوم به حرفم گوش نداد چی؟ ه خورهینازگل به دردت نم نیتر از خودت نگفتم ا يدرستو بخون ؟ به اون داداش خود رأ رازیش

د؟یچوبش رو خورد. االنم سرتون اومد. شماها نه داداشم  نه

.شربت رفت طرف عمه وانیل هیباال انداخت وبا  يبه عمه گفت؟ شونه ا یک: دمیبا اشاره از مامان پرس. زدینشسته بود و خودشو م یصندل رو

مهرداد . نیکن ییرایتون پذخود دازییبفرما. حرمت ها نشکنه خوامیمن فقط م. میکدوم طاقت ندار چیحاج خانوم، االن حال هممون بده، ه-

.شهیدرست م یهمه چ. هم حالش خوبه

عمه بود،  ي کهیدختر کوچ يشاد ره،یرو بگ يشاد ایآرزوش بود برد. سوزهیاز کجا م دونستمیم. به مامان ننداخت ینگاه مین یحت عمه

 میلیخ. مامان بزرگ رو داشت کی يهنرها يو همه  یاطیخ يپز ینیریش يآشپز. هنرمند بود یبود، دانشگاه نرفته و حساب یدختر خوب
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رو  يشاد ایگفت خواهرش سربسته گفته اگر برد ایبابا به برد یوقت. نه ياز شاد ومدیصدا در م واریتو جمع از د نشستیم ،یساکت و خجالت

.ازه دم بده دستمت يکنار سماور و چا نهیخونه بش رمیکه هروقت بعد از ظهر از کار م: و گفت دیخند ایبرد اره،یبخواد نه نم

.رو یزن نیمگه بده، همه آرزو دارن همچ: در جواب گفت بابا

حاضر  يخوشبختانه دخترا اسفانه یٔباشه، متا لکردهیآگاه باشه، تحص اره،یسر در ب یاز همه چ خوامیدختر م هیمن . من نه یول دیهمه شا -

.شننیبه دلم م شتریجواب و سرتق ب

و البته . ما باز شد عمه بود يکه دوباره پاش به خونه  یکس نیبرخورد کرد، اول ایبا برد ينازگل اونجور یتوق. تموم نشد چوقتیبحث ه نیا

.رشیناپذ انیپا يسرکوفت ها

 يرو با هو يتا جواب ها کشتمیخودمو م دیو با اوردمیبود من زود جوش م استیبه عمه انداختم، برعکس مامان که خانوم و با س ینگاه

.ندم

.داره بیهمه فراز و نش یزندگ. نیجان خودتونو ناراحت نکنعمه -

:به من انداخت و گفت ینگاه عمه

با من  یالف بچه نشست هیتو  دهیبابات داره تو زندان جون م....چشم و رو شدن یآدم چقدر ب يشده، بچه ها يچه دوره و زمونه ا نیبب-

....دیلرزیهاش م هیخونه از گر. شو کشته بودتو بود تا االن خود يمن جا ياگه شاد ؟يدیم یدرس زندگ

:زدم يپوزخند

..باشم دهیفکر نکنم سر جمع دو بار صداش رو شن.... ينه، شاد میچکیه-

.کنهیاز نجابتشه، نشسته کنار خونوادش، نجابتش رو حفظ م نمیا-

.جوش آوردم بم؟ینا نج گهیشهر د هیبود که من که واسه درس رفتم  نیمنظورش ا االن

از جسم به  شتریها هم ب ییاون توانا. نداره یکه خوب هر کس خوادیخاص م يهاییتوانا يسر هیعمه جان، دانشگاه رفتن اونم تهران،  -

.شهیهوش آدم مربوط م

:حرفم ونیم دیپر مامان

 نیتو ا یکس حت چیه دمینمو من اجازه  م،یبه آرامش دار اجیاز دعوا احت شتریمواقع ب نیتو ا ؟يآورد ریگ تیموقع. بس کن بهارن -

.بشنوم خوامیکه م هیزیچ نیاالنم پا شو برو تو اتاقت که غر و لند آخر ره،یآرامش رو بگ

بابا  لیفام نیوقت از ا چیه. نشد که رفت قهیمن که رفتم باال پنج د د،یخود عمه هم فهم. مامان رو به عمه است ينصف حرفها دونستمیم

. عمه حداقل دلش کف دستش بود. بدتر از عمه ام زن عمو مهرانم بود. کردن بودن بتیو غ یخر فروشدر حال ف شهیهم. میدیند ریخ

اصال . دورو و بد ذات بود یلیمهربون تر هم هست؟ خ نیآدم از ا یگفتیم يدیرو که م الیزن عمو ل. اوردیزبون م سرتو دلش بود  یهرچ

:جمله بود کیبودم و جوابش فقط  دهیسوال رو ازش پرس نیها ابار. کردیخانواده چه کار م نیمامان تو ا دونمینم

.با بابات ازدواج کردم نه با خانواده اش من

.گفتیعاشق مامان بود و از گل نازکتر بهش نم. بود یالحق هم که بابا مرد خوب و
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 یدراور که کشو هاش خال ر،یتحر زی، ماتاقم کامل جمع شده بود و فقط تخت. گذشت لیوسا يروز به جمع و جور کردن و بسته بند هیبق

.مونده بود شمیآرا زیشده بودن و م

 9از هر ده تا جملش . کردمیم ياحساس شاد شهیاز حرف زدن باهاش هم. و شاد يپر انرژ شهیمثل هم. غروب اشکان زنگ زد يکاینزد

که دندون  دیخندیم يجور. دیخندیخنده ش م آدم با زدینم میاگر حرف خنده دار یو حت دیخندیخودشم با حرفاش م. بود یتاش شوخ

.شدیعقلش معلوم م

؟یوستیپ يزدیبه رحمت ا کننیفکر م شنیدشمنات شاد م يریخبر م یب یگیتو نم-

رو جواب دادم ،نه؟ یکردم گوش لیو زا تیدور از جونم، شاد-

.یخدا ازت نگذره، دل جوون مردمو شکست -

.دیقاه قاه خند و

.يدخنیخوبه دلت شکسته م-

..تهران يایم یک... تر است خانوم زیغم انگ هیتلخ من از گر يخنده -

. فردا-

.دانشگاه ادیخوب پس زلزله پس فردا م یلیخ-

.زدم که از صد تا اه و ناله غمناك تر بود ينمونده؟لبخند ياز بهاران پر انرژ يزیچ دونستیم چه

 يِکه برا ییدلتنگ آرزوها! مالِ ما نبود گهیکه د يدلتنگ خونه ا. دادیم یخاص يِبو شهیکه هم يدلتنگ پدر. شب بود و من دلتنگ دوباره

جمعه ها با بچه  خواستیدلم م. درخت تو باقچهمون بکارم هیهر کدومشون  يِبرا. سه تا بچه داشته باشم خواستمیم.داشتم اطمونیباغچه ح

. کنن يباز اطیح نیخونه باشن، تو ا نیتو ا. اونا هم آرامش رو تجربه کنن مخواستیم. میمالِ ما نبود جمع بش گهیکه د يخونه ا نیاهام، تو 

کوتاه، خ يِهرچند برا دنشیکه ند يفربد. بود دهیچیبه تمام تار و پودم پ چکیکه مثلِ پ يفربد. فربد دلتنگ رو بهم ثابت  زهایچ یلیمدت

با تمامِ . بشم مونیبگم که بعدا پش يزیچ خواستمینم. دم، دلتنگ بودمتنها بو. شب بود، من بودم. بهش زنگ بزنم خواستمینم...کرده بود

. باشم یخاص يرابطه  يشروع کننده  خواستمینم شد،یکه لحظه لحظه تو دلم بزرگتر م یعشق

:رو زدم و وارد شدم ایاتاق برد درِ

؟یزنیم تاریواسم گ ا،یبرد-

.رو آورد تارشیگ یحرف چیه بدون

؟يدوست دار یچ-

.سیفرنگ -

...دیرقصیم تاریگ يها میدستاش هنرمندانه رو س. شروع کرد یحرف چیه یب.بودم ایبرد يآهنگ با صدا نیا عاشق

"....بارهیآسمون بارون م دمیچشمام و به ابرا م....من.....ستاره شهیاشک من م....غم يتو کوچه  شهیشب که م....شب"

بغلش ....و چقدر از صداش لذت برده بودم. چقدر خوشحال بود. رهینم ادمیبرم زد از  آهنگ رو نیا ایکه برد يبار نیاول. رو بستم چشمام

من؟ من و عشق؟: و گفت دیخند.....یداغون نش یسیفرنگ چیوقت از عشق ه چیه دوارمیام: کردم و گفتم
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"....دتو غصه زندونم کر...بگم که چشمات  یبه ک... عشق تو داغونم کرد....سیفرنگ گهیبگم آخ که د یچ "

...هم خوان شدم باهاش. رمیخودم رو بگ يجلو تونستمینم گهید. ختیریرو گونه هام م اشکام

"....خونهیباز م یک گنیم... ادیپنجره ها با فر.... شکونهیسکوتش و م.. رهیگیکوچه دلش م...دونهیخدا خودش م...وونهیدلم شده د`

 نیاول يو من برا... دیسرش رو گذاشت رو سرم و شونه هاش لرز... اشتم رو پاهاشسرم رو گذ.... کالفه بود. پرت کرد يگوشه ا تارشویگ

.....دمیلرزش شونه هاش رو د... دمیرو د ایبار اشک برد

بود که بتونه دلش رو بلرزونه؟ یمن سست بود، والّا نازگل ک يایبرد...رو بلند کردم سرم

فقط زورت به اون  ؟یکن هشیکنه تنب تمیاذ یهرک يمگه قول نداد...شمیآب م...شمیمن داغون م یکن هیتو گر! گاه من هینکن تک هیگر-

.....رمیمیم...ایبرد رمیمیم. نمیاشکتو بب خوامینم.....یکن هیگر خوامینم...ایبرد یکنیم تمیاذ يدار د؟یدرخت رس

.مامان یپناه یب و تیبابا، نه مظلوم ي هینه قض. نکرده بود تمیاذ نهمهیا یتو زندگ زیچ چیه زدم،یهق م هق

....دستش رو باز کرد و به آغوشش رفتم... دیچونه اش لرز... تو چشمام نگاه کرد...رو باال آورد سرش

رو  شیپ یتو زندگ تیهزار تا موقع....یتو جوون...يشد مشیکه تسل ينذار فکر کنم سست بود...اون ارزش نداشت... ایفراموشش کن برد-

...يدار

:و زمزمه کرد نیسرش رو انداخت پائ.....رونیاز بغلش ب دمیکش

....یگاه...شودیم ریپ يجوان ز حادثه ا-

 دنیسخت بود د.کردم میدمر رو تخت افتادم و صورتمو تو بالش قا. تو اتاقم دمیدر رو باز کردم و دو. اونجا بمونم شتریب تونستمینم گهید

.دوستش داشتم شتریکه از خودم ب يمرد.مرد هی ياشکها

***

تند  یقلبم گاه. نه ای نمیبب طیشرا نیبابا رو تو ا خوامیم دونستمیخودمم نم زدم،یخواستن و نخواستن دست و پا م نیب.... سست شدن پاهام

 کی.به دورم انداختم ینگاه. کردیکف دستم عرق م زدم،یم خی شد،یکند م ستاد،ییبعد انگار از حرکت م قهیدو دق شد،یگرمم م زد،یم

 ینگهبان. به بازداشتگاه شده لیبوده که تبد یملک مسکون کی دیرسیبه نظر م. زندان نبود هیشب زشیچ چیبلند و که ه يوارهایساختمان با د

تجمع  یکیدر کوچ کیمرد و زن نزد يتعداد. دیرسیبه نظر م يعاد زیهمه چ. بودن دهیخاردار نکش میبلندش، س يوارهاید يباال. نداشت

:رو برداشت فونیآ یکس. زنگ رو زد. رفت به سمت در ایبرد. کرده بودن

بله؟-

.نمیرو بب يمسعود يقرار بود آقا. هستم عتیسالم آقا، شر-

؟یاسم زندان-

.عتیمهرداد شر-
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شون رو  رهیخ ينگاه ها. از نگاه مردم وحشت داشتم. دمیچیچادر رو دورم پ. هوا سرد بود، سردتر شد. ختیتو دلم جمع شد و فرو ر يزیچ

. انگار خالفکار بودم. دیکشیم گاریکه کنار جوب آب نشسته بود و س یخصوصاً پسر جوون. تحمل کنم تونستمینم

.کنه يریجلوگ نیمراجع یجلو اومد تا از هجوم ناگهان يمرد. باز شد یکیبا ت در

 یخال گوشت هیو خشن بود، یبعص کرد،یم یکه بازرس یخانوم. شدم یبدن یدادم و بازرس لیرو تحو لمیموبا. میوارد شد یهزار بدبخت با

:گفت گهیرو به زن د. بزرگ هم کنار لبش داشت

.انگار رنیحمام نم. از عرق سنیرسما خ اشونیبعض. دنیعرق م يخسته شدم از گشتن بدن زنا، انقدر هم که بو -

:جواب داد يگرید

.مشت معتاد و مواد فروش، هی ؟يدار یچه توقع نایاز ا-

. دمیکش قینفس عم. کردمیداشتم به خودم شک م. دردسر درست کنم خواستمینم. خوردیخون خونم رو م. نداختبه من ا ریبا تحق ینگاه

:شد و گفت کمینزد ایبرد. از اونجا دور شدم عیسر.فرو بردن خشمم يبرا ای دمیبود که مطمئن شم بو نم نیا يبرا دونمینم

؟يقرمز شد-

بابا کو؟. تکون دادم يسر

ام؟یتا ب یمون یم نجایا. اول نمیبرو ب يمسعود دیبا-

.اون طرف یکی نور،یا یصندل هی. نداشت یچیه. شهیپشت ش یصندل هیفقط . بود یکیکوچ اتاق

زدیصدام م: بابا تو فکرم جون گرفت. دادیگلوم رو آزار م بیس يبه اندازه  یبغض. زدیقلبم کند م. سرد بود چقدر

.....بهاران.....بهاران...

...نجونم بابا جو-

....بابا، برات معجون آوردم ایب-

:گفتیو م شدیخم م شخدمتیپ هیمثل  شد،یبه دست وارد اتاقم م ینیس یوقت

ن؟یندار يامر-

دمیبوسیدستشو م....مردمیم یخجالت و خوش از

....کشمیخجالت م یلیاگه دکتر نشم خ.....رو نکارینکن ا...بابا... 

....یبش تیتقو دیبا یخونیسرنوشتته، درس م.....سال کنکورته....دارم مانیتو امن به ....دخترم یشیم: دیبوسیو م سرم

.کنارش بود یآقائ. اشکام رو پاك کردم. اومد تو اتاق ایبرد. بابام رو ندادم يجواب محبتا چوقتیمن ه. من دکتر نشدم و

.هستم يسالم مسعود-

. ومدیم یادکلنش از دو فرسخ يو ساده و رو به باال شونه زده بود، بوموهاش ر. داشت یقشنگ يمردونه  پیت. تصورم جوون بود برعکس

. ومدیم نیچرم تو دستش بود که به نظر سنگ فیک هی

.سالم،بهاران هستم-

:بهم انداخت ینگاه
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. قهیدق 15فقط . نینیپدرتون رو بب نیتونیم-

 خواستمینم. دمیکش قیبغضم رو خوردم، چند تا نفس عم. ختیاز چشمم ر یقطره اشک. شدیکابوس تموم م نیکاش ا. نییانداختم پا سرم

.ش رو ببازه هیروح دنمیبابا با د

:کرد و گفت ياشاره ا. به پشت سرم نگاه کرد ایبرد

.اول تو-

 آب دهانم رو قورت دادم تا. نداختیبغض گلوم رو چنگ م. شده بود یجو گندم یلیکه خ يلب، و موهأ يرو يبابا بود با لبخند. برگشتم

.دیکاویو چشمم صورت پدرم رو م کردیرو جستجو م شهیدستم تلفن کنار ش. راحت شم یبغض لعنت نیبلکه از شر ا

.سالم دختر گلم-

؟یخوب....یسالم بابائ-

پدرم رو آراسته و  شهیکه هم ومدینداشت، اما به چشم من م شیر یلیکم مو بود و صورتش خ یلیالبته خ. بود دهیهاش رو نتراش شیر

. بودم دهیب دمرت

 یلیاوضاعمون خ دیفهمیم دیبابا نبا. کردمیخودم رو کنترل م دیبا. خودم بودم ریانقدر که درگ. ستین ادمی يادیز زیاون روز چ يحرفها از

 ایبه خودم که اومدم برد. دنبال کارش هست يو مسعود شهیداد که حل م يدواریام یو کل. دیاز درس و دانشگاهم پرس. است ختهیبهم ر

. گرفته بود تمرو از دس یگوش

 جیسرم گ خورد،یم چیدلم پ. زدیحرف م يبابا با مسعود تیداشت در مورد وضع اینور چشمام رو زد، برد رونیب میدر بازداشتگاه که اومد از

چند . ه آفتابهام به خاطر جهیفکر کردم سرگ. کردینم تیچشمم رو اذ دیمثل نور آفتاب شد یچیه. دستم رو گذاشتم رو چشمم.  رفتیم

.دمینفهم یچیه گهیرو از دست دادم و د ادلمتع. قدم برداشتم

. پوش جلوم ظاهر شد دیخانوم سف هیکه باز کردم صورت خندان  چشم

نا؟یشد داریب نیمنت گذاشت.....ریصبحتون بخ....خوشگل خانوم....به به-

. رو باز و بسته کردم چشمم

مارستانه؟یب نجایا-

.ياومد روزیاز د. اره-

.اومدم بلندش کنم ، از درد ته دلم غنج رفت. خواب رفته بود دستم

شده؟ یچ دیبگ شهیم-

 نقدریچند روزه؟ ا یآخه مگه زندگ ؟یکنیرو م نکاریدختر چرا با خودت ا. گهید پیخوشت يآقا هیبا . مارستانیبردارت آوردت ب شبید-

. يغش کرد ابونیکه وسط خ يغصه خورد

:گفت رونیب رفتیم کهیدر حال نوشت و یزائیچ هی

.شهیخوشحال م يبهش بگم به هوش اومد. و اصال نرفته  نجاستیصبح ا روزیداداشت از د. دکتر رو صدا کنم رمیم-
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وارد  یبا نگران ایبرد.سوختیشده بود و م یچیسرم باندپ. کردیبه شدت درد م. تکون بدم تونستمیدستم رو نم. انداختم تمیبه وضع ینگاه

:شد

.....يسر خودت آورد ییگاه کن چه بالن-

.ستادیا کنارم

.که بشم قوز باال قوز نهیقسمت من ا نکهیمثل ا-

.بابا شیپ بردمتیم دینبا. من شد ریتقص ه؟یحرفا چ نیا-

.جوون جزوه به دست وارد شدن 5،6دکتر مسن با  هیباز شد و  در

:داشت رو به دانشجو هاش گفت یخوشگل یفنس نکیکه ع دکتر

.میمنتظر به هوش اومدنش بود روزیکه از د یضیمر نمیا-

:رو به من کرد و گفت دکتر

متر عقب تر بود ضربه به  یسانت 1نبوده اگر فقط  يجد بیخوشبختانه آس. ابروت شکافته ریاما ز. دهیضرب د یکمی. دستت نشکسته-

.یوقت از کما خارج نش چیو ممکن بود ه خوردیم جگاهتیگ

:سرم رو تکون دادم و گفتم. ختمبهش اندا ینگاه

.خدا رو شکر-

. وارد بخش شده يچه جور دونستمیاالنم نم نیتا هم. بود و بخش زنان بودم یدولت مارستانیب. کردن رونیرو هم ب ایکه رفت برد دکتر

بهوش اومده بودم  یاز وقت. دعمل کرده بو سشویبود و تازه اپاند یدختر جوون. کنه یدگیرس یتخت بقل ماریب تیپرستار اومد که به وضع

. خودم افتادم و پرستار رو صدا زدم یگوش ادی. کردیو پچ پچ م ددم گوشش بو شیگوش

خانوم؟ دیببخش-

بله؟: برنگشت یحت

من کجاست؟ یوسائل شخص-

:باالخره گفت. رو صورتم مکث کرد یکم. چرخوند سرشو

. تو کمد کنار تختت-

انگار نه . یچیه. ینه اس ام اس ینه زنگ. نبود يخبر چیه. رو برداشتم لمیدست کردم تو کمد، موبا. دزیاگه حرف م گرفتنیجونشو م انگار

.آره، حتما بهتر بود. بهتر بود ينجوریا دیبراش مهم باشم؟ شا دیخوب چرا با. برگشته باشم تهران شبیانگار که من قرار بوده د

:دختر تخت رو به رو به حرف اومد رون،یپرستار که رفت ب. اعت مونده بودس 2تا ساعت مالقات . رو برگردوندم سر جاش لمیموبا

.سالم، من سحر هستم-

.گرچه دردناك. زدم يلبخند

.بهارانم-

. باالست تیاریسطح هوش گفتنیم. ژهیو يالبته نبردنت مراقبتها. يبود هوشیآوردنت ب یوقت ؟يسر خودت آورد ییچه بال-
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؟يبود نجایتو تمام مدت ا-

. که عمل کردم شهیدو روز م شم،یره، من امروز مرخص ما-

.نشستیبود که به دل م شیاز چهره اش، خوش اخالق شتریبود، ب يبا مزه ا دختر

 صیفاصله حلقه ش قابل تشخ نیاز ا. نه ایازدواج کرده  نمیبب تونستمینم. رو گرفت و پچ پچ رو شروع کرد یگوش. زنگ خورد لشیموبا

سمت  يگوشه  يسمت چپ اتاق، و کمد بلند يگوشه  یکیکوچ خچالی. بود دیسف ياتاق نسبتا بزرگ با دو تخت فلز هیاتاق ما، . نبود

.بودن دهیکش پیتا ک پیداشت که پرده هاش رو ک یبزرگ يپنجره . راستش قرار داشت

خودشو به  عاًیرو قطع کرد و سر یگوش یسحر هول هولک. میکن تیوارد شد و تذکر داد حجابمون رو رعا یمالقات که شد خانوم ساعت

سحر  یبا سر به من سالم کرد و به آروم. گذاشت زشیرو کنار م یوارد شد و دست گل بزرگ ییآقا. بود بیحرکاتش برام عج. خواب زد

! مردمیداشتم م یاز تعجب و فضول. رو باز کرد اشسحر با ناز چشم. رو صدا زد

.القاتتم انیم نایسحر جان، پاشو امروز مامان ا-

سرمو چرخوندم همزمان مامان، . دمیزوم شدم روش خجالت کش نکهیاز ا. به من انداخت ینگاه. انگار که قهر باشه. رو چرخوند سرش

 ریام. نبود کیخانومانه بود، اما ش. ساده يِزانو و روسر ریمانتو تا ز. زده بود يساده ا پیت شهیمثل هم يشاد. وارد شدن يو شاد ریام ا،یبرد

. صورتش شده بود پر از جوش. سال از من کوچکتر بود امسال کنکور داشت 3که  مر عمه اپس

با  یشلوغتر بود و کم هیاز بق ریام. بغضش رو فرو خورد قینفس عم کیو طبق معمول با  دیسرم رو بوس. اطیاحت تیبا نها. بغلم کرد مامان

.دیرسیتر به نظر م هیروح

م؟یکن داتیپ نجایا دیآخرشم با متینیبیسال نمسال تا .... ییسالم دختر دا-

که  نایبازم به معرفت ا یول. به بچه هاش داشته باشم يحسن نظر تونستمیو از همه حرفاش منظور داشت، نم نداختیکه عمه متلک م انقدر

.اومده بودن مالقاتم

.به زحمت وسط درسات يافتاد: و گفتم دمیخند

.کنمیم خواهش

خانوم گل؟ يچطور: اول ورود فقط سالم کرده بود گفتمکه از  يبه شاد رو

. دیسنجیرو م ایکه عکس العمل برد دمید شویچشم رینگاه ز. باال آورد و صورتش گل انداخت سرشو

:گفت رونیب رفتیم کهیبرداشت و درحال لشویموبا د،یبه موهاش کش یدست. به وضوح کالفه شد ایبرد

.گردمیبرم االن

دستام . گرفتمیاسترس م زدمیبا فربد حرف م یمنم وقت. استرس داشته یحساب ایمعلوم بود با حضور برد. داد رونیا بنفسشو با صد يشاد

:گفت یبه آروم يزدم و شاد يلبخند. گفتمیو چرت و پرت م دیلرزیم

.ممنون. خوبم-

:رو به من گفت ریام
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.ند کمکش کنهمو. مهمون داشت دست تنها بود الیزن عمو ل اد،یمامان خواست ب -

:دوستانه نبود گفتم یلیکه خ یبا لحن. کنم یرو نتونستم مخف پوزخندم

.دهیبه ما رس ادینبود، از هر دوشون ز یاشکال نداره، توقع-

:نثارم کرد و گفت يچشم غره ا مامان

.میشیم جمع مبرگشت خونه دور ه شاالیخدا رو شکر بهاران سالمه، ا. که ومدیازشون بر نم يهم کار ومدنیحاال م-

دو تا کمپوتم  یشوخ یشوخ. نموند بینص یهم ب ریوسط ام نیالبته ا. و آناناس رو خوردم السیتا کمپوت کامل گ 2دو ساعت مالقات  تو

سرش شلوغه و  دونستمیم. ومدیاز دستش بر نم يکار. کردم یمامان رو به زور راه. وقت مالقات رو به اتمام بود که همه رفتن. اون خورد

. بهم زنهیاشاره کرد که تلفن م. کرد یباالخره برگشت وازم خدافظ ایبرد. بمونه تونهینم

داره  تیهم احساس مسول يدر مقابل شاد گفتیم. بود ایبرد. سحر کامل از اتاق خارج نشده بودن که تلفنم زنگ خورد يها یمالقات هنوز

. کنه يریجلوگ ياز برخورد با شاد شهیکه م ییتا اونجا کنهیم یو سع بشه، یاحساسات شتریب دنشیبا د يشاد خوادینم. هم عذاب وجدان

.کننیمعذرت خواست و گفت با دکترم حرف زده و فردا مرخصم م

از جا بلند شد و لنگ لنگون به  دیام رو که د رهینگاه خ. کردیپچ پچ م شیسحر دوباره با گوش. شده بود یرو که گذاشتم اتاق خال یگوش

. داره يادیدرد ز سیبودم عمل آپاند دهیشن ره،یچطور داره راه م ونستمدینم. سمت در رفت

 نجایا نیا.... و دهانم از تعجب باز موند. چشمم رو باز کردم یکس رهیبا احساس نگاه خ. مدت تحت فشار بودم نیچقدر ا. رو بستم چشمام

کرد؟یچه کار م

باالخره . تو گلدون ذاشتیتو دستش رو م يگلها ینگاهش کردم که به آروم. بود یهمه رفته بودن و اتاق خال. کنم یرو نتونستم مخف تعجبم

.صداش در اومد

.نیکه بهتر شده باش دوارمیام. سالم-

. نمتونیبب نجایاصال انتظار نداشتم ا ن؟یخوب. يمسعود يسالم آقا-

:کرد و گفت یآروم ي خنده

.از چشاتون مشخصه-

:تخت سحر برداشت و گذشت کنار تخت من رو از کنار یصندل. ریانداخت ز سرشو

نم؟یبش تونمیم-

.بودم جیگ هنوز

.بله حتما! آهان...بله؟-

.لبش نره باال يکناره ها کنهیم یکه چه تالش دمیدیاما م. دینخند

نفر جلو چشممون با  هیسخته  میدیامثال ما که تا حاال خون ند يباالخره برا. ایهم من هم برد. میدیترس یلیخ نیزم دیخورد یوقت قتشیحق-

.بود ختهیخون ر رهیدا هیدور سرتون  میبه خودمون که اومد. ابروش بشکافه ریو ز نیسر بخوره زم

:زد و ادامه داد يلبخند. بود آورد باال نیمکث کرد، سرش رو که تا حاال پائ یکم
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. شد میحسود تونیخواهر برادر يبطه لحظه به را کی. داشت اونو جمع و جور کنه اجیاحت یکی کرد،یداشت سکته م ایبرد-

:کرد و ادامه داد يخنده ا تک

....زهیبرام عز میلیخ. خواهر دارم که ازم دوره هیالبته منم -

.ممنون بابت زحمتاتون-

نکردم که يکار. کنمیم خواهش

لبش مزه مزه  ریرو ز یانگار حرف .دست دست کرد یکمیآدم بزنم؟  نیداشتم با ا یآخه من چه حرف. شده بود نیجو سنگ. نگفتم يزیچ.

:زد و گفت ایباالخره دل به در. کردیم

 دیبه ق گهید يکه تا آخر هفته  نهیتمام تالشم ا. کنهینم دیپدرتون رو تهد يخطر چیبدم ه نانیشخصاً بهتون اطم نجایاومدم ا قتش،یحق-

.آزاد شن قهیوث

...برامون نمونده يسند چیما که ه... اما ما-

 لیشده بودم شدم وک لیتازه از دانشگاه فارغ تحص یوقت. شناسمیرو م شونیساله که ا 5االن . دارم مانیپدرتون ا یگناه یمن به ب-

 يهستم که آقا ياعتماد ونیموکل دارم مد یاالن هرچ. به رزومه ام اضافه کرد ینبود اما سابقه کار خوب یگرچه شرکت بزرگ. شرکتش

.جور کردممن سند رو . به من کردند عتیشر

.دهانم رو که باز کردم، دستش رو باال آورد. یبار منت کس رینگرفته بودم برم ز ادی. اعتراض کنم اومدم

. هست اجیاحت شتریخارج از زندان ب,  شیگناهیاثبات ب يبه حضور پدرتون برا ن،یلطفا مخالفت نکن. فتهینم یاتفاق چیه کنم،یخواهش م-

....شهیکه نم ينجوریآخه ا یول-

....دهنده باشم نیتسک یبتونم کم دیگفتم شا د،ینگران نقدریشما ا یوقت. بود يعاد طیاما اگر شرا. زدمیحرفا رو به شما م نیا دیمن نبا-

. بود دهیمودب و اتو کش يادیز. کردیترم م جیلفظ قلم حرف زدنش گ نیبودم، با ا جیگ

:دمیپرس یآروم يبا صدا. ریسرم رو انداختم ز-

دونه؟یم ایبرد-

.گذاشتم همه برن بعد شخصاً باهاتون حرف بزنم نمیهم يبرا. به جز شما دونهیکس نم چیه. نه-

:گفت رفتیبه سمت در م کهیشد، در حال بلند

.بزرگه یلیخدا خ. دینگران نباش -

داده بود و  هیبلند کردم به در تکسرم رو . رمیبه زمان داشتم تا حرف هاش رو هضم کنم و بپذ اجیاحت. کنار در مکث کرد یکم. شدم ساکت

:لب گفتم ریز. کردینگاهم م

.زیبابت همه چ. ممنون-

.زد و رفت يلبخند. بود نیمنتظر هم انگار
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راجع به  يزیچ هیشده بودم،  رهینگاهش به من افتاد که موشکافانه بهش خ. کرد وارد شد ینگاه م يبه مسعود کهیدم در بود، درحال سحر

. زدیو مشکوك م دیرسینظر نم یاما کال قابل عتماد ب. دیرسیهم م یبه نظر آدم مهربون. و گرم بود یمیرفتارش صم. دبو بیدختر عج نیا

:زد و گفت یهل هولک يلبخند

نامزدته؟ پهیاقا خوشت نیا -

.من نامزد ندارم-

:زد و گفت یچشمک

دوست پسرته؟-

. مسخره بود یلیبه نظرم خ. ومدیبدم م شهیلفظ هم نیا از

:نبود نیدلنش نمیکردم خشن نباشم اما لحنم همچ یسع

.آشناست! نه-

:رو تختش و گفت نشست

.زدمیمن اگه جات بودم مخشو م-

.يمن فک کردم ازدواج کرد -

:و گفت نیسرش رو انداخت پائ. یو طوالن قیکرد، عم نگاهم

.شیسال پ 3اره، -

...اون وقت...ياگه مجرد بود یعنی،يبود من يبود که اگر جا نیمنظورت ا. دمیحاال فهم! آهان -

:رو قطع کرد حرفم

....گذاشتمیمن بود شوهرم اگه داشتم ازش نم ياگه آشنا. نبود نیمن منظورم ا-

خودش؟ يبرا گفتیداشت م یچ. گرد شد چشام

:ادامه داد د،یرو که د تعجبم

 هیهر روز با  اره،یخواست سرم ب ییمرد به صرف مرد بودنش هر بال که. ستمین یدست و پا چلفت يزنها نیمن از ا. نهیمرد خائن هم يسزا-

....خزعبالت نیبمون تنهام نذار و از ا شمیکه پ رمیواسش آبغوره بگ نمیبعد منم بش نمشیبب دیزن جد

:کردیانگار با خودش زمزمه م. نیرو انداخت پائ سرش

که به نظرشون طالق  يبابات معتمد محل باشه، خانواده ا ،یرشناس باشس يخونواده  هیبه خصوص اگه از . کننیهمه آدم رو قضاوت م -

. يو بساز يبسوز دیبا. یباش یناراض دیچون نبا ،یحرف بزن یبا کس یتونینم..... ننگه

:و گفت دیکش یآه

 ،یسرگرمش کن ینستتوست چون تو نتو ریاگر هوس باز بود، تقص. يمردت رو نگه دار دیکه با تویی. ٔتو ریاگر شوهرت کج رفت تقص-

.يچون جذاب نبود
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. یمثل اون بش دینبا ،یآدم بده بش دیکار شوهرت بد بوده، تو نبا. ستین انتیخ يبرا یهیتوج چیه یول-

. ریبگ میمن باش و تصم ياون وقت جا کنم،یم فیبرات تعر یاگه حوصله داشت. یبهتره زود قضاوت نکن-

 تونهینم زیچ چیاما به نظر من ه ده،یرس نجایشده که به ا یمسلما دوست داشتم بفهمم چ. بودحرفاش  ریفکرم هنوز درگ. زنگ خورد تلفنم

راست . پول شکسته بود ونیلیصد م يرو وسوسه  میخودم افتادم، که چهارچوب اخالق ادی.رو بشکنه شیباعث بشه آدم چهارچوب اخالق

.ینابخشودندر نظرم زشت بود و  شهیهم انتیاما خ.کردقضاوت  شدینم گفت،یم

الو؟-

.سالم-

.فربد بود. نگاه کردم مویگوش يصفحه  دستپاچه

؟یسالم، خوب-

؟یشما خوب. ممنون-

:گفتم جیو و جیگ

.یخوبم مرس-

:دیبا تعجب پرس فربد

؟یتهران-

. نه هنوز-

افتاده؟ ی؟اتفاقیکجائ...ادیم بیعج يصداها ؟يقرار نبود چهارشنبه برگرد-

...بخو...یعنی....نه...من؟-

صورتم داغ شده بود و مطمئن بودم گونه هام گل . تو ذهنم نبود يکلمه ا چیبازم دست و پام رو گم کرده بودم،انگار ه...شدم جیبازم گ! اه

.انداخته

حالت خوبه؟....بهاران-

.امیاومد نتونستم به موقع ب شیپ یمشکل قتشیحق....االن خوبم-

.نگرانت شدم. یمنتظر بودم بهم زنگ بزن-

:خودم رو جمع و جور کردم و گفتم.شدمیم یداشتم دوباره احساسات. زدیم بیغر بیعج یکمی

. احتماال جمعه برگردم که از شنبه برم سر کالس. خدا رو شکر خوبم-

.داشتیانگار دست از سر من برنم نمیا. کردم یپوف. بلند شد جریپ يصدا دوباره

؟یمارستانیب-

.عجب داشتو ت یاز نگران ییرگه ها صداش

...که االن خوبم گمیم-

:گفتم انهیدلجو. نمونیسکوت بود ب يلحظه ا چند
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فربد؟ -

؟یگیبهم راستشو نم-

.مینیبیم امیحاال جمعه م. خوبم به خدا زدم؟یبود االن داشتم باهات حرف م میآخه اگه طور-

. دیاز کجام در آوردم؟ فربد خند نویدهانم رو گرفتم،ا جلو

.دنبالت امیم. بهم اس ام اس کنساعت پروازتو -

ستمیبه زحمت ن یراض -

.خانوم گل ستین یزحمت-

...خانوم گل...خانوم گل. قشنگ صدام نکرده بود نقدریوقت ا چیه. فربد هم اثر گذاشته يچند روزه رو يدور. هام رنگ گرفت گونه

:رو جلب کرد سحر توجهم يصدا. خوردمیرو قطع کرده بودم و تو افکار خودم غوطه م یگوش

...رهیگ ییدلت جا. یگذشت پهیبگو چرا از اون آقا خوش ت-

:اومدم از خودم دفاع کنم که گفت....یکی شیر خیداشت منو ببنده ب يچه اصرار دونمینم

.دفعه رنگ رخساره خبر داد از سرّ درون نیکه ا...انکار نکن.... گهینه د -

منم  ستین لیدل ،یاون باز کن نویا شیدلتو پ يسفره  يحاال تو دوست دار...میشناسیم شناسمت،یآخه بگو م. ومدیخوشم نم یفضول از

 يچطور نکهیا. يزیتو فکرم پر بود از نقشه و برنامه ر. گرفتیموقع ها م نیدلم ا شهیهم. غروب بود کینزد. نگفتم يزیچ.... باشم ينطوریا

 یمن پول رو برم "صد بار تکرار کردم . رفت یخانوم طاها م ونیلیت صد مذهنم نا خوداگاه به سم. خونوادم بردارم دوشاز رو  يبار هی

  .تا خوابم برد "گردونم یگردونم،من پول رو برم

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

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

. شدیحالم بد م شدمیم داریدر انتظارمه، هروقت با سر و صدا ب يسر درد بد دونستمیم. زدیقلبم تند تند م. سر و صدا چشمام رو باز کردم با

:زدیسحر بود، داشت بلند بلند حرف م. خواب رو از سرم پروند يکنجکاو نباریاما ا

. شدم یمار خوردم افع گهیاالن د...يسرم آورد یخواست ییم هر بالاون موقع که بچه بود... تازه اولشه....  يفکر کرد-

:دادیضعف نم ياما لحنش بو. اشک تو چشماش جمع شده بود....صورتش قرمز شد...کرد سکوت

...برمیآبروتو م.....رمیگیمن طالق نم.... کن رونیفکر طالق رو از سرت ب -

افتاده  لشیموبا. کردیم هیدستش رو گرفته بود جلو چشماش و گر. هقش بلند شد هق يصدا... نیرو قطع کرد و پرتش کرد رو زم تلفنش

:گفتم. درست کردم و دادم دستش لشویموبا. رفتم طرفش. در اومده بود شیو باطر نیبود رو زم

نم؟یبش تونمیم-

:دورش دستم رو گذاشتم د،ینه، با ترد ایکارم درسته  دونستمینم. کردیم هیو گر دیلرزیم. نداد یجواب

....یکشیخودتو م يتو که دار...آروم باش دختر خوب-
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دستشو از رو . کم کم لرزشش کمتر شد...آرامش بخشه گفتیم. گرفته بودم ادی یپزشک ياز بچه ها یکیاز  نویا.....دمیمالیهاشو م شونه

با دستش . ومدیبه چشم م شینیاش و بدور چشم يبود قرمز دیچون سف. گرد شده بود و لبش پف کرده بود شینینوك ب. صورتش برداشت

. دیجویپوست لبش رو م. تاضطراب داش. کردیم يباز

:ازش بخوام شروع به حرف زدن کرد نکهیا بدون

بزرگتر که شدم . پدرم اعتقاد داشت. دمیپوشیچادر م یاز بچگ. معتمد محل بود میپدرم حاج کر. اومدم ایبه دن یمذهب يخانواده  هیتو  -

داره که من خودم رو بپوشونم که  یچه مفهوم گفتمیدائم به مامانم م. باشم و جلب توجه کنم بایدوست داشتم ز. ندارم يقه اعال چیه دمید

اون  يهر جور يدختر امانته، شوهر که کرد گفتیم شهیاونم هم. فکر بابا خرابه، که انقد تعصب داره گفتمیم. مردا دچار مشکل نشن

. يگردیدوست داشت م

 هیاگه قرار بود  خوردمیحرص م شتریاما ب. بودم زاریب کردیم فیتکل نییبرام تع دیبابام بودم اون با يتا خونه  نکهیاز ا. ومدیبدم ممردا  از

 خابشوهرم رو خودم انت تونمیبابام رو که خودم انتخاب نکردم، اما م نکهیاونم ا. دلخوش بودم زیچ هیفقط به . کنه یبهم امر و نه بهیآدم غر

 میبپوش یباشه با هم لباس ورزش هیکه پا. نده ریهام با دوستام گ یکه به دور هم. شوهر روشنفکر داشته باشم هی خواستمیم شهیهم .کنم

. کوه میبر

:زد و گفت يلبخند. دیرو تو چشمام د اقیاشت. تازه کرد و نگاهم کرد ینفس

. همه فقط مواظب بودن آخرتم خراب نشه. نداد ادمی کردن رو یوقت زندگ چیکس ه چیه. غلط بود میزندگ يارهایتمام مع-

....که دو تاش با هم باشه شدیخب م-

:تکون داد و گفت يسر

از  یوقت. يبود و امروز پیخوشت. نه نگفتم م،یشد که تا فرشاد اومد خواستگار نیهم.طرفه بلد بودن هیمن جاده رو  انیانگار اطراف یول-

مرد  دونستیم قایانگار دق...هیگفت حجاب درون دم،یاز حجاب پرس. شده زنان زد مالیو حقوق پا زنان يدم از آزاد دمیپرس دشیعقا

.هیلمن چه شک ياهایرو

.که زده بود که بد نبودن ییخب حرفا-

.حق السکوت ههیشب يزینه چ. باشن یاما اگه واقع. نه اصال-

:و گرد کردم و گفتم چشام

؟یحق السکوت برا چ ؟یچ-

 نکهیضمنِ ا. بود یپدرش مرد محترم. داشت و ارتباطات نادرست يخونه مجرد. بودن یپدر مادرش از دستش عاص. داشتفرشاد مشکل -

. کارش یحت نش،یکه داشت، ماش يخونه ا. از پدرش بود شیزندگ يهمه 

پدرم به شدت مخالف . من اونم بعد از سالها کش و قوس به حرف خونوادش گوش کرده بود و اومده بود سراغ. رهیخواستن زن بگ ازش

. پدرم تو عقدم فقط امضا رو زد و رفت. البته هر دو نا موفق. کردم یدو بار خودکش. مرگ ایفرشاد  ایگفتم . پا داشت هیاما مرغ من . بود

.بودم دهیرس زیبه جز من که انگار به همه چ بودکس خوشحال ن چیه
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زمزمه  دم،یدیخودم که نم. هاش شروع شد يکم کم کثافتکار. شدم براش يتکرار خرش که از پل گذشت، انگار. کردم یدو ماه زندگ فقط

خودم  يبلد بودم که رو پا ينه حرفه ا. ششیمحتاجم که بمونم پ دونستیم. ندارم ییجا يپدر يخونه  دونستیم.دیرسیهاش به گوشم م

داشتم . دادیم يبهم آزاد. دست بزن نداشت. خوبش ساختمبا هر بد و . سال تحمل کردم 2همه،  نیبا ا. کنه تمیکه حما ینه کس ستم،یبا

حرف مردم از سر  گفتمیم. زدمیالبته خودم رو هم گول م. دلخوش بودم که حداقل حرمت خونه م حفظ شده نیبه ا. کردمیعادت م

. حسادته

:ازش خورد و ادامه داد یکم. مختیآب ر وانیل هیبراش  دمیدو. بردیبه شدت رنج م يزیانگار از چ. ومدینفسش باال نم. کرد بغض

.ادینه باال م شهینه هضم م. شده عقده وسط گلوم. کس نگفتم چیرو به ه نایا -

. رو شروع کرد هیدوباره گر. دیترک بغضش

...کنهیم تتیاگه اذ-

....رو آورد باال دستش

چشمم تو چشمت  گهید رونیدر برم ب نیز اا. یشناسیتو منو نم. کردنیم حتمیچون نص کردن،یکس نگفتم چون قضاوتم م چیه يبرا-

....رمیمیدارم از عذاب م. بذار نفس بکشم. حرفم رو گوش کن...ستین

 یعذاب وجدانش رو مخف تونستیکه بود نم میهرچ. معلوم بود چقدر استرس داره. سوختیدلم براش م. زدم و دستش رو گرفتم يلبخند

.کنه

بار به من هشدار داد که فرشاد  نیچند نکهیبعد از ا. بود الدیپسر عموش م دوندیموش م نمویوسط زندگ شهیکه هم ییاز آدم ها یکی -

مشت عکس آورد که فرشاد رو تو  هیروز  هیبودم،  اوردهین رونیمختلف ارتباط داره، و من سرم رو مثل کبک از برف ب يهنوز هم با زنها

به . دم دستش بود شکست یهرچ. شد امتیق. فرشاد شب اومد. کرد بیخرخودش رفت، اما من رو کامال ت. دادیم شونمستهجن ن يحالتها

مردم  یلیهمه فرشاد خ نیبا ا.....تونهیخودشم م يکنه تو خونه  يکه اگه بخواد کار دهیگفت از حاال به بعد نشونم م. تهمت زد الدیمن و م

.داره يتو خونه چه رفتار شدیباورش نم کس چیه....کنهیمردم با من مثل پرنسس رفتار م يجلو...دروو قتیداره، در حق

:دادیدستم رو گرفته بود و فشار م.... کردیم هیمثل ابر بهار گر.... ختیاشکش ر دوباره

به اوج که . رو تخت خودمون دنیخوابیم. تو اتاق خودمون رفتنیم. ومدیوسط روز م. خونه ومدیم دیدختر جد هیماه تمام هر روز با  6-

 "....سحر....سحر "....زدیم ادیفر. زدیم اسم منو داد دیرسیم

:آرومتر که شد گفت. سرش رو گذاشت رو شونه ام....خودم نبودن اریاشکام به اخت....کردمیم هیبه پاش گر پا

کدومشون  چیبا ه. گردوندمیلب چشمه تشنه بر م بردمشونیم. دمیغیتیمن فقط مردا رو م. آبروش رو ببرم. گرفتم داغونش کنم میتصم-

... گردهیمختلف م يکه عروسشون با مردا دیبه گوش پدر مادرش رس....رهیبم خواستمیم.شدمیاما با دوست هاش دوست م. ابطه نداشتمر

. که خانواده اش رو ساکت کنه. کنه یمراحل زن گرفتن رو ط شدیچون دوباره مجبور م. بده القمط خواستیاوائل فرشاد نم

...هاش برسه يبه کثافتکار نمیکه ساکت بش. حق السکوت بود ،يونهمه آزادا ؟يدیحق السکوت رو فهم یمعن حاال

 کی یجاش باشم حت تونستمیچون نم...کردمیرو نم نکاریبگم اگر جات بودم ا خواستمینم. قضاوتش کنم خواستمینم....رو چرخوندم سرم

.بگم يزیچ دیحس کردم با. نگاهم کرد. باشه بد تونهیچقدر ازدواج بدون شناخت م. دمیبازوش مئ کش يدستم رو آروم رو. هیثان
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...که دیببخش. خوامیمن راه برو؟ازت معذرت م يبا کفشها ،يریبگ میمن تصم يجا يخوایاگر م گن،یکه م يدیمثل رو شن نیا-

.حرفم ونیم دیپر

.از رو دوشم برداشته شد يبار هی کنمیاحساس م. يکه به حرفام گوش داد یتو دختر؟ مرس یگیم یچ -

. ندارم یقضاوت چیمن ه. کارت درسته یگذشته باعث نشه مطمئن بش يِادآوریکه  دوارمیام. یبه عواقب کارت فکر کن شتریب دوارمیفقط ام-

که  شهیراحت م المونیچقد در حقمون بد کردن، خ هیبق ادیب ادمونیتا  میکنیوقتا ما آدما درد دل م یاما بعض. کنم حتینص خوامینم یحت

. میریرو م رستراه د میدار

:ادامه دادم. نیرو انداخت پائ سرش

.من حساب کن یرو دوست شهیهم. شماره تو بهم بده ياگه دوست دار -

. باشه یبدون چهارچوب اخالق تونهیرشدکرده، نم یمذهب يخانواده  هیکه تو  يباالخره دختر. اعتمادشو جلب کنم خواستمیم. زدم لبخند

.بد باشه، خسته است نکهیاز ا شتریواده اش خسته اش کرده و سحر بخان يها يتندرو کردمیاحساس م

من کجا؟ قراریب ياما خواب کجا چشما دم،یخوابیم دیبا. شب شده بود. رو تختم برگشتم

********

بود با شلوار  دهیپوش يسورمه ا وریپول هی. و آراسته پیخوشت شهیمثل هم.همراه دکتر وارد شد اینشده بودم که برد داریکامل ب هنوز

 هیشب ایبرد گفتنیهمه م. یمنم سبزه بودم و چشم ابرو مشک. یداشت و پوست گندم رهیسبز ت يچشما. من نبود هیاصال شب ایبرد.یطوس

 يزیدکتر چ ياز حرفها. ازش به خاطر ندارم يادیز زیمن که چ. فوت کرده بود میبچه بود یلیما خ یکه وقت رممادربزرگمه، مادر پد

 ریز يگود. به هم گره بخوره ينجوریا شیزندگ دیکه چرا با خوردمیو حسرت م کردمینگاه م ایبه برد. حواسم نبود یعنی. دمینفهم

. زد و به دکتر اشاره کرد یلبخند آرامش بخش. نگاه کرد بهم دینگاهم رو که د ینیسنگ. شده بود رهیچشماش ت

دخترم؟ يمتوجه شد-

:گفتم عیپس سر. گهیبهم م ایبرد دونستمیم. دمیمعلوم بود نفهم. تکون دادم سر

.ممنونم. بله بله-

بخصوص که دست چپم کامل بال . درست ازش استفاده کنم تونستمینم. دست راستم آتل داشت. زحمت لباس هام رو عوض کردم به

شده بود و تو سرما  یچیباند پ سرم. نفسم رو فوت کردم یاز خستگ میکه نشست نیتو ماش.اصال بلد نبودم باهاش کار کنم. استفاده بود

:نگاهم کرد و گفت ایبرد. دستم رو گرفتم به سرم. سوختیم

؟يدرد دار-

.سوزهیم کمینه فقط -

:رو دورم حلقه کرد دستاش

. مواظب خودت باش شتریب. نگرانت شدم بهار یلیخ -

:اومدم رونیبغلش ب از
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....ضمنا. نداره مینگران ست،ین میچیمن ه. رو ایباز کیرمانت نیخوبه خوبه، جم کن ا-

.....ران....ها.....ب

.رو روشن کنه نگاهم کرد نیماش نکهیقبل از ا. نگفت يزیو چ دیخند

.خالصه آماده باش. است 4:30پرواز ساعت . فرودگاه میریاز ظهر م بعد

رفت؟ شیکارا چطور پ-

.چند تا از کارتن ها رو برد. یاومده خونه کمک واسه اسباب کش زرویاز د کنه،یبابا رو دنبال م ينه تنها کارا. سام ریبنده خدا ام-

:گفتم یاعتراض. بود مونیتو زندگ نقدریا ومدینم خوشم

داره؟ يا یچه معن ایخوش خدمت نیا گهید. که برسه به کار وکالتش لهیاگه وک خواد؟یم یما چ یاصال تو خونه زندگ نیا-

:دیخند ایبرد

.دوستش داره یلیبابا خ. بابا شده بوده مثکه يپسر خونده  زد،یمنم  نیسال که شما تهران بود 2،3 نیا. هیراضاون  ؟یشیم یتو چرا عصبان-

:زد و ادامه داد یچشمک

...اتفاقا مجرد هم هست -

...ارنیسر در ب مونیها از زندگ بهیمن فقط دوست ندارم که غر. داره یبه من چه ربط...باشه خوادیم یهرچ-

درس  ریمن که همش درگ. اون جبران کرده میماها کم گذشت. دونهیم مونیراجع به زندگ شتریاز منو تو ب شونیا! واهر جانخ يکار يکجا-

.رفت ادمی يفرزند فیبودم بعدم که نازگلم اومد کال وظا

چه خبر؟ ياز ناز یراست-

شلوغه کمیسرش . ضهیمثکه باباش مر-

؟یتو هنوز باهاش در ارتباط-

:تر شد و گفت رهیچشماش ت. ردچپ نگاهم ک چپ

...هنوز زنمه -

آشپزخونه بود  هیچند تا کارتن هم گوشه . تو آشپزخونه ينهارخور زیفرش وسط خونه مونده بود و م. جمع شده بود زیهمه چ. خونه دمیرس

حق  نیا. از خونمون رفته بود آرامش. ناخواسته بغض کردم. محکم و مهربان.مامان اومد جلوم، بغلم کرد. که درش رو هنوز نبسته بودن

...در اومد ماشک. مامان نبود

تره، مگه نه؟ يحرفا قو نیکه من بزرگ کردم از ا يدختر...بهارم، محکم باش-

.استراحت الزم داشتم تا عصر بشه و برگردم تهران یکمی. سر تکون دادم و رفتم تو اتاقم. نگاهش کنم دمیخجالت مئ کش. نکردم نگاهش

کجاست، چند خواب داره اصال  دیجد يبودم خونه  دهیاصال نپرس. شدیم یاقم نمونده بود به جز تختم، که اونم امروز فردا راهتو ات یچیه

که داره از  هیو باکتر روسیو کردمیفکر م. کردیبودم حالم رو بد م مارستانیب نکهیحس ا. لباسام رو عوض کردم. نه ایمن اونجا اتاق دارم 

درك  تونستمینم. شدیازم جدا نم يفکر سحر لحظه ا. دمیآهنگ گذاشتم و دراز کش لمیوان رو پر آب کردم، با موبا. هریباال م مسرو کول

 تیحما تونستیکه م یبه سازمان کردمیفکر م. کردمیواقعا دوست داشتم کمکش م. جاش باشم تونستمینم يا هیثان یحت. کنم چقدر سخته
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خبره داشته باشه که نزارن  يکه روانشناسا ییجا. ستنیخودشون با يبده و اجازه بده رو پا ادیرفه بهشون ح. هباش ینینچنیزنان ا يکننده 

. رنیاز خودشون و جامعه انتقام بگ ينجوریامثال سحر ا

موم ح سیعرق کرده و خ واریبه در و د رهیلباسم بگ نکهیاز ا. تو حموم لباس بپوشم تونستمیوقت نم چیه. وسواس کامل خودمو شستم با

. بود سیکف پپام خ. یکیکه محکم خوردم به . رونیاز حموم زدم ب کردمیقطع م لمویآهنگ موبا کهیحوله تنم کردم و در حال. شدیچندشم م

 تمیبگم که موقع يزیدهنم رو باز کردم چ. شدم یعصب يمسعود دنیاز د. سرم رو بلند کردم.ها شد کیرو سرام ردنمخو زیمانع ل یدست

بازوم رو از ...داشتیکه نگاهش رو از چشمام بر نم ستادمیوا يپسر ينبود، جلو دهیهم بلند و پوش یلیکه خ....حوله هیبا ....من! اومد ادمی

. تو اتاق دمییکردم و دو یظیاخم غل. دمیدستش کش

 ونیگرد که پاپ قهیبلند  نیستآ یبلوز طوس هی. دمیلرزان تند تند لباس پوش ییبا دست و پا. بلد بودم و نبودم یهرچ. دادمیفحش م زیر هی

. زدم پسیموهامم خشک نکرده جمع کردم باال سرم و کل. ریس يسورمه ا نیشلوار ج هیاش داشت و نسبتا گشاد بود، و  قهیکنار  ینازک

. توقف شدمدم در م. بودم دوست نداشتم دور و بر خونمون بپلکه نجایمن ا یحداقل تا وقت. کردمیرو مشخص م فمیتکل دیاب. عجله داشتم

. بسته بود با خودم ببرم تهران کیساك کوچ هی لمیاز وسا. بود دهیفا یجنگ و جدال ب رفتم،پسیم گهیساعت د 2اومد که من کمتر از  ادمی

تو تک تک حرکاتم  یحرص خاص. تا سر زانوم بود شیچسبون که بلند یمشک يمانتو هی. اوتو زدم وبارهمانتوم رو د. گذاشتمش دم در

....که من هرگز نکردم يکار....کنه يبابا فرزند يبرا....رهیکه تونسته بود جامو بگ يبه مسعود کردمیحسادت م دیاش. داشتم

:بلند شد لمیموبا يصدا

.شهیداره تموم م ممیشارژ گوش رونمیمن ب. ایساعت پروازت رو اس ام اس نکرد -

:تند تند نوشتم. بود فربد

.زحمت نبودم به یهرچند راض. پروازه 4:30سالم -

ا؟ینر ییجا. کننیم ادتیکه اتوبوسها پ يتا کنار در امیمن م.  %100تا اون موقع  شهیخاموش م لمیموبا. که ستین یزحمت -

.ممنون. مونمینه منتظر م -

.پس نمتیبیم. خواهش -

.وقت ناهار بود. به در اتاقم زد یکس

:و گفت بهم کرد ینگاه. دیچیرو م زیمامان داشت م. نیپائ رفتم

ز؟یرو م يذاریاز تو اون کارتن کنار در بشقابا رو م-

:دخالت کرد و گفت ایبرد

.دستش درد داره هنوز. نمیچیرو م زیبهاران چرا؟خودم م-

:گفت واشی. اومد کنارم مامان

.يدیرسیذره به خودت م هی یکاشک-

:به مامان کردم و گفتم ینگاه. کوره در رفتم از

. گرفتمیرو نم یبازم چشم کس کردمیم شمیباند دور کلّه ام صد من آرا نیادست چالق و  نیبا ا-
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مامان  دیاز د. یستیدخترا ن هیو مثل بق یرسیچرا به خودت نم نکهیا. من و مامان بود ي شهیبحث هم. نداشت یتعجب. نگفت يزیچ مامان

.یبود با شلختگ ينداشتن مساو شیآرا

.نشست گفت و يبا اجازه ا. وارد شد يمسعود

.به زحمت نیافتاد. دستتون درد نکنه -

سرم رو  شدیرومم نم. کردیکه ته خنده داشت نگاهم م یبا صورت ایبرد. مونه یمثل دخترا م. تو دلم گفتم و سرم رو چرخوندم يبلند شیا

. مامان فسنجون پخته بود.کردم حواسم رو بدم به غذا یسع. دمیبودم هم خجالت مئ کش یهم حرص.به نگاهش فتهیبچرخونم تا نگاهم ب

. میبودم فسنجون داشت رازیکه ش يروز آخر شهیهم

:به من انداخت و رو به مامان گفت ینگاه ایبرد

. نظافت يبرا ادیب یکس میشده باشه که بگ یتا سه شنبه همه خونه خال نیکن یمامان جان سع -

. نگران نباش، من هستم - رسامیام

. بخند زدو ل...اونو که مطمئنم - ایبرد

:و گفتم نکیبشقابم رو گذاشتم تو س. بود نیدرد گرفته بودم از بس که سرم پائ گردن

.بشورم تونمیمامان دستم آتله نم دیببخش-

.شد 2برو حاضر شو که ساعت . دخترم خوادینم-

خط چشمم رو پاك کنم و دوباره بشه و طبق معمول مجبور شدم صد بار  ایدن شیآرا نیقشنگتر خواستمیم. کردم شیآرامش تمام آرا با

. بکشم

. دختر کشش دم در بود پیکوله و ت فیک هیهم با  ایبرد. نیبود که حاضر و آماده، ساك به دست از پلّه ها اومدم پائ 2:15 ساعت

:کنم که گفت یسام هم خداحافظ ریکردم، اومدم از ام یمامان خداحافظ با

...تا فرودگاه رسونمتونیمن م-

:براق شدم تو صورتش.اومد ادمیکه ازش داشتم  یحرص تمام

مثکه کساده، نه؟ یکار و کاسب -

:پنهون نکرد لبخندشو

.نه اتفاقا -

.رفت سمت در يا گهیحرف د چیبدون ه و

و  دمیکوب نیپاهام و به زم. دهیانگار تئاتر د. دیخندیم زیر زیرو نگاه کردم که ر ایبا تعجب برد. بشر گرد شده بود نیا ییاز پررو چشمام

.رونیاز در رفتم ب ایزود تر از برد

که برادر گوشت  يتو دوره زمونه ا. برام قابل درك نبود رسامیحرکات ام نیبچه صفت جلوه کنم، اما ا خواستمیکلمه حرف نزدم، نم کی

سرگرم گوش دادن به ....خهآ ذارهیم قهیواسه موکلش وث یلیکدوم وک. ومدینم یعیها به چشمم طب ینیریخودش نیا خوره،یبرادرشو م
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انگار دوست . دخالت کنم يکرد که وارد بحث بشم نخواستم ذره ا ایکه برد یراجع به فوتبال شدم، با همه تالش هبه اصطالح مردون يحرفها

:شدم ادهیغر غر کنان پ. میدیباالخره رس. سام بشنوه رینداشتم صدامو ام

....نجایا میتا از خونه برس دیکش, ران طولبرم ته مایتو هواپ نمیبش دیهمون قدر که با-

:انداخت و شونه هاش رو باال انداخت رسامیبه ام ینگاه ایبرد

....ها زنهیغر نم نقدریبه صورت معمول ا-

.زننیبه صورت معمول غر نم چکدومشونینگران نباش، خانوما ه: و گفت دیسام خند ریام

:نگاهش کنم گفتم نکهیا بدون

......هبسوزه پدر تجرب-

.بده و از در مخصوص خانوما وارد شدم ینشدم جواب منتظر

**

:و گفت دیخند. رو بغل کنم ایاعالم شماره پروازم، دستم رو بردم جلو تا برد با

دستت؟  تیوضع نیا ؟بايتنها بر ذارمیم يفکر کرد -

فربد رو بگم؟ تو  انیجر يرو نکرده بودم؟ حاال چجور نجاشیمنه احمق چرا فکر ا! کردمینگاهش م رهیخ رهیخ. روم ختنیآب سرد ر انگار

نکرده بودم که اعتماد شو بهم از دست بده، و دوست  يوقت کار چیه.دمیترسیم ایچرا از برد دونمینم. دستام به لرزش افتاد. دلم غوغا بود

:گفت دستش رو جلو صورتم تکون داد و. کردمینگاهش م یبا نگران. اعتماد بشه ینداشتم هرگز بهم ب

؟یکجائ....الو...یه-

.به تته پته افتام. شهیخودش گفت شارژش تموم م. نداشت يا دهیزدن به فربد فا زنگ

.... یول کن توینبودم کار و زندگ یراض یول.....هان؟ دستت درد نکنه-

....گوشم کرد کینزد سرشو

....يدیپولو پس م شدمیمطمئن م دیاما با گم،یم نویکه ا دیببخش -

 گهیدل د هی يادامه اش بد دیرابطه با فربد غلطه نبا یاگر مطمئن گفتیدلم م هی. شده بودم دیاز خودم نا ام. ناخواسته پر از اشک شد مچشما

. يغصه بخور ستیالزم ن ستیکارت اشتباه ن ياعتقاد دار یوقت گفتیم

:سام به کمکم اومد ریام

.. ..دینباش يزینگران چ. رمیمن هم م.... نشه رتونید-

.کرد و رفت یخداحافظ. به طرفم خم کرد یدست داد و سرش و کم ایبرد با

سمت  دمیبا استرس دو. کردیم يکار هی دیشا. بدم حیتوض ایبه برد شدمیمجبور نم دیشا. موندیقبل دوست داشتم م یساعت برعکس

:و گفتم ییدستشو

.امیزود م-
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بخصوص که فربد . چندان دوستانه نخواهد بود ایبرخورد برد دونستمیاما م. ا نداشتمتجربه ه نیاز ا. بود دهیرنگم پر. ستادمیا نهیآ جلو

:به زور ثابت نگهش داشتم و شماره فربد رو گرفتم. بود نیبرام سنگ. دیلرزیدستم م. در آوردم لمویموبا. فرودگاه دنبالم ومدیم

.باشدیدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م-

 یآب. رو دوست داشته باشم یمن بود که بخوام کس یعیحق طب نیا. دادمیم يدواریبه خودم ام. خوردیم چیدلم پ. برام نمونده بود یراه چیه

.حرارت رو خاموش کنم نیا خواستمیصورتم گر گرفته بود و من فقط م. زهیبر ملمیر ایبشه،  سیمهم نبود بانداژ سرم خ. به صورتم زدم

که  ادهیپ.ییدو بار رفتم دستشو میداشتم و تا برس چهیمدام دل پ. یاما چه خواب. کردم بخوابم یچشمام رو بستم و سع. میشد مایهواپ سوار

حمل بدنم رو  ییپاهام توانا. کردمیاز استرس داشتم غش م. سرم به دوران افتاده بود. شد شتریبهم خورد، سوزش دستم ب يباد سرد میشد

.کند بودنم رو گذاشت به حساب ضعفم و دستش رو انداخت دور شونه ام. بترسم ایانقد از برد کردمیوقت فکر نم چیه. نداشت

هنوز . دمیفربد رو ند. دمیپأیاطرافم رو م یچشم ریز. میرد شد ياز ورود. انداختم نیپائ شدیکه م ییسرم رو تا جا. میفرودگاه شد وارد

:فربد به گوشم خورد ينداده بودم که صدا رونیکامال نفس حبس شده ام رو ب

.....هارانب-

نگران فربد  يِنگاهم به چشمها. ستادیزمان ا. اسمم برگشت دنِیاونم با شن رفت،یکه با فاصله ازم راه م دمیرو د ایبرد. رو بلند کردم سرم

به زحمت سرم رو چرخوندم . قورت دادنِ آبِ دهانم رو نداشتم ییِتوانا. سوختیگلوم م. خشک شده بود

. توجه به اطراف نگاه نگرانش رو به چشمام دوخت یربد بف. همزمان با من برگشت ایبرد

با خودت؟ يکار کرد یچ-

:منقطع گفت. دستش رو آورد باال. بود ایبه برد پشتش

شده؟ یسرت چ.... سرت؟-

بلند فربد  يصدا. نمیبب خواستمینم ادیرو که قرار بود تو صورت فربد فرود ب یمشت. چشمام رو بستم. رو شونه اش قرار گرفت ایبرد دست

:دیچیتو گوشم پ

.....ایبرد -

رفت و  یاهیچشمام س. رو بغل کرده ایکه برد دمیفربد رو د. دمیلرزیم یبود ول سیکمرم از عرق خ. فشار خونم افتاده بود. برگشتم

:گفت ومدیتم مبه سم کهیدر حال ایبرد. فتمیکه ن واریدستم رو گرفتم به د. حرکت کردم واریبه سمت د. دیامونم رو بر جهیسرگ

.... شده یخواهرمون غش-

گذشت؟ من از حال رفتم؟  یچ قهیدو سه دق نیا ه؟تویو فربد چ ایمن، برد يرابطه  فهممیچرا نم کنم؟یرو درك نم نایچرا من ا. دیخند و

بود؟...بود، عشقم بودفربد برادرِ من ن!! ایبرد!نداشتم شتریبرادر ب هیبرادر داشت؟ من  ایخواهرمون؟ من خواهرِ فربد بودم؟ برد

. پر از سواله ایبه ظاهر خندون برد يپشت چشما دونستمیم. دیدرون آدمها رو د شدیکاش م. دیچرخیبه فربد و برعکس م ایاز برد چشمام

: نگرانش رو بهم دوخت و گفت یشیکه خوشحال بود، فربد نگاه م ایبرعکس برد. ستادیفربد کنارم ا

ست؟یحالت خوب ن-

:آروم گفت. چشمش رو بست. نگاه کردم ایدادم و به برد رو تکون سرم
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.دمیم حیبرات توض-

.توانم رو جمع کردم و سالم کردم. بود بلند شدم یهر زحمت به

.دنبالم ياومد یسالم، مرس-

دست . کت کردمبه سمت در خروج حر.دمینشن. داد یفربد چه جواب دمینفهم. دمینگاهم رو دزد. دمیاز چشماش ترس. شد رهیبهم خ ایبرد

درست . فرودگاه شلوغ بود. دمیفهمیمن نم. صداشون مبهم بود. زدیهمچنان با فربد حرف م ایبرد. راستم رو با دست چپ بغل گرفته بودم

. میدیمطمئن شه رس خواستیم. مامان بود.زنگ خورد لمیموبا. رازیکه رفتم ش يمثل روز

نگاه دلخورش رو که . کردم تشکر کنم یسع. نگاهش کردم. وم کتش رو انداخت رو دوشمآر ایبرد. لرز کردم رونیب میدر فرودگاه اومد از

. که بهم برسن ستادمیا. فربد رفتم يایبه سمت زانت. جلوتر حرکت کردم.و لبم رو گاز گرفتم ریسرم رو انداختم ز. دمیخجالت کش دم،ید

. باهاش تنها بشم مخواستینم. برم خونه خواستمینم. نگاهم کرد يبا دلخور ایبرد باز

...رو شکست نیسکوت ماش ایبرد

؟يکرد دایخوب تو چطور بهاران رو پ-

. اشک تو چشمام جمع شد. دهنش رو بست. تو نگاهم ختمیالتماس بود ر یهرچ.نهینگاهم کرد از تو آ. بگه يزیدهنش رو باز کرد چ فربد

.بادا باد یهرچ. روم رو کردم به سمت پنجره

:بود یشده اش حرص دیکل يدندونها نیفربد از ب يصدا

.بذار سر فرصت. مفصله انشیجر-

:شاد باشه گفت کردیم یسع یمصنوع یلیکه خ یبعد با لحن و

چقدر مامان دنبالتون گشت؟ یدونیچطورن؟ عمو مهرداد؟ م نایخاله ا-

 م؟یبود لیعمو؟ ما فام خاله؟ شناخت؟یمن رو از کجا م يِفربد مامان بابا. شده بودم ینوبت من بود، عصب نباریا

چه خبره؟ نجایا گهیبه من نم یکی-

.به سمتم برگشت ایبرد

دوست مامانه؟ ،یعیفربد پسر خانوم رف یدونستیتو نم یعنی-

! دونستمیمعلوم بود نم. رو تکون دادم سرم

دونستم؟یم دیاز کجا با-

. شناختمینم ینام یعیمن اصال خانوم رف .انگار بدترش کرده بودم. نگفت یچیاما ه.بد نگاهم کرد ایبرد دوباره

ادامه  دیبفهمه نبا خواستمینگاهش کردم، م نهیاز تو آ. گفتینه فربد که دائم از خاطرات مشترکشون م دمیفهمیمن م نویکالفه بود، ا ایبرد

: دیفربد نگاهم کرد با چشم ابرو پرس.بده

ه؟یچ-

:گفت ایو رو به برد دیکش یپوف. تکون دادم "بابا مینیبرو ب"رو به نشونه  سرم

. نتونیبب شهیمامان خوشحال م-
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:دوستانه نبود گفت یلیکه خ یطاقت با لحن یب ایبرد

.بهاران يبرو سمت خونه . انشااهللا سر فرصت. میخسته ا کمی-

:گفت. ستین يعاد ایبود برد دهیاونم فهم. رو درك کرد تمیخدا رو شکر کردم که فربد موقع. دمیکش ینفس راحت. ساکت شد و

؟يدیبهاران آدرس م-

:گفتینگاهش م. بعد به سمت من برگشت قیموشکافانه و دق. نگاهش کرد ایبرد

"آدرستو ندونه کنمیباور نم"

. میدیرسیوقت به خونه نم چیو ه ومدیدوست داشتم راه کش م.کردمیم یجنگ حساب هی يخودم رو آماده  دیبا. پر از اشک شد چشمام

انکار کنم  تونستمیاما نم. فکر کنم شیبه فربد و پنهانکار خواستمینم. نداشتم شویاعتماد یفقط طاقت ب. ستیاهل دعوا ن ایبرد دونستمیم

 مویشونزده ساله، فکر کردم عشق زندگ يدخترا نیاز خودم متنفر بودم که ع. تیمینبود اون همه صم لیدل یب. میچقدر از دستش عصبان

فربد که هر از  يصدا. چشمام رو گذشتم رو هم. زدیقلبم نا منظم م. و عاشقم شده هیفکر کردم خبر دیم خندکه دو بار که تو رو. کردم دایپ

 دادم،یآدرس که م "میمستق.راست.چپ".دادمیکوتاه جوابشو م. شکستیبود که سکوتو م ییصدا تنها، "برم؟ یکدوم سمت" دیپرسیم یگاه

هم بود که من رو  يزیچ. کردمیراحت سکته م کردم،یم هیروزا راحت گر نی. بسته بود انقدر بغض داشتم که راه نفسم هم. دیلرزیصدام م

؟يخوشحال بود يمن بود يِخوشحال کنه؟ تو جا

. بزنم ادیدوست داشتم فر! بود یاشتباه شیدخترِ احمق که عشقِ زندگ هیو خودتم  ن،یسنگ هیمهر رِیزندان، داداشت درگ يِتو بابات

.ازم نمونده بود يزیچ. شدمیروز به روز داغون تر م. خوردیترك م شتریروحم روز به روز ب ینیچ. نمونده بود ییصدا

مرهم . کردیلحنِ نگرانش دلم رو نرم نم ینه حت نه،یآ يِشرمسارش از تو یِدزدک يِنگاه ها یحت زیچ چیه. بود نیآخرِ فربد سهمگ ي ضربه

.کرده بود یکش فیفربد ضع....شده بودم یفن پناه، ضربه یدفاع و ب یب. شده بودم یضربه فن. شدینم

 لمیحتما شناخته، من که اسم و فام. نه ایمنو شناخته از اول  دونستمینم. نگران بود يا گهیاز هر زمان د شترینگاه فربد، ب. در خونه میدیرس

؟ کرد يباز لمیچرا بهم نگفت؟ چرا ف. کردمیدرکش نم. خوردم يباز کردمیحس م. رو بهش گفته بودم

:گفت یساختگ يبا خنده . شد ادهیپ فربد

.دیاریبهانه هم ن. میپس از حاال بگم، فردا شب منتظرتون-

. میکنیحتما خبرت م یول میکار دار یکمی. ممنون -

 .دیرسیبود، بازم شعورش م یهرچقدرم عصبان. رو ازم گرفت و تنهامون گذاشت دیکل ایبرد. رو فشرد و به سمت من برگشت ایبرد دست

. چونه ام ریدستش رو برد ز. ریسرم رو انداختم ز. چشمام رو ازش گرفتم. نگاهم کرد رهیخ هیچند ثان. گشتیفربد تو صورتم م يچشما

.سرمو آورد باال. چونه ام به لرزش افتاد

:مهربون شد نگاهش

...حیمنم توض ،يسرِ دوستم آورد ییچه بال یبگ دیتو با. میبد حیتوض دیهردو تامون با.میحرف بزن دیبا -

:و گفتم دمیحرفش پر وسط

....بشنوم يزیچ خوامینم-
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:گفتم دیرسیکه به زور به گوش م ییبا صدا...دیلرز نمییلبِ پا. شدم رهیناراحت و نگرانش خ يِکردم، تو چشما بغض

! دروغگو-

. زدیم شکیقلبم مثل گنج. در رو بستم. همدر رو گذاشته بود رو  ایبرد. دمیکردم و به سمت خونه دو یخداحافظ یلب ریز. شکست بغضم

ساختمون نو ساز که آسانسور  هیاز  میطبقه سوم بود. باال رفتم یپلّه ها رو با کرخت. شدیکه نم شدیآروم نم. نداشت دهیدادن هم فا يدلدار

:لرزون گفتم. کردیرو نگاه م ونریبود و ب ستادهیا دریکر يکنار پنجره  ا،یبرد. تازه کردم ینفس. ستادمیدر خونه ا نارک. هم نداشت

هنوز؟ یینجایا-

.یاهللا بگ ای ياینباشه، منتظر شدم ب یمناسب تیدوستت تو موقع دیگفتم شا-

...من... ایبرد-

.گذاشت رو لبم انگشتشو

....همه است به جز تو ریتقص....مامانه ریتقص....منه ریتقص.... نگو یچیه-

. دنیشن حتیبحث داشتم، نه نص ينه حوصله . مخالفت نداشتم يِهم برا یاما جون. وست نداشتمصداشو د يسرما. لحنش دلخور بود چقدر

با من؟  يکار کرد یچ...فربد...فربد....کنم تا دلم سبک بشه هیو انقدر گر نمیبش کیتار يجا هی. چشمام رو ببندم خواستمیفقط م

.غلم کردجلو در، محکم ب دینگار با تاپ و شلوارك پر. رو باز کردم در

.یاز نگران رمیمیم یگیتو دختر؟ نم یکجائ-

:رمق گفتم یب. قرمز نگاهش کردم یحوصله و با چشمان یب

.باهام اومده ایبرد-

:گفت یرو جمع کرد و با نگران لبخندش

؟یداغون نقدریشده؟ دستت؟ بهار؟ چرا ا یسرت چ ؟یخوب-

. تو ادیبگم ب يندار یاگه مشکل. نجاستیا ایبرد-

:گفتم دمیدزدیم اینگاهم رو از برد کهیدر حال. و رفت تو اتاق دیعت چرخسر به

. تو ایب-

.اشکام روون شدن. آب رو باز کردم رِیوان نشستم و ش يتو. راست رفتم تو حمام کیشدم و  وارد

به محبتات  گهید يآخه چه جور! فربد! فربد! يوا....تو. من همون بهارانم یدونستیتو م....يفربد؟ تو منو شناخته بود يکار کرد یبا من چ"

"... دوست ساده ات هم نبودم یاعتماد کنم؟ من حت

من نبودم که جذاب  نیا خواست،یمنو نم! ساده! بهاران...خوردیشدنِ به من قصد و غرض داشت مثلِ خوره روحم رو م کیاز نزد نکهیا فکرِ

!هدف داشت، بهانه داشت، دروغ گفت. بودم

و اون ..."...يکردیکه فکرشم نم ینیبیرو م ییکسا....شهیم کیکف دست کوچ هیقد  یشهرِ بزرگ گاه نیا" شدیو مسرم اک يِتو صداش

! دستپاچه ره،یخ...آشنا يِنگاه ها

:حمام رو پر کرد یِخال ينگار بود که فضا يِبه در زد و بعد صدا یکس. چقدر تو حمام بودم دونمینم
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بهاران؟ حالت خوبه؟... گچِ دستت... نرسه به زخمِ سرت حالت خوبه؟ آب. برات حوله آوردم-

 یلیداشت؟ زخمِ سر و دستم مقابل زخمِ دلم خ یتیچه اهم یول. بود به زخمِ کنارِ ابروم دهیحتما آب رس. آب رِیرو برده بودم ز سرم

. بود کیکوچ

نگار دوباره به در . ستادمیسرِ جام ا یله رو تنم کردم و کمحو. جوشهیو سرکه م ریاالن دلش داره مثلِ س دونستمیم. رو از نگار گرفتم حوله

:زد

شده؟ يزیچ-

.رمیکه بم ذاشتنیکاش م يا.مردم یکاش م يا.دلسوزانه اش آزار دهنده بود یِنگران

.خوبم نگرانم نباش-

.تو اتاق تمرفیم نییپا يبودم دورم و با سر دهیچیحوله رو پ. نگار دنبالِ سرم اومد. رفتم رونیاز در ب همزمان

با فربد دعوات شده؟...شهیباال م نییشده بهاران؟ حالت خوبه؟ دلم پا یچ-

.تو اتاقم رفتم

کو؟ ایبرد-

.بگم يزیچ خوامیکه نم دیفهم

.رهیرفت شام بگ-

. هیگر يِتلنگر برا هیمنتظرِ  دیشا. ناراحت بود لحنش

. نگرانم نباش. من خوبم -

. شدمیوقت خوب نم چیه. من خوب نبودم. که زدم، خودم هم شک داشتم یبه حرف. شک داشت. نگاهم کرد یکم

.چشمم گذشتم يِدستم رو رو. دمیتخت دراز کش يِرو

؟یکنیچراغ رو خاموش م. کنهیسرم درد م-

چقدر . نداشتم نشدیم يکه جار ییاشکها يِرو یکنترل چیه.گونه هام گرم شد دینکش هیبه ثان. رفت رونیب دیاومد و نگار با ترد فنیآ يِصدا

با من؟ يکار کرد یچ. سیبودم رئ دنتیمشتاقِ د

ست،یکیسنگدالن قدرِ دل و سنگ  نیا شِیپ

ستیکیو قالِ زغن و بانگ شباهنگ  لیق

نیتر اریبه جهان  يآن را که تو خواند يدید

نیاز عشقش سرشار تر یرا ساخت نهیس

نیمنم بهرِ تو غمخوار تر گفتیم آنکه

!!نیچه دل آزار تر! شد نیدل آزارتر چه
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:درِ اتاق رو باز کرد و گفت ایبرد. شدیچشمام ورم کرده بود و باز نم. دمیشدنِ در از خواب پر دهیکوب يِصدا با

!باد زد پشت در د،یکردم؟ ببخش دارتیب-

:چشمام رو بستم و گفتم دوباره

.نداره یاشکال-

شام؟ ياینم-

.شمیچرا، االن پا م-

.اما فکر کنم تو اتاق موند تا لباساش رو عوض کنه ایبرد. بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه. زدیسرم هنوز نبض م. تو اتاق بمونم خواستمینم

.کردیتند تند ساالد درست م نگار

.سالم-

؟يشد داریاا، ب-

.شب خوابم نبره ترسمیم-

.يدیخوابیروزه دانشگاه ست، بهتر بود اصال نم نیفردا هم که اول-

.ترم کوتاه بود انیم التیچقدر تعط. نگفتم يزیکاهو به دهانم گذاشتم و چ يا هتکّ

:ادامه داد نگار

. ساعت میفقط ن ،يدینخواب ادمیگرچه ز-

. برش داشتم که بذارمش تو اتاق. بود ییرایپذ يچشمم به چمدونم خورد که هنوز گوشه . وقت شام بود. به ساعت کردم یحوصله نگاه یب

.حساسه یو پاش ختینگار چقدر به ر دونستمیم

هنوز .دمیکش ینفس راحت. رونیب دمشیتخت کش ریخم شدم از ز. پوال فیراست رفتم سراغ ک کیو  رمیتحر زیرو گذاشتم کنار م چمدونم

.سر جاش بود

:جلو اومد و گفت فیک دنیبا د. کردیداده بود و نگاهم م هیبه چهار چوب در تک ایبرد

سر جاشه؟-

گفتم دمیرو کش پشیز. کون دادمو ت سرم

...نیبب ایب-

:به پوال بندازه گفت ینگاه یچشم ریز یحت اینگاهش رو از صورتم برداره  نکهیبدون ا. پیدستش رو گذشت رو ز. شد طرفم خم

.فکرم مشغولش بشه خوامینم-

. دیرو کش پیز و
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قبل از . رفتمیهاش در م میج نیس ریاز ز دیفعال با. ومدیبا نگار م شیاحوال پرس يصدا. رونیلباسش رو عوض کرد و از اتاق رفت ب ایبرد

دو سه لقمه خوردم و بالفاصله  لیم یبا ب. پسر نیبه کباب داشت ا يچه عالقه ا. کباب گرفته بود با دوغ ایبرد.رونیتو اتاق رفتم ب ادیب نکهیا

بابا افتاده، فقط سربسته گفتم که  يبرا ینگفتم چه اتفاق. دیرو پرسنگار کلّ ماجرا  ز،یسرِ م. کردیسرم هنوز درد م. رو قورت دادم کنمس

.اومده شیپ یمشکل

بعد  دیخوابیم رفت،یم دیبا. برم تو اتاق ایقبل از برد خواستمینم. داشتم دیشد یاحساس خستگ. چشم دوخته بود ونیزیمتفکر به تلو ایبرد

.رفتمیمن م

فکر .دیلرز بمیتو ج لمیکه موبا زدمیبا نگار حرف م. منتظر موندم کمی.ت تو اتاقگفت و رف يریبود که شب بخ 10:30ساعت  آخرسر

:نوشته بود.اما فربد بود.کارت دارم ایبگه ب خوادیو م استیکردم برد

حالت بهتره؟ ؟یسالم، خوب -

:تند نوشتم تند

کدومش؟ م؟یجسم م؟حالیکدوم حالم؟حال روح-

.نمتیبب دیبا یعنی. نمتیبب خوامیم. اما رو در رو. دمیم حیبهاران، من توض-

.یعیرف يمونده باشه آقا یحرف گهید کنمیفکر نم -

.مامانمه لیفام یعیرف. هستم ایفقط جهت اطالع،من بهن. کنمیاصرار نم. خودته لیباشه م -

:و نگار گفت اوردمیخودم ن يبه رو. که دادم خنده ام گرفت یسوت از

کرده؟ تیر عصبانکه انقد یکنیم ياس ام اس باز یک با

.بخوابم خوامیم کنهیسرم درد م یلیاالن خ. دمیم حینگار جان برات توض-

. تا االن خوابش برده باشه رفتم تو اتاق ایبرد نکهیبه ا دیگفتم و با ام يریشب به خ. بزنه ینشدم حرف منتظر

. شیشونیبود و دست راستشو گذشته بود رو پ دهیمر خوابرو ک. تخت من نیجاشو انداخته بود پائ ایبرد. وارد اتاق شدم نیپاورچ نیپاورچ

:بسته گفت يبا همون چشما. شدم رهیبهش خ. آروم نشستم لب تختم. چشماش بسته بود

.راحت باش ستمیخواب ن ؟ياومد-

:آروم گفت. سردم شده بود . لحاف ریز دمیآروم خز. پشتش بهم بود. دیرو دست چپش خواب دیچرخ و

خوب؟ -

پوال، تازه داشت دوباره باهام مهربون  هیبعد از قض. محاکمه ام کنه ایبرد نکهیا. کردمیلحظه فرار م نیاز ا. زهیز گرفتم اشکم نررو گا لبم

. دیبه سمتم چرخ. بغض نذاشت حرف بزنم.شدیم

. نه.باشم ها دهیرس جهینت نیابه  یالک نکهینه ا. ستین شیکس تو زندگ چیچرا ه. ستیدخترا ن هیچرا بهاران مثل بق کردمیفکر م شهیهم-

صد  يو روز کنهینم لنتیرو سا شیگوش کنه،یم یطونیو ش خندهیو بند م دیق یکه ب يدختر فهممیمن مردم بهاران، م. دادیرفتارات نشون م

 دادمیربطش م یگبا ساد. عوض شده يزیچ هی دونستمیم یکه برگشت ندفعهیا. و داشته باشه یکس تونهینم ذاره،یور و اونور جاش م نیبار ا

. بابت بابا تینارحت ایپوال،  هیبه قض
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:کرد و گفت یمکث

مگه نه؟...کردم یبچگ-

. دمشید یبگم؟ اتفاق يچه جور....اون یعنی...من. ایبرد یدونیراجبش نم یچیتو ه-

. رو برد باال دستش

چرا  نه،الم ایٔسو. ياحساس دار ،يتوام دختر. يشددوست  یبهار که با کس ستمیاصال ازت ناراحت ن. نیبپرسم چطور آشنا شد خوامینم-

االن شک افتاده . از جانبت راحت شه المیخ شدیباعث م نیهم. که از احواالتت با خبرم کمیبهت نزد نقدیا کردمیفکر م شهیهم ؟یبهم نگفت

 یگفتیکه م يخودت نبود. یگفتیه بود بهم ماگ. باور کنم رابطه ات باهاش ساده بوده تونمینم. باور کنم آدرست رو نداشت تونمینم. به جونم

بهش شک کرد؟ دیشد با يپنهونکار يزیهروقت چ

....بود، نفساش صدا دار شده بود یعصب ایبرد. سرم رو تکون دادم. دادیامونم نم اشک

....يثابت کن همون بهار...االن به من بگو-

....شیشناسیم یمگه نگفت....هیپسر خوب یلیفربد خ-

:نگاهم کرد، صداش رفت باال هیسفاندر  عاقل

 ه؟یبعدشم، مگه من گفتم پسر بد....تر بود بهیغر يا بهیتو از هر غر يبرا ش؟یشناختیمگه تو م-

. ....شناسمشیهنوز چهار ماه نشده م-

:دیکش داد

 ؟يدیم صیتشخ یرو از دو فرسخ نشیو ماش شیشناسیماه نشده م چهار

:طمئن گفتمرو جمع و جور کردم، محکم و م خودم

بلند بگو که ...اریبه زبون ب ؟يراجع به من فکر کرد یچ ؟يریچرا انقدر تند م ؟یبه کجا برس يخوایم. فهممتیمن نم ه؟یاالن مشکلت چ-

 يرو بشناسم، هفته ا نشیماش دمیبا. کنمیکه توش کار م هیعامل شرکت ریفربد مد. من همون بهارانم که بودم. يراجع بهم کرد يچه فکر

. دمشید یمن به صورت اتفاق. شناختن خودش ينه برا ،یاز دو فرسخ نشیشناختن ماش ينه برا. ستیرفتن کم ن وژهه بار سر پردو س

. ستین یکردم حرف ينذاشتم و کار بد انیخانواده ام رو در جر نکهیدر ا. يبعد يدارهایمنجر شد به د. مزاحم نجاتم داد هیاز دست  یعنی

بدون . بهم آرامش داد. تمام مدت کنارم بود. فربد منو رسوند تا فرودگاه رازیش امیخواستم ب یوقت. یکن نیتوه بهم دمیاما بهت اجازه نم

 هیعاشق پا به پام گر هینه مثل  ،یدوست واقع کی. دوست کیمثل . رازیش رمیدارم م مهیسرآس نطوریافتاده که ا یبپرسه چه اتفاق نکهیا

.شد کینزدپسر فرصت طلب بهم  هیکرد، نه مثل 

:مکث کردم، آب دهانم رو قورت دادم و گفتم یکم

. هست از طرف منه یاگه احساس. روحشم ازشون خبر نداره یرو اون حت یزنیکه تو م ییتهمت ها نیا-

:دمیشنینفس هاش رو م يآروم تر شده بود، اما من هنوز صدا. ریسرش رو انداخته بود ز. کردم مکث

صالحم  شهیمطمئنم که هم. تو اعتماد ندارم يکس به اندازه  چیبه ه. یزمیعز ،یتو داداشم. يظ بشه بردحف میخصوص میدوست دارم حر-

. مال منن. کنم مشونیتقس یبا کس تونمینم. از احساساتم برات بگم نمیاما ازم نخواه بش. یرو خواست



ربر انجمن نودهشتیاکا  64بهاران –  صبح آرزو                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٢٧

:ادامه دادم. دمیچیپتو رو محکم دورم پ. جام نشستم تو

که بشه اسمش رو گذاشت ارتباط، حتما بهت  يزیچ هیرابطه که دو طرفه باشه،  هیمثل  ومد،یبه وجود م نمونیب يزیمطمئن بودم اگر چ-

که  کردیرفتار م یمثل کس. و راحته باهام یمیصم نقدریفقط فکرم مشغول بود که چرا ا. ادیب شیزوده که پ یلیخ یعنی. مدین شیاما پ. گمیم

. يعاد يعاد. دیشک و ترد يبرا يسو استفاده، نه نشونه ا يبرا ینه تالش. شناسمشیسالهاست م

:زدم و گفتم يپوزخند

. من بت بود يفربد برا. دارم که بدونم یلینه تما دونم،ینداد رو نه م ییچرا آشنا نکهیا. میبود من ک دهیاز همون موقع فهم فهمم،یاما االن م-

شهر بزرگ،  نیتو ا ییسال تنها2. سو استفاده کنن، و نکنن یکه بتونن از کس ییاونا. نسلشون منقرض شده کردمیکه فکر م ییاز نماد پسرا

. باورهام غلط بودن دیشا نمیبیم کنمیاما االن که فکر م. فربد باور هام رو عوض کرد. ستیطمع ن یداده بود که سالم گرگ ب ادمی یندگز

....کننیصبر م. کننیدفعه حمله نم هیگرگها  دیشا

.بت فربد که برام شکسته بودمثل . شکست بغضم

.دستش رو حلقه کرد دورم. کنارم نشست رو تخت. آروم از جاش بلند شد ایبرد

.بهت شک کردم دیببخش-

:سرم رو بغل کرد و گفت. رو موهام دیکش دست

.دهیآدما رو نشون نم یمثل زمان ذات واقع زیچ چیه. صبر داشته باش. مثل من....یکنیزود قضاوت م يعادت دار-

و البته مثبت دیجد يباشه با اتفاقا دیروز جد هی شمیکه صبح که از خواب پا م دیام نیبا ا. دمیبود خواب یهر بدبخت به

***

که با  یهمون بهاران. منم نیانگار نه انگار که ا. دمیابرو هام رو تو هم کش.کردم جکتیر. فربد بود. خوردیصبحانه،تلفنم زنگ م زیم سر

 يبرا یلیدل. دمشیفهمینم. جوابش رو بدم خواستمینم یحت. رفتیاز دلش م ایغم دن لشیصفحه موبا يسم فربد روخاموش روشن شدن ا

ها و  یکار دادن ها، کوه رفتن ها و مهربون شنهادیپ. خوردم بیفر کردمیحس م. کرد يسه ماه تمام باهام باز. اشتوجود ند يپنهان کار

.کردم جکتیباز هم ر. دوباره زنگ زد. دوست نداشتم نویو من ا. اشتد لیگاهش دل یگاه و ب يها تیاحساس مسول

دفعه باعث شده بود دوباره  هی نکاریا. زیرو پرت کردم رو م یگوش. رو بخونم امشیپ خواستمینم یحت. از دستش دلخور بودم. اومد امیپ

.لبخند زدم اریاخت یب. نمیفربد رو بب

:گفت نشستیم کهیالحوله اش رو رو دوشش انداخت و درح ایبرد

. جوابش رو بده بهاران-

. شهیم رمیبرم دانشگاه د دیبا-

. گرفتم و بلند شدم يا لقمه

شه؟یکالست تموم م یتو ک. شماره اش رو بهم بده. فربد شیپ رمیمن امروز م. یدونیخودت م-

. خوابگاه بپرسم يبرم برا دیبعدشم با.کالس دارم  12تا ساعت -

:دیپرس جیمرتب کرد و گمقنعه اش رو  نگار
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؟يبر يخوایخوابگاه چرا؟م-

.مفت شکیبه هر حال سنگ مفت گنج. نمونده یموقع سال اتاق نیالبته که احتماال ا. اره-

که خوراکم اشک بود و آه و  شدیروز م 10. گنده شده بود یچشمام حساب. یمشک یتیبا شلوار مخمل کبر دمیرو پوش میسبز سدر يمانتو

:گفت ایکه برد رونیاز در برم باومدم . ناله

. ازش عذر بخوام شبمیبابت رفتار د دیشماره فربد رو اس ام اس کن، با-

.فرستمیاالن م نیباشه، هم یول. میستیعذر بخواد من و تو ن دیکه با یاون-

:فربد نوشته بود. نخونده يها جیرفت تو مس کیاتومات. لمس کردم که باز شه مویگوش ي صفحه

هاتون  يو بچه باز يمامانم رو وارد لجباز.واسه امشب دعوتتون کنه خوادیمامانم م ن،یتلفنتون رو جواب بد نیمحترم، لطف کنخانوم  -

.لطفا نینکن

گرفتیخودش تماس م ایاصال چرا من جوابشو بدم؟ برد. شدم یحرص

:رفتینم ادشیاز  یبدو هم فضولاما تو همون حالت بدو .شده بود ریطبقِ معمول د. سیسرو یزنگ زده بود تاکس نگار

؟يبا فربد دعوات شده؟ چرا جوابش رو نداد-

آدیازش خوشم نم. حالشو نداشتم -

.لطفا حرف مفت نزن تیپس موقع عصبان. که حل نشه ستین یمشکل چیه. کمتر چرت بگو-

؟یت مندوس نیتریمیتو که مثال صم یبکشم؟ حت دیاز همه با ؟یزنیبا من بد حرف م نقدریتو چرا ا-

 نیمثل ا. از هر ده تا کلمه ات هفتاش فربد . یزنیاز سر کار فقط دو ساعت راجع بهش حرف م يایهر روز م وانه،ید يخوب دختره  -

نه . عاقالنه رفتار کن کمی گه،ید يبزرگ شد. کاسه کوزه ش ریز یبزن يخوایباال چشمت ابرو م گهیتا بت م. یمونیشونزده ساله م يدخترا

...يعرض دو ساعت فارغ شد نکهیو تاب خوردن هر روزه ات نه به ا چیه پبه اون هم

.اون ای یدوست من ستیمعلوم ن. يشده؟ اصال تو از اولشم طرفدار فربد بود یچ یدونیم یتو چ-

.شده یآدم بگو چ نیخوب ع-

از  چارهیمن ب. و سرم شکسته ستیهونه که حالم خوب نب نیاومده به ا رازیبا من از ش ینیبیهم که م ایبرد. فربد اومده بود دنبالم فرودگاه -

....سال نهمهیا يکجا بود... داداش  يا....بغل کردن دنیهم رو د نایا فتادم،یشدت استرس داشتم پس م

:نگاه داشته شده گفت نییکه مشخص بود به زور پا ییچشماش گرد شده بودبا صدا کهیدر حال نگار

شناختن؟یهم رو م ؟یگیم یچ-

:دوباره به گلوم چنگ زد بغض

که  گفتیبهم م دیبگو چرا نبا...کن يازش طرفدار...تو بگو... نگار. دارهیازم سو استفاده کنه دست از سرم بر نم خواستهیفربد م نکهیفکر ا-

....کن میراض....بوده مونیخانوادگ یمیدوست صم

. دوباره روون شد اشکم
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 تیبا موقع یدلم خوش شد که کس یبار تو زندگ نیاول يبرا...کنهیه که رفتارش با من فرق مفکر کردم دوستم دار....منه احمق رو بگو-

 کردیباور م یاما ک...نشد کترینزد یوقت از چهارچوب دوست چیهرچند، ه...بهم توجه نشون داده یو وضع زندگ افهیو ق پیت نیفربد، ا

تا دو سه تا اس ام اس نده و  یشب....کوه، اونم هر هفته ادیهستم ب شیط منشکه فق یسرکار پاشه با من ریو سخت گ یراتمقر ي ایمهندس بهن

....من بودم که احمق بودم و سر خوش نیا...هم نبود یاز حالم با خبر نشه، خوابش نبره؟ واقعا که باور کردن

:لحنش آروم باشه گفت کردیم یسع کهینگار دورم حلقه شد، در حال دست

....آروم باش بهاران-

:بعد متفکر ادامه داد و

چطور ممکن بود بخواد سو استفاده کنه؟ ....نداده تا حاال يشنهادیپ چیاون که ه گفت؟یبهت م دیپنهان کنه؟ چرا نبا دیبا یچ يآخه برا یول-

...ستیوسط درست ن نیا يزیچ هی....بهاران فهممیمن نم

:توجه به بچه ها تو کالس اومد جلو یب. از جاش بلند شد. جهم شدبود که متو یکس نیاشکان اول. میوارد کالس شد م،یدیرس باالخره

تو دختر؟ يشد یچ!! بهاران-

بهش گفته بودم جلو بچه ها اسمم . کردنیگرد نگاهمون م يبا چشم به بچه ها اشاره کردم که داشتن با چشما. مینیرو گذاشتم رو ب دستم

.رونیب دمیاز کالس کش دیرو کش نمیتآس. نمونهیب يزیدوست نداشتم فکر کنن چ. رو صدا نزنه

:گفتم یاعتراض

...صبر کن قهید هی....ییا.....نمیبب ستایو ا! اشکان-

.دمیرو با خشونت از دستش کش نمیآست و

حاال . دور باشم اشونیپشت سرم حرف نزنه و از خاله زنک باز یکردم کس یاز سال اول سع ؟يمنو نکرد يبود؟ فکر آبرو یچه حرکت نیا-

جمع کنم؟ يرو چجور یگند جنابعال نیا

:توجه به من گفت یب

نگات کنم؟  نمیخونسرد بش يخوایم. يسر خودت آورد ییچه بال ستیمعلوم ن...یتصادف...یجلوم ، اسقاط ياالنم اومد ،يروز نبود 10 -

 ؟يمواظب خودت بود ينجوریا راز؟یش یرفت یوقت يبود ينجوریا

. به موهاش دیدستش رو کش یعصب

. بودم دهیند ينجوریاشکان رو تا حاال ا. کش اومده بود ورتمص

:گفتم

....من که االن سالمم، نگاه کن...یشیچرا ناراحت م... داداش من....اشکان-

:توجه گفت یکرد، ب نگاهم

....ستمیمن داداشت ن-

....رفت و

...دنبالش دمیدو
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.ستایوا-

. س تو راهرو نبودک چیه. چرخوندمش طرف خودم. اما برنگشت ستادیا

. یچون داداشم. دستتو بکشم تونمیم...نیبب. بهت نگاه کنم تونمینم نمیاز ا ریغ. یتو داداشم-

.زدم تو بازوش یمشت

...مشت بکوبم تو بازوت رهیگیازت حرصم م یوقت تونمیم-

:و دوختم بهش چشمام

سالم  یجنبه حت یب يمن با آدم ها. شهیتموم م زیجا همه چ نیبدون هم ،ياگه جنبش رو ندار....ياگر طاقتش رو ندار. یچون داداشم-

. داشته باشم تونمیساده هم نم کیعل

که تو هم مثل  يزدیتو خودتو گول م....کردمیصدا م یرو آبج دهیمن نگار و سپ. بود يباز هیالفاظ برام  نیتموم ا. يوقت خواهرم نبود چیه-

.وقت چیه. یآبجوقت بهت نگفته بودم  چیوگرنه من ه. ییاونا

:دمیداد کش.شدم یعصب

...دورم رو گرفته بودن و من ساده و احمق به همتون اعتماد داشتم ییها یچه عوض. رسدیم يباغ بر نیهر دم از ا-

.کردم یخال چارهیب نیحرص فربدم سر ا. دور شدم ازش

.برنگشت گهیاشکان د. تو کالس برگشتم

***

متعجب و پر از سوال بچه ها گذشتم و رفتم ساختمون  ياز جلو چشما. منتظر نگار نموندم. صله بودمکم حو. چطور کالس گذشت دمینفهم

. دانشگاه واسه خوابگاه بپرسم يمرکز

سبز جدا شده بودن عبور  يفضا هیکه با شمشاد از بق یکیبار ياز راهروها. دانشگاهمون رو دوست داشتم، سرسبز و قشنگ بود يفضا

 یخانوم خرم.بکنم یسرم رو کردم تو تا سالم. بود یبدن تیقبل از اتاق امور خوابگاه ها، اتاق ترب. ير ساختمون مرکزبه د دمیکردم و رس

:گفت وسرش رو باال گرفت 

نورا؟یا ؟یخوش ؟یخوب. به، بهاران خانوم به

.ستمیبد ن ،یمرس-

:به دستم انداخت و گفت ینگاه

...افتاده ینگو اتفاق ا،یچونیپیرو م نهایتمر گمیم-

.کرد يبسکتبال باز شهینم ينجوریا. مراعاتش کنم خوب شه کمی دیمتأسفانه با -

از نبودت استفاده  يدیحم. دو گروه شدن. بچه ها نیاختالف افتاده ب یکمیامون خدا؟  يرو ول کرد میت. يدادیم يخبر هی یکاش ول-

.هم دورش جمع شدن يسر هی. کرده یتانیکاپ يکرده، ادعا
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.بسکتبال دانشگاه بود میزهرا تو ت يها يکه برام مهم بود بچه باز يزیچ نیآخر. زدم پوزخند

. بودم رشیگیپ ينجوریکه ا دادهیبهم آرامش م. ورزش عشق منه نیا. باشن یهر جور همه راض. نداشتم و ندارم یمن ادعائ. ستیمهم ن-

.کنار ذارمشیبهم، م زهیاگر بخواد اعصابم رو بر

:و گفت دیخند

. نیریجام رو بگ دیامسال با. ذارمیمن نم -

 يزیچ یمسئول هی تونستمیم دمیرسیم 1اگه قبل از . بود 12:30ساعت رو نگاه کردم . بغلم گذاشتن اجازه داد برم ریهندوانه ز یاز کل بعد

.تا فردا رفتیوگرنه م. کنم دایپ

:گفت ییآقا يصدا. زدم و منتظر شدم  در

.دییبفرما-

از کلّ . بود یمیصم یلیبا خانوما خ ایگو کردیرو جمع م وانهایهم اونجا ل یآقائ. بود که سه تا خانوم پشتش نشسته بودن زیتا م سه. شدم وارد

. جلو دمیمقنعه ام رو کش. معذب شدم. ینیمعلوم بود و چش و ب یشونیصورت خانمها فقط نصف پ

:به حرف اومد شونیکی باالخره

؟یداشت يکار-

نفر جا دارن؟ هیخوابگاه ها واسه  نمیببسالم، اومدم -

خوابگاه؟ يبر یگرفت میتصم-

.بله-

؟ یهست یتهران-

.نه-

؟يپس تا حاال کجا بود-

.یدادم بگم خوابگاه خصوص حیترج. ومدیلحنش خوشم ن از

.لحظه صبر کن چک کنم هی -

به هم انداختن و سر تکون  یحرف نگاه نیدن با اکه به شدت روم زوم شده بو گهیدو تا خانوم د. ور رفتن ستمشیکرد با س شروع

بهش  یمانتوم کوتاه بود؟ نگاه دمیشا. باشه دیکه نبا رونهیب مییجا ده،یبهم چسب يزیچ کردمیفکر م. اعتماد به نفسم رو از دست دادم.دادن

بود؟ یها چ یلعنت نیپس مشکل ا. بود زانومانداختم که تا سر 

:گفت زدیب مکرم ضّد آفتا کهیدر حال شونیکی

کرم ضّد آفتاب هم حرامه؟ گنیم يدیشن-

:جواب داد یکیاون -

.کنهیجلب توجه م زنهیبابا صورت آدم برق م. زدمیوقت نم چیمن که ه-
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 نیبا ا ياسالم رو نجات بد يریبم یفتیب يریهمون بهتر که سرطان پوست بگ.ارمیاز تعجب کم مونده بود شاخ در ب. گرد شد چشمام

.خرافاتت

 میتونینم تیوضع نیبا ا. خاص خودشونو دارن نیگرچه بگم که خوابگاه ها قوان. شماره تماستو بذار يخوایاگر م یول. ستیه خانوم، جا نن-

.میکن يبرات کار

. به سر تا پام اشاره کرد و

د آخه مگه من چم بود؟. تو گلوم دیچیپ يبد بغض

.خواستمیتازه م يهوا. رونیو از اتاق زدم ب. رو دادم دستام شماره ام دیکردم و با لرزش شد یلب ریز تشکر

**********

راجع به امشب باهام  خواستیبود، حتما م ایبرد. شدیدر آوردم، صفحه اش خاموش روشن م بمیکرده بودم از ج لنتیرو که سا لمیموبا

 دهیشنبه ها کباب کوب يغذا. رم سلف غذا بخورمگرفتم ب میتصم. گشنه ام شده بود. رمیجواب ندادم، بذار فکر کنه هنوز درگ.حرف بزنه

. بود

همه دارن  کردمیاحساس م. شده بودم یاالتیخ. سالن رو انتخاب کردم و نشستم يگوشه  نیخلوت تر. و غذام رو گرفتم ستادمیصف ا تو

 يا دهیبا کباب کوب د،یطول نکش یلیانتظارم خ. نقل محافلشون میمنو اشکان شد کردمیفکر م. کننیو در گوش هم پچ پچ م کننیمنو نگاه م

:کالس ياز بچه ها یکی. بود يهد. خاموش روشن شد لمیموبا يکه دوباره صفحه  گرفتمیم یک داشت کشتیهم الست يکه درصد

..کجا ییآخه تو کجا اشکان رضا یول گم،یمن دوستتم تو روت م نیکارت اصال درست نبود، بب-

. غذام رو کنار زدم، دو قاشق هم نخورده بودم ینیس. ومدیها بدم م يخاله زنک باز نیچقد از ا. دمپاك کر, اس ام اس اشو نخونده  هیبق

. جواب دادم نگران نشه ندفعهیدوباره زنگ زد، ا ایبرد. دادمیپاهام رو تند تند تکون م یعصب. اشتهام کور شده بود

تموم شد؟  ؟یکجائ ؟یبهاران خوب-

.آره، سلفم-

. ناهار میبر ایب یاگه غذا نگرفت. من دم دانشکده ام-

:تو قسمت مخصوص گفتم ذاشتمیرو م ینیس دیبا نکهیتوجه به ا یرو برداشتم و ب فمیشدم، ک بلند

.جلو بوفه ستایوا. امیاالن م-

.دم دانشکده. مینیبیم-

. هم نبود قهید 5از سلف تا دانشکده . رفتمیتند راه م تند

باهاش دست . صدام زد ایبرد. بوفه شدم کینزد. فربد نباشه نیماش تونستیم. توش نبود یکس. م کند شدحرکات دیسف يایتیزان هی دنید با

. دادم

؟يناهار خورد-

.افتضاح بود. نه-

.میپس بزن بر. باشه -



ربر انجمن نودهشتیاکا  64بهاران –  صبح آرزو                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣٣

.ایکرد سمت زانت تمیرو انداخت دور شونه ام و هدا دستش

.ستادمیا

شد؟ یچ-

؟ياومد یبا ک-

!بهاران-

....منو بده جواب...ایبرد -

.یذره بالغ تر رفتار کن هیانتظار دارم ازت . اونور بوده نوریمن ا يامروز پا به پا يفربد از کارش زده، همه ...زشته بهاران-

؟يگولم زد نکهیبگم ممنون از ا رم؟بعدشمیبگ لیدروغ تحو ستمیوا یعنی ؟یچ یعنیبالغ تر -

.بده حیبرات توض يبهش فرصت بد یعنینه، -

گه برام مهم نباشه؟ و ا-

.فرصت نکرد جوابم رو بده ایبرد ومد،یفربد که به سمتمون م دنید با

.سالم-

 يسورمه ا یبارون هی.يسورمه ا نیبود با ج دهیپوش يآجر وریپل هی. غشیت شیمات شدم تو صورت ش. کردیبود و محکم، نگاهم نم يجد

. ت دادم و نگاهم رو ازش گرفتمآب دهانم رو قور. هم تنش بود ومدیرونش م يکه تا وسطا

.تفاوت باشه یکردم لحنم ب یخالف درونم سع بر

.سالم-

.شد نینکرد، سوار ماش صبر

.يبرد رمیتا بهشتم نم نیمن با ا. اون خودشو گرفته برام رم،ینگ لشیمن تحو نکهیا يچشه؟ جا نیا-

:و گفت رونیآورد ب نیکه حاال کمربندشم بسته بود، سرش رو از تو ماش فربد

شب شده ها؟ میستین یک میهست یک میتا ثابت کن ادیاالن انتظامات م د؟یشیسوار نم-

:رو به من گفت ایبرد

.شو ادهیوسط راه پ يشد تیاصال اگه اذ. نداشته باشه تیکار دمیقول م م،یبر ایب. تو رو خدا بهار-

 یپوف. شدم دهیتوکمتر از چهار ساعت با سه تا پسر مختلف د. خوندمیفاتحه خودم رو م دیبا. که امروز اشکان زده بود افتادم يگند ادی

.سوار شدم یو ناراض دمیکش

پس بچرخ تا  ه،ینجوریحاال که ا. رو دراوردم و خودمو سرگرم نشون دادم لمیموبا. هم نشست و کمربندشو بست ایبرد. نیتو ماش نشستم

فربد . میهنوز حرکت نکرده بود. گرفتم باال هیثان کیسرمو . حوصلشونو نداشتمبه اس ام اس هام انداختم، نه  ینگاه. فربد خان میبچرخ

:برق نگاهش رو ازم گرفت، رو به رو رو نگاه کرد و گفت. چشمم به چشمش افتاد. کردینگاهم م نهیداشت از تو آ

.کمربندتون-
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 چیکه ه يزیچ. يرو لج و لجباز ندازتمیم ؟دارهيرینگاهت کنم بعد تو نگاهت رو ازم بگ یخواستیم ؟یکن عمیضا یخواستیفقط م! یلعنت

با  یلیآورده بگه خ ریوقت گ نمیا. با حرص کمربندم رو بستم. فربد خان دمیاما به تو نشون م. وقت لجباز نبودم چیمن ه. وقت نبودم

.راه افتاد نهیضبطش رو روشن کرد و با طمأن....بندهیکمربند م نهیشیعقب م یآخه ک! فرهنگه

ضبط رو  يبا لبخند دست برد و صدا ایبرد....دنیگوش م اوشیهمش س یپسرا رو ولشون کن نیا....دیچیپ نیتو ماش یشیقم اوشیس يصدا

:رو به فربد گفت...بلند تر کرد

؟يدیگوش م اوشیهنوزم س-

:کرد و گفت یقشنگ يخنده  فربد

...میش یخواننده م میبزرگ ش میکرد یفکر م....میخوندیخونتون با آهنگاش م نیرزمیتو ز یدو تائ... که نرفته ادتی-

....و گفت دیبلند خند ایبرد

....دستت یگرفت یم کروفنیکه به جا م یصندوق يبا اون چوب ها-

....یداشت یقیآالت و ادوات موس يخودت با کالس بود نکهینه ا-

....ندارم یمن ادعائ-

:به من برگشت و گفت رو

....بود تارمیگ نیاول.....بهش وصل کرده بودم با همون چوب صندوق ها میبهار، چند تا سحلب روغن رو برداشته بودم  هی-

.....دیبلند خند بلند

از بابت من و فربد راحت  الشیحاال هم که خ. کردیخنده اش آرومم م شهیهم. سر حال اومدم ایبرد ياز خنده ها.زدیآروم لبخند م فربد

.ادیز یلیخ. رو دوست داشتم ایبرد نیا. کردیتر رفتار م یمیشده بود، صم

....آواز ریزدن ز یدو تائ و

تو گوش دالون چهیپاهات بپ يصدا شدیکاش م"

.....سر آفتابگردونامون.....دالون بچرخه طرف

تو باشه يپر گلها...دوباره باغچه شدیم کاش

".....با نوازش تو وا شه....میمر دیسف ي غنچه

 یسال اختالف سن 5 ایمن با برد. لبم يو خاطره، لبخند آورد گوشه  یکدلی نهمهیا ،یکینزد نهمهیاما ا...تفاوت باشم یکردم ب یسع یلیخ

.بود یها م یهمون سن دیفربد هم با. داشتم

آروم . شیصندل یدادم به پشت هیدستم رو بردم دور گردنش و سرم رو تک اریاخت یب. بودم دهیاز ته دلش رو ند يوقت بود خنده ها یلیخ

:ر گوشش گفتمد

...بخند شهیهم-

ماه بود، و هوا از  ياواخر د. ومدیسرم رو چرخوندم طرف پنجره،بارون م. برگشتم و صاف نشستم. داد و ول کرد يفشار. رو گرفت دستم

به  يسو نظر تهتونسیبوده، نم کینزد ایکه انقد به برد یکس. رونیاز فکر فربد اومده بودم ب. ادیبرف ب رفتیاحتمالش م. سردتر يحد عاد



ربر انجمن نودهشتیاکا  64بهاران –  صبح آرزو                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣٥

باهاش حرف  خواستمیاما خوب، فعال نم. کشش بدم و ثابت کنم هنوز بچه ام خواستمینم گهید....داشته یلیواقعاً دل دیشا. من داشته باشه

. شدیحاال حاال ها دلم با فربد صاف نم. بزنم

به خودم کردم که  ینگاه. گشتیپارك م يدنبال جا. اشهباحال ب یلیخ دیسرما اون باال با نیتو ا. نداختیدربند م ادیمنو  رفتیکه م يریمس

 یلیقلبم ق ده،یحاال فربد اون کت خوشگلش رو بهم م نکهیاز فکر ا. نداشتم يا گهید زیهم گرم نبود چ یلیکه خ میسبز سدر يبه جز پالتو

:دستم رو گذاشتم روش و تو دلم گفتم. رفتیم یلیو

!“پس لطفا ساکت....رمیگیخودشم بکشه کتش رو نم اگه. بذار آبروم حفظ شه. بچه ریبگ آروم”

انگار سالها از ...اما. دیکشیکه اون نفس م دمیکشینفس م ییاز هوا. من یِبود ، تو دو قدم نجایفربد ا. و نداشتم زیچ چیکس و ه چیه حوصله

غرورم خورد شده . کردیاحساسِ حقارت ولم نم. بود و افسرده نیغمگ. تاب نبود یدلم نا آروم نبود، ب. زدمیتو خأل دست و پا م. من دور بود

. با هم اعتماد به نفسم رو به شدت کاهش داده بود نهایا مهو ه

باهام  ایخدا رو شکر که برد "و فکر کردم  دمیکش یقینفسِ عم. حالم رو جا آورد یهوا کم یخنک. شدم ادهیپ نیو آروم از ماش ریبه ز سر

شده؟  کیبه من نزد یخاص تیفربد با قصد و ن دمیفهمیوقت نم چیاگر من ه ترفیم شیتا کجا پ يباز نیا ".اومد

رو دوست داشتم،  یمن معموال شلوغ. شدیناهار و بعد از ظهرها پر از آدم م يِمعموال وقتا نایا. شلوغ بود یطبقِ معمول کم ،يرو ادهیپ رِیمس

. بودم دهیآدم ترس نهمهیا دنِیلحظه از د نیهرچند درست در هم

از  خوادیم دونستمینگرانمه، م دونستمیم. زدیم يو لبخند گشتیبه سمتم برم یهر از گاه ایبرد. رفتمیراه م ایعقب تر از فربد و برد یکم

عشقِ من  يو جاده  رند،یبا هم اشنا شده، مثلِ دو دوست کنارِ هم راه م ایکه فربد و برد. دمیدیم اهامیروزها رو تو رو نیا. حالم با خبر بشه

و فربد دوستانه شانه به شانه راه  ایبرد یوقت دونستمیمن از کجا م. رو تار کرد دگانمیاز اشک د يپرده ا. شهیفربد هموار و هموار تر م و

نمونده؟ یبه اصطالح عشقمون باق ياز جاده  يبه جز خرابه ا يزیچ رند،یم

که بر  یهیکر يکه بدنم رو لمس کرده بود و خنده  یدست. آوردمرو به خاطر  تمیو موقع دمیدرست کنارِ بدنم از جا پر يزیاحساس چ با

.زدیصورت جوانِ مقابلم نقش بسته بود حالم رو به هم م

؟ییتنها...سالم خوشگله-

. دمیدیکه خوابِ بد م ییکند شده بودم درست مثل وقتا. بودم زاریب فمیحالِ نزار و ضع نیمن از ا. و فشارم افتاد دیلرز نمییپا لبِ

...من...نم-

 نِیشلوار ج بِیکه به ج يریاز زنج. پسرك اما دست بردار نبود. قدم هام رو تند کردم و راه افتادم. و فربد ایچشم کردم دنبال برد چشم

 دمیکرده بود ترس زونیآو بشیج شیش

"گه؟ید کننیدعوا م نایبا ا"

. مزاحمم شده باشه کردیکس فکر نم چیبود که ه هدیانقدر به من چسب. دادیلجن م يِنفسش بود. کردیگوشم وز وز م کنار

..میدر خدمت باش -

شدیسرم اکو م يِصدا هاتو...زدیهم نم دیشا زد،یکند م قلبم

.....که يو ضربات کمربند "...مزاحمم بشه یمن نخواستم کس....نگفتم يزیمن چ..نکردم يبه خدا من کار ست،یمن ن رِیتقص..."
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!بهاران...بهاران-

....رو باز کردم چشمام

...يا..پره...اس-

دورم جمع شده  یهمه آدم ک نی؟ ا...رفته بود يکدوم گور. کردمیدست پسرك پشت مانتوم حس م يِجا...دیبه سمت مخالف دو ایبرد

... نایا...يدستا نیا....بودن

:بود نشستم یهر زحمت به

...بردار... دورم...رو از ... دستت -

دستاش رو محکم تر کرد ياز خشم گرفت و حلقه  یرنگ .شد ينگرانش جد نگاه.

.یحرف بزن یستیمجبور ن. آروم باش بهاران-

 خواستمینم. نبود یحسِ خوب. فربد افتادم يِدستا يِحال رو یب. شدمیداشتم خفه م شمینجوریهم اورد،یبند م شترینفسم رو ب شتر،یب يتقلّا

بر  یعینفسم رو به حالت طب تمیر زد،یقلبش که درست کنارِ گوشم م يِکه صدا رمیداشتم بپذاز همه بدتر دوست ن. دستاش نِیب. اونجا باشم

.ناخواسته دوباره نشستم يکالفه از خلسه . گردوندیم

.گفتم ولم کن-

:کنار گوشم گفت آروم

...من . ستین يخبر چیه نجایا. آروم باش دختر-

.سرم نشستبعد کنارِ زخمِ  یدستاش شل شد و کم. مکث کرد یکم

؟يکار کرد یبا خودت چ-

:دهانم رو قورت دادم آبِ

س؟یرئ ختمینقشه هات رو به هم ر-

. مینشسته بود یتخت يِرو. از فرصت استفاده کرده و ازش فاصله گرفتم. تکون داد نیسرش رو به طرف کالفه

"آد؟یچرا نم ایبرد"

نگاه فربد به سمتم . کردم یدر پ یپ يبود چند سرفه  یبه هر زحمت...شمیمدارم خفه ! آه...ینفس تنگ نیا. دادم هیتک یرو به پشت سرم

...افتاده بودم يحس و حال گوشه ا یب...پام گذاشت يِرو از پشت سرم برداشت و رو یپشت. به سرعت به طرفم اومد...برگشت

!..بهاران! بهاران-

که  یبالشتک يِکردم و رو يضربدر نهیس يِدستام رو جلو. شد قیوجودم تزربا فاصله به  يدو سه تا اسپر. شدیم کیبود که نزد ایبرد يِصدا

.پاهام گذاشته بود افتادم يِفربد رو

.رفتم یباشم به خوابِ آروم دهیتر شد، و من خسته، انگار که ساعتها دو قیکم کم اما تنفسم عم. اول نا مطمئن و دردناك بود يِنفسها

. میبود نیماش يِباز کردم تو چشم

.دیببخش-
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:نگاهم کرد نهیاز تو آ فربد

دختر؟ يخوایچرا معذرت م-

سرم رو به . من...سیفربد، رئ...خوب بود زیاما اون موقع ها همه چ...قبال هم. جمله رو گفته بود نیقبال هم ا. دیچیپیسرم م يِتو صداش

.چرخوندم شهیسمت ش

آباج؟ یخوب-

ن؟یغذا خورد. نیبه دردسر افتاد. آره بهترم-

. میخوریخونه م میریگرفتم م يزیچ هی. نه-

:دمیپرس اریاخت یب. خوردیسوال مثلِ خوره مغزم رو م کی

شم؟یم ينجوریمن چرا ا-

.چشماش؟ چشماش رو هنوز دوست داشتم. نگاهم کرد نهیدوباره از تو آ فربد

؟يچجور-

. دیبود که با شک پرس ایبرد

 شهیم چرا حالم بد...شهیمزاحمم م یکس یچرا وقت-

...چرخوندم يا گهیشد، سرم رو به سمت د یمکثش که طوالن. نگاه کرد کردیم یبه فربد که رانندگ ایبرد

...که مقصر نبوده خورهیو قسم م زنهیم غیج... زنهیداد م. چهیپیگوشم م يِزن تو کیداد  يِهمش صدا-

:و گفت به سمتم برگشت ایبرد. شد ادهیرو با صدا نگاه داشت و پ نیماش فربد

...رو برات بگم زیهمه چ یباش ياگر قو دمیبهت قول م. بهاران ستیاالن حالت خوب ن-

:کوره در رفتم و گفتم از

 رهیخ یمن زن يِچرا تو تمامِ خوابها ن؟یخوابا چ نیا ا؟یشده برد یچ ؟یپنج سالمه که گولم بزن یکنیفکر م ای ؟يدیسرِ خرمن م يوعده -

ره؟یداش از تو گوشم نمچشمش دنبالمه؟ چرا ص رهیخ

نخ از دستم در رفته بود  نیا يسر رشته . کردیم میحرفها کالفه و عصب یِابهام و گنگ. بشنوم خواستمینم. گوش هام يِرو گذاشتم رو دستم

. دادیآزارم م یسردرگم نیو ا

کردم که همتون دورم  یکردم؟ من چه گناهکار  یمگه من چ. نیکنیم يبا من باز نیشماها دار. نیکنیم میرو از من قا يزیچ هیشماها -

هم  گهیسالِ د ستیکه ب یوقت ؟یک یعنیبعدا  ؟یگیبعدا بهم م...از تو نمیاون از فربد، ا ن؟یکنیها رفتار م یچرا با من مثلِ اضاف ن؟یزنیم

گذشت؟

و شکننده ام حالم به هم  فیضع از خودم، خود. تر شده بودم فیضع. داغون شده بودم. دیکشیگرمم گونه هام رو به آتش م يِاشکها

.رییتغ يِهم نبود برا يا زهیهرچند انگ. خوردیم
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رو از  قشینگاه عم. رو باز کرد نشست نیگونه هام خشک شده بود که فربد درِ ماش يِرد اشک رو. شده بود رهیساکت به رو به رو خ ایبرد

:بهم دوخت و با تحکّم گفت نهیتو آ

 .شرکت يگردیاز فردا برم-

.کنمیدلم بخواد م يمن هر کار-

:و گفت دیفرمون کوب يِرو محکم

 هیدم به ساعت گر ؟یکه راه انداخت هیچه وض نیا! بهاران ایبه خودت ب. سرِ کارت يایو م يداریبرم ایبچه باز نیدست از ا. که گفتم نیهم-

. مثلِ اون موقعه ها که پنج سالت بود يشد. یکنیم

 یرو پنهان کرده بودم، عکس العملِ تو چ تمیگفته بودم، اگه هو یبزرگ نیبپرسم اگر من به تو دروغِ به ا تمخواسیم. کردیم یانصاف یب

. اجازه دادم اصرار کنه برگردم سرِ کارم. کنه و قدرت مردونه اش رو به رخم بکشه یاجازه دادم بهم امر و نه لیبا کمال م. اما نگفتم شد؟یم

. محبت نه با عشق و ،يبا قلدر دهرچن

."نه اون. منم که دوستش دارم نیا"

:رو روشن کرده، از سکوت من کمالِ استفاده رو برد و گفت نیماش

. اومده یرفته نه خان ینه خان. سرِ کار يایشما هم هر روز م. کوه میریجمعه ها م. گردهیبه حالت اول برم زیهمه چ -

:زدم تو چشمش و گفتم زل

. کنمیدلم بخواد م يمن هر کار ن؟یکنیم فیتکل نییمن تع يِبرا ياجازهاشرمنده، اما شما به چه -

:گفت الیخیب

.مینیبیحاال م-

فوقِ . نشده که يزیچ. و حاال هم لو رفته یدروغ گنده به من گفت هیشما . فتادهین یشما اتفاق يِمعلومه که برا. رفته یاومده نه خان ینه خان-

داشته  تیفکر کردنم اهم يکه چطور میاصال من ک. يکه منو استخدام کرد یر رو دست به سر کننگا يخوایفوقش من فکر کرده بودم م

...رنیو م انیم تیتو زندگ یکه به قولِ نگار هر از گاه يمثلِ همون هزاران دختر یکیباشه؟ منم 

:هشدار داد ایبرد

!بهاران-

. شدم ساکت

 رفتمیبرام مهم بود و م ای. کنم تشیاذ هیکه با گوشه و کنا ستیرسمش ن نیا مدونستیم. کردینگاهم م یاونم عصب. زدم تو چشماش زل

تو روش بزنم ومدیبود که خوشم م يچه درد دونمیاما نم. سر جام شستمینداشت و آروم م یتیاهم ای کندم،یسنگ هام رو باش وام

 دهیبه فربد توپ یاز وقت. سکوت جمع آزار دهنده بود. میخورد یقتو ریو ناهارِ د مینشست زیدورِ م. فربد هم همراه ما باال اومد. خونه میدیرس

. باهم رفتار کنه خوادیاجازه بدم هر جور دلش م تونستمیاما خوب نم. بودم گره اخمش باز نشده بود

:باالخره سکوت جمع رو شکست ایبرد

. بهاران، شهربانو جون واسه امشب شام دعوت کردن -
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.منتظر به من نگاه کرد و

:گفتم متعجب

؟یک-

:گفت فربد

.میمامان خواستن امشب دور هم باش-

.خوب بهتون خوش بگذره -

:نگاهم کرد و محکم گفت ایبرد

. يایشما هم م. بهاران -

:بعد رو به فربد ادامه داد و

.بهتون میتا شب برس کنمیبعد از ظهر، اما خوب فکر م م،یکار کوچولو دار هیما -

با ترس و لرز به خانوم طاها اس ام اس زدم که من امروز بعد از . امروز وقتش بود. رو گرفته بودم امشیپ. اشته بودنذ یمخالفت چیه يجا

.ریمعذرت هم خواستم بابت تاخ. پوال لیواسه تحو رمیظهر م

:که جواب داد دینکش هیثان به

.میکن ارتیشما رو ز ندفعهیا دوارمیام. میمنتظرتون هست-

اونقدر  ؟یچ کردینم یحسنه شدن رابطمون تالش يبرا گهیاما اگه د. بوده يکار یمثکه ضربه ام حساب. ساکت شده بود یبیبه طرز عج فربد

 يِبرا ایبرد. موند شتریب یبعد از ناهار فربد کم.بپرسم يزیازش چ رفتمینم مردمیاگر م. قدم بشم؟ مسلما نه شیجربزه داشتم که خودم پ

: گفتم رفتمیبه سمت اتاقم م کهیبرداشتم و در حال یبود که کت فربد رو از پشت صندل آشپزخونه رفته هب يآوردنِ چا

.ارمیفردام ییخشک شو دمیم-

.کرد پر از پرسش ینگاه

بله؟-

.گفتم ببرم بشورم نش،یدینپوش دمید. گمیکتتون رو م-

. مچ دستم رو گرفت. دیخشونت از دستم کش کتش رو با. بلند شد و به سمتم اومد یصندل يِاز رو.بهم انداخت یغضبناک نگاه

انداختن  کهیکارت شده ت يدیجواب سر باال م م،یباهم حرف بزن گمیبهت م ؟يآخه تو چرا انقد بچه ا. ياریشورش رو در م يدار! بهاران -

. ينکرد دایجلب توجه پ يرو برا یراه خوب. به من

:کوره در رفتم از

. ندارم گهیحداقل راستشو نم ای گه،یکه دروغ م یبه جلب کردن توجه کس یاجیمن احت !محترم يآقا یبه خودت مطمئن یلیخ-

خانواده  يساله  نیچند یشد که دوست یچ یدونیم م؟یهم رو گم کرد يما چطور یدونیاصال م. نگفتم به خاطر خودت بود يزیمن اگه چ-

...سالت بود 5اون موقع تو ! یدونیهامون تموم شد؟ معلومه نم

:زد و گفت يدپوزخن
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....فقط قدت بلند شده . پنج سالته االنم

!ندارم بشنوم پدر بزرگ یلیتما-

سرم بستم وارد چهار بود که فربد رفت. اتاق شدم و در رو پشت هفت برا. ساعت میپولها بر لِیتحو يِقرار بود ساعت.

و  دیکشیهم ذهنم به سمت خانوم طاها پرّ م یهر از گاه. کنم دایامشب پ يبرا یداشتم لباس مناسب یبودم و سع ستادهیکمد لباسام ا يجلو

 یپس مشکل. هم واسه خودم بر نداشتم یشاه هیکه منکه پول و برگردوندم،  دادمیم يبه خودم دلدار. گرفتیاضطراب وجودم رو فرا م

 ینگاه م،یسورمه ا راهنی؟ دست بردم به پبپوشم یچ. شدمیم دیدوباره پر از شک و ترد. رو لباسام شدمیدوباره متمرکز م. آدینم شیپ

. هیشام معمول هی. برم خوامیکه نم یعروس! نه بابا. انداختم

زشته . یخواهرم مهمون يخونه  رمیانگار دارم م. ساده است یلیخ نمیا! نه...حلقه نیتاپ آست هیبا . رونیاز کشو ب دمیرو کش نمیج شلوار

جلو  ایبرد.  ییرایرفتم تو پذ. کالفه شده بودم. بلند یلیخ یکیکوتاه بود  یلیخ یکی. کر و فکردوباره ف...نهیبیمامانش باره اول منو م

:با بغض گفتم.بود دهیپوش داسیآد یبا شلوار ورزش یپوش مشک ریز هیلم داده بود، از نبود نگار استفاده کرده و  ونیزیتلو

بپوشم؟ یمن چ ایبرد-

:و به لباسش اشاره کرد دیخند

!بپوش ونیا ایب-

...یلوس یلیخ-

نشستم رو تخت . کار بود نیسختتر یانتخاب لباس برا مهمون. عادت داشتم. نیبودم کف زم ختهیهمه لباسام رو ر. تر برگشتم تو اتاق کالفه

:در زد و وارد شد ایبرد. شدم رهیکه درست کرده بودم خ یو به بازار شام

...يدار یچ نمیبذار بب...خوب، خوب-

.کف اتاق ننداخت يبه لباسا ینگاه یحت

...ندارم بپوشم یچیه...یچیه-

و کمد لباسام و گفت نیو اشاره کرد به کف زم دیبلند خند بلند

....معلومه-

غر غر کنان .نگاهشون کرد. هم گذاشت کنارش یشل طالئ قهیتاپ  هیکندو داشت برداشت،  زیر یلیخ يکرم که طرحها يشلوار پارچه ا هی

: گفتم

...اسپرته یلیخ نیا-

شلوارم  يقرمز برا کیکمربند بار هیبودم اونو با  دهیخر رازیکت قرمز داشتم که پارسال از ش هیرفت سراغ کمدم، . بهم انداخت ینگاه

.برداشت

؟یحاال چ -

:زدم و گفتم يلبخند. بودم یراض یلیخ

بد باشه؟ شهیمگه م-
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. شد 5پس زود باش که ساعت -

ساکت و صبور، حاضر و  ایبرد. ساعت بعد حاضر و آماده از اتاق خارج شدم کی. وقت گرفت یساعت میدارم ن حالت يِکردنِ موها صاف

موهاش رو رو به باال شونه زده بود و . يسورمه ا نیبود با ج دهیقرمز پوش وریپول هی. رفتیور م لشیمبل نشسته بود و با موبا يِآماده رو

. از در خارج شدم ایو پشت سر برد دمیمو پوش یپاشنه دار طالئ يکفشا. دقه اش رفتم تو دلم قربون ص. بود هدختر کش شد یکل

:دم در بود آژانس

د؟یبریم فیکجا تشر-

.پرسشگر نگاهم کرد ایبرد

بره؟ ادمی دمیبار فربد رو د نیکه اول ییجا شدیمگه م دم،یکش یقیرو بستم، نفس عم چشمام

.هیطریق -

اه . بغضم شکست. موفق نشد.آرومم کنه خواستیم. چشماش رو بست و باز کرد ایبرد. کرده بود خیبدنم . کردیداشت خفه ام م اضطراب

:دمینال!یلعنت

؟...نکنم هیگر تونمیچرا نم-

.رو سرم دیکش یدست

...اومد شیمشکل پ گمیمن بهشون م.... بابا ستین يخبر... اشکال نداره-

زنگ رو . "یتونیثابت کن م...دختر یتونیتو م".اشکام رو پاك کردم. دمیکش قینفس عم. بودکرده  خیاونم . رو گرفتم تو دستم ایبرد دست

به لحظه  کردمیو من حس م شدیم کیدوان دوان به در نزد یکس. دوباره زنگ رو محکم تر فشرد. تو چشمام نگاه کرد. صبر کرد یکم. زد

.زدیشور م یلیدلم خ دیکوبیم نهیبه س اریاخت یقلبم ب. کمیجون دادن نزد ي

.ایهستم، برد عتیشر. سالم آقا-

. دراز شده بود یعل يدوختم که برا ایرو به دست برد چشمام

 نیاون بهاران با مقنعه کجا که از راه دانشگاه له و لورده اومده بود ، ا. ادین ادشیچهره ام رو  کردمیخدا خدا م. مشکوك نگاهم کرد یعل

. کجا یسانت 7پاشنه  ياپوش با پانچو کرم و کفشه کیدختر ش

.سالم کردم لرزون

.نمیقرار بود خانوم طاها رو بب. بهارانم-

دست داد و مشکوك رو به من گفت ایبا برد محترمانه

.خانوم منتظرن-

. بدم کردم به خودم اعتماد به نفس یو سع دمیکش یقینفس عم. بودم یم يقو دیبا. رو فشردم و ول کردم ایدست برد. جلو حرکت کرد جلو

در . دهیسر به فلک کش يروبروم بود پر از درختا یباغ بزرگ. به اطرافم انداختم ینگاه. کارم ساخته بود کردمیاگر خودم به خودم شک م

درختها تو روز  يهرچند که از تماشا. باغ درست مثل جنگل پر دار و درخت بود هیبق. دیرسیم نگیبه پارک شدیم دهید پکه سمت چ یبزرگ

پلّه . دیرسیم نیکه به زم میبزرگ و دو ستون عظ وونیرو به روم بود با ا یعمارت بزرگ. بود زیوهم انگ یلیخ نجایاما شب ا, ردمبیلذت م



ربر انجمن نودهشتیاکا  64بهاران –  صبح آرزو                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٢

. موزه انداخت ادیداخل خونه، منو  يفضا. میوارد عمارت شد یو همراه عل میمر مر باشن رو پشت سر گذاشت دیرسیکه به نظر م دیسف يها

داشتن و راه پلّه  یتونیسبز ز يواریکاغذ د وارهاید. شدیباال وصل م يبه طبقه  ضیپلکان عر کیرو به روم بود که با  یحال بزرگ مربع شکل

. ومدیو مجلل م کیبه نظرم ش. بودن یعکس طالئ يو تمام قاب ها زهایو قرن

:گفت یعل

.لطفا نیمنتظر بمون-

 هیتا در بسته دور تا دور تو زاو 5. کنار راه پلّه بود يبلند هیپا يزهایم يرو ریاز سر دو تا ش یبزرگ يمجسمه ها. چرخوندم دور هال چشم

. ارمیکنجکاو بودم از همشون سر در ب. مختلف قرار داشتن يها

.به خودم اومدم یعل يصدا با

:گفت رفتیاز درها م یکیبسمت  کهیدرحال

. خانوم تو مهمون خونه منتظرن -

 میو تعظ ستادیا يگوشه ا. باز کرد کیش یدفتر مهندس هیمثال  ایدر مطب دکتر بود  هیبه نظرم شب شتریو ب شده بود دهیرو با چرم پوش يدر

.کرد یکوتاه

. دهانم باز مونده بود فاتیآداب و تشر نهمهیا از

کرده بودن  جادیا یشنگق یسوخته هارمون يقهوه ا ي نهیکرم و شوم يوارهایکه با د ینارنج یسلطنت یصندل هی يِرو نهیکنار شوم یخانوم

دستپاچه سالم . دیرسیو چاپلوسانه به نظر م زیاغراق آم یکم زدنیکه خانوم صداش م یزن رِیپ نیا يِبرا فاتیهمه تشر نیا.نشسته بود

.کردم

.سالم بهاران هستم -

. تر اومد و سالم کرد کیهم نزد ایبرد. باال تر برد نکشویع

. ابهت خانوم منو گرفته بود. پشتش رو به ما بکنه خارج شد نکهیبدون ا یعل. اشاره کرد یدستش به علو با  دیکوب نیعصاش رو به زم خانوم

.ریسرم رو انداختم ز. بهم انداخت ينگاه تند ایبرد. آب دهانم رو با صدا قورت دادم

.خوامیمعذرت م-

.شنومیم...خوب-

:دیکش ینفس ایبرد

...نبهارا. به وجود اومده ریتاخ يبرا دیببخش-

.ساکت باال آورد يدستش رو به نشونه  خانوم

.خودش حرف بزنه بهتره-

 ایو  گمیچشمام رو بهش دوختم که فکر نکنه دروغ م. راست راست هم گفت شدیاما خوب نم. دروغ بگم خواستمینم.ریرو انداختم ز سرم

.ام دهیترس

...که دیهست انیحتما در جر. ارمیپول رو همون روز براتون بمن قصد داشتم که . هست که از خونه مون برگشتم يچند روز قتشیحق-
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:وارد شد و گفت یعل. باز شد در

د؟ییفرمایاجازه م. آوردن فیخانوم، دخترتون تشر دیببخش-

رفت؟یپذ ینم یدخترشم بدون وقت و اطالع قبل یبود که حت یزن ک نیا. نگاهش کردم متعجب

.ادیبگو ب-

تو گوشم  يتفاوت دختر یب يصدا. که احتماال به سنّ و سال خودم بود خجالت زده شم يدختر يجلو خواستمینم. نیرو انداختم پائ سرم

.دیچیپ

.سالم-

 ومدیکه به نظر م يشده بودم به مادر رهیخ. ممانعت دستش رو باال برد يبرا یتالش چیه یخانوم ب. دیدستش رو بوس. طرف مادرش رفت به

.مستبده یلیخ

اش رو  رهینه اون نگاه خ. زد یصورتش به سرخ. نفسم بند اومد. فکّش منقبض شد. زبونم بند اومد. میم تو چشم شدبرگشت و چش دختر

.نه من از اون گرفتیاز من م

!دزد يدختره ....پس کار تو بود-

شرکت دخالت  يِم نگار تو کارابود دهیاز مژده شن یاز وقت خوردم؟یدختره برم نیبه ا رفتمیچرا من هر جا م.کردیمتعجب منو نگاه م ایبرد

که نکنه نگار دختر صاحبِ  دادیته دلم رو قلقلک م ياضطرابِ بد ،یمدت خانوادگ یطوالن یِو دوست یگیاونم فقط رو حسابِ همسا کنهیم

 اره،یباط من با فربد رو در بارت یِبخواد تالف نکهیاز ا دمیترسیته دلم م یهرچند که کم. بود ستادهیروم ا يِو حاال، درست جلو. اشهپوال ب نیا

.گرفتمیرو م یدختر از خود راض نیحال ا دیبا ومدمیاز پس هر کس که بر نم. نمیآروم بش تونستمیهم نم ينجوریاما هم

.ستین تیبا شخص يرفتن کار آدما یطرفه به قاض هی. خانوم به ظاهر محترم نیدرست صحبت کن -

.دیکوب نیخانوم با عصاش محکم به زم. نگفت يزیچ

.نیبش! نگار. نیبس کن-

. کنار من اشاره کرد یصندل به

. که مامانش نذاشته جواب منو بده خورهیاز ظاهرش معلوم بود داره حرص م. کرد و نشست یپوف نگار

:به من اشاره کرد و گفت خانوم

.میکجا بود...خوب-

. کردم که ساکت نشسته بود ایبه برد ینگاه

“آرامش بده؟ اومده بود به من یعنی”

. کردم دایرو پ فیمن همون روز که باهاتون تماس گرفتم ک...گفتمیبله، م-

د؟یکرد داشیکجا پ-

. ششیقرار بود برم پ. دوستمه ياونجا خونه . افتاده بود(...)  ياز پس کوچه ها یکیتو . گشتمیداشتم از دانشگاه بر م-
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:وسط حرفم دیپر یعصب نگار

کس هم دور و اطرافش نباشه؟ چیپر از پول، ه فیک هی ؟يفرض کرد یآخه دختر تو ما رو چ-

:گرفتیدختر لجم م نیا ییاز پررو شتریب گذشتیم یهرچ...رو دوختم بهش چشمام

طرفش  شدیمتوجهش م یاگرم کس. کردیرو جلب نم یرنگ و رو رفته که پر از خاك و آشغال بود که نظرِ کس فیک نیا. زیخانومِ عز-

!هیمن مسئول رفتار خودمم نه بق! دونمیآخه من چه م. فکر کردن بمب نرفتن سراغش دیشا. توشه یخبر نداشته چ یکسحتما . رفتینم

:تمسخر گفت با

توش باشه؟ يزیچ یتانک يخمپاره ا يدیدختر شجاع تو نترس! خانوم زرنگ نیخوب آفر-

 شیبذاره به کارآگاه باز ایدخترش رو بهش گوشزد کنه،  یادب یود بانگار دو دل ب. گفتینم يزیخانوم چ. کردم ایبه برد ینگاه یکالفگ با

.است گهید يجا هیبه پول ها نداره و از  ینگار با من ربط ینصف پدر کشتگ دونستیکس هم جز من نم چیه. ادامه بده

:رو به خانوم گفت ایبرد

بهاران حرفش رو بزنه؟ میبچگانه بذار يها يلوس باز يبه جا ستیبهتر ن-

:خانوم گفت. بگه يزیدهنش رو باز کرد چ. نگاه کرد ایبرد يتو چشما رهیخ ارنگ

!ادامه بده بهار-

:خودمو جمع و جور کردم و محکم گفتم! که شنینخورده پسرخاله نم يبهار؟ چا جانم؟

.اسمم بهارانه. بهاران -

خندان شد انگار،. نگاهش عوض شد رنگ

صاحب  نکهیمگر ا آدیداخل کوچه نم ینیماش ابونیاز سر خ بایتقر. گهید هیهمسا هیودشونن و خ. هست(...) دوستم تو بن بست  يخونه -

 2:30مطمئن بگم ساعت  تونمیم. هم باز بود فیدر ک. نینیبب دیبر نیتونیم. کهیو کوچ کیبار یلیخ. دور زدن نداره يچون جا. خونه باشه

. نهیبرو ب فیاز اونجا رد نشده بود که ک یسظهر قبل از من ک

:تازه کردم و ادامه دادم ینفس

 يکار نیاول گمیدروغ نم. کردم و رفتم خونه یاز دوستم معذرت خواه شمهیپ یامانت مهم کردمیکه هول کرده بودم و حس م ییاز اونجا-

. بود که شمردمشون نیکه کردم ا

:دادم حیتوض عاًیسر گفتم؟یم دینبا یعنی. کردم که نگاهش دلخور شد ایبه برد ینگاه

تراول  ونیلیم 100 کیمن مجبور بشم نزد کردیوقت فکر نم چیمسلما ه. اول بشمار يکرد دایهم پ نیپول رو رو زم گفتیم شهیمامانم هم-

. چک رو بشمارم

. بر عکس انتظارم متعجب شد. نمیحرفم رو تو صورت خانوم بب ریو صبر کردم تا تأث. زدم يلبخند

:دادم ادامه

چون . شد یچ دیکه از اول داشتم باهاتون، ازم نپرس یبه خاطر صداقت کنمیازتون خواهش م. ومدمیاومد که اون روز ن شیبرام پ یمشکل-

.و من معذورم از گفتنش هیشخص یلیخ
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:اشاره کردم ایبه برد دم،یکش یقیعم نفس

. نیبشمار نیتونیم. پول ها نمیا-

.سمت خانوم رفت نگار به ي رهیخ ينگاه ها ریرو برداشت و ز فیک ایبرد

قطره آب واقعا محتاجش  هیگذشتم که مثل تشنه  یپول نقد وقت ونیلیصد م يبفهمن من از وسوسه  خواستمیم. غرور سرم رو باال گرفتم با

.حاضر شد یو بالفاصله عل دیخانوم دستاش رو به هم کوب. بگه يزیچ کردیپا و اون پا م نینگار ا. نگفت يزیخانوم چ.بودم

.امرمگوش به  -

.نیمعطل نکن. نشونیبشمار عیرو ببر و سر فیک نیا-

چشماش مثل نگار روشن . بندازم يتر قیفرصت کردم به خانوم نگاه دق.از رو دوشم برداشته باشن، آروم شدم يبار هیانگار که . رفت یعل

. بلندش مثل ملکه ها با ابهت و پر وقار بود یموهاش رو محکم باال سرش گوجه کرده بود و با اون لباس ارغوان. بود دیو پوستش صاف و سف

هارت و پورت داشت اما از دم و  يادیز یکی نیالبته ا. ومدیقدرتمند خوشم م يکال از زنا. برعکس نگار، مادرش به دلم نشسته بود

. بوده یواسه خودش کس يکه احتماال روزگار دیفهم شدیدستگاهش م

وقت  چیه. دمیفهمیمفهومش رو نم. کردینگاهم م رهیداده بود و خ هیخانوم به عصاش تک. رفتمسرم رو باال گ یکس ي رهیاحساس نگاه خ با

نفسم رو با صدا . اعتماد به نفس گرفتم. نگاهم کرد و لبخند زد ایبرد. سرم رو چرخوندم. ومدیبزرگتر خوشم نم هیشدن تو چشم  رهیاز خ

. دادم رونیب

:کرد و گفت یکوتاه میتعظ. وارد شد یت، علقرن گذش کیکه برام  يا قهیاز ده دق بعد

. هزار تومن خانوم صدیس ونویلیصد م -

خانوم . بود ستادهیمنتظر ا یعل. کردیرو نگاه م میگردنش رو صاف گرفته بود و مستق. غرق در تفکر قایبود و عم رهیخ يبه نقطه ا خانوم

 شتریب یاما هرچ. بکنه يا یاز خودگذشتگ نیهمچ یکی دهیوره زمونه بعد نیباالخره تو ا. بشه یمنتظر بودم ازم قدردان.کردیمرخصش نم

:سکوت رو شکست ایبرد. نگرانم کرد شتریب ومگذشت سکوت خان

د؟یندار يا گهیامر د-

:گفت یرو به عل. خانوم دوستانه نبود نگاه

.اریبانک رو ب دیرس-

. گذشته بود برگشت یدست شیپ هیکاغذ که تو  کیعد با ب قهیو پنج دق. رفت رونیعقب عقب از در ب یکوتاه میبا تعظ یعل

 یچه اتفاق دیفهمیانگار تازه م. شده بود ارینگار هوش. کنم هیجلو نگار گر خواستمینم. دیلرزیچونه ام م. دوختم ایمضطربم رو به برد نگاه

:گفت یباالخره خانوم رو به عل. کردینگاهم م يروزمندیبا پ. فتهیداره م

. ران خانومبده دست بها-

.بانک جلوم بود دیرس. اسم کاملم رو صدا کرده خوشحال شم نکهینشد از ا فرصت

: یافتیدر مبلغ
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.الیر ونیلیو پانصد م اردیلیم کی

. شدیباورم نم. برنداشتم دیاز رس چشم

....من دست به پول ها نزدم...من-

.جلوم ستادیا. بلند شد نگار

باهاش؟ قرض و قوله  يچه کار کرد م؟یبوسیاالن دستتم م يفکر کرد يکرد یرو هاپول ونیلیپنجاه مقضاوت نکردم؟  يخودیب يدیحاال د-

...سوال بره ریز ازشیبخاطر ن دیادم نبا تیباالخره انسان. يالزم نبود بدزد ،يکردیکمکت کنم اگه درخواست م تونستمیم ؟يهات رو داد

.و صورتشزل زدم ت. رو به روش ستادمیا.تو چشمام جمع شد اشک

... من دست به پوال نزدم-

منه  يکه رو به رو ینیا دیچرا با. کردیم میلبش روان يپوزخند رو. شدیو صورت نگار هر لحظه شادمان تر م دادم،یرو رو هم فشار م فکم

.:زدمیو من به زور پسشون م شدیچشمام پر از اشک م. نگار باشه؟ حس بازنده بودن مقابل نگار رو دوست نداشتم

.خانوم جا افتاده است،اصل و نسب داره هیمادر  م؟یباورت کن يچه جور يخوایم. یداشت ریتاخ نهمهیا.مشخصه کامال-

فشارم افتاده بود و از ترس و استرس . طاقت نداشتم گهید. دیکشیخونه شون رو به رخم م. کردیم رمیداشت تحق. اشاره کرد واریدر و د به

:زد و گفت يصدا دار توجه به من پوزخند یب.دمیلرزیم

واقعا  یعنیکم شده  ونیلیپنجاه م گهیم یوقت. نداره دروغ بگه یپس لزوم. پوال پول خوردشه نینداره، ا ونیلیبه پنجاه م یاجیکه احت ینیبیم-

.از خودت دفاع کن یگیتو اگه راست م. کم شده

. شکستیبغضم م زدمیحرف م اگه

لمس شده بودم . ایتمام وزنم رو انداختم رو برد. اگر نبود افتاده بودم! یچه کار خوب. شونه ام شد، دستش رو حلقه کرد دور کمینزد ایبرد

:رو به نگار با حرص گفت. انگار

. پوال نداره نیبه ا یاجیبهاران احت. که دهنش به معده اش وصله نه به مغزش هیاصل و نسب کس یب. خانوم نیمواظب حرف زدنتون باش -

. لبخندش هی يتار موش، صدقه  کی يفدا دیذاریمنتش رو سر خواهرم م دیخونه که دار نیا

. دینگاهش رو ازم دزد. التماس تو چشام بود ینگاهش کردم با هرچ. ومدیحاال قد بلندش به چشم م. ستادیا خانوم

ن؟یکنیم نیمن و به دخترم توه يوسط خونه  دیستادیا. اقا نیبس کن-

صحبت من با دختر  ياما رو. دییبه خاطره سنتون که بزرگتر همه ما. خونه و اصل و نسبتون نیه خاطره انه ب. خانوم، احترام شما واجب-

 یاحترام یخاطر بود که در حضور شما ب نیرو دادم به ا شونیمن اگر جواب ا. کرده نیمن توه يشماست که چشماش رو بسته به خانواده 

.ستین یبزرگ يه مسال نیاز نظر شما ا دیشا کردمفکر ...خوب. کرد

:رو به نگار گفت. آروم تر شده بود خانوم

.يبر یتونیشما م-

..مادر یول-
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شدم، اما نه  ایاح یکمی. يزور گوش بد دیکه من مستبدم و تو با یعنی. دمیکه به حرفت گوش نم یعنی. نگفت یچیرو آورد باال و ه دستش

. از کنارم رد شد دمیدیبرق خباثت رو توش م که رهیخ ینگار اما دماغش رو باال داد و با نگاه. کامل

. چه خوب بود که بودش. کرد قیبه رگهام تزر يجون دوباره ا ایبرد يحرفا

. شینشست رو صندل خانوم

؟ هیچ شنهادتیخوب، پ-

:گفت. به من انداخت ینگاه ایبرد

؟يپوال رو دست نزد یثابت کن یتونیبهاران م-

:فتمگ کردم؟یثابت م دیبا يچطور آخه

. دیچک کن مویحساب بانک تونمیبله م-

. صدا دار يخنده  هی. دیخند خانوم

.يحرفه ا یلیخ ای يساده ا دونمینم-

.یسادگ نیمتهم شده بودم به هم. ختیچشمم ر ياز گوشه  یاشک

.داشتمیبردارم همه اش رو بر م خواستمیخوب اگه م ست؟ین میگناه یب لیپولها رو پس آوردم دل نیمن ا نکهیهم -

:گفت ریسخت و نفوذ نا پذ خانوم

. دونمینم يزیو از قانون چ ستمین لیمن وک. یبزن سیبه پل یتونیحرفا رو م نیا -

 س؟یپل دم؟یشنیم یچ. حس کردم که حس از بدنم رفت دوباره

؟ که خودم رو  اوردمیده پسشون مپوال کم ش نیکه از ا دونستمیدرصد م کیمن اگر . خانواده آبرومندم هیمن از  کنم،یخانوم، خواهش م-

 دایهستم که پ فیک نیمن مسول هم....ستمیگم شده شما ن يمن که مسول پولها...نداره یمنطق هیحرفتون توج نیبندازم تو هچل ؟ آخه ا

.کردم

به کار  میسپاریکار رو م نیهم يبرا. یتو هم ممکنه راست بگ... نداره دروغ بگم لیدل. دختر جون، من حداقل سه برابر تو سنّ دارم نیبب-

...دان

خودم رو پرت کردم جلو و ...به اونجاها برسه ذاشتمیم دینبا...زدیضربان قلبم تند و کند م....دیرس یعل یچشم بر هم زدن. رو فشار داد یزنگ

:اجازه دادم اشکام روون بشن

...کنمیخواهش م...پولها نزدم نیمن دست به ا....کنمیخانوم خواهش م-

:شده اش گفت دیکل يدندونها نیاز ب. بلندم کرد و با حرص تو چشمام نگاه کرد ایبرد...بازوم ریفت زر یدست

بلند شو ....یفتین ياحد چیه يبه پا ینگرفت ادی اینداده  ادتی...ینکن کیکوچ يبشر یبن چینداده خودتو واسه ه ادتیمتاسفم که مامان -

...نمیبب

.به من انداخت ینگاه...عقب دمیرکت کشح کیبا  ایسست بودم که برد نقدریا

. که بهاران دست به پوال نزده میثابت کن میکنیم یسع. ماه کی. دیبهش فرصت بد-
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:کرد ایبه برد یمتفکر نگاه خانوم

د؟یو اگه نکرد-

.ونیلیپنجاه م. میدیپوال رو پس م-

رو  ونیلیپنجاه م. ثابت کنم تونستمیو من نم میاومد. برداشتمقبول کرده من پولو  یعنیحرف  نی؟ ا گفتیم یچ. دهان باز نگاهش کردم با

وانفسا؟ تیوضع نیتو ا اوردمیاز کجا م

:افکارم رو پاره کرد يرشته  خانوم

هست؟ ینیچه تضم-

:نگاهم نکرد که مخالفت کنم یحت. بشیدستش رفت سمت ج ایبرد

ه؟یکاف. ونیلیماه اش، شصت م کی، با سود  ونیلیپنجاه م. دمیچک م-

:رو گرفتم دستش

؟یکنیم يچه کار دار...کنمیخواهش م يبرد-

:دیشده اش غر دیفک کل نیب از

. هیپول زیهمه چ. که ینیبیم. خرمیآبروتو م -

*****

:دمیدستش رو کش. اومدم رونیطاها ب ياز در خونه  رفتیکه تند تند م ایسر برد پشت

؟یگفت یاصال حواست بود چ نم؟یبب ستایوا ؟یکنیچه کار م-

 يخبر. ومدیحقم بود اگه دستش تو صورتم فرود م. چشمام رو بستم. دستش رو برد باال. خونه طاها واریچسبوندم به د. خشم برگشت با

.باغ واریبه د دیدستش رو مشت کرد و کوب. چشمام رو باز کردم. نشد

.چه کار کنم که آروم شم دونمینمکه  میانقدر از دستت عصبان...میانقدر از دستت عصبان... بهاران...بهاران-

. باال رفته بود صداش

...میبر ایب. تر واشی.. تو رو خدا-

ها؟ ؟يچجور ؟يثابت کنم تو اون غلط رو نکرد يآخه من چه جور-

ش رفتم سمت توجه به یب. ومدیدنبال سرم م فتادمیاگه راه م. وجه چینداشت،دوست نداشتم فربد با خبر بشه، به ه دهیفا ينجوریا.زدیم داد

.دیدستم رو کش.میخارج ش یلعنت يکه هرچه زودتر از اون کوچه  داشتمیتند تند قدم بر م. اومد دنبالم. ابونیخ

کجا؟-

...زبونم الل یکنیسکته م. برات آب بخرم رمیم-

.رو گذاشتم دور صورتش دستم
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نکن ينطوریبا خودت ا یول..ایمنو بکش برد-

ها؟ م؟یآخه؟ من چه خر میمن ک-

:دیعقب،نال دیکش صورتشو

؟يکار کرد یبهاران؟ چ يکار کرد یچ تو

.کردیکه سر جاش خشک شده بود و فکر م ایو دادم دست برد دمیخر یآب معدن هیوارد سوپر مارکت شدم . نداشتم بگم یچیه

...یبر نداشت کنمیثابت م-

:دیمشکوك پرس بعد

به پوال؟ يدست نزد یمطمئن

.بهش رفتم يغره ا چشم

. خودت؟ معلومه که دست نزدم يبرا یگیم یچ-

...به صورتش دیکش یدست. شده بود رهیخ ینا معلوم يهنوز به نقطه . رو خورد آب

. لهینباشه وک یهرچ. گمیسام م ریبه ام. شهیدرست م-

. مخالفت نداشتم جرات

.دست خودت یچیو ق شیر-

. کاش يپر ازا. يپر از دلخور. بد نگاهم کرد یلیخ

گه؟یاالن د-

....ونشیلیکو پنجاه م گفتیم بردمیاگه همون روز اولم پوالش رو م دم،یکه من د یخانوم نیا ا،یبرد-

....نکن هیتوج! بهاران اریبهانه ن-

درست  کنمیشک م. دیکه نبا ییدرست جا ترسم،یم. رمیگیم میاشتباه تصم. فمیداشتم بگم؟ بهم ثابت شده بود ضع یچ. نگفتم يزیچ گهید

پر استرس، متشنج اما . رفتمیراه م ایشونه به شونه برد. اوردمیتو خودم به وجود م یانقالب هی دیبا.محکم و مطمئن جلو برم دیبا کهیقتو

. هرکدوم غرق در افکار خودش. میرفتیفقط جلو م. فربد کجاست يخونه  دونستینم یحت ایبرد. میریکجا م میدونستینم مکدو چیه. ساکت

.و اون دلواپس من ایمن نگران برد

. میدو تامون آرومتر شده بود. به ساعتم کردم ینگاه. شده بود کیتار کیتار هوا

م؟یرینم. ساعت هشته-

:زد و گفت يلبخند

.که توقع دارم یاون. یکه االن هست ینینه ا. یقول بده بهاران خودم باش -

. هام رو باز و بسته کردم پلک

.چشم-

...قابلمه رو يباز بسته نکن اون درا -
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. دمیخند. گفتیرو م چشمام

...ایبرد-

.بزرگتره زیکه از همه چ میهم دار یخدائ هیتازه، . میماه وقت دار کی. نگران نباش-

:و گفت دیرو به هم مال دستاش

آقا فربد؟ يخونه  میبر يخوب چجور-

.نگاهم کرد طنتیبا ش و

.یخط یبا تاکس. ستیدور ن-

.دراز کردم نیماش نیاول يبرانشدم و دستم رو  منتظر

. باالخره مرد بود، غرور داشت. گهیزبونشه اما نم ریز يزیچ هی دونستمیم. کردیبراندازم م. شده بود یدوباره حرص. نگفت یچیه ایبرد

 يکوچه تو  میبرگشت. از خانواده اش باشه ریغ یهرچقدرم روشنفکر، ته دلش دوست نداشت فکرِ خواهرش متعلق به کس. تعصب داشت

.ناینگار ا

:گشاد شده بود ایبرد يچشما

....نجایا-

. ییخونه رو به رو-

.زنگ رو زدم ادیاز شوك درب نکهیاز ا قبل

:دیپرس عیسر. وردین طاقت

؟ياومد نجایتو ا-

...رو پس بدم فیکه اومدم ک يهمون روز. آره-

 دهیروشن پوش یآب نیشلوار ج. و جذاب پیخوش ت شهیمثل هم. دم درفربد شخصاً اومده بود . با باز شدن در تو گلوش موند شیبعد سوال

.نگاهم رو ازش گرفتم و محکم سالم کردم. مردونه که کاله هم داشت یآسمون یبلند آب نیبود و بلوز آست

.سالم-

. دییبفرما د،یسالم خوش اومد-

. سرم رو باال گرفتم و از کنارش گذشتم. ستادیرو باز کرد و کنار ا در

گرچه شک داشتم نگار تا االن بهش نگفته باشه اما از زبون خودم . دیفهمیم دیفربد نبا. اوردمیخم به ابرو م دیکه مشکل داشتم نبا رچقدرمه

شده  کیبهم نزد. رو از من پنهون کرده بود یمهم يمساله . نذاشته بود یباق یگرچه فربد حرمت.شدیحفظ م یحرمت هی. بهتر بود دیشنینم

بود، نقشه  دهیرو ند ایاگر برد. بشه کیقدم به قدم به من نزد خواستیم قتینگار رو بهونه کرد که بهم کار بده، اما در حق. داشت لیبود، دل

و  شهیم یرتیمزاحمام غ يِمن افتاده، که جلو يِکه از آسمون برا یسوپر من نیچقدر بعد قرار بود من بفهمم ا برد؟یم شیاش رو تا کجا پ

 گه،یبود؟ از طرف د یفربد چ يِنبود، قدمِ بعد ایپشت و روش با هم فرق داره؟ اگر برد زنه،یبه آب و آتش م امیدلتنگ نِدبرطرف کر يبرا

داشت هزاران  ياگر نقشه ا. سو استفاده يِفرصت برا نهمهیا. وجود داشته شیپنهان کار يِبرا یموجه لِیحتما دل گفتیفرشته وجودم م مهین
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قدم نشده  شیگرفتنِ دست من هرگز پ يِبرا یفربد حت. وقت از حدش خارج نشد چیاما ه. ونست به هدفش برسهتیم میبار که تنها بود

 يا گهید یتماسِ بدن چیه) کردمیم یخدافظ ينجوریهم هم ثمیکه با م( میدیکوبیکه کف دستامون رو به هم م ییها یبه جز خداحافظ! بود

. مینداشت

تو وجودم موج  ياعتماد یرفته بود و به جاش ب نیماجرا کامال از ب دنِیکه به فربد داشتم، بعد از فهم یکینزدحسِ قرابت و  نها،یا يهمه  با

 داد؟یم یکمک مال شنهادیاگر بهم پ. کنم ینیب شیواکنشش رو پ تونستمیبذارم چرا که نم انشیکه در جر خواستمیو نم تونستمینم. زدیم

. موندیعزّت نفس برام نم ياذره 

ازش،  میو ناراحت يدل خور يکه نگار و خانوم کردند؟ با همه  کردیرو م ياگر همون فکر کرد؟یبه خاطرِ پنهون کردنِ پولها قضاوتم م اگر

 یو خوش ریبه خ یماه که همه چ کی نیبعد از ا دیاما با. طال که پاکه چه منتش به خاکه. خراب بشه ششیهنوزم دوست نداشتم وجهه ام پ

. فعال نه یول. بگمحل شد، بهش 

تا خونه منظم کنار سنگفرش صف  يکوتاه که از دم در ورود يچراغها. ومدیتر م بایدلبازشون به چشمم اشنا اما صد برابر ز اطیح ي منظره

روز ظهر به که اون  یقیآالچ. بودم دهیبود که تا حاال د يمنظره ا نیتر ییایرو شدیوسط چمنا ساطع م نیکه از زم ییبودن و نور ها دهیکش

 رهیبود خ ستادهیکه رو پله ها ا یزن ي دهیسرم رو گردوندم و به اندام کش. بود اطیح يفضا نیتر کیاومده بود تو چشمم رمانت کینظرم ش

بزرگ شده  نقدریا شدیانگار باورش نم. دیچرخیم ایبه من و از من به برد ایچشماش از برد. دستاش رو باز کرد و نگاهمون کرد. شدم

دستاش دورم حلقه شد و شونه . آغوشش جا گرفتم ونیم. فوقالعاده بود شیازیدامن خوش دوخت پوست پ تک. تر رفتم کینزد. میباش

. دیهاش لرز

....يچه خانوم شد....يچقد بزرگ شد....بهاران-

:با لبخند. کرد نگاهم

....یمامانت هیچقدر شب... يشد بایچقدر ز-

رگشتب ایزد و به سمت برد یکوتاه غیج

.... پسر گلم-

. دیرو سفت چسب ایبرد و

....ادمهیاما من کامال شما رو  ادین ادشیبود ممکنه  کیگرچه بهاران کوچ. شهربانو جون نیاصال عوض نشد-

ه فضا رو بود ک دیرنگ قالب خونه سف. دیرسیبه نظر م متیمدرن و گرانق. قشنگتر بود رونشیداخل خونه از ب. جدا شد ایزد و از برد يلبخند

کس ازم  چیچرا ه. نیسرم رو انداخته بودم پائ. میشد تیهدا یچرم مشک يبه طرف ست مبلها. دادیکه بود بزرگتر جلوه م يزیاز اون چ

قسمت قابل مشاهده  نیچشم نوازتر. چش گردوندم دور خونه. متوجهم نبود یکس. میخند زیر ارم؟یو لباسام رو درب اشمنخواست راحت ب

:دمیگفته باشم پرس يزیچ نکهیا يبرا. زدن رو دوست داشتم انویپ شهیهم. سالن قرار داشت يبود که گوشه  یمشک يوانیمن پ يبرا

شهربانو جون؟ نیزنیم انویشما پ-

:کرد و گفت یقشنگ ي خنده
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.پاشو لباست رو عوض کن ؟ینیبا مانتو بش يخوایتو م یراست. زدیفربد م ينه، بابا-

:حواس گفت یشهربانو جون دوباره ب. برم دیبا کجا دونستمینم. ستادمیا

.فربد، مادر پاشو بهاران رو ببر باال لباسش رو عوض کنه.... من کال حواس برام نمونده د،یببخش-

. بگه يزیندادم فربد چ اجازه

.رمیکجاست خودم م دیاگه بگ. نیبلندشون نکن کنم،ینه خواهش م-

:مصرّانه گفتم نیهم يبرا. شهیبلند نم دونستمیم.کردمیمدت به شهربانو جون نگاه م تمام

.رمیکجاست م دیاگه بگ. به زحمت نشونیننداز-

:شهربانو جون اصرار کرد. و شروع کرد پاش رو تکون دادن ریسرش رو انداخت ز. نگفت یکالم فربد

.بهتره حرمت مهمان حفظ بشه نجا،یا يایشما بار اولته م. صاحبخونه است فهینه دخترم، وظ-

:باالخره زبون باز کرد و گفت فربد

.ستنیبا من راحت ن دیشا-

.بگه که جلو مامانش بحثمون بشه يزیچ هیآخرش  دمیترسیم. که با من تنها باشه کردیم یاونم شونه خال انگار

:جون متعجب گفت شهربانو

؟یستیاگه باهاش راحت ن یکنیبهاران جون؟ پس چطور تو شرکت تحملش م گهیوا؟ راست م-

.که بلندشون کنم ستیدرست ن. منند سِیرئ شونیا د،یدار ارینه اخت-...و پام رو گم کردم دست

برگشت بود فقط دو سه بار با فربد حرف زده بودم که اونم به جر و  ایبرد یاز وقت. دستپاچه بودم. که بگم دیبه ذهنم نرس يا گهید زِیچ

:شد و گفت بر خالف انتظارم فربد خونسرد بلند. بحث گذشته بود

...طرف لطفا نیاز ا. هیچه حرف نیا کنم،یخواهش م-

خودش؟ دو ساعت واسه خودم نطق  شیفکر کرده پ یچ نیا. توجه به من که فکم دو متر باز مونده بود به طرف راه پلّه ها رفت یب و

تا حد ممکن آهسته . پشت سرش راه افتادم .رفتمیباهاش نم یول نشستمیواال تا آخرش با مانتو م. که جلو مامانش زشت بود فیکردم؟حیم

از . شدیم دیجد يوسط راه پلّه ها تو پاگرد از دو طرف چپ و راست دو راه پلّه . از پلّه ها باال رفت. بشم باهاش امهمگ خواستمینم رفتمیم

محکم . ستادهیا دمیراف بودم که نفهماط يانقدر محو تماشا. دمیترسیاز ارتفاع م. رفت جیسرم گ.رو نگاه کردم نیپائ. طرف راست باال رفت

.خوردم بهش

.دیببخش-

.و دوباره راه افتادم. نیهم

چپ رفت راست رفت . گلدون روش کج شد. زیبرگشتم طرفش و گرومپ خوردم به م رفتمیهمونجور که باال م. کردیتعجب نگاهم م با

بود به کمر رو  دهیخواب. فربد خنده دار بود شنیم، اما انصافاً پوزرو گاز گرفتم که نخند نمییلب پا. فربد گرفتش فتادیداشت م یدرست وقت

. مردونه اش هم کنده شده بود رهنیآخر پ يلباسش باال رفته بود و دکمه . صورتش بود ير گلدون درست جلویدست راستش ز ن،یزم

. چرخوندم عیسرم رو سر! کنترل کنترل! بهاران. دمیکش یقینفس عم. شکمش منقبض شده بودن يها چهیماه
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.کنج لبش بود یلبخند قشنگ. شد و لباسش رو صاف کرد بلند

.شیگرفت یمرس-

.کشتیمامان جفتمونو م شکستیاگه م. دمیاز جون خودم ترس-

.من به سطوح اومده بود ییِپر رو نهمهیحتما از ا. گرفتیندادم و از کنارش گذشتم، چشم ازم نم یجواب

اون قسمت  يفضا یرنگ يکوسن ها. داشت متیگرانق يستالهایبوفه پر از کر هیو  یدست مبل بادمجون هیرو به روم بود که  یکیکوچ هال

توجه به من که محو  یفربد ب. و شاعرانه بود کیفضا تار. زدیعکس بهم چشمک م يپر از قابها یگرد نسبتا بزرگ زیم. دادنیرو شاد جلوه م

:اتاق رو باز کرد و گفت نیولاطراف بودم در ا

.يبذار نجایهم یتونیلباسات رو هم م. اتاق مهمانه نجایا-

رنگ غالب قهوه  دادن،یم لیاتاق رو تشک هیوصل بود اثاث واریکه به د یتوالت زیو م يقد نهیآ هی. نفره کیتخت  هی. تشکر وارد شدم بدون

دست بردم و . شدیم دهیاز عمارت طاها هم د ییاگوشه ه. باغ کامال معلوم بود يفضا. رو گذاشتم رو تخت و رفتم کنار پنجره فمیک. بود يا

.فربد رفته بود. برگشتم. در اتاق بسته شد. باز کردم وپانچوم ر

. نمیخواست عکسا رو بب یدلم م یلیخ. گرد زیسمت م دمیو دو دمیلباس عوض کردم کتم رو هم پوش عیسر ست،یفربد ن نکهیاز ا خوشحال

که  یعکس اول. خواست یدقت م یلیاون نور کم دو تا آباژور خ يرو دوست داشتم، اما تو ندیعکس د. دمیدیخم شده بودم و با دقت م

فربد؟ پس چرا چشماش  نیا یعنی. معلوم بود نشیو دو تا دندون پائ دیخندیم. سبز بود يبا چشما دیو سف تپل يبچه  هیبلند کردم عکس 

پدر فربد  دیبا نیا. شدیمحسوب م زیقاب رو م نیزرگترعکس سه نفره بود که ب هی يسبزه؟ گذاشتم سر جاش قاب عکس بعد

زدم به تخته و بعد !خوش به حال شهربانو جون! ریپسر و بگ نیبب روپدر  گنیم... بوده برا خودش يا کهیچه ت....ماشاال...باشه

 دنیبهش بدم که با د یراحتکمرم درد گرفت،صاف شدم که است. خم شده بودم رو عکسا یلیخ! زنن خنگه یمرده رو که چشم نم...دمیخند

:مانند گفتم غیج يدهانم و با صدا ودستم و گذاشتم ر!زحله ترك شدم کردیداده بود به نرده ها و منو نگاه م هیفربد که تک

؟یمگه دزد گرفت ه؟یچ-

:بهم انداخت ینگاه. زور زد نخنده یلیخ

.مهگشن یلیکه خ نیپائ میگفتم؟ فقط منتظرم کارت تموم شه بر يزیمن چ-

. گفتم و راه افتادم به سمت پلّه ها يبلند شیرو صاف کردم و چ کتم

.راه برگشت رو بلد بودم گهید ،یرفتیخوب تو م-

.میکردیم داتیجلو قاب عکسا پ دیاگه رفته بودم که فردا با-

:زدم و گفتمتو چشاش زل . میشد نهیبه س نهیس. برگشتم تو صورتش رم؟یآروم بگ يذاریچرا نم ن؟یزد االن ا طعنه

.هم نبودن یمال نیهمچ-

:بود طونیو لحنش ش دیخندیم چشماش

. اره مخصوصاً اون قاب عکس بچه هه-

:گفتم نییپا رفتمیم کهیدرحال. رو برگردوندم روم
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کدوم بچه؟. يشد یاالتیخ-

.مینیمخصوصاً عکس بچه، بعد از شام با هم آلبومها رو بب ،يعکس نگاه کردن دوست دار یلیاگه خ-

. پلّه ها نییپا میبود دهیرس گهیندادم چون د یجواب

. و شهربانو جون سخت مشغول صحبت بودن ایبرد

..بهاران هم . خوب نبود یلیخالصه که، اوضاع خ-

:بهم انداخت و ادامه داد ینگاه. رو قطع کرد حرفش

. ابروش شکافته ریو ز دهیدستش ضرب د. که نینیبیم-

.کرد؟ فیواسش تعر یبه چه حق ایبرد.شدم یعصب. قشنگش جمع شده بود يشمااشک تو چ. کنارشون نشستم

به  دیبا د،یتر ياما شما جوونا قو. پشت سر هم يهمه ناگوار نیچقدر سخته تحمل ا دونمیمن م ؟یستیچرا دخترم مواظب خودت ن-

.دیبد يبزرگترها هم انرژ

:کوتاه دادم یلیرفتم و جواب مامان فربد رو خ ایدبه بر يچشم غره ا. کم نکرد تمیدلسوزانه اش از عصبان لحن

.بله حق با شماست-

بعد به خاطر آوردم که .نداره يخدمه ا چیچرا ه یبزرگ نیدوست داشتم بدونم خونه به ا یلیخ. شام بلند شد زیم دنیچ يجون برا شهربانو

."..یشازده رو بشناس نیمونده ا یلینوز خه"باال انداختم و فکر کردم  يشونه ا. داشت نه مستخدم یشرکت هم نه آبدارچ

محل فربد . بودم نیسر سنگ ایبا برد کمیتا آخر شام فقط . دمیرو چ زیگرچه همه کارا رو کرده بود و من فقط م. کمکم رو رد نکرد شنهادیپ

.مخالفت کردم عاًیمن هم سر. مینیرو بب یمیقد يتو اتاقش تا آلبومها میکرد بر شنهادیبعد از شام فربد پ. ذاشتمیهم که کال نم

.تنها نباشن مونمیشهربانو جون م شیپ نجایمن هم-

:که بهم رفت گفت یبعد از چشم غره اساس ایبرد. یو طوالن قینگاهم کرد، عم فربد

. يردکیما م یوجب دختر رو قاط هی نیبهتره تو همش ا میدخترا رو تو جمعمون راه ند گفتمیهم م یاز همون بچگ. فربد جان میبر-

 يته چشما. نگاه پر از احساسش رو دوست داشتم. میتوجه سرم رو چرخوندم و پسرا که رفتن با شهربانو جون مشغول صحبت شد یب

. خوش رنگش پر از محبت بود و گرما

ارم، خوشحال شدم که بارِ هز يِبرا. میگرفتیبود اگر از اتفاقات عمارت طاها فاکتور م یشب خوب. میبود که عزم رفتن کرد 1حدود  ساعت

بازوم رو  رِیضعف ز يِبود که وقتا یمواجه بشم؟ ک بیغر بیقوم عج نیبا ا خواستمیبود، چطور م ومدهیاگر ن. همراهم اومد رازیاز ش ایبرد

اول منو  که از خواستمیرو م یمن کس.به مراقبت دارم ازیبود که مواظبم باشه؟ با کاملِ صداقت به خودم اعتراف کردم که ن یک ره؟یبگ

 نیبودم که ا یتر از اون فیو خودم، ضع. شدنیشده و دوباره از نو ساخته م رانیو دیبا میزندگ يِو چهارچوبها اتمیاخالق اتم،یروح. بسازه

.مشوق هی. یحام هی. به راهنما داشتم اجیاحت. رمیرو بر عهده بگ نیسنگ تیمسول

 دوار،یماهه و ام کیخوشحال از فرصت  یگاه. نیبعد غمگ يا هیشاد و ثان یدم. نشدیم نییباال پا یشده و به آسون يلحظه ا احساساتم

 مهیبه تمام وجودم چنان خ یدلتنگ شدیبودم و شب که م شیاز دست فربد و پنهانکار یروزها عصبان. ندهیاز آ دیبعد افسرده و نا ام يلحظه ا

. ختمیریو اشک م دمیکشیو آه م ختمیریاونوقت بود که اشک م. ز شاد نبودمساله ام، هرگ يو خورده ا ستیب یِدر طول زندگ نگارکه ا زدیم
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 یمیقد يِاس ام اس ها. شدیشماره اش خشک م يِرو رفت،یم لمیدستم به موبا. کردیپنبه م رشتم،یاه امان از شب که انگار هر چه در روز م

.خواستمیفربدم رو گناهکار نم من. گشتمیتبرئه اش م يِبرا یلیهر سطر دنبالِ دل يِو تو خوندمیاش رو م

تو چون دشمن دارد سرِ جنگ با

...تنها يِ وانهید دلِ

!تنگ دل

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

9

پول رو جور  ایداد  نانیقبل از رفتنش بهم اطم. یکالسام بودم و اون با فربد دنبال خوشگذرون ریمن درگ ا،یاقامت برد ي ماندهیروز باق دو

چه  دونستمیاصال نم. ستهیمیاگه بزنه پاش وا ای زنهینم یحرف ای دونستمیم. بهش اعتماد داشتم. برنداشتم يزیمن چ کنهیثابت م ای کنهیم

گره فقط به  نیبه شدت اصرار داشت ا ایبرد گهیاز طرف د. بشه هیوارد قض رسامیت نداشتم امطرف دوس هیاز .ثابت کنه خوادیم يجور

سر من و  یخودش فکر کنه که منت شیکه اون پ خواستیدلم نم شتریب. ونمیفکر کنم که بهش مد خواستمینم. شهیباز م رسامیدست ام

 دشیتا آخر عمر بنده و عب دیبا کردمیاز کار منم باز کنه فکر م يگره ا شدیآزاد کرده بود، اگر قرار م روخانواده ام داره، اول که بابام 

هرچند ته . رهیگیو پولش رو م کنهیکارشو م لینداره و به عنوان وک یتیشخص نیسام همچ ریرو داد که ام نانیاطم نیاما بهم ا ایبرد. میباش

.ایرو دادم دست خود برد یچیو ق شیر نبارینبود اما ا یدلم راض

 یلیبود خ دایکه پ نجوریا. نازگل رو هم گفته باشه هینبود قض دیبع ایاز برد. زدیگوشش حرف م ریرو محکم بغل کرده بود و ز ایبرد بدفر

 یلیکه خ الیٔسو. کم نکرده بود شونیدل کیاز  يزیساله چ 20 يفاصله  نیبودن و ا یمیبا هم صم کردمیکه من فکر م يزیاز اون چ شتریب

 يبود به پنهانکار یاز خانواده فربد نبود؟ هرچ يرد و نشونه ا چیسال گذشته ه ستیب يبود که چرا تو نیا دادیقلقلک م ور میحس فضول

بپرسم،  يزیچ دادمیبه خودم حق نم. دادمیشهربانو جون هم ربطش م يبه غم ته چشما یحس خانوم مارپل هیو من با  شدیفربد مربوط م

. عقب افتاده فقط جفتک انداخته بودم يو من مثل دخترا میباهم راجع بهش حرف بزن کهچون خود فربد ازم خواسته بود 

. بغلم کرد. به طرف من اومد ایبرد

؟یمواظب خودت که هست-

.نکنم هیبه خودم قول داده بودم گر. بغضم رو پس زدم. جمله اش بود هی نیحرف پشت ا هزاران

.مواظب مامان باش. اره-

:کرد و گفت شالم رو صاف . دیخند

.رسونمینازگلم سالم م به

.گفتم روم رو کردم اون طرف یشیا

:به فربد گفت رو
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.نیبخوره زم ترسمیسر به هواست م کمی. خواهر ما رو داشته باش نیا يهوا-

:گفت يجد فربد

.مواظبم-

.میشو با هم بر ادهیآرنولد جان پ. گرفتش يچه شور قدرتمند نویاوه، ا اوه

.... خواهر سر به هواش جا گذاشته و رفته شیهمه هوش و حواسش رو پ دونستمیاما م. ر شماره پروازش رو خوندن و رفتبا نیآخر يبرا

 يآقا دونستمیم. به من انداخت ینگاه. ضبط رو زد يرو روشن کرد دکمه  نیفربد با آرامش کمربندش رو بست، ماش. نیتو ماش مینشست

چشمام . کردیخودم م یبود و از خود ب دهیچیعطرش پ يبو. شدیپخش م یمیمال کیموز. حرکت کرد باالخره.کنهیکمربندم رو چک م یمنیا

 نکهیخواهد گذشت، نه به ا ریتأث مونیزندگ يچقدر رو یمال دیجد تیوضع نکهینه به ا. فکر کنم يزیبه چ خواستمینم. رو گذاشتم رو هم

عطر  يفکر نکنم و از بو یچیبه ه خواستمیم قهیفقط چهل و پنج دق قه،ینج دقچهل و پ. ومدیبود بر م دهیکه کش یاز پس چک يچطور ایبرد

...و مهربون شونه هام رو بغل گرفته تگریقدرتمندش حما يتلخ فربد لذت ببرم و توهم بزنم که دستا

....بهاران-

.چقدر دوستش داشتم...اسمم قشنگ بود چقدر

:دیپرس دوباره

؟یخواب-

:کنم گفتمچشمام رو باز  نکهیا بدون

. نه-

.منتظر.چشمام رو دوختم بش. نشستم صاف

...میقرار بود با هم حرف بزن-

. میبعد از مدتها دوباره با هم مهربون و دوستانه برخورد کن خواستیدلش م دیشا. میراجع به خودمون حرف بزن یکم خواستیدلش م دیشا

 یدوست داشتم وقت. کردمیخطابش نم " سییر"اعتماد کنم که به جز  یمن هم دوست داشتم چشمام رو ببندم و دوباره به فربد مهربون

 سشییکنار ر یکه وقت. رو دوست نداشتم دیمنِ جد نیا. کنهیم يقراریب "سیرئ" دنِیکه با د یمن باشم و قلب وبارهد کنمیچشمام رو باز م

بردارم، عوض  طیعوض کردنِ شرا يِبرا تونستمیکه م یمتنها گا یول. االن هم وقتش نبود. ياعتماد یو ب دیاز ترد شهیدلش پر م استهیم

از  شتریهر روزه به فربد، بهم ثابت کرده بود ب بایتقر یِکیو نزد ایمدت اقامت برد. داشتمیبر م يشگردست از پرخا دیبا. کردنِ لحنم بود

:چند روز گفتم نیمتفاوت تر از ا یکم. دورش رو خط بکشم شهیهم يِبرا تونمیبهش وابسته ام، و نم کنمیکه فکر م يزیاون چ

.فرصت نشد. اره-

.هم نبود ریتفاوت هم نبود، سرد و دلگ یدرسته که لحنش مهربودن نبود، اما ب. گرفت يانگار انرژ فربد

...یبه من بگ يزیتو قرار بود چ-

:دمیپرس جیو گ گنگ

؟یمن؟ ک-
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کردم؟یکار م یچ دیبا. بود دهیپرس میمستق. بزنم حرف شیدوست نداشتم االن راجع به پنهانکار. شد یدلم خال ته

:به سمتم خم شد و گفت یکم

.یبپرس يزیچ یخواستیم م،یحرف زد یساعت تلفن کیکه  یاون شب ،يکه بود رازیش-

یخر يِروزها يِادآوریداشت از  يچه منظور. شد رهیو به صورتم خ ستادیچراغ ا پشتمن  واستنخیم نهایا....مهربان يِچشمها نیمن؟ ا ت

. مثلِ کف دست. فربد ساده بود. دهینخواب یمجهول يمعادله  چیصورت مهربان، ه نیپشت ا دونستمیرو به کجا بکشونن؟ خودم هم خوب م

اون خونه در اندشت دست از پا  يِکه تنها و سرگردان بهش پناه بردم، تو یروزِ اول. رو نشکسته بود یمیوقت حر چیه. دآروم بو شهیهم

 يباشه که خود رگیٔگ تونستینداشت، چطور م يها کار بهیبا غر. رفتار کرده بود تیمن رو نشناخته بود و موقر و با شخص. کرده بودخطا ن

دره؟یم

 يا.گفتمیمن م دیکه نبا شهیهم. کردیرو برطرف م میدلخور. دادیم حیکاش فربد توض يوا. تنها دلخور بودم. دونستمیرو م نهایا يهمه  من

...الش داشتٔاز سو يا گهیرِ دکاش منظو

 ده؟یشرکت وام م. راجع به وام بپرسم خواستمیم-

:بهم انداخت و گفت ینگاه. کرد مکث

 نمیالبته ا. روش حساب کرد شهینم یلیکال خ. به سطح درامد شخص داره یمقدارش هم بستگ. داره یخاص طیاما شرا ده،یشرکت وام م -

!يداره چقدر بخوا یطول بکشه بستگ ياز حد عاد شتریب یکمیو ممکنه  يبگم که تو تازه شروع به کار کرد

. خوامیخودم نم يِبرا-

:به مقنعه ام و ادامه دادم دمیرو کش دستم

.اومده شیبراش پ یمشکل. خوادیدوستم م-

حرفم رو باور نکرد، کرد؟. شد رهیبهم انداخت و دوباره به جاده خ ینگاه

 يِهایریدرگ نیهم هست، که ا یالبته راه دوم. نشه دییتا خوادیکه م یه طول بکشه، و در آخر اون مبلغاز طرف من بهش بگو که ممکن-

.رو نداره يادار

ه؟یاون راه دوم چ-

. قبول کرد صبر کنه دیرو بهش بگو شا طیتو اول شرا-

.خوامیخودم م يِبود برا دهیحتما فهم. گند زده بودم. ته لبخند داشت لحنش

.هم داره وام گرفتن يا گهیرط دالبته ش-

؟یچ-

.یوام کن يِتقاضا یتونیکه نم یتا کارمند من نباش. سرِ کارت يشما برگرد نکهیا-

نیدوباره شروع کنم، بخصوص که تازه مجاز شده بودم به عنوانِ آبزرور برم اتاقِ مهندس ومدیبدم نم. زد یپهن لبخند .

.گردمیحتما برم-
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 نیمتالطم از احساسات خفته ام که ا ییایاما درونم چه بود؟ در. یتفاوت یاز ب یپشت نقاب. کردم میاحساسم رو قا.زدملبخند هم ن. دمینخند

به چهره  یاحساس یو ب یتفاوت یبودم و ماسک ب دهیدورم کش یمحکم وارِید. گرفته بودمشون دهیدائم سرکوبشون کرده ناد ریچند وقت اخ

.هارانِ ماه گذشته نبودمب گهیمن، د. ده بودمیام کش

ته دلم . دمشیدیم یدوباره ک دونستمینم. یبود به صندل دهیچسب. شدیدلم کنده نم.. دم خونه میدیباالخره رس. به سکوت گذشت ریمس هیبق

اال آوردم تا نگاهم رو از رو دستش که به دنده بود ب. آرمیناراحت رو در م يآدمها يدارم ادا دونستمیفقط خودم م. نبودم ریازش دلگ

....نکوب...نزن...کردمیبه قلبم التماس م. نفسم رو فوت کردم. مونده بود رو صورتم رهیچشماش که خ

:دلقک شده بود صورتم با اون لبخند مسخره هیکه شب دونمیکردم لبخند بزنم، م یسع

...فربد یمرس-

........کف دستش رو به من بود...دستش چپش رو آروم آورد باال. نگفت يزیچ

ادته؟ی-

. اش دست راستم رو گرفت گهیبا دست د. نگاهش کردم گنگ

....بکوب به دستم-

....جون و لرزون یب. دمیکوب

....بهش اشاره کرد. نیرو آورد پائ دستش

....تر يقو هم ایحتا از داداش برد...بود يقو یلیخ...بزرگ بود یلیپسر بچه که به نظرم خ هی...من...گرفتیجلو چشمم جون م ریتصاو

دست ...هنوزم بود...دستام بزرگ بود ياومد چقدر دستاش برا ادمی...به هم میدیپشت دستمون رو کش...کف دستش دمیکوب دست

مشتم رو زدم به ...دستش رو مشت کرد....رها شدم...ول کرد....نوك انگشتامو گرفت...دمیدستم رو کش....دیدستش رو کش....میداد

....شده بود کنارم بود میبچگ ییطال يبه خوابها لیملموس تبد تیاز واقع هویکه  یاون... بود تهام گرف هیگر ....دمیلرزیم....مشتش

 يِصدا. دورِ شونه هام حلقه کرد دیترد یبا کم. دستش رو به طرفم دراز کرد. دیفهمیحسم رو م. نگرفت میاشک يِرو از چشما نگاهش

:کردیآرومش زمزمه مانند گوشم رو نوازش م

کوه، دستامون رو به  میبار که با هم رفت نیاول. ستین بهینگاهم غر یدوست داشتم بفّهم. میک ارمیب ادتیکردم  یسع یلیمدت خ نیتو ا-

فقط پنج . يبچه بود یلیتو اون موقع خ. دیداشتم؟ شا يادیانتظارِ ز.... اوشیس يِتمام آهنگها. هستم یک ادیب ادتیآرزو کردم . میدیهم کوب

... سالها با شما بودم نیمن تمامِ ا. کردم یزندگ ادتونیبهاران، من با .ایاز برد شتریب یحت. يبه من وابسته بود یلیاما بهاران، تو خ. دوسالت ب

.رو پاك کردم اشکم

. برم خونه خوامیاالن م م؟یبعدا راجع بهش حرف بزن-

:لرزونم رو گرفت يِدستا

؟یمواظبِ خودت هست-

.نگاهش کنم نکهیا یب .رو تکون دادم سرم

. مونمیمنتظرِ تماست م. پس بهم زنگ بزن-
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تو وجودم رخنه کرده بود؟ از همون موقع که پنج سالم بود  نقدریا یاز ک! دونستیچقدر فربد رو دوست داشتم؟ خدا م. متالطم بود وجودم

.شدیو روز هام در کنارش شب م

 شیپنهانکار لِیتا دل یول. بجنگم تونستمیکه سالها با من بزرگ شده بود نم یا احساسبا خودم بجنگم، ب تونستمینم. بشم الشیخ یب شدینم

از توجهات  نویا. بودم دهیخوشرنگش د يِرو بارها ته چشما نیا. فربد هم من رو دوست داشت. شدیهم ته دلم باش صاف نم دمیفهمیرو نم

. بودم دهیراجع به احساسش نشن یمیهنوز حرف مستق یو دوست یهرچند بعد از چهار پنج ماه آشنائ. دمیفهمیم گاهشیگاه و ب

راست رفتم تو تخت کیخونه شدم و  وارد.

.و آرامش خواستمیاالن فقط خواب م. فردا رها کردم يفکرها رو برا همه

يبود یگوشیبادبادك باز تو

عطرش يبا دنباله  که

روز  هر

 گذشتیام م ینوجوان ابانِیخ از

د،یدویه مک یمن کودک و

د،یدویم

دیدویم

10

گفتم . که تو ذهنش بود رو بهم بگه یازش خواستم راه دوم. اون شب، با فربد تماس گرفتم و وانمود کردم با دوستم حرف زدم يِفردا

.رو بسنجه تیهر دو تا آپشن فکر کنه و موقع يِرو خوادیدوستم م

:رو فوت کرد و گفت نفسش

....خوادیکه م يبه اندازه ا قایدق. بدم پول رو بهش نیا تونمیمن م-

:از کوره در رفتم. دهیم یکمک مال شنهادیکه بهم پ دونستمیم! دونستمیم. سرم خراب شد يِرو ایدن

 ؟ینیبه چه تضم ؟یآخه رو چه حساب-

:گفت آروم

.خانواده هامون يساله  نیچند یِبه اعتبارِ دوست. به اعتبارِ تو-

ماالمال از رنجش  یافسرده و دل یبا قلب. خوامیهزاران بار از خودم تشکر کردم که نگفته بودم خودم وام م. دمیرو نشن هاتشیتوج هیبق

.با خبر بشه فیک هیو قض ایفربد از چک برد خوامیعنوان نم چیبه ه دمیبود که فهم نیماجرا ا نیتنها حسنِ ا. رو قطع کردم یگوش

***
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 يتو محوطه دانشکده نشسته بودم و عقربه ها. روشن مونده بود یفقط چراغ اتاق دکتر امان. فته بودنر بایهمه تقر. تموم شده بود کالسم

از اون . چه کار کنم خوامیمطمئن نبودم م. رو بدم ییبه فربد زنگ بزنم و جواب نها شیقرار بود تا قبل از ساعت ش. کردمیساعتم رو نگاه م

بار کوتاه و مختصر ازم خواسته بود شماره ام رو بده به مامانش، و بار دوم زنگ زده بود  هی. فقط دو بار باهاش حرف زده بودم عدشب به ب

.و من مهلت خواسته بودم شنهادشیبرا پ رهیجواب بگ

فربد که  فهموندیبهم م ییجورا هیفربد  شنهادیپ گه،یاز طرف د. فتهیبه درد سر ب شتریب ایکنم که برد يکار گهید خواستمینم. دل بودم دو

بود که زنگ بزنم و بگم دوستم از  نیکار ا نیبهتر دیشا. برم یبارِ منت کس رِیز خواستمینم. خوامیخودم م يِمن پولِ وام رو برا دونهیم

. رفتیسوال م رِیز یکس يِنه عزّت و آبرو فتاد،یبه درد سر م ینه کس ينجوریا. شده و خدا رو شکر مشکلش حل شده مونیوام پش تنِگرف

و  یفکر کرده بودم که برگشتنِ به شرکت صرفه نظر از بحث مال نیمدت به ا نیا.مونده بود شیبه ش قهیدو سه د. رو نگاه کردم تساع

که به  يروز نیاز آخر. نه ایبه شرکت برگردم  خوامیکه م گفتمیو م زدمیبه فربد زنگ م دیمن با. برام داره یانیوام چه سود و ز يِتقاضا

به . راه افتادم به سمت در دانشگاه. رو انتخاب کنم یکی ازمیغرورم و ن نِیب تونستمیو من همچنان نم گذشتیته مشرکت رفتم سه هف

بهش زنگ  دیبگم نه، با خواستمیاگر م یحت.... شدیعوض م ممیرو شماره اش و تصم رفتیدستم م. بود میسرم تو گوش. بودم دهیرس ابونیخ

.اتصال رو زدم يپس دکمه . زدمیم

 شیاز پنهان کار گهید. بودمش دهیخودم بخش شیمنم پ. یمیاز اون شب به بعد دوباره شده بود فربد قد. یتو گوش دیچیگرمش پ ياصد

هرچند که هنوزم . تا االن یاز بچگ...که با هام مهربون بود ییبه حرمت همه روزها. بودم دهیفربد رو بخش. دمیمنم نپرس یحت. نشد یحرف

.....بده حیتوض ممنتظر بودم که برا

؟يچطور-

؟یسالم، خوب-

چه خبر؟...یمرس-

:.دمیپرس. وقت داشت ایانگار تا آخر دن. کردیم یآروم احوال پرس چه

مزاحمم؟-

.دیخند

....یلیخ-

؟یستیکه سر کار ن نهیمنظورم ا-

؟ییتو کجا. رفتمیداشتم م گهیاما االن د. چرا اتفاقا -

.دم دانشگاه-

:گفت متعجب

شب؟  موقع نیا-

.کالس داشتم 5:30بعدم من تا . شهیشب کجا بود؟ تازه ش-

.دنبالت امیم. ادهیاتوبوس کنار پل عابر پ ستگاهیتو ا ستایوا. شهیشب محسوب م شیزمستونا ش-
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...فربد الیخ یب-

.اونجام گهیربع د هیها،  ينر ییجا. شبه، خطرناکه گمیم-

کرده  فیهم شرط و شروط تو ذهنم رد یکل. باهاش حرف بزنم تونستمیراحت تر م يجورنیا. دادم رونینفسم رو ب. رو قطع کرد یگوش و

ربع بعد فربد  کیدرست . شدیذره کدورت ته دلم هم برداشته م هی نیاونوقت هم. دادیم حیبرام توض. دمیپرسیازش م خواستیدلم م. بودم

 دهیپوش ینازك طوس وریپول هی. بهش انداختم ینگاه. خاموش بود شیبخار. يبخار چهیدر کیدست بردم نزد. دمیلرزیم. سوار شدم. اومد

. معلوم بود شیمشک يبلوز مردونه  يها قهیبود و 

.سالم-

کردم؟  رید ؟یخوب-

.ياومد یمرس. نه-

.کرد رو من میها رو تنظ چهیدر هیخودش رو بست و بق ي چهیدر. رو روشن کرد يبخار

. و راه افتاد. کرد نگاهم

چه خبر؟-

. یسالمت-

؟یدستت خوبه؟ اتلش رو برداشت-

.گهیمواظب باشم د دیبرش دارم فقط با تونمیدکتر گفت م روزید. کردمیتحملش م نهمهیا دیاز اولشم نبا-

خورد؟ هیابروتم بخ ریز یراست-

که  دهیاما چه فا....ثل چسبهتوش گفت م ختیر يزیچ هی. موندیاما جاش م. خواستیم هیتا بخ 3کنن  هیبخ خواستنیدکتر گفت اگر م. نه-

.جاش مونده

:حواسم باشه گفتم نکهیا بدون

...نگا-

:مهربون گفت دیخند

؟..ابونیبه خ ایاالن من به شما نگاه کنم -

.نگفتم يزیچ. دمیکش خجالت

...يمارك دار شد....آرم بنزه هیشب...اما نگران نباش-

....یمیخود خود فولکس قد شدمیم میقورباغه ا ياچش نیبا ا...آرم فولکس شدیفک کن م...شانس آوردما-

...دیخند

.کننیباز م گهیحسابِ د هیهمه روت  یبا بنز نشست و برخاست کن یوقت یفولکس هم باش. اشکال نداره-

. زدم یجون یلبخند ب. و به خودش اشاره کرد دیخند

."يتو چه فکر نیو ا میمن تو چه حال"
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. من فربد رو هم پنچر کرده بود یِحوصلگ یب. به سکوت گذشت یکم

م؟یریکجا م یپرسینم-

:دادم رونینفسم رو آه مانند ب. رو شکست سکوت

داره؟ میمگه فرق-

.گهیحواست به خودت جمع باشه د دیبا. ارمیباالخره منِ دروغگو و فرصت طلب ممکنه بال سرت ب-

فربد؟ يندازیم کهیت-

حاضرم تمامِ . خسته شدم ياز موش و گربه باز. خسته شدم بهاران. میآدمِ بالغ با هم حرف بزن فقط دوست دارم امشب مثلِ دو تا. نه اصال-

بکنم، اما  یبگ يحاضرم هر کار ،يجور شد نیمنه که ا رِیاگر تقص. یبش میقد يعمرم رو بدم و تو دوباره همون دخترِ سرزنده  ي موندهیباق

 زدیلبخند م رفتیهرجا م. بود یو نشاط هر جمع هیروح شناختم،یکه من م يدختر. رو دنتیشدن و آه کش رهینقطه خ کیبه  نیا ینتموم ک

طاقت درد . جمع دوستانه به هم بخوره هیساعت تمام درد رو تحمل کرد اما نذاشت  3بود که  یبهارانِ من، کس. و پر از احساسِ مثبت بود

چرا حس  ه؟یبفهمم ته نگاهت چ تونمیچرا نم. بود بهار، دلت کف دستتچشمت  يِاحساست تو. دوستانش رو نداشت یِتداشت، طاقت ناراح

؟يعوض شد کنمیم

بهارانش بودم؟ "بهارانِ من؟"...دمیحرف هاش رو نشن نصف

توپ رو انداخته بود تو  یرکیفربد با ز. من مجبور به حرف زدن بشم کردمیفکر نم. حرف زدن نداشتم یِآمادگ. انداختم نییرو پا سرم

.بدم حیتوض یکس يِرو برا يزیمجبور بشم چ نکهیبشنوم، نه ا حیکه توض دیام نیبودم به ا نجایمن ا. من نِیزم

چرا من عوض شده بودم؟ جواب . بود دهیسوالش رو پرس. حرفش رو زده بود. به سکوتم احترام گذاشت. نگفتم يزیچ. کردم سکوت

من  یکالف زندگ. رو که دست خانوم گرو بود؟ نه ایچک برد ای گفتمیو؟ نازگل رو مپوال ر ای گفتمیبابا رو م. نداشتم بدم یجواب. خواستیم

. شدینم يایباز چیبود و همون بهتر که فربد وارد ه دهیچیهم پ بهحرفا  نیاز ا شتریب

 دمیبود و نفهم دهیپوش که دم در کت شلوار يو مرد کیدر کوچ هیفقط . معلوم نبود يادیز زیکه چ رونشیاز ب. رستوران نگه داشت هی دم

. هیاش چ فهیوظ

پلّه ها  بیش. میرفت نییاز پلّه ها پا. داد و خوش آمد گفت ییمرد دم در سالم رسا. شدم و رفتم سمت فربد که منتظرم بود ادهیپ نیماش از

. کیتند بود و راه پلّه بار

بودن  يگریکرم و ج يها ترمه ها يزیروم. شده بودن دهیشهم داشت که با فرش پو یصندل زیتخت داشت اما م. بود یرستوران سنت يفضا

. بود دهیپوش هیلباس قجار. شد کینزد یشخص. زدیسه تار م ینکیع یبه خصوص که جوون. بود یسنت یلیرستوران خ يو کلّ فضا

:گفت فربد

.واسه دو نفر زیم هی-

:وسط حرفش دمیپر

ن؟یچرا؟ تخت دونفره ندار زیم-
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.دیپسرك اما با صدا خند. خودشو کنترل کرده نخنده یلیخ دونستمیم. نگاهم کرد فربد

.هیاون مغازه بغل... نه خانوم -

. جو منو گرفته بود دوباره. دادمیبه خودم فحش م. بهش رفت يچشم غره ا فربد

هست؟ یتخت خال-

.دییبفرما...بله-

. کردم زونیمنم گوشه تخت نشستم و پاهام رو آو. رفت و باال نشست فربد

.نشست شهیهم م یرو صندل یکه تو نشست یمدل نیخوب ا-

.دمیم حیتخت رو ترج نیمن غذا خوردن دور سفره رو دوست دارم واسه هم -

. تکون داد سر

. بود يبر نیمیس زدیکه نوازنده م یآهنگ. میغذا رو داد سفارش

؟يفکرات رو کرد-

. رفته ادشی کردمیداشتم فکر م. دیپرس باالخره

.بله-

خوب؟-

.چند تا شرط داره...من دوست دارم که برگردم شرکت نهمهیبا ا. نداره یمشکل گهیگفت د. شده مونیپش خوادیدوستم وام رو نم-

.ستیدر کار ن یدوست فهمهیکنه، چون مطمئن بودم م المیتحل شتریاجازه ندادم ب. نا مطمئن نگاهم کرد یکم

.شرطاتونو دییبفرما-

.مطلع نشه مونیخانوادگ یِاز آشنائ یکسکه ،  نهیشرط اولم ا-

."مخصوصاً نگار"تو دلم ادامه دادم  و

گه؟یخوب؟ د-

؟يندار یمشکل نیبا ا-

. نه-

 نیاز ا شتریاما دوست ندارم فکرش رو ب. بود و تموم شد يشنهادیپ هیکه  دونمیم. وام با خبر نشن انِیاز جر گهیکسِ د چیو ه ایبرد-

. مشغول کنم

..داد هیتک یصندل به

؟یخواستیدوستت م يپول رو برا یبهاران، مطمئن-

:نگاهش کردم دلخور

گم؟یدارم دروغ م یگیم-

:رو تکون داد سرش
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؟یبگ ایبه برد يخوایپس چرا نم یول...نه، نه-

ست؟ین یکاف یدونیکه تو م نیخوب هم-

:زد يدار یمعن لبخند

.داره من چه کاره ات باشم یبستگ-

:گفته باشم يزیچ هیخودمم به حرفم اعتقاد نداشتم فقط گفتم که  ینداشتم، حت يمنظور چیه. نییاختم پاسرم رو اند نیشرمگ

.برادرم مثال-

:و گفت دیکش ينفس صدا دار. کالفه شد نگاهش

.با تو ست میتصم. یاوک -

. زدم بیبه خودم نه. تا خنگ به نظر نرسم مدینپرس يزیاما چ. نگه يزیچ ایبه برد نکهیا ایبرادرم باشه  نکهیا. کدومش رو گفت دمینفهم

". ها دهیترش نینکن مثل ا ریانقدر هم نگاهاش رو واسه خودت تعب. کنهیاونم به من به چشم خواهرش نگاه م. رو گفت ایمعلومه که برد"

گه؟ید-

.گمیبعدا م کنمیشم فکر م هیبق-

. و به غذا مشغول شد دیخند

من . کرده بود رییتغ مییعادات غذا.تونستمیبذارم نه م یباق يزیحرفها ته بشقابم چ نیواسه کالس و ا مخواستینه م. رو کامل خوردم غذام

.انگار کردیآرومم م. در حالِ خوردن بودم نقطعیروزها اما، ال نیا. کردمینم يرو ادهیمعموال ز

:گفت کردیپاهاش رو دراز م کهیعقب نشست و در حال فربد

....شنهادیبابت پ یمرس. داره گهیمزه د هیوردن واقعا دور سفره غذا خ -

.از بس خورده بودم ختیر یغذا از دهنم م زدمیحرف م. نگفتم يزیچ

د؟یشما به مامان خبر نداد. میکرد داتونیخوشحاله که دوباره پ یلیبهاران مامانم خ یراست-

.کردمینم يرو ادهیز نقدیمعموال ا. پر بود یلیشکمم خ. دمیکش یقیعم نفس

.کنترل داره رو احساساتش. که ستیمثل من ن. شهیزده نم جانیه یلیمامان کال خ. میاتفاقا گفت -

:لب گفت ریشد و ز رهیخ يبه گوشه ا. رفت تو خودش فربد

پس خوشحال نشدن؟-

. روح بودن در دو بدن هیبا مامانت  گفتیم ایکه برد ينجوریا شه؟یمگه م-

.ادمهی قایدق. رازیش دیشما رفت یوقت. سالم بود 13قع من اون مو. بودن یمیصم یلیاره، خ-

دستم رو جلو چشماش . شده بود رهیخ ینا معلوم يو باز هم به نقطه  ریسرش رو انداخته بود ز. دادم هیتخت تک يزدم و به گوشه  لبخند

.تکون دادم

؟یینجأیالو؟ا-

.ز شدبا يلبش به لبخند. به عمق چشمام کرد ینگاه. رو گرفته باال سرش
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.بهت بدم ایدن ينقطه  نیعمرت رو تو بهتر یبستن نیخوشمزه تر خوامیکه م میبر-

گرد و متعجب نگاهم  يفربد با چشما. سرم رو گرفتم باال. پولم رو در آوردم فیک. فمیدست کردم تو ک. تا کنار صندوق میشد همراه

. کردیم

؟یکنیکار م یچ-

:گفتم يعاد یلیخ

....دمیسهمم رو م-

:روش رو ازم گرفت و گفت. چهره اش رو پوشوند یفیظر اخم

.نمتیبیم نیتو ماش-

صندوقدار .تو دستم خشک شده بود  فمیمگه من نوکرشم؟ ک زنه؟یکه داد م یچ یعنی. و با تحکّم گفت که بهم برخورد يجد نقدیا

:کرد و گفت ینیریخودش

. دفعه رو بذار آقا حساب کنه نیخانوم ا-

.صورت اخم آلود فربد بودم رِیهمچنان درگ. شو نگرفتم کهیت. زد ییمالبخند دندون ن و

:گفت یعصبان دیرو که تو دستم د فیک. نگاهم رو حس کرد و به سمتم برگشت. کردمیداشتم برّ و برّ نگاهش م و

!نیگفتم برو تو ماش ؟يستادید چرا و-

 ریاالن لطف کرد در حقم؟ همش تقص یعنیچه طرز برخورد بود؟  نیا. ونریب دمیو دو میدست فیرو هل دادم تو ک فمیک. نستادمیوا گهید

 کی. نیبودم به ماش دهیرس. اشک تو چشمام جمع شد...دهیالف بچه به من صدقه م هی نیکه ا مینشست گفت ما بدبخت شد نقدیا است،یبرد

 یجواب حساب هیو  ستادمیایم دیبا. ن صورت مسئله بودپاك کرد نیاما ا. با فربد برخورد نداشته باشم گهیبرم و د. گرفتم برم میآن تصم

.غرورم ارضا مشد شدیکه نم یچیه. دادمیبهش م

:جلوش دمیدو. تر شدم یعصبان دنشیبا د. ومدیکه م دمشیدور د از

 يجور نیهم شهیهم ؟يتو هم و بهم دستور داد يکه جلو اون همه آدم اخمات کرد يفکر کرد یچ ؟يکه سر من داد زد يفکر کرد یچ-

 ؟ینیبیم زیرو ر هیبق

فت؟یتو ک يکه جلو من دست کرد يخودت فکر کرد شیپ یتو چ-

:داد زدم, ترم کرد ي، جر`من`رو  دشیتأک

دو  نهیپولتو نگه دار بذار جلو آ.رمینم یبار منت کس ریز رمیهم بم یمن از گشنگ ؟يدیبهم صدقه م يدار ؟یهست یجلو تو؟ مگه تو ک-

 یمن کس ؟یفهمیم ستمیمن مقصر ن. گهیکس د چیمنه نه ه ریشده، نه تقص نجوریاالن ا تمیاگه وضع. ول مردم بزرگ نشدممن با پ. برابر شه

 یربط چی؟هیفهمیم...نداره یربط چینداشتنت به هرکس مربوط باشه به من ه ایپول داشتن . یپولتو به رخم بکش ياکه تو بخو ستمین

....نداره

انگار . بودم جلوش و زل زده بودم تو چشماش ستادهیا. کردیصدام بغض داشت و گلوم از فشارش درد م. کنم  هیگر خواستمینم. زدمیم داد

:بود به خودش اومد و گفت جیگ
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بهار؟ یگیم يدار یتو چ...اصال... من-

:زدم داد

بهار؟ یگیبه من م یبه چه حق.... بهارانم-

:گفت....اش گرفته بود خنده

....میزنیحرف مبا هم  نیتو ماش نیبش-

:دمیکه تو وجودم بود، داد کش یبا همه خشم. کردم نگاهش

...رمیخودم م-

حاال که ازش دور شده . رد شدم و به طرف مقابل رفتم ابونیبهم نرسه از خ نکهیا يو من برا زدیفربد صدام م. دمییدو ابونیبه طرف خ و

در عقب رو . بلند کردم نیماش هی يبرا ونیگر يدستم رو از پشت چشما. رد شدم انیبوق ماش يصدا نیاز ب....زهیبودم اجازه دادم اشکام بر

. باز کردم و نشستم

. بهش انداختم ینگاه. کنهیحرکت نم دمیکه گذشت د کمی...شهیاشکام رو پاك کردم و زل زدم به ش. راننده رو نداشتم يکنجکاو حوصله

:زد و گفت یهیلبخند کر دیتوجهم رو که د

...شما باز مونده يدر جلو برا....ب فرشته کوچولوچرا عق-

.شدم ادهیدر رو باز کردم و پ...نبود یبود تاکس یهرچ نیماش نیافتاد که ا میتازه دو زار. باز بود. به در کردم ینگاه متعجب

.... یبرو گمشو عوض-

پسره ....مزاحمم شد و من به حال سکته افتادم یباز کس...دیلرز یدست و پام م. دمیداشت، ترس کلیسه برآبر من ه...شد، اومد طرفم ادهیپ

:تر اومد کینزد دیکه سکوت منو د

...منو نگاه کن ن،یبب-

اشکم دوباره ....که گشتنیدنبال دردسر نم شدنیهم که رد م یینایزمستون سرد، اونوقت شب تک و توك ماش.... و برم رو نگاه کردم دور

:شد ریسراز

هیفکر کردم تاکس....من اشتباه سوار شدم..نیبام نداشته باش يآقا تو رو خدا کار-

:شد یعصبان پسر

...رو باال ببرم متیق خوامیم دمید نویبگو ماش ه؟یشکل نیا یآخه تاکس-

. و حس از تو بدنم رفته بود رفتیم یاهیچشمام س. شدیضربانِ قلبم کند و کند تر م.شدیشرمم م زدیکه م ییحرفا از

همه درها رو قفل  یبرم وقت رونیاز خونه ب تونمیم يآخه من چطور. یبرداشت نجایتو که تلفن رو از ا. کنمیخواهش م...کنمیخواهش م "

"...يکرد

 يِو صدا آمدیفرود م يکه به جسمِ مچاله شده ا يضربات کمربند. چشمم تار و مات بود يِجلو ریتصاو...چشمم رو زد ینیماش دیسف نورِ

.دادیرو خراش م میکه گوش ها یدخترک ي هیو گر غیج

...
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:شد و داد زد ادهیپ نیفربد آشفته از ماش... دیچیترمزش تو گوشم پ يصدا

نه؟ یخواستیم نویهم-

. دیچیدورم پ یدست. گرفتینفسم م شتریو من هر لحظه ب دیچیپ ینیاوف ماش کیت يِصدا. فشردیگلوم رو محکم م یدست. افتادم نیزم يِرو

...زده ام رو گرم کرد خیجسمِ  يلحظه ا يِکه برا یآغوشِ گرم

.کنمیخواهش م...کنمیخواهش م...بهاران...بهاران-

رو  يبعد فربد اسپر یکم. دنیرسیبه نظر نم یهام کاف هیبه ر ژنیرسوندنِ اکس يِخشک و کم جونم برا يِسرفه ها. رها شدم نیزم يِرو

. تر شده بود ادیاواخر ز میحمالت آسم. دست هاش افتادم يِحال و خسته رو یب .دیبه رگ هام بخش يداخلِ دهانم گذاشت و جانِ دوباره ا

. نشده بودم يجز قبل و بعد از ورزش مجبور به استفاده از اسپر همدتها بود که ب

فرمون  يِروفربد سرش رو . امبالنس چشمام رو باز کردم يِسکوت بود و سکوت، با صدا. شدم دهیکش نیفربد به داخلِ ماش يِدستها يِرو

. رفت رونیب نیبلند شد و از ماش. گذاشته بود

شد و  کمیخانوم نزد. و ضربات کمربند بود المیکودك خ يغهایج رِیذهنم درگ. نداشتم ینفس هام منظم شده و مشکلِ خاص. بهتر بود حالم

. دیپرس االتیٔسو

 ؟ینفس بکش یتونیم-

.بله-

.ام راه بروبلند شو بر ؟یستیپاهات وا يِرو یتونیم-

طول  يا قهیدق. با فربد صحبت کرد یرو به زور به خوردم داد و کم یدخترك، شربت تلخ. تعادلم رو حفظ کنم تونستمیاما م. بودم خسته

. که فربد برگشت دینکش

.:بود شده

...؟یخوب-

. احساس کردم قرمز شدم. تو صورتم دیخون دو. دور تا دور...دیدویتو صورتم م چشماش

؟یکنیصاف م مویلصند-

:نگاهش کردم هنوز صورتش اخم داشت. صاف شدم. گذاشت و از پشت هلش داد یرو کنار صندل دستش

ساعت چنده؟-

.ده-

خونه؟ میبریم-

تو اون سرِ کوچولوت  یهرچ. یبهم بگ دیتو هم با. بهت بگم دیرو با ییزایچ هی. میدوست دارم با هم حرف بزن.باهات کار دارم! نه-

. يو زود از کوره در بر یانقدر کم طاقت باش شهیکه باعث م یهرچ .گذرهیم

. دهیعذابم م شتریصحبت کردن ب...یعنی. راجع بهش صحبت کنم خوامینم. حرف زدن ندارم یِمن آمادگ-

:سمتم برگشت، آروم و مهربون گفت به
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.برات حرف بزنم تونمیمن م ،یاگر دوست داشت. میخوریم یبست هی میریپس فقط م-

 دونستمینم. میشدیاز شهر خارج م.دیفهمیچقدر خوب بود که م. چقدر خوب بود که کنارم بود. صداش مثلِ نوازش پر از آرامش بود لحنِ

 ستادیا. شد ادهیپ. مثل دره بود. دید شدیباال م نیکل تهران رو از ا. ستادیدرخت ا هیکنار . پامونن ریکه ساختمونا ز دمیدیکم کم م....مییکجا

و  رهیخ. نگاهم کرد. به سمتم برگشت...دوست داشتم شویچقدر قلدر. چقدر چهارشونه و مردونه بود. پشتش به من بود. نیاشمجلو 

. ستادمیکنار فربد ا ریسر به ز. شدم ادهیپ. رهیآروم دستم رو بردم به دستگ. یطوالن

گفت؟یبهت م یچ-

.نگاهش کردم جیگ

...گمیرو م نیماش -

...لبم رو گاز گرفتم. ریکنم؟ سرم رو انداختم ز فیفربد هم تعر يبرا امیفکر کنم، بعد ب بهش یحت شدیم شرمم

شه؟ کیبهت نزد یهر آشغال يدیچرا اجازه م ؟یستیچرا مواظب خودت ن. یدختر خوشگل هیبهاران،تو  -

. صداش باال نره کردیم یسع یلیخ

:ناخودآگاه باال رفت صدام

...شه کیبهم نزد خواستمیمن نم-

! يسوارم شد یحت ؟يبلند کرد نشیماش يدستت رو برا نیهم يبرا-

...اش نهیتو س رفتم

...لحظه هم صبر نکردم کی هیقصدش چ دمیکه تا فهم يدید...شدم ادهیکه پ يدید-

:اش نهیتو س دمیکوب مشت

 ؟يدیدرس اخالق م ؟یگیم یچ نجایا يستادیاالن ا...يکرد رمیتو هرقدر دلت خواست تحق...تو بود ریاگرم رفتم تقص-

منم با . آروم رفت کنار درخت. مشتم تو دستش بود. اما دست منو ول نکرد نییدستش رو انداخت پا. شد تو نگاهم رهیخ. رو گرفت مشتم

:نگاهم کرد. نینشست رو زم. بردیخودش م

؟ینیشینم-

.داد و ول کرد يو فشارزد، دستم ر یفربد لبخند آروم. نمیکردم با فاصله بش یسع. اراده نشستم یب

مو از سرت کم بشه  هیاگر  کنمیهنوزم فکر م. با من هست تیهنوز اون احساسِ مسول. شهر پر از گرگه نیا. گمیمن به خاطرِ خودت م-

. مواظبت باشم خواستمیناخودآگاه م. خودم نگهت داشتم شِیپ نمیهم يِبرا. منه رِیتقص

. دادم رونیرو صدا دار ب نفسم

رو  زیهمه چ یتونینم. يمحدود دار يِهاییو توانا اراتیاخت. یانسان هیتو هم . خودت بزرگ نکن يِرو برا زیهمه چ نقدریا. دخترآه نکش -

 زیهمه چ ستیقرار ن. نییپر از مشکله ، پر از باال و پا یزندگ. یستیسوپرمن ن ،یکه انسان ریبپذ. یکن یشگوئیپ یتونیرو نم ندهیآ. یحل کن

. يایبر نم زیاز پسِ درست کردنِ همه چ ییو تو هم تنها باشه، اشسرِ ج
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.داشتم مانیا یناتوان نیو من به ا تونستمینم. کردم، حق با فربد بود سکوت

.ادیاز دستم بر نم يکار چیو ه فمیضع یلیکه خ دونمیم-

:نگاهش رو به چشمام دوخت و گفت. سمتم برگشت به

بابات رو  يِچکها یتونیتو م. کن یکاله خودت رو قاض نیبش. يدار تیمحدود. ین گفتم انسانم ؟یفیحرف رو زدم؟ من گفتم ضع نیمن ا-

؟یپاس کن

.نه-

؟يبد یو نازگل رو آشت ایبرد یتونیم-

.نه-

. ادیاز دستت برم يچه کار نیفکر کن بب نیپس بش-

.سمتش برگشتم به

.داغونم کرده نمیو هم آدیازم بر نم یچیه. یچیه-

:رو به صورتم دوخت شیجد يِچشمها

. ینباش ایبرد يِتمامِ فکرها يِرو یو فکرِ اضاف يایحالت افسرده در ب نیاز ا یتونیم. ینباش یبارِ اضاف یتونیم. یبکن یتونیکارا م یلیچرا، خ-

. ایبه خودت ب. بهاران نستین یکم يِکارا نایا. رو حفظ کنن شونیروح یبهشون کمک کن یتونیم. يبد يو انرژ یشاد باش شهیمثلِ هم یتونیم

حل  يِبرا ازیکمک کن زمانِ مورد ن ،یرو عوض کن يزیچ ماًیمستق یتونیاگر نم. ياینم ای ،يایمشکل بر م هیاز پسِ حل کردنِ  ای. صبور باش

. شدنش راحت تر بگذره

:گفتیراست م. کردم سکوت

؟يدار دنیحوصله شن. بدم حیرو برات توض ییزایچ هی دیبا. بشم هاتیتمامِ دلمشغول يِرو یکه فکرِ اضاف خوامیمنم نم-

. تکون دادنِ سرم اکتفا کردم به

:نگاهم کنه گفت نکهیبدون ا. دیکش یقیعم نفس

 کردمیفکر م یاما هرچ يومدیبه نظرم آشنا م. نگاهت نکنم تونستمینم. دمیجا د هیچشما رو  نیاما مطمئن بودم ا...از روز اول نشناختمت-

بعد  ،يدادیبه هم ربط م زویو همه چ يزدیتند تند حرف م. یو به شدت استرس داشت دیباریاز چشمات م ینگران. مدوینم ادمی يزیچ

. ینیب شیقابل پ ،يساده بود. یهست یاز لحن حرف زدنت بفهمم در چه حالت روح تونستمیراحت م. کال عادتته نیکه ا دمیفهم

:توجه به من ادامه داد ید؟ بانتقا ایبود  فیاالن تعر نیا. رفت تو هم اخمام

هنوزم . شرکت يکه اومد دمتید یبار دوم وقت يبرا. بهت دادم یرو اشتباه لتیمن از عمد موبا یعنی.هامون عوض شد لیموبا -

بهت  ينگار وارد شد و اون جور.کردیذهنم کمکم نم. وردیمنتظرن، اما اسمت رو ن عتیگفت خانوم شر میمنش... یهست یک دونستمینم

دستپاچه ازت ...کردمیباور نم...زده شد یخاطرات بچگ نیجرقه اول...پر آب بشه رفتیکه م یدلخورت رو بهم دوخت يکرد، چشما نیهتو

فکرم فقط دور  زنه،یو چرا غر م گهیم ینگار چ دمیفهمیاصال نم... عمر عذاب وجدان نجات بدم کیمامان رو از  خواستمیم. کردم یخداحافظ

کردم؟ دایواقعا گمشده مو پ که گشتیموضوع م نیا
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گشته؟یفربد دنبال من م یعنی... گرد شد و ضربان قلبم رفت رو هزار چشمام

:شده بود رهیبه دوردست خ. نکرد نگاهم

انگار خودت  دمیرو که د یمیقد يعکسا. یکیکه انقدر به احساسم نزد یهست یک دمیفهمیم دیبا يجور هیبرم خونه،  عیسر خواستمیم

شدم چون  کیبهت نزد. مامان يساله  جدهیه يدختر دوست گمشده  ،يتو بهاران بود.دهیان پنج ساله که حاال فقط قد کشبهار ،يبود

شما به خونمون باز بشه،  يرابطه امون رو کشدار کنم که پا يجور هی خواستمیم. به مامان نگفته بودم. میدوباره گمتون کن خواستمینم

البته بد هم . مواجه بشم ایمن با برد يزود نیقرار نبود به ا ،يبرگرد ایقرار نبود با برد. يآریخودت مو بال سر  رازیش يریم دونستمینم

وقت  دیشا. رازیشد که کنترلش رو از دست داده رفته ش يدفعه ا کی نقدریا نکهیبگم نه ا مامانآروم آروم به  دادمیم حینشد، اما ترج

. رفتیم دینبا. نبود یخوب

رازه؟ین شمامانت اال ؟یچ-

:الم ادامه دادٔتوجه به من و سو یب

. نه اونقدر مهم که بخاطرش تو رو استخدام کنم یبود، ول لمیاز دل ینگار بخش. شرکت رو بهت دادم يکار تو شنهادیپ-

نگفته؟  يزیربد چچرا ف کردمیساعتها با خودم فکر م د؟یبه فکرم نرس ییزایچه چ یدونیازم؟ م يچرا پنهان کرد ؟ینگفت يزیچرا بهم چ-

.... دارهیدست از سرم بر نم یازم سو استفاده کن یخواستیم نکهیفکر ا. کنهیآدم رو متاثر م شتریوقتها راست نگفتن از دروغ گفتن ب یبعض

. دیدویچشماش تو چشمام م. زل زد تو چشمام. طرفم برگشت به

کنارت باشم،  خواستمیم. داشتم قصدم، سو استفاده نبود يصدقسم جونش رو نخوردم، من هر ق چوقتیبه جان مادرم که ه! بهاران-

 یمن پسر شهربانو و ساالر هستم چه واکنش یتو اگر بفّهم دونستمیمن نم. کنم فیرو تعر انیبرات جر واشی واشیبعد . دوستت باشم

. میدوباره گمتون کن خواستمینم. يدینشون م

:و گنگ نگاهش کردم جیگ

دادم؟یمادر تو واکنش نشون م به اسم پدر دیچرا من با-

. رنگ تعجب گرفت و بعد پر از سوال شد چشماش

.....ایبرد ینگفته؟ حت یچ چیخاله ه یعنی....چرا یدونیتو نم یعنی-

....قصه سر دراز داشت نیمثکه ا. ستادمیشدم ا بلند

غازت رو قبول  هیصد من  يالیدل ينکنه انتظار دار منم؟ دونهینم یچیکه ه یباور کنم تنها کس يانتظار دار ن؟یکنیرو ازم پنهون م یچ-

 يکه گوشا یکنیاگر فکر م! که يمن اضافه کرد يبه معادله  گهیتو که چند تا مجهول د ؟یکنیم يشفاف ساز يدار ینشست ينجوریکنم؟ ا

....ستمیساده ن نیانقدام که شما فکر کرد گهید....ریبه عرضتون برسونم خ دیمن درازه با

:گفت يدفعه ا کیبه رو به رو نگاه کرد و  یکمی. دستش رو برد تو موهاش.نگفت يزینگاهم کرد، چ. ستادیه رخم ارخ ب فربد

.حرف بزنم تونمینم نیاما باز تر از ا. دمیمنم بهت حق م. حرفام رو قبول نکن. باشه-

با  تونستمیبود، م ایبرد. شدمیم عیضا دادیگه جوابم رو نما. از فربد بپرسم خواستمیاما نم. تو ذهنم هزار تا سوال بود. ریرو انداختم ز سرم

....گهیدروغ نم دونستمیم. حداقل دلم باهاش صاف بود. اون حرف بزنم
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بعدشم که تمام خونواده  زنهیاول که به خاطر دو زار پول شام سرم داد م. ادیتا ب نشستمیم نقدریا. بهش نگفتم يزیچ. رفتم نیطرف ماش به

....بود که صداش به گوشم خورد دهینرس رهیدستم به دستگ. يبه پنهونکار نهکیام رو متهم م

....بهاران-

....دینبا...دلم بلرزه دینبا. رو بستم چشمام

....هنوز حرفام تموم نشده.....بهاران-

:زدم ادیسمتش برگشتم فر به

راست  هیتوج يبعدم که برا ،يو حماقت متهمم کرد یبه سادگ ،يداد هاتو سرم زد ،يدیهم مونده؟ پولتو به رخم کش يا گهید زیچ-

....پوستم کلفت شده...تعارف نکن....پنهان مونده تتیاز شخص يا گهید يبگو اگه هنوز جنبه ....يدیم لمیگنده تر تحو ينگفتنت دروغ ها

...دیکش یقیمچشماش رو بست، نفس ع. گشتینگاهش شرمنده تو صورتم م. زدمیبودم رو به روش و نفس نفس م ستادهیا

سو استفاده  یاز کس دیآخه چرا با. ستمیبهاران، من بچه ن. ادیسو تفاهم ها به وجود ب نیباعث شد ا. حرفم رو بزنم یاون دفعه هم نذاشت-

م اما به صداقت. ستین رفتهیپذ تیبگو معذرت خواه. ریرو نپذ لمیبه خودم قول دادم تا آخر عمرم مواظبش باشم؟ دأل کهیکنم؟ اونم کس

.شک نکن

. ریدفعات اخ نیا يمثل همه . کار کرد؟ فقط آرومم کرد یمن داد زدم و اون چ. که آروم شدم زدیآروم و شمرده شمرده حرف م انقدر

اگه دروغ، به  یبمونم تا برام حرف بزنه، حت خواستمیم. برم خواستمینم گهید. خشک شده بود رهیدستم به دستگ. ریسرم رو انداختم ز

و  میخوشحال. آدم وابسته بودم نیمن به ا. حضورش تنم رو ، دلم رو گرم کرد يگرما. رو کنارم حس کردم شحضور. کنه دروغ آرومم

. آرامشم بهش وابسته بود

. دمینگاهم رو ازش دزد. ام رو با دست باال آورد چونه

چرا نگاهت  ؟یکنیاز من پنهانش م يکه دار دهیپشت چشمات خواب یچ ؟يریدختر؟ چرا انقدر ساده از کوره در م يشد ينطوریتو چرا ا-

 شیمعن. آدم رنگاوارنگ ساده بودن افتخاره نهمهیا نیب. ستیتهمت ن ست،ین يصفت بد یسادگ. بهم نگاه کن بهاران ؟يدزدیرو از من م

حرفم ... پس نگاهم کن....دهیداره، احساستو لو م انیکه هنوز روح تو چشمات جر یانقدر پاک. مثل کف دست يساده ا. ستیاحمق بودن ن

.....ي، نزد ينزد

چونه ام  رِیبه ز هیاز ثان يو در کسر دیاز چشمام جوش یاشک.نگاهش کردم. کردیحالم رو دگرگون م خورد،یگرمش به صورتم م ينفسا

بعد به فربد، و در آخر به  اول به خانوم،. من دروغ گفته بودم. درباره پولها بگم تونستمینم. دمیکش یقیچشمام رو بستم و نفسِ عم. دیرس

.ایبرد

. "گمیحتما م. گمیحل که شد م"

.کردم به زور هم که شده لبخند بزنم یرو باز کردم و سع چشمام

:گفت یو با لحن دوست داشتن دیخند چشماش

 ؟یبستن میحاال بر-

...سهم خودش رو بده یکه هر ک یبه شرط -
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.... دیخند بلند

 ؟یپول شام رو حساب کن يخوایو م يستادیبه دست ا فیاز کوره در برم جلو اون همه آدم ک يدینترسمردم  هیخانوم خانوما من -

:شدم و گفتم لوس

....ينکرد ي، اونو شفاف ساز يآورد ادمیخوب شد ...اها-

:در همون حال گفت. شد نیماش سوار

...فعال سوار شو. تیتجربگ یبه حساب ب ذارمیم -

رو بدون  نیمنم تحمل ماش. نظر مثل خودم بود نیاز ا. کارش بود، اول آهنگ بعد حرکت شهیهم. و روشن کردر ستمیدست برد س. نشستم

. آهنگ نداشتم

تابوته  هیواسم قد  ایدن نیکلّ ا ینباش

دلم انبار باروته تویمثل کبر نبودت

 یفربد به چ دونستمینم. ب حالم بود تو اون زمان مناس یلیخ. آهنگ رو دوست داشتم نیصدا و ا نیچقدر ا.  یدادم به پشت هیرو تک سرم

 هیگفته بود با بق. کرده بود فیازم تعر. بودم دواریام. دوست نداشتم حسش به من مثل برادر باشه. آهنگ رو گذاشت نیکه ا کردیفکر م

 رفتمیم هیبا گر د،یکشیموهام رو م ایپنج سالم بود برد یوقت یدوستش داشتم حت شهیهم. چرا دوستش دارم کردمیفکر نم گهید. فرق دارم

.رفتیم ادمی هیمنم گر. خندوندمیم یو کل دادیشکالت بهم م هی. ششیپ

شهیآت انوسیاق هی کمیروز تار ینباش

شهیم نیتو قلبم ته نش ایدن يغصه  تموم

لحظه هی خوامیتو نم یرو ب ایدن

دروغ محضه هیچشمات  یب ایدن

تو دل من  يزیپر شد و چ یخال يفضاها. انگشتام نیب دیچیانگشتهاش پ. بهم وصل کردن ید صد ولتانگار برق چن. دستم رو گرفت فربد

.دیدستم رو گذاشت رو دنده و با انگشت اشاره اش پوست دستم رو به آتش کش. یخال

و آواره ام لوونیهر شب و هر روز همش و ینباش

که نفس دارم یتا وقت مونمیفکرت زنده م با

بده دستم يروز کار هید تو وقت که نبو تا

تا تهش هستم یبمون ایتا آخر دن بمون

نه  گهید کردمیباز م یو وقت بستمیاگر چشمام رو م زدم،یپلک نم ؟یچ شدمیم داریو از خواب ب کردمیاگه حرکت م. شده بودم خشک

 ؟یچ یبود و نه نوازش يفربد

لحظه هی خوامیتو نم یرو ب ایدن

ضهدروغ مح هیچشمات  یب ایدن
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فربد به . زنگ خورد لمیموبا. ینه حرف ینه حرکت کرد،ینه دست منو ول م گفت،ینم يزیشده بود چ رهیفربد به جلو خ. متوقف شد نیماش

. خودش اومد، دستم رو ول کرد

دودل بودم، جواب بدم؟ ندم؟. صورتش رو پوشوند یاخم. به ساعتش انداخت ینگاه

....خورهیداره زنگ م-

.رو برداشتم یبا عجله گوش. بدتر بود دمدایجواب نم اگر

.بله-

.سالم-

.سالم-

.شماره آشنا نبود. رو نگاه کردم یگوش دوباره

.هستم رسامیام-

.عقب تر و ابروهاش تو هم گره خورد دیخودشو کش یکمی. دهیمطمئن بودم فربد شن. بلند بود میگوش يصدا چقدر

ن؟یخوب. بله-

؟يبهتر ؟یخوبم تو خوب-

 .ممنون-

؟یحرف بزن یتونینم ؟یهست ییجا-

. دمیکش یآه. دیشد و در رو کوب ادهیفربد پ. تونمینم نباریمگه من چقدر با تو حرف زدم که ا! بزنن گندت

.رونمیاره ب-

ست؟یخطرناك ن! بهاران ازدههیساعت -

داره؟ یحقوق يمساله  -

:مکث گفت کمیاز بعد .نداره یربط چیبهش ه دونستیخودشم م. نگفت يزیکرد وچ یپوف

. خواستم خبر خوش رو خودم بدم. خونه گردهیزنگ زدم بگم فردا بابا برم-

:دمیزده خند ذوق

...يدیزحمت کش یلیدستت درد نکنه خ... خدا رو شکر! من يخدا يوا ؟یگیراست م -

.يخوشحالم که خوشحال شد -

االن چه ..فربد يوا. فربد بود يحرکت انتحار ریهنوز فکرم درگ! کهکه همزمان به احساسات دو نفر جواب بدم  تونستمینم. نگفتم يزیچ

فکرها نکرده

:عجله گفتم با

.برم دیمن با. نیگفت یخوب مرس-

. است فهیوظ. کنمیخواهش م-
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:آروم تر شد و گفت صداش

 ؟یخونه به من تک زنگ بزن يدیرس شهیم-

:گفتم متعجب

وا؟چرا؟-

؟یزنیم-

.شدیپر رو م يادیداشت ز گهید. نگفتم يزیچ

.خداحافظ-

 يمغازه  هیفربد دم در . شدم ادهیپ نیاز ماش. شده بود یقاط یهمه چ. بود امشب یچه شب. قطع کردم دمیبه سالمتش رو که شن يصدا

. شده بود يدتوجهم رو جلب کنه، عا کردینم یاونم تالش. فربد نگاه کنم يتو چشما تونستمیشرمنده بودم نم. بود ستادهیاما شلوغ ا کیکوچ

انبه  یدو تا بستن. بدم یحیکنه توض الیٔازم سو نکهیبدون ا خواستمینه م ،يبهش بگم چرا عوض شد تونستمینه م. بود فتهر جانشیشور و ه

. دندونم خواهد موند ریطعمش تا اخر عمر ز. که مغز فندق داشت، معرکه بود میگرفت

تو  شهیهم يعطرش رو برا يبو خواستمیم.  دمیکش یم قیعم ينفسها. دادمیش مگو شدیکه پخش م یکیراه برگشت ساکت، به موز تمام

:کامل به طرفش برگشتم. دم خونه میدیرس. سام شبم رو خراب کرده بود ریام. نمشیبیم یمعلوم نبود دوباره ک. هام نگه دارم هیر

. یواسه همه چ. یمرس-

:زد و گفت يخسته ا لبخند

. کنمیخواهش م -

....بهاران-

....فربد-

.میدیهر دو خند یهمزمان نیا از

:رو دوخت به دنده نگاهش

....تو بگو-

...باباست لیسام وک ریام یعنی.... من -

.نگاهم کرد کمی. رو گرفت باال سرش

.نخواستم حیمن که توض-

. شهیبابا فردا آزاد م گفتیبگم، م دمیخودم الزم د-

.خوب چشمت روشن-

فرق  دمیفهمیم. دادیدستم رو گرفته بود و احساساتم رو قلقلک م شیچند ساعت پ نیبود،انگار نه انگار هم يعاد یعنی. بود نیسرسنگ

.دیفهمیم دیفربد با نویا. کس نبودم چیمن مسول رفتار ه. بگم يزیچ تونستمینم نیاز ا شتریب. کرده
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.رو باز کردم در

 یلیخ. رو روشن کنه زیگذر زمان همه چ يو اجازه بد یبهم اعتماد کن دوارمیام .خوامیبهاران، من بابت امروز و همه سو تفاهما معذرت م-

هیراحت تر يایدن يخبر یب يایوقتها دن

داره؟ ازیبهت ن يا چارهیب هی یگینم ؟ياینم یکنیکه قهر م یچ یعنی. سر کارتون دیاریم فیضمن از فردا تشر در

...کردم يا خنده

...تو داره به حال یچقدم که من قهر کنم فرق-

:زمزمه وار گفت...که رو صورتش بود يکرد، با لبخند محو نگاهم

....که فرق داره يدیفکر کردم امشب فهم-

!. رمیرو بگ شدیکه تو دلم آب م يقند لویک لویک يجلو تونستمیرو جمع کردم اما نم لبخندم

 یمدل نیا یچرا وقت خدافظ دونمیکه نم یدوباره بغض.... یبچگ یدوباره همون خدافظ. رو گرفتم باال،کف دستم رو زدم به دستش دستم

:اس ام اس داد ایبرد. وارد خونه شدم... دادیگلوم رو فشار م

.مینگران نگهت دار شتریب مینتونست. شهیخوش داره، گفت فردا بابا آزاد م يخبرا. نجایسام اومده ا ریاما ام ،یخواب دونمیم-

.کار کنم یچ دونمیمنم م یزرنگ يحاال که فک کرد. ومدیبدم م يه بازاز کارآگا ه؟ینجوریا! مارمولک يا

:ایرو برداشتم و زنگ زدم برد یگوش

خوشحالم یلیخ....یداداش کیتبر يوا....سالم-

؟يداریب..یشیخوشحال م دونستیم....سام ریپس حق داشت ام-

...االن اومدم خونه نیاره، هم-

؟يکجا بود-

.با فربد بودم-

! ارانفربد؟ به-

.رو من حساب کنه دینبا دیفهمیم دیبا. نخود هر آش نشسته اونجا لیاون وک دونستمیاما من م. دلخور شد لحنش

.یبمون رونیشب ب نوقتیتا ا ستیدرست ن ،یباش میبا هرک. میزنیبعدا راجع بهش حرف م-

:مکث کرد و گفت کمی

.تهران میایم رسامیپس فردا با ام-

:گفتمرو گرد کردم و  چشمام

دنبال خودت؟ يندازیچرا راه م گهیچرا؟ اونو د-

بشن ممکنه اعتراف کنن که اون پولها رو اونا  دایپ یاصل يدزدا میاریاگه شانس ب. میبد لیپرونده تشک هی دیبا گهیم. پوال هیواسه قض ادیم-

. خونه خانوم طاها میبر دیبارم با هی. برداشتن

:دمیترسیمن از اون خونه م. رفتم وا
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چرا؟ گهیاونجا د-

.کمکمون کنه تونهیم. میریرو پس بگ فیک دیبا-

به دادمون  رسامیانگار واقعا ام. که زندان نبود برام نعمت بود نیهم. راحت شده بود یاز بابت بابا کم المیخ. وجودم پر از غم شد دوباره

. بر حسب اتفاق یحت. کلمه هم بفهمه کید فرب خوامینم گفتمیبهش م دیبا.شدیپولها م هیاالنم که وارد قض. بود دهیرس

. هم گذشت گهیروز د دو

فربد اس ام . شدیم شتریروز به روز استرسم ب. مونده بود گهیو فقط سه هفته د گذاشتیکه خانوم طاها مهلت داده بود م یهفته از زمان کی

واقعا خوشحال . هر روزه فربد بودم دنیو بد دلگرم دهزاران حس خوب  نیکارم رو شروع کنم و من ب دیشنبه با کیاس داده بود که از 

از سو استفاده از من،  ریغ یلیداشت، دل لیکه دل نیهم. اونقدرها زشت نبود گهیبه نظرم د شیپنهانکار. بود برگردم واستهبودم که ازم خ

.دونستمیرو نم لیدلم رو آروم کرده بود، هرچند من اون دل

:گفت  کردیرو جمع م لشیوسا کهیدرحال نگار

. مواظب خودت باش -

. ينگار دیببخش-

. خونواده ام شیپ رمیم التیتعط نیموقع تو ا نیا شهیواسه خودت؟ من هم یگیم یچ-

پا شده اومده؟  التیتعط نیانجام بده که تو ا يکار ادار تونهیم يمسعود نیمگه ا دونمیمن نم الت،یتعط یگفت-

:و گفت دیخند

...ادیم اری داریبه د-

:رو به طرفش پرت کردم يریگردگ دستمال

....یکنیاون غلط کرده با تو که حتا بهش فکر م-

:و مثل مامان بزرگا گفت دیخند

...ختنیزدن و آب نر ییرو تو روشو شاشونیدو پسر ر نیا نمیبب امیبه حالت ب يوا یول رم،یمن م-

:کردم و گفتم بغلش

....مواظبم... نگران نباش-

....نیرو راه بنداز یزود تر عقد و عروس...رمینم شتریه بهفت کیمن  نیبب

.کرد و رفت یبا خنده خدافظ. رو به طرفش پرت کنم ییخودش صبر نکرد تا دمپا و

. گهیگفت بود د ایحتما خود برد.ادیب خوادیم ایفربد نگفته بودم برد به

رو  فنیمتعجب آ. برسن نایا ایانداختم هنوز زود بود که بردبه ساعت  ینگاه. که زنگ آپارتمان رو زدن کردمیشام کتلت سرخ م يبرا

:برداشتم

بله؟-

.منم بهاران-
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:گفتم. گوشام اعتماد نکردم به

شما؟-

؟یکنیفربدم باز نم-

 شیآرا. بودمش دهیپوش یمشک يساق شلوار هیکه با  دمیکش میطوس کیبه تون یبه خودم انداختم و دست ینگاه. کردم و در رو زدم یمکث

.دادم و در آپارتمان رو باز کردم رونینفسم رو ب. م داشتمه

 رهیپاش رو انداخت رو پاش و بهم خ. سالم هم نکرد. وردیکفشاشم در ن یحت. راست رفت رو مبل نشست کیوارد شد و . کالفه بود فربد

باالخره . قبض روح شده بودم. کردیو نگاهم م دادیپاش رو تکون م. به لباسم دمیکش یدست. موهام رو صاف کردم. مضطرب شدم. شد

:دمیجرات کردم و پرس

شده؟ یچ-

.نشستم کنارش. دمیفهمینگاهش رو نم یمعن. کردیهنوز نگاهم م. نگفت يزیچ

؟يخوریم يزیفربد، چ-

. طرفم برگشت به

. کارت دارم نیبش. نه-

.بذارم ییحداقل چا. امیبذار االن م-

داره  ایآخه برد اد؟یب خوادیم رسامیام دهینکنه فهم. کشتمیداشت م ینگران. رو گذاشتم يکتر. کردمو رو  ریکتلتها رو ز.تو آشپزخونه رفتم

زده نه  یخودش نه حرف. داره ها یکه انتظارات یچ یعنی. کنمیرو روشن م فمیزد تکل یاصال اگر حرف! به اون چه ادیاصال ب! به من چه ارشیم

.بار دستم رو گرفته شده صاحبم هی ،يزیچ

.اشاره بودم تا خراب شم رو سرش هیمنتظر . برگشتم اخمام تو هم بود یخوداگاه وقت نا

.شنومیبگو م-

.دوباره نشست. ستادیا

.گرفته یمامان مهمون -

.ام گرفت خنده

.ستیبد ن نکهیخوب ا-

.آخه یتوام دعوت-

.طرفش دمیچرخ

و دوستشم تو  ایبه خصوص که برد. کنمیبهونه جور م هی. امیبگو، نمباشم بهم  ياگه دوست ندار. یگیم یچ نمیفربد، درست صحبت کن بب-

..اونا رو بهونه کنم تونمیم. راهن

:و مشکوك قینگاهم کرد، دق. رفت ادشیکل موضوع  انگار
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دوستش؟ کدوم دوستش؟-

...هیمسافرت کار گهیم... رو نندازه دنبال خودش لیوک نیمن بهش گفتم ا...اصال به من چه...اه...هیچ یدونیم... یعنی -

. ما يخونه  ایپسرا تو ب يِخونه رو بذار برا-

!؟یگیم یممکنه؟ به مامانت چ يزیچ نیآخه مگه همچ-

با پسرا تنها  شهینم یمطمئن باش که اونم راض. میهم باش شِیمدت پسرونه پ هی میخوایکه م گمیبه مادرم هم م. نجایا امیاصال خودمم م-

.خونه یبمون

:و گفتم مدیچرخ کالفه

من و  يکه فاتحه  ننیبب نجایاگه شما سه تا رو ا. میستیما خونه ن دوننیاونا که نم. گنیم یها چ هیبعدم همسا. پسرا داداشمه ها نیاز ا یکی -

!نگار خونده است

.نبود یعمل شنهادشیپ. موضوع رو عوض کردم تاشیبود از حساس یته دلم عروس نکهیا با

ه؟یمناسبتش چ. بود یبحث مهمون. خوب-

.تولد نگاره-

:ادامه داد گمینم يزیچ دید یوقت. شد رهیگفت و موشکافانه به من خ نویا

.کنه زینگار رو سورپرا خوادیمادرم م-

 دیشا. میمن و نگار با هم مواجه بش خواستینم..دمیفهمیدردش رو م...لبم رو گاز گرفتم....تو صورتم دیچرخیچشماش م...کرد مکث

 نایا دیچرا با ست،ین نشونیب يزیاگر چ"درونم رو قلقلک داد  یباز هم حس. رفتار کنه که نگار رو ناراحت نکنه دیه جور باچ دونستینم

."رن؟ینگار تولد بگ يِبرا

...نیشما راحت باش. امیمن نم...باشه، گرفتم-

اونم . زمیاشک بر خواستمیتو آشپزخونه، نم دمییوهوا د یب. بلند بود یلیخورد شدن غرورم خ يچقد تو صدام بغض بود، اما صدا دونمینم

.اما دنبالم اومد. جلو فربد

....بهاران-

. ستادمیا ییپشتم رو بهش کردم و رو به ظرفشو...شکستیبغضم م زدمیحرف م. جواب بدم، نشد خواستم

مامان فکر . میکن يفکر هیاومدم با هم . ياین بگم ومدمین. به جز تو ستمیکس ن چیمن نگران ه. ستمینگران ن یتو اونجا باش نکهیمن از ا -

.يکنه به جشن نامزد لشیکنه و بخواد تبد زشیتولد، سورپرا يکه به عنوان کادو نهیاسترسم از ا. است نهیگز نیمن بهتر ينگار برا کنهیم

 شونیفکر نامزد یحت. است نهیگز نیتو بهتر ينگار برا کنهیکه مامانت فکر م يکرد يبرخورد هیخواستم بگم حتما . تولدش بود پس

. زنیاشکام نر کردمیو التماس م دادمیفشار م نکیدستام رو به س. نگفتم يزیچ. چه برسه که بخوام اونجا باشم کرد،یم تیروانم رو اذ

. ستادیروبه روم ا. دمشیدیچشم م ياز گوشه . شهیکم میکه نزد کردمیاحساسش م

. فقط دوستم بود. ام نگاه نکردم ندهیوقت به نگار به چشم همسر آ چیمن ه. خوامیرون نممن دختر خوش گذ. ستیمن ن ینگار زن زندگ -

....تشهیخصوص نیبارزتر یجواهره که مهربون کهیت هینگار  کنهیمامان فکر م. ارهیاما خوب کال بلده چطور دل به دست ب



ربر انجمن نودهشتیاکا  64بهاران –  صبح آرزو                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧٩

:دمیپرس دهیبر دهیع کردم و برتمام توانم رو جم. بشم کیکوچ نیاز ا شتریب خواستمینم. کردینگاهم م داشت

رن؟یبگ يبراتون جشن نامزد خوانیم یاز کجا مطمئن...تو...تو-

.رو برد تو موهاش دستش

 ترسمیم. که مادربزرگم بهش داده بود رو بهم نشون داد و گفت آرزوشه نگار عروسش بشه يانگشتر. گفت ییزایچ هیمامان سر بسته -

. کنه زیمنم سورپرا یحت مشیتصم

؟يدیشن نویا یک-

.ساعت نشده کی. امروز نیهم-

:دفعه گفت هیفربد . جزغاله بشن رو خاموش کردم رفتنیکه م ییکتلتا ریز. بود يجد هیقض نکهیمثل ا نه

؟يکرد ییواسه اون پسره هنرنما.... ییبه، چه بو-

:کند تا خواست بذاره دهانش زدم رو دستش کهیت هیرو برد طرف کتلت  دستش

.همش رو بردار. توام ناخونک نزن. کنهیم یاز صبح داره رانندگ. اشمهواسه داد-

. نون يرو با چنگال گرفتم و گذاشتم ال کتلت

:کردم و گفتم نگاهش

...نیبگذر نیتونیهم از شکم نم یشما مردا وقت ناراحت-

:زد و گفت يلبخند

.میعصبان یکمیگفته من ناراحتم؟ من فقط  یک-

. دیبعد قاه قاه خند و

؟يزد يفربد؟ تو االن اون حرفا رو جد-

:دیخند دوباره

.ساده لشیاسمش همه فام. خندهیآشنا شدم که وقت غصه هاش م يرازیش ییبا آقا هایتازگ. عالقه مند شدم رازیبه فرهنگ ش-

. دیخند دوباره

...به بازوش زدم

؟یکنیمنو مسخره م-

:تر شد يجد کمی

اونم به کمک تو . یکیجز  رسهیبه نظرم نم یراه چیه. رمیگیهرجور شده جلوش رو م. فتهین اتفاق بدوست ندارم او. نه به خدا بهاران-

. دارم اجیاحت

جواب دادم. بود ایبرد گهید نباریا. رو زدن فونیآ زنگ
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دونه تر نشونش ته چهره اش بود که مر یاخم کمرنگ. اش تو هم قفل کرده بود نهیبود و دستاش رو جلو س ستادهیکنارم دم در ا فربد

لبخند جذاب به  هیخودش رو جمع و جور کرد و با  عیفربد رسما جا خورد اما سر دنیبا د. که از پلّه ها باال اومد دمیرو د ایاول برد. دادیم

:طرفم اومد

...سالم آباج -

. بود تو صورتش ختهیو شلخته ربود و موهاش ر دهیپوش ينازك قهوه ا وریپول هی. دمیسام رو د ریکردم و از رو شونه اش ام بغلش

فربد و  ا،یبودن و برد یو فربد مشغول احوالپرس ایبرد. آروم سالم کرد. اعتراف نکنم پس چشمم رو ازش گرفتم  تشیبه جذاب تونستمینم

. زمیبر یینشستن و من رفتم که چا ییرایهمه تو پذ. کرد ناسام رو با هم آش ریام

. تو آشپزخونه دیانگار که منتظر فرصت بود پر ایبرد

کنه؟یکار م یچ نجایفربد ا-

....يبرد شنوهیم! سیه-

 هیهمسا یگیسقف و با هم خطرناکه؟ تو نم هی ریچقدر تنها بودنتون ز یدونیم ؟يآدم حس دار نیاصال حواست هست که تو به ا! ، بهارانِ-

 ارن؟یها برات حرف در م

. نگار تازه رفت. که اومده ستیساعت ن مین. ارم هستممن مواظب رفت. یکنیم نیبه شعورم توه يدار ایبرد-

:دو لنگ ابروش افتاده بود گفت نیکه ب یبا اخم ایبرد

.باشه نجایکه صالح نبود ا یدونیم. یهست یتو دخترِ عاقل. حرفا توقع دارم نیاز ا شتریازت ب. یهرچ-

.گرفتیم رادیا زیبود خودشم حساس شده و به همه چ دهیرو فم االن که حسِ من. دادینم ریگ زایچ نیوقت به ا چیه ایبرد. شدم کالفه

 تونستمیاما نم. من دعوتش نکردم. باش یمنطق کمیتو رو خدا  کردم؟یدر رو باز م دینبا کردم؟یم دیکار با یرو زد من چ نییزنگ پا یوقت-

.داره اجیاالنم به کمکم احت. در رو روش باز نکنم

که رفت تو  ایبرد! رو از احساسم با خبر کردم ایبار خودم رو سرزنش کردم که چرا برد نیاول يِو من برا. ابروش باز شد نیاز اخمِ ب یکم

بود، اما از  یچ ریتو فکرِ ام دونمینم. ومدیدر نم یسام و فربد ساکت نشسته بودن و صدا از کس ریام. وستمیبهشون پ یچائ ینیهال، منم با س

. رفته بود نایکاش فربد قبل از اومدنِ ا. بود يچه جوِ بد! گذرهیتوکله اش م یحدس بزنم چ تونستمیم سام ریفربد به ام يخصمانه  هنگا

.نیسنگ نهمهینه جو ا شد،یم یعصبان اینه برد ينجوریا

گرفتم  تخت هول داده بودم رِیرو که ز یرو تخت نشستم و رمان! به من چه. رو بکشن گهیخودشون همد. اتاقم يگفتم و رفتم تو يدیببخش

.کنهیم دایفضا پ فیتلط يبرا یراه هی ایبرد دونستمیم. زدم يلبخند. خنده پسرا بلند شد يِنگذشت که صدا يزیچ. دستم

زد و  یلبخند قشنگ. فربد وارد شد و در رو پشت سرش بست. گفتم يدییرو تخت نشستم و بفرما. به درِ اتاقم زد یگذشت، کس یساعت مین

.صورتش نشست يرو یلخند قشنگ. وصل شده بود خشک شد واریکه به د يدیسف يِپوریدسته گلِ ش يچرخوند و رو نگاهش رو دورِ اتاقم

ش؟یهنوز دار-

مچم رو گرفته بود؟. انداختم نییرو پا سرم
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.زانو زد نیزم يِروم رو روبه

.چونه ام و نگاه مهربونش رو دوخت تو چشام رِیرو برد ز دستش

. رو دوست دارم گهید یبه مامان بگم کس خوامیم. کنمیب مبهاران، رو کمکت حسا-

.يتو از برنامه شون خبر دار دوننیخوب مامانت که نم ؟يچه جور یول-

. کردیاز اونا که دلم رو آب م. دیبه روم پاش يلبخند

. کنمیدرستش م. نگران نباش-

ه؟یوسط نقش من چ نیخوب ا-

.رو فوت کرد نفسش

...شد یپاپ یلیاما اگر مامان خ. طرفم نبرم از یاسم کنمیم یمن سع-

....عشقت باشم یدروغک خوامینم...کنم يبرات نقش باز خوامینم... خرابش نکن...نه نگو فربد...زدیقلبم تند تند م...کرد مکث

...آرمیاون موقع اسم تو رو م-

... کنه و بره رونیبود امشب و اومده

:داد ادامه

که  یتو انقدر پاک گمیم. شم کیبهت نزد کنمیدارم تالش م گمیم. يخبر ندار ،یدونیتو نم گمیم اره،ینم یتیواسه تو مسئول. نباش نگران

....باشه میمنه که بهاران همراه زندگ يتنها آرزو نیا گمیبهش م ،يدیاجازه نم

. کنهیم يلحظه فکر کردم داره ازم خواستگار کیکه  گفتیبا احساس م انقدر

:رو جمع کردم و گفتم مزونیآو يو لوچه  لب

.کنمیبهش فکر م-

..هفته مونده کیتا پنجشنبه کمتر از . عتریسر کمیتو رو خدا -

تنها . اما االن وقت سرزنش نبود. يکرد يبا احساساتش باز خودیب یخواستیتو اگه نگار رو نم گفتمیو م دمیتوپیبهش م خواستیم دلم

.نبود حیاصال صح نیشده بود و ا ادیموندنمون ز

از من قول گرفت  ایبرد يِجلو. موفق بود شیپسر در کنترل خشم و نگران نیچقدر ا. پنجشنبه شبش دعوت کرد یاز همه واسه مهمون فربد

. داشت اجیشده بود و حتما بهم احت یطوالن بتمیغ. که برگردم شرکت

هراس است بتی، غ حضورت

!شوند یم ریجهان تبخ يها آلبیو تمام س يگرد یم باز

و عسل تونیسرشار از ز یدستان اب

!کنند یم یمرز را تداع یب يکه قهوه زار یچشمان و

،یسیکبوتر خ چون
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کنم یم توتهیکنج لبانت ب يچال ها در

آن کودك و

!ابدی یآغوش مادر را باز م عطر

11

:شد و گفت کمینزد شدیقهوه که ازش بخار بلند م وانیل هیبا  دهیسپ

ه؟ کم شد داتیچه خبر؟ پ-

. شهیبابا، مثل هم یچیه-

؟ياز اشکان خبر دار-

.کرد یمحل یب يچطور يدید ،يکه تو هم بود دمشیدو سه بار د. نه-

!یخواست ينجوریخودت ا ؟یناراحت-

.کنهیبه اون واقعا مثل خواهرش نگاه م دونستمیم. زنهیحرف م دهیاشکان با سپ دونستمیم

مونده باشه  یباق ایپسر مثبت و صاف و ساده تو کلّ دن هیاگه  کردمیفکر م. هش اعتماد داشتمب یلیمن خ! شمیم یناراحتم؟ دارم روان -

.رو خراب کرد یزد همه چ. اشکانه

. شد کینزد بهم

؟يبهش فرصت بد يخواینم-

.چپ نگاهش کردم چپ

؟يدادیم يتو بود-

.نگفت يزیو چ نیسرش رو انداخت پائ. دیرو ازم دزد نگاهش

. یفکر کن گهیجور د هی يعمر به چشم برادر نگاهش کرد هیکه  یبه کس یتونیهم نم تو ؟حتاینیبیم-

:گفت اروم

. خوش شانس نقدریتو بودم و ا ياگر جا کردمیبه اشکان فکر م. کردمیبهش فکر م-

:تند تند گفت دهیبگم، که خود سپ يزیدهانم رو باز کردم که چ. گرد شد چشمام

. شهیعوض م انیجر شونیکیباالخره از طرف . خواهر و برادر بمونن توننینم يا بهیدو دختر پسر غر چیه. بهانه است يخواهر و برادر-

 دهیخواهر مثل سپ هیخود اشکان هم بارها گفته بود اگه  یحت. همه دوستش داشتن. بود یدختر مهربون و آروم. رو دوست داشتم دهیسپ

طاقت ضربه خوردن . رهیرو بپذ دهیعشق سپ تونهیوقت نم چیاشکان ه دونستمیمن م. دش یته دلم خال. کم نبود شیتو زندگ زیچ چیداشت ه

و چه بسا که آرومشم . عشقش گوش داده ينشسته به درد دلها. هیقو یلیاآلنشم ثابت کرده بود که خ نیهم. شتمرو ندا دهیو شکست سپ

جلو من؟ د؟کریچه کار م نجایدرستش کنه، وگرنه ا کنهیم یکرده، قول هم داده که سع
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...رو گرفتم دستش

.مثل من یمثل تو رو ول کرده دلخوش شده به شهاب سنگ ینداره که ماه اقتیل-

.خوشگلش يرو گونه  نداختیاز اونا که دو تا چال خوشگل م. از اون خنده قشنگاش.  دیخند

....رفت هاتتیتشب يجون تو دلم برا...بهاران. چه شاعرانه بود-

:زدم تو بازوش یمشت

فارغ؟ ای یما رو روشن کن، عاشق فیتکل-

:دیخند

هم هست؟ یحالت سوم. نه ای رسمیمن به عشقم م ای گذره،یم شهیهم تموم م ایدن. سرخوشم خواهر، سرخوش-

.بود يچقدر قو. خوردمیغبطه بهش م چقدر

....دهیسپ اونوقت. کردمیو غش و ضعف م فتادیبه فربد و نگار فکر کنم، فشارم م تونستمیاصال نم من

...دهیسپ-

.هوم-

. درصد مثل تو بودم کیمن  یکاشک. یالیخ یچقد ب. خوش به حالت -

. رو بلند کرد سرش

که خودخواه  میومدما نی. ٔمحدوده یلیخ میکردن دار یکه وقت و فرصت زندگ یزمان کوتاهه، مدت. دارم میتو زندگ يفلسفه ا هیمن  -

. از صد تا بوس و بغل معشوق پر ارزش تره ادیم رمیطرز فکر گ نیکه از ا يآرامش خاطر. میبذار ریأثکه ت م،یباش دیکه مف میاومد. میباش

به . نهیریمبارزه ش نیاما ا. یبکن تیزندگ يفلسفه  يخودتو فدا ای يبد حیرو به خودت ترج هیبق نکهیا. مبارزه کردن فسسخته با ن یلیخ

رو  ایلحظه چشمات رو ببند و کلّ دن کی. میذره ا ایدن نیما تو ا. فتهیم فتهیب دیکه با یفاقمطمئن باش اون ات. یشیم روزیکه پ یخصوص وقت

و  ه،یریمنظومه تو کهکشان راه ش ونهایلیاز م یکیما  هیفکر کن که منظومه  نیبعدم به ا. یبعد منظومه شمس ن،یزمکلّ . اریبه خاطر ب

.یه جهان هستکهکشان شناخت و نشناخت ونهایلیاز م یکیکهکشان ما 

.کرد مکث

. ستین ينجوریاما ا. میبذار ریتأث زیرو همه چ میتونیم میکنیفکر م. میکیکوچ یلیخ م،یزیر یلیخ ؟ینیبیم-

 نیرو کلّ ا میتونیم يچطور میو خودمونو عوض کن میبذار ریرو خودمون تأث مینتون یوقت م،یخودمون میکه بهش احاطه کامل دار يزیچ تنها

م؟یاحاطه داشته باش یاون بزرگبه  یجهان هست

؟يدیرس جینتا نیبه ا يچطور-

و همه  میکنیم نییموضوعش رو از قبل تع. میکنیتبادل نظر م میشیبار جمع م کی یماه. میگروه بحث دار ل،یفام يبا چند تا از بچه ها-

. نمن تا اال يبوده برا دیمف یلیخ ،يایب یتونیم یاگه خواست کننیم قیراجع بهش فکر و تحق

. اره حتما-
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و  رمیبگ ادی تونستمیم زهایکنارم بود و چه چ يچه جواهر....توجه بوده ام یجدا شدم و فکر کردم چقدر من نسبت به اطرافم ب دهیسپ از

به  دهیسپ يکه حرفها یآرامش. تازه است يریرو هروقت از آب بگ یو ماه ستین ریوقت د چیگرچه ه....فرصت هام رو از دست داده ام

بود و من از  گهیدو هفته د يبعد يجلسه . فکر کنم شونیتر به شرکت تو جلسات بحث گروه يباعث شد جد ودکرده ب ریلبم سرازق

. برم يراحت تر الیخودشون برگزار کنن، که من هم خجالت نکشم و بتونم با خ يخونه خاله ش، جلسه رو خونه  يخواستم به جا دهیسپ

. باهام در تماس خواهد بود ماقبول کرد و گفت حتمشتاق شده بود  یلیکه خ دهیسپ

*******

 يو گود خوردیم یپهن يبودم که کمربند سورمه ا دهیپوش یاندام ینفت یآب يمانتو هی.آماده بودم. کردم نهیخودم تو آ ریبه تصو ینگاه

رو هم  میپاشنه سه سانت يکفشها.معلوم نباشه یلیکه موهام خ يرو هم مدل دار بسته بودم جور میشال سورمه ا. دادیکمرم رو بهتر نشون م

. هم زدم  یرژه نارنج هیکه به جز من و فربد تو دفتر نبود، پس  یکس. که جذاب و لوند باشم خواستمیم. ست بود فمیبا ک کهبودم  دهیپوش

. سر کار یحت...دادمیم تیم اهمبه ظاهر شهیهم. لبم رو گاز گرفتم عیو بعد سر دمیحرف خودم بلند خند نیبه ا...يواسه دلبر رفتمیم

 دیمف خواستمیم. فربد راجع به نگار فکر کرده بودم شنهادیبه پ. حرفا نبود نیو بند ا دیدر ق یلیخ یکسبود و  یشرکت فربد هم خصوص

ن به م یجواب مثبت و منف شتر،یو نه ب کردیدوست نگاه م کیاگر فربد به من صرفاً به چشم . کردمیبهش کمک م دیباشم، پس با

. ستیقابل دسترس بودن ن یحواسم رو جمع کنم همدل بودن به معن شتریب خواستمیم. کردینم جادیدر نظرش ا يریدرخواست کمکش تاث

...دوست دارم یلیمدل بهاران رو خ نیو ا. کردن دایپ تیاهم هامیریگ میدر تصم هیبق. کنمیفکر م يا گهیجور د. بزرگ شدم

 نیچقدر تو دلم به ا. روز برگشت به کار رو تنها نباشم نیقرار بود فربد ساعت هفت در خونه باشه تا تا اول. دمکن نهیزدم و دل از آ يلبخند

خوب منو  يرابطه . بکنن خوادیرو که دلشون م يتا کار ارنیم یواقع ریغ لیتخس که هزار دل يمثل پسر بچه ها! دمیبهونه آوردنش خند

در رو آروم . حضورش رو اعالم کرد یبا تک بوق. کنارش بودن برام بس بود. بودم یهم راض نیهمو من به . گرفته شده بود سرفربد از 

تا  شبیسر و صدا نکنم صبحانه هم نخورده بودم، د نکهیا يبرا. خواب بودن ییرایتو پذ رسامیو ام ایبرد. نییپا دمییبستم و از پلّه ها دو

. بودن ریهر دو درگ روقتید

سالم...سالم-

...یهست يروز کار نیاول يآماده  يپر انرژ یکه حساب نمیبیم....به به-

...زدم و کمربندم رو بستم يلبخند

...دمینجات م یشرکتت رو از ورشکستگ ینیبیحاال م...يکرد الیخ یپس چ-

:و گفت دیخند بلند

...یعامل بش ریقراره مد نکهینه ا-

:حد ممکن باز کردم و گفتم نیرو تا آخر چشمام

؟يگولم زد ؟یخودت گفت ست؟یقرار نمگه -

:دیخند

میمستق ری، منتها غ نیعامل ریشما مد...نه استاد-
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:و گفتم دمیخند. زد یچشمک و

...راحت شد المیخ گهیحاال د-

:گفتم يرو کلفت کردم و جد صدام

دنه؟یچه طرز لباس پوش نیا....ایبهن-

....دیخند بلند

 دنا؟ینم ریگ زایچ نیعامال به ا ریمد-

:گفتم دیدادم و نا ام هیتک آروم

...ستمیکاره ن نیانگار واقعا ا....یگیاه راست م-

. نگفت يزیشرکت چ يها یکیتا نزد یول...دیخند دوباره

...ستادیزد و ا راهنما

؟يشرکت رو که بلد-

.کردم دییٔسر تا با

.هم واسه من يایهم واسه تو بهتره که با من ن...مهیمستق یخط تاکس هی-

...يجاش هم لطف کرد نیتا هم یمرس -

. کرد مهربون نگاهم

مگه نه؟...میدوست -

:گفتم ییپر رو با

....جمع، نگران نباش التیخ...اره بابا-

:و گفت دیخند

...شد رمیجوجه، د نییبپر پا-

:خودم اشاره کردم و گفتم به

....یهست ینگران چ ستاده،یا نجایا سییاشکال نداره ر-

فکر  يا ندهیکردم به آ یافکار و خاطرات خوش رو پس زدم و سع. گرفتم و تا در شرکت رفتم یتاکس هی. شدم ادهیپ. اب بدهجو ستادمینا

. فربد لذت بخش باشه یب ایبا فربد و  تونستیکنم که م

. تو کمد ذاشتیرو م لشیکه داشت وسا دمیمژده رو د اول

احوال مژده خانوم؟-

:ذوق گفت با

هو؟یزد  بتیدختر؟ کجا غ یرگشتب! بهاران يوا-
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:فشارش دادم و گفتم محکم

!رفته بودم آزمون صدا-

:و گفت دیخند بلند

.کردیداشت نگاهت م رغضبیکه مثل م يکردم اون لحظه ا سیکه خودمو خ اریاسمش رو ن يوا-

:تو کتفش و گفتم زدم

...ها یخوب در رفت-

:و گفت دیخند

!نمتیبیر مکار دارم، وقت ناها یامروز کل-

خودم درست  يبرا ییبزرگ چا وانیل هی يرو گذشتم و قبل از هر کار فمیک. شهیهمه جا مرتب بود مثل هم. باال و در دفتر رو باز کردم رفتم

.ستادمیفربد که اومد نا خودآگاه ا. زیو نشستم پشت م رونیب دمیهام رو از تو کشو کش يبا يها.کردم

.سالم-

....یستیعامل شدن آماده ن ریه مددختر، واقعا واس نیبش-

:و گفتم دمیخند

گه؟یآموزشها الزمه د يسر هیبه هر حال  -

:تر شد و آروم گفت کینزد

..دونهیبهتر از من م...از مامانت بپرس -

:دمیخند دوباره

...ستادتو رو گرفتم ا ياگه رو کنم که سه سوته جا...که، منم به مامان رفتم ینیبیم....هیذات زایچ يسر هی-

 يرو از رو يکرده و پوشه ا ادیفاصله اش رو با من ز انهیفربد ناش.ساکت شد یسرفه کس يبگه که با صدا يزیاومد چ...دیخندیآروم م فربد

حدودا  ينافذ مرد يسرم و چرخوندم و چشمام تو چشما!داشت يا دهیکارا چه فا نیبودن ا دهیرو د هایدنید...خنده ام گرفت. برداشت زمیم

. ساله گره خورد 30

:گفت کردینگاهم م میمستق کهیحال در

سالم مهندس-

:ادامه داد یبعد از مکث و

.هستم ياحد. شما شدم ارتیمن باالخره موفق به ز -

:توجه گفتم یب. به دستش کردم که به سمتم دراز شده بود ینگاه

.هستم عتیشر-

:کرد و گفت یجذاب ي خنده
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. هستم نه تو دفتر تیسا يمنتها من معموال پا دم،یوصف جمال و کمال شما رو شن د،یمشغول نجایشه که شما ابا يادیفکر کنم مدت زمان ز -

.سعادت نداشتم

. به فربد انداختم که صورتش قرمز شده بود یسرم رو بلند کردم نگاه. نگاه نافذش احساس ذوب شدن داشتم ریزبون باز بود و من ز یلیخ

:دیرسیکالفه به نظر م یکم

. برامون يدار یامروز چ. تو آرش ایب-

:گفت حانهیوق

. وقت ها یگاه پرهیعقل و هوش آدم م ،يآورد ادمیخوب شد .... ستمیا یم ستمیلنگه پا با هی نجایتا صبح ا ياگه منو بذار-

که رفتن تو  يفربد و احد. دیلرزیکردم سرگرم کارم به نظر برسم اما دستم رو موس به وضوح م یسع. دستپاچه نشستم. دیدوباره خند و

بود؟ یک گهید نیا. دادم رونیاتاق و در رو بستن، نفسم رو با صدا ب

بودم از بس که فربد ناله کرده بود که کارا عقبه و واقعا  چوندهیامروز دانشگاه رو هم پ. در آوردم، وقت ناهار بود وتریرو که از تو کامپ سرم

.زنگ خورد زمیناهار که تلفن م يتوجه بلند شدم برم برا یب. و اتاق فربد باشههنوز ت ياحد ومدیبه نظر م. هم حق داشت

بله-

.نیپرونده پرورشگاه رو برام بفرست لیلطفا فا عت،یخانوم شر-

رو باز کردم که ارور  لمیمیا. دوست داشتم یلیرو خ يشناس و جد فهیفربد وظ نیا. رو لبم نشسته بود يلبخند. گفتم و قطع کردم یچشم

 یپرونده کپ یاز ده صفحه اطالعات اصل. بودم که صبر کنم یتلفن حلش کرد اما گرسنه تر از اون هیبا  شدیم. قطع شده بود نترنتمونیا. ادد

. در زدم و منتظر موندم اجازه ورود بده. سمت اتاق فربد تمگرفتم و رف

.دییبفرما-

. گرفتم نتیپر لهایاز فا. قطع شده نترنتیا -

.یمرس-

:ها رو دادم دستش و گفتم دهپرون

ناهار برم؟  يبرا تونمیمن م-

:گفت ياحد

م؟یهمه با هم بر ستیبهتر ن. مهندس میما هم خسته شد-

:گفت یفربد عصب.بشر گرد شده بود نیا ییاز پر رو چشمام

.ستمیمنم گرسنه ن م،یکار دار یهنوز کل-

:بلند شد و گفت ياحد

. اگه اجازه بدن کنمیم یخانوم رو همراهپس . ندارم یباز ده گهیمن د یول-

.قرار دارم يمن با خانوم منصور یول-

بد باشه؟ هان؟ یلیناهار با همکارا فکر نکنم خ هی. نداره یاشکال-
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ر فربد به سمت د رهینگفتم و در مقابل نگاه خ يزیپس چ. دمیرسیادب به نظر م یب کردمیم یکه اگه نف زدیمودبانه حرف م نقدریخدا، ا يا

. رفتم

:کتش رو چنگ زد و گفت فربد

.جمع دوستانه بگذارم هیاز  تونمینم -

و من انقدر فکرم مشغول بود که  زدیمژده حرف م ریتمام مس. دست و پام رو گم کردم و راه افتادم. به من انداخت یپر غضب نگاه

:گفت یمژده عصب...و سرم رو باال گرفتم دمیکش یکالفه آه. دمشیدینم

ناهار، اون دو تا  برمونیعآملمون داره م ریدلمون خوش بود بعد از سه سال کار کردن تو شرکت مد زنم؟یحرف م یساعته دارم با ک هی! اه-

. نجایتوام که حواست همه جا هست جز ا رنیکه با هم راه م

:توجه به غر غراش گفتم یب

چه کاره است؟ ياحد-

!عمله نیعامله و ا ریکه اون مد نهیا. ست ایمال بهن یاصلمنتها انگار سهام . مهندسه کیشر ؟يآرش احد-

. به جز عمله ومدیم یبه شلوار خوش دوخت و کرواتش هر چ. دیخند رشیبه تعب خودش

:کنار گوشم گفت ییکه صدا ستادمیا. بود ستادهیرستوران ا هیکه کنار  دمیفربد رو د زدمیلبخند م کهیحال در

. ترند بایخانوما با خنده ز-

رو  شیکنار یفربد نشست و من به سرعت صندل. محل نذاشتم و وارد شدم. میبودم به زندگ دهیند ییپر رو نیآدم به ا. شدمیکالفه م اشتمد

مژده که مسول روابط . دادمیگوش م يکار يساکت شده بودم و به بحثها. کنارش يمژده بعد از من نشست روبه روم و احد. انتخاب کردم

از سکوت فربد . رنیوقت گ یلیمرتبط با کارش هستن خ نکهیدرساش با ا نکهیو ا گفتیم تیریمد دیجد يروشها زشرکت بود ا یعموم

رو حساب  زیکرد و م ینیریخود ش ياحد. رو خوردم میناهار زندگ نیبدتر. خوردیتکون م زیم ریز یاز پاهاش که عصب نطوریهم. کالفه بودم

:آروم به فربد گفتم. کرد

...فربد-

.کرد نگاهم

هوم؟-

حالت خوبه؟-

. اومد يبگه که احد يزینگاهم کرد، دهانش رو باز کرد چ یکمی

با مژده تماس  کیاستراحت کوچ هی يساعت حدود سه بود که برا. دمیفربد رو ند. رفت يساعت بعد احد کیشرکت و ظرف  میبرگشت

.میبخور يچا میگرفتم و قرار شد بر

________________________________________

.رهیتماس بگ لمیو اگه کار واجب داشت با موبا رونیب رمیساعت م مین يبه فربد اطالع دادم که برا یتلفن
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.که طبق معمول لبخند رو لبش بود دمیرو د مژده

....گذرهیخوش م یلیمثکه خ-

.شهیبهت بگم فرصت نم خوامیاز اون موقع م. چشمات و در آورد ياحد نیپسر ا-

...الیخیب-

 ایمنظورش مسلما بهن. ناپاك همه جا هستن يچشما گفتیم. به مرجان تذکر داد راجع به حجابش یاون روز حاج رقصه،یکال نزده م نیا-

.نداره میفکر کنم منم متأهلم که کار. شینبود با اون اخالق سگ

. حتما اخالقشه. منم به خودم نگرفتم. آره بابا، معلوم بود-

. ارنیهم از سر حسادت براش حرف در م نایا. خانوم رفتار کرد هیبا  دیبا يچه جور دونهیم قایدق ياحد. حسودن کمیمردا  یدونیالبته م-

. به جز احترام دمیازش ند میچیه شییو خدا. شهیباورم نم نمیخودم نب يمن که تا با چشما

.زدم یجون یب لبخند

بغ کرده و خودش رو  نقدریچرا ا نمیباش حرف بزنم و بب شدیهم م يبهونه ا. رمهم واسه فربد بب وانیل هیگرفتم  میرو خوردم و تصم میچا

رفتم تو اتاق و . برام گرفته

. گذاشتم و بردم دم در اتاقش یدست شیپ هیخودم رو هم تو  يبا يها يها تیسکوئیتا از ب چند

. که بلند شد وارد شدم دشییبفرما يصدا. زدم در

.دییبنده گذشته و عفو بفرما يِآوردم بلکه از خطا تیسکویبا ب يتون چابرا. بدخالقه سیرئ دییبفرما-

:زد ادیفر. نرفتم کترینزد. نگاهم کرد رهیفقط خ. شدیم نیرو بلند کرد، نگاه متعجبش کم کم خشمگ سرش

کرده بودم؟ يزیچ يخانوم محترم، بنده تقاضا-

. غرش بودم يآماده . دیلرزیتمام وجودم م. ختمیریفرو م داشتم

:منو تو نطفه خفه کرد ادیبلند شد و فر یشخص سوم يصدا

.نیریسخت نگ. هم خواستن لطف کنن شونیمهندس، ا-

با صدا از دستم  ییچا وانیل. پشت بلند پشت به در نشسته بود، چشم دوختم یرو صندل دمیدیو وحشت زده به حاج آقا که تازه م دهیترس

از حد  شیب یمهربون. بمونم؟ گند زده بودم تونستمیچطور م. رونیرو جمع کردم و از دفتر زدم ب لمیتند تند وسا. ستادمینا گهیافتاد و من د

 ابونیتوجه وسط خ یو من ب خوردیزنگ م لمیموبا. گوشم نکردم ي زهیوقت آو چیبود و من ه ایورد زبون برد نیا. دهیم دمکار دست آ

. رفتم و رفتم ادهیپ. کنمیبه خاطر بابا تحمل م گفتمیو م شدمیم مونیپش گهیعه ددف هینرم شرکت  گهید گرفتمیم میلحظه تصم کی. رفتمیم

آبرو  یمنو ب ارهیبراش در ن یحرف یکس نکهیبه بهونه تبرئه کردن خودش و ا دینبا. زدیسرم داد م دینبا ودمکه من اشتباه کرده ب میهرچ

. بافته بودم ایباز من رو. کرده بودم یالیباز من خوش خ کردیم

کارا نظرش عوض  نیبا ا ؟یکنیم کیخودت رو کوچ قهیداره؟ چرا هر دق تیاون روز گفت بهت حسِ مسول يدیند! خاك بر سرت بهاران"

عاقبتت بشه مثلِ نگار که  يخوایاگر م. داشت تیفربد به نگار هم حسِ مسول. داشت تیفربد اگر خواهر داشت هم بهش حسِ مسول. شهینم

. "از سر باز کردنِ تو يبشه برا گهید یکیفربد خان دست به دامانِ  یو تماشا کن که ک نیساخت، بش ایرو ربدف ياز توجهات دلسوزانه 
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نگاه کنم؟ یحاج يتو رو يچطور گهید. خدا چقدر من بدبختم يبود؟ ا یچ ییآبرو یجز ب نیآخه ا. 

و من . کیسرد بود و تار. بودم دهیهم خاموش شده بود، ترس لمیموبا. محابا راه رفته بودم یشده بود و من ب کیتار. کجام دونستمینم اصال

. هم تنها

: دمیسرم رو کردم تو و پرس. و درش باز شد ستادیو دستم رو تکون دادم اتوبوس ا دمیدو. دمیرو د ستگاهیا باالخره

آقا؟ دیریکجا م-

.يآزاد رمیم. اکسپرسه خانوم-

.همه جا رفت شهیم ياز آزاد ستمدونیاما م. تهران رو بلد نبودم. باال دمیپر

:دمیپرس یاز خانوم. هم خاموش بود لمیموبا. ساعت چنده دونستمینم. بودم دهیخلوت بود و من ترس اتوبوس

د؟یساعت دار دیببخش-

:زد يخسته ا لبخند

.مینه و ن-

. پر شد یتا تاکس دیطول کش یبع ساعتر. نشست يشدم و کنارم پسر ینیسوار ماش. دمیشهرك دو يها یبه سمت تاکس. شدم ادهیپ يآزاد

 دمیخسته و کالفه رس ،یعصب... به پسرك دادم تا پاهاش رو باز کنه يشتریب يتا شهرك مچاله شدم تو پنجره و فضا. باالخره راننده راه افتاد

. سر کوچه

:فکر کردم. فربد دم در خونمون بود نیماش دمیکه د يزیچ نیاول

".عمرا اگه محلش بدم. یت خواهداد هاش رو زده اومده معذر"

به صورت خسته ام انداخت و بازوهام رو محکم  ینگاه ایبرد. با ورودم همه به سمتم هجوم آوردن. انداختم دیو کل دمیرو تو هم کش اخمام

:زدیداد م دادیبه شدت تکونم م کهیدر حال...گرفت

؟يجواب بد ستیقرار ن یوقت يدیخر یاون ماسماسک رو واسه چ.بهاران ازدههیساعت  ؟يکجا بود-

:بگم، داد زد يزیبه فربد انداختم، نذاشت چ ینگاه

دلم هزار راه ...رو صد بار رفتم و اومدم ریتو؟ تمام مس يدیجواب نم لتویچرا موبا....رونیب يساعت چهار نشده بود از شرکت اومد -

 ؟یچ ومدیسرت م ییاگه بال..رفت

:اشک تو چشمام حلقه زد. سام ریام رفتم طرف ن،یرو انداختم رو زم فمیک

 ؟یکن یسرم خال ستیدلت پر ن ییاز جا ؟یسرم بزن يتو داد ندار-

:برزخ بود یهاشون حساب افهیرو کردم به اون دو تا که ق بعدم

. ا باال سر ندارمبه آق یاجیاحت. رونیرو از آب بکشم ب ممیکردم، خودم بلدم گل یزندگ نجایدو سال ا. نداره کجا بودم یکس ربط چیبه ه-

. نیخودتونو جمع و جور کن يها یزندگ نیهرکدومتون اگه مرد
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. زدیسرزنشگر و طلبکار باهام حرف م ينجوریا ایبار بود برد نیاول.تو اتاقم و در رو قفل کردم دمییدو. منتظر نموندم گهیو د دیترک بغضم

بود اما  يشرکت نرفتنم بچه باز. دمیدیهمه رو از چشم فربد م. امروز بشورن بد يپتو و اجازه دادم اشکام دلم رو از تمام اتفاقا ریز دمیخز

. بسوزه نه کباب خیکه نه س کردمیم تیرو رعا يحد هی دیبا. يرفتار دوستانه سبکسر ي امهاد

و تالش  میدیدیرو نم گهیبه جز سر شام همد. یآشت يشم برا شقدمیبود و من دلخور تر از اونکه پ نیباهام سر سنگ ایبرد ،يسه روز بعد دو

 کردیهنوز اخم م ومد،یآهسته م رفتیتو شرکت هم که فربد آهسته م. موندیم جهینت یب ایبه حرف گرفتن من و البته برد يبرا رسامیام يها

عوض  رو زیکه اومدن نگار به شرکت درست دو روز به جشن تولد همه چ کردمیداشتم عادت م تیوضع نیبه ا. دیدزدیآزم م وو نگاهش ر

.کرد

 يروزم رو انجام دادم برسم به کارها ياجازه رو فربد داده بود که اگر کارها نیا. کردمیبود و داشتم رو پروژه دانشگاهم کار م نییپا سرم

 ی، عصبموند رهیبهم بندازه رفت دم در اتاق فربد، دستش رو دستگ ینگاه نکهیکه وارد شد بدون ا دمیدر اتاق باز شد و نگار رو د. دانشگاه

:برگشت طرفمبه 

 گهیپوال تا صد سال د نینه جونم با ا ؟یرو جمع کن ونیلیپنجاه م نجایا يشده؟ اومد یتا حاال منش یشرکت افراسازان از ک ي ندهینما-

.... شهیصاف نم تیبده

. رونیاوباش رو بندازم ب که مزاحما و البته اراذل و اراتمهیچون جز اخت نیکن تیمحل کار منه لطفا رعا نجایخانوم محترم، ا-

:تو درگاه ستادیا نهیاتاق فربد باز شد و دست به س در

عت؟یشده خانوم شر یچ-

. کننیم نیبه من توه لیدل یاومدن و ب شونیا-

.یازت توقع نداشتم بهم دروغ بگ....زمیسالم عز-

فربد دستش . دمیکش یقیخانوم؟ نفس عم نقدریم؟ چرا اآرو نقدریچرا ا. کردمیدرکش نم. نگاهم رو گرفتم. دیفربد رو بوس يگونه  آروم

. تو اتاق دشیرو گرفت و کش

. ومدیم یربع گذشته بود و به چشم من قرن هیساعت رو نگاه کردم، فقط . شدمیم وونهیداشتم د. نداختیگلوم رو چنگ م يبغض بد. نشستم

راجع به مردم . افکار مزاحم رو دور کنم خواستمیم. و تکون دادم، با شدتسرم ر. دختر لوند هیفربد با . تنها. انگار که ساعتها اون تو بودن

. رو برداشتم فمیک. ستیاون تو ن يخبر چیقبولوندم که ه یچطور به خودم م! شدیاما نم....قضاوت نکن، تهمت نزن.....کن ردرست فک

. در زدم. ساعت سه بود

.بشه رونیو وجودم و نمیبب يزیچ دمیترسیکردم، م ایح نکهینه ا. ریرو انداختم ز سرم

:مفهوم گفتم نا

. داشته باشم يا گهیکار د رسهیفردا امتحان دارم و به نظر نم. مهندس يآقا رمیمن م-

دسته . کردم براتون لیم يا دیداده جد يسر هی. سر کارتون دییبفرما. تموم نشده  يوقت ادار. دیاالن بر نیتونیشما نم. خانوم رینه خ -

.لطفا نیکن يبند
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از سر . ستادینگار ا. کردیمصر نگاهم م. نگاهش رو ازم نگرفت. بعد از سه روز نگاهش کردم. چشمام رو دوختم بهش. رو باال گرفتم سرم

 رفتمیم دیبا. دمیجنگیبودم با نگاه با فربد م ستادهیچرا ا دونستمینم. دادمیرو تو دستم فشار م فمیدسته ک. به من و فربد کرد ینگاه نهیک

. دادمیکارم رو انجام م. زمیسر م

....سر کارتون د؟یدینشن-

. رو به فربد بگه زیدفعه نره همه چ کیکنم که  کشیتحر خواستمیبود بهم دستور بده، نم نیبرام سنگ. رو نشون داد رونیبا دستش ب و

بغضم  خوردمیاما اگه تکون م. کرده بودمدستام رو مشت . زمینشستم پشت م. رفتم رونیاز در ب. باورم شده بود که گناهکارم يانگار

:داد نگار بلند شد يکه صدا بودمنشسته  خیس. دیترکیم

قصد  یبود ب یکیسال با  5 شهیوقت بحث ما ازدواج نبوده؟ مگه م چیکه ه یچ یعنیخودت؟ مگه من مسخره تم؟  يبرا یگیم يدار یچ-

دته؟یجد یشوخ نمیا...فربد یکنیم میعصب يازدواج؟ دار

فربد . سرم رو گرم کار کردم. رو لبم نشست يپوزخند. زدیم غینگار رسما ج خواست،ینم زیگوش ت میلیکرده بودم، گرچه خ زیرو ت گوشم

فرصت نشد تعجب کنم نگار در رو . دیجد ينه داده  د،یباکس جد نینه ا. نبود يخبر چیه. رو باز کردم لمیمیا. رو شروع کرده بود يباز

که منو  دونهیمطمئن بودم نم نکهیو ا. که فربد کرده بود يبه من نداشت، با برخورد یشک گهیانگار د. اتاق خارج شدباز کرد و با خشم از 

:فربد هم بشنوه خواستیداد زد،انگار که م. زمیکنار م ستادیا. بهم نگفت يزیچ. میشناسیرو م گهیهمد يفربد خارج از مسائل کار

....من شده یکه وارد زندگ يا***اون ج هم خودش هم رم،یگیبهش بگو حالش رو م-

:رونیفربد از اتاق اومد ب. واضح و بلند فحش بده نقدیانتظار نداشتم ا. خوردم جا

.شهیمنو به جون نخر برات گرون تموم م یدشمن. میمونیبهت گفتم دوست م-

:اش نهیتو س رفت

. فربد خان دمیه باد مکلّ خاندانت رو ب کمیانگشت کوچ ياشاره  هینکن که با  دیمنو تهد-

:داد زد یعصب بایرو برداشت و تقر زمیرو م یگوش. نگفت يزیچ فربد

!زود. باال ادیب نیو صدا کن میمش رح -

:نبود گفت فیکه سست و ضع یبا لحن نگار

. کنن هیبه حالتون گر آسمون يکه مرغا آرمیبه سر دو تاتون م ییبال.....هیک یزنیم نهیسنگشو به س ينجوریکه ا یدعا کن نفهمم اون-

. بلند کرده بود یاهل دعوا بود نه بابا تا حاال صداش رو رو کس اینه برد. بودم دهیدعوا ند. بود دهیرنگم پر. بودم دهیترس

:بعدم رو به من گفت. تو موهاش و مرخصش کرد دیفربد دستش رو کش. اومد میو رفت و بالفاصله مش رح دیکوب نیپاهاش رو به زم نگار

؟يآریبرام م ییچا هی-

:گفتم يجد

.زهیریم ییواسه خودش چا یهر کس نجایا. ستین فمیجز وظا-

.نره ادتی ییچا. اتاقم ایاالن ب نیهم. چند روزه تو يمسخره باز نیتو خواهشاً بس کن بهاران ا-
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بود که  يچه سر دونمینم. همه عمرم بس بود يِبردم برا ییبار چا کی.دمیکش قیچند تا نفس عم. تو اتاق، اما من از جام تکون نخوردم رفت

 ينگار جد دیتهد. تو ذهنم بافته بودم خراب بشه ایرو یکه هرچ فتادیم یاتفاق. ختیریبه هم م زیهمه چ میشدیبا فربد خوب م یکمیتا 

خراب  زیهمه چ. زدیفربد م شِیآبم رو پ ریو ز دیفهمیاونوقت نگار م ؟یچ کردیم یو فربد من رو معرف شدیجون قانع نم بانوبود؟ اگر شهر

. شدیم

چرم  فیو ک يبا کت و شلوار خوش دوخت مداد. سام بود ریام. سرم رو باال گرفتم.توجهم رو جلب کرد یحضور کس. گذشت يا قهید ده

:دیبه روم پاش يلبخند. نشیسنگ شهیهم

.سالم-

نورا؟یا ن؟یخوب. سالم-

؟یساعت زودتر تموم کن هی یتونیم-

.ریخودت اجازه مو بگ یتونید شمره، اگه مامروز فرب-

:رو گرفتم شیرو برداشتم و شماره داخل یگوش. سمت در اتاق فربد رفت

.بله-

.يبود و جد سرد

. نجاستیسام ا ریام-

.خواستیاجازه نم. تو ادیب-

:به فربد گفت دیخندیم کهیو درحال رونیاومد ب رسامیگذشت ام يا قهید چند

. شدمیمن مزاحم نم ه،ینجوریا یگفتیخوب م-

:سام گفت ریام. گنگ نگاهشون کردم.منم بفهمم نیبگ يجور هی ه؟یجور چه

. دنبالت امیبعدش م یول. یتا ساعت هفت بمون یمجبور بش دیشا گهیفربد م. يکار دار یلیامروز خ نکهیمثل ا-

:گفت فربد

دور و ور؟ نیا یکار کن یچ يخوایچهار ساعت م ارمش،یخودم م. تو برو خونه گهینه د-

.باهاش دارم ینه کار مهم-

:گفت شدیکه داشت کالفه م فربد

. خونه ارمشیم. شهینم رید-

.بو ببره رسامیام ياز کار به اصطالح ادار يزیفربد چ خواستمیبود، چون نم رسامیخاطر که ام نیدخالت کنم، نه به ا دیکردم با حس

. امیمنم م د،یشما بر -

:نگاهم کرد و گفت یکمیصبر کرد،  رسامیام

.حرف دارم یلیکه خ ایزود ب یول. يخوایهرجور شما م-

.کرد و رفت یسام خداحافظ ریام. که حرکاتش تند شده دمیدیم. شده بود یعصب فربد
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:نگاهم کرد قیدق فربد

نه؟ يکه گفتم رو انجام نداد يکار-

:گفتم الیخ یب نشستم

.ستمین یمن آبدارچ-

:شد کیو بهم نزد زیرو م دیکوبدستش رو . شد کمینزد

.يزیخوش رنگ بر ییو چا يپدرت شام بپز لیواسه وک يخوب بلد یول-

:مثل خودش با حرص گفتم. دمینترس. بود کمینزد یلیخ

. ندارم يگر یبه جز منش يا فهیوظ چیو من ه یسمییشما ر. فمهیوظ. اون مهمانم بوده و هست-

شن؟ینگرانت م یبمون رونیدرد دل دارن برات بکنن؟ همشون شب ب یهمونات کلم يهمه  رون؟یب يریبا همه مهمونات م-

:تر گفت یعصب. باز شد يو لبم به لبخند رمینتونستم جلو خودم رو بگ. خنده ام گرفت تشیحساس از

.... ومدهیانگار بدتم ن -

. و زرد برگشت یغل پوشه آبب کیبودم که با  ومدهیبه خودم ن. رفت تو اتاقش و در رو بست. بگم يزینکرد چ صبر

.تا صبحم تمومش کنم تونستمیمسلما نم. با تعجب نگاهش کردم. نره ادتی يدسته بند. امروز نیتا آخر هم. کن وتریرو وارد کامپ نایا

...من یول-

ست؟ین....هست  فتیجز وظا گهیکه د نیا...نداره یول-

**

دو  ایداشت ساعت چند باشه؟ بعد از سه روز برد یتیچه اهم گهید. که شب شده مدیدیساعت رو نگاه کنم، م خواستمینم سوخت،یم چشمام

صداش رو روم  یداد حساس بودم، دوست نداشتم کس ينبودم اما رو يا نهیکال آدم ک. بار باهام تماس گرفته بود و من جواب نداده بودم

رو راست  زیهمه چ خوادیو م کنهیم یکه چه تالش دمیدینم کار داشت، ماو. بود ومدهین رونیفربد از اتاقش ب کردم،یم پیتاتند تند . بلند کنه

 يشتریبه تعداد ب کردمینفر کارمند داشت که فقط پنج تاشون مهندس بودن و من به شدت حس م ستیب کیکنه، شرکتش نزد سیو ر

.بهم انداخت ینگاه. اومد رونیب فربد از اتاقش. ییخورده بودم و چا يبا يفقط ها بحاز ص رفتیدلم ضعف م. دارن اجیاحت روین

.اش رو بذار واسه فردا هیساعت نه شده، بق-

:یگرسنه بودم و طبق معمول عصب. خسته شده بودم. ارمیطاقت ب نتونستم

....نیخودتون گفت....مه فهیوظ.... کنمیتمومش م مونمیم رینه خ -

رو  وتریو کامپ رهیکرده بودم رو ذخ پیتا یهرچ. از دستم گرفتموس رو . نگفت يزیچ. پرونده جلو روم رو بست. اومد طرفم آروم

:خاموش کرد

.خورمیفکر کرده حاال خواهرشو م. صد بار زنگ زده ایبرد-

. نگه داشته نجایبود که منو ا یاز خودش راض یلیانگار خ. شده بود شوخ
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...مثکه یخوشحال یلیخ-

. يکرد يو دسته بند رهیکه ذخ شمیپسه سال  يپرونده ها. چرا که نه؟ کارام آماده شده-

:رو برداشتم و گفتم فمیک. رفت یاهیچشمام س. ستادمیشدم ا بلند

.من برم. باشه-

.قول دادم رسامیبه ام. رسونمتیبذار م-

. دادیمنو حرص م نمیو هم زدیحرف م یحرص

. به زحمت یفتیتوام ن ادیتا زنگ بزنم خودش ب یاگه نگران اون-

.گرفتمیشماره م میاهم کرد که با گوشگرد نگ يچشما با

.رو گرفت یدستم گوش از

:بلند تر از حد معمول گفتم یکم

. رو بده میگوش. سیرئ ستمیدستت ن يمن مسخره -

:نگاهم کرد و گفت رهیخ یکم. رو باال گرفت سرش

عالف؟ يبه اون پسره  یرو بدم که زنگ بزن تیگوش-

 یحرص. بودم کشینزد یلیخ.رفتیاز جلو چشمم نم دیکشیخودش سرِ من داد م يِحفظ آبرو يِبراکه  يفربد رِیتصو. جلو تر رفتم یقدم

:منم زل زدم تو چشماش و گفتم. کردینگاهم م

. یحرف بزن ينجوریا رسامیمثلِ ام یتیراجع به آدمِ با شخص دمیبهت اجازه نم-

:زدم و ادامه دادم يپوزخند. گرد شد چشماش

. تره تیبا شخص یلیحرفا خ نیاز ا. ستین رسامیعالف ام يپسره -

. يدر حد خواهر برادر یحت. فربد به من احساس داشت. حرصش بدم خواستمیفقط و فقط م کردم؟یدفاع م ریاز ام چرا

رو به طرفم گرفت و  میکه گوشه لبش بود خونسرد گوش يبا پوزخند. شد کیبهم نزد گهید یقدم. دفعه موضع ش رو عوض کرد کی

:گفت

.بهش زنگ بزن ایب. نداره یربط چیبه من ه-

کار رو  نیهرگز ا! دنبالم؟ عمرا ایب گفتمیم زدم؟یسام زنگ م ریبه ام. رو دستم گرفتم یگوش. طبقِ معمول. ختیرو به هم ر محاسباتم

!کردمینم

:مماس کرد و بدجنس گفت مینیرو با ب شینیکه ب رمیرو از دستش بگ یگوش اومدم

!داشته باشن هیبق دیشا...شدن ندارمعاشق  یمن آمادگ-

گرد ...؟ دستم رو بلند کردم...خودش يِبرا گفتیم یچ. زدیم یمطمئن بودم رنگ صورتم به سرخ. ختیشد و فرو ر یوجودم خال. زدم خی

. با قدرت تمام تو صورت خودم فرود آوردم. دمیدیشدنِ چشماش رو م

. از گلوش خارج نشد يزینامفهوم چ یجز اصوات...از هم باز شد لباش
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...بهاران..ب..ب-

:گفتم کردمیکه به شدت کنترلش م یبا بغض. رفتم جلو

...اعتماد نکنه شیتو زندگ يمرد چیبه ه...يمرد چیکه به ه هیبمونه، دخترِ خوب دختر ادمیزدم که  نویا-

...فربد يِحداقل جلو...کردمینم هیگر هگید. دفتر تنها گذاشتم يِرو جمع کردم و فربد خشک شده و بهت زده رو تو لمیوسا

****

تو گلوم  ومدیو م ختیریدائم تو دلم فرو م يزیچ. اما همه بدنم کرخت بود ومدینم میانداختم و وارد شدم، هنوز هم تو شک بودم، گر دیکل

زارم انداخت،  افهیبه ق ینگاه. ترو گرف فمیک. شد کینزد ایبرد. بشکنم نیاز ا شتریب خواستمینم. زدمیتوجه پسش م یو من ب شدیبغض م

. پنهون بمونه نشیزبیت دینبود که از د يزیچ نهیبه اشک بش رفتیکه م ییگره خورده و چشما همتو  يابروها

. یخسته نباش-

. لم اومددنبا ایبرد. رفتم تو اتاقم کراستی. واکنش نشون بدم نیبهتر از ا تونستمیازش دلخور نبودم، اما نم گهید. رو تکون دادم سرم

؟یهنوز ناراحت...بهاران-

. نشست رو تخت.شکستیبغضم م زدمیحرف م. نگفتم يزیچ

 یپسر با چه حال نیا یدونیاما تو نم....اما. کنمیرو نسبت به فربد درك م تتیحساس. اشتباه کردم سرت داد زدم، اونم جلو همه دونمیم-

. سرت اومده ییانقدر گفت و گفت که مطمئن شدم بال. بور شده باهات دعوا کنهگفت مج. نکرده داتیو پ گشتهیگفت دنبالت م. نجایاومد ا

....افتاده نتونیاتفاق ب نیهم ا گهیدفعه د هیفربد گفت ....فربد. نگرانت بودم یلیخ...درکم کن. يدادینمتلفنتم جواب 

:توانم رو جمع کردم و گفتم تمام

. فقط خسته ام ستم،یناراحت ن-

. ومدیبه چشمم افسانه م شتریکه ب هاشیدلواپس هاینگران ياسم فربد رو بشنوم و قصه  گهید خواستمینم فقط

:در رو باز کرد و گفت. بلند شد ایبرد

دانشگاه؟ يریفردا م. استراحت کن رمیپس من م -

. نه-

. باهات صحبت کنه فیراجع به ک خواستیم رسامیخوبه، ام-

هست؟ يدیام-

:فتزد و گ یبخش نانیاطم لبخند

....هست دیام شهیهم -

هنوز از حل . فنیو اضطراب ضع یناراحت نهمهیتحمل ا يشونه هام برا کردمیاحساس م. افتاده یچه اتفاق دمیرو که بست تازه انگار فهم در

 یبه ک.تگفیم یوسط چ نیعاشق شدنم ا دونمیهنوز نم. کردن پولها شد قوز باال قوز دایراحت نشده، پ المیبابا خ يها يریشدن درگ

 کباریبود که فقط  شیشخص يکارها ریدرگ نقدیا یول قهیوث دیحرف بزنم؟ بابا از زندان آزاد شده بود به ق تونستمیم یبگم؟با ک تونستمیم

دونستم با غم هام غصه  یکه م ییکنم، اونم کسا میتقس یکال دوست نداشتم غمهام رو با کس. یدر حد احوالپرس. باهاش حرف زده بودم
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 یآرامش. کس منو نشناسه، خلوت کنم واسه خودم چیدور، ه یلیخ يجا هی رفتمیم شد،یف پول حل میمشکل ک خواستیفقط دلم م. خورنیم

انگار تموم . شدمیآروم نم. زدمیکرده بودم و هق هق م میسرم رو تو بالش قا.. ختیریاشکام م. کنم دایرو دوباره پ کردیکه ازم فرار م

سام و  ریام. از اتاق رونیرفتم ب. اشکام رو پاك کردم. دمیدوباره لباسام رو پوش. دمبلند ش. ه سر باز کرده بودبغض تاز نیانگار ا, شدینم

:سرم رو باال کنم گفتم نکهیبدون ا. مشت برگه بود هینشسته بودن و سرشون تو  ونیزیرو به رو تلو ایبرد

؟يدیم چتویسو يبرد-

:که با شک گفت دید یتو صورتم چ دونمینم

؟يریم ییجا...زیرو م-

. گردمیبرم-

 یفروش یبه خودم که اومدم کنار بستن. روندمیهدف م یب ابونایتو خ. رونیرو برداشتم و از خونه زدم ب چیسو. عکس العملش نشدم منتظر

.انبه با فندق سفارش دادم یبستن هیشدم و  ادهیپ. ازش فرار کرد شدیانگار نم. میبودم که با فربد اومده بود

دشتم يو من آهو يادیتو ص«: گفتم که  باز

به دام تو درافتم همه جا گشتم و گشتم تا

از عشق ندانم، حذر

تو هرگز نتوانم، شیاز پ سفر

!«نتوانم

12

 تونستیکه م يدرمورد همه شواهد رسامیام. چهارشنبه سر کار و دانشگاه نرفتم. پنجشنبه اومد کردمیکه فکرش رو م يزیتر از چ زود

رو وارد  اتشیاتفاق افتاده جزئ یسرقت ای یقاپ فیک خیمنطقه هم استعالم گرفته بود که اگر تو اون تار یاز آگاه. داد حیکم کنه برام توضکم

بود که  دواریام یلیخ. يانگشت نگار يو بفرستن برا رنیرو بگ فیخانوم طاها رفته بودن تا ک دنیبه د ایهمراه برد نطوریهم. پرونده کنه

. یونیلیچک شصت م کیبمونه و  ایاز دو،سه هفته طول بکشه و برد شتریب هیقض نیثابت کنه اما نگران بود که ا مویگناهیب تونهیم

اتفاقا دوست داشتم اونقدر بدرخشم . دوست نداشتم فربد فکر کنه از پا درم آورده. مطمئنا دوست داشتم بدرخشم. به لباسم کردم ینگاه

 نیکردنِ بهتر دایپ رِیذهنم درگ شترِیب. رهیامشب حرفاش رو پس بگ نیهم خواستیته دلم، دلم م. بشه مونیه پشکه زد ییکه از تمامِ حرفا

به  یو تکون کردیکنارِ هم حسادت م رسامیمن و ام دنِیفربد با د. وستیپیم تیبه واقع اهامیبود که توش همه رو یطیشرا بهعکس العمل 

. اوردیهم تو تک تک رفتارش به زبون م دمیدیو چشماش مرو که من هم ت یو اون حس دادیخودش م

.باز هم واکنشم متفاوت خواهد بود رمیهم بگ یمیهر تصم دونستمیم. دور کردم نهیآ يو خودم رو از جلو  دمیکش یپوف

"!فتنیهم خودشون ناغافل اتفاق ب زایچ يسر هیبذار . بهاران یکن یشگوئیپ یتونیرو نم زیهمه چ"



ربر انجمن نودهشتیاکا  64بهاران –  صبح آرزو                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٨

کفش . شدیگشادتر م یکمی نشیبود و پائ یزانو نسبتا اندام يهایکیکه تا نزد دمیقرمز داشت پوش زیر يهفت که پولکها قهیز لباس قرم هی

موهام رو کامل و محکم پشت سرم جمع . کردم شیآرا شتریب شهیاز هم. دمیداشت رو هم پوش ينقره ا ونیقرمزم که پشتش پاپ يبند يها

.قرمز داشت بستم يهاش گالکه کناره  پسیکل هیکردم و با 

اش معذبم  رهینگاه خ. موند نشیسرش رو باال آورد، دستش رو دکمه سراست. بستیرو م نشیدکمه سر آست رسامیاومدم، ام رونیاتاق ب از

قابل  رِیغ تیجذاب. میناخواسته ست شده بود. بود دهیدرشت قرمز پوش يبلوز مردونه با چهارخونه ها هی. گذرا بهش انداختم ینگاه. کردیم

 ستادهیراهرو ا يآماده تو ایبرد. گفتم و از کنارش رد شدم يدیببخش. تر بشم کیبهش نزد يحد هیاز  شتریب ذاشتیاش نم نهانکار و مردو

پشتش به من بود و داشت با تلفن صحبت , موهاش رو شلوغ درست کرده . بود دهیپوش یمشک نیو شلوار ج ینفت یکت اسپرت آب هی. بود

:دکریم

...آخه يلوس کردنم دار....شمیلوس نم....گذره؟یبدون تو مگه خوش م-

.دیخند و

. رهیمخ داداشم رو به کار بگ نیاز ا شتریب خواستمینم. کردم يسرفه ا. زدیزنگ م ایبه برد شتریب داًیجد. نازگل بود بازم

...رسونهیاونم سالم م...گلم یمرس...باشه باشه-

:رو قطع کرد و رو به من گفت یگوش. دیکش یقیرو بست و نفس عم چشماش

م؟یبر-

 ایمثل برد یکیچقدر خوش شانس بود که . شدیم میهم هست؟ به نازگل حسود ایعاشق تر از برد. تأسف تکون دادم يبه نشونه  يسر

.دوسش داشت

. رونیو از در رفتم براهرو مرتب کردم  نهیشالم رو جلو آ. کردیم زیاز نگاه کردن به من پره. رونیاومد ب رسامیام

. عامله ریو مد یاز منش شتریمن با فربد ب يرابطه  دیفهمیبود که م نجایا. اومدن نگار بود مینگران نیبزرگتر. راه مدام دلشوره داشتم يتو

رو  نیماش ایبرد. میدیرس یک دمینفهم...دمیترسیواقعا از عکس العملش م دیبود که با نجایا... کنه یرو عمل داشیتهد تونستیبود که م نجایا

لبخند  هیبخصوص که . دمیاز ته دلم خند. بازوشو به طرفم گرفت یجنتلمن واقع هیدر سمت من رو باز کرد و مثل . شد ادهیکرد و پ اركپ

تو اون لحظه فقط دوست داشتم نازگل دم دستم بود کله اش رو . کج کرده بود یلبش بود و سرشو کم يخوشگلم گوشه  یلیخ

:شد و گفت کیسام نزد ریام.دادم هیبهش تک. دستش ردستم رو حلقه کردم دو....کندمیم

....دیمنو جا نذار-

. گرفتمیحالِ فربد رو م. کنم ینیب شیرو پ یشب خوب تونستمیواقعا م ایاز شبم لذت ببرم و با وجود برد خواستمیم. دمیمنم خند. دیخند و

 شیحسود. رفتاراش برام جالب بود. گذاشته بود خونه بمونم ایبا برد یستیه هم تو رودرباچهارشنب يِبرا. امروز من رو کشونده بود سرِ کار

فقط با . مطمئن بودم دوستم داره. اوردیو جوش م شدیم یرتیغ. تنها بشم رسامیبا ام يلحظه ا گذاشتینم. ایبه برد یسام، حت ریام به. شدیم

دلم  یاز طرف. رمیبکنم تا ازش اعتراف بگ ادیاز دستم بر م ياومده بودم که هر کارامشب . کالمِ برنده اش دلم رو، غرورم رو شکونده بود

 يبا تمامِ عالقه ا. تمام شده بود نیهم حرف فربد برام سنگ گهیاز طرف د کرد،یم ییخودش فکرها شِیپ دیکه شا سوختیم رسامیام يِبرا

. شکسته بودش يبد بد جورکه فر يغرور. کردمیم میاول غرورم رو ترم دیکه بهش داشتم، با
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:دمیوارد شدم و پانچو و شالم رو بهش دادم و پرس. گرفتیم لیدم در مانتو و شال مهمون ها رو تحو یباز بود و خانوم اطیح در

هست؟ نهیآ ییجا-

. طبقه دوم. بله خانوم-

:گوشم گفت ریز ایبرد

امشب؟ شیبکش يخوایم. یبه اندازه کاف یخوشگل گه،یبسه د-

:گفتم. ام گرفت خنده

. نجایاعضا دم بخت ا هیرو بق کنمیم يگذار هیدارم سرما. گزهینگران نباش ککشم نم-

. دیصدا خند با

. بذار فکر کنن نامزدتم. باشه از جفتت جم نخورم ادمی-

و اندام  دیبه پوست سف یلیخبود که  دهیبلند پوش یلباس شب مشک هی. بود ستادهیاول رو پله ها ا يکه مثل دفعه  دمیجون رو د شهربانو

:زدم و رفتم طرفش يلبخند. ومدیم باشیز

....سالم شهربانو جون-

....يمثل ماه شد...زمیسالم عز-

...نیتر شد بایفقط ز...نیبود شهیشما که هم...ممنون-

که  ایاشاره کردم به برد. ا باال رفتماز پلّه ه. بود صیبرخورد قابل تشخ نیاز اول. اومده بود یبه چشمم خانوم خوش لباس. ته دل گفتم از

باشه سر  ادمی. خنده ام گرفت. لحظه جلو عکس ها مکث کردم کی. برم که قبال رفته بودم یتو همون اتاق دیبا دادمیاحتمال م. باال رمیم

با ورودم به سمتم . ردنکیم دیرو تجد ششونیسه چهارتا دختر آرا. در رو باز کردم. و رفتم سمت اتاق دمیخند....سراغشون امیفرصت ب

 یلبام حساب. کردم دشیدوباره تمد. سر جاش بود فقط از استرس رژم رو خورده بودم زیهمه چ. نهیجلو آ ستادمیا. معذب شدم. برگشتن

. ل نبودکس تو ها چیه. رونیاز در اومدم ب. کننیفکر م یچ هیمهم نبود بق رمیزدم تا اعتماد به نفس بگ ودمبه خ يلبخند. قرمز شده بود

مجبور بودم . شدم ریاز پلّه ها سراز. صاف شدم. دیخندیکه با دو تا دندون کوچولوش م يشدم به عکس بچه ا رهیرفتم کنار عکسا، دوباره خ

ا چند ت. بلند نبود کیموز يهنوز صدا. برم عیسر خواستمیتو پام اگر م دیچیپیپاشنه کفشم بلند بود و لباسم هم م. خرامان خرامان راه برم

.شد و دستم رو گرفت کینزد ایبودم که برد دهیاول نرس يبه پلّه . و لبم رو گاز گرفتم دمیخجالت کش. سر به طرفم برگشت

. ارمیهمشون رو از کاسه در ب يحقشه بزنم چشما-

 خواستمیم. کنم يه دلبرک خواستمیو من م. کنهیم يدلبر یچال کنار لپ چپم کل دونستمیم. شمیلوند م خندمیم دونستمیم. دمیخند دوباره

دائماً . میسام نشست ریو ام ایبا برد. که بدون وجودش هم شادم نهیبب. رهیحرصش بگ نهیخاطر که فربد بب نیفقط به ا. که خوش بگذرونم

:سام گفت ریام. بودم دهیهنوز فربد رو ند. شدیم یپر و خال یدنینوش يها ینیس

.برگردم گهیجبور شم دوباره هفته داما من احتمال داره م م،یگردیما فردا برم-

.فکر کنم خواستمیامشب رو نم. بشه امیاز بدبخت یحرف خواستمینم. کردم نگاهش

م؟یامشب راجع به مشکالت حرف نزن شهیم-
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:رو برد باال و گفت دستاش

.چشم. من شرمنده-

 وانیل هی. فربد قفل شد يندم و چشمام تو چشماسرم رو با خنده چرخو.دمیخندیم وارمیکال امشب به ترك د. ژستش خنده ام گرفت از

. لبخندم جمع شد. گرفتینگاهش رو ازم نم. کردیبود گوش م ستادهیکه رو به روش ا یکس يدستش بود و به ظاهر به حرف ها یدنینوش

پر بود از  یمهمون. کردینگاه م رنجویدختر، چرا به من ا نهمهیا. کردیم یاش هم وجودم رو ارغوان رهیدنِ نگاه خید یحت.ریسرم رو انداختم ز

عمه اش خارج از کشور بود . نداشتن یکیدرجه  لِیکه فربد گفته بود فام نجوریا. بودنینگار م يِاز دوستا دیبا اشونیلیخ. جورواجور يدخترا

و  کردمیش رو حس منگاه یِنیسنگ. فربد گرفتم يِبلند تر شد و من نگاهم رو از چشما کیموز يصدا. تخواهر داش کیو مادرش فقط 

 رهیخ رهیکه خ آرهیبا نگاهش به سرم م ییچه بال دونستیحتما م. رمیشاد باشم و حالش رو بگ خواستمیمثال م. ناخودآگاه آروم شده بودم

وم و آروم، خان یبه دخترک دادیرو م دونیوجودم رو خوابونده، م طونیپسرك ش. کردیساکتم م کرد،یم همیتنب یحرف چیه یب کرد،ینگاهم م

. یدوست داشتن

 دهیپوش یخردل يکت اسپرت قهوه ا هیکه  دمیدیحاال واضح م.شد کیفربد نزد. گرفتم يانرژ تشیاز حما. دور بازوم دیچیپ ایبرد دست

به  راجع ایبلند شد و نذاشت بفهمم با برد کیموز يصدا. رو کوتاه و مختصر دادم شیجواب سالم و نگاه طوالن. ومدیبه چشماش م یلیخ. بود

 یبار به چشمانم انداخت وقت نیبود که اول یمثلِ نگاه. گنگ بود.نبود نینگاه فربد خشمگ. رفته بود اقمیو اشت ورش. زننیحرف م یچ

 ادیبشه، ب یعصبان کردم،یکه براش م ییها يسام، و لوند ریمن با ام يِخنده ها دنِیانتظار داشتم از د دیشا.  رمیرو پس بگ لمیموبا خواستمیم

از  ریبه غ يمرد چیکه دوست نداره با ه. بهم بگه که اشتباه کرده. ییگوشه و با خودم صحبت کنه، تنها هی برمب. رهیو دستم رو بگ جلو

هر پسرِ  ای رسامیدل از ام خواستمینه م. کردن نداشتم طنتیاز ش یمن هدف. کنم يدلبر دیکس به جز خودش نبا چیه يخودش بخندم و برا

. تو برجکم زده بود ينفر بودم که بد جور کیدنبال توجه . قهقهه بزنم نجوریا هز ته دل شاد بودم کببرم نه ا يا گهید

:لحنِ عالم گفت نیتفاوتتر یو ب نیرو به من، و با سردتر باالخره

. تا با رها دختر خاله ام آشنات کنم ایبا من ب يخوایاگه م-

. سام بلند کنه ریحرف رو زد که من رو از کنارِ ام نیچقدر دوست داشتم فکر کنم ا. نتنها نظرش جلب نشد، بد تر هم شد. شدم پنچر

."نداره یربط چیبه من ه ن،یبش خوادیهر جا دلت م" گفتیم شیخچالیهرچند لحنِ سرد و 

:رو پوف کردم و گفتم  نفسم

.ششونیپ رمیخودم سر فرصت م. ممنون-

. یهر طور خودت راحت-

کار  یبا من چ يدار یدونیم! یه ،ینفرِ خاص، بهش بگ کیدرِ گوشِ  یبزن یدلت بخواد بلند ش نکهیا ه؟یچ ایحسِ دن نیبدتر یدونیم!

 میو راحت يدیتو بهم فضا م نکهیا یِجمله اصال معن نیا یدونیره؟میگیعالم دلم م يگفتنات به اندازه  "یهر طور راحت"از  یدونیم ؟یکنیم

؟یزنیم شمیآت هاتیتفاوتیبا ب یدونیم ه؟یتیمسول یو ب یتفاوت یجمله ات پر از حسِ ب يِسر تا پا یدونیده؟ میبرات مهمه نم
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برات  زیچون غرورت از همه چ ینتون.یستیاحترام داشته باشه و رودر با زیاز هر چ شتریاتصالتون ب يرشته . یحرمت بشکن ینتون. ینتون اما

.با متانت فاصله داره کار فرسنگ هآ نیو ا یباش نیو مت تیبا شخص دیبا. مهم تره

 یدلقک هیشب شتریب شدیم یلبخندم که مصنوع. کنم يبا خنده هام دلبر تونستمیهم نم خواستمیاگر م یحت گهید. دیحس و حالم پر تمامِ

. پر شر و شور يکه ماسک زده تا دختر شدمیم

من  خواستیاصال دلم نم. کردمینگاهم رو کنترل م دیبا گهیاز هر وقت د شتریامشب ب. پام انداختم و با نگاهم دنبالش گشتم يِرو رو پام

. دمیفهمیرو نم شیتفاوت یب يسرد نیا یِمعن. اون بود که دلم رو شکسته بود. زده بود يبد يِفربد حرفها. شروع کننده باشم

 کهیرو گرفت و در حالدستش .جلوش رو گرفت يبود که دختر دهیبه کنار در نرس. در گوشش گفت يزیو چ ییکه رفت کنار آقا دمشید

. دخترك اما ول کن نبود. داشت دستش رو آزاد کنه یو سع دیخندیفربد م. زدیحرف م یلب ریرقص ز يتو محوطه  اوردشیکشون کشون م

 یعنی. داغ شدم. شد میحسود. و بشکن زد ستادیتمام آهنگ فربد جلوش ا. داشتیچشم از فربد برنم. دیرقصفربد و نرم  يرو به رو ستادیا

 يِبه خنده ها یبا دخترك گر گرفته و داغ شده بودم، اون چرا واکنش دنشیرقص دنِیداشت؟ من از د یبود؟ با فربد چه نسبت یاون دختر ک

من نشون نداد؟

 يا کردمیآرزو م. دختر بودم یلیامشب، من خ نیهم. من دختر بودم و اون پسر. خودم و اون برداشتم ي سهیو دست از مقا دمیکش یپوف

ننشسته بودم از راه دور  نجایاون وقت من ا. بود داریدرونم پسرك شر و شورم ب یِدخترك حرف گوش کنِ احساسات يِش امشب به جاکا

.حرص بخورم

:پاره کرد ایافکارم رو برد ي رشته

؟یرقصیم-

:و گفتم دمیخند

...مینه، بذار برس-

:سام که کنار من نشسته بود گفت ریبه ام رو

!دمیجقجقه رقص نیچطور با نازگلم برقصم، تمام عمرم فقط با ا میعروس موندم شب -

...یخواهر شوهر واقع هی شمیاون جاست که من م-

رو  ایبرد. وسط دیکشیو م گرفتیشهربانو جون اومده بود و دست همه رو م. کردیاش کالفه ام م رهینگاه خ. نگفت يزیو چ دیخند رسامیام

گوشه کتش رو گرفته بود و تکون  ایبرد. ایبرد يروبه رو ستادیخودش ا. رو هم رسامیمنم بلند کرد ام.نگفت يزیچ ایبرد. بلند کرد

...آهنگ رو دوست داشتم. کردم به تکون خوردن شروعناخودآگاه . خوردیم

نهیریدوست داشتن تو ش چقد

نهیشیرنگ چشمات به دل م تو

 ییرو من دوست دارم تا اونجا تو

رهیمیآدم واسه حوا م که
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 نیاول يبرا. کرد خیبدنم . دادیآروم دستش رو تکون م. لبخند زد. نگاهش کردم. ستادهیجلوم ا رسامیبود و حواسم نبود ام ایبه برد چشمم

دستم . بدنم خشک بود انگار. رباط شده بودم نیع. شدیاما نم. باشم و برقصم یعیکردم طب یسع. دنیاز رقص دمیبار تو عمرم خجالت کش

 ایبزنم و با برد غیخودمون ج يها یدوست داشتم مثل همه مهمون. بهم برگشت میکلّ انرژ. قرار گرفتم ایبرد يو رو به رو شد دهیکش

چرخوندم و کمرم رو . ایتو نگاه برد دمیدیفربد رو م ينگاهش زوم بود تو چشمام، چشما. دستم رو گرفت. شدیکه نم فیح. میبترکون

.دور دورم زد هیتو دستش بود  کتشگوشه ازم دور شد و همونطور که . گرفت

.بهاران یشناسیمردا رو نم-

:شونه اش و آروم تر گفتم يِدستم رو گذاشتم رو. نگاه کردم ایمات به برد يا لحظه

.شناسمیمعلومه که نم-

. ازم دور شد ایبرد

. ستیجلبِ توجه ن يِبرا یمرد، راه خوب کیحسِ حسادت  کیتحر -

.تونستمیواسه اون نم رفتم،یم یآب ریز یهر ک يِبرا. پدرم بود، مادرم بود. بزرگم کرده بود. اختشنیمن رو م ایبرد

- اصال براش مهم نبود. کار کرد یچ يدیخودت که د...اگر منظورت فربد.

:جلو تر گذاشت و آروم گفت یقدم...دمیدستم رو کش...دور بچرخم  کیدستم رو باال گرفت و اجازه داد  ایبرد

.یشناسیردا رو نمم-

دستم رو بردم باال، مسخ آهنگ  هی. لذت ببرم میکه داشت ياجازه داد از رقصِ دو نفره ا. کار رو کرد نیبهتر. نگفت يا گهید زِیهم چ ایبرد

 فرستادیهم مرو با  ایمنو برد شهیمامان هم. میبود دهیبا هم رقص یهماهنگ بودم از بچگ یلیخ ایبا برد. خوردمیموزون تکون م. شده بودم

. فتهیبرام ب یاتفاق ذاشتیهم داداشم همراهم بود و نم دمیرسیم امیهم من به مهمون ينجوریا. یمهمون

که قلبم یلیتنها دل تو

کوبهیهر دم م نهیس تو

و  دمیچرخبار  هیدستم رو گذاشتم رو شونه اش دست آزادم رو گرفت ...شد کیقدم دور شد، من دور شدم اون نزد هیشدم  ایبرد کینزد

وسط حلقه  ایمنو برد. به خودم اومدم. دفعه همه شروع کردن به دست زدن کیچند لحظه سکوت شد . زدمینفس نفس م. آهنگ تموم شد

.کردیکه مشتاق و جذاب نگاهم م رمیچشم از فربد بگ تونستمیاما نم دمیخجالت کش. میبود ستادهیا میشناختیکه نم ییاز آدمها يا

:که شهربانو جون گفت نمیاومدم برم بش. دمینگاهم رو ازش دزد و دمیکش یقیعم نفس

...نیو شادش کن دیبرقص دیشما جوونا با...تازه جشن شروع شده ؟یکجا خانوم-

هم آب  خمیکال  گهیو د میدینفس رقص کی باًیتا قبل از شام تقر. بودم که باهاش مخالفت کنم یتر از اون یخجالت. رو گذاشت پشتم دستش

خودم رو با دست باد . نشستیبه دل م میگرفتیفاکتور م شیقفل ياگر از نگاها. بود یپسر خوب. دمیرقص رسامیدور هم با ام هید شده بو

 یکس. در اتاق مهمان رو باز کردم و وارد شدم. از پلّه ها رفتم باال. شده یبا هم قاط شمیتمام آرا کردمیبود و احساس م هگرمم شد. زدمیم

پنجره رو باز . ومدیبود اما مسلما م ومدهینگار هنوز ن. چشمم افتاد به عمارت طاها دم،یبه طرف پنجره چرخ. تب کردمخودم رو مر.نبود
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 يباغشون به نظرم خاکستر يچقدر منظره . دیدرخت پر ياز رو شاخه  یکالغ. هوا حالم رو جا آورد يسرما. دمیکش یقیکردم و نفس عم

. فکر نکن زیچ چیامشب به ه. ب نهامش. پنجره رو بستم عاًیسر. ومدیم

:داد زد يرو خاموش کردن و پسر چراغها

.ارشیبدو ب. فربد نگار زنگ در رو زد-

با ورود . خود نگار بودن ياز مهمونا هم حتما دوستا یکل. تولد خودشه دونهیکه نم دونستمیفقط م. نجایآوردنش ا يبه چه بهونه ا دونستمینم

. چه اداها. نگار اشکش راه افتاده بود. شهربانو جون به سمتش رفت و بغلش کرد. ولدت مبارك پخش شدزدن و آهنگ ت غینگار همه ج

 زیمن سورپرا يکس تا حاال برا چیچرا ه. به نگار نداشته باشه یهمونجور که مطمئن نبودم فربد احساس. بوده باشه برخ یشک داشتم ب

نگرفته بود؟ یپارت

به  یحرف چیه یبود و ب ستادهیا نهیاون طرف تر، فربد دست به س یکم. ختیریشده بود و اشک م زونیاز گردنِ شهربانو جون آو نگار

 کیدست فربد رو گرفت، صورتش رو به صورت فربد نزد. به فربد انداخت ینگار از شهربانو جون جدا شد و نگاه. مادرش زل زده بود

. پول ها فیک انِیبه خصوص با جر. بود یبزرگ دیدوجود نگار ته. رو فوت کردم منفس. چشمام رو بستم. کرد

که به سطحِ  انیو م رنیاونقدر م. گردنیاما باز هم به هم برم. کننیقهر م کنن،یدعوا م. کننیتو روابط مشترکشون بارها اشتباه م آدما

شبه  کیرو  هایو از خود گذشتگ هایسخت تالشها تونیم یبه راحت زیچ کیتنها . برنیلذت م نشونیو از عشقِ ب شنیساکن م. رسنیآرامش م

 ه،یقالب ستاده،یتو ا يِکه رو به رو ینیا یبفّهم. هیفرد جعل کیمتعلق به  يکه ساخته بود یتمامِ احساسات ینیبب نکهیا. ياعتماد یب. بر باد بده

.هیدروغ

 دونستیم. دونستینگار م. دمیچیدروغ پ يپوسته  يتو کارِ اشتباهم رو. راستش رو نگفتم. من با فربد، از اولش با دروغ شروع شد ي رابطه

جز  موندیمن نم يِبرا یراه. من دستش رو باز گذاشته بودم. تهمت زدن باز بود يِدستش برا. پس آوردم ریکه پولها رو با چهار ماه تاخ

 میاز زندگ شهیهم يِبرا داخذه ام کنه و شایٔبه تنم بمالم که مو نویا یکنم و پ فیفربد تعر يِرو از اول برا زیهمه چ نمیبش وزر کی نکهیا

به  یعمل یلیگرچه راه دوم خ. نگار رو به جونم نخرم یِببره و دشمن ییآمده بو شیپ هیاجازه ندم فربد از قض نکهیا. هم بود یراه دوم. بره

.کنم يتا آخر عمرم پنهان کار تونستمیبا فربد بمونم، نم خواستمیاگر م. دیرسینظر نم

!امشب رو خودم به خودم زهرِ مار کردم. بود دهیفا یتالشم ب. سرم رو تکون دادم کالفه

غبطه  دنیرقصیم ییکه دوتا ییسر جام نشسته بودم و به زوج ها. دو نفره يو رقصا میمال يآهنگها. دوم رقص شروع شده بود پارت

:شدو رو به من گفت کیبود نزد دهیبد رقصکه اول با فر يهمون دختر....دیرقص یاون مدل شدیکه نم ایبا برد. خوردمیم

.فربد يدختر خاله . رها هستم -

..."گذرهیم یدور و برش چ ینیو بب شیهنوز مونده تا کامل بشناس "... براش حل شده یبزرگ يِانگار که معما. از درونم قهقهه زد یبخش

.خوشبختم، بهاران-

زدم و  یلبخند پهن. پخته و خانوم وار نبود یلیگرچه رفتارش هم خ. زدینم ادیسنش ز. بود یدندون هاش ارتودنس. دیو سرحال خند شاد

."یمن از رها خام ترم، گاه "فکر کردم 
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داداشت رو قرض گرفت؟ شهیم-

:بودنش و گفتم يپر انرژ يِگذاشتم پا نهمهیا کرد؟بایدختر از پسر تقاضا م ایدن يکجا. در آورده بودم شاخ

؟یپرسیچرا از خودش نم-

:گفت یو اخم یناراحت نیمحترمانه درخواستش رو رد کرد، رها بدون کوچکتر ایدبر

برقصم؟ یحاال من با ک-

بودم که هر آن  رسامیمحو ام. دمیبهش خند یبلد نبود و من کل. بلند شد رسامیرها ام يبا اصرارها. اشاره کردم رسامیبه ام یرکیز ریز

:جلوم قرار گرفت یکه دست نیبخوره زم رفتیم

؟یرقصیبا من م-

.لباش رو غنچه کرده بود خواستنیپنج ساله که خارج از برنامه شکالت م يپسر بچه ها نیع. چشمام گرد شده بود. نگاهش کردم متعجب

عشوه و ناز قاپش رو  یبا کم تونمیگرمه و راحت م کمیسرش  دونستمیم. بود یفرصت خوب. فکر کنه خواستیم یهرچ. زدم يلبخند

 چیبود و انگار ه دهیغرورم بد جور لطمه د. پاسخ رد دادن بود دیاون اعتراف احمقانه، و شا دنِیتنها و تنها شن میه هدف اصلگرچ. بدزدم

.کردیدور نم یتالف من رو از فکرِ زیچ

 دمیرقصیم يورچه ج دونستمینم. مردمیاز استرس داشتم م. و سوت بلند شد غیج يصدا. رو بروش ستادمیا. رو گذاشتم تو دستش دستم

:زدیتو گوشم زنگ م ایبرد يصدا. میدیرقصیهم م يو رو به رو میاز هم فاصله گرفته بود. آهنگ به نسبت شاد شده بود. قبال

`.لحظه وقفه کیبدون ...هم رقصته يکار، نگاه کردن به چشما نیو مهمتر نیاول دنیخوب رقص يبرا-`

و آروم به دستام موج دادم،  دمیچرخ گهیدور د کی....و دستام رو از هم باز کردم دمیدور دور خودم چرخ هیچشماش نگاه کردم،  تو

...زدیبود رو به روم و برام دست م ستادهیا

باستیکه شب چه ز نیماه بب يا

نجاستیآمده ا اریآمده  اری

استیدن یانیعر ي هنگامه

ترنم و تماشاست هنگام

دور کمرم دیچیدستش پ. میهم شد کینزد. دیدزدینگاهش رو نم گرفتم،یو نمنگاهم ر. دستم رو گرفت. شدم کیقدم بهش نزد کی

جام شراب کیشاخه گل سرخ  کی

ماه بتاب يا اریتن  نهیآ کی

ازیشعر ن کیپچ پچ آواز  کی

ه ناز*وس**وس کیزمزمه خواهش  کی

و با آهنگ زمزمه  خوردیش تکون ملبها....دستم رو گذاشتم رو شونه اش و با سماجت نگاهش کردم ن،ییرو آورده بود پا سرش

گوشم  کیلبش رو نزد. طرف خودش دمیکش يشتریشدم، با حرص ب کیدوباره نزد. دمیدوباره جدا رقص...دوباره ازش جدا شدم....کردیم

:کرد
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 ...صبر کنم یلینتونم خ دیشا ست،یاون روز دور ن. یروز درکم کن هی دوارمیام ز،یبه خاطر همه چ. منو ببخش بهاران -

به  یخمار کردم و از چند قدم یچشمام رو کم. دمینشن یمهم زیدوباره شروع به رقص کردم انگار که اصال چ. نداشتم یمعذرت خواه انتظارِ

و با ناز  شتریمن ب یهرچ. دیدیمن رو نم يِکس حالت چشما چیشاکر بودم که چراغا خاموش بودن و ه تینها یخدا رو ب. صورتش زل زدم

. شدیکند تر و کند تر م دربف دمیرقصیتر م

من . به خودم اومدم. یستیسرش گرمه تو که ن یکمیاون . رو نداره تتیکه انتقام گرفتن ارزش خورد شدنِ شخص زدیم بیدرونم نه يِصدا

. م بکشونمشکردنش به طرف کیبا تحر نکهیدوست داشتم قلبش مال من باشه و به خاطرِ من بتپه، نه ا خواستم؟یم يواقعا فربد رو چه جور

و  دهیپسر بود خند یاز سر شب تا حاال با هرچ نکهیاز ا. چقدر شرمزده بودم از رفتارم. نگاهش کردم.نشده بود ومآهنگ تم. ستادمیا

احساسات فربد  کیتحر. گهید یکیتو آغوشِ  فتمیب امیدر ب نیاز بغلِ ا تونستمینم. نبودم یمن هرجائ. دون نبودم نقدریمن ا. بودم دهیرقص

شد؟یتمام نم یآهنگ لعنت نیچرا ا. دمینگاهم رو دزد. نبود "هرز رفتن" يبرا یبهانه خوب

محکمتر گرفتم و . کنم شتریبه دستش آوردم تا فاصله رو ب يفشار. کرد کیخودش رو به من نزد یشونه ام نشست و کم يفربد رو دست

:گفت

....یسام برقص ریدوست ندارم با ام یول....يشد رینفسگ....کم باشه بایز دیشا ،يشد بایز یلیخ-

 يقو. یبفّهم شدیفربد از اون پسرا بود که احساساتش رو از تو چشماش نم. باالخره حرفش رو زد. دادیبو م یکمیکند بود و دهانش  لحنش

و  رفتمینم شیپ نقدریاسام ناراحت شده،  ریاز همون بدو ورودم از نشستنِ من کنارِ ام دونستمیاگر م. بود و رو احساساتش کنترل داشت

تفاوت  نیو ا. نسبت به من حساس بوده باشه يذره ا شهیباورم نم فتمیتفاوتش که م یو لحنِ ب خزدهینگاه  ادی. کردمیک نمیخودم رو کوچ

. دادیاب نمکنترلِ احساساتم جو يوقت تالشام برا چیه بایبود و تقر رهیداشتم کف دستم و رو دا یکه هرچ یمن. فربد با من بود یاصل

همه بدنم . دمیترس. زدیم شخندین. داده بود هیتک واریلباس بلند بنفش به د هیچشمم به نگار افتاد که با . کردم لندآهنگ تموم شد، سرم رو ب

 نیب کردمیتا آسمون تفاوت حس م نیزم. نگار یحت زدنیهمه دست م. تلخ شد دهینکش هیفربد به ثان يحرفا ینیریشروع به لرزش کرد، ش

.جلو چشم نگار باشم خواستمینم. باغ يرفتم تو. شدم جدااز فربد . هیدست زدن نگار با بق

 یشده و اگرچه به بزرگ يپشت ساختمان خونه هم چمن کار. رو رد کردم یکیبار يِاز کنا استخر رد شدم و راهرو.دمیهمه جا سرك کش به

و  دمیکش رونیرو ب يا یصندل. هرچه تمامتر از فضاها استفاده شده و آرامش بخش بود ییبایبه ز يو هنرمند قهیجلو خونه نبود، با سل اطیح

برخالف انتظارم اصال اعتراف . از رفتارِ امشبم شرمزده بودم. نداشتن یپشت ساختمون نورِ کاف يشده بود و چراغها کیتار واه. نشستم

. ن حرفا رو بزنه نه دلشمن باعث شدم او. دونستمیخودم رو مقصر م. فربد به دلم ننشست

گند زده بودم، الزم نبود با فکر کردن به  یخودم به اندازه کاف. و سرم رو چرخوندم دمیکش یپوف. شدیچشمم محو نم ينگار از جلو شخندین

.خرابترش کنم نیاز ا ندهیاشتباهات گذشته و احتماالت آ

رهاست خودم رو جمع و جور کردم  نکهیا الِیبه خ. و حرکتش رو گرفته بودداشت که جل يلباس بلند. ومدیکه به طرفم م دمیرو د يا هیسا

.دمیهم ترس یدروغ چرا کم. نگار جا خوردم دنِیبا د. لبخند بزنم یکردم کم یو سع

 فمیک گرفتنِ يدستم رو برا. رو به طرفم گرفت فمیدستش رو باال آورد و ک. ومدهیجنگ ن ياز نگاهش معلوم بود برا. نشست یحرف چیه یب

. نداشتم يو من اصال حوصله باز کردیمعما طرح م. آوردمیاز رفتارش سر در نم. دیجلو بردم اما محکمتر گرفتش و به سمت خودش کش
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شده؟ يزیچ-

هم بلد بود؟ يا گهیکارِ د. زد يشخندیر دوباره

.گردنیلش مهمه دارن دنبا ياومد رونیکه شما ب ياز لحظه ا.شهربانو جون گم شده اقوتیانگشترِ -

. دهیخواب يدارش چه منظور شین يبچه نبودم که نفهمم پشت تمام حرف ها. گفتنش از سرِ احترام نبود "شما". زدیم طعنه

. آدیخوشم نم ایبچه باز نیاصال از ا. بزن میمستق يدار یاگه حرف-

. رمیزبونم رو بگ يجلو تونستمینم ست،یصال به نفعم ننگار ا تیعصبان دونستمیم نکهیو من با ا شدیم یداشت عصبان. گرد شد یکم چشماش

باالخره . کس از مهمونا بفهمن چیافتاده و دوست نداره ه ییگفت جا. همه رو بگردن اما شهربانو جون قبول نکرد فیدادم ک شنهادیمن پ -

.ونهیخانومِ دزد در م يآبرو يِپا

 تیبا عصبان. ومدیاصال خوشم نم زشیدختر و زبونِ تند و ت نیاز ا. دیکشیزبانه مخشم تو وجودم . کردیداده بود و نگاهم م هیتک یصندل به

.ستادمیا

. یبهتره مواظب کلماتت باش. روحمم خبر نداره یزنیکه م ییاز حرفا. يآر یشورش رو در م يدار-

. احساس نبود. روح نبود. بسته بود خیسبزش  يته چشما. آرامش بهم زل زد با

تو  یآسون نیوگرنه به ا يدار يتو سابقه دزد دوننیکه اون توان حتما نم ییاونا. خودت بگردم يجلو فتوین اومدم کم. کوچولو نیبش-

.شدیم لشونیجمعِ وسا تیخرک يعشوه ها يو حواسشون به جا کردنینگاهت م شتریب کمیحداقل  ای. دادندیخونشون راهت نم

.دادیاسترس ته دلم بود که از بدو ورود نگار دلم رو مالش م همون. کردمیم ینیشبیرو پ نیا. گرفتمیآتش م داشتم

:و گفت دیکش رونیروزه لبم رو ب. رو باز کرد فمیآرامش در ک با

...یمونیم یشهرستان يدخترا نیمثل ا. آخه هیچ نیا...مارك بهتر استفاده کن-

:کنه؟ به سمتش هجوم بردم رمیتحق مذاریرو بگرده؟ چرا م فمیک دمیچرا بهش اجازه م. رو گاز گرفتم، محکم دستم

.یدست بزن لمیبه وسا يحق ندار-

.رو به روم ستادیو ا دیکش عیرو سر فیک

.دمیبا تمام وجودم قول م نویا. خونه سهمِ تو شه نیاز ا يزیچ ذارمیمن نم-

چشمام به انگشتر خشک . گرفت چشمم يبزرگ داشت رو جلو اقوتی نیتک نگ کیکه  ییبایرو باز کرد و انگشتر ز فمیک یِداخل پیز

:دیدورم چرخ....نمینگار رو نب يِروزیلبخند پ شدیباعث نم نیشده بود اما ا

؟یگرفت شیکه پ یروش نیدر انتظارته با ا يبد ي ندهیچه آ یدونیم چیتو چند سالته؟ ه. دزد کوچولو رهیخطا نم رمیمن ت-

 کرد؟یکار م یمن چ فیانگشتر تو ک نیا. شدینم باورم

 نیشما رو برداشتم و نه ا يِمن نه پوال یدونیتو خودتم م. من فیتو ک یخودت انگشتر رو گذاشت. يکار رو خودت کرد نیا. یآشغال هیتو -

.رو تموم کن ایباز نیحرفت رو بزن و ا. هیمشکلت با من چ. انگشتر رو

. من هم نشستم. نمیزد که بش يبه من هم اشاره ا. نشست زیپشت م نهیطمأن با
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حس کردم  دمیدفترش د يتو رو تو یاز وقت. شناسمیمن فربد رو مدت هاست که م. تو و فربد هست نِیب يزیچ دونستمیاز همون اول م-

. نمیبیفربد عوض شده و من همه رو از چشمِ تو م. شناسمشینم گهید

:فتگ تیکرد و با عصبان زیصورتش رو با هام کم کرد، چشماش رو ر يجلو خم شد و فاصله  به

به حالت اگر  يو وا. يدیکه انگشتر رو تو دزد گمیهمه م يِجلو يقدمِ اشتباه بردار کیاگر . يبر نجایتا از ا مونهیامشب دست من م فتیک-

. نمتیدور و برش بب گهیدوست ندارم د. یکن يفربد دلبر يکه دوباره برا

:و زد و گفتر يدر آورد، دکمه ا بشیرو از تو ج لشیموبا. گفت و بلند شد نویا

. تمام شده زیهمه چ يریرو بگ فتیفکر هم نکن امشب تمام شه ک-

:رو تو هوا تکون داد و گفت لشیموبا

؟يخودتو بشنو يِصدا يخوایم-

. رفتیاز دست م زیهمه چ ذاشت،یشهربانو جون م يضبط شده ام رو برا يِاگر صدا. زد و دور تر شد ينگار قهقهه ا. پخش شدم زیم يِرو

کردم؟یحفظ م يارزشم و اعتبارم رو چه جور تم،یغرورم، شخص. دادمیبود که از دست م ییزایاز چ یکیفربد 

چرا همش  ا؟یبرد الیرو ول کردم به خ فمیچطور ک. بودم یاز دست خودم عصبان. ته گلوم بود يبغضِ بد. بمونم تونستمینم. رفتمیم دیبا

. میرفتیم دیاالن با نیهم. داشتمیمانتوم رو بر م دیبا. راه افتادم يبه سمت درِ ورود! ده کنناز حدم استفا شیب یِاز سادگ گرانید دمیاجازه م

. دمید قیآالچ کیگرفته بود نزد لیرو که مانتوم رو تحو یسر خانوم آخر

رم؟یمانتوم رو بگ تونمیکجا م-

.طرف نیبله از ا-

 یبزرگ بود، پر از چوب لباس یلیکمد خ کی هیرو باز کرد که شب یدر اتاق یچپ سمت يتو راهرو. از پلّه ها باال رفت. سرش راه افتادم پشت

. از اون پوال رو بر نداشته بودم يمن ذره ا. دادم به در و به فکر فرو رفتم هیتک. کردم و در رو بستم يتشکر.کردم دایمانتوم رو پ. و کشو

. کردیم یبغضم سرکش. داشتم نه پس شیانداخته بودم که نه راه پ یتیخودم رو وسط موقع. هم برام چندش آور بود يفکرِ دزد یحت

. دیگونه ام غلط يرو یچشمام رو بستم و اشک. کنترلش سخت بود

. دارو هل داد یرفت و کس نییدر پا رهیدستگ

؟ییبهاران؟اونجا-

.ستدر رو پشت سرش ب. در باز شد و فربد اومد تو. در کنار رفتم کیرو پاك کردم و از نزد اشکم

؟يریم ییشده؟ جا يزیچ-

چونه ام و سرم رو آورد باال ریدستش رو گذاشت ز.اومد کترینزد. انداختم نییحد ممکن پا نیرو تا آخر سرم

؟یکنیم هیگر-

.دستش رو گذاشت دو طرف صورتم و اشکام رو با شستش پاك کرد. دلخور شد نگاهش

.آدیز دستش برنما يکار کنه،یم دیاون فقط تهد ؟يدینگار ترس دنیاز د-
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فقط شدت اشکام . تهمت کار نکرده بهم بزنه. تو خراب کنه شیمنو پ تونهیبگم م خواستمینم. ادیکارا از دستش بر م یلیبگم خ تونستمینم

.شدن  ادیز

د و با دست دست محکم گرفته بو هیشونه هام رو با . تکونشون بدم کردمیدستام کنارم افتاده بودن و جرات نم. تو آغوشش دمیکش نرم

از  شیب یمهربون. مست بود یکمیفربد . ام صدا دار شده بود هیگر. کردم میاش قا نهیسرم رو تو س. دیکشیاش آروم رو کمرم م گهید

. اثر الکل يحدش رو گذاشتم پا

؟یزنیبا من حرف نم-

:گهم داشت و آروم گفتمحکم تر ن. عقب دمیخودم رو کش یو کم. دمیلرز. زمزمه مانندش بدنم رو مورمور کرد يصدا

.چقد آروم کردنت سخت شده بهاران. ومدیبند م تیشکالت گر هیبا  يبچه که بود -

:گفتم هیدو رگه از بغض و گر ییبه حرف اومدم، با صدا باالخره

....فقط قدم بلند شده....خودم که همون بهاران پنج ساله ام...هام بزرگ شدن یمشکالت و دلمشغول-

:گفت یو با اخم ساختگ مینیش جدام کرد، با انگشت اشاره اش آروم زد رو نوك بو از خود دیخند

؟یفسقل يآریمنو در م يادا-

.دمیخند

...نیهمچ يا-

داغ . مکث کرد یو کم میشونیلبهاش رو گذاشت رو پ هیاز ثان يتو کسر. کرد کیدستش رو گذاشت دور سرم و به خودش نزد. کرد نگاهم

:تو همون حالت گفت. نگاهش کردم. میشونیرو چسبونده بود به پ شیشونیپ امیت گرفت و تا به خودم بخون تو رگهام سرع. شدم

. صبر کنم تونمینم. بهاران. تونمینم گهید. زنمیامشب با مامان حرف م نیهم -

.خودم رو جمع و جور کردم. رو به روش ستادمیا. تنگ دستاش رو باز کردم يحلقه  یسخت به

؟یحرف بزن يخوایم یراجع به چ-

شد، دستم رو گرفت، کمینزد

 یتونیم ،يریبگ یمیاونوقت اگه قرار باشه تصم....اون وقت. میکن فیرو برات تعر زیکه همه چ رمیاجازه بگ خوامیم. بهاران یبدون دیتو با-

. یتر فکر کن يجد

. نداشتن تیاهم يزینگار پش يدهایاونا در مقابل تهد.ودافتادم که تو شرکت بهم زده ب ییحرفا ادی. رو بلند کرد دوباره نگاهم کرد سرش

رو با ترس و  يرابطه ا خواستمیمن نم. نگار بود يدهایتهد زد،یکه لنگ م يزیچ. دیرسیبه نظر م یکاف نیبود، و ا مونیفربد از حرفاش پش

. :کنم يو دروغ رابطه ام رو با فربد جد يمجبور باشم با پنهانکار خواستمینم. نملرز شروع ک

واقعا کنجکاوم راجع به گذشته  کنمیانکار نم. نیهم. یدوست هیمن  يتو فقط برا. فکر کنم يجد يزیندارم به چ يعالقه ا چیمن ه یول-

.تر فکر کنم يباعث بشه بهت جد دمیبدونم اما بهت قول نم

منو فربد تمام  هیقض. غرورم خورد بشه گهید واستمخینم. شجاعت کجا بود که من خبر نداشتم نهمهیا. حرفا رو از کجا دراوردم نیا دونمینم

نگار  يها یکه بخواد با موش دوون شدیبا فربد شروع نم يرابطه ا. رو گرفته بودم ممیتصم. کردینگار م کردمیاگر من تمامش نم. شده بود
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که اونقدر ساده و  يدختر هینه . بندهیاپ زایچ یلیباشه که به خ يبهاران قو نیمن تو ذهن فربد هم ریتصو نیآخر دادمیم حیترج.تموم بشه

:چشماش از تعجب گرد شده بود. بهش تهمت زد شهیم یبچه است که به راحت

من . ستیمعلوم ن میکه اصال زندگ یبش یمن يوابسته  خواستمیمن فقط نم ؟یمن تو شرکت ناراحت يبهاران؟ تو از حرفا یگیم يدار یچ-

 یوقت شمیکنارت آروم م یوقت شه،یم قینفسهام عم دنتیبا د یوقت فهممیاونقدر م. مطمئن نبودماز خودم  نکهیا ياون حرفا رو نزدم برا

. دمیترسیمن از گذشته م. من فقط از واکنش مامان مطمئن نبودم. هیحسم چ فهممیم. یچ یعنی خندمیباهاتم م

. قدم عقب رفتم کی

مثال  ایبرم،  نید ریباعث بشه ز خوامینم. ارهیب تیبرام مسول دنیفهم نیااما دوست ندارم . گذشته ندارم يداستانها دنیشن يبرا یمشکل-

. تر فکر کنم يجد یباشه که به کس نیشرطش ا

. کردمیتر به شکل نگرفتن ارتباط فکر م يکه دوستم داره، جد کردیمطمئنم م شتریفربد ب یهرچ. شدمیمصمم تر م گذشتیلحظه که م هر

حتا . کرد رییو تعجب به مغرور و سخت تغ يرنگ نگاهش از دلخور. شد يجد. نگار راحت نشده بود از بابت المیکه خ یحداقل تا وقت

.مهربون و کند نبود گهیلحنشم د

رو، که  هیقض ياز ما بشنو دنیاگه صالح د. کنهیمادرم با مامانت صحبت م. یبه هر حال، به نظر من حق توئه که راجع به گذشته بدون-

. و مامانت یدونیتو خودت م گهیاگر نه، د م،یارگذیرو م يبعد يقرارها

بدون . خواستمیمن فربد رو بدون شرط و شروط م. فربد باال تر بود يهدف من از داشتن لحظه ا. بودمیم يقو دیبا. کرده بود خیبدنم  تمام

:زدم و اضافه کردم بغضم رو پس. بود یگذشتن دائم نیو ا گذشت،یاون از من م گذشتمیاگر االن ازش نم. سرخر و مزاحم

 شیپ یحرکت باعث نشده باشه فکرائ نیا دوارمیام. استیمثال نقض، برد نیاول. نظر داشته باشم رقصمیکه باهاش م یبه هر کس تونمینم

.میکه تا االن بود يهمون جور م،یدوست باش میتونیما همچنان م. یحرفا رو بزن نیو ا یخودت بکن

 يبرا. چشماش قرمز شده بود. زدمیجا م دینبا. دمیترسیم دینبا. تکون نخوردم. به صورتم خوردیش مکه نفسها کیانقدر نزد. جلو اومد

:آروم و شمرده گفت. زده بود رونیرگ گردنش ب. هیعصبان دمیدیبار م نیاول

با ناز  يکه فکر کرد یخودخواه دختر مغرور و هیتو . یاون فربدم نه تو اون بهاران گهینه من د. میمثل قبل باش میتونیکه نم یدونیخودتم م-

. یکنیم زتریعز شمیکردن و برگردوندن حرفام به خودم خودتو پ

:از التماس نداشت، همونجور محکم گفت یینگاهم کرد اما لحنش بو ملتمس

.ستین روزیامروز و د يمن ، قصه  تیحکا. رو خراب نکن زیراحت همه چ یلیخ. بهاران یکنیاشتباه م یول -

...به چشمام دیرو کش دستش

 برتم،یبفهمم ناخوداگاهم تا کجاها م نکهیبدون ا. يبود میداریتو خوابم و ب. ستیسال و دو سال ن کیچشما، حرف  نیمن با ا یآشنائ-

....ياشتباه کرد کنمیبهت ثابت م. بهاران گذرمیمن ازت نم. نگاهم بود يعکس چشمات جلو شهیهم

 شهیهم دیچرا با...از ته دلم دوست داشتم داد بزنم و از خدا بپرسم چرا. و بغضم رو رها کردم نینشستم رو زم. سرعت از در خارج شد با

خواستم از خودم برونم؟ چرا  میتو زندگ يزیاز هرچ شتریرو که ب یمجبور بشم کس دیمن به خواسته هام باشه؟ چرا با دنیجلو رس يسد هی
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و دو ساله مگه  ستیدختر ب هیاطرافم لذت ببرم؟ آخه مگه من چقدر تحمل داشتم؟ از  يایکنم؟ عاشق بشم و از دن یزندگ يادع تونستمینم

بودم؟  شتریب

مانتوم رو . شدیباز نم گهیچشمام د هیاز شدت گر یساعت چند بود ول دونمینم. چقدر اونجا نشستم و به بخت بدم لعنت فرستادم دونمینم

.ایراست رفتم سراغ برد هی نییپاسرم رو انداختم . شدم ریو از پلّه ها سراز دمیپوش

خونه؟ میبر شهیم-

تا آالن؟ يتو کجا بود-

م؟یریم. گمیبعدا برات م-

نقشه  تونستیچشمام م. کردمیم زیاز نگاه کردن بهش پره. رو فشرد ایاومد، دست برد یخداحافظ يفربد برا. درکم کرد شهیمثل هم ایبرد

 یخصوص میحر. خبر نداشت يزیاون که از چ. نگاهم کرد ایبرد. به طرفم دراز شده بودنگاهم رو دست فربد خشک شد که . ام رو لو بده

به سمت  کهیدر حال ایبرد.یخداحافظ يبه نشونه . دستم رو گذاشتم تو دست فربد. دیفهمیم دمیمشکل من بود، نبا ،من بود، درد من بود

:گفت رفتیم نیماش

.و گرم کنم نیمن رفتم ماش -

دستم رو محکم گرفته بود و . بود جهینت یدستم از تو دست فربد ب دنیکش يتالشم برا. ر خودش در حقم لطف کردچقدرم که به نظ و

:آروم گفت. فکر کنم برق اشکه خواستمینم. زدیمهربونش برق م يچشما. سرم رو گرفتم باال و نگاهم رو بهش دوختم. گفتینم يزیچ

. یعالمه نگران کیحرفه،  ایدن هیکه ته چشمات  نمیبیم. اهام حرف بزنحداقل ب. بکن، به خودت نکن یکنیبه من ظلم م-

. کردیدستش منقلبم م يطاقت نداشتم گرما. دمیرو محکم کش دستم

. شدیم کیکه نزد دمیرو د نگار

.یرو جا گذاشت فتیبهاران جون ک-

. نیا يِشب باز مهیروسک خخاك بر سرِ من که شده بودم ع. زده بود ینیریلبخند ش. دمیرو تا باال کش نگاهم

.و با بغض گفتم نیتو ماش دمیدو. گفتم و از در خارج شدم یخداحافظ

.میبر-

  .نیتر یمنطق. انتخاب بود نیعاشقانه نداشت اما بهتر انیپا دیشا رفتمیکه م یراه. خودم گذشتم از

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

***

نمت؟یبیتو؟ چرا نم ییکجا-

؟يتو دم در -

.اوشمیبا س.اره -

:و گفتم دمیخند
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.اونجام گهید قهیدو د. کلکم نگرفت-

:بلند شد دهیسپ غیج

سگ سرما؟ نیمگه من مسخرتم تو ا-

.دمتید. ونتو کوچه ت دیچیپ نایا...زشته دختر-

.اومده بود دم در دهیسپ. بودم دهیرس رید. شدم ادهیپ یتاکس از

؟یخوب اوشیسالم س....ومدمیآخه؟ خودم م رونیب يتو چرا اومد-

:خم شد یاش کم نهیرو گذشت رو س دستش

...متیدیدیم شتریقبلنا ب ؟یتو خوب یمرس-

:کردم يخجالت زده ا ي خنده

...احمت ها تازه شروع شدهمز دیموج جد ن،یهنوز خالص نشد-

:در رو باز کرد و گفت دهیسپ

؟يذاریمنو سر کار م. یباال که خجالت نکش ارمتیب نییپا امیمنو باش که گفتم ب-

:شدم و گفتم وارد

. دم در يایم دونستمینم. معذرت-

 گفتیم دیکه سپ نجوریا. هران داشتنمتوسط ت ياز محله ها یکیتو  یمیدو طبقه نسبتا بزرگ اما قد يخونه  هی م،یخونه شد وارد

. شدیدوم برگزار م يجلساتشون با بچه ها طبقه 

...از بهاران خانوم گل نمیا دییبفرما-

:شد کیبهم نزد یفیسبزه و ظر دختر

.هستم ایپر. يخوش اومد یلیخ....یچه اسم قشنگ-

:دست دادم و گفتم باهاش

.ممنون-

:گفت یبه شوخ دهیسپ. بودن ادهستیبه گروهشون کردم که سر پا ا ینگاه

...بهاران بچه ها...بچه ها بهاران-

:حرف بزنه گفت یبذاره کس نکهیو بدون ا دیخند

و  انیشا ار،یعمو ماز يدخترا نایخاله اشرفم، مانا و ت يو ثنا بچه ها نایس....اومدنته رید مهیجر ،یاسما رو حفظ کن دیبا گم،یتند تند م نیبب-

.انیک نمیحس ییدا يدردونه  نمیو محمودم، و اعم يشهروز دوقلوها

:سالم تکون دادم و گفتم يرو به نشونه  سرم

. شهیتکرار نم گهید. کردم رید دیببخش-
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دو قلوها هم . کمرنگش شیتو چشم بود به خاطر ته ر شتریاز همه ب انیک. اسماشون رو به خاطر بسپارم کردمیم یو سع کردمیم نگاهشون

:پاره کرد نایس يافکارم رو صدا يشته ر. که تابلو بودن

 یقصد عوض کردن نظر شخص نجایما ا. ادیجلسات خوشت ب نیکه از ا شاالیا د،یبه بهاران به عنوان عضو جد گمیخوب، اول خوش آمد م-

. میریبگ میگتر تصمو قشن میفکر کن شتریب م،ینیچند تا آدم مختلف بب دگاهیمساله رو از د هیکه  نهیو تنها هدفمون ا میرو ندار یکس

اطرافمون بحث  يایمثبت گذاشتن رو دن ریراجع به تأث میخوایکه امروز م نیدونینه، اما همه م ایموضوع امروز بود  انیجربهاران در  دونمینم

 ریغ هتونیو حتا م هیاطراف کار سخت طیکه عوض کردن مح میدیرس جهینت نیهست جلسات قبل به ا ادتونیهمونجور که احتماال . میکن

که مثبت باشه؟ میبکن میتونیم ییچه کارها م،یداشته باش میتونینم یبزرگ ریتأث میلیماها خ نکهیممکن باشه، به نظرتون با علم به ا

. شده بود يدستش رو برد باال، جو جد ثنا

و به مردم  زدمیم هیرسسات خیٔبودم مومثال اگر ،من پولدار  میرو عوض کن زایچ يسر هی میتونیم م؟یبزرگ بذار ریتأث میتونینم گهیم یک -

 یمقام ایپست  هیاگر . پول هم نه. ندارن یدنیخوزستان حتا آب آشام نیهم. مدرسه ندارن یکه حت ییهستن روستاها. کردمیکمک م

...داشتم

:گفت شهروز

 ریتأث هیدنبال .... ذارهینم يریتاث ین هستکارا بزرگه و ارزشمند اما تو کلّ جها نیا. اثرات بود نجوریا نایمنظور س کنمیمن فکر نم یول-

.بزرگتر باش

:رو بردم باال دستم

جمع شن  توننیم کیکوچ کیاثرات کوچ نیکه هم نهیا تیواقع. نزدنه يبزرگ گذاشتن خوبه اما سنگ بزرگ هم نشونه  ریدرسته که تأث-

. اثر بزرگ بزارن هیو 

:مداخله کرد و گفت مانا

سالم  یزندگ ي وهیدادن ش ادی شونیکه کار اصل یمراکز آموزش. کرد يگذار هیروش سرما دیکه با هیزیچ نیبه نظر من آموزش بزرگتر-

 طیآموزش چگونه سالم نگاه داشتن مح تونهیبزرگ م ریتأث هی کنمیعالقه دارم و فکر م یلیخ نیمن شخصاً به زم. هیباشه، واقعا کار بزرگ

. باشه ستیز

:دیپرس انیشا

.باهات موافقم ستیز طیدر مورد مح ه؟یسالم چ یزندگ هیکه  یفهمیم يتو چه جور اد؟یاز کجا م ه؟یسالم چ یدگزن يخوب مترها-

:دستش رو باال برد نایس

منحرف  یکه از جاده اصل دیشاخ و برگ ند نکهیجواب بده، ضمن ا یکیو  یتو سوال بپرس. نینکن یباشه بحث رو شخص ادتونیبچه ها -

.راجع به تک تکشون جلسه گذاشت شهیبعدا م. داره ییمجموعه ها ریچه ز ریتأث میبدون میخوایامروز فقط م. میشیم

:متفکر گفت ایپر

که مثال تو  ییها یچه سنّ دن،یکه به مهاجرا بها نم ییهایچه خارج. یاز هر مدل. کنمیم نیرو از زم ینژاد پرست ي شهیمن اگر بتونم ر -

برداشته  دیمرزها با نیتمام ا. ایهستن و سرور دن یائینژاد آر کننیکه فکر م ییها یرانیچه ا رن،یگیها رو م عهیش شرفتیعربستان جلو پ
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اتحاد و  يمن شخصاً برا. هیمعضل بزرگ ینید ضیتبع. ها مثل تفاوت رنگ پوست، مثل تفاوت نژاده نیتفاوت د. آزاد بشه دیبشه، فکر با

تو  يباعث به وجود امدن احساس برتر یصفت چیکه ه هییایمن دن يآرزو. کردمیمتالش  یجهان يدهکده  لیکالم تشک کیو  یکپارچگی

. یاعتقادات باطن تا ياز صفات ظاهر. نشه یانسان چیه

سفت و سختش  يرو داشتم که تازه داره پوسته  ياحساس جوونه ا. و چقدر من تو خودم حل شده بودم. بچه ها بزرگ بود نیا يایدن چقدر

خم نشه تا  اره،یطاقت ب دیکه با يجوونه ا. آرهیم تیکه دونستن براش حس مسول يجوونه ا. نو و پر از نور آشنا بشه یجهانتا با  شکافهیرو م

.....بذاره ریبتونه تأث وبزرگ بشه 

چند روزِ اول  .داشتم ینه شرکت رفته بودم، نه با فربد تماس گهیهفته از تولدش گذشته بود و من د کی. نگار بودم ونِیجمع رو مد نیا من

نبود که به زور چند لقمه تو دهانم بذاره کارم به  شمیپ ایو لب به غذا نزدم، چه بسا اگر برد ومدمین رونیاز اتاقم ب. داغون شدم یحساب

 يبرا. بکنه ایبرد يِنبود که حواسش رو جمع خواهرِ سر به هوا يفربد گهید. دهیکه رفت، من رو سپرد دست سپ ایبرد. دیکشیم مارستانیب

سام دو روز بعد  ریام. ندارم یخوراک هیکه شبانه روز تو اتاقم نشستم و جز گر دیدیفقط م. دینکردم، خودش هم نپرس فیتعر يزیچ ایبرد

که  دهیاالن هم اومده بودم خونه سپ. کرده بودم شیحالم بهتر شده و به زور راه یکم. بود نجایا روزید نیاما تا هم ایبرد. رازیبرگشت ش

.از اون جو بد خارج شم یاگر شده ساعت یحت

بحثها شده بودم، نظرات مختلف،  نیعاشق ا. که اصال متوجه نشده بودم میانقدر سرگرم بحث بود. ساعت مثل برق و باد گذشت کی

. رو به وجود آورده بود یدوست داشتن بیهمه کنار هم ترک شینگر و مثبت اند یمنف. تند رو، محافظه کارانه يفکرها

:به عنوان خاتمه گفت نایس

انجام داد که من ازتون  شهیمثبت م يکارها تینهایکه ب نیدونیم یول دیها به ذهنمون رس رمجموعهیز يسر هی. بود یخوب بحث خوب-

.میکنیاستقبال م دیجد يها دهیاز ا شهیهم. کنار دیبذار نیمساله رو نبند نیوقت تفکر راجع به ا چیه خوامیم

.دیو اشتباهه بهم تذکر بد ادیمجموعه درست کردم، اگر کم و ز ریتا ز 4من  عنوان خالصه، به

:به جمع انداخت و گفت ینگاه. مکث کرد یکم

چهارم دهکده ....هیریخ يسوم بنگاهها...مبارزه يانوأعش و راهها ،یبحثها داره، دوم نژاد پرست یلیو خ عهیوس یلیکه خ...اول، آموزش-

. یجهان

:گفتم

.یمجموعه دهکده جهان ریز میرو بذار یم نژاد پرستمن فکر کن-

 نیبودن، بهتر دیاحساس مف. از حاال شور و شوق داشتم. باشه یبحث در مورد دهکده جهان يبعد يموافقت کردن و قرار شد جلسه  همه

.بود که داشتم یحس

مجبور شد بهش تذکر  دهیمحوش شده بود که سپکه چنان  کردمیرو روش حس م ناینگاه س ینیو من سنگ چرخوندیرو م يچا ینیس دهیسپ

:بده

؟یغرق نش ؟يداریبرنم-
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:گفت. برداشت شوییچا نایس. دنیخند همه

.رو شلوارم يرو برگردونده بود ییچا ینیس تیاالن اگه اومده بودم خواستگار کردمیفکر م نیبه ا-

:با خنده گفت دهیسپ

رو  زمیبر يو از محاالته که من چا....یتوام عمرا به من نظر داشته باش...بگردونم يمن عمرا چا....ممکنه ریمساله غ یآقا فرض اصل -

....یکس

:جواب داد نایس

...ستیفرض محال محال ن یول-

:رو به من گفت د،یخند دهیسپ

.مثل ما يتازه شد ر،یبه خودت سخت نگ گهیم یچ یفهمینم یلیاگه خ کنن،یم سیفلسفه تدر شونیا-

. باشه دهیسپ نیحس ییقرار شد جلسه بعد خونه دا. هم گذشت اونشب

من . نگران خودم باشم دلواپس اون بودم نکهیاز ا شتریب.کردیرهام نم يلحظه ا یمونده بود، نگران ایبه موعد چک برد گهیهفته د کی فقط

نگران  تونستمیچطور م. بودم دهیشاز تمام وجودم دست ک. عشقم يهمه , فربد بود دمیام يهمه . از دست دادن نداشتم يبرا يزیچ گهید

 ای هیبفهمم عصبان تونستمینم داد،یاس ام اس نم. هفته صد بار زنگ زده بود کی نیتو ا. فربد اشک دووند تو چشمام ادیخودم باشم؟ 

 دنیم کم دست کشک. اعتقاد داشتم يدفعه ا کیبه ترك  شهیو داغونه؟ اما هم ختهیبه هم ر ایبا حرفام کنار اومده  دونستمینم. ناراحت

دوست . کنم که از نگار ضربه خوردم تا فربد هیخودم رو توج دادمیم حیترج. شکست نداشتم شینجاگ گهیو من د. بود با شکست يمساو

.خودم شرمنده نباشم، من بودم که نخواستم، نه فربد شیداشتم پ

"شهربانو جون"...به صفحه دوختم ینگاه. دمیوسائلم کش ياشکم رو پاك کردم و نگاهم رو از کارتن جمع شده  لم،یزنگ موبا يصدا با

سالم شهربانو جون-

خوشگل خانوم؟ یماهت گلم، خوب يسالم به رو-

د؟یممنونم شما خوب-

...بشه یضیباعث مر تونهیم یبفّهم نکهیبدون ا...اسفند دزده يهوا گنیم د،یع کیکم کم نزد گهید ؟يصدات گرفته خانوم، سرما خورد-

.داشت باشم تی، فکر کنم حساسنه خوبم-

چشمم آب  شیروز به روز پ. ادیآسته م رهیآسته م. دمیهفته است فربدم و ند کیمنم تنهام، االن  ،یوقت با من تعارف نکن هیخالصه -

...چش شده فهممینم. شهیم

پسرش؟ عشقم؟ دستم رو گرفتم جلو پسرش؟  یسردرگم یدردل کنه؟ به من؟ باعث و بان یزنگ زده بود به ک. دیرو گونه هام غلط اشکم

.نفس کم آوردم. دهنم هق هقم بلند نشه

. شمیخوشحال م شمیپ يایخالصه که ب-

.گفتمیم يزیچ دیتوانم رو جمع کردم، با همه

. نیلطف دار-
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تر از  یمیصم. باشه یمهربون نیمامانش به ا کردمیاون موقع فکر نم....بار از مامانش گفت نیفربد افتادم که اول ادی. بگم شترینذاشت ب بغض

. مامان خودم

تره  یاونم راض. با مامانتم حرف زدم. فردا جمعه است. دنبالت فرستمیفربد رو م. ستیمزاحمت شم، مثکه حالتم خوب ن خوامیگلم، من نم-

.دیخورینم یچیه نیشما جوونا تنها بش. کنم تتیتقو یکمی نجایا ایب. يرو بشنو ییزایچ هیکه از زبون من 

.رسمیم. کار دارم ییقبلش جا. خودم امیمن م ن،ینه مزاحم فربد نش-

با  گفت،ینم میزیاگر چ یمقاومتم رو بشکنه، حت تونستیم. که ازش دور بمونم زدمیچنگ م یسمانیبه هر ر. با فربد تنها شم خواستمینم فقط

. نگاهش

ساعت . برات فتهیب ینکرده اتفاق ییمن خدا شیپ يایب يخوایم یتدوست ندارم وق. گرفته یلیصدات خ. ستینه گلم، مطمئنم حالت خوب ن-

.ادیفربد م. ده آماده باش

. رو گذاشتم یگفتم و گوش یچشم. از مامان خودم کم نداشتا يزیاز اقتدار چ نمیا

:دیدست از کار کش دیمنو که د. ختیریو اشک م کردیخورد م ازیرفتم، نگار داشت پ رونیاتاق ب از

؟يبر دیباحاال حتما -

. که بمونم ستین يجور تمیوضع-

. قدمت رو چشمام-

.شهیکه نم یدونینگار جونم، خودتم م-

...میونیبا هم تو اتاق من م ییدوتا. میاریم ویواسه اون اتاق کس-

 یدرس خوب یزندگ. شدمیدوست داشتم جدا م یاز هرچ دیکه با هیچه رسم نیا دونستمیاما نم. دوستش داشتم یلیخ. ملتمس بود لحنش

بغضم شکست و نگار . خوادتیم شتریو از همه ب شیخوایم شتریکه از همه ب یاون یحت. رنیهمه م. دل نبند بهاران زیچ چیبهم داده بود، به ه

...رو بغل کردم

کنم مثل تو؟  دایپ یدوست گهیکجا د-

. تر کرد دیهق هقم رو شد حرفش

...نگار رمیگیم شیدارم آت. نگو يزیتو رو خدا چ-

مامانم؟ بابام؟ ا؟یخودم؟فربد؟ نگار؟ برد...کنمیم هیگر یواسه ک دونستمیخودمم نم. کردم و برگشتم تو اتاقم ولش

***

لحظه هم  کی شبید. نتونسته بود بپوشونه کیکرم پودر و پنک هیچشمام رو سه ال يگود. ام داغون بود افهیق. به خودم انداختم ینگاه

 خواستیم یچ. داستان رو نداشتم دنیشن جانیفربد بودم ه دنیانقدر که مشتاق د. رو از چشمام گرفته بودفکر امروز خواب . دمینخواب

. بود بخندم یفقط کاف. هم جذابم ينجوریهم دونستمیم. کندم نهیباال انداختم و دل از آ يشونه ا. کیسو تفاهم کوچ هیباشه مگه؟ احتماال 

:داد زدم. کشش بدم نیاز ا شترینذاشت ب لمیزنگ موبا يصدا. بخندم تونستمینم یمصنوع. ونستمتیبه زور نم. نشد. کردم لبخند بزنم یسع

..يمن رفتم نگار-
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.هم خبرم کن نگران نشم یبمون یخواست یول. ایزود ب-

:رو پام کردم میعروسک کفش

...کجا بمونم؟ باورت شده ها-

...دیخند

...دلت اونجاست دونمیمنکه م-

.دستم رو گذشتم رو قلبم.مکث کردم یکمیجلو در . نییاز پلّه ها پا دمییرو دو دمشیبوس

"نکنه خوب؟ يخودش فکر شیپس نکوب تا پ. به خاطر پلّه است دونمیم....تو رو خدا ریآروم بگ"

وم کردن قلبم دود آر يتالشم رو برا يداده و چشماش رو بسته بود همه  هیتک نیماش یبه پشت کهیدرحال نیتو ماش دنشید. رو باز کردم در

در رو باز کردم . تو چشمم دیاشک دو. ومدیبهش م شیته ر. از پشت پنجره نگاهش کردم. رمیچشم ازش بگ خواستمینم. کرد فرستاد هوا

.و نشستم

.سالم-

. دلخور، خسته. رو باز کرد،نگاهم کرد چشماش

؟یخوب-

. خوب بودم؟ نه معلومه که نبودم. نییرو انداختم پا سرم

؟يچطورتو -

.دیخند

ام؟یچطورم؟خوب به نظر م-

دوستم  دونستمیچقدر حاال که م. سخت بود شیچقدر دور. کردیم يقراریب نهیقلبم تو س. راه افتاد. نگاهم کرد رهیخ کمی. دلخور بود لحنش

 خواستمینم. بستمیم رو مچشم. کردیو نگاهم م گشتیبرم یهر از گاه. باشم يکردم عاد یو سع دمیکش یقینفس عم. داره نبودش زجر بود

.قلب من بود تمیتند که کارش فقط کند کردن ر تمیآهنگ با ر هیباز هم . یشیکرد، باز هم قم ادیضبط رو ز يصدادست برد . نمیبب

يممنون انقدر آسون منو داغون کرد یلیخ

يکه داشتم دلم و خون کرد یاحساس واسه

یواسه چ یقصه نداشت نیبه ا یحس چیکه ه تو

 ؟يبه محبت دو روزه مهمون کرد منو

.ضبط رو کم کردم يدست بردم و صدا. شل شده بود رشیش. شد يجار اشکم

اگه . کنم ییرمز گشا نمیکه بش نیاز ا ادیم ه؟بدمیبچه گانه چ يحرکتا نیا. خودت بزن يدار یبوده تموم شده اگه حرف یفربد، هرچ نیبب-

.دوست ندارم. آدیخوشم نم ينجوریا. رك بهم بگو ایآهنگ منظورت منم ب نیاز ا
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بودم که پشت آهنگاش منظور  نیعاشق ا. ذاشتیم نیبودم که تو ماش ییعاشق آهنگا. مثل سگ دروغ گفتم, وجودم يگفتم، با همه  دروغ

گار رو به جونم ن یتا دشمن. نکنم دواریتا فربد رو ام. ندم یتا نقطه ضعف دست کس. دروغ گفتم تا دستم رو نشه. که واسه من باشه. باشه

.نخرم

:نگاه داشت، به طرفم برگشت ابونیجلو تر گوشه خ یکم. نگفت يزیچ. رو خاموش کرد ضبط

هروقت بهت زنگ زدم  شهیم ؟يخبرم نزار یب گهید شهیم. هفته نیسختم بود ا یلیخ. حالت خوبه بهارم؟ دلم برات تنگ شده بود -

. شهیدلم نگرانت م ؟يجواب بد تویگوش

تمام احساسش رو گذاشته بود  یوقت. صداش بغض داشت ینگاهش کنم وقت نمیبش تونستمینم...داش سد چشمام رو شکستص تیمعصوم

. شدیکه م مهیهمونجور نصفه ن. بغلم کرد. دستش دور شونه ام حلقه شد. شدینم. باشم يقو تونستمینم. روم گرفته بود يکف دستش و جلو

:کرد کیدگوشم نز هلباش رو ب. دیلرزیشونه هام م

مگه باهات رك و راست حرف بزنم؟  یگلم؟ اشک چرا بهارم؟ دوست نداشت یکنیم هیگر-

 کردمیفکر نم. دیگنجیتو باورم نم یکیهمه نزد نیا. جانیاز ه.  هیاز گر. دمیلرزیتو بغلش م. کردیو مور مورم م خوردیبه الله گوشم م لباش

 تونمیکه چرا نم گفتمیم. گفتمیبهش م دیبا. دوسش داشتم با همه وجودم. گذاشته نشمکه از خودم برونمش اما کنار . باشم زیعز نقدریا

.نمبمو ششیپ

و آروم  دیروشون رو بوس. موهام رو با دست عقب زد. شال قرمزم از سرم افتاده بود. از دور شونه هام جمع شد و سرم رو بغل کرد دستش

. صورتم رو گرفت باال. شالم رو گذاشت سر جاش

...گهیتوام خوشحال باش د. شتمینگام کن چقد خوشحالم پ. نکن هیگر یومخان-

. کردم لبخند بزنم هرچند نا محسوس یسع. دیخند و

....فربد من-

...کشمینازتم م...منم مخلصتم... گهید يناز دار. خونمیهم از چشمات م ینگ یچیه-

....رو گرفت دستم

... نتونستم....خانومم شهیبهارم، نم شهینم. باشم الیخیب دمتیکردم د نیصد بار تمر ،يته نبودهف کی.... بگذارم تونمیبهت گفتم از تو نم-

...که ینیبیم

 ه،یچ یدونیبهاران؟ م کردنیصدام م یسال اسمم بهار بوده و همه اشتباه نهمهیا کردمیچرا فکر م شدم؟یبهار ناراحت نم گفتیم نکهیاز ا چرا

اما درست . يضربه رو بخور نیکه کمتر يرو انجام بد يو کار یکن ینیشبیرو پ زیهمه چ يخوایم. آنیرمتمام معادالتت غلط از آب د یگاه

خطراتش رو هم . يگردیم "در رو"دنبالِ راه . شهیفکرت عوض م. شهیخراب م زیهمه چ ،يریگیقرار م يریگ میتصم تیموقع وکه ت یوقت

. يخریبه جون م

...دمیکش یقیعم نفس

...گهیهفته د هیفقط ....هفته کی ؟يدیبهم فرصت م-

:ادامه دادم...تو نگاهش نشست یبرق
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 نمت،یمدت بب نیدوست ندارم تو ا یول....یول. بدم میبه زندگ یسرو سامون هیبذار . ام گهید يزایسردرگم چ کمیبا خودم روشنه،  فمیتکل -

.ن راحت ترهدل کند ينجورینره،ا شیخوب پ زیاگه همه چ...تر بشم کیبهت نزد خوامینم

.هفته هینه  کنمیمن هفت سال صبر م شه،یدرست م ينجوریاگه ا -

. فربد رو از دست بدم خواستمینم افتاد،ینم ياتفاق بد دمیشا. بهتر بود ينجوریا. اما ولش نکرد. زد و دستم رو فشار داد يلبخند

.....تونستمینم

***

من رو نسبت به فربد  دید تونستیبود که م یحتما موضوع مهم. شدمیطرب مشهربانو جون نشسته بودم و کم کم داشتم مض يبه رو رو

نگاهش کردم با اخم اشاره  یفربد، آروم دستم رو گرفت و وقت. دمیدستم رو ترق ترق شکوندم و دستام رو به هم مال يانگشتها. عوض کنه

....زشته: اشاره کردم و آروم گفتم  نشبه ماما. به دستام کرد

درکش کنم، اما  تونستمینم. حوادث بود بیتو ذهنش دنبال ترت دیشا. رو نداشت شیشگیبه نظرم اقتدار هم. بود نییسرش پاجون  شهربانو

:به من نگاه کرد یکم. سرش رو گرفت باال. کنم هیخودم توج يرو برا شیا قهیسکوت ده د کردمیم یحداقل سع

.اباتاز مامانت و جذاب تر از ب باتریز. بهاران ییبایز یلیخ-

. دمیکش یکرده هم خجالت م فیجلو فربد از م تعر نکهیهم خوشحال شدم از ا. ریرو انداختم ز سرم

. دیشما لطف دار. ممنون-

که مثل مامانت  نهیاما خواهشم ا ،یچون حقته بدون گمیبهت م شه،یسال پ يو خرده ا ستیب ستیب يقصه  گمیکه امروز بهت م ییزایچ نیا-

. یببخش ینک یو سع یصبور باش

. حال چشماش رو رو هم فشار داد نیاز من نداشت، با ا یبه فربد کردم که اونم دست کم ینگاه مضطرب. دهانم رو با صدا قورت دادم آب

.هم شما، هم فربد. لطف شما در حق من کم نبوده. من آماده ام-

:دوخت ینا معلوم يرو ازم گرفت و به نقطه  نگاهش

بهم  زشیر يجثه  نویمن ازش بزرگتر بودم، ا. خوندیلب شعر م ریز. کردیم يباز یل یل ییتو کوچه تنها. دمیرو د ستهیبچه بودم که شا "

چوب  هی. فقط دو سه بار نگاهم کرد و مشغول شد دوباره. شم، اما نگفت شیانتظار داشتم بهم بگه همباز. نگاهش کردم ستادمیا. گفتیم

:لجوجانه نگاهم کرد. بود دهیدرست همون جا که مربع هاش رو کش. شیباز نیوسط زم مستادیا کش،یرفتم نزد. بلند دستم بود

...برو کنار-

.ومدیخوشم نم شیسرسخت از

.ستمیوا نجایا خوامین؟میدیمگه کوچه رو خر...به تو چه-

:طرف هی چوب رو برداشت و پرت کرد نیرو زم دیکوبیپاش رو م کهیاومد طرفم درحال.  نیچوبم رو گذشتم رو زم و

.ایتموم شد تو ب میمن زود تر اومدم، هروقت باز-

. تنه زدم بهش

؟يچرا چوبم رو پرت کرد-
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 يازم خواست با دخترش باز. مامانش هم بود. دمشیچند روز بعد دوباره د. سمت خونه شون دییبلند شد و دو. نگفت يزیچ. نیرو زم افتاد

. دوست من شده بود ستهیخوب بود که شا. تو کوچمون همه پسر بودن. اص داشتمحس بچگونه خ هی. خوشحال شدم. کنم تنها نباشه

. بهم اعتماد داشت. مواظبش باشم دونستمیخودم م ي فهیسال ازش بزرگتر بودم، وظ کیمن  م،یبود يها باز شد و ما هم مدرسه ا مدرسه

اون کالس . میبچه بود. فتمیبه خاطرش در ب یبا کس تخواسیوقت از من نخواست کمکش کنم، نم چیه یول. زدیهمه حرفهاش رو برام م

که ناراحت نشسته و از سر جاش بلند  دمشید. رفتم تو کالسشون. ومدیمنتظر شدم ن یهرچ حیه روز زنگ تفری. چهارم بود و من پنجم

. شهینم

سته؟یشده شا یچ-

.یچیه-

. کنارش نشستم

.بتونم کمکت کنم دیبگو شا-

:همرو دوخت ب شیوحش يچشما

. خوامیکمک نم-

:تو راه برگشت بهم گفت. لب از لب باز نکرد ستهیزنگ خورد و شا. ششیفقط نشستم پ. نگفتم یچیه

؟یکنیکار م یچ يبخوا یخودتم مداد رنگ یبه دوستت بعد مامانت ندونه، ول يبد تویتو اگه جعبه مداد رنگ-

...بخره گهیدونه د هی گمیخوب معلومه، به مامانم م -

؟يکار کرد یمال خودت رو چ یگیم خوب-

. دادم به دوستم گمیم. گمیخوب راستش رو م-

.به اشک نشسته يبا چشما ستادهیکه دم دفتر ا دمشیفرداش د. نگفت يزیچ

سته؟یشده شا یچ-

...کرد پشتش میدستاش رو قا-

.یچیه-

همون موقع مامانش از دفتر اومد . دلم سوخت. ومدیماز چند جاش خون . کف دستش قرمز بود و پر از ترك....دمیرو به زور کش دستش

:دیدستش رو گرفت و با خودش کش. کرده بود هیگر. رونیب

نکن دخترم  هیگر....ینقاش هیکار کرده به خاطره  یبچه ام چ يبا دستا نیبب ون؟یح ایمعلمن  نایآخه ا. ستیتو ن يجا گهید نجایا میبر ایب-

....ستنیخانوم ن نیهمه که مثل ا. ون دارهمعلم مهرب یکه کل ییجا هی برمتیم

:جلو دمییدو

... هاش رو داده بود به دوستش یمداد رنگ.... ها نیرو دعواش نکن ستهیخاله شا....سالم خاله-

:کرد و گفت ستهیبه شا ینگاه

گه؟یراست م-
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:توجه به طرف من اومد یب ستهیشا

....امتیاصال قهر قهر تا روز ق...گمینمبهت  یچیوقت ه چیه گهیها؟ د ؟یچرا به مامانم گفت-

بهم  يزیوقت چ چیه. وقت محرم رازش نبودم چیه گهیاما د. باز شد خشیباالخره  زد،یبا هام حرف نم يتا چند روز. واقعا هم همون شد و

. باز بود ششیدلم پ يسفره  شهیبرعکس من که هم. نگفت

از . خوب بود یلیباباش خ یوضع مال. میبود یرستانینکنه و عاشق نشه؟ دب ریدلش گ که هیاما کدوم دختر نجوون. مهم نبود میبچه بود تا

 يکار. یمعلم يرفتن به مدرسه  يبرا خوندیدرس م. خدم و حشم داشتن یکل. شده بود یعال گهید ریچند سال اخ نیا یاولش خوب بود ول

دو  کیشهر کوچ هیتو  میچه بسا هم که بر م،یشیمعلم م یدو تائ نکهیا میگفتیهامون م ایساعتها از رو مینشستیم. مکه منم دوست داشت

:گفتمیبهش م... بود ییچه روزا.....یه....و بچه هامون عاشق هم بشن م،یبعد بچه دار بش....میازدواج کن م،یعاشق بش. میکار کن ينفر

...من عمرا دخترم رو بدم به پسر تو-

....نه ای رسهیشما م میاصال کار به تصم نمیبب دیخاطرخواه داره که با نقدریاوهو، پسر من ا-

...دمیخند

....میمونیدوست م شهیهم...میاالن ده ساله با هم دوست... بندازه یجدائ نمونیب یچیه میبذار دینبا...ستهیشا یول-

...رو زد به دستم دستش

.....مثل دو تا خواهر-

:و گفتم دمیخند

.....کترینزد دمیشا-

 شیبلند شد رفت پ. به فربد کردم ینگاه. چشماش پر از اشک شد. شدیتر م رهیرفته رفته نگهش ت. جا به جا شد یصندل يرو یکم

...مامانش

....نینکن تیخودتونو اذ کنمیمامان خواهش م-

:گفتم

...نیشیم تیاگر اذ -

:وسط حرفم دیپر

به خاطره .... خواستم که منو ببخشه. مامانت افتام يبه دست و پا...رازیکه کردم رفتم ش يکار نیکرده، اول دایفربد گفت شما رو پ یوقت -

براش خوشحالم، . نگاهش به تو پر از احساسه فهممیم. هیچه حال یستین یوقت نمیبیفربدم رو م. االنم دوست دارم قصه مو تموم کنم. یهمه چ

من  يها يسهل انگار خوامینم. رهیه که از اول پرّ و بال نگتموم بشه، بهتر یعشق هیاگر قراره . عشق از شکل گرفتنش مهمتره کی واماما د

....دیپس گوش بد. قلب پسرم رو بشکنه

. به منو فربد اشاره کنه میمستق نقدریشهربانو جون ا کردمیاصال فکر نم. از خجالت سرخ شده بودم. نییمدت سرم رو انداخته بودم پا تمام

:شهربانو جون دوباره منو متوجه داستان کرد يرسا يداص. بهش نگفته بود يزیفربد هنوز چ یاونم وقت
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:نشستم کنارش. شاد تر شده بود. دیخندیم. عوض شده بود ستهیشا. رهینم ادمیاون روزها رو  "-

دوستم؟ يچطور-

...خوبم یلیخ...خوبم-

...ییدایکم پ...  نروزایا یزانیمشکوك م-

:کرد و گفت یقشنگ ي خنده

...تا امتحان نمونده يزیچ نکهیکار دارم، هم ا یهم کل.... دهیع کیزدن...دور و بر نیهستم ا-

:گفتم يدینا ام با

. امیامسال از پسش بر ب کنمیفکر نم. منکه پارسال قبول نشدم-

:رو گرفت دستم

...میکمک کنبه هم  میتونیم یکل.. سه چهار ماه مونده...کنمیمن کمکت م. میبه بعد با هم درس بخون نیاز ا ه؟یچه حرف نیا-

:شد و گفت کینزد ستهیشا مامان

.اومدن نایپاشو مادر، خاله ات ا ستهیشا-

:کنارش ستادمیا. بلند شد مهیسرآس. به وضوح هول کرده بود ستهیشا

.درس خوندن خبرم کن يبرا یکه گرفت یمیتصم نیاول. من برم خونه پس-

ا دم در؟ت امیباهات ب اینداره من برم لباسم رو عوض کنم؟  اشکال

:تو بازوش زدم

...نذار خبرمیب...یمگه من مهمونم؟ باهات تعارف دارم؟ برو گل...دختر مثکه یخل-

رنگ  رییبود و داشتم به تغ نییسرم پا. زانو يتا رو یدامن مشک هیبودم با  دهیقرمز پوش یقیقا قهیبلوز  هی ره،ینم ادمیوقت  چیروز رو ه اون

. سرم رو آوردم باال...گفتیبود بهم م يزیاگه چ. کنم يریگ جهیخودم نت شیپ خواستمینم. هول کردناش به کردم،یفکر م ستهیشا يچهره 

نفسم منقطع ....اوردیکفش هام رو بپوشم و اون داشت کفشاش رو درم خواستمیمن م. خشک شد یجفت چشم عسل هی توچشمام 

تا خونه . گفتم و از در خارج شدم يدیببخش. دمیدزد یرو ناگهان نگاهم. داشت يمردونه و پر کلیه....پسر جذاب بود نیچقدر ا...شد

اون موقع ها ....ضربان قلبم رفته بود تا هزار. دادم هیدر رو بستم و بهش تک. رفتینم ادمینقش چشماش و نگاه خوش رنگش از . دمییدو

. دوست پسر داشتن جرم بود. رنیبگ مینگاه تصم کیو مجبور بودن تو همون  دادن،یپسر رو م يدخترا شب خواستگار. مثل االن نبود که

االن دخترا و پسرا . بودن دارتریپا شدنیهم که به ازدواج ختم م ییعشقهاجالبه که اون . تو بورس بود یلینگاه خ کیعشق تو  نیواسه هم

که تو  دمیحاال فهم "که زننیم مآخرشم با هم به ه گذره،یسال دو سال م کیماه  کی. نه ای ادیخوششون م یاز کس رنیبگ میتصم توننینم

".یستیمن ن ي کهیت

....آب خورد یکمی....دیکش یقیعم نفس

تنها  دونمیبودن و تا اونجا که م ستهیشا يتنها خاله  يبچهها الیساالر و سه. بودم دهیازشون شن یاز بچگ. بود ستهیشا يساالر پسر خاله  "-

 ستهیدور و ور شا میو پر رفت و آمد بود تیکه ما پرجمع یهرچ. نبود يخبر ستهیشا يپدر يچرا از خانواده  دمیوقت نپرس چیه. لشیفام
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 الیبا سه شهیهم. کردیبهش اشاره نم ماًیوقت مستق چیه ستهیشا. اسمش بود شهیهم. بودم دهیوقت ساالر رو ند چیه. بود یخال لیاز فام نایا

راجع  يزیهرچ. جور حرفها نیو از ا "مسافرت میبر نایبا خالم ا میخوایاومدن، م نایا الیسه رون،یب میرفت الیبا ساالر و سه". بستیجمعش م

.تمام فکر و ذکرم شده ساالر دمیبه خودم که اومدم د. دمیبه جز اون که دم در د کردمیفکر م رساال نیبه ا

. بغل کتاب اومد سراغم هیبا  ستهیبود که شا دیسوم ع روز

خانوم معلم؟ يحاضر....سالم سالم-

:و گفتم دمیخند

....البته-

سال دور افتاده بودم از درس و مشق،  کیدرسخون نبودم، حاال هم که  یلیخودم خ. نیرو پهن کرده بودم رو زم لمیتو اتاق من ، وسا میرفت

...دمیشنیم ونیدر م یکیو من  دادیم حیتوض ستهیشا...هم شده بودم ٔهیسا کیعاشق . دیرسیسخت به نظر م یکمی

:رو جلو چشمام تکون داد مدادش

حواست کجاست؟ ؟ینجائیا-

...ها؟ آره آره-

:ومدین کوتاه

گفتم؟ یبگو چ -

. حوصله کتاب رو بستم یب

...میاستراحت کن کمی ایب....خسته شدم...الیخیب-

. یو طوالن قیکرد عم نگاهم

؟يچقدر کم حوصله ا يدیچت شده تو؟ د-

. ستین میزیچ-

.رمیاطالعات بگ یکمی تونستمیم یول. ومدیخوشش نم دیپسرخاله اش بود، شا. االر بگماز س يزیچ خواستمینم

بود؟ الیدختر خالت اسمش سه سته،یشا-

...اره-

چند سالشه؟-

...از تو دو سه سال بزرگتره-

مگه نه؟ يپسر خاله هم دار-

. که بدونم ستیکه برام هم مهم ن کردمیتظاهر م...دونمیمن یچیکه ه کردمیتظاهر م. رو دوست نداشتم ایکارآگاه باز نیداشتم، ا يبد حس

....گفته باشم يزیچ هیکه  گمیم يزیچ هیدارم 
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...برق زد چشماش

...اره، ساالر-

خونن؟یدرس م کنن؟یکار م یچ-

....آخراشه گهیالبته د. خونهیم يساالر هم دکتر. کنهیکار م. پرستاره الیسه-

سرم رو به شدت تکون ....ساالر رو ستهینکنه شا...نکنه...دیبرق از سرم پر. رو لبش بود یکمرنگ لبخند. نییرو انداخته بود پا سرش

. نداشتم یفرق چیه یول....من فرق دارم... ؟یمگه تو بهش گفت....دیچیتو سرم پ ییصدا...گفتیبود بهم م يزیاگر چ...ممکن نبود نیا...دادم

 بمیبه چشم رق میدوست دوران زندگ نیتو چند ساعت از بهتر. باشه دهیقاپ ساالر رو دزد هستیشا نکهیاز ا دمیترسیم. بود تههول برم داش

.به درش کنم دونیهرطور شده از م خواستمیکه م دمشیم

...مشکل دارن یدکترا از نظر اخالق گنیم-

...تفاوت بود یلحنش ب یول. سرد و سخت شد نگاهش

....به ما چه... باشن-

گفتم اگر دوستش داشت ...مثبتش يدلم رو خوش کردم به جنبه ....ها داشته باشه یمعن تونستیحرف م نیا....دمینفس راحت کش یکمی

...گفتیبهم م

. نظرش رو جلب کنه تونستیدانشگاه نرفته نم سوادیساالر دکتر بود و زن ب. اون سه ماه رو واقعا وقت گذاشتم و درس خوندم هیبق

. داد شرفتیپ ي زهیرو گرفت به جاش بهم انگ تمیعشق ساالر اگر انسان. دارم یبزرگ نیبه ا يا زهیخوشحال بودم که انگ

برام  کردیبه ساالر کمک م دنمیکه به رس يزیهرچ. که قبول شده باشم خواستمیاز ته دلم م. بردیاز استرس خوابم نم جهیاعالم نت شب

:شدم داریاز خواب ب ستهیشا غیج يزده بود که خوابم برد، صبح با صدا دهیسپ. داشت ژهیو تیاهم

..دو تامون...میقبول شد...پاشو ساالر روزنامه رو گرفته....یخوابیپاشو چقدر م...پاشو-

کار کرده؟ یساالر چ...و گنگ سر جام نشستم جیگ

صورتم گل . نبود خودکار قرمز دستش. کردم ستهیبه شا ینگاه. بودن دهیخط قرمز کش ستهیبه روزنامه انداختم، دور اسم منو شا ینگاه

 دونستمیفقط خودم م. دمیرو بغل کردم و با ذوق خند ستهیشا. برام مهمتر بود یاز قبول دهیکش رهیساالر دور اسمم دا نکهیفکر ا...انداخت 

....کردیم يقرمز برابر کیکوچ ي رهیارزش اون دا با یارزش قبول

بشم، و دکترم  ضیاما دوست داشتم مر نیباور نکن دیشا. ساالر غافل نکرد ادیشروع شده بود اما سرگرم شدن به درس هم منو از  دانشگاه

و حرف  میهم نشسته بود يدانشگاه روبه رو يکنار چمنها یصندل يرو. دیطول نکش یلیانتظار خ نیو ا نمشیبب خواستیدلم م یلیخ. باشه

. میزدیم

چقدر تو نخته؟ عتیپسره مهرداد شر نیا يدید ستهیشا -

:هوا گفت یب

کدومشون؟ ؟یک-

..بچه پولدار باشه ادیبهش م....یلیخ پهیخوشت...هیبابا همون چشم ابرو مشک-
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مونه؟یهم کالس-

دو سال باالتره... خونهیم یمیش یمهندس...نه-

ایخوب آمارشو دار-

....حواسم بهت هست شهینفهمم؟هم میبره تو نخ آبج یکی شهیمگه م-

:دیخند سرخوش

....شییاونم از نوع دانشجو...ازدواجه خوامیکه از خدا م يزیچ نیآخر...الیخیب-

که  يبه خودم تشر زدم انقدر بهش فکر کرد... بود يروح و پر دمیبود؟ شا الیخواب بود؟ خ...شدیباورم نم...و سرم رو باال گرفتم دمیخند

.دستش رو جلو چشمم تکون داد. پشتش بود ستهیشا. نگاهم رو اما نگرفتم...يتوهم زد

؟يدی؟ خشکت زده چرا؟ روح د....يشد یچ-

موهاش رو فرستاد پشت  ستهیشا. من نبودن اریضربان قلبم در اخت. شتریمن ب. اون هول کرده بود... میستادیبرگشت، همزمان با هم ا و

زاده سوار بر شاه هیکه شب يشده بودم به پسر رهیپروا خ یب, دنید صیاون شرم دخترونه داشت و من حر.ریسرش رو انداخت ز. گوشش

. رو با صدا قورت دادم هانمآب د. من بود دیاسب سف

.سالم-

سالم خانوما، مزاحم شدم؟-

:آروم گفت ستهیشا

. نه منتظر بودم-

:به من گفت رو

مت؟یبرسون يایم. تو راه شماست رمونیمس یول. میدعوت دار نایخونه خاله ا-

 یحرف چیه یو ب. سرم رو تکون دادم. زدیکه آروم و با ناز حرف م ستهیبه شاو گنگ چشم از ساالر گرفتم که زل زده بود  جیگ من

 ادینبودم، خواستگار هم ز يدختر چشم و گوش بسته ا. قلبم شکسته بود. دوتاست نیا نیب يزیمطمئن بودم چ گهید. دنبالشون راه افتادم

. دوستم نیکتریو نزد نیتریمیصم یحت. دیدیمرو ن گهیچشمام کور شده بود و کس د. خواستیرو م رنف کیاما دلم . داشتم

. بودم يدختر مغرور. دمید نهیمتوجه نشه، اما نگاه کنجکاو ساالر رو تو آ یخودم رو کنترل کردم که کس یلیخ. افتادم هیبه گر نیماش تو

.دوختمیوستم چشم نمد نیتریمیمن به مال صم. من تموم شده بود يقصه برا نیا. و زل زدم به پنجره دمیاخمام رو تو هم کش

هست  یهرچ. نداره یعشق در نگاه اول اصال وجود خارج کنمیفکر م یگاه. گرفتیپا م شتریو احساس من ب گذشتیپشت سر هم م روزها

اونقدر که باورمون  م،یکنیفقط به نقاط مثبت شخص فکر م يپرداز ایمتأسفانه موقع رو. انسانه کیتفکرات و توهمات ذهن خالق  ي دهیزائ

تر  ياحساس که روز به روز قو کی. نبود تیواقع نیمن هم جدا از ا یعاشق يقصه . ینیانسان زم کینه  ابمونهفرشته طرف حس کی شهیم

به پسر خاله اش  يعالقه ا ستهیشا دیشا نکهیفکر کردن به ا یحت. دوستم بود يحرفا هیاطالعاتم ازش بر پا يکه همه  یبه شخص شدیم

 کنم،ینم جادیدو ا نیا يتو رابطه  یوقت اخالل چیکه من ه دادمیم يبه خودم دلدار. کنه رنگساالر رو تو دلم کم داشته باشه نتونست نقش

اجازه دادم احساسم رشد کنه و وجودم رو . هیچ ستهیکه مطمئن نشده بودم که احساس شا یحداقل تا زمان. بفهمه ینداشتم بذارم کس میتصم
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هم  دمیکه کش یاما منکر عذاب. دادیته دلم رو قلقلک م ینیریکرد و استرس شیگرمم م داد،یم ينرژفکرش بهم ا کنم،یانکار نم. رهیبگ

رو  فمیبپرسم و تکل ستهیاز شا میاونقدر شجاع نبودم که مستق. اومده بود ستهیشا دنید يکه هربار برا دمشید گهیبار د نیچند. شمینم

و ماه  چرخهیپاشنه نم هیرو  شهیدر هم نکهیغافل از ا زنه،ینم بیآس یبه کسعشقت تو دلت باشه  گفتینفسم وسوسه گر م. روشن کنم

. مونهیپشت ابر نم شهیهم

و  یمنطق لیدل یبا هرچ کردمیم یو من سع. زانو ش رو خم کرده بود و متفکر به من زل زده بود کی. ییرایاتاق پذ ينشسته بود باال بابا

تو بازار  یپارچه فروش کیحجره کوچ هیپدرم . من دختر ارشد حاج محمود بودم. ش کنممنصرف مشیاز تصم دیرسیکه به ذهنم م یاحساس

من گرفته  ي ندهیآ يبرا یمهم میاون روز پدرم تصم. داشتم يادیز یسن يبا خواهرم شهناز فاصله . داشت و در آمدش به نسبت خوب بود

. بود

محمد مورد ... يو شوهر دار هیآخرش بچه دار یدکتر هم بش ،یخونیس منگاه به امروزت نکن که در. دختر خوامیو صالحت و م ریمن خ-

....بهانه است نایا.....ستیبهش وارد ن يرادیا چیه. هیخوب

:محکم گفتم. شده بود ریهم د یلیازدواج من خ ياز نظر اون برا. نرمش تو پدرم اثر نداشت بودم،یم يقو ستیبایم

. کنمیکس ازدواج نم چیمن با ه یول-

:بهم انداخت ینگاه. شد یبانعص

هست  کیکه دختر کوچ يتو خونه ا دمیتف سر باال؟ اجازه نم یبش یعذب بمون يخوایم کنه؟یتو ذهن شماها م یرو ک یتفکرات فرنگ نیا-

.نیهم ،يخواستگار انیپنجشنبه م....هیکیحرف من ...آورده بشه اتیچرند نیا

.به روش رو ستادمیا عیسر. رو چخوند و بلند شد هشیتسب

.رمیبگ میام تصم ندهیآ يخودم برا خوامیاما اجازه م د،یکه نگرانم یمرس. نوزده سالمه. من بزرگ شدم پدر-

:باال تر رفت صداش

. یرفتیم دادمتیبه پسر عمت م شیدو سال پ دیبا ،يسر خود شد نقدریکه ا يریبگ مید اجازه دادم خودت تصم -

به  دمیتنها ام. میقد يدرست مثل اکثر مردها. نبود يریپدرم مرد انعطاف پذ. و رفت دیرو به هم کوب من در يتوجه به عجز و البه ها بدون

. اون شخص مادرم بود ومدیبرم یاز کس ياگر کار. مادرم بود

احساس  نیا ایاون و ساالر هست؟ آ نیب یازش بپرسم احساس خواستمیم. دمیدیرو م ستهیشا دیبا. زدم رونیکه رفت، از خونه ب پدرم

.شدینم ينجوریگذاشته شده؟ ا يدوطرفه است؟ قرار

ملوك خانوم به طرف  يپسر پنج ساله . بچه ها امن تر بودن يباز يبرا ابونهایداشت و خ نیماش یکمتر کس...کردنیم يها تو کوچه باز بچه

:کردنیدوستاش صداش م...  دییدویم ابونیخ

...اونجا...افتاده تو جوب یعل-

:زدداد ...برگشت

؟یچ-
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اطرافش  طیاز تصادف و مح یبود که بتونه درک یتر از اون کیکوچ. حواسش نبود یعل. صبر نکردم. رفتیکه به طرفش م دمیرو د ینیماش

...:زدم غیج...یطرف عل دمیدو... نبود زیصبر جا. انگار حواسش نبود. دیرسیراننده به نظر عجول م.داشته باشه

....یعل-

 یدرك کامل....از درد دلم ضعف رفت.....دیچیراستم پ يکه تو پا يدیترمز بلند شد و بعد درد شد يصدا...گهید هلش دادم طرف همزمان

 یرانندگ ادمهیکه  يزیاز هوش رفتم و تنها چ نیتو ماش...برهیم نیساالر منو رو دستاش گرفته و به طرف ماش دمیدیاما م...از اطرافم نداشتم

. ساالره اطیاحت یو ب عیسر

اونهمه جنب و جوش پرستار چهره  نیب. شدیم قیبهم تزر نیو دائم مرف کردیپام به شدت درد م کهیساعت بعد به هوش اومدم در حال دچن

:چشمام که کامل باز شد، ساالر پرستار رو مرخص کرد. کردیم میعمرم تا اون موقع رو ترس يلحظه  نینگران ساالر قشنگتر یول يجد

...نیباالخره به هوش اومد....خوب شهربانو خانوم-

...پدرم...مادرم-

....نیهوشیهنوز ب کننیپشت درن،فکر م-

. کردمیدرکش نم. به چشمام بود میمستق نگاهش

...بدهکارم یمعذرت خواه هیمن -

چشمام پر رنگ  جلو ستهیشا يبایصورت ز...نگفتم يزیاما چ.....شدم مارتیب...يمنو به آرزوم رسوند ؟یچ يلبخند بزنم بگم برا خواستم

:و گفتم دمیاخمام رو تو هم کش...شد

...که افتاده هیاتفاق-

:به طرفم خم شد یکم. دمیرو د میلبخند زندگ نیقشنگتر. دیخند

مگه نه؟...جبرانش کرد يجور هیبشه  دیخوب با-

....به صورتم انداخت یساکت شد و نگاه شهربانو

....اش باشه بعد از ظهر هیبق.... ناهار يبرا میبراز ظهر گذشته، .... تازه اول ماجراست نیا-

 دونستمینم "...فربدم اسمش ساالر بود يبابا. تو ذهنم پر از سوال بود. کردمیو به پاهام نگاه م نییسرم رو انداخته بودم پا. کردم سکوت

. دیرسیبه ذهنم نم يا گهید زیچ چیه. بود دهیشهربانو عشق مامانم رو دزد "...من پسر ساالر و شهربانو هستم یبفّهم یوقت هیواکنشت چ

. نشست نیپام رو زم يجلو. قرار گرفت دمید ي هیفربد تو زاو اد؟یم ادمیشون همون موقع به هم خورد، چرا من فربد رو  رابطهاگه  یول

:کرد و گفت یقشنگ يخنده . سرم رو بلند کردم و با چشم دنبال مامانش گشتم

.رفتش به غذا سر بزنه-

دادم رونینفسم رو با صدا ب. نگفتم يزیچ

 ؟یبهاران؟ ناراحت-
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.ناراحت بود صداش

...نه، فقط فکرم مشغوله-

...بار تو امروز گرفت نیچندم يرو برا دستم

. ندهیبه آ ،یکه به جلو نگاه کن خوامیفقط ازت م... گذشته ها گذشته. يرو به زور انجام بد يکار خوامیبهاران، نم-

...دیرقصینگاهش وسط مردمک چشمم م. ستادیفربد هم ا. که برم تادمسیشدم، ا بلند

نتونم باهاش کنار  دیشا دونم،ینم ،یکن میرو ازم قا یمهم نیبه ا يمساله ا يروز هیاگر تو هم  ،يبهت بد کردم، راستش رو بخوا دونمیم-

...اعتماد طرف رو سلب کنه تونهینم يارپنهانک هیمثل  زیچ چیکه ه فهممیشده، م نیکه دلت از من چرک کنمیدرك م. امیب

و  دمیشنیم...دمیشنیهشدار بود و من نم يپر از صدا داد،یم یعذرخواه يلحن دوستانه اش که بو. دیکوبیرو مثل پتک به سرم م حرفاش

 لمیاز دال گهید یکی نمیا .برابر پول خانوم طاها رو برگردونه و ککشم نگزه نیچند تونستیاونقدر که م. فربد پولدار بود. دادمینم تیاهم

رو بابتش  یکلّه ام باد داشت و تاوان سخت. برم خواستمیکس نم چیبار منت ه ریز. کنه یبهم کمک مال خواستمینم. بود يرپنهانکا يبرا

.دادم

. سمت در رفتم به

...بهاران-

:به سمتش برگردم گفتم نکهیا بدون

...میتنها باش ادیز ستیست با خبره، درست نو از احسا یکمک مامانت، االن که بهش گفت رمیم-

...نگفتم يزیمن چ-

.ارمیدرت ب یاز سردرگم دمیقول م. يهفته وقت بد کیازت خواهش کردم بهم  ست،ین یمشکل-

زمزمه کرد. دیقدم بلند برداشت و بهم رس. شده بود کمینزد

 ؟يدیدخالت م متیاحساس منم تو تصم-

. ستادمیایم دینبا. پام رو گرفتسرتا  یفیلرزش خف. مور شدم مور

.راست رفتم تو آشپزخونه هیو  نییاز پلّه ها به حالت دو اومدم پا. رونیب دمیدو

شهربانو جون؟ نیخوایکمک م-

ستین یخاص زیچ.ارهیشربت برات ب وانیل هیبگم فربد  نیبرو بش. نه دخترم-

. کردیدازم مزده بود و نگاه کالفه اش بر ان هیکه به در تک دمیرو د فربد

...شما دست تنها یول-

.بود، همه کارا رو کمکم کرد نجایرها ا شبید. دست تنها نبودم-

طرف دوست نداشتم تو آشپزخونه  هیاز . کنهیکمکتون نم یو چرا کس نیگردونیم يرو چطور یبزرگ نیخونه به ا دیرو زبونم نچرخ بازم

 يکه دفعه  یبه طرف ست مبل چرم. چمیراحت نباشه تو دست و پاش بپ دیکردم شا هم فکر یبشه،از طرف ییرایازم پذ نمیباشه و من بش

. شد کمیآب پرتغال نزد وانیفربد با دو تا ل. رفتم میشد تیهدا ایاول هم با برد
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. تا غذا حاضر بشه میبخور نویمامان گفت ا-

. ممنون-

. ه شهربانو جون اومدک کردم،یم يدستم باز يبا انگشتا. همه جا رو گرفته بود يبد سکوت

شما رو اگه  م،یسوزوندیم شیفقط آت میما هم سنّ شما بود...نیکنینه شلوغ م نیزنیشما دو تا جوون نه حرف م... سوت و کوره نجایده چه ا-

....نیریگیم یول کنن افسردگ قهیدو د

:زدم و گفتم يلبخند

...میقد يجوون هم جوونا-

:و گفت دیخند

همه متوسط بود،  یزندگ. مینداشت یچشم و هم چشم. میبود که قانع بود نیا لشمیدل...میچقدر شاد بود... بود گهید زیچ هیواقعا دوران ما -

...نبود یاقشار جامعه اختالف طبقات نیب نقدریا

. نگفتم يزیچ. رو تکون دادم سرم

.رفت تو آشپزخونه. که انگار حوصله ندارم دیجون فهم شهربانو

....بهار-

...انمبهار-

...دیخند

...ينداد ریچت شده بود که بهم گ یصبح دونمیفقط نم... نه خوبه حواست سر جاشه-

شهربانو جون هم با . حوصله نداشتم کل کل کنم. ومدمیم رونیب نیتو سرم؟ کاش زده بودم تو گوشش و از ماش زدیداشت صبح رو م االن

.ناهار کال راحتم کرد زیفرا خوندنمون به م

هرکس . به پاش نبودن زیاهل بر ومد،یخوشم م شونیاز سادگ. یهم ترش یشور و کم تونیز ار،یساالد، ماس خ. نجون بود با سوپفس نهار

 یلیخ. به من بود یحواس فربد چهار چشم. ناهار تو سکوت صرف شد. کالس واسم گذاشته بود یبود، چهار مدل غذا پخته بود و کل گهید

 رهیبودم که نگاه خ دهیبردم سمت دهانم، هنوز خوب نجو نهیقاشقم رو با طمأن. غذا بخورم تونستمینم شدیم مشغول هفکرم ک. اشتها نداشتم

ازم چشم ازم ...فربد مات شده بود... زدهیس..دوازده...شماردمیهام رو م دنیو آروم جو کردمینگاهش م. فربد حواسم رو جم کرد ي

لقمه رو قورت نداده بودم که ...فدهیه...احساس دو طرفه رو دوست داشتم نیا...دمیفهمیم...زمیبراش عز یلیخ دونستمیم....گرفتینم

:شهربانو جون صدام زد

...بهاران جون-

... شهربانو جون هل کرده بود... شدمیداشتم خفه م..آوردنیدر نم مینا يبرنج رو از تو کهیت هیهم اون  یاپیپ يسرفه ها.... دیتو گلوم پر غذا

آسم ...نفس بکشم تونستمینم قیعم یلیخ يبه صورت عاد... نفسم کامل رفت....دیکوبیو فربد محکم تو کمرم م کردمیمن سرفه م
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نفس هم ....کردمیسرفه هم نم گهید.... باال دمیام و محکم کش نهیقفسه س ریدستش رو گذاشت ز....فربد از پشت بغلم کرد...داشتم

....شد و از هوش رفتم اهیهمه جا س....شدیسردم م شتریهر لحظه ب...بکشم تونستمینم

***

بود که از عشق  دهیشن. کردیم یاحساس وابستگ شتریحاال که بعد از مدتها رك و راست حرف دلش را زده بود ب. بود دهیبه شدت ترس فربد

:ر گفتلرزان به ماد ییبا صدا. کردیو حاال با تمام وجود حسش م کندیم قتریحرف زدن آدم را عاشقتر و احساس را عم

زود باش...مامان زنگ بزن آمبوالنس -

چشمانش . نیبهاران را خوابانده بود رو زم. شهربانو برگشت...شدیداشت خفه م....ندشیبب نطوریطاقت نداشت ا...دیلرزیم شیو پا دست

..بود دهیوقت اشکش را ند چیه... کند هیدر حضور مادر گر خواستینم. با دست گوشه چشمانش را فشار داد. سوختیم

....کبود شده....خاك به سرم-

چشمانش از دست  يبود که بهاران جلو نیا خواستیم ایکه در دن يزیچ نیآخر.شدیبه خودش مسلط م دیاول با. مادر به خود آمد يصدا با

. دیکشیاز او خجالت م. کردبه مادر نگاه  یکم.کامل به او ابراز عالقه کرده بود ياریبار در هوش نیاول يکه برا يآنهم درست در روز. برود

. بهاران را مسدود کرد ینیاما چشمانش را بست و با دست راه ب

کرد و چند بار  دایدخترکش پ نهیجناغ س نییپا ییبا کمک دو انگشت جا....سه...دو ...کی...دیرا بر لبان بهاران قرار داد و محکم دم شیلبها

که  دانستیم...دادیرا فشار م نهیمحکمتر قفس س نباریا...اش گرفته بود هیگر...شد چرخه تکرار گریدو بار د...منظم و محکم فشار داد

...با دنده شکسته یحت...که بهاران برگردد خواستیاما فقط آن لحظه م...دنده هم هست یستگشک سکیر

به نشستن وادار  دهیرا از حالت خواباو  دیبا دانستیو فربد م دیکشیهنوز کامل نفس نم. دیبهاران که شروع شد امبوالنس هم رس يها سرفه

:که انجام داده بود دست بهاران را گرفت و گفت ياز کار یفربد راض. را گشود و فربد را صدا زد شیچشمها. کند

...دکتر برمتیاالن م-

وصل کردند که  یبه بهارانرا  ژنیتخت را در امبوالنس گذاشتند و ماسک اکس. بهاران را ببرند مارستانیرفت و اجازه داد مسئوالن ب کنار

.هوش شود یدوباره ب رفتیم

 نییاش آروم آروم باال پا نهیس يچشماش بسته بود و قفسه . شمردیاتاق بهاران نشسته بود و لحظه ها رو م یصندل يرو. گذشت یساعت دو

:زدیو باهاش حرف م کردیپوست دستش رو ناز م. شد و دستش رو گرفت کشینزد. هنوز رو صورتش بود ژنیماسک اکس. شدیم

...خانومم آسم داره دونمیهستم که نم يگفت چه شوهر....از دهنش در اومد گفت یهرچ دتیمنو ببخش بهارم، دکتر تا د-

:و ادامه داد دیخند

...میایبه هم م یلیفک کنم خ. زد برامون یرو به دل نگرفتم چون فال خوب ناشیتوه-

بهار رو نگه . مامان رو فرستاده بود خونه. به دستش وصل بود و بهش آرام بخش زده بودنسرم . خوردیتکون نم. لحظه نگاش کرد چند

:امد و جواب داد رونیاز اتاق ب برهیرفت رو و لشیموبا. بره خونه تونهیکه شد م اریهوش خوابهیم یچند ساعت هیگفته بودن . داشتنینم

..جانم مادر جان-

بهاران چطوره؟-
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... دهیخواب. بهتره-

. یکه هست دونمیاگرچه م...راقبش باشم-

.نگفت يزیو چ دیخند

.شهیوگرنه نگران م یبهش زنگ بزن دیفکر کنم با. جواب ندادم. بهاران لیزنگ زد به موبا ایزنگ زدم بگم برد-

زنمیباشه چشم االن م-

ن؟یأیم یک -

ارمشیکه ب شه داریب دیبا ده،یالبته خواب. کار داشته باشه گهیفکر کنم دو سه ساعت د-

:و گفت دیخند

...یکن دارشیب آدیکه دلت نم رمیبم-

زده گفت خجالت

...!مادر-

...مادر به فدات-

..خدا نکنه-

. کردیدرکش م شهیهم. ته دل دوستش داشت از

پسره با اون نگاه  نیا تحمل. تهران انیسام م ریبا ام ندهیهفته آ ایمتوجه شد که برد. شده یداد چ حیتوض شیزنگ زد و کوتاه برا ایبرد به

. ردیشد باهاشون تماس بگ داریخواست بهاران که ب ایبرد. به بهاران رو نداشت شیمکیقا يها

*******

زنگ کنار تختم رو . اتاقم خوابش برده بود یفربد رو صندل. داشتم یاحساس کرخت یلیاما خ ومدیخوابم نم. رو به زور باز کردم چشمام

.دیعد با ورود پرستار فربدم از خواب پرب قهیفشار دادم و چند د

بهاران؟ یشده؟ خوب یچ-

..بهش انداخت و گفت ینگاه پرستار

.دشیببر نیتونیم کنهیم تیزیو ادیم فتیخوبه، دکتر ش-

؟مگه ساعت چند بود؟ فتیش دکتر

... برق از بدنم رد شد يقو انیجر. دستم رو گرفت.پف داشت نگاهم کرد کمیکه  ییفربد با چشما. رو از جلو دهانم برداشت ماسک

.شده بود لبم رو گاز گرفتم جادیا نمونیکه خواسته و ناخواسته ب یکیزیف يخجالت زده از تمام برخوردها

:کرد و گفت کیدور شد، فربد صورتش رو بهم نزد یکم پرستار

...خطرناکه کمی ست،ین یعادت خوب. نچلونشون-

. شده بود يپروانه ا نقدریکه ا دیدیم ییهاچه خواب  دونستیخدا م. شده بود طونیش

...نیزشته جلو ا...برو عقب تر...فربد-
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...دکترها شروع شد یشگیهم يها هیمرخص شدم و توص. کردینگاهم م طونیهنوز ش یول ستادیعقب ا فربد

.يحواست رو بد شتریب دیتو با...کنهیحادثه خبر نم. آسمتو با خودت همه جا ببر دخترم ياسپر-

:مظلومانه گفتم..سرزنشگر نگاهم کرد ربدف

. خوب قبلنا بهم گفته بودن فقط قبل از ورزش دو تا پاف بزنم -

.هات حساس شدن هیر. یمواظب باش شتریب دیبا گه،فعالینه د-

تازه وارد  یاز طرف.مونده بود گهیفقط شش روز د. اومدنش هم خوشحالم کرد هم مضطرب. حرف زدم ایتو راه با برد. خونه میبرگشت

رو  لمیوسا دیبا. بمونم داریفربد بذاره ب کردمیمشتاق بودم اما فکر نم یلیداستان خ يادامه  دنیشن يبرا. مامانم شده بودم یزندگ اناتیجر

. رفته بوداسفند همه جا رو گ يدستش بود و بو یکیبود و منقل کوچ ستادهیشهربانو جون کنار پلّه ها ا. خونه خودم گشتمیم برو  داشتمیبر م

. اشک تو چشماش جمع شد. بغلم کرد

...سرده یلیتو که خ نیایب.زمیعز یخوشحالم که خوب-

 هیروم رو کردم . گرفتیبازم داشت نفسم م. دود بود داد تو حلقم یهرچ. رفت داخل فربد منقل گرفت طرفم و فوت کرد توش خودش

..دمیکش قیو نفس عم گهیطرف د

...دخترمونو چشم نزنن حسودا -

... و گونه هام رنگ گرفت دمیخند

...تو زشته میبر-

:رو گرفت بازوم

...ذارهیاز عمد منو تو رو تنها م کنه،ینم يفکر چیمامان ه. ستیزشت ن-

.زد یچشمک قشنگ و

...خودم رو داشته باشم دم به تله ندم يهوا دیمنم با...مامانت به فکر پسرشه-

ر کاره؟ گفته اصال تله مله د یک ه؟ینجوریا-

:گرفت و گفت ژست

...عاشق شدن ندارم بهاران یمن آمادگ-

....زدم تو بازوش محکم

دارم که بگم؟ یمن چ یکنیخودت خودت رو مسخره م یوقت-

تو خونه گفت؛ رفتیم کهیو در حال دیخند بلند

شانس آورد که دمِ دستم . خودم خفه اش کنم يِبا دستا خواستمیکه م يکرد رسامیسام ام رینقدر ام...یرو اعصابم راه رفت یلیاون روز خ-

. نبود

:و گفتم دمیخند
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!!شودیآرنولد قاتل م...اوه اوه-

:و گفت دیخند

...نفس کم آوردم وستنشیپ قتیاون حرف رو زدم، بعدشم از تصورِ به حق ده،یتو جواب نم يِرو دادیداد و ب يِروشها دمیخوب د یول-

:گونه ام گذاشت و زمزمه کرد يِودستش رو ر...نگاهم کرد رهیخ یکم

...يزدیتو صورت خودت نم يکاش اون جور يا-

. دادم رونیب يآه مانند نفسِ

.بهم بر خورد یلیحرفت خ-

..ستمیچه کار کنم، کال صبور ن یول. کنم رتیدرگ خواستمینم شییخدا...يبم فرصت جبران بد دوارمیام. خوامیمعذرت م-

. کوب واریهمه چراغها خاموش بودن فقط دو تا آباژور روشن بود و چند تا د...شدم ییرایزدم و وارد پذ يدلبخن. نشستیبه دلم م حرفاش

. چشم نواز بود یلیخ سوزوندیکه با صدا چوب م يا نهینور شوم

.دمینا محسوس باشه و فکر کرد منم ند یلیکرد خ یسع.به دو تامون کرد و آروم زد به تخته یجون نگاه شهربانو

آژانس؟  یمن زنگ بزن يبرا شهیم-

:با تعجب نگاه کرد فربد

ساعت چنده بهاران؟ یدونیم-

. نخواستم مزاحمت بشم نمیاره، واسه هم-

.رو به روم ستادیجون بلند شد ا شهربانو

. نکنه یطونیحواسم به فربد هم هست ش. یاتاق خال ادهیز نجایکه ا يزیچ. امشب رو بد بگذرون دخترم هی-

...درما - فربد

!بدن شنهادیمنتظر بودم پ کردنیفکر م کردمیقبول م عیاما اگه سر. بمونم ومدیبدم نم. گشتمیبهانه م دنبال

..فکر نکنم خوابم ببره تا صبح. دمیساعت خواب 5،6آخه من -

. اشاره کرد  يد يو يجون به سمت دستگاه د شهربانو

؟يدیتولد فربد رو د لمیف-

. ...نه-

...نکنه خیدورش  چهیبپ اریپتو ب هیپاشو براش . پاشو فربد. ینیبیخوب امشب م-

. شدیمحسوب م یحرف زدن رو حرف بزرگتر گستاخ. بهش نگفتم گهید زیچ

لباس . برگشت يا قهیده د ریتاخ هیفربد با . ارهیقبلش فربد رو صدا زد که باهاش بره برام پتو ب...گفت و رفت يریجون شب به خ شهربانو

. دادیخوب نشون م یلیرو خ کلشیساده که ه یشرت مشک یت هیداشت و  کینا کیکه مارك کوچ یشلوار طوس هی. بود دهیپوش یراحت

:پتو رو انداخت رو سرم و گفت. محو بازوها و شکم تختش شده بودم

...خانوم کوچولو رمیگبه عهده ب تونمیتو رو نم يکارا تیمسول...هشدار بهم داد مواظب رفتارم باشم یشهربانو جون کل...ماینخور-
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. کردم يرو ادهیز دمیفهم. تو صورتم دیدو خون

....نداشتم يمنظور-

. اون سمت میبر ایب. پتو رو از رو سرم برداشت. نگفت يزیو چ دیخند

حال  هیشده بود، زونیآو یو چوب لباس یو جاکفش نهیکه آ کیکوچ يراهرو هیبعد از  يشدیوارد که م. خونه شون رو دوست داشتم مدل

 ریکه درست ز يناهار خور زیمعقول از م يبا فاصله ا یچرم مشک يست مبلها. بود يدر ورود يآشپز خونه رو به رو. نسبتا بزرگ داشتن

خونه رو به دو  ییجورا هیدرست سمت چپ آشپزخونه واقع شده بود و  عیوس يپلّه ها. شده بودن، قرار داشت دهیاوپن آشپزخونه بود چ

 یطراح ایدن يمعمار نیدتریو جد نیبا بهتر يکه به طرز ماهرانه ا يشدیم منیسمت چپ راه پله، وارد قسمت نش. ده بودکر میقسمت تقس

به خونه روح و  يسرتا سر يبزرگ و پنجره ها يگلدون ها. کرم یدست مبل راحت هیاون سمت بودن و  ونیزیو تلو نهیشوم.شده بود

. دادنیطراوت م

.که نذاشتم چراغ رو روشن کنه خواست

...يزیفربد، من نه مسواکم رو آوردم نه چ-

....خوب مسواك من هست که-

..دیخند و

...بخوابم نایبا ا تونمیتنگ و ترشن نم یلیخ...نیلباسام رو بب گه،ینکن د تیاذ ،يا-

...برسونمت تونمینم... خسته ام یلیبهار به خدا خ. دارم دهیچند تا لباس نپوش هی. نگران نباش-

خودم رو کنترل کردم که  یلیخ. ومدیکه گذاشته بود م یشیبود تو صورتش و به ته ر ختهیر دهیموهاش ژول. اش رو مظلوم کرده بود افهیق

.خودش برسونم خونه تونستیبا آژانس بفرستم نه م ومدیکه نه دلش م سوختیدلم براش م. ریسرم رو انداختم ز. دست نزنم تو موهاش

؟یمونیم-

.بگم ایبرد ؟بهيدیم رو لمیموبا-

...من بهش گفتم-

خودم هم بگم بهتره-

. يد یال س يپتو رو گذشت رو مبل رو به رو. رو روشن کرد چراغ

. بهت لباس بدم ایب-

. خودش جلو تر حرکت کرد و

 گهید. کار شده بود یهم طوس یکم. بود یرنگ قالب اتاق بنفش بادمجون. دمیسرك کش. نمیکنجکاو بودم همه جا رو بب. تو اتاقش رفتم

. اتاق رفت يواریبه طرف کمد د. تختش بزرگ و مرتب بود. دیراحت فهم دنشیاز لباس پوش شدیم نویا. هیعاشق رنگ طوس دونستمیم

. زد یچیخودم ق يمارك لباسا رو جلو

. با شما خانوم گل نایافتتاح ا -
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تذکر . دمینگاهم رو دزد. کردیم ریرو به دلم سراز ایاز اونا که آرامش دن. وداز اونا که روز اول دلم رو برده ب. رو لباش بود یقشنگ لبخند

. شدمیعاشق م شتریب شدم،یوابسته م شتریب گذشتیم یهرچ. نداشت دهیعقلم فا یدر پ یپ يدادن ها

. یهم خبر بده اگه خواست ایبه برد. کنمیرو آماده م لمیلباسات رو بپوش تا منم ف. فتیک نمیا-

شلوار . به لباسا کردم یبعد نگاه.اس ام اس دادم ایاول به برد یول. شدمیداشتم تو اون لباسا خفه م. رونیازم گرفت و رفت برو  نگاهش

پاچه هاش رو . خراب شه دمیپام و ترس ریز رفتیشلوارش م يپاچه . زدیلباساش به تنم زار م. يآجر وریپول هیبهم داده بود با  يسورمه ا

نشسته بود جلو  یو خوراک وهیعالمه م کیظرف پاپ کورن و  هیفربد با . منیو رفتم طرف نش دمیکش قیفس عمباال زدم ، چند تا ن

. ونیزیتلو

.خنده ریزد ز یپغ دنمید با

... نگاش کن خانوم کوچولو رو-

...ستمیکوچولو ن-

؟یمن گم يپس چرا تو لباسا-

...یبزرگ يادیتو ز-

.

. رفت عقب تر یو کم دیخند

. نمیهمش رو بب شهیحوصله ام نم. رو دور تند ذارمیرو م لمیف. نیبش ایب-

:گفت زدیتاشون م کهیدر حال. رو گرفت نمیآست... کنارش نشستم

....یفسقل...رو باال نایا يزدیم-

...کرد یرو پل لمیف. ازش فاصله گرفتم یکم. معذب بودم. شده بودم ریو سر به ز ساکت

.دادیم حیتند و توض مدت گذاشته بود رو دور تمام

....مامانن يدوستا نایا...خالمه نمیا....مونهیمثل خواهر نداشته ام م. کترهیاز من پنج سال کوچ. رها دختر خاله مه نیا-

رو صورتش زوم  نیدورب. شده بود رهیخ ونیزیصدا به صفحه تلو یب. از رو دور تند برش داشت. دمیرقصیم ایبود اونجا که با برد دهیرس

.کردیرو نگاه م ایمنو برد یو با کالفگ واریزده بود به د هیکه تک کرد

:و گفت دیخند

.... کردمیداشتم دق م-

:دمیشدم و پرس لوس

؟ياز حسود-

. از ذهنت، از خاطراتمون. پاکشون کنم شدیکاش م. بودم مونیکه بهت زده بودم پش ییاز حرفا ینه، مثل چ-
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زودتر  کردمیخدا خدا م. زل زده بودم تو چشماش یکه با گستاخ دمیاز خودم خجالت کش. دیبد رسنوبت به رقص خودم و فر. نگفتم يزیچ

:گفتم یاعتراض...هم تکرار شد گهیچرخه دو بار د نیا. اما تا تموم شد، فربد دوباره زد از اول. صحنه ها رد شن برن نیا

...حوصله ام سر رفت...فربد-

. بذارم لمیف هی آدیاگه هنوز خوابت نم...باشه یول... شمینم خسته...رهیمن حوصله ام سر نم یول-

. دید لمیف شدیم. دادیبامداد رو نشون م کیبه ساعت افتاد که  نگاهم

:و گفت دیکش رونیرو ب یکیها  يد یس نیب فربد

ش؟یدید...."یمعشوقه جاودان"...خوبه نیا-

!قت شب، منم تنها با فربدو نیاونم ا. عاشقانه بود يادیز دیشا. رو تکون دادم سرم

؟يمثبت تر ندار لمیف هی-

:و گفت دیخند

...هیقشنگ لمیف یلیخ.... نامه بتهوونه یبه اسمش نگاه نکن زندگ-

ات سر نره؟ ش؟حوصلهیدیتو د-

....لمیف نیعوض شد با ا کیکالس يبه آهنگا دمید. نمیبب تونمیهم م گهیو صد بار د دمیمن دو بار د-

کوسن هم برداشت،  هیمبل  نییفربد رفت پا لمیف يوسطا. نمیرد که مشتاق شدم ببک فیتعر نقدریا

....کشمیمن دراز م دیببخش-

...برو، من  ادیفربد اگه خوابت م-

...یستیتو هم مزاحم ن. خوابمیم ادیخوابم ب...-

. رو از دست بدم يبد، دوست نداشتم لحظه ازده بودن با فر جانیطرفم ه هیبودم، از  دهیخواب یلیخودم که خ. و نگاهش کردم دمیخند

واقعا حواسش به رفتارش . بار هم دستم رو نگرفت کی یاون شب حت. تر بود یمیصم يبه صورت عاد. کردیم تیرعا یلیگرچه، فربد خ

خودش و  ریو درگمنو فکرم ر نکهیا نیبه احساسش جهت بده، و در ع تونستیم نکهیا. دوست داشتم یلیکنترل کردنش رو خ نیبود و من ا

خشن خوشم  يوقت از پسرا چیه. من تیاحترام به شخص یعنی نیا. با ارزش بود یلیرو هم حفظ کنه برام خ ممیاحساسش بکنه، حر

....که زورگو نبود يمرد. حال مهربون نیه گاه محکم، در عیتک هی. من بود يمرد آرزوها هیشب یلیو فربد خ. ومدینم

:جواب دادم عیرو استپ کرد سر لمیف....کردیبه فربد کردم که نگاهم م یهزنگ خورد، متعجب نگا میگوش

...جانم-

یتو گوش دیچینگار پ غیج يصدا

.....یمونیگفتم م يدید-

سر  دیبا زیاز همه چ. نجاستیکه گوشش ا دونستمیاما م. برگشت ونیزیزد و به طرف تلو يرو کم کردم فربد لبخند لمیموبا يصدا

اوردیدرم

...اومد شیپ...رده گوشم پاره شدپ واشی-
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:زد غیج دوباره

نه؟ یحرف بزن یتونینم...ها ها.....شازده اونجاست ؟یکنیم يکار دار یتو؟ چ ییکجا...زنهیچه لفظ قلم حرف م نویا-

...نه-

مامانش اونجاست؟-

...نه-

بلند بگو دوستت دارم ياگه دوسش دار...ها ها-

بود یطونیکال دختر ش...کردیم تیاذ...گرفته بود خندهام

!نگار-

:داد زد د،یخند بلند

...کلّه شق دوستت داره نیا....فربد-

...کنمایقطع م! نگار-

...نیکار دست خودتون ند نیفقط مواظب باش.... يجنبه ندار! مرض توام-

...دیخند دوباره

...نمتیبیباشه فردا م-

! جهنم يایب يکردیهم که شما بهشت رو ول نم شدیم لیتشک ه،شینم لیصبح تشک يکنم فردا کالسها يآور ادیزنگ زدم -

...رفته بود ادمی ،يخبر داد یمرس-

!بهاران رو ندارم نیا يمن برم، حوصله  یاوک-

...قربونت-

....رونیاز بهشت بندازنت ب ینینچ بیمواظب باش س-

. لبخند شده بود هیردم صورتم شبرو که قطع ک یگوش. دادمیبهش م یفربد نبود، چهارتا فحش مشت خواستیم دلم

. کردمیچشمام نگاه م يحالت دادم، و از ال رییاز حالت نشسته به دراز کش تغ. موندیچشمام باز نم گهیاما من د. بود یواقعا قشنگ لمیف

. دورم بود دهیچیباال، پتو رو هم پ بردمیفربد دورم بود و م يبه خودم اومدم که دستا يلحظه ا. خوابم برد یک دمینفهم

...نیفربد بذارم زم-

...ینیبیخواب م يدار...ششششش-

....نرم قرار گرفتم دوباره بازشون کردم يجا هیرو  یچشمام بسته شد ،وقت. نه اونقدر که نفهمم کجام یبودم ول خوابالو

؟...شد یچ لمیف-

...مشینیبیدوباره با هم م گم،یبرات نم -

چراغ خواب رو  د،یگردنم کش يپتو رو تا باال... ومدیهمه جا بوش م. کنارش بودم یبود وقت یآرامش چه. دمیاراده خند یب. خواب بودم گرم

.خاموش کرد و رفت
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****

.ومدیاز تو آشپزخونه سر و صدا م. دمیکش یبودم خجالت م دهیموقع خواب نیتا ا نکهیاز ا. بود میرفتم، ساعت ده و ن نییپلّه ها پا از

ریصبح بخ-

:شت و گفتطرفم برگ به

؟يدیخوب خواب. زمیعز ریصبحت بخ-

جواب دادم شرمنده

.پا شدم ریچقدر هم که د. یلیبله، خ-

.صبحانه بخور ایاشکال نداره، ب-

. گردو خوردم ریفقط دو لقمه نون پن نیاز اون سفره رنگ. کور شده بود اشتهام

:گفت ختیریشسته شده تو آبکش آب م يها يرو سبز کهیجون درحال شهربانو

؟يکالس ندار-

.کنمیرفع زحمت م دیاگه اجازه بد یول. رمینم کنه،ینم ابیدارم بعد از ظهر که چون حضور غ یکالس عموم هینه، -

:چپ نگاهم کرد چپ

؟يداستان ندار دنیشن يبرا یاقیاشت چیواقعا ه ؟يبذارم بر شهیمگه م-

.باعث دردسرتون بشم خوامیاما نم. مشتاقم اتفاقا یلیخ-

:دستم رو گرفت و با محبت گفت..و نشست دیرو کش زیم یدلصن

. شمیخوشال م شمیپ یبمون. خواب آلود رفت یلیصبح که خ اد،یب یفربد ک دونمینم. دلم، من که تنهام زیعز یچه زحمت-

. دونستیمانش نمکاش ما. فربد بود ریهمش تقص. ومدیم یچاپلوس هیمحبتش اگرم خالص بود به چشم من شب. بمونم دمیکش یم خجالت

:انداختم و گفتم ریسرم رو ز. باهاش راحت باشم ذاشتیافکار مسخره نم نیا. گرفتیقرار نم انیکاش درجر

ن؟یگیرو م زیپس امروز همه چ -

. به وقتش زیهرچ.بذارم وهیدختر گلم واست م نیبرو بش-

. تلفن خونه زنگ خورد. کردمیم يو با انگشتام باز نییبودم پا سرم رو انداخته.شناسمیرو نم طیمح نیانگار ا. معذب بودم. منیتو نش رفتم

.گفت و رفت سراغ تلفن يدیببخش.کنار دست من یعسل زیوارد شد، سبد رو گذاشت رو م وهیسبد م هیهمزمان شهربانو جون با 

....یگوش...آهان باشه...؟يایم یک...ذارمینه نم....نجاستیاره ا....نه....خوبم ممنون....سالم مادر-

:رو به سمتم گرفت، متعجب گفتم تلفن

من؟-

.فربده-

.میمبل کنار دست يشهربانو جون نشست رو. رو گرفتم یگوش
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.سالم-

...یبخواب کمی یخواستیم...ریبه به، ظهرت بخ-

:گفتم یکردم و اعتراض یآروم ي خنده

!فربد-

:و گفت دیخند

که خاموش شده لتمیموبا-

....ونه استشارژرم خ شد؟یم دیخوب نبا-

...خوردمت کنهیفکرم. زنگ بزن هی ایبه برد-

.....پروندیشده بود و مزه م طونیفربد ش دم،یخندیاگه شهربانو جون اونجا نبود بلند بلند م. دمیخند

...باشه من برم-

.کنم یخداحافظ دیمن زنگ زدما، من با-

...خونه شونن يم منتظر نقشه هاپروژه ها موندن رو هوا، مرد خته،یکار سرم ر یآخه من االن کل-

:گفت زیآم دیکرد و تهد يخنده ا تک

؟يندازیمنو دست م یفسقل-

.شده بود کیخوشگلش رو تصور کنم که حتما بار يچشما تونستمیم

.سر کار يایب يریخونه، قرار شد دانشگاه نم یتو اصال چرا نشست-

سییچشم ر-

!)نشدهکاشتن برات، هنوز سبز ( تو دلم ادامه دادم و

.زنمیبهش زنگ م يجور هیحاال  یگفت یمرس-

.جعبه دارم تو اونه هیتخت  ریشارژرم تو اتاقمه، ز-

.یمرس-

.و گرمم شده بود شدمیبه شهربانو جون بندازم، داشتم از خجالت آب م یسرم رو بلند نکردم نگاه یکرد و من حت یخداحافظ

:مقدمه رو به من گفت یب

. یمامانت هیشب یلیخ. هیارث اصال. هیذات ایشرم و ح-

:زد و گفت ینیدلنش لبخند

قرار  هیطبق . رونیبعد از اون تصادف با ساالر رفتم ب. کرد،مراعات کرد، نخواست که حرمت ها بشکنه ایح یلیخ. کار دستش داد نمیهم -

 یسع یلیخ. دیچرخیصورتم م يتاق و جذاب روبود، اما نگاهش مش نیبود، سنگ يساالر جد. گفتم، نه ساالر ستهیبه شا يزینگفته، نه من چ

تو  يزیاگر چ. بود نیهم تیخوب واقع یقرار عاشقانه، ول هیاومدن رو بذاره به حساب  رونیب نیرفتار نکنم که ا يباشم و طور يکردم جد

از  دمیترس. اما نخواستم. بپرسم ستهیازش در مورد شا تونستمیم خواستمیدعوتش رو محترمانه رد کنم؟ اگر م تونستمیدل من نبود، نم
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 يزیتو چ دونستم،ینم يزیمن چ"....ارمیب ستهیبهونه داشتم واسه شا هی ينجوریا. ام رو خراب کنه بونهش ياهایکه ممکن بود رو یجواب

... "ينگفته بود

و  فتادمیقرارم با ساالر م ادی دمشیدیم. ومدیخاطر که ازش بدم اومده باشه، از خودم بدم م نیشده بودم، نه به ا نیسر سنگ ستهیشا با

حرفاش  شتریب. زدیبهم زنگ م ازدهیمدت هر شب ساعت  نیو ا گذشتیساالر م دنیاز روز از د يدو سه روز. شدیم داریوجدان خفته ام ب

هفته  یط .کنهیم ضشیدکتر از مر هیکه  يا ینبود، مثل احوالپرس یمکالمات خاص یلیخ. گذشتیم نایهول حال و احوال پام و تصادف و ا

. نشد بمیاز دور نص رهیخ يجز نگاه ها يزیخونواده اش و چ ایبود  ستهیکه البته هر بار در حضور شا دمشید گهیدوبار د یکی يبعد يها

چه وقتها که من مجبور . کردمیرو جور م تیکه چطور موقع میهاش بگذر بتیاز مص دوختم،یم چشمهر شب منتظر به تلفن  ازدهیساعت 

.باهام حرف بزنه قهیاز دو د شتریب تونستیشب بود و نم فتیکه ساالر ش ومدیهم م شیپ. رفاش قطع کنموسط ح شدمیم

. گچ پام رو باز کرد. شدیجذاب تر هم م یجذاب بود، تو روپوش پزشک. ساالر شیباز کردن گچ پام دوباره رفتم پ ياز هشت هفته برا بعد

:شد و گفت کمینزد

.بود یتصادف مبارک. کنمینم یاما به خاطرش معذرت خواه. من بود ریتقص. يشد تیاذ ،يدیدرد کش یلیخ دونمیم-

سرخ شدم و نگاهم رو ازش گرفتم. شد رهیرو باال گرفت و تو چشمام خ سرش

.دائم ماساژش بده و کم کم روش راه برو. يرو پاهات درست راه بر یتونینم یتا چند وقت. یمواظب باش شتریب دیبا-

:از در خارج شم گفت نکهیسرم رو تکون دادم و قبل از ا. رفته بود شیدکتر تو نقش دوباره

رون؟یب يایب یتونیم. دنبالت امیفردا م-

:گفتم یخجالت. کردیازم تقاضا م لیدل یبار بود که ب نیاول

.دمیشب خبر م.شهیم یچ نمیبب دیبا-

. نه ایدرد دارم  دیشهنازم متعجب پرس یانقدر سرخ شده بودم که آبج. از در خارج شدم و

:ومدیم منیگفتگوش با مادرم از تو نش يصدا. تعجب داشت و کنجکاوم کرده بود يجا. خونه پدرم اومده بود دمیرس

هفته خوبه؟ نیآخر هم. انیبه خونواده محمد بگم ب خوامیم کنه،یامروز که گچ پاش رو باز م-

:نگران گفت مادرم

.کار دست خودش بده ترسمیکه کلّه شقه م نیدونیاما م د،یاریحاج آقا، شما صاحب اخت-

....فهمهینم.... بچه است . اما و اگر نداره ياریصاحب اخت-

تو پام  يدرد بد. بود خودم رو پرت کردم تو یداشت نذاره وارد اتاق بشم به هر زحمت یدستم سع دنیشهناز با کش نکهیبا ا اوردم،ین طاقت

...که اشک رو آورد به چشمام دیچیپ

...کنمیکه دوستش نداشته باشم ازدواج نم یآقا جون، من با کس-

:دیغر پدرم

...ستین نجایجاش ا یعشق و عاشق. خونه حاج محموده نجایحرف ها قباحت داره، ا نیا. زبونتو ببر دختر-

:گفتم محکم
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که کمتر از خودم بفهمه خوش بخت  یکسمن با . رمیمن دانشگاه م پلمه؟پدرید ه؟یچ التشیکاره است؟ تحص یچ نیگیکه م يمحمد نیا-

. شوهرم صبح نمازش رو تو حجره بخونه و شب درست واسه شام برسه خونه خوادیدلم نم. دوست ندارم يحجره ا يمن مرد بازار. شمینم

...مثل خودم خوامینم. باشنبچه هام پدر داشته  خوامیم

پنج تا انگشتش رو  يجا....حرفام گوش بده، در اتاق رو بست و رفتبه  ستادینا....محکم پدرم طرف چپ صورتم رو سوزوند ي دهیکش

.برم رونیفردا با ساالر ب تونمیبود که نم نیکه فکر کردم ا يزیچ نیبه اول. سوختیصورتم م

در  تونستمیم. زنمب ستهیبه شا يگرفتم سر میپام رو از گچ در آوردم، اما هنوز مجبورم از عصا استفاده کنم تصم نکهیروز بعد کالفه از ا دو

. شدیم ادهیپ نشیداشت از ماش ستهیشا. دمید نایا ستهیساالر رو دم در خونه شا نیدر رو باز کردم و ماش. مورد محمد باهاش مشورت کنم

:زد و گفت يلبخند

. سالم برسون. بعدا نمتیبیم-

. ستمیتا بفهمه خر ن. دادمیخودم رو نشون م دیبا. شدم یعصبان...هم از آخور خوردیبود، هم از توبره م یچه آدم نیا. در خشک شدم کنار

.مسخره رفتم جلو يرو ببنده، به زحمت با اون عصا نیدر ماش نکهیقبل از ا. گولم بزنه تونهینم

؟یجون خوب ستهیسالم شا-

.در رو نبسته بود...به طرفم برگشت ستهیشا

؟يسالم، تو چطور-

:کرد و رو به من گفت ییسالم بلند باال. نرویسمت راننده باز شد و ساالر اومد ب در

که اتفاق قبل تکرار شه؟ دیخواینم.نیمواظب باش ن،یابونیوسط خ -

:شدم تو چشماش و گفتم براق

. نیچوبشم خوردم، نگران نباش. اشتباه کردم یدفعه قبل به قدر کاف خوام،یمعلومه که نم-

. پره ییجوو بود، کامال معلوم بود دلم از جا زهیست لحنم

:نگران گفت ستهیشا

؟يکردیاستراحت م دیپات؟ نبا نیدختر،با ا یرونیتو چرا ب-

.جذاب و لوند بود نقدریبود که ا ستهیشا ریبودم، اصال تقص ریاونم دلگ از

 یلیخ یتونیکه نم دونستمیم...برم گردش ییتنها کردمیزبونم الل، ولت نم فتادیاتفاق واسه تو م نیاگر ا... من دوستتم؟ فکر کردم هستم -

... بهت دادمیحواسم رو م شتریب ،يتکون بخور

. تیبودن، خائن بودن و عصبان یپر بودم از احساسات مختلف، حسادت، بازنده بودن، اضاف. تو چشمام جمع شده بود اشک

:ستش رو پس زدم و گفتمد. دادمیساالر جلو اومد، و خواست کمکم کنه که داشتم تعادلم رو از دست م. مبهوت نگاهم کرد ستهیشا

؟یزنیبه من دست م يبه چه اجازه ا-

:دیبه من انداخت و نگران پرس یمتعجب نگاه ساالر
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شده؟ یصورتت چ-

به ساالر  هیعاقل اندر سف ینگاه. با قدرت تمام پسش زدم. تو چشمم دیاشک دو. نگفت يزیچ یول...لنگه ابروش رو داد باال هی ستهیشا

.به سمت خونه رفتمانداختم و لنگ لنگون 

دل  هی نتش؟ینب گهید شهیدختر خاله اشه، مگه م گفتیدلم م هی. که ساالر زنگ نزنه دمیکشیم زیشبها تلفن رو از پر. سه روز گذشت دو

حاال بذاره تا  يریتاث خواستیحواسم نبود اگر م. لوند بود یلیخ ستهیشا. دمیترسیم کردم،یحسادت م. دوستش داره ستهیشا گفتیام م گهید

. چشمام رو کور کرده بود شقع. گذاشته بود

بشم که قرار  یزن کس خواستمینم. بابا رو بردم يساله  نیچند يو آبرو مدمین رونیب. کردم یخودم رو تو اتاق زندان. دیشب رس پنجشنبه

نزنم که  غیرو گاز گرفتم که جکمربند سگک داره آقا جونم انقدر لبم  يضربه ها ریز. خوردم یکتک سخت. نمشیبب يبود شب خواستگار

تمام تنم . کردیم دمیخندیبچه بودم و بلند م یکه وقت يهمون کار. يآقا جون انداختم تو انبار. ومدیاز لبام خون م ینکنم که حساب هیگر

ال نزارم رو تصور ح تونستمیاما م نم،یخودم رو بب افهینبود که توش ق یچیه. دادمیخم شده بودم رو دلم و محکم فشارش م. گرفتیآتش م

 کیکشمکش ها و کتک ها نه  نیمن تو تمام ا کرد،یخوشحالم م يزیچ هیفقط . نخورده بودم یچیه بلاز روز ق. رفتیدلم ضعف م. کنم

.نباشم اگه نتونم با ساالر بمونم دادمیم حیترج. بودم نه التماس کرده بودم ختهیقطره اشک ر

....جونم رو بغل گرفت یدر رو باز کرد و تن ب. سمت در دیدو مهیقا جون رفت، مادرم سرآسصبح که آ. موندم نیزم ریشب رو تو ز تموم

...کار کنم با تو یاالن من چ....دختر یکنیکار م یبا خودت چ نیبب-

. در رو زدن دمیدراز که کش. بردنم تو اتاق خودم. نیپام رو بذارم زم تونستمینم. بودن ستادهیمادرم و شهناز دو طرفم ا. میخونه شد وارد

:زد تو صورت خودش یبا نگران. اومد تو ستهیبعد با شا یسمت در و کم دیشهناز دو

...يسر خودت آورد ییچه بال نیا رمیمن بم یاله-

....ستهیشا-

. حرف بزنم تونستمیلبم ورم داشت و نم يگوشه . کمربند به صورتم هم خورده بود يترکه ها. کردیتمام بدنم درد م. نگفتم يا گهید زیچ

.خارج شد یبدون حرف ستهیشا

:کردیم حتمینص هیسوپ درست کرده بود و با گر مادرم

... شهیات داغون م ندهیآ اد؟یسرت م ییچه بال یهست یدنبال عشق و عاشق چهیاگه تو محل بپ یدونیم ؟یکنیکارها رو م نیدختر چرا ا-

به خدا . کنهیو برات صبر م کنهیداده درکت م امیمحمد پ. ادیخودش کنار ب با میدیگفتن بهش فرصت م. کردن يمحمد بزرگوار يخانواده 

...اوناست يتو آبرو يآبرو گنیو م دوننیعروسشون م روتو ...نیخوب يآدما

فکر کردن ما هم پشتمون  دنیدهه محرم رو د يها ئتیه... باباست يچشمشو دنبال مال و منال نداشته  ست؟ین بیبه نظرتون عج کمی-

....پره

...بلند شد یعصبان مادرم

...به مال منو تو ندارن یاجیاونا احت... نداره دهیبا تو حرف زدن فا-
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. دمیبودم که ساالر رو تو درگاه اتاقم د رهیبه سقف خ. مهمون اومده گفتیتعارف کردنش م يمادرم رفت و صدا نباریدر زدن، ا دوباره

 ستهیشهناز و شا. مادرم اومد تو. گرفتینگاهش رو ازم نم. وارد شد. نمیکردم صاف بش یسع. هول شدم. بود یانگار واقع. دمیچشمام رو مال

. رو گذاشت کنار تخت دشیبزرگ سف فیک. شد کمینزد. دیاونقدر آهسته بود که نشن دمیشا. سالمم رو نداد جواب. نطوریهم هم

:گفت هیرو به بق نیذره ب ریبه شدت برده بودم ز که ستهیشا. چند روزه ام شکست نیتموم مقاومت ا. نگاهش نکنم تونستمینم

. میبهتره دور دکتر رو خلوت کن-

. رونیحرفش همه رفتن ب نیا با

.بعد نگاهش رو صورتم باال اومد. کرد نهیپام رو معا ساالر

بود؟ ینوبت ک نباری؟ا يکرد يلجباز یبا ک-

. ناراحت بود صداش

.ستیمهم ن-

؟یکنیلج م یبا ک يدار...یاما دوست دارم خودت بگ. بود دهیرو شن انیمادرت جراز  ستهیشا. اتفاقا مهمه-

..شدم تو صورتش براق

تو دلش . ینیبیم ياش رو دار جهینت.به پدرم هم گفتم نویا...اون پسره يخونه  فرستمیمن جنازه ام رو هم نم ؟یکن میتو رو فرستادن راض -

.نگاتم نکنه یچکیکه ه رمیسرت م ییگفته بال

. خوانیو صالح بچه هاشون رو م ریپدرا خ. حرفا رو نزن نیا-

من؟ ياهایبود مرد رو نیهمه کتک؟ ا نیا ریکه به خاطرش رفتم ز یبود اون نیا. فشردیگلوم رو م یبغض

 ينجوریا...دوباره انیبهشون ب گمیاالن م نیهم شهیراحت م التیخ ينجوری؟ باشه اگر ا..یمنو بزن يرأ يخوایکه م رسهیبه تو م یاالن چ-

...یصورت زخم نیکه معلومه همه جوره قبولم دارن، حتا با ا

داد زدم...بگه يزینکردم چ صبر

...مادر...مادر-

:در رو بست و گفت... کنار در ستادیشد ا بلند

...کلّه شق... تر واشیتو دختر؟  یگیم يدار یچ-

.صورتم يزخما يجا دیدستش رو کش. نشست کنار تختم. شد کترینزد

د؟یرسیکجا دستم بهت م گهید کردم؟یم دایگل مثل تو رو پ هیکجا  يدادیاگه وا م...یهست یخوشحالم که دختر مقاوم -

:ادامه داد. من تو شک بودم. شدیبود که لبش به لبخند باز م یاز اون معدود دفعات. زد یقشنگ لبخند

...میبذار شیپ اونم موافقه که هرچه زود تر پا. صحبت کردم زمیبا عز-
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مادرم وارد شد و . میخارج از محدوده بود يادیهمون هشت هفته من و ساالر ز. اون موقع ها مثل االن نبود. دمیکشیخجالت م. شدم قرمز

تماس  يمواظب من باشه، و تو لفافه رسوند که خونواده اش به زود یلیبه مادرم سفارش کرد خ یساالر با خوش اخالق. پشت سرش ستهیشا

و  یمیکه حواسم به دوست صم کردمیم ریاونقدر رو ابرا س. نگرفت نینگاهش رو از زم. ساکت و آروم نظاره گر بود ماا ستهیشا. رنیگیم

. نباشه ممیقد

***

که من ذره پدرم بفهمه  هیاگر  کردمیفکر م نیبود و به ا نییسرم پا. کردمیها رو جمع م وهیساالر رفته بودن و من داشتم ظرف م خانواده

. گردوندیم حیو تسب ییرایپذ ينشسته بود باال. عمرا بذاره با ساالر ازدواج کنم گهید. آرزوش رو به گور ببرم دیبه ساالر دارم با یلیتما

:به صورت متفکرش انداخت و گفت ینگاه ممادر

ه؟ینظرتون چ-

.چه کاره است هیک مدونیم.حداقل خودم بزرگش کردم. دمیم حیپسره ترج نیمن هنوزم محمد رو به ا-

 يایغرق رو. و شروع کردم به شستن نکیگذاشتم تو س. بشقاب ها رو بردم تو آشپزخونه که زبونم رو کنترل کنم. گرفتمیآتش م داشتم

از . لبخند زدم. دادیاش رو روشنفکر جلوه م افهیق شیمشک ییکاوچو نکیع. بود دهیپوش يکت شلوار پاچه گشاد مد روز. ساالر بودم

:بابا گفته بود. میاجازه نداد با هم حرف بزن یکه واسه بابا قائل شد وقت یاز احترام. که زد خوشم اومد ییحرفا

.بچه ها باشه واسه جلسات بعد ییخانواده هاست، آشنا ییجلسه صرفاً آشنا نیا-

:ساالر جواب داده بود و

. دست بزرگترمون میداد شهیرو هم ارمونیما اخت -

:خونه شد و گفتوارد آشپز مامان

.رو بذار کنار يلجباز ه،یشهربانو، دکتر پسر خوب...باهات حرف بزنه خوادیاقا جونت م-

:گرفتم و گفتم یتفاوت یب ي افهیق. کس از ته دل من خبر نداشت چیه

...نیمنو شوهر بد هیچه اصرار فهممینم -

. ادیخواستگار مناسب ن گهیممکن د یبمون نیاز ا شتریب. سالته، من هم سنّ تو بودم تو رو داشتم ستیب گهید-

.مادر رمیگیعجوالنه نم میشدن تصم دهیمن از ترس ترش-

 نهیوارد شدن اول صبر کرد مادرش بش یکه وقت يدیند. رونیمادرش باز گذاشت بعد خودش رفت ب ياول در رو برا ،يومدیتو تا دم در ن-

ها رو  يفداکار. ستیگربه صفت ن یعنی. داره یحرکت ها معن نیا. ذارهیزنشم م به ذارهیکه به مادرش احترام م يپسر. بعد خودش نشست

 يبرا ییجا گهید یدونیکه م....یکه به حرف من برس رینادرست نگ میتصم... کردن سخته دایشهربانو، مرد همراه پ. دونهیو قدر م نهیبیم

....يپناه ندار

آقا جونم در اومد که  يصدا. زنمیدارم دست و پا م یتو چه احساس دونستینم. کردیبه لحظه با کلماتش فقط آتش عشقم رو تند تر م لحظه

.نهیمنو بب خواستیم. بهانه بود يچا. خواستیم ییچا

:دیمقدمه پرس یب. صورتم بهتر شده بود يها يزخمها و کبود يجا. شده بودم ریسر به ز.رو گذاشتم جلوش يچا
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ه؟ینظرت چ-

.ومدیم يریو مچ گ ییباز جو يلحن آروم پدرم، بو يتو. کردمیترل مخودم رو کن دیبود که با االن

.رمیبگ میتصم تونمیکه نم ستهیبه اعتبار شا. شناسمیآقا رو نم نیمن اصال ا-

جلو اومد یپاهاش کم يرو

. نیکه اجازه بدم نامزد بمون اریپنبه رو از گوشت در ب نیا-

:گفتم کالفه

.هنوز سال اول درسم تموم نشده. جونازدواج کنم آقا  خوامیاصال من نم-

نکنه خودت  نمیبب....دکتره گهیکه د نیکم سواده، ا یگفت یبا محمد مشکل داشت. دارمیمن دختر مجرد تو خونه نگه نم. یکنیم خودید تو ب-

؟يسر دار ریز ویکس

:ذهنش رو منحرف کنم شدمیداشتم موفق م. تهمتش خوشحال شدم از

آدم  هیبا  اهویدور از ه. خوادیآروم م هیزندگ هیدلم  ن،ینگاه نکن امیبه بلند پرواز. ختر خونه بودم و هستمد شهیمن هم. نه آقا جون-

 نیمنظورم ا شتریب. نزدم ياز نامزد یمن حرف. کنم يخوشبخت بشم ، دوست ندارم عجله عجله با سرنوشت خودم باز خوادیدلم م. یمعمول

.چشم گمیمن م ن،یگفت یهرچ. نیکن يریگیشما پ ن،یکن قیشما تحق. دست شما موربود که زمام ا

"بزرگ کردم؟ يچه دختر ینیبیم" یعنی. دادیم ینیخود بزرگ ب یاز اونا که معن. زد يمقتدر لبخند

اما  م،یکردیهرچقدرم که با آقا جونم متفاوت از هم فکر م. درسته که سخت بود، اما تنها راهش بود. گفتم و از در خارج شدم ياجازه ا با

بار حرف زور برم، اما حاال که آقا جونم  ریز تونستمینم. باهام بزرگ شده بود خوانیو صالح بچه شون رو م ریاعتقاد که پدر مادر خ نیا

.ممکن بود جواب مثبت بدم ریغ کردینم دشییبود شانس داشتم، هرچند اگر تأ دهید وساالر ر

***

شبونه با ساالر دوباره از سر  يحرف زدن ها. بود یخوب ينشونه . محمد رو رد کرده بود يده آقا جونم خانوا. از درسام مونده بودم یحساب

به  ادشی. نمایو س یبستن. رفتم رونیدوبار باهاش ب. ندهیآ يعاشقونه بود و برنامه ها يزمزمه  شتریحرف هامون ب. گرفته شده بود

وزنم  لویچند ک ومدمیو م رونیب رفتمیتا م. طرف هیطرف عشق و احساس  هی جانیطرف، ه هیشدن  دهیاسترس د... بود ییهاچه روز...ریخ

ساکت و آروم شده  یلیخبر نبودم، اون روزها خ یب ستهیاز حال شا. چوندمیپیدم دانشگاه دنبالم و منم کالسها رو م ومدیساالر م. شدیکم م

اونقدر شهامت داشتم که کنار بکشم؟ به  کردم؟یکار م یچ دزدمیماگر بهم گفته بود عشقش رو دارم  دونمینم دم،یدو سه بار ازش پرس. بود

وقت  چیه. خانوم بود یلیخ ستهیشا. کردمیکار رو نم نیوقت ا چیه دیاگر خواهرم بود شا یخودم و ساالر ظلم کنم به خاطر دوستم؟ حت

غمشم بهم نگفته بود،  یحت.. .شده باشه یعصبان ایباشه  دهیسرم داد کش رمندا ادیهرگز . رفتارش رو با من عوض نکرد

از همه خوشحال تر .زدیابهتش لبخند م نیآقا جون در ع. نسبت به جلسه اول همه خوشحال تر بودن. برگزار شد يدوم خواستگار مراسم

 یماه 2،3. عادت کرده بودم ستهیدر هم شا ي افهیبه ق. هم کنار هم نشسته بودن ستهیو شا الیدفعه همه اومده بودن، سه نیا.مادرم بود

. نییبکشم پا تونستینم زیچ چیکس و ه چیاونقدر رو ابرا بودم که ه. تیبه خر زدمیخودم رو م...که شور و شوق گذشته رو نداشت شدیم

:گفتیم یخانوم. دمیشنیپچ پچ ها رو م يصدا. ختیریو اشک م دیسابیسرم قند م يباال ستهیشا. عقد تو خونه ما برگزار شد مراسم
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...نکنه هیاز شوق گر تونهیچقدر خوشحاله که نم یخانوم مثل خواهرش بوده، طفل دوست عروس-

. فکر کنم ينجوریدوست داشتم منم ا. زدم يلبخند

....با اجازه آقا جونم مادرم و همه بزرگترا بله-

. انگشترم رو دستم کرد...شد ینصورتم ارغوا. دیرو بوس میشونیتورم رو باال زد و پ. ساالر گم شد يو کل مهمونا، تو چشما غیج يصدا

شد،  یاتاق عقد خال. رو صورتش جا خوش کرده بود یلبخند قشنگ. دمیدیصورتش عشق رو م يجد يتو تک تک اجزا. دیانگشتم رو بوس

:ساالر سرم رو تو بغلش گرفت و گفت. من متوجه بشم نکهیبدون ا

.بانو مونم،یتا آخر عمرم بهت وفادار م-

....لبها هیاز ثان يو در کسرچشمام نگاه کرد  تو

....سانسور کن پسرت اومد....مادر، مادر-

...کنارش ستادمیا. جون بلند شد، اشکاش رو پاك کرد شهربانو

.دیشما به دوستون نارو نزد. دینداد يرو باز یشما کس. نیفربد بود يشما انتخاب بابا. نینکن تیشهربانو جون، خودتونو اذ-

. بود نیخوشگلش غمگ يچشما. طرفم برگشت به

. ینظر رو داشته باش نیاون موقع هم هم دوارمیام. کنمیبعد از ناهار قصه رو تموم م-

:متعجب به مادرش گفت يباز و خنده اومده بود با چشما يکه با رو فربد

 د؟یبابا افتاد ادیبازم ...مادر-

فربد سر . دیرسیپسرش هم نم يمادر تا سرشونه ها. دیچین پشهربانو جو فیظر يدور شونه ها شیقو يبازوها. رو بغل کرد مادرش

. بودم بهیتو جمع مادر و پسر غر. صالح ندونستم اونجا بمونم. هق هق شهربانو جون بلند شد. کردیلب آرومش م ریو ز دیبوسیمادرش رو م

رو برداشتم و بهش زنگ  یگوش. مامانم رو کرده بود يواه يدلم بدجور. اونجا به شارژ بود لمیموبا. از پلّه ها باال رفتم و رفتم تو اتاق فربد

. دلم شور افتاد. سام ازم خواسته بهش زنگ بزنم ریکه ام دمیرفتم و د نباکسمیتو ا. حتما سرش شلوغ بود. جواب نداد. زدم

.شهیبوق جواب داد صداش آروم بود مثل هم هی با

.سالم خانوم...الو-

سام؟ ریشده ام یسالم چ-

بشه من به تو زنگ بزنم؟ يزیچ دیبا-

 میتصم هیخسته که شدم تو . رو با کتفم گرفته بودم یگوش. از حرص همه شو خورده بودم. گشتمیدنبال رژه لبم م فمیتو ک. ندادم جواب

.و گذاشتمش رو تخت فربد کریرو زدم رو اسپ یگوش یآن

.يفکر کردم کارم دار-

:و گفت دیخند

....کارت دارم...باشه يدوست دار ياگه اونجور-
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...شنومیخوب م-

و من گربه صفت  کردیداشت بهم لطف م. همش باهاش بجنگم تونستمینم.نداشت که يریبنده خدا تقص. رمیبگ یتفاوت یکردم لحن ب یسع

. نبودم

.اونجا میبر دیفکر کنم جمعه با. میایپنجشنبه م-

:گفتم میهمه نگران با

..رسامینگرانم ام یلیمن خ-

:سام گفت ریبردارم، ام کریرو از رو اسپ لیدست ببرم موبا نکهیقبل از ا. همزمان در اتاق باز شد و فربد اومد تو. کرد سکوت

. بهت برسونه یبیآس یکس ذارمینم. که مواظبت باشم امیم. نگران نباش، من اونجا هستم به خاطر تو -

 یب. رونیپشتش رو بهم کرد و از در رفت ب ،یحرکت آن هی يتو. ده بودمدست و پام رو گم کر. داشتیچشم از چشمم بر نم. جلو اومد فربد

.دمییسام دنبال فربد دو ریام يتوجه به الو الوها

افتاده  ییبا شونه ها. هم نبودش اطیاما تو ح. رونیاز خونه ب زنهیم کردمیفکر م اطیسمت ح دمییدو. دمشیدر اتاق خارج شدم اما ند از

وارد آشپزخونه شدم و رو به شهربانو جون که داشت . با اون دو پهلو حرف زدنش. سام رو هم نداشتم ریوصله امح گهید. برگشتم تو خونه

:کرد گفتمیساالد درست م

...دیدار يا گهیشما اگه کار د. به من دیبد-

. بود دهیرو چ زیساالد رو که تموم کردم، شهربانو جون م. آدم باهاش راحت بود. ازش ومدیخوشم م. تعارف بلند شد یب

؟یکنیفربد رو صدا م-

کجاست؟-

.لباساش رو عوض کنه رهیگفتش م. حتما تو اتاقشه-

مطمئن بودم فربد تو اتاق خودش  ییجورا هی. سه تا یسمت راست چهار تا در داشت و سمت چپ يراهر. سالنه از پلّه ها باال رفتم سالنه

که اتاق شهربانو  خوردیم. و مجلل بود کیش یلیسمت چپ تخت دو نفره داشت و خ یاتاق بزرگ. دونه به دونه درها رو باز کردم. ستین

که  شدیباز م یدر به کتابخونه بزرگ نیسوم. بود که شب تولد فربد مانتوم رو گذاشته بودن توش یهمون اتاق درهااز  یکی. جون باشه

گرد هم هر کدوم با  زیدو تا م. اق قفسه ها تا سقف پر بودن از کتابدور تا دور ات. محو و مات کتابها بودم. آرزو داشتم اهامیتو رو شهیهم

.دمیزده به کتابها دست مئکش جانیه. ها سبز کمرنگ و پرده ها کرم بودن يوارید ذکاغ. وسط اتاق بود یدو صندل

..خوب بود یلیخ لمشیف... من غرور و تعصب يخدا يوا-

...ریباد گ يها يبلند! نگاه کن نویا

بعد از حل و فصل  خواستمیرو که م ییجا کردمیاحساس م. دمینقشه مئ کش هیرمانش رو خونده بودم، اما داشتم واسه بق يکتاب هااز  یلیخ

 یتر و منطق يکه قو د،یجد تیشخص هی. کنم دایکتابها خودم رو پ نیا يال به ال نجا،یا امیب شدیکاش م. کردم دایپوال برم پ ي هیشدن قض

.تره
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.نییرو هم از اتاق فربد برداشتم و رفتم پا لمیموبا. اتاق ها رو نگاه کردم هیبق يستم و سر سراتاق رو ب در

.نکردم شهربانو جون داشیپ-

:نشسته بود گفتم زیفربد که آروم پشت م دنیرو گرفتم باال، با د سرم

...دمتی؟نديکجا بود-

:که دوستانه نبود گفت یلحن با

...ینداشت رتیچشم بص-

:کرد و رو به فربد گفت یظیجون اخم غل وشهربان

!فربد-

.که اومدن شونمیا م؟یغذا بخور میتونیم گهیبله مادر؟ االن د-

.شدم شرمنده

...آخه نیچرا منتظر من موند. نیشروع کن نیتونستیشما م-

. دمیبرنج کش یکمی ارم؟یاز دلش دربچطور . و همونم نتونستم بخورم دمیساالد کش یکم. رفتیاما دست و دلم به غذا نم ز،یپشت م نشستم

:تو بشقابم رو که خوردم گفتم يغذا. شهربانو جون ناراحت نشه نکهیفقط واسه ا

.دستتون درد نکنه-

.با من فربد هم بلند شد همزمان

. ممنون مادر-

:رو به فربد گفت. دیچرخیمن فربد م نینگاه شهربانو جون ب. هم به من ننداخت ینگاه مین فربد

...نیبا بهاران ظرفا رو بشور یمونیا؟ مکج-

:طاقت گفت یب فربد

.دمیساعت خواب 3فقط  شبیخدا خستمه، د د؟بهیدیخر یچ يرو برا ییظرف شو نیپس اون ماش-

:تفاوت گفت یجون ب شهربانو

. رهیگیقابلمه ها هم هست که توش جا نم. ندازنیراه نم نیضمنا واسه چهارتا ظرف که ماش.شهیهم نم قهیده د-

:شد و گفت کمیشهربانو جون نزد. با حرص بشقابش رو برداشت و رفت تو آشپزخونه فربد

...اریاز دلش در ب.... يوقت ندار شتریب قهیده د-

چرا  دمیفهمیحاال م. شده بود ینیب شیتمام حرکات فربد براش پ. شناسهیفربد رو م یمعلوم بود حساب. کردمیگرد شده نگاهش م يچشما با

. داره انیجر یاحساس دونستیبزنه، م یفربد حرف نکهیبدون ا

:فربد گفت. کردمیهم شروع نم مردمیمن اگر م. رو برداشتم و رفتم تو آشپزخونه ظرفا

.کن یتو آب کش شورمیمن م-

. نگفتم يزیو چ. رو تکون دادم سرم
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. تا حاال موش خورده شبید زبونت و کردمیبودم فکر م دهینشن لیاگه عشوه و اداهات رو واسه اون جوجه وک -

:تفاوت گفتم یب

.ومدمیعشوه ن یمن واسه کس-

:زنونه گفت يو با صدا ریسرش رو انداخت ز. بهم انداخت یهیعاقل اندر سف نگاه

...سام رینگرانم ام یلیخ-

:کرد شیعصبان نیهم. رمیجلو خنده مو نتونستم بگ. خنده دار شده بود یلیخ

.ینکن میوقت عصبان چیکن ه یبرات دارم سع هیتوص هیاما فقط . شمینم یبهاران من معموال عصبان-

. آب و رفت ریش ریقاشق رو هم شست دستاش رو گرفت ز نیآخر. دمیشنیرو م قشیعم ينفسها يصدا. نگفت يزیاونم چ. ندادم یجواب

باال  يشونه ا. نشسته بود ونیزیتلو ين جلوشهربانو جو. رونیشستم و رفتم ب زیرو تم ییظرفشو. بدم حینکردم، نتونستم توض يکار چیه

. انداختم

...برسه ینذاشت به منت کش-

بود رو  دهیدراز کش. تو دمیمنتظر نشدم جواب بده، در رو باز کردم و خز یدر اتاقش رو زدم ول. و از پلّه ها باال رفتم ستادمیمنم نا. دیخند

.جلو تر نرفتم. مستادیکنار در ا. شیشونیتخت، ساعدشم گذاشته بود رو پ

:بسته گفت يبا همون چشما کنمینم یحرکت دید یوقت

.تو ادیب یاجازه داده باشم کس کنمیفکر نم-

. یلباس بپوش یخواستم اگه لخت. منم واسه اجازه گرفتن در نزدم-

:گفت ياما جد. لبش رفت باال يها گوشه

...يفرصت همونم نداد-

به .... يریحالم رو بگ يچه جور يکردیفکر م یمطمئنم داشت. یرو هم گرفت تیژست جد. امیب يدخودتم منتظر بو. یستین دونستمیچون م-

بهت زنگ بزنه تا لج من در آد؟ ینگار که نگفت

. موندیاالن از دستم ناراحت م دیبدم فقط نبا یحیبراش توض خواستمینم. وارد شده بودم یدر شوخ از

.رفتم طرفش. شد نشست بلند

...درست گفتم-

. گرفتم يو انرژ دمیاما من د. نا محسوس یلیخ...دیخند یکمی

...شهیخشن م شهیپسرمون لوس م-

...ادیبدش م ییپسرتون از دو رو-

:بچه گونه و مظلوم گفتم...کنارش با فاصله نشستم

...نکردم ییمن که دو رو-
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 ينقش بچه رو باز ویراد یبودم واسه تاتر عروسک یرستانیدب یوقت دونستینم. بود دهیصدام رو نشن نیتا حاال ا. دفعه برگشت سمتم کی

. ام هیبودم انگار که آماده گر دهیلبم رو ورچ...کردمیم

:گفت زدیکه خنده توش موج م ییبا صدا گه،یرو کرد سمت د روش

. نکن بهاران-

....نگام کن...يخندیاونور م یکنیخوب چرا روتو م-

...به سمتم برگشت دوباره

...ماشیخطرناك م-

تر گفتم لوس

.دونمیمن م...آدیدلت نم...یشینم-

:آروم گفت. تو چشمام زل زده بود.. سمت خودش دمیکش. رو انداخت گردنم دستش

؟يخوایمعذرت م يدار ای ؟یکنیخرم م ياالن دار -

...عقب دمیخودم رو کش. دمیرو دزد نگاهم

االن من دارم مثال . يقهر هم کرد ،يلوس هم شد. يهم کرد يریگ جهیواسه خودت نت ،يدیاز اولش نشن ویزیچ هی ؟یمعذرت واسه چ-

نه؟ ستمیبلد ن. کشمیمنت م

:ادامه دادم. معذبم دیفهم. رو از دور گردنم برداشت دستش

 نهیا شینگفتم که جوابم مثبته، منطق. مدت بهت تعهد دارم نینگفتم که تو ا. بهم نداشته باش يهفته کار کیگفتم . ازت مهلت خواستم -

. به حال خودم باشم يکه بذار

.دمیبه نظرت احترام گذشتم دارم از دستت م نکهیبه خاطره ا نمیدست رو دست بذارم بب تونمیبهاران، من نم-

.يکرد ریشهربانو جونم درگ. یناز کن نهمهیا نکهیقبل ا. يدیپرسیکاش از من م. ستیراهش ن نمیا یول-

.رو بهم دوخت شیجد نگاه

. یمطمئن بش گهیکه از جانب کس د میمدت سر دووند نهمهیاما خدا نکنه بفهمم ا. مونمیجوابت ممنتظر  -

:بزنم که گفت یاومدم حرف. از تعجب گرد شد چشمام

...ترسناك تره ها یک ینیتا بب خورمتیم امینکن، م يچشماتم اونجور. یآشت گه،یخوب د-

دم در ستادمیشدم ا بلند

...شیپ قهیهوا دو د يداشتم که اونم دود کرد دیذره بهت ام هیمن بودم که ...نداره یشکّ یه کسک یتو ترسناک نکهیدر ا-

:از تو در داد زد. ومدیدنبالم ن گهید. رونیب دمیدر رو باز کردم و دو. که بدوِ دنبالم اومد

....هفته واسه خودت خوش بگذرون کی. رسمیبعدا به حسابت م-

...به شهربانو جون انداختم ینگاه. دمیشنیاستان رو مد هیبق دیبا ن،ییپا برگشتم

د؟یستیخسته ن-
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.تازه دمه ییچا. زمیعز نیبش ایب. ستیدل تو دلت ن دونمیم. نه دخترم-

. خورمینم يبعد از غذا چا. ممنون-

...دیدستاش رو به هم مال. دیخند

به خودم . زنهیحرف م شتریب عتیبودم که با مهرداد شر دهید رو ستهیشا. شدمیوابسته م شتریروز به روز ب. رفتیم شیخوب پ زیچ همه

. میشده بود بهیغر. میاز هم دور بود تیمیو صم یمهربون نیدر ع. میبود دهیکش نمونیب یسخت وارید. ازش بپرسم يزیچ دادمیاجازه نم

. خودش بیدام شد و دستش رفت تو جاستخ یدولت مارستانیب هیتو . از تموم شدن درس ساالر برگزار شد بعددو ماه  یمراسم عروس

. زدنیو ساعتها با هم حرف م زدیمهرداد بهش زنگ م. میشدیم کیبه هم نزد میدوباره داشت. شمیپ ومدیم ستهیشا موندیشب که م فتیش

.براش خوشحال بودم

نه ماه بعد فربدم به . بودم ایگار تو رواونقدر خوب بود که ان زیهمه چ. نداشت یانیپا مونیشاد. باردارم دمیاز همون روزا بود که فهم یکی

. با مهرداد عقد کرد ستهیاومد و سه ماه بعدش شا ایدن

درسش داشت . خواستیبه شدت دلش بچه م. دیرسیبه نظر م یراض شیاز زندگ. مینینبود که هم رو نب يروز. ما رو اجاره کردن یبغل خونه

. سر کالس رفتمیمن م گرفتیفربد رو م ستهیشا. درسم رو تموم کردم ادیزحمت ز با. سال عقب افتاده بودم کی بایو من تقر شدیتموم م

هر کدوم . داشت يا دهینبش قبر کردن چه فا. نه ایتو و ساالر بوده  نیب يزیکه چ دمیوقت ازش نپرس چیه. خوب شده بود زیدوباره همه چ

. میخودمون بود هیزندگ ریدرگ

 یخوب يو فربد دوستا ایبرد. از فربد شتریب کردمیحس م یگاه. رو دوست داشت ایبرد یلیساالر خ. اومد ایبه دن ایدو ساله بود که برد فربدم

 یکالس نقاش برد،یو فربد رو با هم فوتبال م ایبرد. فربد يدر توان داره بذاره برا یهرچ خواستیو م خواستیبچه نم گهیساالر د. شدن

. به هم وابسته شده بودن یلیخود بچه ها هم خ دادینشون م کسانیهشون توجه و ب دیرسیدو تا م نیکه به ا نقدریا هخالص....

فربد داشت . شب بود که خسته اومد تو. دمیبار اشک ساالر رو د نیاول يو من برا کردیم يقرار یب یلیخ ستهیشا. فوت شد ستهیشا مادر

. ه اش کاشتمرو گون يبه استقبالش رفتم و بوسه ا. کالس دوم بود. نوشتیمشق هاش رو م

همسرم یخسته نباش-

:زد و گفت يخسته ا لبخند

.مارستانیهر آن احتمال داره برگردم ب. داغونم، امشب آن کال هم هستم یلیخ-

:کردم و گفتم بغلش

. دراز بکش ماساژت بدم ایب -

. که خوابش برده دمینظم شد و فهمکه گذشت نفسهاش م کمی. شیقو يها چهیکم جونم افتادم به جون ماه يرو تخت و با دستا دیخواب

به ساعت کرد  یفربد آشفته نگاه. تلفن بلند شد يکنم که صدا حیبچه ها رو تصح يرو خوابوندم، ظرفا رو شستم و نشستم که برگه ها فربد

:و گفت

؟يداریتو چرا ب مارستانهیحتما از ب-

..رو برداشت یجواب بدم گوش نشد
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...اومدم...ایکن تیخودتو اذ نمینب...امیاالن م...قهید هیآروم باش ....رف بزن دخترد ح...شده یچ...ستهیشا....بله؟-

:جمله گفت هیفقط تو ...دیلباساش رو پوش دمیپرسیتوجه به من که مدام سوال م یرو گذاشت و ب یگوش

.برم دیبا. خاله حالش بد شده-

.امیمنم م-

. گردمید بر مزو...ستین يزیکه چ شاالیا ؟یکنیکار م یفربد رو چ-

. و رفت دیرو بوس میشونیپ

. بود يروز بد. مدسه شدم یاز ساالر نداشتم فربد رو رسوندم و خودم هم راه يخبر چیه کهیصبح با تن خسته در حال. دمیصبح نخواب تا

جفت  کیانداختم،  دیکل. بخوابم کمیبرگشتم خونه که تا قبل از اومدن فربد . حالم خوب نبود و نموندم. کالس آخر بچه ها ورزش بود

بود و  دهیخواب ییرایرو مبل بزرگ پذ ستهیشا. دمیسرك کش. دادیبد م یآهسته رفتم تو دلم گواه. که مال من نبود ودکفش زنونه دم در ب

.وارد شدم و سرفه کردم. اوردمیطاقت ن. تو دهنش ختیریرو م یعیساالر داشت به زور ما

. فتفاصله گر ستهیاز شا انهیناش ساالر

...يزود اومد... سالم-

:نگفتم يزیاما چ.بهش انداختم نیخشمگ ینگاه

خاله چطوره؟-

:ساالر رو به من داد زد. زد غیج د،یخودش رو کش ياسم مامانش بلند شد، موها دنیبا شن ستهیشا

...تازه آرومش کرده بودم-

مگه خودش شوهر  کرد؟یرو آروم م ستهیساالر چرا شا ؟یاحتر نیمهربونم فوت شده بود؟ به هم يخاله . تو اتاقمون دمیطاقت دو یب

چرا سرم داد زد؟ راه تنفسم بسته ...ساالر سر من داد زد؟ من حق داشتم حال خاله رو بپرسم د؟ینداشت؟ چرا تا من اومدم ساالر عقب کش

رفتم تو . کردیولم نم کردنیم انتیبهم خ دیشا سال کنار هم بودن و 4،5 نیتمام ا نکهیفکر ا. افتاده بود به جونم هشک مثل خور. شده بود

 کردمیمدام تکرار م. نبود یجو خوب. زدیلب حرف م ریز ستهیشا. خوردیرو بغل کرده بود و آروم آروم تاب م ستهیساالر سر شا ییرایپذ

طرف  دمییدو...رفتمیم دیبا... بوده عاشقش یزمان هیکه  ادیب ادمی خواستمینم زدم،یافکار مزاحم رو پس م...دختر خاله اشه، دختر خاله اشه

اطیح

...دنبال فربد رمیم-

فربد در اومد يکه صدا دمیدویانقدر تند م. رو برداشتم فربد

...دیمادر دستم رو کند-

...و سرش رو بغل کردم ستادمیا

مونده ششیبابت پ...ستیحالش خوب ن ستهیخاله شا...برم خونه دیفدات شم، با یاله-

..خوبش کنه يچطور دونهیبابا دکتره م. مادر نینگران نباش-
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. و ساالر نبود ستهیاز شا يخبر. در خونه رو هراسون باز کردم. دمیراه رو دو یفربد رو بغل زدم و باق. جمله حالم رو بد تر کرد هی نیهم

چشمام رو باز ...نباشه زیچ چیتو رو خدا ه...نه ا،یخدا...چشمام رو بستم..در اتاق خوابمون رو باز کردم هیبا گر. بود دهیاشک امونم رو بر

....من بود يهایماجرا تازه اول بدبخت نیا یول...دمیکش ینفس راحت...بود دهیساالر تنها رو تخت خواب. دمکر

قرآن  ياصد. مادرم رو از دست داده بودم یکیبه نزد یخودم که زن يبرا سته،یشا ينه برا... دلم سوخته بود یلیخ...مراسم زنونه شدم وارد

بار سوم، انگار که ساالر تنها دکتر ...دو بار از هوش رفت... دیکوبینشسته بود وسط مجلس و تو سر و صورت خودش م ستهیشا... بود دهیچیپ

موند  ستهیکردن و شا یهمه اتاق رو خال یصورتم قرمز شد وقت. با کمک چند نفر بلندش کردن و بردنش تو اتاق. اومد باال سرش استیدن

عاشق ساالر  ستهیبود که شا نیمهم ا. و ساالر دکتر ضهیمر ستهیاون لحظه مهم نبود که شا. حساس شده بودم به روابطشون. اتاق و ساالرتو 

. بکشه شیعشق نوجوون نیبتونه دست از اول یکنم کس باور تونستمیبوده و نم

:ه من گفترو ب. خاله بود ياز دوستا دیشا. شناختمشیکنارم نشسته بود، نم یخانوم

...کشهیم يبنده خدا دخترش چه زجر-

.تکون دادم حوصله نداشتم بحث رو باز کنم سر

:کشف کرده باشه، آروم گفت يزیچ نکهیمثل ا بعد

رو داره؟ ستهیشا يدکتره پسر خاله اشه؟ مجرده؟ چقد هوا نیا گم،یم-

. بود بیبرام عج ستهیساالر و شا يها تیمیفقط من نبودم که صم پس. ها زیچ ندیمردم نگو یزکیتا نباشد چ د،یکشیتو وجودم زبانه م خشم

:آب دهانم رو قورت دادم و فقط تونستم بگم

خانوم متأهل؟ هیداره پشت سر  یحرفا چه معن نیا... شوهر داره، مادر شده ستهیخانوم خجالت آوره، شا-

:بلند شم که گفت اومدم

ما هم اعتمادمون رو از  ره،یگیخدا موش نم يواسه رضا يگربه ا چیروزا ه نیاما ا... توبه ،انیهفت قرآن به م... پسره هم زن داره دمیشن-

...از بس که زمونه خراب شده اد،یبه چشم آدم م کنهیمحبت م یکه به نا محرم یهر نامحرم م،یدست داد

 میتصم کی یط. گشتیبود که دلم دنبالش م يدییمهر تأ نیغاز خانوم نا شناس ع هیصد من  يحرفا. کجا برم دونستمینم. بلند شدم یعصب

. يپر از همدرد. یپر از نگران. کردیبود و ساالر باال سرش نگاهش م دهیخواب ستهیشا. بدون در زدن وارد اتاق شدم یآن

کار مزاحم مطمئن نبودم؟ بودم؟ اف يزیمن که از چ. دستم رو گذاشتم تو دستش. دستش رو دراز کرد طرفم. به طرفم برگشت دیکه د منو

. پدر فربدم بود. باز شده بود و دستش رو به طرفم دراز کرده بود عشقم بود شیشونیمن گره محکم پ دنیکه با د يمرد نیا. رو پس زدم

 دیسرم رو بوس...دور شونه ام و بغلم کرد دیچیدستش رو پ.. زدم و نگاهش کردم يلبخند. گردوندمیبرش م دیبا باشه،شده  ییاگر هوا یحت

:تو گف

... سخته بانو یلیمرگ مادر خ-

.یو موقت یهرچند سطح. فراموش شد زیفقط همه چ. برام حل نشد يزیچ. بغلش آروم شدم تو

 یبا همه ب. دمیمدت اصال ند نیساالر رو تو ا. بود گذشت یبه هر سخت ستهیمادر شا مراسم
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. برگشت خونه خودش ستهیشا. بود یمرد خوب و آروم. بمونه از دو روز خونه مادرش شتریب ستهیمهرداد نذاشت شا سته،یشا يها یتاب

اما . ارمیکردم از غم و غصه درش ب یو سع ستهیشا شیچند بار رفته بودم پ. دو هفته گذشته بود. گذروندیوقتش رو خونه ما م شتریب ایبرد

. ومدیبر نم یاز دست کس يکار. شدیتر م فسردهاون روز به روز ا

خودش بود اما . اتاق خوابمون که مطمئن بشم خودشه يساالر اومد، رفتم پشت پنجره  نیماش يصدا. رهینم دمایوقت  چیشب رو ه اون

تو کارگاهش  روقتیمهرداد معموال تا د دونستمیم. ضربان قلبم باال رفت. نایا ستهیراست رفت در خونه شا کی. طرف خونه ومدین

 یلیشک خ. بود ومدهیساالر هنوز ن. ده بار از تو پنجره نگاه کردم. رو شستم ییرفشوتو ظ يسه بار ظرفا. مخودم رو سرگرم کرد...مونهیم

. ذارهیاثر م انشیو بعد هم رو اطراف خورهیاول مثل خوره خودش رو م. اعتمادش رو از دست بده نیاز زوج یکیخدا نکنه . بهاران هیبد زیچ

. خسته بود. ساالر اومد خونه. آدینم نییو از موضعش پا نهیبیرو م وانیل یخال مهین. شهینم شسر یمنطق چیکه مشکوك شده باشه ه یآدم

. دنیخندیو به من م دنیرقصیدست تو دست م. دنیخندیو ساالر بهم م ستهیشا. دمیتا صبح کابوس د. نگفت يزیاونم چ. دمینپرس يزیچ

افکار خودم غرق  يتو. رمیحقم رو که ساالر بود پس بگ ییتنها خواستمیم. نگمخواستم که تنها بج. دمیوقت نپرس چیاشتباه کردم بهاران، ه

برنده بشه  دیکه با یدارم و اون یعشق بیرق هیانقدر بهشون فکر کرده بودم که باورم شده بود که . رفتمیپذیرو نم يا گهید زیچ چیبودم و ه

اما . الزم نبود ينداشت، مبارزه ا يبا ساالر رابطه ا ستهیاگر شا. بودم مئنمط. کردمیممکنه فرض مساله غلط باشه فکر نم نکهیاصال به ا. منم

بخوره سر  دییٔدر هم شکسته ام کرده، مهر تا ينجوریفرض مساله ا یوقت. شمیباشه خورد م ياگر رابطه ا کردمیفکر م. دمیوقت نپرس چیه

. ذارمیم ابونیبه ب

 کردمیفکر م یحرفا االن برام شرم آوره، اما گاه نیا. شدیم شتریب شکّم روز به روز. دوباره باردار بود ستهیشا. هم گذشت گهیسه ماه د دو

مقدمه ازش خواستم خونه رو  یروز ب هی. بهش اعتماد نداشتم. بد شده بود یلیروابطم با ساالر خ. ستیبچه تو شکمش مال مهرداد ن

 انتیدارن بهم خ ستهیساالر و شا نکهیبه ا دادمیطش مرب فتادیم یهر اتفاق...شک کردم شتریب... قبول نکرد... گهید يجا هیم یو بر میبفروش

به  ستهیدو بار شکست و شا یکیسرش  ایبرد...خوردمیمن حرص م, کردیکه ساالر کار م یمارستانیب رفتیم شدیم ضیمر ستهیشا... کننیم

.کردیمن رو شعله ور تر م ياعتماد یب شیساالر گفته بود وآت

اسمت رو مامانت انتخاب کرد، حساس بود که حتما بهاران صدات . بود دهیچیبهار همه جا پ يفند بود و بواس يآخرا. ياومد ایتو بدن نکهیا تا

 ایاز فربد و برد. تر نیریو ش يشدیروز به روز بزرگتر م. نینازن کردیصدات م. بود ساالر بود یقاعده مستثن نیکه از ا یاما تنها کس. میکن

به سمت  کردیساالر شال و کاله م د،یکشیبه دو روز م دنتیند. يکرده بود اتیزبون نیریش ي ونهویکه عاشقت بودن، ساالر رو د میگذرب

:گفتیمهرداد دائم م. خونه تون

..مردا تا دختر دار نشن بابا نشدن-

و رو داشته مثل ت یکیدوست داشت . خواستیدلش دختر م. ام خوبه هیروح يبرا گفتیم. میشب ساالر ازم خواست دوباره بچه دار بش هی

.زبون و خوشگل نیریش. باشه

 گهیدکترا گفته بودن تک زا هستم و د. خوردمیکامال افسرده شده بودم و قرص م. شدیروز به روز حالم بد تر م. دینرس جهیبه نت تالشامون

 کیاز سر کار . به خاطر تو نایا ستهیخونه شا رفتیم ماًیساالر بود که مستق کردیم میاز همه عصبان شتریکه ب يزیاما چ. شمیبچه دار نم



ربر انجمن نودهشتیاکا  64بهاران –  صبح آرزو                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥٤

باعث نشد که از  نایاما ا. کنمیمحروم م شیلذت زندگ نیدارم ساالر رو از بزرگتر کردمیفکر م. شدیم میمنم حسود. اونجا رفتیراست م

تابستون بود . رهیمن ادمیوقت  چیه. میکن یکرج زندگ میبر دیبا. میخونه مون رو عوض کن دیکفش که با هیپام رو کردم تو . فتمیتک و تا ب

اومده بود  یاسباب کش يبرا ستهیشا. رفتیوفاداره حرفم رو پذ مونیثابت کنه چقدر به زندگ نکهیا يساالر برا. میکرد یکه اسباب کش

 حواسش نبود که. که مرتبط به خودمه و دوست دارم بر دارم یازم خواست هرچ. مونیو نوجوون یکارتن پر از خاطرات بچگ هیبا . کمکمون

فقط  ومد،یم یبه نظر خال. از اون کارتن فقط همون دفتر رو برداشتم. وقت نذاشت بخونمش چیهمون که ه. دفتر خاطرات خودشم تو کارتنه

دنبال . رو نجات بدم میزندگ دونستمیحق خودم م طیتو اون شرا نکهیفقط ا. کارم ندارم نیا يبرا یمنطق چیه. شده بود اهیچند صفحه اش س

.دوستم عتماد کنم نیتریمیمبخوام به شوهرم و ص نکهیاز ا شتریب شتمگیاثر جرم م

سالها گذشت، نه من از راز دلم .نباشه و نظرش راجع به من عوض بشه یچیه دمیترسیم. ازش بپرسم ستهینتونستم در مورد شا چوقتیه

از گم شدن  یزدم، نه اون صحبت یحرف ستهیشانه من از برداشتن دفتر خاطرات . رفتار من کرد ياز سرد یتیگفتم نه ساالر شکا يزیچ

. دفترش کرد

بار  کیحد اقل  يهفته ا ایفربد و برد يبه هوا. کنهیساالر از هر کس دل بکنه از تو نم دونستمیاما م. میدیدیرو م نایا ستهیکمتر شا گهید

از مدرسه . و تواومده بود کرج نتونست برگرده ایکه با برد ستهیشا یشب سرد برف کی نکهیتا ا. ومدیاز دستم بر نم يکار. تهران رفتیم

وارد که شدم . دنیخندیو م خوردنیم يو ساالر چا ستهیو شا کردنیم يباز اطیبچه ها تو ح. هنوز خونه ماست ستهیشا دمید کهبرگشتم 

زن  کی تونهیکس نم چیه. ب بودتو دلم آشو. رونیب ییرایبا خنده رفت از پذ ستهیبا ابروش به من کرد و شا يساالر اشاره ا. ساکت شدن

که به خاطر برف  دمیفهم. خندنیمن م شیدارن به ر کردمیکه فکر م نهیبد تر از همه ا. شده انتیبهش خ کنهیحس م یرو درك کنه وقت

 نایا ستهیاساالر هم نذاشته بود ش. گشتیبه شمال سفر کرده بود اون شب بر نم يکار يبسته شدن و مهرداد که برا یشمال يجاده ها دیشد

. دمیچیپیمثل مار به خودم م. برن

به . طاقتم طاق شد. با اومدنم دو باره ساکت شدن. زدیحرف م واشیساالر و  کینشسته بود نزد ستهیبرگشتم شا یتو اتاقمون وقت رفتم

:سالش بود گفتم زدهیس گهیفربدم که د

...زود. تو اتاقت دیو بهاران بر ایبا برد-

با . داشتمیرو اون تو نگه م شدیم مونیکه مربوط به دوست زیداده بودش و هرچ هیبهم هد ستهیخود شا. میمیقچه قدرفتم سراغ صندو منم

. رفتار نبودم نیا ي ستهیمن شا. من دوستش بودم. کردمیرو تموم م زیهمه چ دیبا...نامه اش رو برداشتم...لرزون درش رو باز کردم ییدستا

:به اشک نشسته داد زدم ییبا چشما...رونیاز در رفتم ب...دمیدیم انتیخ دینبا. بودمن يمن زن بد

...بخون نویا نجایا ایب...ستهیشا-

:با تته پته گفت... دینامه رو که از دستم گرفت رنگش پر...اومد جلو مبهوت

؟يتو از کجا آورد نویا-

...ستیاوناش به تو مربوط ن-

:شد کمیزدساالر ن...زدیقلبم تند تند م...دیلرزیم دستام

شده؟ یبانو چ-
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:داد زدم...براشون پختم یچه آش دونستینم. بود شیخبر یمتعجبش نشون از ب صورت

...بلند...بخونش  ستهیشا-

...من یول-

...بلند بخونش....و اما نداره یول-

:کرد و گفت یپوف ستهیشا

ده؟یم یکارا چه معن نی؟ ا....شهربانو یکنینبش قبر م-

:ا نفرت تو چشماش زل زدمب....شدم کشینزد

تو که چشمت دنبال پسر خاله ات بود چرا  ن؟یبر یآب ریز نیتونیم یتا ک مونم؟یخبر م یب یتا ک يفکر کرد ده؟یم یتو چه معن يکارا -

راهش رو باز  يدار دونستمینم ،یساالر رو فراموش کن يخوایبا من ازدواج کنه؟ منه احمق رو بگو فکر کردم با ازدواج با مهرداد م یگذاشت

...یکنیم

:زدم غیج...ومدمیکوتاه ن. کس نخورده بودم چیگوشم خوابوند که تا به حال از ه ریز يا دهیساالر کش...طرف صورتم سوخت هی

...و گرنه...بلند يبا صدا...نامه ات رو بخون-

...دم نبوداصال کنترل اعمالم دست خو. رو برداشتم نشیتر زیت. طرف کارد آشپزخونه هجوم بردم به

...شاهرگم رو زنمیتره م زیعز امیبه جون ساالرم که از دن...کشمیبخونش و گرنه خودم رو م-

:دیساالر غر...دیبر یکم...چاقو رو رو رگم فشار دادم...از جاش تکون نخورد ستهیشا...مبهوت جلو اومد ساالر

...کشهیداره خودش رو م ینیبیمگه نم! المصب گهید بخون د-

نگاهش از من به ساالر . به اشک نشسته اش دل شکاك من رو نرم نکرد ياش و چشما هیلرزون آماده گر يچونه  سته،یلتمس شام يچشما

انقدر چاقو رو فشار داده بودم که خون از دستم ....ریسرش رو انداخت ز. بود در گردش بود ستادهیاتاق ا يو ناراحت گوشه  یکه عصب

:ستهیجلو شا دیرپ ساالر.... ختیریقطره قطره م

....رهیزنم داره از دستم م. تو رو ارواح خاك خاله بخون ستهیشا-

:دیکش رونیب ستهیحرکت نامه رو از دست شا هیبه من کرد و تو  ینگاه

...خونمشیاصال خودم م-

:موقع، رو به من گفت یب یبا آرامش. دست لرزونش رو جلو برد ستهیشا

. میدوست بود شهیهم م،یبود دهیمون با هم نجنگ ایوقت سر عروسکا و اسباب باز چیما ه م،یرسب نجایبه ا کردمیوقت فکر نم چیه-

نامه رو  نیا. تر کیاز خواهر نزد م،یدوست بود. میماها دشمن نبود. باهات بجنگم که در مقابل ازدواجتون ساکت موندم خواستمینم

پس ....یباش یو خوشبختم تو از ازدواجت راض یه من از ازدواجم با مهرداد راضاونقدر ک کنمیفکر نم...کنهینم بترو ثا زیچ چیاما ه.خونمیم

.... کنمیهزار بار خدا رو شکر م يمطمئن باش من روز

عشاق ي نندهینام آفر به
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ه دستت ب يجور هیامشب  نیهم خوامیپر از جرئتم اونقدر شجاع شدم که م سمینویاالن که دارم م شه،یم ینامه چ نیسرنوشت ا دونمینم

...که مدتهاست تو دلم خونه کرده اعتراف کنم یبرسونم و به عشق

تفکر بزرگ شده ام که به جز  نیبا ا. يمن بود یحام شهیکه هم آورمیبه خاطر م یاز بچگ. يمن نبود يپسر خاله , تو تنها  زم،یعز ساالر

هر روز  خواهمیادت کرده ام و از سر عادت است که مع دنتیبه د کردمیاوائل فکر م. ستیممکن ن میبرا یتو زندگ تیچتر حما ریز

 نیاما ا...شده ام دنتید ماریکار از عادت گذاشته، ب. را دارد تیو هر لحظه هوا گذاردیم يکه دلم سر ناسازگار تهس يچند روز. نمتیبب

 ستم،یبودنت ن يقدر دان لحظه ها....شفاست دنتیانگار نه انگار که د لرزد،یتنم م شنومیرا م تیصدا,  نمتیبیم یاست که وقت يچه سر

...کرده است ماریدنت وجودم را بیاضطراب رفتن و ند...شده ام ماریب

و تو را در  دنیشیحس به تو اند...است یمن حس خوب يبرا یدلتنگ...من دلتنگ تو بودن را دوست دارم ؟یتو خودت را نگران من کن نمینب

است که قلب کوچکش  یدخترک ينعمت برا نیبزرگتر نیو ا زنندیها با من حرف م هیثان یحت دلتنگ تو باشم یوقت...نداشتن، داشتن نیع

.... تنها بوده شهیهم

..آوردیم دهیدلم، رس يکه تو که تو را در سبد کال آرزوها شمیاندیم یبه صبح. اوردیو تو را به ارمغان ب دیایب دیکه شا نگرمیم ییفردا به

....یدانستیرا م میصبح آرزو....ینستدایرا م میکاش تو هم فردا يا

ساالر محو و ...و بهاران رو صدا زد ایبرد ستهیشا... کز کرده و به فکر فرو رفته بود يساالر گوشه ا. اشک هاش روون بود...رو بست نامه

پر بودم از خشم، از ... ودکرده ب جادیرو دستم ا یقیچاقو زخم عم...بهاران رو تنش کرد يلباس ها... چشم دوخته بود يمات به گوشه ا

فربد رو  ستهیشا...به هم نگاه کردن یمدت طوالن يهر دو برا...رو گرفته بود ایفربد دست برد...کردیولم نم يحماقت لحظه ا ساحسا...درد

اما ...دمیشون دودنبال مونیپش... تشنه شونم بود دیشا...گرسنه رفتن....ساعت ده شب بود...کس از جاش تکون نخورد چیه....و رفت دیبوس

....هوش رفتم زا دهیبه کنار در نرس

که ته چشماش خونه  یاما غم کرد،یتمام عذاب پنج ساله ام رو درك م دیساالر باهام مهربون شده بود، شا. دمیرو ند ستهیوقت شا چیه گهید

دست خط موند که نوشته بود اون  کیش تنها و از میتصادف از دست داد هیدو سال بعد ساالر رو تو ... وقت برام نگفت چیکرده بود رو ه

... خوشحال کردن من بود يها برا يکار یو تمام مخف رنیکردن من جشن تولد بگ ریغافلگ يبرا خواستنیم سته،یبا شا ،یشب برف

ام رو هم  هیگر يجلو. نشده بود یحرصم خال. ومدیبلندم رو انقدر کف دستم فشار داده بودم که جاش زخم شده بود و خون م يها ناخن

از کرج برگشته بوده تهران؟ ساالر چطور تونسته به امان خدا ولشون کنه؟ تمام  يده شب چه جور. کردمیمامانم رو تصور م... نگرفته بود

 انگار. شدمیم یحرص شتریب کردم،یفکر م شتریب یمامان چه طور تونسته ببخشه؟ بابا چرا واکنش نشون نداده؟ هرچ ر،حرفا به کنا نیا

رفتار کنن؟ يچطور دلشون اومده با مامان مهربون من اونجور. رمیمامانم رو من بگ یدوست داشتم انتقام خوب

 نهیشهربانو جون رفته بود و فربد دست به س. نکرده بودم هیگر ينجوریمدتها بود ا. ختمیریصورتم اشک م يبه پهنا. رو بلند کردم سرم

...:محکم و بزرگش گرفت يدست سردم رو تو دستا...کنارم نشست د،یدتوجهم رو که . بود رو به روم ستادهیا

....جات باشم تا عمق فاجعه رو بفهمم دیبا دیشا دونمیم...درکت کنم کنمیم یسع یلیخ-
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:شد و گفت رهیخ میاشک يتو چشما...چونه ام ریدستش رو زد ز. نگفتم يزیکردم و چ ینیف نیف

....هستن میغم زندگ نیتر قیو عم نیسخت تر یبارون يچشما نیا. اشکا عمق فاجعه منن نیاما ا-

:شستش اشکم رو گرفت با

....بخند بهارم شهیهم... نمیبب یوقت چشمات رو بارون چیه خوامینم-

ش دلم از....نظرم در مورد مامانش عوض شده بود...رمیفربد مهربونم رو به عنوان پسر شهربانو جون بپذ تونستمینم....شدت گرفت اشکم

:زمزمه وار گفت...سرم رو بغل کرد...بود نیچرک

برسونمت خونه؟ يخوایم-

نذاشت خودم رو ...برم ادیچقدر خوب بود که نذاشت با داد و فر....دیفهمیچقدر خوب بود که م. نگاهش کردم ینگفتم و با قدر شناس يزیچ

....وگرنه آماده بودم بمبارونش کنم. ربانو جون رفته بودبه خودم که اومده بودم شه. رو داشتم لشیپتانس....مامانش خراب کنم شیپ

به فربد  تشیاز کجا معلوم بعدها حس مالک شد؟یم یمن با فربد چ فیتکل...داشتیآروم و هماهنگ با قدم هام گام برم. رو گرفت دستم

 شیپ زیدفعه همه چ کی....وهرا باشهاز اون مادرش ومدیدخالت نکنه؟ بهش م مونیهست که تو زندگ ینیرو خراب نکنه؟ چه تضم میزندگ

. زن بود نیا ریمامانم تقص يها یکس یتمام ب. شده بود لیتبد والیبه ه روزیجون خوشگل و با کالس د بانوشهر. چشمم عوض شده بود

...دمیدیهمه و همه رو از چشم شهربانو م...شیپناه یهاش با خانواده شوهر، ب يریهاش، درگ ییتنها

...کرداتاقش رو باز  در

...منتظرت نمیشیباال م نیهم منیلباسات رو عوض کن، من تو نش-

...عاجزانه صداش زدم...رو کرد که بره پشتش

...فربد-

و فلک در کار بودن که ما به هم  دیچرا ابر و باد و مه و خورش شه؟یواسه هم رفتمیشد، داشتم م دیاما برنگشت، هق هقم تشد ستاد،یا

ومد؟یبا مشکل من کنار م ياون چه جور شد،یمن هم که دلم صاف م...شدینم شد،ینم م؟ینرس

مثل آب ..... کردم هیخودم رو تو بغلش انداختم و با صدا گر ،یآن میتصم کیبا .... برگشت  د،یو مکثم رو د دیام رو شن هیگر يصدا

لحظات  نیفقط دوست داشتم آخر خواستم،ینم زیچ چیه... دستش رو انداخت دورم و بردم تو اتاقش.... جدام کرد نیاز رو زم یخوردن

و  نیاول يبرا خواستمیم. آروم بشم مشیبار با عطر خنک و مال نیآخر يبرا خواستمیم. نحو به خاطر بسپارم نیبهتررو به  میعاشقانه زندگ

 يزیچ....و با پاش بستدر ر... کنم هینافرجاممون گر يمشابه و عشقا يخودم، مامانم، سرنوشتا يبار سر رو شونه هاش برا نیآخر

....خوردیم بتا یکم.... کردیگوشم شششش م يتو گفت،ینم

...حرف بزن بهارم، حرف بزن-

چرا مامانت اون کار رو کرد؟ چطور دلش  م؟یشد يچرا مثل دو خط مواز رسونه؟یمنو تو رو به هم نم یراه چیچرا ه شه؟یم ينجوریچرا ا-

خودم  یزندگ لمیخودم کارگردان ف تونمیکنم؟ چرا نم دایتو رو پ دیچرا من با ابون؟یکنه تو خ زن و با دو بچه ول هیاومد؟ چطور تونست 

داشته باشه؟ میبه زندگ یآرامش راه دیچرا نبا شن؟یتموم نم امباشم؟ چرا اشک
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و داد  دمیکوبیاش م هنیبا مشت به س...دوباره به سمتش حمله کردم....ختیتو دلم فرو ر يزیچ...نگاهش کردم یکم...فاصله گرفتم ازش

زدمیم

 یخوب نقدریچرا ا ؟یستیچرا؟ ها؟ چرا مثل مامانت مغرور و سخت ن ؟یکنیچرا منو وابسته م ؟یمهربون نقدریچرا ا ؟یخوب نقدریچرا تو ا-

....کردمیمپشت سرمم نگاه ن...دردسر یب...رفتمیم...يخوب نبود نقدریکاش ا...داغونم ينجوریتوِ که ا ریتقص رتوِ،یفربد؟ همش تقص

که زده بودم  ییگلوم از دادها...خشک شده بود یلبام از تشنگ....حال و خسته بودم یب...رفته بود لیتحل میانرژ...رو گرفت مشتم

صدا شده  یام ب هیگر. امیب رونیدوست نداشتم از بغلش ب. آروم تر شده بودم...شدیم نییباال و پا یهماهنگ تمیاش با ر نهیس... سوختیم

نفس هاش و کوبش قلبش بود که آرومم  يصدا...نگفت یچیفربد ه...ام بند اومد هیتا گر میبه اون حالت موند درچق دونمینم...بود

....در انتظارمه یچ دونستیخدا م...تا عطرش رو به خاطر بسپارم دمیکش یقینفس عم...کرد

....ختیکرد تو موهام و بهمشون ردستش رو ...زد یتو چشمام کرد و لبخند کمرنگ یخودش جدام کرد، نگاه از

ه؟یخونه همسا یفتیفوتت کنم ب يخوایم ؟یفسقل یزنیمنو م ؟یکنیم یسر من خال تویدق دل گهیحاال د-

....دیترد یشک ب یب...مرد بودم نیعاشق ا...کردم یجون یب خنده

م؟یلباسام رو عوض کنم، بر شهیم -

:لو خم شد و گفتبه ج یکم...مکث باز کرد یرو بست و با کم چشماش

...امر شما، مطاع-

 دهیشاه بخش. امیداشتم تا فکر کنم، تا با خودم کنار ب ییبه تنها اجیاحت. گشتمیعصر شده بود و بهتر بود بر م. تند وسائلم رو برداشتم تند

....دیبخشینم ریبود، وز

. دمیند یاحترام یمکث کردم، دو روز مهمونشون بودم ب یمک. ادب نبودم یناراحت بودم، اما ب م،یکنار در اتاق شهربانو جون رد شد از

:به فربد گفتم. کنار در متوقف شدم. نگرفته بودم ادی ينجوریکنم، ا یاحترام یب تونستمینم

....امیکنم، م یاز مامانت خداحافظ-

13

 یزندگ عیه گذشت فکرم به شدت مشغول وقاک يهفته ا. ونیزینشسته بودم جلو تلو رسامیو ام ایکرده بودم و منتظر برد زیرو تم خونه

به دل  يزیو ازش چ کنهیکرده بود که شهربانو رو درك م دکیٔتمام مدت تا. در موردش با مامان حرف زده بودم یلیخ. گذشته مامان بود

 شهیحرف زدن با مامان مثل هم. سو تفاهم از دست داده بودن هیبا هم بودن به خاطره  يسالها رو برا نیبود که تمام ا نیناراحت ا. نگرفته

از خودش  شتریب گفتیمامان م ایآخر نیا یحت. نداشتن يا نهیک چیفکر کنم که مهم مامان و بابا بودن که ه نیبه ا تونستمیم. کردیآرومم م

تو  یو حساب شدیم ینفبود اما دو روز به مامان زنگ نزنم، سرم پر از افکار م یکاف. دهیسال زجر کش نهمهیا کهدلش واسه شهربانو سوخته 

. ومدمیفربد درم يدلم از خجالت مامان بابا
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خوشحال بودم که بهم فضا . نه ایالزم دارم  يزیچ نکهیدر حد ا. کوتاه یلیخ. دیپرسیحالم رو م. هر روز اس ام اس داده بود بایهم تقر فربد

 هیتمام بشن و من بتونم  یو خوش ریتوفان ها به خ نیمام ات خواستمیاز ته دلم از خدا م. ذارهیو تحت فشارم نم کنهیمحدودم نم. دهیم

. و راحت رو با فربد شروع کنم رومآ یزندگ

. نگفتم يزیراه و چ یربطش دادم به خستگ. دیرسیهر دو گرفته و ناراحت به نظر م يچهره ها. وارد شدن ایو برد رسامیام

و فردا بعد از ظهر دوباره بر  موندنیکه بچه ها فقط امشب م ییاز اونجا. رفت به اتاقم یاستراحت کوتاه يبرا ایو برد میرو خورد ناهار

ته دل من  دونستیکامال م گهیبرداشته بود، د رسامیو چسبوندن من به ام يدست از مسخره باز. نگار رفته بود خونه عموش راز،یش گشتنیم

. چه خبره

. بود لشیزده بود و سرش تو موبا هیآشپزخونه تک واریسام به د ریام. یفکردم و گذاشتم تو جا ظر یظرف رو هم آبکش ي کهیت نیآخر

:اومدم از در آشپزخونه خارج شم که صدام زد. از کرم مرطوب کننده ام زدم یدستام رو خشک کردم، کم

م؟یبا هم حرف بزن شهیم-

...سیدر راه ن یخوب يخبرا گفتیلحنش م.ختیته دلم فرور يزیچ

. چشم دوخت تو چشمام. خودشم رو به روم نشست. سست نشستم ییبا دست و پا. کردیبود و منتظر نگاهم م دهیآشپزخونه رو کش یصندل

 یوقار خاص. رو بگه يزیچ کنهیمشخص بود که دل دل م. نشست نهیداد و دست به س هیتک یصندل یبه پشت. نگاهم کرد رهیخ يچند لحظه ا

.زی، دستاش رو تو هم گره کرد و گذاشت رو مبه سمتم خم شد یکم رهدوبا. دیباریاز حرکاتش م

خانوم  يپولها نیهم شیکی تونهیمورد سرقت گزارش شده داشته که م نیچند سیپل. ستیاوضاع خوب ن یلیکه خ یبدون دیبهاران، با-

از رو اثر انگشت هم . دهیسال طول کش نیدست که چند نیاز ا میدار ییو ما پرونده ها هیطوالن یلیاون سرقتها خ یمراحل قانون. طاها باشه

 یاحساسات.کرده یکار اشتباه ایمتأسفانه، برد. مشکوکه هیقض یکمی. نبود فیاثر انگشت تو هم رو ک یحت. نشد رمونیدستگ يادیز زیچ

 تونمیمباشن  یخانواده بخوان منطق نیاالنم اگر ا نیهم. حل بود هیوقت داشتم، صد در صد قض شتریمن اگر چند ماه ب. دهیشده و چک کش

. شنبه خیدستشون چک داره به تار ایکه برد نجاستیمشکل ا. يثابت کنم تو دست به پوال نزد

:تر گفت میمال...ام کرد دهیبه صورت رنگ پر ینگاه. مکث کرد یکم

 کی ایاگر برد م،یون بدواکنش رو نش نیتر یمنطق میتونیچون م. بد آماده بود طیشرا يوقتا بهتره کامال برا یلیخ. یکه بترس گمیرو نم نایا-

.کنم یته دلت رو خال خوامیاالنم من نم. اونجا چک بکشه رفتیداشت نم یدرصد از قبل آمادگ

:گفت یآروم يبا صدا.... کرد سیبا زبونش لبش رو خ یکم. تو دهانش دیرو کش نشیپائ لب

که واسه دل خودم انجام  هیزیچ هی. به پدرت دارم نداره کنمیکه احساس م ینیبه د یربط چیه نیو ا. فتهیبرات ب ياتفاق بد ذارمیمن نم -

. ستمیمنم ن یاگر تو خوشحال نباش. دمیم
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 شیکردم که پ يوجودم رو قلقلک نداد به جز خجالت، نکنه من کار یحس چیه کرد؟یاالن داشت ابراز عالقه م. دهانم رو قورت دادم آب

تو  نیاز ا شتریآرومش نذاشت ب يصدا. بوده و بس یمحل یفقط ب کنم،یم فکر یهرچ ستم؟ین لیم یخودش برداشت کرده نسبت بهش ب

...خودم غرق شم االتیخ

 کی یدوست ندارم حت. باز نشه انیبه جر سیپل يکه پا کنمیم ياما اگر نشد، هرکار. رمیرو پس بگ ایچک برد کنمیمن همه تالشم رو م -

. ساعت کی یحت. بازداشتگاه يشب بر

 يدخترا. و خمار بودن زدنیحرف م یمشت زن معتاد جلو چشمم جون گرفت که الت کی ریتصو. دیو زندان تنم لرز فکر بازداشتگاه از

بغض ... نداشتم يبهتر ریتصو. تو کتابها خونده بودم. بودم دهید لمایبود که تو ف يزیچ نیا. کردنیو قهقهه هاشون که منو مسخره م يفرار

جلو آورد، چشماش رو رو هم گذاشت  دیدستش رو با ترد...کردم رسامیبه ام ینگاه صالیو با است تو چشمام جمع شد کاش. گلوم رو گرفت

:زد و گفت یچشماش رو باز کرد، لبخند آروم. و دستم رو گرفت

. پات به زندان باز شه ذارمیها؟ من بهت قول دادم، نم یناراحت باش نمینب-

بلند . به احساس من بود رسامیام يدواریام خواستم،یکه م يزیچ نیوسط آخر نیا. رمایآروم دستم رو از تو دستش در ب یلیکردم خ یسع

:گفتم یلب ریز. شدم

. روز بتونم جبران کنم کی دوارمیو ام يکمکمون کرد یلیخ. رسامیام يلطف دار یلیخ-

:زمزمه کرد...ستادیا

کس  چیه ،يرو نکرد يکار هیتو  یوقت. ، سوخت و سوز ندارهو زود داره رید شه،یتموم م یو خوش ریبه خ زیهمه چ. نباش یچینگران ه-

کدومتون به  چیه يمن دوست ندارم پا. یستیمتهم ن یاز نظر قانون ،ياقرار نکرد یکه به عمل یتا زمان. يثابت کنه که کرد تونهینم

. ایتو، نه برد نهبازداشتگاه باز بشه، 

چقدر محکم . چقدر دوستش داشتم...بود داریبرخالف تصورم ب ایبرد. م تو اتاقمشغول رفت يو فکر نییپا يبا سر. تشکر کردم دوباره

. فتهیبراش ب يممکن بود بذارم اتفاق بد ریبشه، غ ریدرگ نیاز ا شتریب ذاشتمینم. کنارم بود، محکم و مقتدر شهیهم. بود ستادهیپشت من ا

از خودش،  شتریو مطمئنم ب. نگران بود....گفتینم يزیچ. و خوردمبغضم ر....سرش رو چسبود به سرم. و رفتم تو بغلش ددستش رو باز کر

. من نگران بود يبرا

 يصبح زود بلند شدم، رفتم تو آشپزخونه و کتر. که خانوم خواهان بود، من خوانده دمیدیم یخودم رو تو دادگاه. دمیتا صبح نخواب اونشب

. یچ یعنی شورنیتو دلم رخت م گفتیم یکی یوقت دمیفهمیحاال م. کم کنمدرونم  شیاز آت یدست و صورتم رو آب زدم تا کم. رو گذاشتم

. رفتیم نییپا یآسانسور ناگهان یمثل وقت خت،یریتو دلم فرو م يزیو دائم انگار چ دیچیپیدل و روده ام به هم م

سرد شده  تینها یصورتم ب. گشتیر منرفته ب رفت،یم نییاز گلوم پا ینتونستم بخورم، هرچ يادیصبحانه ز ا،یبرد يها هیتوجه به توص یب

بزنه  مینیبه اسم روح از دو سوراخ ب یرنگ دیغبار سف ،يروح و پر يقصه ها نیو انتظار داشتم مثل ا دهیکه رنگم پر دونستمیبود م

 بیس هیشب يزیچ هیو  دشینم قینفسهام عم...محکم بود و با فاصله....تند ایضربان قلبم کند  دمیفهمینم. دادمیجون م تمواقعا داش...رونیب

بار  ریخودم ز خواستمیم. داشتمیوا م یاحساس يرو به واکنش ها ایبرد کردمیم هیگر. نکنم هیقسم خورده بودم گر. خوردیگلوم وول م يتو
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خواهرش  دکریسپر م نهیس شد،یبال کش من م ایبرد اوردمیکم م دن؟یکشیو اون جور اشتباهات منو م نیا دیبا یتا ک. اشتباهم برم تیمسول

. خواستمیرو نم نیو من ا...نهینب بیآس

توانم رو جمع کردم و نفس  يهمه . بود زل زدم دایهم ترسش پ شیآرا ریز یکه حت يدختر دهیرنگ پر يرو باال گرفتم و به چهره  سرم

با . قرمزم رو رو سرم مرتب کردم شال....انگار که ورزش کرده باشم....کردیخسته ام م دنیکش قینفس عم.... سه...دو....کی. دمیکش قیعم

آدامس ترش دوست داشتم، برعکس غذا خوردنم که ...گشتیآرامش رفته به ذهنم برم...دمیآروم جو...دهانم انداختم وت یآدمس نهیطمأن

....بودم نیریعاشق طعم ش

. کردمیحداقل تظاهر م. خونسرد بودم. تمرف یبه سمت جا کفش یبدون حرف. بودن دهیسام کفشاشونم پوش ریو ام ایبرد...دل کندم نهیآ از

...یپر بود از نگران...کدومشون آرام نبود چینگاه ه...شدن کینزد ایسام و برد ریام

:آروم گفت ایبرد

؟یخوب یمطمئن-

...که با دقت آراسته بود ییتو موها دمیدست کش....کردم یمحکم ي خنده

....هنوز آخرش نشده رسه،یآخرش خوبه، اگه خوب به نظر نم زیهمه چ...که کشنمینم... شهینم ای شه،یحل م ای...بد باشم دیچرا با-

. زدم و از خونه خارج شدم يلبخند

.باشم و مثبت دواریبود که ام نیا ومدیکه ازم بر م يتنها کار کردم،یخودم تو هوا پخش م يمثبت بود برا يانرژ یهرچ

که خط اطووش  يآرنج تا زده بود، و شلوار يها یکیهاش رو تا نزد نیونه اش که آستمرد دیسف رهنیبا پ رسامیام. شدم ادهیآژانس پ از

از حد بلند  شیب واریبه د یو بعد نگاه. شد دهیکش ناینگاهم به خونه فربد ا. دیکش رونیب نیرو از ماش نشیسنگ فیک زدیهندوانه قاچ م

 جانیه یکی....غم یکی يشاد یکی...غم يگریعشق و د یکی...شد ریمختلف به قلبم سراز جانیاحساس متفاوت، دو ه ود...عمارت طاها

کوچه  کی...کوچه، دو خونه کی...پر بودم از تضاد...وحشت تنها گذاشته شدن یکیوحشت از دست دادن  یکی...ندهیترس آ یکی یعاشق

...دستش رو گذاشت رو بازوم...شد کمیزدن ایبرد...چقدر نا مطمئن ق،یچقدر عم...کردیم دامن جهنم و بهشت رو ج يبرا یکه با مرز نازک

فربد؟ شیپ يقبلش بر يخوایم-

...تکون دادم یرو به نشونه نف سرم

....عادت کنم دیعادت کنه، با دیخوب تموم نشه، با انیجر نیاگه ا...و نه باهاش حرف زدم دمشیهفته است نه د کی-

 يبرا شد،یبهم ثابت م یاگر اتهام..دوباره فربد دود شد رفت هوا دنیل نداحتما يآور ادیکرده بودم، با  يخودم رو قو شبیاز د یهرچ

از عمارت ...دستم رو گرفت ایسام جلو رفت، برد ریدر رو باز کرد، ام یزنگ در فشرده شد، عل...رفتمیم یخداحافظ یب..رفتمیم شهیهم

نوار ضبط  کیمثل  زیهمه چ...میپر از تسل دیپر از ترد...دهنیپر از عشق، پر از ترس آ...دو ماه گذشته بود...شدیم ارتکر خیتار م،یگذشت

 هیخانوم به عصاش تک....پشتش رو به خانوم نکرد و خارج شد یعل..میشد تیهدا یبه اتاق نارنج..میتو حال منتظر موند...شده تکرار شد
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و  میسالم کرد...دیباریل از رفتار و ظاهرش مخانوم هم درست مثل دفعه قب یابهت، اقتدار و خودخواه...دسر جاش بو زیهمه چ...زده بود

...هرگز داده نشد ای دمیکه من نشن یجواب

:صاف کرد و رو به خانوم گفت یسام گلوئ ریام

...عتیخانوم شر لیهستم، وک يبنده مسعود-

...عقاب عصاش ضرب گرفته بود يکلّه  يبا انگشتاش رو. زل زده بود رسامیمنتظر به ام خانوم

:ادامه داد د،یاز خانوم ند یعکس العمل که رسامیام

 ریدادگاه غ کی يکه امروز دارم، برا یلیموکلم رو تبرئه کنم، اما خوب، دال يشتریب لیداشتم که بتونم با دال يشتریبه وقت ب ازیمن ن -

...شمام دوارمیام. رسهیمحکمه پسند به نظر م یرسم

...حرفش رو قطع کرد خانوم

...ادیبمنم  لیوک دیاجازه بد-

تو  کردیهر جور شده پولش رو که فکر م خواستیاونم م. ننشسته بود کاریمدت ب نیپس اونم تو ا...پشتم رو لرزوند ي رهیت يسرد عرق

باشم، بد  نیخوشب تونستمیاما نم....که من پولها رو بر نداشتم دونستیحالت نم نیدر بهتر...رونیکرده، از حلقومم بکشه ب ریمن گ يگلو

. رو داره که خودش رو زده به خواب یاون وقت حکم کس. من، انگشت اتهام به سمتم گرفته باشه یگناهیبا علم به ب هبود ک نیا نشیتر

.کنم دارشیب تونستمینم کشتم،یخودمم م

 نقدریچرا ا. دومیزده بود که به صورت خوشگلش م یدور مشک ییکائوچو نکیع. انگار از قبل هماهنگ شده بود. باز شد و نگار وارد شد در

:فکرم مشغول بشه شتریبود؟ خانوم اجازه نداد ب دهیبه خودش رس

.بنده هستن لیخانوم طاها، وک شونمیا-

 دیمن بودم که با...طال که پاکه چه منتش به خاکه. گردنم رو برفراشتم به جلو زل زدم. نگفتم يزیچ. دمینگار د يرو تو چشما یثیخب برق

 ستهیو شا کردیدست و پنجه نرم م یبودم که با سخت یمن کس...نه اون خواستیبودم که فربد م یمن اون...ننه او شمردمیم کیاونو کوچ

:شروع به صحبت کرد رسامیام...اون هاحترام بود، ن

گرفت  میپولها رو برداره، چرا با شما تماس گرفت؟ چرا تصم خواستیاگر بهاران م پرسم،یسوال ازتون م هیخوب با اجازه شما، من اول -

....شو ینه جزئ داشتیرو برم فیک يپولها رو برگردونه؟ خوب همه 

:صداش رو صاف کرد و گفت نگار

چهارصد و پنجاه هزار تومان  یتهران ماه*** با نگار تو  شییخونه دانشجو... سال سوم يمعمار يرشته  يدختر دانشجو عت،یبهاران شر-

خانوم به خاطر  نیکه برادر ا شهیشروع م شیاما مساله از دو ماه پ...یخوب، در حد عال شیماه پ 2،3از  شیتا پ یوضع زندگ. شه هیکرا

 ایبرد ياقا هیحساب جار شیدرست سه ماه پ...شهیم هیتومان به عوض بخشش مهر ونیلیمجبور به پرداخت صد م بقدرخواست همسر سا

جواب  کنمیاما فکر م...نداشته یجهش شیه البته تا االن افزاک...داشته يو هشتصد و چهل هزار تومان موجود ونیلیچهل و نه م عتیشر

....دیسوالتون رو گرفته باش
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 هیحساب شخص تونستیبود؟ مگه م دهیدست نگار رس ياطالعات از خانواده ما چه جور نهمهیا....گرد و گشاد شده بود یقد نعلبک چشمام

رو چک کنه؟ یکس

:اوردیسام کم ن ریام

و افشا  یاطالعات شخص يسر کیبه  یکه دسترس نیدونیم لیبه عنوان وک د،یائل خانواده موکل من خبر دارمس نیتریشما از خصوص-

.... کردنشون جرمه

خودشون قائلن و  تیشخص يکه مادرم برا یبه خاطره احترام میستیو دادگاه ن مینشست نجایجرمه، اگر ما ا يکه دزد نیدونیشما هم م-

محتمل تر  شیگناهیکه اثبات اتهام بهاران از اثبات ب نیدونیشما هم م لیوک کیباز بشه، و اال به عنوان  يوراونج يپاشون به جاها خوانینم

...و آسون تره

:سام گفت ریام

....اثر انگشت، و ییشناسا يبرا میرو داد فیما ک-

:ادامه داد...هل کرده بود یبه نگار انداخت که کم ینگاه

..... ایانگار که پاك شده باشه، فقط اثر انگشت من بود و برد... دسته اش نبود يرو یو اثر انگشت بهاران حت-

:گفت یساختگ ینگار با آرامش...به نگار کرد ینگاه موشکافانه

....بود فیبدنه ک يکار رو کردم، اثر انگشتش رو نیاتفاقا من هم هم-

کالفه شده بود و از اصطالحات و ماده  رسامیام...من بود هیاما مدارك عل, رسامیتر از ام ينه قو...بود ينگار قو...به دوران افتاده بود سرم

به  يزیچرا نگار چ کردمیفقط االن درك م...دمیفهمیاز حرفاشون نم يزیچ...پا داشت هیاما مرغ نگار  کرد،یاستفاده م ییقانون قضا يها

 يپنهان کار دونستیم...بگم يزیچ رمیاحمقم که خودم نم نقدریمن ا دونستیم...کردم داینگفته بود من پوالشون رو پ...فربد نگفته بود

رو به هم بزنه و به من  نمونیب خواستیاون نم...دادیخودش رو خوب جلوه م...به نفع خودش استفاده کنه خواستیم تیموقع نیاز ا. کنمیم

 يروزها...روشن تمام ندهیآ...من و فربد تمام ي کاره مهین ياهایتمام، رو زیهمه چ...و تمام دمیمن دزد کردیم ثابتبچسبونه،  يوصله ا

...تمام نیریش

....سردم بود...دادیو صدا م خوردیدندونام به هم م. ساکت شده بودند همه

:گفت رسامیام

به محض .  رازیداشت که مجبورش کرد بره ش يا ژهیو یخانوادگ طیاما شرا. آورد، قبول لیتحو ریبهاران د. م،قبولیکرد دایرو پ فیما ک -

دست شما  ایبود که برد نیمشکل ا...میببر شیپ یو مساله رو قانون میکن تیشکا یقانون میتونستیما م...رو پس آورد فیبرگشت ک نکهیا

 انیبه جر یمطمئنم که اگر پرونده تو آگاه نویا. میخودمون حل و فصلش کن میتونیاگر م میمجبور بود. مینداشت يادیز نچک داشت و زما

من  نیمنتها موکل. فتادنیهم دوستان به دردسر نم دیدیرسیزود هم شما به پولتون م ای رید شد،یمسول پرونده م یبازپرس تاینها ،فتادیم

. نرسه ادادن کار به اون جاه حیترج
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:گفت نگار

...نیندازیدو روزه راش م با شما، زنده کردن پول خودتون وسط باشه، یاصل يکردن دزدا دایکار پ م،یکنیما چکها رو به موقع نقد م-

...شده بودم ریپوال پول خوردشونه تحق نیا نکهیچقدر روز اول راجع به ا. پولها نیپول دوست بودن، انگار به جونش بسته بود ا چقدر

ز کوره در اونم داشت کم کم ا. رسامیرو داده بود به ام دونیساکت نشسته بود و م ایبرد. خشک شده بود و مثل دم مار تلخ بود دهانم

سام که  ریاشاره کرد به ام ایبرد ستادم،یا...از پول من گم شده ونیلیحق به جانب نشسته بود که انگار واقعا پنجاه م ينگار جور. رفتیم

:رو به خانوم گفتم.. رو بندازم تو هچل و خودم راست راست بگردم ایبرد تونستمیتموم شه، نم ينجوریا خواستمینم...میبر

...دییفرمایاتون تنها صحبت کنم، اگر اجازه مباه خوامیم-

:مداخله کرد و گفت نگار

.نیتو جمع حرفتون رو بزن-

:توجه به لحن محترمانه و محکمش، رو به خانوم گفتم یب

اگر  کنم،یمخواهش . رمیگیوقتتون رو م قهیمن فقط پنج دق.... نیکن يکار هی نیتونیم د،یجمع نیما تو ا يشما بزرگتر همه  کنم،یخواهش م-

.بگم يزیخانواده خودم و شما چ ياعضا کی چیدر حضور ه خوامیاما نم اد،یهم ب یعل نیخوایم

 ایسر برد ییبال خواستمینم. دادمیداشتم کنترلم رو از دست م. نداد یجواب. صبر کردم یکم. نکرد یانداخت و توجه ریسرش رو ز خانوم

....داشت شیآخه مگه چقدر گنجا...بشه یالمشکالت م ریدرگ خواستمینم نیاز ا شتریب.ادیب

به زور حلقه دستش ....لرزوندینگاهش کردم، غم ته چشماش وجودم رو م...سرد سرد بود خی کهیت هیبازوم رو گرفت، دستام مثل  ریز ایبرد

:پر از اشک داد زدم یبا چشمان...ستادیسمت خانوم، نگار ا دمیرو از بازوم کنار زدم، دو

آخر  يعادالنه تره، حداقل به حرفا یلیهم هست که قضاوتش از شماها خ ییخدا هیبلند نکرده بودم،  يبزرگتر چیه يرو جلو تا االن صدام-

 یلیبگم خ دیرفتارتونه با نیکه من پولها رو برنداشتم و ا نیدونیاگر م...دیمن اومدم ثواب کنم کباب شدم، شما مسئول...دهیآدم گوش م

خدا مال و ثروت شما رو ...از خودم دفاع کنم دیفرصت نداد ینره، حت ادتونی...زمونه خوب موند نیتو ا شهیوز مهن کردمیم فکرمتاسفم که 

...دیچشم ندوز گرونید يکنه اونقدر که به نداشته ها ادتریهم ز

در  رهیم رو دستگدست....خاك بر سر من، خاك بر سر من د،یلرزیپشت سرم اومدن، دستام م ایو برد رسامیام رون،یدر زدم ب از

دوان  یبگه که عل يزیدهانش رو باز کرد چ رسامیاومد، در رو با آرامش باز کرد، ام ایبرد...پست بود یلینگار خ...بود حیوق یلیخ...دیلرزیم

:ومددوان به سمتمون ا

...نیلحظه صبر کن کی...نیصبر کن-

 چینه ه ا،ینه برد...فتهیمن ب يبرا فتهیب یاگر قراره اتفاق کردمیتمنا مو  زدمیخدا رو تو دلم صدا م. اشکبار به سمتش برگشتم ییچشما با

...گهیکس د

:تازه کرد و رو به من گفت یبود، نفس دهیرس یعل

..ننتونیبب خوانیخانوم تو مهمون خونه است، م-

***
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در اعماق  يخانوم به قدر ي رهینگاه خ. کردمیمبه رفتار آخرم فکر  یو با شرمندگ ریخانوم نشسته بودم ، سرم رو انداخته بودم ز يبه رو رو

که سکوت مهمون  ییخانوم خواسته بود با من تنها حرف بزنه اما االن تنها صدا. سرم رو بلند کنم کردمیکه جرأت نم کردیوجودم رسوخ م

....ارمیرو به دست ب مینرژکردم ا یچشمام رو بستم و سع...بود نیعقاب نشانش به زم يمنظم عصا دنیکوب يصدا زدیهم م بهخونه رو 

:سرم رو بلند کنم گفتم نکهیا بدون

. شهیخودم خارج م اریکنترل رفتارم از اخت یتحت فشار هستم که گاه يبه قدر. شدم یعصبان خوام،یبابت رفتارم عذر م-

. نشده بود جادیا يرییغت چیتو صورت سختش ه. کردینگاهم م رهیهمچنان خ. نمیسرم رو بلند کردم که واکنشش رو بب اطیاحت با

...يدار يا گهیفکر کردم حرف د-

از . ختنیر رهیمن رو رو دا ینگار خانوم تمام زندگ. هیهزاران مشکل شخص ریاالن درگ ایاز احساساتتون سو استفاده کنم، اما برد خوامینم-

 دهیچیکالف سردرگم کامال به هم پ هی هیال حاضر شبمن در ح یزندگ. رو فاکتور گرفتن هیکه به نفعشون بود استفاده کردن و بق ییقسمتها

 ایبرد تونستیپول گم شده شما م ونیلیدرسته، پنجاه م. رازیخاطر رفتم ش نیزندان بود و من به ا یمحل مدت یبه خاطره چک ب درمپ. است

 یو کلّ خانواده ام رو از آوارگ یشکستگکه من به شما برگردوندم، پدرم رو از ور یونیلیرو از شر پدر زن نا درستش خالص کنه، اما صد م

از  هیکه نگران سرما دمیگرچه به شما کامال حق م. بخورم یقسم چیبه خاطرش ه ستمیپول رو برنداشتم و حاضر ن نیمن ا. دادینجات م

.دیدست رفته تون باش

سرم رو .وم نشسته بود، صدام رو نلرزونهپشت گل میسال زندگ نیکه از به خاطر آوردن بدتر یکردم بغض یم یسع. دیکالمم رو شن طعنه

:ادامه دادم. انگار صحبت هام به فکر انداخته بودش. سکوت گوش دادم یقیانداختم و به موس ریز

. دیتا هر وقت که شما بخوا. هستم، کت بسته نجایمن ا.دیرینگ ایکه تاوان اشتباه من رو از برد خوامیم د،یاز پولتون بگذر خوامیاز شما نم من

 چیضمانت از ه يبرا نباریا. کنن دایبگردن و پول شما رو پ یاصل يدنبال دزدا یبه صورت قانون دیاجازه بد رسامیو ام ایبه برد خوامیتون ماز

اما . تو آشپزخونه کمک کنم ایپرستارتون باشم  تونمیم. دیبد حیکه شما ترج یبه هر عنوان. مونمیم نجایمن ا. ذارمینم هیکس به جز خودم ما

.کنمیمزد و منت براتون کار م یو ب مونمیم نجاینشده ا دایشما پ يکه پولها یزمان تا

:خودش رو جمع و جور کرد و گفت عیاما سر. از تعجب گرد شده بود چشماش

؟یهست فرار نکن ینیچه تضم-

...کردم یآروم خنده

...اعتماد دو طرفه است نیکه ا مونمیم دواریو ام کنم،یمن به شما اعتماد م. دست شماست ایبرد يچکها-

 یحت ایبه سمتم برگرده،  نکهیا یب. بود زل زد زونیاتاق آو واریمرد چهار شونه که به د هیاز  یبه عکس بزرگ...رو از من برداشت نگاهش

:نگاهم کنه گفت

.بگو نگار رو بفرستن تو رونیب يریم یوقت-

پشتم رو به خانوم کنم از اتاق خارج  نکهیبدون ا ،یاز عل دیبه تقل. خانوم رو بزنه يبودم که نگار موفق نشه را دواریام. استرس بلند شدم با

.دیکشیزجر م دینبا نیاز ا شتریمن ب يایبرد. کردمیکم کم عادت م دیبا. شدم

:دیپرس ایبرد. شده بود یاسترس به همه وجودم مستول. دیلرزیدستام م. ولو کردم ایمبل کنار برد يرو رو خودم
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شد؟ یچ-

.کننده بزنم دواریام يکردم لبخند یسع

؟يتو به من اعتماد دار-

:و گفتم اوردمیکم ن!شدیکه درست کردم اگر اعتماد داشت خنده دار م يبعد از اونهمه دردسر. عالمت سوال شد هیاش شب افهیق

.من بشه يهایندانم کار يفدا کس چیه خوامینم گهید. بخورن هیچوب اشتباهاتم رو بق ذارمینم گهید. یکن اعتماد کن یپس سع-

:وسط حرفش و گفتم دمیپر...بگه يزیرو باز کرد که چ دهانش

 نیمن تا زم ا،یاز پشت من بلند شو برد. بذار خودم جور اشتباهم رو بکشم. مجازات وسوسه شدنم چقدر باشه رمیبگ میبذار خودم تصم-

درست و عاقالنه  تونمیخطرناك باشه نم تونهیرو منحرف کنه، م رمیمس تونهیم یتو زندگ میتا نفهمم هر تصم. رمیگینم ادینخورم، راه رفتن 

هم خوردم  نیو بدون اگر زم...یاعتماد محکم و واقع هی....يرو بهم اعتماد کن، نه کورکورانه، نه اعتماد خواهر برادر نباریا. رمیبگ میتصم

....کنمیم یسیدگردفکر کن دارم ....ستیاعتماد کردن تو به من ن جهیحقم بوده و نت

رو خودش، با  يبهاران قو نیتولد ا دونستیگرچه نم....نهیبهاران رو بب نیا يروز هیاون هم منتظر بود  دیشا. رنگ گرفت نگاهش

....زدم و دستش رو گرفتم يلبخند. انداخته قیحساب و کتابش به تعو یب يتهایحما

...ینگرانش باش ياز دست دادن ندارم که بخوا يبرا يزیچ گهیمن د. بابا و مامان به فکر نازگل باش و ا،یخودم رو گرفتم برد میمن تصم-

:رو به من کرد و گفت...اومد رونیاز در اتاق ب یعصبان نگار

...فربد شیپ رمیدارم م....يریگیرو زود م متیتصم نیا جهینت -

. کاش بهش گفته بودم چه مرگمه که خوراکم شده اشک و غصه يا.داده بودم حیکاش براش توض يا.فربد، چهار ستونِ بدنم رو لرزوند اسمِ

 چیه. کنه دیگذاشتنش تهد انیدر جر يِمنو برا تونستیکس نم چیه دونستیاگر م. شمیم یو ساده عصبان رمیکه چرا ساده از کوره در م

 حیفربد توض يِکه من برا گشتیعقب برمنه زمان به  کردم؟یم دیکار با یبود؟ چ یچاره چ. بهم بچسبونه يکار نهانانگ پ تونستیکس نم

من و . گذاشتیم يباز نیرو سرِ بردنِ ا شینگار زندگ. فربد وسط بود يِپا. قمار بود. معامله بود. ومدیم نییپا طونیبدم، و نه نگار از خرِ ش

. مینداشتارزش  يزیمن که پش يِآبرو

...رو دوختم تو صورتش چشمام

برو بپرس تا بهت . از خودش بپرس یکنیاگر باور نم. ندارم يعالقه ا چیمن به فربد ه ؟یه، برو چرا معطلالزم یکنیکه فکر م ییبرو هر جا-

بر داشت کرده ، برو از اشتباه  يا گهید زیاگر چ....کوچکتر کن یکه هست ینیبرو بپرس و خودتو از ا.هاشم یبگه من فقط دوست بچگ

....خوامیم شدم معذرت مبهاران گفت اگر باعث سو تفاه گوبهش ب.اریدرش ب

.شد رهیمتعجب به چشمام خ یکم

.یگیمثلِ سگ دروغ م-

:گفت ایتوجه به برد ینگار ب. ستادیبلند شد و جلوش ا ایبرد

.ینش یدور و برش آفتاب يتو قول داده بود....نرفته ادتیانگشتر که  هیقض. ضبط شده ات رو دارم يِهنوز صدا-

:د و گفتز یدورم چرخ. شد کمیقدم نزد دو
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...شب تا صبح دونمینم ؟ياون شب خونشون بود دونمینم یکنیفکر م-

...دیوسط حرفش پر ایبرد

...مواظبِ حرف زدنت باش دختر جون-

تمامِ ....برداشتم گهید یقدم.... بدم حینبود براش توض یوقت. کنم شیقاط خواستمینم. خارج بود يباز نیفربد از ا. شدم کیسام نزد ریام به

بهت  يِدستش رو مقابلِ چشما. شدم کینزد رسامیبه ام گهید یقدم....به بدنم انداخت يلرز ممیفکرِ احمقانه بودنِ تصم. دیلرزیدم موجو

.گرفتم ایو برد گارن يزده 

.کن دایبه دست آوردنِ دلِ فربد پ يِاز خراب کردنِ من برا ریغ یراه هیبرو . میما قراره ازدواج کن-

...کاش. کاش بفهمه دروغ گفتم. سام محکم گرفت ریدست سردم رو ام. فتمگ یچ دمینفهم اصال

:گفت ایزد و رو به برد يپوزخند. متعجب به دستامون نگاه کرد یکم

بهش فشار آورده يفقر بد جور. خواهرت رو جمع و جور کن-

.شده بودم نیپخشِ زم رفتیافتاده بود و اگر نگار همون لحظه نم فشارم

گولش  نکهینه ا...وقت دوستش نداشتم چیبهتر بود فکر کنه ه. وقت باهاش نبود چیبهتر بود فربد فکر کنه دلم ه. بود بهتر ينجوریا

نگار  خواستمینم. کنه یاحساسِ شرمندگ يفربدم لحظه ا خواستمینم. دمیخر ییدروغ گو يِمهر و محبتش رو به بها نکهینه ا...زدم

هبدوزه و بگ شچشم به چشما روزمندانهیپ

"!ساده....گولت زد يدید"

...وقت نبود چیه...نبود "محرمِ درگاه" کردیبود اگر فکر م بهتر

کار کرده بودم؟ یگفته بودم؟ چ یمن چ. شدن ياشکام جار یک دمیو اصال نفهم دیچیگلوم پ يِبغض تو. شد کمیمالمتگر نزد ایبرد

...دور شونه هام دیچیپ ایبرد تگریدست حما..."رمیبم شیمونیو بعد از پش رمیبگ یمیفکر تصم یکنم،ب يعادت داشتم کار"

...دینبا....بهاران-

...وسط حرفش دمیپر

خوشبخت بشه؟  یبا نگار که دختر خوشگل و جذّاب دادمیبهش اجازه م دیمن برداره؟ نبا یدست از سر زندگ دادمیم غامیپ دینبا ؟یچ دینبا-

عاشقانه  يدیتا حاال منو د...رسامیتو بگو ام....ومدیوقت ازش خوشم نم چیمنکه ه...شتموقت دوستش ندا چیمنکه ه ؟یمن که چ يپا موندیم

کس  چیه....دهیکس ند چیه ؟ینیبیبا حرفاش آروم بشم؟ م يدیتا حاال د ارم؟یپرّ درب دنشید يبرا يدیکنم؟ تا حاال منو د اهبه فربد نگ

...کس چیه....ستمین ایمن عاشق فربد هستم  دونهینم

 یچیه...دمیشنینم يزیچ...زدیحرف م ایبا برد...که از مهمون خونه خارج شد دمیخانوم رو د...دمیلرزیم هیشد، از گر اهیشمام سچ يجلو

هنوز داشت با خانوم ...هنوز اونجا بود ایبرد...میحرکت کرد یآروم به سمت در خروج..بغلم رو گرفت ریسام ز ریام....بشنوم خواستمینم

.زدیحرف م

...بشه شیطور خوامینم...مهربونه...داداشم ساده است..ذارنیسرش کاله م....کننیبدجنسا ازش سو استفاده م نیا....ریهاست امتن ایبرد-

...زانوم زد و بلندم کرد ریز یدست ریام کردم،یرفتن مقاومت م يبرا
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دراز  یجا که بتون هیتو رو بذارم  دین بااال... نگرانش نباش... ادیاون از پس خودش برم...آروم باش.....نگو یچیه....سسسسسیه-

.....دستم رو از دورت بردارم دیدر رو باز کنم با خوامیدستت رو بنداز گردنم، م...یبکش

 نیا! بهاران....قفل شد یجفت چشم عسل هیدر رو باز کرد و چشمم تو  رسامیام...کنم یبودم، سست و شل تر از اونکه بخوام مخالفت جیگ

...يبهش بگو دوستش ندار... يمنتظرش بود که هیهمون فرصت

:تکون خورد و نا مفهوم گفت یلبهاش به سخت...رمیچشم از چشماش بگ نتونستم

...بهاران-

:توجه گفتم یب

....باشم نجایا خوامینم....رسامیبرو ام-

:آروم تو گوشم گفت...دستش رو حلقه کرد دور بازوم فربد

 ای گهیراست م نمیاومده بودم بب...یگفت تو خونه شون...بود شمینگار پ....هفته ات تموم شده کی ؟یکنیچه کار م نیکجا بره؟ تو تو بغل ا-

....باهات حرف دارم ایبهارم، ب نییپا ایب...دونهیداره موش م

....مقاومت کردم د،یرو کش بازوم

...برم رسامیبا ام خوامیم...امیجا نم چیمن ه-

:داد زد یعصب فربد

....دستت رو از دورش بردار....ریام نییبذارش پا-

:کالفه گفت رسامیام

....ولش کنم تونمینم....فربد-

....:زد ادیفر فربد

...یبهش دست بزن دینبا...یستیمحرمش ن ؟یتو چه کارش...نیبهت گفتم بذارش زم-

...شد و از هوش رفتم اهیچشمام س يجلو....رفتیم جیسرم گ ن،یسام آروم گذاشتم زم ریام

من  يایدن ایبرد...بود زمیپدر مادر دوست و همه چ يجا...آرامش بخش و خسته...و لبخند زد دیبه سرم کش یدست ایهوش اومدم، برد هب

به  هیگر يبرا يفشار نکهیا یته گلوم نشسته بود، ب یبغض... نگاه کنم ایحباب به دن هیاز وسط  دم،انگاریدیم بیغر بیهمه جا رو عج....بود

....ارهیچشمام ب

؟یآج یخوب-

...رو بستم و باز کردم چشمام

فربد رفت؟-

:گرفت يرنگ دلخور نگاهش

 یخداحافظ هیارزش  ه،یفربد پسر خوب...يدادیم حیبراش توض دیبا ،یکن شیقاط طیشرا نیتو ا یخواستیبهاران؟ اگه نم یکارش داشت یچ-

....رو داشت
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...نگاهش کردم مونیپش

االن کجاست؟-

.رفت-

 نیچقدر ا...مارستانیب دینگاهم رو دوختم به سقف سف. رو خواسته بودم نیخودم هم...دمینپرس يزیمنم چ.... نداد يا گهید حیتوض چیه

. چقدر جسم و روحم خسته بود. نجایاواخر گذارم افتاده بود به ا

 یشیم..يحق و حقوق دار يسر هی....يبر دیاز بعد از ع یتونیم. خونه دیدم ع يایازش خواستم بذاره ب....رو بهم گفت متیخانوم تصم-

اما  ،يریدانشگاهت رو م... کنه رتیبخواد تحق ومدیکنه، بهش م يبا نگار هم شفاف ساز نویازش خواستم ا...نه کلفت اونجا. پرستاره خانوم

تو ...گردهیم یاصل يدنبال سارق ها خانوم و لیوک شهیقول داده که م رسامیام....خانوم میمگر به اجازه مستق... يبر دینبا ییابه جز اون، ج

...من بتونم چک هام رو پاس کنم ایبشن،  دایکه سارقا پ ییاونجا یتا زمان

...به صورتم دیکش یدست

 مونیپش یاالن بگ نیهم...يکه تا تهش بر یستیاما مجبور ن...یاز خودت مواظبت کن یبتون نباریا دوارمیام. ذارمیاحترام م متیبه تصم-

....پات برسه به اون خونه ذارمیزندان، اما نم رمیم ،يشد

االن، اگه صد بار  طیاما با شرا کنه،یدرست و غلطش رو گذر زمان مشخص م...گرفتم میکه تو زندگ هیمیتصم نیمحکمتر نیا ا،ینه برد-

...رمیگیرو م میتصم نیبکنم، بازم هم يبخوام کار گهید

:گفتم یو با خنده آروم ختمیموهاش رو به هم ر يجلو

مرد محکم و مهربون  هیکه ....شهیم میبه نازگل حسود نمیواسه هم...آب تو دلم تکون بخوره يذاریو نم یپشتم شهیکه هم دونمیم-

....دونهیو اونقدر احمقه که قدر نم...کنارشه

:نگاه سختش رو به من دوخت ایبرد

با خودت تنها  کمیکه  هیفرصت خوب...يدیراجع به نازگل رو پس م هات یعدالت یتاوان ب يدار دیشا..قضاوت نکن یوقت راجع به کس چیه-

خودت ....یکن بزرگ بش یو سع...یکه در قبالشون داشت ییو رفتارها....به نازگل و به شهربانو...به فربد...به خودت....یفکر کن...یباش

...یکنخودت رو بزرگ 

دماغم و حالت تهوع بهم دست  ریز زدیم لیگازوئ يبو...حرکت يراننده بودم برا جنوب منتظر اذن نالیرو بسته بودم و تو ترم لمیو بند بار

فکر  یحت. کردمیبود که فکر م يزیکردن سختتر از اون چ یاز نگار خداحافظ. نحو ممکن گذشت نیآخر امسال به بدتر يروزها. دادیم

از همه ...هاش یطونیها و ش یبه پر حرف...کنارم شیشگیدن همعادت کرده بودم به بو...کردیهر روزه اش تو دانشگاه دلم رو آروم نم دنید

تولد  يکادو نکهیچقدر از ا. به حسابم ختنیهرکدوم جدا گانه زنگ زدن و گفتن که کادوم رو ر ایمامان، بابا برد....تر روز تولدم بود ریدلگ

ازم نگرفته  یزنگ هم نزده بود و سراغ یحت. بودمش دهیفربد بهم زنگ بزنه، بعد از اون برخورد ند کردمیدل دل م. ومدیبدم م رمیپول بگ

 عیسر نقدریا یسه ماه وقت ییآشنا...بمونه و بخواد که بدونه تونستیمنتظر فرصت بود که بره وگرنه م گفتیبدجنس وجودم م ي مهین.بود

باشم و قبول کنم اگه  یمنطق خواستیفرشته وجودم ازم م ي مهیاما ن....رهیرو به افول م ششیآتمنجر به عشق بشه به همون سرعت هم 
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 یسام اشتباه کنه حت ریمن خواستم که در مورد من و ام...نمیفربد رو بب گهیمن نخواستم د. رفت من بودم که خواستم شیپ ينجوریا طیشرا

بودم دوستم  دهیهنوز نشن...هنوز نگفته بودم دوسش دارم.... شکستم  ومن بودم که غرورش ر. رسامیشدن ام دواریام متیبه ق

از  شتریخوشحال بودم که نذاشتم ب یاز طرف...بودم "بهارش"واقعا  ای زنهیصدا م "بهارم " یمیعادت قد هیمنو بر حسب  دونستمینم...داره

 گهیتولدم زنگ زد،نه د ياما فربد نه برا....اوردیبرام ن یتیمسئول چیه شیپنهانکار لیدونستن دل م،یتر بش ينخواستم جد. میبر شیپ نیا

نگرانش ...یعالمه ترس و دلتنگ کیبا ...عشق یب...فربد یب...کیروز سخت،تلخ، تار ستیب....گذشتیروز م ستیب رفتم،یداشتم م....دمشید

رو برداشتم،  یگوش...بود دهیبودم که ماه د شده يا وانهیمثل د...گفتیرفته باشه، حتما به شهربانو جون م ییجا خبریب تونستیبودم، نم

...رو زدم و منتظر شدم شهربانو جون جواب بدهدکمه سبز 

بله؟-

...سالم شهربانو جون-

..بهاران دخترم-

. هم اون دمیرو هم من شن دیچیهردومون پ يکه تو صدا یبغض

...دیاریب فیتشر شمیخوشحال م...دیواسه ع رازیش رمیزنگ زدم بگم من دارم م-

...ادیفربد که اونم حاال حاالها نم مونهیم. امیب خوادیدلم م یلین که خم. میندار دیواسه ع يممنون، فعال که برنامه ا -

از سالمت فربد  نکهیرو که قطع کردم،با ا یگوش. از شهربانو جون بپرسم تونستمیبود که نم االتیٔچرا؟ سو ؟یکجا؟ با ک. رفته بود ییجا پس

که تصادف کردم و همه مسافرا مردن،و من  دمیخواب د رازیش سوار اتوبوس شدم و تا. برطرف نشده بود میدلتنگ, خوشحال شده بودم 

....ستیهم ن یرس ادیفر چیمشت جنازه تنها موندم و ه کی با ابونیب هیوسط 

 ياومده بود جلو يبابا و لبخند مهربونش دوختم، صبح به اون زود غیت شیپف کرده ام رو به صورت دوباره ش يخسته و چشما ي چهره

 ییبابا شهیهم....نداشت یانیپا میدلتنگ شد،یبغضم برطرف نم....بغلش دمیچمدونم رو ول کردم و پر يدسته . مدروازه قرآن دنبال

باهاش  دیمنم با اد،یسر بابام ب ییاگه بال "بهش گفته بودم  یرحم یاز دوستام باباش رو از دست داده بود، با ب یکیبچه تر که بودم ...بودم

خودش گفت قسم خورده بود تا ...ازم محافظت کنه خواستیبود حتما که فربد م نمیواسه هم... ودم چقدر خامچقدر بچه ب.... "بزارن تو قبر

حاال که سر  دم؟یچیپیبه خودم م شیپس حاال کجا بود؟ حاال که داشتم مثل مار از درد دور...کنه تمیاذ يزیآخر عمرم مواظبم باشه و نذاره چ

زخمها و دردام مرهم بذاره؟ يرو رهیکجا بود که دستم رو بگ ش،یمتش و خوش بختتنها آرزوم شده بود سال نیسفره هفت س

:رو شکست نیبابا سکوت ماش يصدا...ازش نداشتم يتصور چیه. بودمش دهیکه هنوز ند ییجا م،یحرکت کرد دیطرف طرف خونه جد به

بابا؟ یساکت-

....خسته ام-

آورده بودم، بابا چه  دیشکست خورده بودم، تجد...سختش يامتحانها..رنگارنگش يهایو باز یخسته از زندگ....بودم، نه خسته راه خسته

 هی...کردیگلوم درد م...شدیحرف بزنم نم خواستمیم....بودم دهیروز بود که نخند ستیب....روز بود که حرف نزده بودم ستیداشت؟ ب یگناه

 دهیفربد رو به صالبه کش یحساب...خودم رو محاکمه کرده بودم یحساب...پر کار بودم یحساب یتو ذهنم ول...راه گلوم رو بسته بود يزیچ
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بعد که ....تا ببخشتم دمیکشیدو ساعت منت م.....کردمیبا فربد دعوا م قهیچهل و پنج دق....دادمیساعت به نگار فحش م مین يروز....بودم

...ختمیریو اشک م کردمیدرد و دل م اشتا صبح باه م،یشدیم یآشت

دلم ...پارك کرد يو نو ساز کیبابا کنار آپارتمان ش. دروازه قرآن بود کیمحلمون عوض شده بود و نزد. خونه میدیزدم رس به هم چشم

:زد و گفت يبابا لبخند...درد ها يرو بودمیم يدرد دیبغضم رو پس زدم، نبا....چند متر هوا کجا نیبا صفاش کجا، ا اطیخونمون و ح...گرفت

....مامانت گل کاشته شهیمثل همنه؟  يدیرو ند نجایا-

.رو به نشونه نه تکون دادم سرم

....مامان کارش درسته-

.بودم دهیمطمئن نبودم، من که هنوز داخل آپارتمان رو ند یلیخ گفتمیکه م يزیخودمم به چ گرچه

از  یز همکف تا طبقه هفتم پخش شد و کمکالم ا یب یقیموس....یزن فیظر يداشت و دو تا آسانسور با صدا یمجلل یبود، الب یکیخونه ش کال

انتظارش ....باز منتظر شد به آغوشش برم یاز سه واحد رو باز کرد و با دستهائ یکیمامان در . بابا با چمدونم خارج شد. اضطرابم کم کرد

چند  نیاشکام روون شدن، ا...پناه یتنها و ب...دهید یمهربون و سخت....حال سخت نیدر ع ف،یرفتم لط یبه آغوش زن د،یطول نکش یلیخ

....شکستیم شیپناه یمامان و ب ادینکردن فقط با  هیگر يمقاومتم برا ریوقت اخ

...اعتراضم بلند شد يصدا. خودم داشتم ياتاق برا هیخونه دو خوابه بود و من . اتاقم رو نشون داد مامان

؟یمامان، پس شما چ-

...میخوابیتو حال م که شهیم یدو ماه م،یعادت کرد گهیمنو بابات د-

...ایاتاق برد رفتمیم ومدمیمن هر وقت که م د؟ینزد لمیچرا دست به وسا...اتاق جدا داشته باشم، منکه مهمون چند روزه ام هی خوامیمن نم-

:زد و گفت يلبخند مامان

...میکنیصرف مما اتاقت رو ت یبعدش که رفت ،یشوهر کن يپونزده روز وقت دار....هنوز يخونه ا نیتو دختر ا -

. بود دهیچه نقشه ها برام کش دونستیخدا م...زد یکل يدانا لبخند

نبود سخت تر  يکه نفسهاش جار ییتو هوا دنیانگار نفس کش...شده بود شتریب شهیفربد از هم يبرا میمونده بود و دلتنگ دیروز به ع دو

...خوش بشه زایچ نینمونده به ا یکه دل ونستدیچه م...دیخریبازار و برام لباس نو م بردمیمامان به زور م.بود

:خواب آلود وارد شد ایمونده بود که برد قهیدو و دوازده د يساعت رو يها عقربه

شد؟ لیتحو-

:اشاره کرد و گفت شیبه مبل کنار دست یمیبا خنده مال مامان

.نجایا نیبش ایمونده، ب قهیدو د-

کتاب  يدستم رو رو. فال حافظ باشه کیگرفتن  کنمیکه م يتنها کار لیسال تحو يلحظه  خواستمیرو گرفته بودم دستم و م حافظ

چه نا ...محو شده بود میخبر از زندگ یکه ب يو فربد...که چه ساده طوفان زده شده بود کردمیفکر م یآروم یو به زندگ دمیکشیم

. جوانمردانه تنهام گذاشته بود

...کتاب مقدسم رو باز کردم و بلند خوندم...شد از حس یه جا خالهم..ومدیکس طرفم ن چیه...توپ بلند شد يصدا
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دشیصحبت گل با يگر پنج روز باغبان

دشیخار هجران صبر بلبل با يجفا بر

منال یشانیدل اندر بند زلفش از پر يا

دشیچون به دام افتد تحمل با ركیز مرغ

چه کار ینیعالم سوز را با مصلحت ب رند

دشیو تامل با ریملکست آن که تدب کار

ستیکافر قتیبر تقوا و دانش در طر هیتک

دشیگر صد هنر دارد توکل با راهرو

حرام يزلف و رخش بادا نظر باز نیچن با

دشیو جعد سنبل با نیاسمی يکه رو هر

دیکش دیزان نرگس مستانه اش با نازها

دشیتا آن جعد و کاکل با دهیدل شور نیا

چند در گردش ساغر تعلل تا به ایساق

دشیچون با عاشقان افتد، تسلسل با دور

...مبل ولو شدم يرو ياز مهمون دار خسته

تا  يریگیخسته به خودت م افهیق میو هرچ انیهمه با هم م لومیلیقشون ب نیماشاال ع...طرف هیپس دادن ها  دیبازد نیطرف ا هی دیهمه ع -

....رنینم ارنیها رو در ن ینیریو ش الیته اج

:رو گاز گرفت و گفت نشییپالبه  مامان

....پشت در باشن دیزشته بهاران، شا-

.....جا بده شیفسقل فیاتاقم رو تو ک ینیتزئ يکم مونده بود نوه جانِ عمو جان عروسکا...گمیخوب مگه دروغ م-

:گفت رونیب رفتیبود داشت م دهیبه خودش رس یحساب کهیدر حال ایبرد

...يبر متیشد بد دایپ یدختر دم بخت انجام بده، بلکه کس هین تو به عنوا فهیوظ....غر نزن جوجه-

:حرص گفتم با

...تعارف کردم ییچند بار دوال راست شدم چا يدیاصال نفهم يدیرسیبه قر و فرت م نهیتمام وقت جلو آ.... واسه خودت یگیم یتو چ-

:انداخت باال و گفت ییابرو

...مردم هامن  ینا سالمت...متوجه بشم دمینبا! معلومه-

:زدم غیج...حرصم رو در آورد شتریرو کلمه مرد ب دشیتأک

......نشیبب.....مامان-

:خالصم رو زد ریاومدم برم تو اتاقم، که ت....و مامان به صدا کردنش اکتفا کرد رونیب دیدر دو از
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....سنگامو باش وا بکنم دیبا....رونیب رمیدارم با دومادمون م-

اصال ....رو اعصابم راه رفته بود یلیخ گهید...ختمیو به هم ر دمیطرفش، موهاش رو که تازه ژل زده بود کش دمیدو نستادم،یوا گهید

 ستادهیا ایخونه به بهانه برد نییپا نینداشت، پسرك عالف از اول فرورد يسام که شاد ریام دنید...چرا انقدر خوشحاله دمیفهمینم

. ندارم یارتباط چیبه شروع ه يعالقه ا چیه دونستیم ایبرد...بود قرار بود با خانواده مزاحم بشه گهیهم که سه روز د نیهشتم فرورد....بود

 ایجوابم رو از برد رسامیام.... منو حرص بده و بخندونه اوردیاداها رو در م نیا....کنه سیبود که شبها بالشم رو خ يفربد چنان قو ادیهنوز 

 ریگفتم بزرگترها رو درگ یهرچ...تر فکر کنم يمن هم جد دیبده تا شا هیبه قض يتر یرسم شکل خواستیم. بود دهگرفته اما قانع نش

...نکن، به گوشش نرفت که نرفت

با خودم فکر کرده  یلیخ....کردمیم یمعذرت خواه دیبا...ماه دستم رفت رو شماره فربد کی نیبار تو ا نیاول يتخت ولو شدم و برا يرو

بودم؟ به جز لطف در حقم چه کار کرده بود؟ انکار  دهیازش د یچ یبه جز مهربون...بودم که حق فربد نبود دهیسر جهینت نیبودم و آخر به ا

...ستیحتا فکرشم مال من ن گهیکه فربد د شدیقانع نم...رفته یمه وجودم کنجکاو بود که بدونه فربد کجا رفته و با کین کنم،ینم

...تر ریتر دلم اس قیبغضم عم....شش...پنج...دو بوق...بوق کی....مبسته شماره رو گرفت یلرزان و چشم یدست با

؟...بله-

...خودش بود که طلبکار بود....طلبکار گفت بله نجوریبود؟خودش بود که ا یبود؟ نبود؟ ک خودش

...سالم-

...سالم-

بدون ... آروم شدم...دینفس کش...ختمیاشک ر...دینفس کش...مست شدم....دینفس کش...ساعت گذشت مین....نگفتم يزیچ...نگفت يزیچ

...بگم يزیچ نکهیبدون ا. بگه يزیچ نکهیا

:و گفتم دمیکش یقیعم نفس

....خداحافظ....یمرس-

...که ندارم رو بهش بدم یدل تونستمیمعلوم بود، من نم رسامیجواب ام...پرت کردم و به بالشم پناه بردم مویگوش...کردم یخداحافظ عیسر

به سنگ  نگونهین اخود را مز سر

تنها، دل تنگ ي وانهیدل د!

****

 رسامیخودم رو با ام فیتکل. نگاه کردم شیزندگ انیاون به جر دیمامان نشستم و از د يصحبتها يپا. داشت يادیز دیفوا راز،یبه ش اومدنم

اومدن  نکهینبودن از ا یراض یلیگرچه خانواده اش خ. بشه مشخص کردم میوارد زندگ ندهیکه ممکن بود در آ يا گهیو هر پسر د

تو اتوبوس نشسته . باشن تونستنیم یخوب یپدرش به دلم نشسته بود، دوست خانوادگ. دنیشن "نه "چهار روز  ازو تو کمتر  يخواستگار

...عمارت طاها با همه مرموز بودنش منتظرم بود...رفتمیبه سمت سرنوشت نا معلومم م...ومدیبودم و خواب به چشمم نم
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که در گوشم  یبیعج يِصداها انم،یشب در م کی يِکابوس ها. روانشناس بزنم کیبه  يتهران سر دمیاز من قول گرفته بود رس انمام

و گنهکارِ بابا از جلو  ریسر بز يچهره . افسرده شدنِ من رو داشتن به صدا در آورده بود ياونا که تجربه  يِزنگ خطر رو برا دیچیپیم

:و نازك شده ام رو خورد کرد  يا شهیوجود ش شهیهم يِگفت و برا ملهج کی. رهیچشمام نم

هاش  یعشقِ نوجوون یو وقت. دمیمادرت رو با اون وضع د یبه زنش شک نکنه، کمرم شکست بهاران وقت يمرد چیوقت ه چیه دوارمیام" -

"....رو شناختم

که من به  یدوران....شدنیترسناك کابوس وار از جلو چشمام رد م یلمیمثلِ ف هایبرام گفت که تازگ یاز دوران زیبه ر زیمامان بود که ر و

بود و  دهیچسب شیبه زندگ یکه مامان دو دست یدوران. ازشون به خاطر نداشتم يادیز زِیچ یدوران بچگ يِهایو روان درمان زمیپنوتیعلت ه

 یِزندگ يِرفتارِ شهربانو رو یمنف رِیکه تأث فهممیحاال م. کرده بودهم بابا رو نجات داده بود هم ما رو حفظ  مات،یهمه تهمتها و نامال رغمیعل

. به شهربانو دادیحق رو م يو تا حدود کردیهرچند مامان با حرفاش آرومم م. شب ختم نشده کیالخصوص من به همون  یما، و عل

***

اما درست دم در دوباره به سمتش . کنمینگاه نم پشت سرم رو هم گهید نباریقول دادم ا....اومدم رونیبار چندم از بغل نگار ب يبرا

:گفتم هیگر ونیم...برگشتم

.مواظب خودت باش. نمتیبیتو دانشگاه م. بهم زنگ بزن-

:تو کمرم و گفت دیکوب

 یو ک رهیم یک ستیانگار که معلوم ن زهیر یاشک م نیهمچ! هفهفو رزنیپ هیمراقبت از  ؟يبر يخوایمگه کجا م. کنمیبار آخر که بغلت م-

. گردهیبرم

:دمیبغلش در اومدم و پرس از

؟یکنیم هیپس تو چرا گر-

:بغلم کرد دوباره

....شهیخوب دلم برات تنگ م -

. نمتیبیشنبه صبح م. فردا که جمعه است. يمن رفتم نگار-

به نظر  یحالش خوب بود کاف ایکه برد نیهم. از دست دادن نداشتم يبرا يزیچ. شد ریبه دلم سراز یبیکه شدم آرامش عج یتاکس سوار

. دیرسیم

.که فربد متعلق به من نبود يهمون جور. من متعلق به اون خونه نبودم. هم به خونه فربد نکردم ینگاه مین. شدم ادهیعمارت طاها پ جلو

...تبدمس رزنیپ کیمن و ...خالی � �اتا....میتعظ...خانوم....انتظار... یعل...بود يصحنه تکرار....در رو زدم زنگ

حواست با منه؟-

.بله خانوم-

تا  زیاز سرو کردن غذا سر م. يدیمن رو تو انجام م يهمه کارها. یتو مستخدم مخصوص من. پرستار اسم با کالسشه. مشخصه فتیوظا-

. یگیبه من م يبر یخواست ییجا. انتخاب کتاب با منه ،یشب قبل از خوابم هم برام کتاب بخون دمیم حیترج. حمامم لیآماده کردن وسا
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 ایمن  دیبا یشیاز خونه خارج م دیخر ياگر برا یاما حت ،يریهربار از من اجازه بگ یستیو براشون مجبور ن يدیمبرنامه کالسات رو بهم 

....يبذار انیرو در جر یعل

:ادامه داد. نداشتم يا گهید يچاره .رفتمیپذ یم. رو تکون دادم سرم

من  شیبه عنوان ضمانت پ. يالبته تو حق خرج کردنش رو ندار. شهیم ختهیبه حساب مخصوصت ر یمبلغ هیماهانه ....و اما حق و حقوق تو-

 يبه اندازه ا یمبلغ هتاجتیما دیخر ياما برا. یقرض داداشت رو صاف کن دیباالخره که با ،یبمون نجایچند سال ا یمجبور بش دیشا. مونهیم

 یدنبال خودت ب يدیکه کش یچمدون نیرو داره و ا ازتیمورد ن لیاتاقت تمام وسا. رهیگیبه صورت نقد بهت تعلق م دمیم صیکه من تشخ

. یگیم ایکم و کسر بود به ثر يزیاگر چ. شده دهیمصرف خواهد بود، چون لباسات آماده تو کمدت چ

:از جا پروندم یمحکمش کم يصدا. دمینگاهم رو دزد. دمیترسیاش م رهیاز نگاه خ. مکث کرد یکم

 کیبار يمراقب رفتارت باش چون اگر کار به جاها. ادیتو و نگار به وجود ب نیب يمساله ا ایو  يریگونه بحث درگ چیه خوامیمضمنا ن-

.باشم میمال نقدریا تونمیبکشه نم

 هیمثل ساتمام روز رو  خوامیم يمن چجور. از ترس رنگم زرد شده و کم مونده قبض روح بشم ؟يبود میمال یلیدلم گفتم مثال االن خ تو

:و لرزون گفتم. زن بدوم و ازش نترسم؟ آب دهنم رو با صدا قورت دادم نیدنبال ا

.حواسم هست. چشم-

. يبر یتونیم-

:حاضر شد يو زن کوتاه قد و فربه ا دیرو به هم کوب دستاش

.خانوم، بهاران رو ببر اتاقش ایثر-

.چشم خانوم-

بود و پنجره  کیتار. و پر از اتاق بود کیمثل هتلها راهرو بار. میسمت راست شد يو وارد راهرو میاز پلّه ها عبور کرد. زن راه افتادم دنبال

آدم  رهینگاه خ. بود که عمدتا پرتره بودن زونیآو واریبه د یبزرگ يتابلوها. کردیتو فضا پخش م یکوب نور کم واریچند تا د. هم نداشت

آخر راهرو، . جان که ترس نداشت یب ریمشت تصو کی. که آرامشم رو حفظ کنمزدم  بیبه خودم نه. عکس رو دوست نداشتم يتو يها

:سمت راست رو باز کرد و گفت ياز اتاقها یکیدر  ایثر

.زنگ به آشپزخونه وصله نیخبرم کن، ا یداشت ياگه کار. نو و استفاده نشده است زیهمه چ. اتاق شماست نیا-

. کنار تختم اشاره کرد یکیکوچ يبه دکمه  و

 یازش استفاده کن یتونیاستثنائاً امروز م. که گوش به زنگت باشن ينوکر و کلفت ندار نجایواالا. هیمواقع اضطرار يبرا نیا. رمیم گهیمن د-

.يچون تازه وارد

. رفت رونیاز اتاق ب. تشکر کنم ینداد حت اجازه

دکمه . چقدر شاد و سر حال. ست بود یاسی يبا پرده ها یسرخاب یکمرنگ بودن و رو تخت یاتاق صورت يواراید. به دور و بر انداختم ینگاه

بزرگش خود  نهیتوالت و آ زیم. نشستم اطیتخت با احت يرو فته؟یب یمگه قرار بود چه اتفاق ؟؟يمواقع اضطرار...تختم رو لمس کردم ریز
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 یکمیفقط خانوم . بهتر بود کردمیکه فکر م یناز او زی، همه چ.دوست داشتم شهیبود که هم یهمون یچوب لیرنگ چوب وسا...کردنیم یینما

!!تحملش ای کردمیدرستش م ایکه اونم  دیرسیخشن به نظر م

 دایمشکوك پ زیچ هیباالخره ...آروم به طرفش حرکت کردم. سمت چپ اتاق جلب شد يگوشه  یکیبه سمت در کوچ نگاهم

د؟یرسیجا مدر به ک نیا یعنی.... ستیدرست ن نجایا يزیچ هی دونستمیم...کردم

 اریاخت یب دینور که به اتاقک پاش. برق گشتم دیدنبال کل. معلوم نبود يادیز زیبود و چ کیتار. نگاه انداختم یرو آروم باز کردم، دزدک در

رق سمت چپش پر از لباس بود و من ذوق زده لباس ها رو و یچوب لباس. لباس يبود پر از کمد و طبقه بند کیاتاق کوچ هی! دمیبلند خند

جفت کفش کرم توجهم رو جلب  هی. شده بودن زونیآو يا لهیم يها یتا کفش به دقت از جا کفش یها حدود س يطبقه بند يانتها....زدمیم

رو هم امتحان  گهیدو سه تا کفش د... اون اندازه بود....برداشتم یجفت مشک هیباشن؟  کینکنه همشون کوچ....شدم دینا ام... دمیکرد، پوش

 ونیپاپ یحت. زانو هم بود يتا رو يسورمه ا يدار، دامن ها قهیبودن و  دیتو طبقات همه سف يلباس ها. بودن ختلفم يزهایه ساب...کردم

لباساشون  هیالبته انگار فقط من، چون بق. رنگ لباس فرم منه يو سورمه ا دیکه سف دمینگفته فهم. بود يمو هم به رنگ سورمه ا يبرا

سرم جمع کردم و  يموهام رو باال. داشت برداشتم سهیلیپ ينهایدامن که چ هیبلند و  نیه لباس آستی. بود رهیتو سبز  دیاز سف یبیترک

به فاکتور  يازیگرچه هم سنّ پدرم بود و ن. میگرفتیفاکتور م یحکومت زنان باشه اگه از عل نجایا دیرسیبه نظر م. رو زدم کنارش ونیپاپ

نظم همه  نهمهیاز ا یناش جانیبا ه. زنگ زدم ایو به برد دمیلباس هام رو پوش. نشستمروم رو تخت در اتاقک رو بستم و آ! نداشت يریگ

.رمیآسوده شد اما گفت مواظب خودم باشم و مرتب باهاش تماس بگ الشیخ یکم. کردم فیرو براش تعر زیچ

وقت چشمم به چشمش  چیکاش ه. کردمیبت خدا رو شکر مبا نیبودم و از ا دهیهنوز نگار رو ند. ساعت ده صبح بود. شدم ریپلّه ها سراز از

. رو باز کردم یبستم و دوم عیدر رو سر. آشپزخونه باشه تونستینم. معلوم نبود يزیبود و چ کیاتاق تار. از پنج در رو باز کردم یکی...فتهین

کتاب خونه عمرم رو  نیکتاب؟ بزرگتر همهنیا! من  يخدا....دهانم  يدستم رو گرفتم جلو. با باز شدن در چراغش روشن شدن انهم زم

قفسه ها قرار  نیب يدورش بود در فضا یگرد که هر کدوم سه تا صندل زیم يشده بودن و دو سر دهیقفسه ها گرد چ. دمیدیروم م يجلو

 يهم رو کیکوچ يراهنما هی. فرق داشت گهیچند بخش شده بودن و رنگ قفسه هر بخش با بخش د. تمآروم به طرف کتابها رف. داشت

قرمز  ،یروانشناس يکتابها يبرا یرمان ها، سبز چمن يبنفش برا: هیهر رنگ متعلّق به چه بخش کردیکه مشخص م خوردیبه چشم م زیهر م

که خونده و نخونده بودم  زیهر چ. رمان رفتم ياول به سمت کتابها. فلسفه ياهم بر ینارنج ،یمذهب يکتابها یآب ،یخیتار يمعرف کتابها

و بعد حروف الفبا  سندهیتمام کتابها بر اساس نو. با رنگ بنفش روشنتر گذشته بودن ییرو تو قفسه ها یخارج يرمانها. شمم بودجلو چ

رو بذاره سر  زیوقت صرف کنه و همه چ نهمهیا یکیوقت دست نخورده، چطور ممکن بود  چیکتابخونه ه نیفکر کردم ا. شده بودن دهیچ

. گهید کردنیسرشون رو گرم م ينجوریسر من خدم و حشم داشت خوب ا يخونه به اندازه موها نیکه ا اومد ادمیو بالفاصله ! جاش

دختر  يقبل از باز کردن در بعد. شدیاز درها که به مهمون خونه ختم م یکی. رفتم رونیگنج بزرگ از اتاق ب هیکردن  دایاز پ خوشحال

:گفت به من انداخت و یداخل شد، نگاه ياز در ورود یجوان

 ؟یتو بهاران-

.بله-

.هیعصبان کمی ،يطولش داد یلیخ. خانوم تو باغ منتظرتن-
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که مثل دالون تو در تو بود  یمیعمارت قد نیبا ا. نگفته بود يزیبه من چ یکس....برم دیکجا با دونستمیمنکه نم. رفتم رونیاز در ب دستپاچه

. و ترسناك

چقدر ....اه. شدیزده نم یحرف. کردینم يکس کار چیه. بودن ستادهیسته بود و دو نفر کنارش اکنار استخر نش یبزرگ ریآفتاب گ ریز خانوم

...خسته کننده و کسالت آور

.سالم خانوم-

...دختر يکرد رید-

.برم دیکجا با دونستمینم. دیببخش-

.يدیدیم یپا تخت يکشو يرو توبرنامه ات  يکردیلباس نم کهیو سرت رو گرم چهار تا ت ياگه خوب اتاقت رو نگاه کرده بود-

:تو نگاهم دیقابل وصف دو ریغ یعوض کردم؟ خشم نیداشت؟ لباسام رو جلو دورب نیتو اتاق من دورب ؟یچ یعنی...رو گرد کردم چشمام

...اما  ن؟متاسفمیگذاشت نیمن دورب یتو اتاق شخص یشما به چه حق...شما-

:دیرو بر حرفم

. یستیتو ن کنهیم نییکه حق و حقوق تع یاون یستیدختر، مواظب ن یگستاخ یلیخ-

:نگاهم کنه گفت نکهیا یمکث کرد، ب یکم

...بودم نجوریمنم جوون بودم هم....دخترا هیمثل بق...يدختر هیتو هم ....مینذاشت نیدورب ییجا-

:نگاهم کرد يتند به

.... و مثل تو گستاخ-

.نمیبه من کرد که کنارش بش ياشاره ا. دو نفر رو با اشاره دستش مرخص کرد اون

؟يندار الیٔسو-

کس به جز خدا ربط  چیمن به ه يسوال ها دم؟یپرس یاز خانوم م دیچرا با دم؟یپرس یاما کدوم رو م. ذهنم پر از سوال بود سوال؟

حوصله . شده بود رهیخ يو به نقطه ا زدیخانوم حرف نم. ساعت به همون فرم نشسته بودم کی. تکون دادم یسرم رو به نشونه نف...نداشت

. به دقت آراسته شده بودن ینیتزئ يدست چمن شده بود و درختچه ها کیالبته . افتاد که گل نداشت ينگاهم به باغچه ا. ام سر رفته بود

فرصت  نیاول. غرق بودم االتمیتو خ. دهیباغچه و چند تا ارک نیتو ا خواستیم دیسف يپوریدلم گل ش. قشنگ بود اما رنگ کم داشت یلیخ

که به لبم نقش بست با باز شدن در  يلبخند. مورد عالقه ام رو بکارم يبذاره گلها کنمیمهربون تر شد ازش خواهش م یکه خانوم کم

.جمع و جور قرمز جمع شد نیماش هیو ورود  يورود

 نییسرم رو پا. ننده هاش سوختمراجعه ک يلحظه دلم برا کی. مقنعه سرش بود و معلوم بود سر کار بوده. شد ادهیپ نیاز ماش نگار

.انداختم که مجبور نشم سالم کنم

امروز؟ دیخوب. ریروزتون به خ. سالم مادر-

.حالم بهتره زنهیآفتاب که م. یمرس -

:رمیمجبورم کرد سرم رو باال بگ کردیخانوم که منو خطاب م ياما صدا. هم خوشحال شدم یلیخ چ،ینبودم ه یالبته ناراض.گرفت دیند منو
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؟يبه نگار سالم کرد -

.به بزرگترم سالم کنم دهیم ادمیکردم دو سالمه و مامانم داره  فکر

.سالم نگار خانوم. متوجه نشدم اومدن د،یببخش-

.جواب سالمم رو هم نداد یحت. نگفت يزیاما چ. قرمز شده بود صورتش

 دیبا...چقدر بهم خوش گذشت. نرفته ادمیهنوز جشن تولدم  رمیبراش بگ یمهمون هی خوامیم. دمشیدو ماهه ند. ادیمادر، امروز فربد م-

.جبران کنم

.رو فربد نگرفته و برنامه شهربانو جون بوده یاون مهمون دونستینم دیشا. ته جمله اش بود یخاص یبدجنس

:گفت خانوم

. هماهنگ کن هیبا بق یدونیهر جور صالح م-

 يبود تو هوا، چشمام رو بستم و اون دو روز دهیچیعطرش پ يانگار بو. بودمهنوز هم به اسمش حساس . تو رگ هام منجمد شد خون

:خانوم بلند شد و گفت. چشمام رو که باز کردم نگار رفته بود. آوردم ادیخونشون بودم رو به 

. حمام من رو آماده کن لیوسا-

که  يمثل مهمون خونه ا. بود یاتاق بزرگ. کرد و رفت تو رو که من فرصت نکرده بودم باز کنم، باز ییاز درها یکی. سرش راه افتادم دنبال

من رو که بال . نشست و شروع به نوشتن کرد زشیپشت م. تو اطاق بود شیبهداشت سیسرو. گذاشته باشن یتخت خواب سلطنت هیتوش 

:داد حیسرش رو بلند کنه توض نکهیبدون ا دید فیتکل

تو  زیشامپو بدن مخصوصم رو بر. حمام تو کمد تو حمامه لیحوله و وسا...حمامه گرم کن يکه تو يحمام رو با شوفاژ يوان رو پر کن، فضا-

. فقط دو تا قلپ. وان

. که گفته بود رو انجام دادم ییکارها تمام

:لپ هام از بخار گل انداخته بود کهیرفتم در حال رونیب

.آماده است خانوم-

. يندار یکار خاص چیتا وقت ناهار که ساعت دو هست ه. نگاه کن یات رو از تو پا تختبرنامه . کن و برو میتنظ 23 ياتاق رو رو يدما -

.برس به درسات

سرم به خوندن . بهتر بود کردمیکه فکر م یاز اون زیخدا رو شکر کردم که همه چ. و کتابم رو گرفتم جلو صورتم دمیتخت دراز کش يرو

 زیکه نگار و خانوم سر م دمیبدو بدو رفتم سمت مهمون خونه و د دمیود که از جا پردو ب قایساعت دق. گرم شد و متوجه گذر زمان نشدم

مالقه رو از توش برداشتم و . ظرف سوپ رو به طرفم گرفت یدست. ستادمیکنار خانوم ا. بودن زیم يغذا رو دنیچ غولمش هینشستن و بق

خانوم . کردیو گرسنه ترم م زدیم مینیب ریغذا ز يبو. شد یصلا ينوبت غذا. دیربع طول کش کیسوپ خوردنش . دمیخانوم سوپ کش يبرا

 زیبه م ینگاه. نخورد يادیز زینگار هم چ. خوردیم نهیآروم و با طمأن. بخار پز برداشت جاتیزگوشت و سب یکم. داشت ابتید. دیپلو نکش
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 میکلّ پروسه غذا خوردن ن. چقدر سرد. صلهچقدر با فا. طرف مقابل نشسته بودن گهید یکیسرش و  نیا یکیانداختم که  يهشت نفره ا

. بلند شد زیخانوم آروم از پشت م. دیهم طول کش گهیساعت د

.منینش ارهیب دیدسر من رو با قهوه بد گهیساعت د مین. بهاران رو ببر آشپزخونه غذاش رو بخوره. اکرم خانوم-

بعد خودم . دلخور شده دمیرس ریچون د دیشا دیه فکرم رسلحظه ب کی. شکشیحرف نزد با من، تشکر پ میمستق. تشکر هم نکرد یحت

...گهید گهیم میباشه مستق يزیمگه بچه است ناز کنه، اگه چ...جواب خودم رو دادم

رو به آشپزخونه  ینسبتا بزرگ يفضا. با ورودم همه ساکت شدن و سرها به سمتم برگشت. سر اکرم خانوم رفتم تو آشپزخونه پشت

. هم جز شون بود دورش نشسته بودن یبه هشت نفر که عل کیوسط بود و نزد یبزرگ ينهارخور زیم. اختصاص داده بودن

.بهاران هستم. سالم-

:انداخت و رو به من گفت یبه عل ینگاه یخانوم نسبتا مسن. نداد یجواب یکس

.بد اخالق يآقا نیمسول آشپزخونه و همسر ا. هستم ایمنم ثر. سالم دخترم-

. نبودن يبودن عاد یهرچ یبود، ول یچ دمیفهمینم...مرموز ایساکت، افسرده . بودن يجور هیخدمتکارا . و نشستم دمیرو کش یصندل

باال  ستمیبا...بود مثکه نیمن ا فهیتمام وظ. قهوه اش خانوم به اتاقش رفت دنیبعد از نوش. خانوم بود يوقت قهوه . رو آروم خوردم غذام

تو کتابام غرق شدم و تا وقت . درس داشتم و پروژه یکل. کالفه خودم رو پرت کردم رو تخت! برسه شیاتیو ح یشخص يسرش تا به کارها

شده  يبود و به چشمم محشر اومده بود تکرار يکه از اول تو خونه جار ینظم. ناهار تکرار شد يسر شام برنامه . نرفتم رونیبشام از اتاقم 

:بلند شد و گفت زشیسر م خانوم آروم از. بردیبود و حوصله ام رو سر م

.اتاقم ایو ب اریکتاب از تو کتابخونه ب هی يغذاتو خورد-

.چشم-

 زیانگ جانیبه قسمت ه. خوردم يشام مختصر. رفتیدست باال تر نم يکه امروز از دهان من خارج شده بود از تعداد انگشتها یکلمات کلّ

جز . نه ایبرام مهم نبود خونده کتاب رو . رو برداشتم یمیدون دود نادر ابراهرفتم کتاب خونه و آتش ب يادیبا شوق ز. میبود دهیروز رس

موهاش رو دو طرف سرش . و به سمت اتاقش رفتم رونیب دمیکش کشویجلد  شیهفت جلد ياز سر. کتاب رو بخونم نیآرزو هام بود که ا

.نشستم یصندل يرو. خوردیر تختش به چشم مکنا یراحت یروشن بود و صندل يچراغ کم نور. بافته بود و تو تختش نشسته بود

.آتش بدون دود رو آوردم-

.نگاهم کرد قیعم. نگفت يزیچ

....شروع کن -

 یکشف ارتباط اون جمالت با هم کتاب یگذارش رو قبال خونده بودم و حاال در پ ریاز جمالت تأث ییتکّه ها. دمیبلع یم خوندمیرو نم کلمات

...شتمدوست دا شهیکه هم خوندمیرو م

. رو بخون کهیت نیدوباره ا-

از کجاش؟-

...گذرهیلنگ لنگان از کنار گاالن اوجان م نیاز اونجا که گل-
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ن؟یگل يخورده ا ریت- "

.گاالن ستین يزیچ-

.ریو برو بم يخورده ا ریبگو ت ؟یکشیچرا خجالت م-

.نخورده که بکشد ییبه جا -

 هیخوردن ها ما ریت نجوریا.تیپا نیینه پا خوردیگلوله وسط قلبت م ير کرده بودات را سپ نهیخودت بوده پسر، اگر س یعرضگ یب-

.است موتی لهیخجالت قب

:و با خشونت گفت دیحرف گاالن را بر ش،یم انیبو

 نیگناه ا. خوردیبه پا م رشانیو ت رندیگیآنها قلب را نشانه م. ندارد موتیبه  یربط. گو کالن است لهیخجالت قب هیزدن ها ما ریت نجوریا-

ست؟یجوان چ

چشمم دور  ياز جلو يبه کشتن نداده ا زندیحرف گاالن حرف م يرو نکهیرا به خاطر ا شیم انیبو نیتا ا! بز دل نِیگل: دینعره کش گاالن

.متنفرم لنگدیکه م یموتیلنگ، به قدر  موتی کی لیمن از وک. شو

:گذاشت و گفت انیبو يشانه ها يا رور رومندشیهر دو دست ن. دیکه رد شد، گاالن باز خند نیگل

".مواظب زبانت باش یلیخ! پسر یزنیم یحساب يحرفها یتو گاه-

.دمیچراغ رو خاموش کردم و به سمت اتاقم خز دیکتاب جد کیسرمست از خوندن . به خانوم کردم که نفسهاش منظم شده بود ینگاه

 یلیتو پسر؟ خ یدو ماه تمام کجا رفت...زد رود دلم مهیخ يغم بد. معلوم بود نجایا از نایخونه فربد ا. و پرده و کنار زدم ستادمیپنجره ا دم

تو چشمات نگاه  يچطور ،ياگر هم بد....يدینم یمعذرت بخوام؟ بهم فرصت معذرت خواه يشکستمت؟ چه جور یلیداغونت کردم؟ خ

 "در نظرم  یاون موقع که تو به من راستش رو نگفت. نه ای گفتمیبهت م دیبا دونمیرو نگفتم؟ و بگم هنوز هم نم تشکنم و بگم بهت راس

و  دمیکش یبودم؟ آه فیباز هم کث ؟یداشتم چ لیراست نگفتنم دل ياالن که من برا..."فتریکث يقدر -راست نگفتن همان دروغ گفتن بود

.یرو بارون اهامیکنه و رو سیهام رو خ نهاجازه دادم اشک گو. به تختم برگشتم

****

شد؟ چه خبر؟ یچ نم،یبب کن فیتعر-

:گفتم نشستمیم کهیو در حال یرو گذشتم رو صندل فمیک

.بفهمه نگار یکس خوامینم! سسسیه-

ده؟یسپ یحت-

. رو نرفتم شییاز دستم ناراحته که دوره خونه دا شمینجوریهم. گمیبه اون که خودم م-

:راست اومد سراغ من کی پشت سرش اشکان وارد شد، بر خالف انتظارم. اومد و سالم کرد دهیسپ

عت؟یخانوم شر نیخوب. سالم-

.شینیسر سنگ نیبه اون بهاران بهاران کردنش نه به ا نه

. ممنون. خوبم-
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. میادامه اش بد ای م،یکنسلش کن ای م،یریبگ یمیتصم هی دیبا. دو ماهه که چاپ نشده. هینشر يبرا نیاگه اشکال نداره بعد از کالس بمون-

.باشه حتما-

به  میمستق ریبکشه تا منم بتونم غ شیمشتاق بودم حرفش رو دوباره پ. باهام حرف زده یمدت نسبتاً طوالن هیبودم که بعد از  شحالخو

. نبود يسابق خبر تیمیتو کتابخونه، از صم میتنها نشسته بود نکهیحرف زد و با ا هیاما بر خالف انتظارم فقط راجع به نشر. اشاره کنم دهیسپ

 هیسخت بود و  یلیاشکان خ نینگفتم، گرچه عادت کردن به ا يزیمنم چ. و صدا زد، نه دست از جمع بستن افعال برداشتنه اسمم ر

به دستش  لیمیمطالب رو با ا تونستمیمن، من فقط م يها تیاما با توجه به محدود میرو ادامه بد هیقرار شد نشر. نا مانوس بود ییجورا

. برسونم

که با فربد رو به رو  کردمیتو دلم خدا رو شکر م. نگار نشد یاز مهمون يخبر. عادت کرده بودم میزندگ دیجد انیبه جر. هفته گذشت کی

چشمم . نکرده بودم یبا مژده خداحافظ یحت. شرکت نرفته بودم يدفعه ا کی. استخدام شدم دونستیم. نجامیمن ا دونستیحتما م. نشدم

! وقت شام خانوم بود دمیرسیخسته بودم اما تازه االن که م. شدم ادهیپ یشگیهم ستگاهیسر ا. ردمها رو شم ستگاهیدوختم و ا ابونیرو به خ

:بود ستادهیخانوم تو بهار خواب اتاقش ا. انداختم و وارد شدم دیکل

.بهاران-

.سالم خانوم-

.مهمان دارم. زیسر م ایامشب به موقع ب-

.چشم-

دکمه . مدل مردونه دیبلوز سف هیرو انتخاب کردم با  یتنگ يتا رو زانو يدامن سورمه ا. دمیلباس فرمم رو پوش. دوش گرفتم يا قهید پنج

موها  نیتزئ يکه برا یپهن يبا روبان سورمه ا. دمیرسیبه خودم م دیخانوم مهمون داشت و با. کردم پیاش رو ک قهیآخرش رو هم بستم و 

موهام رو هم کامل جمع کردم و کنار گوش چپم مدل گوجه . لباسم گذاشتم قهی ریدوست کردم و ز یبزرگ ونیپاپ بودن،برام گذاشته 

من . مهم نبود. زن ایمهمون خانوم مرده  دونستمینم. زدم رونیپام کردم و از اتاق ب یتخت و راحت يکفشها دم،یرژه لب رو به لبم کش. بستم

تازه کردم و با گردن برافراشته وارد مهمون  یدم در نفس. لفت نبودممن که ک. کلفتا باشه  هیام شب افهیق اشتمدوست ند. بودمیآراسته م دیبا

و به جنب و  يگوشه ا ستادمیا. کردنیرو آماده م زیسه چهار نفر تند تند در رفت و آمد بودن و م. زیبود دور م یاهوئیه.خونه شدم

...شد که مرتب اومدم خوب. بودیم یمهمون مهم دیبا. دادیم دستورو  کردینظارت م یعل. جوششون چشم دوختم

. ومدیخنده نگار م يصدا. خانوم عصا زنان وارد شد. ستادنیا زیخط با فاصله کنار م هی يو همه مستخدما تو دیبه در کوب یکس

:گفت يبا لوند نگار

....اول مهمان-

....آشنا از زمان و مکان جدام کرد ییمحکم و با صالبت صدا جواب

نمقدم تر یخانوما در هر حالت-
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 نیپشت آخر. نتمیبب خواستمینم. نمشیبب تونستمینم. دمینگاه پر آبم رو دزد. به من انداخت یثیلبخند به لب وارد شد و نگاه خب نگار

....دیلرزیپام م نییاز شونه تا پا... تو برف کنهیکه سرش رو م یمثل کبک.شدم میمستخدم قا

...دستم....دلم....لرزدیم باز

 یحت.... پلک زدن یبدون حت....بدون حرکت...شده بود خیمن م يمتعجب فربد رو يچشما. سرم رو باال گرفتم .سکوت شد يلحظه ا چند

...چقدر دل تنگش بودم...زدمیپلک نم

بر هم نزنم تا که ز دستم نرود مژه

....یچشم تو به قدر مژه بر هم زدن ناز

من هم ....از چشمم افتاد یقطره اشک. و تعجب جاش رو به خشم داد اخماش تو هم رفت. فکّش سخت شد د،یرو که متوجه خودش د نگاهم

:داشت گفت یکه از من بر نم یثینگار با نگاه خب. خانوم نشست...از چشم فربد افتاده بودم

فربد جان؟ ینیشینم-

وقتها  یاتفاقا بعض ست؟ین ریجبران د يوقت برا چیتازه است؟ ه يریرو هر وقت از آب بگ یماه گفتیم یک. رو به هم فشار دادم فکم

هرقدر هم که زار ...شهیوقت زنده نم چیه گهیمرد، د یمثل آدمه، وقت یدوست....مشت افسوس کیو  یمونیاونقدر که تو م...شهیم رید یلیخ

....شدیه نمزند يآدم مرده ا چیچون با غلط کردمها و زار زدنها ه کردم،یالتماس نم...شأن من نبود يالتماس تو....یو التماس کن یبزن

:نگار خندان سکوت رو شکست. بود دهیچیهمه جا پ يسکوت بد. روم قرار گرفت يسوپ جلو ظرف

....خونه است دیکارگر جد ؟يدار یبا بهاران که آشنائ-

:دخانوم دخالت کر....کرد کیقاشقش رو درون سوپ برد و به لبش نزد. فربد حتا سرش رو باال نگرفت. رو رو هم فشار دادم چشمام

. بهاران پرستار منه-

بدجنس  رزنیپ نیمگه ا کرد؟یم يچرا از من طرفدار...من مستخدم مخصوصش بودم...پرستار اسم با کالسشه...رو فرو خوردم بغضم

کردن با کلمات؟ ياونم با باز خورد؟یروز انداخته بود؟ حفظ کردن غرورم به چه دردش م نینبود که منو به ا یهمون

. یحاال با هر عنوان. خونه است نیکارگر ا کنهیخونه کار م نیهرکس تو ا. درداره ما یچه فرق-

دوباره . ومدیموهاش بلند تر شده بود و به صورتش م. هوا الغر شده بود هی. نگاهش کردم. نگفت چیفربد باز هم ه. دمیرو به هم مال دستام

. گلوم جا گرفته بود يبزرگ تو بیس کی

رو انجام  فتیکه وظا يریگیحقوق م....يریگیغذا قرصشونو بخورن؟ صدقه که نم نیب دیحواست کجاست که با....بهاران، وقت قرص مادره-

....يبد

 دیرو نا ام دمیام یوقت. نگار نشون بده يبه حرفا یکه واکنش دیام نیبه ا. نگاه پر اشکم رو به خانوم دوختم. کرد دنیشروع به لرز دستام

... حرفها منظور داشت نیاز همه ا...شدینه حرارت وجودم خاموش م ومدنینه اشکام بند م... و آشپزخونهت دمیدو. کرد به سمت در رفتم

بود؟  یچ گهیاما چاره د...شده بودم مونیو چقدر هم زود پش...شمیم مونیخانوم کار کنم پش يدادم برا شنهادیپ نکهیاز ا بودخودش گفته 

نگار . اشکام رو پاك کردم و وارد شدم. دمیو بغضم رو بلع دمیکش قیدم در نفس عم. بود زیآب سر م. بشقاب گذاشتم هیقرص خانوم رو تو 

:به حرف اومد
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.یقرصا رو بدون يجا دیبا گهیفکر کردم د ؟يکرد داشیپ-

بود تو  هدیلبش رو کش. شده بودن دیشد که دور قاشق و چنگالش سف دهیفربد کش دهیکش ينگاهم به دستا. بگم يزیرو باز کردم چ دهانم

. دو لنگه ابروش افتاده بود نیب یظیو اخم غل

. حرمت مهمونتو نگه دار اگه من به عنوان مادرت احترام ندارم. غذا حرف بزنه زیسر م یاجازه داده باشم کس آدینم ادمی! نگار-

شدن من گوش  ریسته بود و به تحقاما اونجا نش. گرفتمیم دهیکه وجود فربد رو ناد یبه شرط. داشتم يحس بهتر یکمی. پنچر شد نگار

. دادیم

. رفتینم نییاز گلوم پا يزیچ. شام نخوردم. رونیلرزون رفتم ب ییبا دست و پا. تموم شد شونیبود غذا خوردن اشراف يا یهر بد بخت به

بغض . ارد مهمون خونه شدمو. زدنیکه تو باغ با فربد قدم م ومدیخنده بلند نگار م يصدا. شدیخوابش خراب م. خوردیخانوم شبا قهوه نم

:دار گفتم

امشب زود تر بخوابم؟ دیدیاجازه م-

. من هم خسته ام. بخونم یکتاب خوامیامشب نم. برو استراحت کن-

.ممنون-

. رو کردم که برم پشتم

.بدم ادشیمن وقت نداشتم . ستیراه جلب توجه رو بلد ن. ریاز نگار به دل نگ-

.فشبرگشتم طر. تو چشمام دیوید اشک

. اشکال نداره خانوم-

:و بعد گفت. مکث کرد يچند لحظه ا. رو اشکام ثابت شد نگاهش

.اما تا قبل از نه شب خونه باش. بکن يدوست دار يهر کار. دمیبهت م یفردا رو مرخص -

.دمیام رو انجام م فهیمن وظ. نیجبران کن نیستیشما مجبور ن. نه خانوم-

.يخسته ا یکر کردم کمف. ستیجبران کردن ن يبرا يزیچ-

. دهیکار بهم آرامش م نیتو باغچه گل بکارم؟ ا تونمیم-

. رو بده بهش يخوایکه م ییگلها ستیل.رو آماده کنه برات لشیوسا یعل گمیم-

 دیبا. شد تر کیخنده نگار نزد يصدا. هیمعرکه ک اریب شیبود آت دهیخدا رو شکر که خانوم فهم. زدیقلبم منظم تر م. زدم يخسته ا لبخند

.نمینگار و فربد رو دوشادوش بب نکهیتو اتاقم قبل از ا رفتمیم

...کردمیبحث م یبودم و با عل ستادهیباغ ا وسط

 د،یسف يپوریش يالله زرد و قرمز، از گلها يلطفا از گلها. آقا یمنه عل ستیل نمیا. که دوست داشتم بکارم یهر گل تونمیخانوم گفتن من م-

. برم دانشگاه دیکار دارم با یلیمنم خ. آقا یعل دیریرو بگ دیسفاز گل روز قرمز و 

. من مطمئنم خانوم گل قرمز دوس ندارن یول-

.خداحافظ...شده رمید رمیمن دارم م. به من اجازه دادن و تبصره هم نزدن. نیصد بار گفت نویا-
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آسوده  الیدربست گرفتم و تا دانشگاه با خ یسوراخم تاکس بیج الیخیب. عجله از خونه خارج شدم وقت نبود منتظر اتوبوس بمونم عجله

. و وارد کالس شدم دمیبه افکار خودم خند.....بود قدرش رو ندونستم یهم عالم يدار هیما. رفتم

هم عجول ترم  يشوق و ذوق گلکار. کردینم ابیرو نداشتم استادش هم حضور غ یحوصله درس عموم. که تموم شد منتظر نموندم کالس

. آرستن باغچه رو از نظرم گذروندم يممکن برا يتو راه برگشت تمام راهها. ه بودکرد

رفتیم رونیکه لباس تنش بود و ب دمیخانوم رو د. انداختم و وارد شدم دیکل

حالتون خوبه؟. سالم خانوم-

.گردمیبر م گهیتا دو ساعت د. قیرو گذاشته کنار آالچ لتیوسا یعل. یکنیبا باغچه چه م نمیبب. خوبم-

تاپ  هیشلوارك قرمز و  هی. رفتم باال یکیپلّه ها رو دو . راه افتاد نیاشاره داد و ماش یتکون دادم خانوم به عل یزدم و دست يگشاد لبخند

م هم گذاشت مهیکاله نصف ن هیموهام رو کامل جم کردم و . خودمم که آورده بودم انداختم دم پام يهایانگشت ییدمپا. دمیپوش دیسف یراحت

در  ومدیکرده بود، دلم نم ینیب شیخانوم روز اول رفتارم رو پ یاز وقت. شلوارکم بیرو سر دادم تو ج دیدر اتاقم رو قفل کردم و کل. مرو سر

:بلند شد ایثر ياز در خارج نشده بودم که صدا. تو اون اتاق لباس ها رفتمیو م دمیپوشیتو اتاق لباس نم گهید یحت. اتاقم رو باز بذارم

..وقت ناهاره! بهاران-

. ستیمن گرسنه ام ن. خانوم ایثر دیشما بخور-

 میتصم. اول الله ها رو کاشتم. و رو کردن ریشروع کردم به خاك رو ز. کردم میتو ذهنم ترس یبزرگ رهیتاره دا. رو برداشتم کمیکوچ لچهیب

دارت هر  يها رهیمثل دا يکردینگاه م اطیاز باال که به ح يرنجویا. ها رو بکارم يپوریداشتم بعد از اون رزها و بعد هم پشت سر همه ش

کمرم رو صاف کردم و گردنم رو . نهیبب ينجوریمن رو ا خواستمیو من نم ومدیهم م یعل. اما وقت اومدن خانوم بود. بود یرنگ هیقسمت 

قد . پشتش به پنجره بود. اونجا بود یکس !دمیدیدرست م...دمیچشمام رو مال. پشت پنجره اتاقم نظرم رو جلب کرد يا هیکه سا دمیکش

 خواستمیمثال م. هوا باز کردم یدر اتاقم رو ب. دمیپلّه ها رو تا باال دو. سمت عمارت دمیرو انداختم و دو لچهیب. داشت و قوز کرده بود يبلند

 یکم کردم؟یمن که در اتاقم رو قفل م یول. بودم دهیرو د یدفعه مطمئنم کس نیشده بودم؟ ا یاالتیباز هم خ! کس نبود چیه. رمیمچ بگ

بعد از . بود بیاز مستخدما اومده باشن تو اتاقم؟ از اولم رفتارشون عج یکیممکن بود  یعنی. نداشتم اداعتق يبه جنّ و پر. بودم دهیترس

ونه که پاتوق نشستنا و به سمت آشپزخ رمیزهر چشم بگ دیفکر که با نیبا ا. دادنیهفته تازه شروع کرده بودن و جواب سالمم رو م کی

:و گفتم دمیاخمام رو تو هم کش. شدم  ریگپ زدناشون بود سراز

.سالم-

. که با خانوم رفته بود یبه جز عل. بودم اونجا بودن دهیکه تا امروز د ییهمه اونا بایتقر. خوردن یم زیبعد از ناهار رو دور م ییچا

:هم بشنون گفتم هیکه بق يجور بلند

اتاق من و داره؟ دیکل یکس خانوم، ایثر-

:دیپرس جیعصرونه رو گذشت جلوم و گ تیسکویبا ب يخانوم چا ایثر

خانوم بهت ندادن؟ یکیمگه  ؟يخوایم یچ يبرا-

اتاق رو داره؟ دیاز شماها کل یکه دست منه، کس يدیکل نیکه به جز ا نهیمنظورم ا-
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...؟ من که ندارم...خانوم داره، اما ماها گهید یکیحتما . معلومه که نه...بهاران جون ها یزنیوا حرفا م-

 یاالتیحتما خ. کردم فکرم رو منحرف کنم یسع. نبود یسر تکون دادن انگار که مساله مهم یالیخ یهمه با ب. به جمع انداخت یبعد نگاه و

.شده بودم

بلندش رو  يبود و باز هم موها دهیپوش یکمرنگ یورتص یبلوز و شلوار راحت. از شام دو باره کتاب به دست وارد اتاق خانوم شده بودم بعد

. بود ومدهیکه ازش بدم ن نجایقضاوت زود بود، اما تا ا يبرا. داشت یفیبر خالف ظاهر مستبدش، روح لط. بافته بود

چطور است؟ قتیحال رف نمیبب ش،یم انیبو ریصبح بخ -  "

؟يالزم ندار يزیچ نمیب شنکند،یا تبر نمر ؟گردنشيشنویرا نم شیمگر صدا ،یدختر اوچ ریصبحت به خ -

اورد؟یمن ب يهست آن را برا یکس... جا مانده شانیاما صندوقچه جواهرات من در گوم...نه -

 کیتو  يمن برا یاگر اجازه بده..در کلّ صحرا دو گاالن اوجا که وجود ندارد...بر نگردد گریکه هست، اما ممکن است برود و د یکس -

...يکه از آن صندوقچه بگذر یبه شرط آورم،یصندوقچه م

:دیبه صدا خند سولماز

نه؟ ،يدوست دار یلیرا خ قتیتو رف-

.دشمن را دوست دارد لهیاز قب يبله، اما نه آنقدر که او دختر-

.خوش ندارم که به من به چشم دشمن نگاه کنند. هم بگو هیرا به بق نیا. شیم انیبو ستمیدشمن ن لهیاز قب گریمن د-

؟يخوریصبحانه هم نم....خدا کند قبول کنند میگویرا به همه م نیمن ا -

و نخوردم؟ يآورد-

"...پناه بر خدا-

کتاب . دمشیفهمیملموس بودن، م نیدر ع. گذاشتیمن م يرو يادیز ریو محکمش تأث يقو تیشخص. سولماز رو دوست داشتم ناخواسته

رو  تیو رضا یبرق خوشحال. دیخوابیمعصوم و آروم م یپر طمطراق روز، شبها مثل کودکو  اهویخانوم پر ه. دمیخز رونیرو بستم و آروم ب

. نکرد يریهرچند از کارم تقد ودم،ب دهیمغرورش د يچشما يتو

که چشمام گرم خواب شد دینکش هیبه ثان. لحافم رفتم ریرو شونه زدم و ز موهام

سرم رو نگاه کردم. قیو عم نیسنگ کرد،ینگاهم م. که بود یبه هر جون کندن رفتمیاز پلّه ها باال م. دنبالم بود یکس ي رهیخ نگاه پشت .

...کردیو خار بود نگاهم م غیاش پر از ت نهیس يِمو رو يِکه به جا یرزنیاون پ. اونجا بود

. زدمیتوهم م. و خفه کردمرو در گل غمینفسم رو قورت دادم و ج. از کنارِ درِ اتاقک لباسم گذشت يا هیسا. دمیاز خواب پر زانیر عرق

 هیو به خودم قول دادم فردا اولِ وقت حتما به  دمیسرم کش يِپتو رو رو. روانشناس رفته بودم شِیکاش به حرف مامان گوش کرده بوده و پ

.بزنم زنگروانشناس 
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که زد، به  دهیموندم و سپ داریتا صبح ب .ارمیپتو درب رِیپام رو از ز ي کهینوك انگشت کوچ یحت يا هیاما حاضر نبودم ثان ختمیریم عرق

. خواب فرو رفتم

***

که هر روز از حالم  یتنها کس. در موردش حرف نزدم یبا کس. نشد ياز جنّ و روح و پر يخبر گهید. يحادثه ا چیه یب. گذشت يروز چند

 یکس خواستمیعنوان نم چیراموش کردم چون به هروانشناس رو ف. دمیخوابیشد، شبها آروم تر م ادیمشغله ام که ز.بود ایبرد گرفتیخبر م

خانوم رو از  يکتاب خوندن برا.آروم شده بود و من به برنامه ام عادت کرده بودم زیهمه چ. بزنه یوانگیبه من انگ د هاون خون ياز اعضا

 دمیاز اون روز که نگار رو با فربد د.دکریرو پر م میکار یب يرو اومده بود و وقتا یحساب کممیباغچه کوچ. دوست داشتم شتریب فمیهمه وظا

حتما  گفتیم يزیاگه چ. کنه نیبهم توه دادمیبهش اجازه نم گهید. گذشت يریدرگ چیه یباهاش رو به رو شدم که ب گهیفقط دو بار د

. کنه رمیتحق ذاشتمینم نباریاما مطمئن بودم که ا ومد،ین شیپ تشمیخوب موقع. دیشنیم يزیچ

:آروم گفت. و به طرف در رفتم تا به خانوم سالم کنم دمینگاهم رو دزد. اومد رونینگار از تو اتاق خانوم ب که دمیدانشگاه رس از

؟یندادن سالم کن ادیبهت -

.هم کالم نشم یدادن با هر کس و نا کس ادیبهم -

.سرم رو باال گرفتم و وارد شدم. انگار انتظارش رو نداشت. رو گرد کرد چشماش

.ن برگشتمم. سالم خانوم-

خوب بود؟ زیهمه چ. سالم-

.و اصال با درونش تناسب نداره هینقاب ساختگ هیفقط  يمطمئن بودم اون پوسته سخت ظاهر گهید. مهربون تر شده بود یکم رایاخ

. یعال. بله خانوم-

:رو باال گرفت سرش

.نمیرو بب یدکتر صادق دیبا. امروز عصر وقت دکتر دارم-

.مکنارش نشست یصندل رو

ست؟یحالتون خوب ن-

.به شدت ورم کرده بود. راستش رو جلو آورد يپا

.شده ينجوریدوباره ا-

دوباره؟ مگه قبال هم شده بود؟-

.نکردم. دکتر گفته بود که هر سال چکش کنم. کردم يسهل انگار. شیچهار سال پ-

. انتظار داشتم بترکهپوستش نازك شده و هر آن . مثل توپ بادکرده بود. ورم کرده بود یلیخ پاسه

.امیمنم همراهتون م-

. یستیپس مجبور ن. یکنیمن کار نم يدانشگات برا يوقتا. يبود که تو دانشگاهتو بر نیقرار ما ا-

:صداقت تمام گفتم با
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باشمکنارتون  خوامیاما م ست،ین فمیجز وظا. مساله از کار من جداست نیا. رفتمیاگه مامانم بود، به خاطرش دانشگاه نم -

...کردمیبحث م یبودم و با عل ستادهیباغ ا وسط

 د،یسف يپوریش يالله زرد و قرمز، از گلها يلطفا از گلها. آقا یمنه عل ستیل نمیا. که دوست داشتم بکارم یهر گل تونمیخانوم گفتن من م-

. برم دانشگاه دیکار دارم با یلیمنم خ. آقا یعل دیریرو بگ دیاز گل روز قرمز و سف

. من مطمئنم خانوم گل قرمز دوس ندارن یول-

.خداحافظ...شده رمید رمیمن دارم م. به من اجازه دادن و تبصره هم نزدن. نیصد بار گفت نویا-

آسوده  الیدربست گرفتم و تا دانشگاه با خ یسوراخم تاکس بیج الیخیب. عجله از خونه خارج شدم وقت نبود منتظر اتوبوس بمونم عجله

. و وارد کالس شدم دمیبه افکار خودم خند.....بود قدرش رو ندونستم یهم عالم يارد هیما. رفتم

هم عجول ترم  يشوق و ذوق گلکار. کردینم ابیرو نداشتم استادش هم حضور غ یحوصله درس عموم. که تموم شد منتظر نموندم کالس

. گذروندم آرستن باغچه رو از نظرم يممکن برا يتو راه برگشت تمام راهها. کرده بود

رفتیم رونیکه لباس تنش بود و ب دمیخانوم رو د. انداختم و وارد شدم دیکل

حالتون خوبه؟. سالم خانوم-

.گردمیبر م گهیتا دو ساعت د. قیرو گذاشته کنار آالچ لتیوسا یعل. یکنیبا باغچه چه م نمیبب. خوبم-

تاپ  هیشلوارك قرمز و  هی. رفتم باال یکیپلّه ها رو دو . راه افتاد نیماش اشاره داد و یتکون دادم خانوم به عل یزدم و دست يگشاد لبخند

هم گذاشتم  مهیکاله نصف ن هیموهام رو کامل جم کردم و . خودمم که آورده بودم انداختم دم پام يهایانگشت ییدمپا. دمیپوش دیسف یراحت

در  ومدیکرده بود، دلم نم ینیب شیخانوم روز اول رفتارم رو پ یاز وقت .شلوارکم بیرو سر دادم تو ج دیدر اتاقم رو قفل کردم و کل. مرو سر

:بلند شد ایثر ياز در خارج نشده بودم که صدا. تو اون اتاق لباس ها رفتمیو م دمیپوشیتو اتاق لباس نم گهید یحت. اتاقم رو باز بذارم

..وقت ناهاره! بهاران-

. ستیمن گرسنه ام ن. خانوم ایثر دیشما بخور-

 میتصم. اول الله ها رو کاشتم. و رو کردن ریشروع کردم به خاك رو ز. کردم میتو ذهنم ترس یبزرگ رهیتاره دا. رو برداشتم کمیکوچ لچهیب

دارت هر  يها رهیمثل دا يکردینگاه م اطیاز باال که به ح ينجوریا. ها رو بکارم يپوریداشتم بعد از اون رزها و بعد هم پشت سر همه ش

کمرم رو صاف کردم و گردنم رو . نهیبب ينجوریمن رو ا خواستمیو من نم ومدیهم م یعل. اما وقت اومدن خانوم بود. بود یرنگ هیقسمت 

قد . پشتش به پنجره بود. اونجا بود یکس! دمیدیدرست م...دمیچشمام رو مال. پشت پنجره اتاقم نظرم رو جلب کرد يا هیکه سا دمیکش

 خواستمیمثال م. هوا باز کردم یدر اتاقم رو ب. دمیپلّه ها رو تا باال دو. سمت عمارت دمیرو انداختم و دو لچهیب .داشت و قوز کرده بود يبلند

 یکم کردم؟یمن که در اتاقم رو قفل م یول. بودم دهیرو د یدفعه مطمئنم کس نیشده بودم؟ ا یاالتیباز هم خ! کس نبود چیه. رمیمچ بگ

بعد از . بود بیاز مستخدما اومده باشن تو اتاقم؟ از اولم رفتارشون عج یکیممکن بود  یعنی. نداشتم اداعتق يبه جنّ و پر. بودم دهیترس

به سمت آشپزخونه که پاتوق نشستنا و  رمیزهر چشم بگ دیفکر که با نیبا ا. دادنیهفته تازه شروع کرده بودن و جواب سالمم رو م کی

:و گفتم دمیکش اخمام رو تو هم. شدم  ریگپ زدناشون بود سراز

.سالم-
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. که با خانوم رفته بود یبه جز عل. بودم اونجا بودن دهیکه تا امروز د ییهمه اونا بایتقر. خوردن یم زیبعد از ناهار رو دور م ییچا

:هم بشنون گفتم هیکه بق يجور بلند

اتاق من و داره؟ دیکل یخانوم، کس ایثر-

:دیپرس جیشت جلوم و گعصرونه رو گذ تیسکویبا ب يخانوم چا ایثر

خانوم بهت ندادن؟ یکیمگه  ؟يخوایم یچ يبرا-

اتاق رو داره؟ دیاز شماها کل یکه دست منه، کس يدیکل نیکه به جز ا نهیمنظورم ا-

...؟ من که ندارم...خانوم داره، اما ماها گهید یکیحتما . معلومه که نه...بهاران جون ها یزنیوا حرفا م-

 یاالتیحتما خ. کردم فکرم رو منحرف کنم یسع. نبود یسر تکون دادن انگار که مساله مهم یالیخ یهمه با ب. انداخت به جمع یبعد نگاه و

.شده بودم

بلندش رو  يبود و باز هم موها دهیپوش یکمرنگ یصورت یبلوز و شلوار راحت. از شام دو باره کتاب به دست وارد اتاق خانوم شده بودم بعد

. بود ومدهیکه ازش بدم ن نجایقضاوت زود بود، اما تا ا يبرا. داشت یفیف ظاهر مستبدش، روح لطبر خال. بافته بود

چطور است؟ قتیحال رف نمیبب ش،یم انیبو ریصبح بخ -  "

؟يالزم ندار يزیچ نمیب شنکند،یرا تبر نم ؟گردنشيشنویرا نم شیمگر صدا ،یدختر اوچ ریصبحت به خ -

اورد؟یمن ب يهست آن را برا یکس... جا مانده شانیمن در گوم اما صندوقچه جواهرات...نه -

 کیتو  يمن برا یاگر اجازه بده..در کلّ صحرا دو گاالن اوجا که وجود ندارد...بر نگردد گریکه هست، اما ممکن است برود و د یکس -

...يکه از آن صندوقچه بگذر یبه شرط آورم،یصندوقچه م

:دیبه صدا خند سولماز

نه؟ ،يدوست دار یلیرا خ تقیتو رف-

.دشمن را دوست دارد لهیاز قب يبله، اما نه آنقدر که او دختر-

.خوش ندارم که به من به چشم دشمن نگاه کنند. هم بگو هیرا به بق نیا. شیم انیبو ستمیدشمن ن لهیاز قب گریمن د-

؟يخوریصبحانه هم نم....خدا کند قبول کنند میگویرا به همه م نیمن ا -

و نخوردم؟ يآورد-

"...پناه بر خدا-

کتاب . دمشیفهمیملموس بودن، م نیدر ع. گذاشتیمن م يرو يادیز ریو محکمش تأث يقو تیشخص. سولماز رو دوست داشتم ناخواسته

رو  تیو رضا یبرق خوشحال. دیخوابیمعصوم و آروم م یو پر طمطراق روز، شبها مثل کودک اهویخانوم پر ه. دمیخز رونیرو بستم و آروم ب

. نکرد يریهرچند از کارم تقد ودم،ب دهیمغرورش د يچشما يتو

که چشمام گرم خواب شد دینکش هیبه ثان. لحافم رفتم ریرو شونه زدم و ز موهام
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سرم رو ن. قیو عم نیسنگ کرد،ینگاهم م. که بود یبه هر جون کندن رفتمیاز پلّه ها باال م. دنبالم بود یکس ي رهیخ نگاه گاه کردمپشت .

...کردیو خار بود نگاهم م غیاش پر از ت نهیس يِمو رو يِکه به جا یرزنیاون پ. اونجا بود

. زدمیتوهم م. رو در گلو خفه کردم غمینفسم رو قورت دادم و ج. از کنارِ درِ اتاقک لباسم گذشت يا هیسا. دمیاز خواب پر زانیر عرق

 هیو به خودم قول دادم فردا اولِ وقت حتما به  دمیسرم کش يِپتو رو رو. وانشناس رفته بودمر شِیکاش به حرف مامان گوش کرده بوده و پ

.بزنم زنگروانشناس 

که زد، به  دهیموندم و سپ داریتا صبح ب. ارمیپتو درب رِیپام رو از ز ي کهینوك انگشت کوچ یحت يا هیاما حاضر نبودم ثان ختمیریم عرق

. خواب فرو رفتم

***

که هر روز از حالم  یتنها کس. در موردش حرف نزدم یبا کس. نشد ياز جنّ و روح و پر يخبر گهید. يحادثه ا چیه یب. گذشت يزرو چند

 یکس خواستمیعنوان نم چیروانشناس رو فراموش کردم چون به ه. دمیخوابیشد، شبها آروم تر م ادیمشغله ام که ز.بود ایبرد گرفتیخبر م

خانوم رو از  يکتاب خوندن برا.آروم شده بود و من به برنامه ام عادت کرده بودم زیهمه چ. بزنه یوانگین انگ دبه م هاون خون ياز اعضا

 دمیاز اون روز که نگار رو با فربد د.کردیرو پر م میکار یب يرو اومده بود و وقتا یحساب کممیباغچه کوچ. دوست داشتم شتریب فمیهمه وظا

حتما  گفتیم يزیاگه چ. کنه نیبهم توه دادمیبهش اجازه نم گهید. گذشت يریدرگ چیه یرو شدم که ب باهاش رو به گهیفقط دو بار د

. کنه رمیتحق ذاشتمینم نباریاما مطمئن بودم که ا ومد،ین شیپ تشمیخوب موقع. دیشنیم يزیچ

:آروم گفت. فتم تا به خانوم سالم کنمو به طرف در ر دمینگاهم رو دزد. اومد رونیکه نگار از تو اتاق خانوم ب دمیدانشگاه رس از

؟یندادن سالم کن ادیبهت -

.هم کالم نشم یدادن با هر کس و نا کس ادیبهم -

.سرم رو باال گرفتم و وارد شدم. انگار انتظارش رو نداشت. رو گرد کرد چشماش

.من برگشتم. سالم خانوم-

خوب بود؟ زیهمه چ. سالم-

.و اصال با درونش تناسب نداره هینقاب ساختگ هیفقط  يمطمئن بودم اون پوسته سخت ظاهر گهید. مهربون تر شده بود یکم رایاخ

. یعال. بله خانوم-

:رو باال گرفت سرش

.نمیرو بب یدکتر صادق دیبا. امروز عصر وقت دکتر دارم-

.کنارش نشستم یصندل رو

ست؟یحالتون خوب ن-

.به شدت ورم کرده بود. راستش رو جلو آورد يپا

.شده ينجوریدوباره ا-

دوباره؟ مگه قبال هم شده بود؟-
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.نکردم. دکتر گفته بود که هر سال چکش کنم. کردم يسهل انگار. شیچهار سال پ-

. پوستش نازك شده و هر آن انتظار داشتم بترکه. مثل توپ بادکرده بود. ورم کرده بود یلیخ پاسه

.امیمنم همراهتون م-

. یستیپس مجبور ن. یکنیمن کار نم يدانشگات برا يوقتا. يدانشگاهتو بربود که تو  نیقرار ما ا-

:صداقت تمام گفتم با

کنارتون باشم خوامیاما م ست،ین فمیجز وظا. مساله از کار من جداست نیا. رفتمیاگه مامانم بود، به خاطرش دانشگاه نم -

هوا هنوز . کردمینگاه م ابونیبا شوق به خ. زدمیبه بابا زنگ م دیبا. دبو کیو روز پدر نزد یتولد حاضرت عل. بود یچراغون ابونیخ تمام

.میدیدیشده م یهمه شهر رو چراغون میاز مطب برگرد یروشن بود اما مطمئن بودم تا وقت

:گفتم يشوق کودکانه ا با

. به اون طرف وصلن ابونیطرف خ نیقرمز و سبزم که از ا يچراغا نیعاشق ا. شهیم یچراغون یتهران رو وقت يدوست دارم شبها یلیخ-

:مکث کرد و گفت یبه سمتم برگشت کم خانوم

.قشنگه-

بهم  ياما به حد. بود یچقدر آبک نیکنیباور نم. میخورد یآش رشته مجان رونیاومده بودم با دوستم ب ادیاز اع یکیبار که واسه  نیآخر-

.که دوست دارم دوباره امتحانش کنم دیچسب

:زدم و گفتم يلبخند

ن؟یشما تا حاال امتحان کرد..کاراش نیاصال جشن و ا. مدل باال ينهایپر از ماش. نیدیدیرو م نهایصف ماش دیبا-

گفت کوتاه

.نه-

.ادامه يمصرم کرد برا. کنجکاو بود یکم لحنش

با هم  دیآیجمع شب م دیول بدق. دهیفکر کنم شنبه ع. چسبهیم یلیخ. حهیجور تفر هی. آدما نداره یبه کالس اجتماع یبه نظر من که ربط-

.میبخور یآش رشته مجان میبر

 یعل. دم مطب میبود دهیرس گهید. رو جلب کنم تشیرضا تونمیبود که م نیا یمن به معن يهم نکرد برا یکه مخالفت نیاما هم. نگفت يزیچ

:رو باز کرد و گفت نیشد در ماش ادهیپ

.امیرو پارك کنم ب نیماش دیاجازه بد-

.بهاران هست .خوادینم-

.دست خانوم رو گرفتم و به سمت ساختمون چند طبقه پزشکان رفتم. زدم یپهن لبخند

:گفت گرفتیدر همون حال که نگاه از برگه ها نم...کردیرو به دقت نگاه م یوگرافیراد يبرگه ها یمسن دکتر

د؟یینگار خانوم شما-
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. که چقدر دوست داشته که من نگار باشم دونستمیم. دمید ومدن،یرنگ مبه نظرم خوش  گهیخانوم، که حاال د يحسرت رو توچشما برق

:محکم گفت

.پرستارمه-

د؟یگفت تونیماریب يستوریبهش راجع به ه-

.دمیالزم ند-

.بدونن دیبه عنوان پرستار، با. بدونن دیبا شونیا یول-

.دکتر یدونیهر جور شما صالح م-

:انداخت و گفت یهم نگران شده بود نگاه کوتاه یاوم که حاال کمکنجک يبه سمتم برگشت، تو چشما یصادق دکتر

 یمیش یچند ماه. کشاله رونشون بود هیناح يتو غدد لنفاو میچند غده خوشبختانه خوش خ. میعملشون کرد شیحدود چهار سال پ -

پزشکشون ورم پا  شون،یه سابقه قلببا توجه ب. صورت گرفت رید یسرطان کم صیتشخ نکهیبا ا. کردن که خدا رو شکر جواب داد یدرمان

. برگشتن یمبارزه کردن و به زندگ يماریاما خوشبختانه خانوم با ب. رو به قلبشون ربط داده بودن

.تر باشن يجد دیبا نباریا دیشا. الزمه يشتریب شاتیآزما. عکسا نیتو ا نمیبیم زیاالن دوباره چند گره ر من

:دخالت کرد و گفت خانوم

. سرطان نشد سکته. ب بومم دکتر، امروز نشد فردامن آفتاب ل-

....بود يا گهیآدم د...اما امشب عوض شده بود. بود يبه نظرم قو شهیهم. بودم دهیند ينجوریهرگز خانوم رو ا. جا خوردم دشیلحن نا ام از

وجودشون پر از نور و . چراغ خونه آن بزرگترا. هیهمه ضرور يحضورتون برا. نعمته لیفام کی يوجود بزرگتر برا. نیحرف رو نزن نیا-

 یبه ک دیاونا با نیباش دیشما که نا ام. دییاز اون آدما شما یلیخ یزندگ دیام. همه دور شما جمع شدن. نیاون عمارت يشما هسته . هیگرم

. همه يبرا .دیبا ارزش یلیشما خ. دنیرس نجایشما به ا هیسا ریز. تو خونه شما ازدواج کردن یو عل ایثردلخوش باشن؟ 

. بابا نبود یخونه مون افتاده بودم وقت ادی. خودم جمع شده بود يتو چشما اشک

 شهیشما هم,  انیاطراف يبرا. آدیبه چشم نم دیروز باشه، ارزش خورش شهیاگه هم. تا قدرشون رو دونست دیند دیاز آدما رو با یبعض -

 مونن،یم دیبزرگترا مثل خورش. قابل تحمل خواهد بود ریسخت و غ یلینبودنتون خ اما...ادیبودنتون به چشم ن دیشا د،یکرد تیو حما دیبود

...بخشنیو گرما م دنیو نور م تابنیم

. نبود "نییاز باال به پا"نگاه  گهینگاهش به من د. زن امروز عوض شده بود نیدر وجود ا يزیچ. بهم انداخت یپر محبت نگاه

***

"...کند؟یگوش م فیضع فیحر يبه ناله ها یچه کس. یقدرت حرف زدن داشته باش دیبسپارند باگوش  تیآنکه به حرفها يبرا! پدر"

:شده بود، دنباله حرفم رو گرفت رهینا معلوم خ يبه نقطه ا کهیدر حال خانوم

 يها هینه به سا گذاردیخود احترام م فانیحر يگاالن به زورمند کند؟یمصالحه م شودینم تیکه وجود ندارد و رو یبا قدرت یچه کس "-

".آنها زانیگر

...به چشماش نگاه کردم متعجب
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د؟یشما همه رو حفظ بود-

.از صد بار خوندمش شتریب. کتاب مورد عالقه ام بود نیجوان تر بودم ا یمنم مثل تو، وقت-

...که دیپس چرا، چرا همون اول نگفت-

 نیا ينصف آدما. يبگذار ریتأث یتا بتون یباش يقو دیتو با. يریبگ ادیتو هم  خواستمیم. آموخت زهایچ یلیکتاب به من خ نیا! بهاران-

از . ام دهیاشتباهاتم رو به تن مال یو پ ستادمیا ماتمیتصم يپا شهیچون هم. چون هرگز حرفم دو تا نشده برند،یعمارت از من حساب م

 یاشک يپشت اون چشما ،یخواستیو مهلت م يکردیم هیاون روز که گر. کرده ام هیو خودم رو به خاطرشون تنب گرفتماشتباهاتم درس 

. بهاران یهست یبزرگ قیتو ال. تاوان اشتباهش رو خودش پس بده خواستیم. بشه هیبه خاطر اشتباهش تنب خواستیکه م دمیدیرو م يدختر

.خواهد شد ریشوق کودکانه ات، اگر با صالبت و اقتدار همراه بشه، شکست ناپذ فت،یقلب پاکت، روح لط

:ادامه داد یمغموم يبا صدا. اعتراف کنه که قبول داره من پول ها رو برنداشتم خواستمیانداختم، زود بود اگر ازش م نییرو پا رمس

 کیمن روح کودکانه ام رو دادم و . با دخترم به دلم موند یمدل نیدوستانه ا يگفتگو هیالبته من انقدر تو جلد پر صالبتم رفتم که حسرت -

من . دوشته دختر جان يرو یبزرگ تیمسول. ومدیارتباط با دخترم به کارم ن يبرقرار يوقت برا چیکه ه دمیت و مغرور خرروح پر صالب

 ،یکه شب ها برام حرف بزن خوامیم. خودت و تنها تو کتابخونه يبرا. از روز رو به مطالعه اختصاص بده یبه بعد ساعت نیاز ا. کنمیم تتیحما

. یکتاب بخون نکهیا يبه جا

:دمیلوس شدم و پرس یکم. که برام فراهم کرده بود یتیموقع نیا يازش ممنون بودم برا ایدن کی. زدم یآروم لبخند

و تا صبح  دنیشربت م م،یخوریم یدور دور؟ آش مجان میبر دیایشمام جهت باز پس گرفتن روح کودکانه تون فردا شب با من ب شهیپس م-

.خسته تون نکنم یلیخ دمیقول م. جشنه ابونایتو خ

:زد و گفت يلبخند

 نیبه ا. دست تو دمیمن فردا خودم رو م. درست مثل االن. یکمال استفاده رو بکن يآریکه به دست م ییکن از معدود فرصتها یسع شهیهم-

.يگوش بد ماتمیو به تعل يمن بذار اریتو خودت رو در اخت يشرط که جمعه بعد

:زدم و دستم رو بردم جلو يلبخند

!لید-

.نگفت يزیزد اما چ يرو فشرد و لبخند دستم

از . تونسته بودم خانوم رو با خودم همراه کنم. پتو ریز دمیو خز دمیلباس خوابم رو پوش. اتاقم شدم و با حوله صورتم رو خشک کردم وارد

به  یپول نکهیبدون ا رمیرو پس بگ ایبرد يبتونم چکها دیباشه که شا یمعن نیبه ا تونستیم نیا. دادیم يمن خوشش اومده بود که بهم آزاد

.به خواب فرو رفتم يکمتر يو با مشغله فکر شهیزودتر از هم. به لبم آورد يبود لبخند دهیکه به دلم تاب يدینور ام. دمخانوم ب

****

... کردیهام مورمورم مبازو يرو يزیحرکت نوازش گونه چ....گشتمیم ییدنبال دستشو.... ندارم یانگار که پوشش...کرده بود خی تنم

طرفا؟ نیکجاست ا ییخانوم دستشو-
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...داره ییکلبه است دستشو هی....پشت اون درخت بزرگه-

گرم که  یسیدوباره اون خ....ییبرم دستشو خوامیم.....ییبرم دستشو دیبا....بود دهیگردنم رس ریبه ز یالینوازش جسم خ....و دوباره دوباره

 نباریا. بودم دهیترس. دادیاشک امونم نم...در اتاقکم باز مونده بود يال....کس نبود اما چیه...از خواب پروندموحشتم رو چند برابر کرد و 

...بودم دهیخواب میلباس تنم نبود و مطمئن بودم با بلوز شلوار راحت....نبود الیخ گهید

 کنهیکمکم م کردمیفکر م...فرستادمیلب صلوات م ریز. کردم به ترسم غلبه کنم یبه صورتم زدم و سع یآب. دمیدو ییطرف دستشو به

رفتم تو . در اتاقکم باز مونده بود يچرا ال دمیفهمیم دیاما قبل از اون با. زدمیراجع بهش حرف م یفرصت با کس نیدر اول دیبا...آروم بشم

 يو چاقو دمیکش رونیب اطیرو با احت کشو نیاول. گشتمیرو روشن کنم دنبال چاقو م یچراغ نکهیبدون ا ن،یپاورچ نیچپاور. آشپزخونه

چراغ رو ...سر جاش بود زیهمه چ... چراغ رو روشن و در اتاقکم رو باز کردم. به اتاقم برگشتم...دیلرزیتمام وجودم م. رو برداشتم یبزرگ

بود و  یو خال دیسف وارید کیرم اما بر خالف انتظا....شده بود میپشتشون قا یکس دیشا. ختمیر رونیرو ب یزونیآو يزدم و دونه دونه لباسها

جنّ و روح تو ذهنم قوت  هیفرض. دمیترسیزنگ بزنم اما به شدت م ایبه برد خواستمینم. تختم پناه بردم يدوباره به گوشه ...چیه گرید

... شدیم دواریما زدمیاگه االن زنگ م. سام مکث کردم ریرو برداشتم و رو شماره ام یگوش. شکستیرو م میقبل يو تمام باورها گرفتیم

 یچ...ساعت دو صبح بود...دمیچشمام رو مال....دیتو دستم لرز یگوش....از اول زیناز دخترونه و دوباره همه چ يپا ذاشتیرو م میجواب منف

موقع به من زنگ بزنه؟ نیباعث شده بود ا

:رو برداشتم یگوش

بله؟-

...دلخور بود. بود نیغمگ. داشت جانیه. دبو دهیترس. بود نه خواب آلو بود نه زمخت و کلفت یهرچ صدام

اما . آرامش قبل از طوفانه نیا دونستمینم...آرامش بخش شهیآروم و مثل هم....باالخره به حرف اومد...نگفتم يزیچ...لحظه سکوت شد چند

...کردیفکر بد و ترسناك بود دور م یبود اون لحظه من رو از هرچ یهرچ

حالت خوبه؟-

...تموم شده بود هیفصل گر...کنم هیگر خواستمینم. گلومتو  دیچیپ يبد بغض

بد باشم؟ دیمعلومه که خوبم، چرا با ؟یحالم رو بپرس يزنگ زد ینصف شب-

.رفت باال یکم صداش

رون؟یب يایاالن ب نیهم یتونیم-

.رونیب امیکه بخوام ب نمیبینم یلیاگه بتونم هم دل. تونمیمعلومه که نم-

.باهات حرف بزنم خوامیم. من زنگ نزدم دعوا کنم-

.زدم يصدا دار پوزخند

متوجه بشه؟ یکس يخواینم دمیمگه روز رو ازت گرفتن؟ شا-

. چقدر مشتاق صداش بودم دونستیفقط خدا م...کردمیم یرو با هم سر خودش خال دنشیماه ند 2،3 نیعقده ا. کردمیم شیعصبان داشتم

.رونیش غش و ضعف کنم و بپرم بباشم و برا فیچقدر دوست داشتم همون بهاران ضع
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 يسر هی. حرفا مونده که بهت نزدم يسر هی یول. دمیچند وقته از دستت کش نیا یبه حد کاف. ینکن يبهاران بهتره با اعصاب من باز-

...يبه من بدهکار حاتیتوض

...ستیاالن وقتش ن یول-

 دمتید رسامیتو بغل ام یوقت...حدسم درست بود...ومدیوقت ن چیوقتش ه....دمیبعدش رو د ست،یاالن وقتش ن یاون موقع هم که گفت-

...زاپاس همراهشون هست هی شهیاز اونا که هم...گنینه نم يبشر یبن چیکه از ترس تنها موندن به ه ییاز اون دخترا دمیفهمیم دیبا

....زد يصدادار پوزخند

...مینیبینموقت  چیه گهیوگرنه د....رونیب ایب....فرصتته بهاران نیآخر نیا-

....گذرهیمن م یبا تو زندگ ایتو  یب...داشت فربد خان انیجر یشد؟ زندگ یچ دمتیکه ند یسه ماه نیا یکنیفکر م ؟یکنیم دیمنو تهد-

سو تفاهم ...درست نبود....چه فکرا راجع بهم نکرده بود...بذاره ریبغض دارم تأث يرو صدا نکهیا یب ختیریاشکم م....دیلرزیام م چونه

....سو تفاهم محض....دبو

:زد ادیرو از دست داد، فر تحملش

و تو  گهیبگو که نگار دروغ م....دلت خواست برو یبگو بعد هر جهنم...به من بگو نویبهاران؟ ا یکنیکار م یخونه چ وونهیتو تو اون د-

 گهیاز کس د خوامینم...ستمیاالن تو حال خودم نبوده تا  نجایاز سر شب که نگار ا...از زبون خودت بشنوم خوامیم....يدیپوالشون رو ندزد

 ياون چهره ...یگفتیدروغ نم ،يزدیاز زبون خودت بشنوم تمام مدت گولم نم...یخودت بهم بگ خوامیم...بپرسم ایاز برد تونمیم....بشنوم يا

....و مهربونت نقاب نبود یدوست داشتن

:زدینفس م نفس

خودم رو  خوامیم....رفت يتموم شد....يمرد دمید رسامیهمون لحظه که دستات رو دور گردن ام....نه اصال ا،یتو برام مهم باش نکهینه ا-

...نداده بود میباز نقدریکس ا چیه...حس نکرده بودم احمقم نقدریا یوقت تو زندگ چیه...آتش حماقت دلم رو خاموش کنم نیآروم کنم، ا

:دیغر دوباره

؟یفهمیبهاران؟ م یفهمیم-

مگه ...ینبوده که بخواد باعث بشه احساس حماقت کن تیتو زندگ یوقت بهاران چیفکر کن ه....برو و فکر کن که من مردم...فهممینه نم-

برو  ؟یخواستیرو نم نیمگه هم ؟يداریو دست از سر مرده ام هم برنم یگورم نشست يبرات مردم؟ پس چرا باال یمگه نگفت ؟ینگفت نویهم

....فکر کن يهرجور دوست دار...ندارم که بدم یحیتوض چیه... کن یزندگ یخودت ساخت يو خودت برا که برات ساختن ییبا افسانه ها

رو از تو دلم  یالیاونقدر بد و تلخ بود که ترس از اون جونور خ...حسن داشت هیفربد فقط  يحرفا....تخت افتام يرو قطع کردم و رو یگوش

...کرد نشیگزیبرداشت و غم رو جا

پسره ...بود دهیاز سرم نپر یو منگ یجیگ یبا آب سرد صورتم رو شستم ول. شدیباز نم هیچشمام از زور گر...شدم داریب یبا کرخت صبح

:لب گفت ریز....زدم نهیبه بهاران پف کرده تو آ يپوزخند....هم زنگ زده بود به خاطر خودش شبید...خودخواه
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 نکهیا يجا...يکه در آورد يا ياون همه بچه باز ؟یهنوز بهارش باش يدکه ز يبا اون همه گند یتوقع داشت ؟يکرد الیخ یپس چ- ”

... رسامیتو بغل ام یحرف زدن رفت يجا...یکن يرو باز یهرجائ يکه نقش دخترا یخودت خواست...يکرد ينقش باز ،یباهاش حرف بزن

....خواستینم حیازت توض یجاش بود حت یهر کس

با همه . نمیمن هم یو بگ یستیجلوش وا یتونینم...یبدبخت نباش یتونینم...یکنیازش دفاع م يدار االن هم نیهم! خفه شو! خفه شو بهاران-

 یو معمول یخوب باش يکرد یسع نقدریا..يبود یرفته ک ادتیکه خودتم  يکرد يدختر ساده رو باز هیجلوش نقش  نقدریا..امیکم و کاست

“...يو نقص دار یرفته انسان ادتیتو ....یکنیاشتباه م...یشیاحمق م...یشیبچه م....یشیوسوسه م ،یآدم هیهم  ورفته ت ادتیکه 

...دوباره اشک به چشمام هجوم آورد...گرفتم نهیشدم و نگاهم رو از آ پنچر

 ه؟یاون چ ریتقص. نقصم یمن باعث شدم فکر کنه ب یول...یول-

.گرفتم دهیصدا دار وجدانم رو نشن پوزخند

اگه راجع بهم فکر بد بکنه  کردمیمن که فکر م.فربد گرفته بود يدلم از حرفا. روز من نبود. شدیاما نم. بزنمکردم افکار بد رو کنار  یسع

دوست داشتم هر ....راجع بهم فکر کرده ستمیکه ن يکه چرا فربد اونجور دمیچیپیاالن مثل مار به خودم م کنه،یو پشت سرش نگاه نم رهیم

...اما اعتمادش بهم برگرده مبکن يکار

....ریسالم صبح به خ-

به صورتم کرد ینگاه خانوم

؟يدینخواب شبید...ریصبح بخ-

. دمیدیکابوس م-

.بود هیفکرشم خنده دار بود و به افسانه شب یحت! آرهیلباسم رو شبا در م یکی گفتم؟یم یچ...هم نگفتم باز

نبود و معلوم نبود بعد از  زینگار هم سر م. دیپرس يزیم چبه حرف زدن داشتم نه خانو یلینه من تما. سکوت سرو کردم يرو تو صبحانه

. زده بشیکجا غ ختهیزهرش رو بهم ر شبید نکهیا

ترم  يامتحانا. نداشتم يا گهیحمام خانوم رو آماده کرده بودم و تا وقت ناهار کار د لیوسا. بخوابم یکردم کم یتو اتاقم و سع برگشتم

 نیاز ا شدیم یهرچ...فتادمیاگه م ومدینم نیآسمون که به زم شد؟یم یخوب مگه چ. خوندن نداشتمبه درس  یلیتما چیبود اما من ه کینزد

...شدیبدتر نم

****

م؟یخوب قراره کجا بر-

اد؟یب یعل دیحتما با ای م؟یببر نیخودمون ماش شهیم-

:گشاد نگاهم کرد يبا چشما یعل

الف بچه؟ هیخانوم رو بدم دست تو -

:انوم ادامه دادمتوجه بهش رو به خ یب
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...رونیب میشب بدون تجمالت بر هی نیایب...هم دارم نامهیگواه...خوبه میبه خدا رانندگ-

:دوباره تشر زد یعل

...فهیمن وظ...ستمیمن تجمالت ن-

:گفت کردیهنوز نگاهم م کهیدر حال..حرفش رو قطع کرد خانوم

. یرو بده بهش عل چیسو-

...خانوم یول-

:و صورتشبراق شد ت خانوم

..بکنم يمجبور بشم برخورد بدتر نکهیرو بده بهش قبل از ا چیسو ؟ياریو اما ب یمن ول يبرا يتا حاال جرات کرد یاز ک-

...دمیخانوم دو یرو چنگ زدم و به سمت بنز مشک چیسو..گرفتینگاه خصمانه اش رو ازم نم...در آورد بشیرو از ج چیمردد سو یعل

...کنمیسوارتون م نجایهم....لمادماز نیباش نجایشما ا-

 دیبا...رمیآرامش بگ کمیدور و  يجا هیبا کتابام برم  تونستمیم...شدیامشب امضا م میسند آزاد دیشا...امشب بهمون خوش بگذره خواستمیم

 یشگیاد همکردم بهاران ش یو سع ختمیبد رو دور ر يفکرا....بود که داشتم یفرصت واقع نیو امشب اول کردمیدل خانوم و نرم م

...هدفمفقط به خاطر ...باشم

***

مت؟یبخور يدیدور دور؟ ترس يخانوم کوچولو با مامانت اومد-

 میافتاد که اومد ادمیبعد . لحظه حس کردم رانندشم کی. خانوم با ابهت جلو نشسته و گردن بر افراشته بود...گفتیراست م. دیخند یکیشل

.میکن یجوون

خوابش برده سر  ایشوره  یداره رخت چرکا رو م ایموقع؟ حتما  نیمامان خودت کجاست ا...تره هیتا جوون پاکه مامانم از صد  ینیبیم -

...اسودیحسود هرگز ن....یشب

پلک . من قفل شده بود ينگاه خانوم رو. و پام رو گذاشتم رو گاز..ضبطم رو بلند کردم يصدا دمیخند یطونیبا ش...سبز شد چراغ

.شتم و نگاهش کردمچند بار برگ...زدینم

شده؟ يزیچ-

. دادیم يهم بدجور بهم انرژ يبهنام صفو يآهنگا نیسرخوش بودم ا. ته لبخند داشت لحنم

باشه و  يعاد خواستیم. بود شیهنوز تو جلد اشراف زادگ. دادمیاما بهش حق م. تعجب کرده بودم....دیکش یفیرو گرفت آه خف روش

 يادیز خواستیحق هم داشت، اگه م. کارا نبود نجوریا هیوقت پا چیه ایبا منو برد تشیمیاونم با همه صم. مامان خودم افتادم ادی. تونستینم

داد؟یبه حرفش گوش م یگه کیبشه د یمیهم صم

پارك شده  ابونیگوشه خ يادیز يها نیماش. دادنیبود که آش م ییهمون جا نجایا. شهرك کینزد دمیبرگردون رو دور زدم و رس دور

.آش رو گرفتم و رفتم طرف خانوم. بودن ستادهیاز آدما ا یصف طوالن هیبودن و 

!معلومه نجایاز ا الدمیهوا خوبه ها؟ تازه برج م ن؟ییپا نیاینم-
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رو  نیقفل ماش. دستش رو گرفتم.داشتمیبدبخت رو به چه کارا که وا نم رزنیپ. خنده ام گرفت. اول عصاش اومد بعد خودش. رو باز کرد در

.چمنا کینزد يسکوها يرو نیکنار ماش میتزدم و نشس

خوشمزه است نه؟-

؟يآش رشته دوست دار -

!مورد عالقمه يغذا-

.چسبهیکه بهت م نهیواسه هم-

...شدم پنچر

ست؟یخوب ن-

:وا شد یبه لبخند با کالس لبش

؟یکه نگران شیمگه تو پخت-

.من بود شنهادیپ یول-

:گذاشت دهانش رو فرو کرد تو آش و همه رو در جا قاشقش

...بود دهیبهم نچسب ينجوریا ییغذا چیه....خوبه میلیخ-

:و گفتم دمیخند

...نینخورده بود یرو دو لپ ییغذا چیچون ه-

و پر  طونیدختر ش هیچطور  دیپرس. تعجب داشت يمن دنبال آرامشم براش جا نکهیا. میحرف زد ایراجع به دن یو کم میرو خورد آش

:زدم و گفتم يتو جوابش لبخند. ستیتو ذاتش ن یآرامش کنه وقت يتقاضا تونهیمثل من م یجنب و جوش

و همه رو به خنده و تحرك وا  دادمیم يانرژ رفتمیم یتو هر جمع نکهیا. گرفتمیکردن آرامش م یطونیاون موقع ها که دلم خوش بود با ش-

وقته بهاران سرخوش  یلیمن خ. کنم دایکه خود گمشده ام رو پ نهیا يآروم برا يجا هیبرم  خوامیاگه م. آرامش بود هیبرام ما داشتمیم

.عوض شد میزندگ ریکردم مس دایرو پ فیک یاز وقت درست. ستمیگذشته ن

هرچند االن . نگفتم يزیمنم چ. دینکش شیبحثش رو هم پ یحاالتش نداد و حت يتو يرییتغ. گرفت دهیرو نشن فیک هیبه قض میاجمال اشاره

.شده بودم کیقدم به هدفم نزد کیقل وقتش نبود اما حدا

:گذاشتم و گفتم نگیرو تو پارک نیماش

!میسالم! ووهو-

...دیبا صدا خند خانوم

....يگردیسالم بر م يخودتم مطمئن نبود-

.شدیم کیچشم دوختم که دوون دوون نزد یو به عل دمیخند

خوبه؟ زیهمه چ د؟یخوب. سالم خانوم-

بد شده یحال کس دیگفتم شا يکه تو اومد يرنجویا! معلومه که خوبم! یعل-
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...ریمحکم و نفوذ نا پذ. فرو رفته بود شیتو جلد جد دوباره

.اتاقم ایو ب ریدوش بگ! بهاران-

زن  ریپ نیمنو ا! دور دور میبا هم بر يروز هی کردمیهرگز فکر نم دمشیبار د نیاول یوقت. جلو حرکت کرد و منو به خنده وا داشت جلو

نازگل همچنان بد بود و  يحال بابا. آروم بود زیهمه چ. سرخوش رفتم تو اتاقم و به مامان زنگ زدم.... دنده کیاخمِ لجباز و  عنقِ بد

 کیآروم اما مغرورم تبر شهیروز پدر رو به پدر هم. با بابا حرف زدم. حاال حاالها وقت داشت ایبرد یعنی نیو ا. شده بود يتربس مارستانیب

عنق بودم روز  شبید ریکه تحت تأث گرفتمیاگر از صبح فاکتور م...همه کسم. بودن مییهمه دارا. نواده ام رو دوست داشتمچقدر خا. گفتم

. روز پر از لبخند کی. خوب تفاقاتپر از ا. داشتم یخوب

.زدم و وارد شدم در

خسته تون کردم؟...یمتعال یشب عال-

.پتو ریو رفت ز دیخند

.شنینم چشمام باز ست؟یمعلوم ن-

بگه بهش خوش گذشته؟ خواستیم یوقت یحت زد؟یغر م دیبا االنم

:دیصدا خند با

.ممنونم...خوب بود دختر جون یلیخ...باشم نیذره ب ریز نکهیبدون ا. نداشتم يحس آزاد ينجوریوقت بود ا یلیخ-

....خوش گذشت یلیبه منم خ-

.امیخودش گفته بود بدون کتاب ب. نداشتم کتاب

 عیهمه وقا.ستین ایدن نیهدف تو ا یکس ب چیه. داره یهرکس هدف به خصوص نشیافر. فتنیب یزندگ يتو دیاتفاقا با ی، بعضبهاران-

 نیآفر يکه شاد نهیهدفشون ا ایبعض. استیکلّ دن يکه توش صلح و آرامش برا کشوننیم یدارن و ما رو به اون طرف ییسمت و سو یزندگ

 زیکه همه چ ادیروز باالخره م هی. رهیحرکتش کند باشه اما داره جلو م یبلند صلح کم ریزنج دیشا.تو مثل. رتو پر حرا يپر انرژ. باشن

....یلیخ...مواظبش باش یلیو خ... ارزش خودت و روح پاکت رو بدون.میاومدن اون روز مسئول يو ما تک تک آدما برا. خوب بشه

:مکث کرد یکم

نرفته  ایحس مادرانه از دن دنیتا منم بدون چش فتاد،یم دیاتفاق با نیا. ياومد یچ ير کنم برافک نکهیبدون ا...ینجائیخوشحالم که ا -

....باشم

انداختم و  ریسرم رو ز....کنه دلم گرفت مشیچهره خشن قا هیکه مجبور بود پشت  شیمهربون نهمهیاز ا...زدنیبرق م. چشماش زل زدم به

...کردم خودم رو کنترل کنم یسع

.آدیاز دختر زر زرو خوشم نم چیحالم برو بخواب که ه. مونمیم گهیه دمنتظر جمع-

ناراحت؟ ای نجامیخوشحال باشم که ا دیبا دونستمینم. کردم نیف نیو ف دمیخند
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هان سرِ گنجِ پن نیا دنِیو باز هم از د دیچشمم دور تا دور چرخ. و وارد کتابخونه شدم دمیپوش یلباسِ منظم و راحت. زود جمعه شد یلیخ

. شوق اومدم

ورم پاش نه تنها . راه رفتن براش سختتر شده بود یکم. شدیم کیخانوم عصا زنان نزد. به هم خوردنِ در چشم از کتابها گرفتم يِصدا با

. گردنش هم به شدت باد کرده و ورم داشتند رِیبود، بلکه دست چپ و ز دهینخواب

:کمکم رو پس زد و مغرور گفتدست . کردم کمکش کنم یو سع دمیسمتش دو به

.کنمیرو که خودم شروع کردم خودم تمام م يکار. رو خودم اومدم نجاشیتا ا-

 نیاحتماال اون هم ا...اما...درسته که ته قلبم دلم به حالِ رنجورش سوخته بود. نداشتم يقصد چیمن ه. چرا دست کمکم رو پس زد دونمینم

..نداره يبه دلسوز اجیو احت هیوانمود کنه هنوز قو گرفته بود میترحم رو درك کرده و تصم

.میاالن با هم به توافق برس نیاما بهتره هم...یستین یراض یلیبودنت خ نجایاز ا دونمیم-

:شد و گفت رهیبه صورت متعجبم خ یکم. بود که سکوت رو شکست صداش

دور دورِ اون شب  يِهست که تو برا یجلسه بهائ نیا. یه هات برسبه خواست یتونینم يا نهیهز چیبدونِ پرداخت ه. داره یبهائ يزیهرچ-

.يبذار هیحرفا از خودت ما نیاز ا شتریب يجلسات حاضر نیا يِبرا يمطمئنم به زود. يپردازیم

. نگفتم يزیچ

. هیرگنقطه ضعفها نشان دهنده بز رفتنِیپذ. ادیهمون جور که حرف زدنِ ز. نشان دهنده ضعفه جایسکوت ب. درسِ اول-

:داد حینگاهش کردم و توض جیگ دمیفهمیرو نم منظورش

. اثبات کن. اریب لیدل. بگو مخالفم ،یاگر مخالف. من رو بر و بر نگاه کن نیساکت نش. ریبپذ. کن دییٔتا. بگو موافقم یاگر با حرفم موافق-

.چشم-

. آماده است شکارش کننکه  يشباهت دار يبه بره ا شتریچه طرزِ نشستنه؟ ب نیا. دختر نیصاف بش-

.دیعصاش به پشتم کوب با

.نهیبب یبدنم رو کس يِها یبرجستگ خواستمیوقت نم چیه. عادت دارم یاز بچگ-

که خوراك شکار  یهست ییترسو يِموشِ کوچولو هیشب ده،یآفتاب مهتاب ند ي بزادهیدخترِ نج کیاز  شتریب ينجوریا یدونیچرا؟ م-

شدنه؟

. دمیشک یاز سرِ کالفگ یپوف

. یکنیم یچارگیباشه، تمارض به ب فیدرونت ضع نکهیاز ا شتریتو ب. ریضعفتو بپذ-

. کردیخانوم بود که به کتفم برخورد م يِنوك عصا يضربه  شدمیهر بار خم م. نشستم صاف

. بودم یخانوم راض يِز حرفاهرچند که ا. زدمیله له م دنیتنها شدن و دراز کش يِو برا سوختیکتفم م. ساعت مثلِ برق و باد گذشت دو

 یدرون يِتهایداشته باش، به قابل مانیهات ا ییبایخودت رو دوست داشته باش، به بدنت و ز".... کرده بود قیبهم تزر یبیاعتماد به نفسِ عج

.دست صحبت ها نیو از ا "اعتقاد داشته باش تیظاهر يِتهایو جذاب



ربر انجمن نودهشتیاکا  64بهاران –  صبح آرزو                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٠٠

.اریرو ب "آتشِ بدونِ دود"ت جلد به عنوانِ خاتمه، برو هف. هیامروز کاف يِبرا-

. دمیفهمیمنظورش رو نم. مکث کردم یکم

؟یهنوز نشست-

. دمیکش رونیشدم و هفت جلد رو ب بلند

. يراه بر نهایبا ا دیبا یتمامِ مدت که تو خونه هست. به کمرت، چهار تا هم به شکمت يبندیسه تا رو م-

بود؟ ینیچه تمر گهید نیا. گرد شده بود چشمام

؟یتا ک-

. میکنیبا هم راجع بهش بحث م يرو که خوند يهر جلد. يجلد فرصت دار کیخوندنِ  يِهفته برا کی-

:ادامه داد يو بعد با لبخند محو. مکث کرد یکم

...یکنیکار م نمیرو ا. دیصورتت د يِانقدر راحت احساساتت رو تو شهیکه م ستیخوب ن-

:دمیمثلِ خنگا پرس. رو تکون دادم سرم

کتاب ببندم به خودم؟ دیبا یتا ک ن،ینگفت-

. یکنیاز دورت باز م ياگه خوب از پسِ بحثها برومد ،يهر جلد رو که خوند-

کتاب رو تحمل کنم؟؟ یِنیسنگ نهمهیا يمن چطور!! هفت هفته یعنی! جلد هفت

!دور دورِ خانوم بود گفتم؟یم یچ..نگفتم يزیچ. دمیکش یتیاز سرِ نارضا یپوف

***

به محض .میبا نگار به سمت در دانشگاه رفت. پاس بشم ومدیگذشت به نظر م ریترم به خ انیامتحان م نیاول. رونیام رو دادم و اومدم ب گهبر

. رو برداشت نکشیدر رو باز کرد و ع. قفل شد دشیسف يایخروج از دانشگاه نگاهم رو زانت

.یچیپارسال دوست امسال ه. سالم فربد خان-

:زد و گفت یکمرنگلبخند  فربد

.مسافرت بودم. نگار جان يدار اریاخت-

خبر؟یچه ب-

.اومد شیپ-

.دادمیگوش م شونیبودم و به احوالپرس ستادهیا. من و فربد نبود يدعوا انیدر جر نگار

.رمیقرض بگ یچند ساعت ياومدم دوستت رو برا-

.خونه رفتمیمنکه داشتم م. يریقرض بگ دیاز خانوم با ،يریبگ دیاز من که نبا-

. کرده شیاسم خانوم عصب دنیشن دونستمیم. فکّش رو به هم فشار داد و چشماش رو بست فربد
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.امیب ییجا تونمیمن نم-

"؟يزدیفربد بال بال م يکه برا یخودت نیواقعا ا":دیپرسیته چشماش م. گرد نگاهم کرد يبا چشما نگار

ر؟خوب چه خب...منم خوبم ؟یسالم فربد جان، خوب - نگار

...دیخودش قاه قاه خند و

.نمیبب نیکن یزود آشت د؟یآقا و خانوم دعواشون شده؟ مگه بچه -

:سو استفاده کرد تیزد و از موقع يفربد لبخند. نگفتم يزیکردم و چ یپوف

. ذاره یحلش کنم، بهاران نم خوامیم. نجامیا نیهم يمن برا-

:کنان گفتم غیج غیج

.شیدو سه شب پ نیهم يه حرفا بهم نزدفربد نذار بگم چ ذارم؟یمن نم-

...که اون حرفا رو بهت زدم يکار کرد یچ گمیتو بگو، منم م-

....کردم به خاطر خودت بوده ياگر کار دیفهم یوقت نخواه چیتو ه-

کنه؟ها؟یم تمیکه داره اذ هیچه خاطر نیا-

:به طرفم برگشت نگار

. هیمعلومه عصبان. یپس براش مهم. دنبالت نجایپا شده اومده تا ا ؟یکنیبه دو م یکیجلو دانشگاه باهاش  يستادیبهاران؟ ا يبچه شد-

.فتهیب ياتفاق بد تر نکهیباهاش حرف بزن قبل از ا

:بلند گفت بعد

ت کردن فقط دردسر درس دادیو داد و ب ستادنیا نجایا نیبالغ مشکالتتون رو حل کن يگوشه مثل انسانها هی نینیبش دیبر. برم گهیمن د-

.کننیاالن هم همه دارن نگاهتون م نیهم. کنهیم

:با خنده اضافه کرد و

...رمیمن خودم م. نیشما راحت باش کنمیخواهش م-

تا . در سمت شاگرد رو باز کرد و بوق زد. خوردمیبودم سر جام و تکون نم ستادهیدو دل ا. نیکرد و نشست تو ماش یبا نگار خداحافظ فربد

.گرفتم يجد افهیق هیو  دمیاخمام و تو هم کش.رفتمیم دیبا نکرده يزیآبرو ر شتریب

...ضبط رو بلند کرد يصدا. رو بستم و راه افتاد کمربنم

دو نگاه دو پنجره چهیدر دو

دو حنجره نیدو هم نش قیرف دو

 یزندگ ریمسافر تو مس دو

یشگیدو همدم هم زیعز دو
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 کردمیکه فکر م ییمثل همه اونا. دمیشنیفربد م نیکه تو ماش يا گهید يهمه آهنگامثل . آهنگ رو دوست داشتم نیا. آروم شدم اریاخت یب

.بکشم قیکردم نفس عم یچشمام رو بستم و سع. منه يبرا

میرد شد هیهم از غروب و سا با

میرو بلد شد یعاشق ي قصه

 نهیآخره قصه ا میکردیم فکر

...نهیبیما رو نم یچکیخدا ه جز

.کنم هیجلوش گر خواستیو من دلم نم اوردیداشت اشکم رو در م. کم کردمضبط رو  يبردم صدا دست

خوب؟-

:زمزمه کرد یرلبینگاهم کنه ز نکهیا بدون

....یدروغ بگ یتونیو اگه م یتو چشمام نگاه کن خوامیم. میهم نگاه کن يتو چشما میجا که بتون هی میریم -

:رو انداختم سرم صدام

!من دروغ نگفتم-

.از صد تا دروغ گفتن بد تره راست نگفتن-

:زدم و گفتم يپوزخند

.رفته ادتیمثکه . گفتیبه خودت م نویا دیبا یکی-

.يبد حیتوض دمیبهت وقت م. یرفتیدادم و تو پذ حیمن توض-

.ساکت شم و صبر کنم یعنی.ضبط رو بلند کرد يبرد و دوباره صدا دست

دو تا قلب در به در بهیغر دو

تر يشماچ نیتا دل واپس ا دو

نیتا اسم دو خاطره دو نقطه چ دو

نیتنها نش يتا دور افتاده  دو

ما يجدا شدن دستا عاقبت

ها بهیتو غربت غر میشد گم

اون همه لبخند و سرود آخر

...پر حسادت زمونه بود چشم

باز . کردینگاه م یو به نقطه نا معلومفرمون  يدو دستش رو گذاشته بود رو. نه من گفتیم يزینه اون چ. میبود ستادهیوقت بود که ا یلیخ

....کردیخودش رو آروم م دیشا....دیکش یقینفس عم...میدیدیهم تهران رو از باال م
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و  يتو کارمند من بود. دمیپرسیم یاز کس دیبا يبد یجواب يتو حاضر نشد یوقت....استخدام کردن یچ يتو رو برا دمیاز نگار پرس شبید -

نبود؟...آدینم گهیچرا د میحقم بود بدونم منش. يومدیشرکت ن گهید يدفعه ا کی

...نگفت که نگران دوستش شده. نکرد مونیبه دوست ياشاره ا چیه

...من و تو هست نیب يخبر کردیفکر م دم،یپرسیم ایاگه از برد-

:زد و ادامه داد يپوزخند

...هم از آخور خورهیخواهرش هم از توبره م دیفهمیاونوقت م-

....ساده یلیخ. که منم رد کردم يداد شنهادیپ هی ؟یبدم؟ مگه چه کارم حیبرات توض دیبا یچ يبرا. یگیم يدار یچ مواظب باش-

سابقمون  یدوست رون؟یب يایاز خونه نگار م کهیدر حال نمیسام بب ریتو رو تو بغل ام دیمن مجهوله، من چرا با يبرا...ستید آخه ساده ن-

تو ساده  يساده بود؟ برا یگیم نجایا یو االنم نشست یو رفت یارزش بودم که دروغ گفت یانقدر ب ؟يبد حیتوضاونقدر ارزش نداشت که برام 

...ساده بود چون من ساده بودم، احمق بودم...رو که دور نزدن وت...بود

؟یبدون يخوایم یچ-

....دیکش یقیعم نفس

گه؟ینگار راست م-

گه؟یم یچ-

!نکن يبهاران با لغات باز-

...صورتش نگاه کردم تو

...دروغ ای گهیگفته که بگم راست م یبدونم چ دیمن با-

اما خانوم کوتاه ...يشو پس داد هیبق یرو برداشت یخواستیکه م ياون مقدار یول ،يشد مونیبعد پش ،يدیپوالشون رو دزد فیتو ک گهیم-

.یاون پول براشون کار کن يو ازت خواست به جا ومدین

...اهش کردمگرد نگ يچشما با

...رو پس بدم فیاومده بودم ک دمید نجایکه تو رو ا يبار نیاول...کردم دایرو پ فیمن ک...همش دروغه...همش دروغه-

....پس کار-

.دروغ گفتم-

:توجه ادامه دادم یب. جمع شد صورتش

 اجیبود که احت يهمونقدر قاًیپول دق نیو انازگل بود  ریدرگ ایبرد. رو بدم فیشدم که ک مونیپش دمیرو د شونیخونه زندگ یوقت یول-

برگشت که  رازیباهام از ش. کردیبودم، پول رو قبول نم ایخودم و برد ریدو سه ماه بعدش درگ. کار کنم و بعد پس بدم تونستمیم. داشت

 .بهانه اش هم سر و دست شکسته من بود. دیهمون موقع که تو رو تو فرودگاه د. دمیپس م ور فیمطمئن بشه ک

...گرفتم نفس
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بود  فیکه تو ک يزیاز اون چ ونیلیگرفته بودن حدود پنجاه م لیکه از بانک تحو یپول نکهیمثل ا. ما سو استفاده کرد ياما نگار از هر دو-

کار  وسط شدیم دهیکش سیپل ياگه پا. زنگ بزنن سیبه پل خواستنیم. من فقط وسوسه شده بودم. من دست به پوال نزده بودم. بوده شتریب

 ریخانواده رو درگ میخواستینم. ثابت بشه که من برنداشتم مامانم سکته رو زده بود خواستیتا م. و دادسرا ییو باز جو بازداشتبه  دیکشیم

. شد يوارد باز رسامیاونجا بود که ام. که من برنداشتم کنهیماه بعدش ثابت م کیو گفت تا  دیچک ضمانت کش هی ایشد که برد نیا. میکن

.لمیعنوان وکبه 

.دمیرو دزد نگاهم

اما . نشدن ریدستگ یاصل يچون دزدا. میرو ثابت کن يزیچ میما نتونست. ماهمون بود کیهفته که ازت مهلت خواستم، آخر مهلت  کیاون -

. بشه ریدرگ شتریبه خاطر حماقت من ب ایبرد خواستمیمن خواستم که برم خونه خانوم و پرستارش بشم، چون نم. داره انیپرونده هنوز جر

. شهیبه اجرا گذاشته نم یچک اونجام،که من  یتا زمان

...تو موهاش دیکش یدست

....یگفتیبه من م دیبا-

:شدم تو صورتش براق

 یتونیاز فکرت بگذره م یحت خواستمینگفتم چون نم. کنمیکس صدقه قبول نم چیمن از ه یوقت یکار کن یچ یخواستیم ؟یکه چ گفتمیم-

شارالتان  ریکس درگ چیه خوامیمن پول رو برنداشتم و نم. یخراب کن شمینگفتم چون دوست نداشتم خودت رو پ. يرو پس بدپول خانوم 

.کس چیه. نگار بشه يباز

. کنهیفکر م یبه چ دونستمینم. کرده بود سکوت

شده  يتازه مساو. ستمیلجن ن یکنیم که تو فکر ماما اونقدرا ه. ستمین سهیقد... رمیراه خطا م. کنمیاشتباه م...آدمم...نمیمن ا ؟ینیبیم-

....ماریدختر ب هی يحرفا هیبر پا...يکرد نیتوه...يتهمت زد...يبه من بدهکار شد یکیاون شبت  يکه تو با حرفا میبود

...مکث کرد یکم

... يرو از من پنهان کرد یمهم نیزرورق و مساله به ا يبایپوسته ز هیتو  يچوندیخودت رو پ. یدروغ گفت دمتیکه د يروز نیاز اول -

:زدم داد

رفتم؟  تیگولت بزنم چرا از زندگ خواستمیاگه م..ایبه خودت ب..فربد...گولت بزنم خواستمینبود که م نینگفتم، به خاطر ا يزیمن اگر چ-

! از تو محافظت کنم مخواستیسرم م ریخ...ینش ریبدبخت سو استفاده کردم تا تو درگ رسامیاز ام شت،یمن خودم رو خراب کردم پ

االنم برسونم . یکنیفکر م یچ ستیبرام مهم ن گهیگرچه د....یکنینبود که تو فکر م یاون تمیاشتباه کردم، اما ن....کنم رتیدرگ خواستمینم

.خانوم منتظرمه. خونه

***
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سخت است . ها دیپر بود از شک ها و ترددلش . دوباره به بهاران اعتماد کند يزود نیبه ا توانستیفربد نم...شد یراه به سکوت ط تمام

. فربد را انگار بسته بودند ياما گوش ها دیرسیبه نظر م یبهاران منطق يحرف ها. يگریعشقش در آغوش د دنیمرد د کی يبرا

ن برگشت دو سه بار به طرف بهارا. کردیم یفرمان خال يو تمام حرصش را رو شدیسفت م نیدستش دور فرمان ماش....باور کند خواستینم

با بهاران سه ماه  کردیمحلش م یکه به جلو دوخته شده بود و ب یگردن برافراشته و نگاه. نگاهش کرد د،یپایرا م ابانیخ نکهیو به بهانه ا

به  يلبخند. ریخ ای ردیپذیمهم باشد فربد آن را م شیبرا نکهیا یحرفش را زد ب. بود ختهینر اشک. عزّ و جزّ نکرده بود. تفاوت داشت شیپ

را بارها به خودش اعتراف  نیا. االن که از دستش دلخور بود با تمام وجود دوستش داشت یحت. بهاران را دوست داشت. لبانش نشست

 ریتصو. فراموشش کند تواندیبود که نم نیا شیتمام فکر کردن ها و خلوت کردنها ي جهیکه رفته بود سفر، نت یتمام دو ماه. کرده بود

 یاهیو س اه،یچشمانش س نقدریبود که ا دهیکس را ند چیه. چشمانش نرفته بود يلحظه از جلو چیشب بهاران ه و رنگ یوحش يچشمها

که  دادیرحمانه حق نم یاما ب. اشتباه کند دادیحق م نبه بهارا. شدیخراب نم نطوریا زیکاش همه چ. دیکش یآه. بزرگ باشد نقدریچشمانش ا

، و "میمدت از هم دور باش هی میگرفت میبهاران و من تصم": به شهربانو گفته بود . زنگ نزده بود ایبردبه . را پنهان کند یمهم نیمساله به ا

. سرزنش کرده بود شیگذاشتن ها مها و ک یتمام کاست ياتفاقات گذشته و خودش را برا يشهربانو همه را گذاشته بود پا

 دیکه از د يساده ا یدوست. کند شینگار را دوباره وارد زندگ خواستینم فربد. بود که تماس گرفت یکس نیسفر که برگشت، نگار اول از

از  یو درجات دیشد ینگار از افسردگ نکهیا دنیخانواده ها آغاز شده بود، و بعد با فهم یبودن و در امتداد دوست هیفربد فقط به خاطر همسا

که فربد هرگز فکرش را  يزیچ. نگار عشق برداشت شده بود يسو و حالت دلسوزانه گرفته بود از بردیرنج م یضّد اجتماع تیصاختالل شخ

 يو خود محور گرانیخود نسبت به حقوق د یتفاوت یبه عنوان دوست به نگار کمک کند که بر ب تواندیم کردیفربد فکر م. هم نکرده بود

نگار کنترل نشود  الیسوش یآنت تیر شخصبود اگ دهیکرد وکالت بخواند چرا که از دکترش شن بیترغ رانگار . از حدش غلبه کند شیب

اگر نگار قانون بداند کمتر در خطر  کردیفکر م. باز داشت و مجرم شناخته شدنش ختم شود جهیمکرر و در نت يها یبه قانون شکن تواندیم

توجه بود و فقط  یفربد ب يها یمحل یبه ب. تا فربد را به حالت اول برگرداند کردیم ياررفتارش با نگار سرد بود اما او هرک. خواهد بود

.کند که زمان به عقب برگردد يکار خواستیم

را دور زده و  دانهایم, ستادهیبفهمد چگونه، غرق در افکارش چراغ قرمزها را ا نکهیا یراه را آمده و رفته بود که ب نیانقدر ا. کوچه شد وارد

:مت بهاران برگردد گفتبه س نکهیبدون ا. ستادیکنار عمارت طاها ا. بود دهیبه مقصد رس

. بهتره یخودت بهش بگ. یکنیو هنوز خبر نداره که تو خونه نگار کار م دونهیاتفاقات م نیخودش رو مسول ا. ریبا شهربانو تماس بگ-

:آروم گفت بهاران

.رمیگیحتما تماس م-

اما بهتره به وقتش  ستم،ین يمن موافق پنهان کار. خبر نداره يزیاز چ. میمدت از هم دور باش کی میگرفت میدر ضمن من گفتم که ما تصم-

. میراستش رو بهش بگ

که  آمدیبا غرورش جور در نم. رفتهیبهاران را پذ يقبول کند حرف ها خواستینم. نبود يخبر تیاز آنهمه عصبان. خودآگاه آرام شده بود نا

را با او، صرف  یدوباره بهاران و گذراندن ساعت داریبه د دادیماما سخاوتمندانه آرامشش را ربط . بهاران شود يحرفها میتسل يزود نیبه ا

. فقط به مشاجره و بحث گذشته بود نکهینظر از ا
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را در  دیچیپ شیکه در گلو یبغض. را به هم بزنند شانیدستها نکهیا یب رفتیبود که م يبار نیاول. گرفت رهیدستش رو به دستگ بهاران

صورتش را به سمت پنجره چرخانده بود و . کردیشدن دستش به سمت بهاران غلبه م دهیجاذبه کشاز آن طرف فربد به . نطفه خفه کرد

. دنده کیدرست مثل کودکان لجباز و . هر دو لج کرده بودند. دادیفشار م دهدن يدست راستش ر را رو

نظرشان  ریعمارت طاها ز ياز طبقه باال که دو جفت چشم دندیند کی چینه او، نه فربد، ه. گفت یلب خداحافظ ریشد و ز ادهیپ بهاران

. داشتند

****

االن اگه حرفام رو قبول . بدم حیبراش توض خواستمینم. بود یبیعجب روز عج. زدم و چشمام رو بستم هیبه در تک. انداختم و وارد شدم دیکل

اگه نگار خانوم رو مجبور کنه چکها رو به ....مونهاون موقع است که فکر نکنم نگار ساکت ب ؟یبشه چ یاگه دوباره دور و برم آفتاب ؟یکنه چ

از وقت ناهار گذشته بود . افتاده به طرف اتاقم رفتم ییبا شونه ها...و نفسمو صدا دار پوف کردم دیاز تصورش تمام تنم لرز ؟یاجرا بذاره چ

. به اتاق خانوم زدم يدم و سرلباسام رو عوض کر. کردم ریمشکوك نشده بود د یبودم کس چوندهیاز کالسها رو پ یکیو چون 

د؟یداریب. سالم-

.سالم کیعل. دختر جون خوابمیمن ظهرها نم یدونیتو که م-

.خوندیبود و کتاب م دهیدراز کش. کنار تختش نشستم

امروز حالتون چطوره؟-

.. درد دارم یکمی-

.رو گرفتم دستش

کنه؟یکجاتون درد م-

. کال نا خوشم. کنهیمپاهام هم درد . دارم یحس کوفتگ. مفصالم-

. بکنه يکار احمقانه ا دمیترسیم. فکرم از فربد پر بود. شروع به ماساژ دادن دستش کردم کتاب رو بست و چشماش رو رو هم گذشت آروم

چقدر ....دمیکش قیچشمام رو بستم و نفس عم....گفتمیفربد اصل ماجرا رو م يبرا دینبا. خوشگل هم بود. با هوش بود. دمیترسیاز نگار م

 یشیته ر. دوست داشتم یلیراسته اش خ ریس يسورمه ا نیرو که انداخته بود رو شلوار ج يدیسف یبلوز مردونه اندام. شده بود پیخوشت

هرچند مثل ... دمشیچقدر خوب بود که بعد از مدتها د. دادیروشن تر نشون م یرو کم شیپوست گندم کردیم ییصورتش خودنما يکه رو

از  دادیخانوم که مخاطبم قرار م يبا صدا...دمیکش یقینفس عم...میدستامونو به هم نزد شهیهمهرچند مثل  کرد،یام نممهربون نگ شهیهم

....اومدم رونیفکر ب

شده؟ یچ یبگ يخواینم -

:دمیپرس جیگ

شده؟ يزیمگه چ-

....نگاهم کرد هیاندر سف عاقل

. کنسول نیبه ا ياست زل زد قهیده د-
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:حوصله گفتم یب

.نگرانم یکمی -

:برق زد چشماش

.امیاز پسش بر م. مبارزه کردم يماریب نیبار با ا کیمن . نگران نباش-

مهربون نگاهش ....به توجه داشت اجیزن احت نیچقدر ا. دستش رو با هر دو دستم گرفتم کی.نهیصبر کرد واکنشم رو بب. زد یابیکم لبخند

...هنیرو ته چشمام نب يبودم دلسوز دواریام. کردم

. نیتر دنبال درمانتون باش يکه جد دیبهم قول بد...باالخره سالمتتون در خطره. که باشه میهرچ -

...شد و گفت رهیچشمام خ به

 دیبا ندهیتو هفته آ. گرفته یرو عل شمیدوم آزما يجواب سر...تا زنده بمونم کنمیتمام تالشم رو م. پاشهیاز هم م زیمن اگه نباشم همه چ -

کنن يردارنمونه ب

. نینگران نباش شهیدرست م-

رفتارش  يرو یضعف حت نیا. شهیتر و رنجور تر م فیکه روز به روز ضع دمیدیم. اعتقاد نداشتم یلیکه زدم خ یخودم هم به حرف هرچند

بود که ترس  نیشدنِ خانوم در امهربون  رادیتنها ا. کردیتر رفتار م میو مال شدینرم تر م شد،یروز به روز مهربونتر م. گذاشته بود ریهم تأث

 یهرچند از زمان. رو با خودش توشه ببره هیآه و لعنت بق خواستینم يا گهیاونم مثل هر انسانِ د. رو عوض کرده بود اتشیاز مردن اخالق

 -ارباب "ن دور رفتار نچندا يخانوم در گذشته ا نکهیا دنِیفهم نحالیبا ا. ومدین شیپ یخانوم شده بودم مورد خاص یِکه من وارد زندگ

. نبود یسخت رداشته کا "یتیرع

تا وقت  ستیو من الزم ن ادیم دنشید يِبرا یخانوم هم گفت که کس. استراحت کنم یکه گذشت اجازه خواستم به اتاقم برگردم و کم یکم

. کنم شیشام همراه

فربد  ادی کردمیکه گوش م یاونروزا هر آهنگ.دادمیبودم و آهنگ گوش م دهیتخت دراز کش يتو اتاقم رو. بود يریاز ظهر دلگ بعد

....فتادمیم

 يو قور يکتر ریکردم که از خ يصبح هر کار... صبحانه هی يهمه خونه رو بار بزنه برا ستیالزم ن رهیبگ ادیبذار ...ولش کن فربد - "

....حقشه پس.ارهیبه خاطر اون مجبور شد گاز رو هم ب. تو فالسک دوست نداره یینگذاشت و گفت چا

 ينجوریا. باشه لشمیبود که هرکس که مسول صبحانه است مسول حمل و نقل وسا نیقانون ا. همه صبحانه ببرم يروز قرار بود من برا اون

وقت با  چیه. گهیدست د هیتو  لمیآبم و موبا یدستم بود، قوط هیبزرگ تو  سهیدو تا ک. میسبک بخور میخودمونو مجبور کن میخواستیمثال م

آوردم که هر  ادمیفربد رو به . بود لمیتوش که اونم رو موبا ذاشتمیداشتم که عابر بانکم رو م کیکوچ فیک هیبردم ، فقط ینم فیدم کخو

...نذاشتن ثمیکرد کمکم کنه نگار و م يکار

:و گفتم دمیخند

...فربد تعارف زد. منم که کمک نخواستم که-
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فربد قدم هاش رو همگام با من کند کرده بود و . سرعتم کم شده بود... میباال تر رفت یکم...."گهیکن د دییکردم تا"چشم و ابرو اشاره  با

بار  کینگار . لهیوس نهمهیشده بودم از بار زدن ا مونیپش. تعادلم رو از دست بدم دیترسیفکر کنم م. رفتیپشت سرم راه م یحرف کم یب

قند  ییکوه املت بخورم با چا ياونوقت من، هوس کرده بودم باال. نیهم. بگ یمشت ت هیفالسک آب جوش و  هیبود با  وردهآ چیساندو

. کنم مشیکردم با آرنجم بکشمش جلو و تنظ یسع...فتادیشالم داشت از سرم م. ستادمیخودم رو لعنت کردم و ا.جانیتازه دم اله يپهلو

تازه کردم و راه  ینفس. شون دوباره مجبور بشم خم شمکه بعد واسه برداشتن نیبذارمشون زم قهیهر د خواستمیبود و نم نیدستم سنگ

:بعد فربد آروم کنار گوشم گفت یکم...افتادم

.رمیگیاز دستت م ،یتا جلو چشمش نباش ریفاصله بگ نایاز نگار ا کمی-

...ام یاوک...بابا خوادینم-

:کرد و گفت يا خنده

....معلومه کامال-

جلوتر  ینگفت و کم یچیه. رهیهام رو از دستم بگ لهیبده که وس شنهادیبازم پ کردمیلم دعا دعا متو د. از من فاصله گرفت یگفت و کم نویا

کس  چیه. از همه اعضا و جوارح بدن نهیدوباره شال و دوباره استفاده به.. ستادمیدوباره ا... زدمیخسته بودم و نفس نفس م. حرکت کرد

 فهممیاالن م... ندارم هیبا بق یفرق چیبراش ه کردمیکه فکر م کردیکارا رو م نیاصال هم. فربد هم که فقط تعارف زده بود. نبود الشیخ نیع

.... زدیرو دو بار نم یحرف چیکه فربد ه

نفس گرفتم و  یکم. میرو اومده بود ریچهارم مس کیکه گذشته بود فقط  یساعت کیبود و تو  نیدستم واقعا سنگ. نشستم یتخته سنگ يرو

. فربد در اومدم نهیس به نهیپا شدم که س

...موهاشو نگاه-

از همونا که روز اول دلم . کرد یفربد خنده قشنگ. کنم میکردم با آرنج شالم رو تنظ یها سع وونهید نیدست بردم به شالم و ع ناخودآگاه

کم  دیاما نبا...اومده بودندستم کش  يعصبا. شون داد به سنگا هیاز دستم گرفت و تک لویبه سمتم اومد و آروم وسا. رو لرزونده بود

:رفتم لیو دوباره به سمت وسا نییرو انداختم پا مسر...اوردمیم

....استراحت گاه میرسیحاال م گهینمونده د يزیچ-

که خنده  یبا لحن...گفتینم يزیچ یول کردیتو چشمام نگاه م میمستق. خم شد تا هم قدم بشه یکم. با دو دست شونه ام رو گرفت فربد

:ح بود گفتتوش واض

...داره میتیچه احساس مسول-

 یچه حس خوب. گره هاشونو باز کنه کردیم یشده بود و با انگشتاش سع دهیموهام تو هم گور. آروم شروع به صاف کردن شالم کرد بعدم

 هیبود و مثل  ستادهیبه من ا کینزد نقدریبود که ا ایدوباره اش با برد داریبار قبل از د نیآخر دیبار و شا نیاول. دونهیداشتم اون موقع خدا م

تک و توك ... دمیاونقدر که از ادامه دار شدنش ترس...بود یحس خوب...شدیمور مورم م. کردینوك انگشتاش موهام رو شونه م باعاشق 

 یلب ریز...دمیخودمو آروم عقب کش...بده ریگ تونستیم خواستیم یاما اگر کس...رفتنیو م نداختنیم یتک نگاه شدنیکه رد م ییآدما

:گفتم
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.یمرس. خودم شالم رو صاف کنم تونمیم ست،یتو دستم ن يزیچ-

...رفت لیفقط نگاهم کرد و به طرف وسا. نگاهش گرم شده بود. نگفت يزیچ

“ ...دارمیآبت رو من بر م یو قوط لیموبا, فیحداقل ک-

باال تر نگاهمون  یکمیاز  دهیو سپ ثمیبا م گفتیم... خته بودچقدر نگار بعدش دستم اندا...اون روز دلم و صورتم گرم شد يآور ادی از

....گفتمیم راهیو به نگار تو ظاهر بد و ب کردمیتو دلم ذوق م...وقت بود باخته بودم یلیمن که دلم رو خ... دنیخندیو م کردنیم

رابطه اش با من بهتر شده  نکهیبا ا. شام خانوم فاتیبه تشر دمیرس یم رفتمیم دیشده بود و با کیتار. اومدم رونیو از گذشته ب دمیکش یآه

... همون بود که بود یاوضاع خر حمال. از رو دوشم بر نداشته بود يبار چیبود اما ه

...بود يهم تکرار شیمنو غذائ یخانوم حت... تکرار مکرّرات...گذشت شهیمثل هم زیچ همه

***

 نیسنگ یلیخوابم خ. چراغ رو روشن کرده بودم و تو تختم نشسته بودم...نسبت به اطرافم نداشتم یحس خوب. بخوابم دمیترسیم

 خواستمینم. اتاق تنها باشم نیتو ا خواستمینم...اریچشمام گرم خواب بود و مغزم هش...و من نفهمم فتهیب یبخوابم و اتفاق دمیترسیم...بود

. ادیسرم م یینم چه بالیمنتظر تا بب نمیبش

 يبافتم برا ایرو. فکر کردم ایخوب دن يزایبه همه چ. کرده بودم خی. دمیآروم دراز کش. بالشمه ریمئن شدم زرو تو دستم فشردم و مط چاقو

...کنم تشونیهدا خوادیهرجور دلم م تونستمیمال خودم بودن، م اهامیرو... خودم و فربد

***

کنارم،  یمسافت طوالن کی دنِیپس از دو یانگار کس. نفسها تند تند و گرم بود. کردیم ارمیکنارِ گوشم، کم کم هش یکس يِنفسها يِصدا

جفت چشمِ به خون نشسته  کیچشمام رو که باز کردم نگاهم تو . دمیزدم و به پهلو چرخ یغلط...باشد دهیبه گوشم دراز کش کینزد ییجا

به هر . دیلرزیتمامِ بدنم م...دمیکش غیهم فشار دادم و از ته دل ج يِچشمام رو محکم رو. زمان و مکان از دستم خارج شده بود...قفل شد

درِ اتاق باز شد و . زدمیم غیگوشم بود و ج يِدستام رو. رفتیاش از جلو چشمم نم رهینگاه خ رِیتصو. تخت رو فشار دادم رِیدکمه ز ،یسخت

که تکون  دمیدیرو م لبهاش. دستام گذاشت و مجبورم کرد به حرفش گوش بدم يِدستش رو رو یکس. شدند رددونه دونه مستخدما وا

به زور در دهانم  یقرص. به زحمت دهانِ قفل شده ام رو باز کردند. به زور خوابوندنم. دادیحرفش جواب نم دنِیفهم يِتالشم برا. خوردیم

. از لرزش بدنم کاسته شد و تحت اثرِ قرص کم کم به خواب رفتم. شد ریسراز میبه گلو نیریش یعیقرار گرفت ما

****

. دمیآشنا، پاهام رو تو شکمم جمع کرده و پتو رو تا سرم باال کش يِفضا دنِیبه محضِ د. شدم داریب یدست يِهاتکان با

. ننتیبب خوانیخانوم م. بلند شو بهاران-

. حرف بزنم و بره دمیترسیم. بود نجایخوب بود که اکرم ا. نگفتم يزیچ

.دیسرم کش يِپتو رو به زور از رو. تختم نشست کنارِ

.رهیم ادتیبش فکر نکن از . نکن تیانقدر خودت رو اذ. دختر يدیخواب د-

:گفتم یسخت به
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.خواب نبودم-

.رو برگردوند سمتم روش

.تا حاال میبحثا نداشت نیاز ا....خونم نیساله تو ا 30من ! يدیپس جنّ د-

جنّ؟. زدم يپوزخند. بعد به اطراف فوت کرد. خوند يزیلب چ رِیرو تو هم قفل کرد و ز دستاش

و  نباریا. دمیهرچند ته دلم مطمئن بودم خواب ند. زبان به کام گرفتم. و جنون بهم بزنن یوانگیدوست نداشتم انگ د. بود دهیفا یب بحث

 ام حِیتوض. مرو گرفت ایاکرم از اتاق خارج شد شماره برد نکهیبه محضِ ا. زدمیحرف م ایبا برد دیبا. فتادیخونه م نیتو ا یاتفاقات. دفعات قبل

.داستانم بود دنِیبعد از شن ایجمله برد نیاول دنِیسخت، شن. واقع سخت نبود

بهار؟ یوقت روانپزشک گرفت-

:شدم و داد زدم کالفه

.گمیدروغ م یبگ يخوایم-

کرد و گفت هول

...فقط! اصال! نه-

شدم؟  وونهیشدم؟ د یروان. توهم زدم یپس مطمئن-

. آروم باش بهار-

ت نشستم زمزمه کردمتخ يِرو

!بهاران-

رو  ایبرد يِصدا. کردیکس درکم نم چیه. کردیدرکم نم ایبرد. بودم دهیترس. حالم خوش نبود. کردیم ریسر تا پام رو تسخ یکم لرزشِ

:دمیشنیم

تجربه گذشته زنده  نکهیا يِبرا...نکهیا يِبرا. یمطمئن بش نکهیا يِبرا. روانپزشک مراجعه کن هیحتما حتما به . مواظبِ خودت باش بهار-

به اون  خوادیکس نم چیه. شبانه ات کمر هر دوشون رو تا کرد يِها و کابوس ها غیکرد، غصه ج ریشکاك بودنِ بابا مامان رو پ یهرچ. نشه

...به خاطرِ ما....به خاطرِ خودت...گردهروزا بر

بزنم، اونم بدون  يونستم خودم رو قانع کنم به مطبِ دکتر سرتا ت دمیکش یخواب یشب ب نیچند. برگردم يبه حالِ عاد دیطول کش یکم

. و از راه دانشگاه یاطالع کس

حفظ لبخند  يِدو چشمش که نشان از تالشِ مستمر برا يِگوشه ها يزیر يِبا چروکها. زدیم انسالیکه رو به روم نشسته بود، م يدکتر خانوم

. از بابا. پول ونیلیاز وسوسه صد م. ایاز برد. از پولها گفتم. شروع کردم یستیرو دربا یمن هم ب. ازم خواست حرف بزنم. دادیم شیمصنوع

و در . مثلِ نگار يا یدست بکشم و بشم کلفت آدمِ روان میپرنسس یمجبور شده بودم از زندگ نکهیاز ا. شیماه پ 4تا  میزندگ تیقعاز مو

. گفتینم چیشده بود و خانوم دکتر ه ياشک هام جار. آخر از فربد
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 يِرو دشیتأک. برگردم ششیپ گهینوشت و گفت سه هفته د ينسخه ا. نداد يمشاوره ا. نکرد یصحبت. ساعتم تمام شده بود کیکنم  فکر

 زنم؟یبه نظرتون من توهم م دمیازش پرس یوقت. نبودم وونهیمن د. خواستمیمن قرص نم. از حد تصور بود شیبه موقع خوردنِ قرصها ب

:گفته بود جوابزده و در  يلبخند گشاد

!"سخت بوده دخترم یلیخ طتیشرا"

که  دمیدیم ییزهایچ. زدمیشدم که توهم م یروان یچدگیپ ینوع ریاعتقاد داشت من درگ نایو مامان ا ایخانوم دکتر هم مثلِ برد یعنی نیا و

. برگردم يعاد طیبه شرا. گرفتم خوب شم میتصم. مبارِ اضافه باش. باشم یدلمشغول خواستمینم. رفتم ادهیتا عمارت پ. دندیدینم هیبق

.که قبال بودم يهمون جور. شاد باشم. کنم یزندگ

*****

.بکنم یندارم با کس يمن مبارزه ا یول-

.از خشم گرفت یرنگ چشماش

 ؟یچ هیبق-

:و گفتم دمیکش یپوف

ه؟یمنظورتون چ-

 ییایتو دن. به تو ندارن يهم کار هیو بق يندار یبه کس يکار یکنیفکر م هنکیا. نهیاشتباهت هم نیبزرگتر! منظورم روشنه دختر جون-

. حواست به کالهت نباشه باد نبره دیکه با یکنیم یزندگ

به مبارزه داره؟ یچه ارتباط نیخوب ا-

. یاالنم مرخص. شیخونیم گهیدور د هی يریم. یکتاب رو از دورت باز کن يهفته اجازه ندار نیا-

. نخوردمجام تکون  از

.فهیکث ایتو تصورتون دن یلیبگم خ دیکه آدما منتظرن به هم حمله کنن با نهیاگه منظورتون ا. دیلطفا واضح تر بگ-

:ستادیپاهاش ا يِرو لرزون

فقط تو ! هشیرنگارنگ نم ایبرف، دن رِیبا سر کردن ز. زدیمن رو نم يِپوال فیک یوگرنه کس. ينبود نجایوگرنه تو ا. دختر جون فهیکث ایدن-

!یشیمثلِ کبک م

...کردم سکوت

. نباش ینیتمر فیفقط حر. و اون بپر نیبه ا یمثلِ خروس جنگ گمیمن نم. نباش ینیتمر فیحداقل حر-

. متعاقباً خانوم هم نشست. نشستم میصندل يِرو سردرگم

هر  ایفکر کنم، بره ام، کبکم و  دیشیباعث م شتریب د؟یبد به من اعتماد به نفس دیخوایشما م م؟یبرس میخوایکتاب خوندنها به کجا م نیبا ا-

.از انسان ریغ زیچ

:لبش باال رفت و گفت يِگوشه ها. اش گرفت خنده

!نیصاف بش-
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. موثر بود یلیراه رفتن با کتاب خ. به کتفم نخورده بود يتا االن، ضربه ا یقبل ياز جلسه . شدم خیس عیسر

دست و پا  یِمهربون بودن به معن. عزّت نفس داشته باش. ارزهیسرت به تنت م. یفیشر. يو تعقل دار تفکر يقوه . یتو اشرف مخلوقات-

. یفکر کنن سهل الوصول هیباعث بشه بق دینبا تییخوش رو. ستیبودن ن یچلفت

:و بعد ادامه داد. مکث کرد یکم

 ،یتونیاگه نم یحت. نداره که ازشون با خبر بشه نویا یِستگیهست که هر کس شا یاحساسات هی. قلبت بمونن يِتو دیبا زهایچ يسر هی -

.یشیم يقو. یشیکم کم بزرگ م. یهست يتظاهر کن که قو

:نگفتم يزیچ

؟يانگار فردا امتحان دار. يبر یتونیحاال هم م. یکنیکتاب رو باز نم-

. بله خانوم-

.یمرخص. خوب یلیخ-

.کردم و عقب عقب از در خارج شدم یکوتاه مِیتعظ

نرفته بودم  شتریسه جلسه ب نکهیبا ا. دروغ چرا، خانوم راست گفته بود!! کردمیکتابا رو تحمل م نیا دیبا گهیهفته د کیجمله  کی نیا سرِ

. هرچند هنوز کارش با من تموم نشده بود. از خانوم ممنون بودم. محسوس بود راتمییتغ

تخت دراز  يِدرس خوندن رو عوض کرده و رو ي وهیهم ش نیهم يِبرا. بود ریرتح زِیقسمت روز نشستن با اون کتابا پشت م نیبدتر

.تو پهلوم رفتیکتابا نم يِحداقل گوشه ها. دمیکشیم

خانوم دکتر  يدوباره  دارِیتا د. احتماال اثرِ قرصها بود. و اغلب بدونِ کابوس قیعم يِخوابها. بردیخوابم م دنیبه محضِ دراز کش هرچند

درست درس  تونستمینم تیوضع نیبا ا. قرصها نجات بده نیمن رو از شرِ ا رمیم دنشیکه به د نباریبودم ا دوارید و من امنمونده بو يزیچ

.بخونم

***

ن؟یسالم شهربانو جون خوب-

؟حالت خوبه؟..تو دختر ییکجا....سالم دختر گلم-

گذره؟یخوش م ن؟یممنون شما خوب-

....منم خوبم خدا رو شکر-

.دلم براتون تنگ شده. نمتونیبب میبذار يقرار هیزنگ زدم -

:دمیشن یرو تو صداش م یخوشحال

که فربد رو بفرستم دنبالت؟ يایم یک...حتما...حتما گلم -

.شمیبعد از شام مزاحم م. شام يپنج شنبه شب خوبه؟ منتها نه برا. امیم ادهیپ ستم،یدور ن یلیمن خ قتشیحق-
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...نجایا يایب يخوایم يز عمربعد ا...گل دختر هیچه حرف نیا-

اگر . ستمین ریبود ازش دلگ دهیفهم. از رو دوشش برداشته شده بود تیمن باشه، بار مسول يعاشق چشم و ابرو نکهینه ا. زده شده بود ذوق

.خواستمیمعذرت نم بتمیواسه غ. ذاشتمیقرار نم.زدمیبودم که زنگ نم

از دستپخت محشر شما بگذره؟ تونهیم یک....چشم دیمونیه تا اون موقع گرسنه نمندار یاگه اشکال امیفقط من بعد از ساعت نه م-

...برگشتم دهیسمت سپ به

...رهیم ادمیزنگ بزنم  خوامیاالن دو روز که م. رفتیم ادمی زدمیاگه زنگ نم دیببخش-

...اشکال نداره-

؟یآسون نیکرد؟ به هم يشد؟ خواستگار یچ...خوب-

م؟ینیهم رو بب دیما هم نبا یعنی ننیهم رو بب گهیبهار و فربد نخواستن د دیگ زد گفت شازن....که نه يخواستگار-

:تو هم و گفتم دمیرو کش اخمام

بهار نه و بهاران؟ یبهش نگفت-

:و گفت دیخند

...بود واسه مخفف کردن اسمش کشته بودت نجایاتفاقا گفتم اگر ا-

خوب، بعدش؟-

؟يایرو تنها ب نباریا شهیم: گفتم به نگار هم بگم؟ جواب داد . اپش یکاف میقراره بر... گهید یچیه-

...تو بازوش زدم

....خوشگل غرق نشه يچشا نیکه تو ا هیآخه ک...دلش واست رفته دونستمیاز اون اولم م-

...کنمیهنوزم به اشکان فکر م یترش کنم وقت ریدرگ خوامینم ه،یپسر خوب ست،یبا دلم مشخص ن فمیتکل...نگو ينجوریا-

:رو گرد کردم و گفتم چشمام

...دونهیاون تو رو خواهر خودش م. یکنیخود به اشکان فکر م یب-

 فتمیم ادشیکه در طول روز  میدو بار یکی نیاما هم. تر شدم یمنطق. آروم تر شدم یلیخ! بهاران کنمیم مویدارم تمام سع! دونمیم دونم،یم-

...شهیمحسوب م انتیخ

از  یبعض کهیدر حال ست،ین انتیزوجها دست دادن با نا محرم ها خ یواسه بعض...نشو یوسواس یالک نقدریا...دخترداره  فیتعر انتیخ-

تا فکرت رو از اشکان دور کنه، پسر  یبش رشیدرگ دیتو با....کنه ياس ام اس باز لیفام يخانومشون با پسرا یحساسن حت ونیآقا

...ییرو ابرا دهیکشمطمئنم به ماه ن...هیخوب

:و گفت دیخند

برم؟ یعنی-

:تو سرش و گفتم زدم
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بچسب بهش که ... حرفا باشه نیکه دنبال ازدواج و ا هیک...واال.....که دهیشاپ نم یکاف شنهادیپ یبه کس یکس گهیدوره د نیبنده خدا تو ا-

.....ستیاز شوهر ن يخبر تیلومتریک 100تو شعاع  دمیبهت قول م

...بگه خوادیم یچ دونمیاصال من که نم... ساده است شنهادیپ هی...یا بوده آبجشوهر کج....یو دوخت يدیچه بر-

عاشقتم اما  گمیمن نم"...هیکیهاشونم  الوگید یحت...کردن یجزوه دارن همشون از روش کپ هیپسرا  نیا نیمن بهت بگم؟ بب يخوایم-

"...افتاد یاتفاق مثبت دیشا...میکه به هم فرصت بد میدار نویا لیپتانس زنمیحدس م

:و گفت دیغش خند غش

....بسوزه پدر تجربه-

؟....چه کار داشت دوباره نجایا نیا. فکم افتاد کف پام شدیم کیفربد که نزد دنید با

...سالم-

:زودتر جواب داد و من زمزمه مانند گفتم دهیسپ...زد یجذاب لبخند

...سالم-

. دختر کشش پیت نیاونم با ا ؟یچ ياومده بود برا نجایا...تموم بشه دهیبا سپ شیساکت شدم تا احوالپرس و

...جان، اگه اشکال نداره دوستت رو بدزدم دهیخوب سپ-

آب دهانم رو ...دادمیآتو دست نگار م دینبا...ذاشتمیم دینبا...اومده که خرابه ها رو بسازه دادیظاهرش نشون م. روم ختنیر يسرد آب

"چرا باهاش نرم؟ ... نهیبیر نمحاال که نگا"...قورت دادم و فکر کردم

آوردن خودم که معموال مثل  ادیآراسته بود و با به  نقدریفربد رو نگاه کردم که ا یرچشمیز. و کمربندم رو بستم نینشستم تو ماش آروم

. دمیکش یدانشگاه پوف رفتمیم ثهیارواح خب

حالت خوبه؟-

از سه ماه؟ دفعات قبل فقط داد زده بود و رگ گردنش  شتریبپرسه؟ بعد از ب اومده بود ادشیرو گرد کردم و نگاهش کردم، االن  چشمام

 یچ. نبود يبه هوش اومدم فربد یمن غش کرده بودم و وقت. هام، از جلو چشمم رد شد یروزِ خوش نیآخر ریتصاو. رو برام باد کرده بود

و االن برگشته بود بعد از سه ماه؟ نگاه متعجبم کم کم جاش رو به رفته بود . دمید شینبود که هفته پ ياون فربد نیا اده؟د رشییتغ نقدریا

 یصندل یآروم کردم و به پشت يخودم رو با خارج کردن آه مانند نفسم قدر. هرچقدر که اون آروم بود من سر جنگ داشتم. داد تیعصبان

....خواستمیارث پدرم رو که ازش نم. دمیپریبهش م دینبا. دادم هیتک

م؟یریکجا م-

بشم  ییوارد ماجرا خواستمینم. دوباره به احساسم پا بدم تونستمیوارد شده بود؟ من نم یچرا از در دوست. ترم کرد جیگ. زد یقشنگ بخندل

.شهیختم نم یخوب يمطمئن بودم ته تهش به جا نباریکه ا

؟يدالم رو جواب نمیٔچرا سو-

. بگم تونمینم. ینیبب دیچون با-

:گفتم یعصب یسرم رو تکون دادم و کم جیگ! لبخند ژکوند زد دوباره
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. مارستانیبشه ب يبستر ينمونه بردار يبرا دیفردا شب با. امروز وقت دکتر داره. خانوم منتظرمه. برگردم خونه دیفربد، من با نیبب-

...واجبهکارم . يریتر م ریدو ساعت د یکیبگو . ستین شتریب يا هیثان یتلفن س هیبرات مهمه؟ خرجش  نقدریتو چرا ا-

چون به فربد  دیچرا؟ شا دونستمینم. دمیترسینم. میشیدود الود مرکز شهر دور م يکه از فضا دمیفهمیم. شهیبزرگراه م هیکه وارد  دمیدیم

.چون روز بود دمیشا. از چشمام اعتماد داشتم شتریب یلیخ

فقط سفارش کرد با . تر شده بودن یبود و روزها طوالن کیدتابستون نز. گردمیبرم 9رو برداشتم و به خانوم اطالع دادم تا قبل از  یگوش

. خونه رسونتمیتعارف گفتم دوستم م یبرگردم که ب سیسرو یتاکس

. دمیفهمیهمه آرامش رو نم نیاصال علت ا. رو به طرف پنجره چرخوندم و به فکر فرو رفتم سرم

:فتمو گ اوردمیطاقت ن. دیرسیتر به نظر م زیهوا تم. شهر خارج شدم از

. تا برسم خونه کشهیدو ساعت فقط طول م ينجوریدو ساعت، ا یکی یگفت م؟یبریم يبدونم کجا دار دیمن نبا-

. زد یآروم لبخند

کرد نه؟ زیسورپرا شهیشما خانوم ها رو نم-

....گاه کنمنو ن....فربد نیبب ؟یکن زمیسورپرا يخوایکه م میمگه من ک. فهمیو آرامشت رو نم یراحت نهمهیا لیاصال دل-

.و سرم رو چرخوندم به طرف پنجره اوردمیطاقت ن. نگاهش مهربون بود. کرد ینگاهمون تالق هیاز ثان يسمتم برگشت، تو کسر به

همون که اون روز از تو رو برگردوند و ....نه بعد به تو جواب بده ای خوادشیسام م ریهمون که صبر کرد مطمئن بشه ام...من همونم-

....من همونم...حلقه کرد رسامیردن امدستش رو دور گ

...نییولوم صدام رو آورد پا د،یچیکه تو گلوم پ یبغض

 یکه چ یکن زمیسورپرا يخوایکار؟ م یچ نجایا ياالن اومد....به امون خدا يو سه ماه تمام ولش کرد شیدیسام د ریهمون که تو بغل ام-

بشه؟ اصال مگه من چه کارتم؟

 یکه عصبان کردیخودش رو کنترل م یلیخ. دادیبا کف دستش رو فرمون فشار م. ستادیهنما زد و کنار اتوبان ارا. شده بود ادیز سرعتش

:به طرفم برگشت و آروم گفت. نشه

 به جان مادرم. فتهینم يبه خدا اتفاق بد. صبر داشته باش. کنم تتیکه اذ ومدمین. که باهات دعوا کنم ومدمین نجایمن ا. نکن میبهاران عصب -

 طفق. اعتماد داشت سشییباش که به ر یو دوباره همون بهاران. چند وقت بشور نیدلت رو از تمامِ اتفاقات ا. بهم اعتماد کن بهاران. مواظبتم

. دمیقول م. یکه در انتظارته ناراحت نش ییزایکدوم از چ چیاز ه دمیقول م يو به حرفام گوش بد يریاگه جلوم جبهه نگ.شب هی نیهم

 کیمدت  نیتمام ا. چشما بودم نیعاشق ا. شد یوجودم طوفان. چشماش رو باز و بسته کرد. دست راستش رو گرفت سمتم کیوچک انگشت

 نقدریبشر ا نیچرا ا. زد یلبخند مهربون. دور انگشتش دیچییانگشتم پ. تر شد نیبغض گلوم سنگ. به خواب نرفته بودم ادشونیشبم بدون 

، چرا اومدم؟ ینگاه گرم و دوست داشتن نیا شکنهیمقاومتم رو م دونستمیمنکه م. دادمیم فحش مبه خود اریاخت یمهربون بود؟ ب

 یکه حت گفتمیم. دادمیم حیرو براش توض زیهمه چ تشینها. گهید فتادیم یاتفاق هیحاال . فکر نکنم زیچ چیکردم به ه یرو بستم و سع چشمام

. کرد شیراض شدیخانوم چک داره راحت تر م شیپ ایبرد دونستیحاال که م. خوب بشهرابطه مون  دیوقت نبا چیدوستش باشم و ه تونمینم
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 یتا عاشق نباش. کنهیچطور صدام م نمیبب خواستمیم. چهار ساله شده بودم يمثل بچه ها. خودم رو به خواب زدم. ستادیاز حرکت ا نیماش

فقط  ،یکنیو مثل بچه ها ناز م یشیحساس م. دتریو شد شتریب دمیو شا ،یمونیبشه باز هم عاشق م یطوالن ییو جدا يدور یهرچ یفهمینم

 یکنیچرا صدام نم. خودم خنده ام گرفته بود. قهیانگار که خوابم عم دم،یکش یقینفس عم. نه ایداره  داریهنوز نازت خر یبفّهم نکهیا يبرا

:گفتم یکلفت ساختگ يو با صدا...باز کردم نیچشمام رو سنگ.... برمیخودم رو م يو آبرو خندمیاالن م...آخه فربد

؟.....میدیرس-

:و گفت دیبودم؟ آخرشم نتونست، بلند خند داریبود ب دهیفهم یعنی...کردیاش رو کنترل م خنده

....دهیبگه پلکام به هم چسب کنهیم یمن؟ نگاش کن چه تالش گرِیباز یِتو سر کنم فسقل یتونستم من سه ماه ب يچطور -

.نگاهم رو گرفتم که تو روش نخندمفقط . و نباختم خودم

باشم؟ داریب یانتظار داشت م،یخودت؟ دو ساعته تو راه يبرا یگیم یچ-

...دیپریپلکت پرت پرت م...نکن اهیما رو س م،یبزرگ شد يشو خانوم، ما خودمون تو لوله بخار ادهیپ-

:گفت يبا ذوق آشکار بعدم

....یفسقل-

همون موقع ها که دوست . مایشده بود مثل قد. مهربون شده نقدریفربد چرا ا دمیفهمیته بود، هم نمهم خنده ام گرف. شدم ادهیتوجه پ یب

.کرده بودم میتختم قا ریپول خانوم طاها رو ز ونیلیاز عواقب کارم صد م خبریاون موقع ها که ب. میبود

هم داشت  یچوب کیدر کوچ هی. یکاهگل يوارایبود با د یصباغ شخ هیمثل . طرفم اومد و با اشاره دستش اجازه داد اول از در وارد بشم به

. شد و خوش آمد گفت کینزد ییآقا. رهیخم بشه تا سرش به کناره ها نگ دیکه مطمئن بودم فربد با

.ایبه نام بهن. رو رزرو کرده بودم قهاتونیاز آالچ یکی-

باغ بزرگ با  هی. بود یقشنگ يجا کردم،یرو نگاه م واریا در و ده دهیند نیمثل ا. حرکت کرد یقشنگ قیکرد و به طرف آالچ یکوتاه میتعظ

شده با  نییدو نفره تز زیم هیما سقفش قرمز بود و  قیآالچ. بودن دهیچ زیفضا م یهم با توجه به بزرگ قیهر آالچ ریز. یرنگ يقهایآالچ یکل

.دیمن کش يرو برا یفربد صندل. قرمز وسطش قرار داشت رز يگلها

با اعتماد به نفس نشستم، انگار نه انگار بار . نشم رهیخ واریگرد به در و د يبا چشما یها ه دهیند نیبرخورد کنم و مثل ا يعاددادم  حیترج

. رمیو نفوذ ناپذ يجد یلیمن خ یعنی. کردم ینشستم و اخم کمرنگ خیس. کنهیعشقوالنه برام خرج م ياحترام ها نیاز ا یاولمه کس

:رو به فربد گفتم. رفت نتونستم خودم رو کنترل کنم ارویتا . و دو تا جام شراب گذاشت جلومون يبطر هی. شد کینزد رهدوبا شخدمتیپ

 ؟يکجاست منو آورد نجایا...خورمایآشغاال نم نیمن از ا-

:باالخره گفت. دمینگاهم رو دزد یول. خنده ام گرفت. شد میجور هی. دیخندیم زیو ر کردینگاهم م. دیخند دوباره

؟یبخورم مطمئن بش يخوایم....آبه....ستین یخاص زیچ... گهید یلعجو-

...کردم زیرو ر چشمام

شم؟یمن از کجا مطمئن م ياالن تو بخور-

. نخورده مست بود نیبابا ا. دیخند دوباره
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.یرقص ینزده م ،يبخور ستیدر ضمن تو الزم ن -

جور خوراك کدو، و چند مدل  هی ،یظرف ترش هی ار،یمجون، ماست و خباد میحل. آروم شد شخدمتیصدا دارش با ورود دوباره پ ي خنده

. دیچ زمونیم يساالد رو

کالس  تونستمیحداقل م. ستینگفتم و خدا رو شکر کردم که گشنه ام ن يزیچ. تازه هفت بود و من اصال گشنه ام نبود. رو نگاه کردم ساعتم

!!بذارم و کم بخورم

.کردینگاهم م نطوریفربد هم هم. تا مشغولم کنه دمیساالد کش یکم

؟يکرد داشیپ-

:دیپرس جیگ

و؟یچ-

...يهمون که تو صورت من گمش کرد-

:و گفت دیخند

.در بره ذارمیهم نم گهیکردم، د داشیاره پ....واقعنم گمش کرده بودم -

.خودش شروع به صحبت کرد گمینم يزیمن چ دید یسکوت کرد و وقت یکم

. رفته بودم تو رو فراموش کنم. شب ها من بودم و آسمون پر ستاره. از سکنه یخال بایتقر. دور يجا هی. ریدم کوکه نبودم رفته بو یدو ماه-

من به تو راستش ...میکجا رو اشتباه رفت نکهیا... فکر کردم...دو ماه کتاب خوندم...يبهم نا رو زد کردمیفکر م. یکنارم گذاشت کردمیفکر م

گوشه  کیبود، به خودم گفتم احساسم رو  نیهمه فکر کردنم ا جهینت. من نتونستم ،یببخش یتو تونست. به من تو هم. رو نگفته بودم بهاران

 نیمن به تو با ا ،یاز سر سادگ ای انهیدفعه ببرم، موذ کیدوست نداشتم . کنارت بذارم تونستمینم. امیطرفت نم. دمیبروز نم. دارمینگه م

 يومدیاون روزا که م. رو انداختم گردن خودم رایتقص....شهیهم يبرا. که نگهت دارم...يبر هگیکه نذارم د... شده بودم کیهدف نزد

دوستت نباشم، عشقت  گهیو د امیب رونیاز قالب خشکم ب تونستمیم...تر باشم کیبهت نزد تونستمیم...کوه میرفتیشرکت، اون روزا که م

تمام اون لحظه ها که سرت داد . من دوستت داشتم بهاران...به مادرم ا،یبه برد به تو،....انتهیخ کردمیم رخودم نخواستم، چون فک....باشم

.دوستت داشتم ،یخونیبلند شعر م يبا صدا يدار دمیدرست مثل همون موقع که اومدم د دم،یکشیم

....دادمیکوبش قلبم گوش م يشده بودم و به صدا رهیخ دیسف يزیبه رو م... دستم عرق کرده بود کف

. صاف تر نشستم. نگفتم يزیچ... مردمیمرد مغرور پر احساس م نیا يداشتم برا... رفتمیداشتم از دست م. پر از گل رز بود زیم تمام

 ییجورا هی. دیشام رو چ ينفر بعد. ازش خورده شده باشه يادیز زیچ نکهیا یب. غذاها رو جمع کرد شیپ. با ورود گارسون قطع شد کالمش

و مست  جیگ. از غذام خوردم یکم. برگردم عیسر دیوقت ندارم با یلیمن خ دونستنیهم انگار م نایا. خوردیم عجله تو رفتارشون به چشم

. و رو کرده بود ریقلبم رو ز...اعتراف قشنگش. فربد بودم يحرفا

 ،يدیتو پولها رو دزد گفتیم ومدیاگه م یحت رفتم؟یپذیمن حرف نگار رو م يفکر کرد. یگرفت میمن تصم يبه جا ،ياما تو هم اشتباه کرد -

....کردمینم یقضاوت چیباهات حرف بزنم ه نکهیمطمئن باش بدون ا

.یکن یاصال دوست نداشتم بهم کمک مال. تو خراب بشم شیپ خواستمیمن نم-
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...دلخور شد نگاهش

 يِبودم پول رو برا دهیمن فهم ،يدیام پرسدر مورد و یوقت. ضربه رو ناخواسته و ندانسته من به رابطه مون زدم نیبزرگتر. من اشتباه کردم-

. يخوایخودت م

.باال آورد "صبر کن " يبگم که دستش رو به نشونه  يزیاومدم چ. گرد شد چشمام

خوب تو زرنگ  یول. ایکار، اونم بدونِ اطالعِ برد یچ يخوایپول رو م نهمهیبفهمم ا خواستمیمن م. ندادم که خوردت کنم شنهادیبهت پ من

 یحق داشت کمی دیمن، شا شنهادیبا اون پ. دونمیم. بشم ریگیپ گهیمنم نتونستم د. شده مونیدوستت پش یو گفت يزنگ زد ،يبود تر از من

.من دوست داشتم که سنگ صبورت باشم بهار یول. یرو نگ انیکه جر

راستش رو  یخواستیچرا؟ چون نم...يو خودتو بهش چسبوند رسامهیانتخابت ام يتظاهر کرد ،يکرد ينقش باز ؟يکار کرد یتو چ اما

.يغرورتو خورد کرد ،یعزت نفستو حفظ کن ياومد. دختر يکرد يرو ادهیز.یبگ

دوست . یگفتیاما اون موقع دوست داشتم بهم م. يچقدر تحت فشار بود فهممیم. یداشت یچه احساس فهممیاالن م. ستمیمن بچه ن بهاران

 هیدوست نداشتم گر. یدوست داشتم باهام رو راست باش. ترست از نگار رو یاصل لیدل دوست داشتم بدونم. داشتم سنگ صبورت باشم

...نمیبب خواستمیضعفتو نم. نمیهاتو بب

... دیکش یقیعم نفس

. ادیم شیپ ینگفت داره چ یچیه. نزد نیکرد دایشما پوالشون رو پ نکهیاز ا یکالم. بذاره ينظر من اثر يرو تونهینم دونستینگار هم م -

 نویاما تو ا. که حرفت برام سنده يزیتو اونقدر عز دونستیچون م... دستش يخودت آتو بد ،یبر کرد تا خودت خودت رو خراب کنص

. تا طرفش رو بشناسه هینگاه کاف هیسالشه و  یکه س ينه مرد ،یپسر شونزده ساله طرف هیبا ابراز احساسات  يبود هفکر کرد...یدونستینم

دسر  یجمع شد، و ک زیم یک دمیانقدر تو فکر بودم که نفهم. نرفت نییلقمه هم از گلوم پا کیکردم و  يباز يبازبا غذام . کردم سکوت

با فربد چه کار کنه؟ چقدر با  خواستیمگه نگار م. به صالحِ خودشم نبود. به صالحم نبود ،یمتیحذف فربد به هر ق. گفتیفربد راست م. اومد

...کردمیچقدر بچگونه فکر م... کرده بودم تیرو اذخودم و فربد و همه  يداور شیپ

من رو ضبط  يِصدا. نه اینگار بهت گفته بود  دونمیمن نم. فهممیترسم از نگار رو م لِیدل کنم،یاالن که فکر م. کردم یبچگ یلیخ دونمیم-

 یپشت اطیمن اومد تو ح فینگار با ک...شهیانگشترِ شهربانو جون گم م شم،یمن از خونه شما خارج م یروزِ تولدش، ظاهرا وقت. کرده بود

.من بود فیانگشتر تو ک. رو باز کرد فمیک. که نشسته بودم ییهمون جا

.بود رو پس زدم دهیچیکه تو صدام پ یبغض. خم شد و دستم رو گرفت... از غم صورتش رو پوشوند يپرده ا. چشم هاش رو بست فربد

 يکردیتو باور م دیشا. دمیترسیم شتریآبروم تو جمع اونهمه مهمان بره ب نکهیاما از ا. دمیترسیم دست خانوم چک داشت ایبرد نکهیمن از ا-

 ختیریتصورات مامانت اگر از من بهم م کردم؟یکار م یچ لتونیاما با فام ست،یکه بهار دزد ن يدیفهمیتو م دیشا. رو نکردم نکاریکه من ا

.درستش کنه تونستیکس نم چیه گهید

 شد،یحل م ایاگر مساله پولها و چک برد. خورده بودم فربد يمن باز. مکالمه مون رو برام پخش کرد يِصدا...ورت رو خط بکشمگفت د بهم

عادت  يدور نیهم من هم تو به ا خواستمیم. بود لیدل نیهفته نبودنم به هم کی. رو بهتون گفته بودم زیمطمئن باش که همون روز همه چ

. سام حل بشه ریداشتم که مساله پولها با کمک ام دیام یهنوز کم. عوض شد زیهمه چ...دمتیددوباره  یاما وقت. میکن
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حداقل تا . حسابش رو صاف کنه تونستینم ایبرد. من شدم کلفت اون خونه. عمرم آتو رو دادم دست نگار ي شهیهم يِبرا. نشد نطوریا اما

دزدم و با هدف بهت  یفکر کن نکهیتا ا ،ياز اول انتخابِ من نبود یدادم فکر کن حیجتر. شدینازگل و شرکت بابا معلوم م فیکه تکل یوقت

گرفتم  میکنه، تصم رمیتو اون خونه بمونم و اجازه بدم نگار جلو کس و ناکس تحق ایحفظ برد يِمن مجبور شدم برا یوقت. مشد کینزد

من که آب از سرم . دخترِ دزد رو به تو بزنه هیسرکوفت دوست داشتنِ  ستتونینگار نم ينجوریا. با تو نداشتم يرابطه ا چیوانمود کنم که ه

.از دست دادن نداشتم يِبرا يزیگه چیمنکه د. گذشته بود

:نفسم رو آزاد کردم و گفتم. رو باال گرفتم سرم

. یدونیرو م زیهمه چ گهیچقدر خوب که تو االن د-

. هم فشرد و لبخند زد يِرو رو چشماش

اونقدرها هم مقصر  انیجر نیو من حس کردم تو تو ا میکه با هم حرف زد ياز همون روز. تمامِ ده روزِ گذشته رو. بودم ایدبر شِیمن پ-

...مصمم تر کرد ممیهم راجع به تو گفت که من رو تو تصم ییزایچ هی. کرد فیرو برام تعر زیهمه چ ایبرد. رازیرفتم ش. یستین

ستش دارم؟بش گفته دو اینکنه برد...شدم هول

گفت؟ یچ-

:نگاه نافذش رو بهم دوخت و گفت. زد هیتک شیشد و به صندل طونیش

.يانبه دوست دار یفکر کردم بستن. اول دسرتو بخور که آب شد. نشد گهینه د-

...خجالت زده گفتم. دمیبه روش پاش يلبخند

.دوست دارم...يدرست فکر کرد-

....آوردمش بال رشیبا قاشقم زدم ز....زدیبرق م يزیچ...دمیبه ته جام رس. خوردم یژله رو قاطو  یبلندم بستن هیقاشق از تو جام پا قاشق

....من....یعنی....ه؟یچ نیا....فربد...نیا-

ل در مقاب...بتپه تونستیتند تر نم نیو قلبم از ا شدیباز نم شتریب نیچشمام از ا....شدیم کینزد یکس تاریگ يصدا...تته پته افتاده بودم به

 مکه به نظرم مستخد ییتمام کسا... کردیحرکتا م نیقبلنا تو خونه از ا...زدیم تاریو گ رفتیراه م....شدیم کترینزد ایمتعجب من، برد دگانید

به من کرد و لبخند  یفربد نگاه....دیرس زمونیکنار م... دیکشیها دست م میس يهمچنان هنرمندانه رو ایبرد....ستادنیا فیرد هیبودن تو 

...بار تو گوشم نشست نیاول يآواز خوندن فربد برا يصدا.... در گردش بود یینگاهم از صورت فربد به حلقه ساده طال. زد ياشقانه اع

ام از تو وونهید دل

نشونم از تو تنها

 يادگاریعکس  هی

يخودتم ندار که

شبهام قیرف شده

تنهام یلیکه خ یوقت

رو به روم رمشیگیم
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آرزوم یشیم بازم

با لبخند مخصوص و  يگرینگاه کردم که شاد تر از هر زمانِ د ایبود؟ به برد دهیفربد من رو بخش یعنیتموم شده بود؟  زیهمه چ یعنی

. زدیم تاریگ ابشیکم

تو رو ندارم یوقت

قرارمیکه ب یوقت

بندم یباز م چشامو

کنارم يایب دیشا

ام از تو  وونهید دل

نشونم از تو تنها

يادگاریعکس  هی

يخودتم ندار که

شبهام قیرف شده

تنهام یلیکه خ یوقت

رو به روم رمشیگیم

آرزوم یشیم بازم

 یکس یکه وقت فهممیبودم، اما االن م ایبرد يعاشق صدا....خوندیم يو ال ال ال ال زدیم تاریگ ایبرد....فربد به اشک نشست يتو چشما چشمام

نگاهت  یو طوالن قیتو نگاهت و عم دوزهیچشماش رو م یوقت هیحساس خوبچه ا...یچ یعنی خونهیبرات شعر م يکه دوستش دار

...جوره نتونستم کنترلش کنم چیه...ختیر فرواز چشمم  یاشک....کنهیم

بارهیبارون م داره

داره دهیچه فا اما

تو رو ندارم یوقت

کنارم ینیبش که

بندهیباز م چشامو

خندهیهام م هیگر به

زنمیرو صدا م تو

دنمید يایب دیشا

يادگاریعکس  هی

شبهام قیرف شده

رو بروم رمشیگیم
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تنهام یلیکه خ یوقت

 بندمیباز م چشمامو

خندمیهام م هیگر به

هام ییتنها قیرف

بندمیبه تو دل م باز

لقه رو که تو ح....هم اضطراب داشت یانگار کم...بود يجد....کردیو برنده نگاهم م میمستق....شد کمیفربد نزد ستاد،یاز حرکت ا یچ همه

اشکام ....بودم دهیکه د ییها لمیف نیدرست مثل ا...زانوش نشست کی يجلوم رو....انگشت هام در آورد نیدستم مچاله کرده بودم از ب

....کنترلشون کنم تونستمیشدت گرفته بودن و نم

:گفت یآروم يصدا با

بهاران؟ یکنیبا من ازدواج م-

:گفتم جانیبا بغض و ه. دو زانوم نشستم يرو. زدید کنار مستخدما و لبخند مبو ستادهیکردم که ا ایبه برد ینگاه

...نایزشته جلو ا....بلند شو فربد-

:طاقتش رو تو نگاهم دوخت و گفت یب يچشما

.شمیاون موقع منم بلند م. يشد زیبه درخواستم جواب بده و اعتراف کن که سورپرا. ام رو قبول کن حلقه

کوتاه  يدستم رو گرفت و بوسه ا. انگشتر رو آروم هل داد تو انگشتم. دیلرزیدستم به وضوح م. نگشتم رو بردم جلوا. دمیخند هیگر وسط

...دور شونه هام و منو سفت به خودش فشار داد دیچیدستش پ... شده بود ریدوباره اشکم سراز. زد

:گفتم هیگر ونِیم

.شدم ریلگبار در تمامِ عمرم غاف نیاول يِبرا. شدم زیسورپرا-

:و آروم تو گوشم گفت دیکش یقیعم نفس

.دمیبا تمام وجودم قول م نویا. وقت چیه. بهارم یشینم مونیکارت پش نیوقت از ا چیه-

:شد و بغلم کرد کمینزد ایبرد.ستادمیشدم ا بلند

.نیباش گهیو مراقب همد نیقدر همو بدون. کهیکوچ یمبارکت باشه آبج-

. ٔسرِ تو رِیز نایهمه ا دونستمیم-

:دستش رو باال گرفت و گفت ایبرد

. کردن هستن ریخودشون استاد غافلگ شونیا. رمیتقص یبه خدا من ب-

. رفتمیراه م ایمن وسط فربد و برد. میفاصله گرفت قهایقسمت آالچ از

؟يدفعه ا کیشد  یاصال چ دونن؟یم نایمامان ا-

:و گفت دیخند



ربر انجمن نودهشتیاکا  64بهاران –  صبح آرزو                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٢٢

. با بابا و مامان حرف زد. رازیخبر اومد ش یفربد ب شیهفته پ. شد یجواب تو چ ننیزنگ من هستن که بباالنم منتظر . دوننیبله ، همه م-

 شنهادیرو من به فربد پ يمدل خواستگار نیاما ا. رو سپردن به جواب تو یاونا هم همه چ. کنه يازشون اجازه گرفت که از تو خواستگار

....شهیهم یدوست داشت ينجوریاخودت . دادم

 نیاول يبرا يشب خواستگار. ازدواج کردن  یبه شکل کامال سنت. دختر عموم خواستگار آمده بود يکه برا یبه وقت. دیبه گذشته پر نمذه

به نظرم از صد تا . رو دوست ندارم يمدل خواستگار نیگفته بودم ا ایاون موقع به برد. رفتن رونیو دو سه بار هم با هم ب دنیبار هم رو د

و . باشه زیکه سورپرا نهیتو ذهنم ا يخواستگار نیتر ییایبهش گفته بودم رو. و بره ادیو خوشش ن نهیبب ادیاگه خواستگار ب دبوفحش بدتر 

...کنن يصحنه ساز نهمهیکه تونستن ا دنید لمیکه داشتن چقدر ف یهفته وقت کم کی نیدو تو ا نیا دونهیخدا م

:کردم و گفتم یاز ته دل خنده

.يدوستت دارم برد یلیخ. داش خوبدا گنیبه تو م -

:و گفت دیچیدست فربد دور بازوم پ. گونه اش کاشتم يرو يا بوسه

. یفکر نکنم تا نه برس. ها؟ ساعت هشت هم گذشته شهیم رتید-

. نگرفت میتصمرو رو شونه هام گذاشته بود، اما ممنونش بودم که به جام  يریگ میبار بزرگ تصم نکهیبا ا. ممنون درك و فهمش بودم چقدر

. شدم ایبرد نیمتوجه ماش نایماش کنار

؟يکرد یرانندگ نجایتا ا-

...اوهوم-

؟یدونستیم نویا ،ییایدن يتو آخر برادرا-

:زد و گفت يلبخند

...میمخلص شمام هست-

؟يریامشب کجا م-

!میا هیاالن دو روز همسا. ساعت خواب خانوم کوچولو-

دم؟؟یپس چرا من تو رو ند-

:و گفت دیخند صدا با

.یکه با من رو به رو نش دادیرفتو آمد تو رو م کیچون فربد مثل کارآگاه هر روز کش-

مرد  نیا ينگاه ها....هجوم خون به صورتم رو حس کردم. کردیلبخند محو نگاهم م هیبه فربد انداختم که ساکت و آروم با  یقدر شناس نگاه

بود  ایبرد م،یبه هم نگاه کرد رهیخ رهیچقدر خ دونمینم...دیکشیبسته ام رو به آتش م خیتن داشت که  ییگرما...کردیم یوجودم رو ارغوان

:دینگاهمون رو با کالمش بر يکه رشته 

.خونه امیو م رمیگیم نایتماس با مامان ا هیمنم . نیبر نیخوب، شما حرکت کن یلیخ-

. محکم بغلش کردم دوباره

.ره اتاق عملخانوم ب نکهیقبل از ا. نمتیبیفردا م-
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شده؟ یمگه چ-

تنها  يو برا کردیپا اون پا م نیا. تند تند حرف بزنم شدیفربد باعث م قراریب ينگاه ها. دادم حیرو براش توض يماریب انیجر مختصر

بدنم . نشستم در رو باز کردم و. نشسته بود نیفربد تو ماش. کردم یخداحافظ ایکردم و دوباره با برد ینیخنده شرمگ. شدنمون عجله داشت

مثل . بود ایحس دن نیتر نیریبود ش یهرچ ؟یکیاضطراب نزد ایخجالت؟ شرم بود  ایبود  جانیه دونمینم. دیلرز یداغ شده بود و از تو م

آهنگ نسبتا شاد  هیرو روشن کرد،  نیماش....شدیم قیبه تک تک سلول هام تزر تیشر شر بارون، حس امن ریسرم ز يچتر بزرگ باال کی

تو گوشم  خواستیسکوتش رو دوست داشتم، اما نه االن که فقط دلم م. بگه يزیبزنه، چ یحرف مدوست داشت...اشت و حرکت کردهم گذ

:دیطول نکش یلیانتظارم خ. کنه يقشنگ بزنه و شبم رو پروانه ا يحرفا

...ادیاگه دلش ب البته....ارهیآدم دوست داره همش اشکتو در ب ؟یشیناز م یلیخ یکنیم هیگر یوقت یدونستیم -

:کرد و ادامه داد یکوتاه خنده

.مونمیجواب مثبتت م نیتا آخر عمرم قدر دان ا...يکه کنارم موند یبود بهاران، مرس میشب زندگ نیبهتر -

.ختیتو دلم فرو ر يزیدوباره صورتم گرم شد و چ. زد یکوتاه يرو گرفت بوسه  دستم

.کنه يخواستگار یاز کس ينجوریا یکس دیرسیوقت به ذهنم نم چیه یعنی. یکن زمیسورپرا ينجوریا کردمیاصال فکر نم -

ازش  تونستمیم يچه جور....کنهیکه از زمان و مکان جدام م هیچه حس قشنگ نیا...خدا يا...دوباره نفسم رو گرفت. دیدستم رو بوس دوباره

؟....قلبم بمونم ونیتا آخر عمرم مد خواستمیمحروم کنم؟ چطور م نیریشور ش نیخودم رو از ا تونستمیدور بمونم؟ چطور م

...چقدر بچه بودم فربد-

بار عاشق اون دختر بچه  نیاول...گرچه من اون بهارانم دوست داشتم...سه ماه انگار سه سال بزرگت کرده نیا... بهارم يو چقدر خانوم شد-

رو  گهیهمد م،یمثل دو تا آدم بالغ حرف بزن... میمشکالت مبارزه کن که کنار هم با يآماده ا دونمیاالن م..اما االن...و دستپاچه شدم طونیش

...میکن ملکا

...فکر کنم یمنطق تونستمینم...در خطر بود تمیامن...رمیبگ یمنطق میفربد در مورد تو تصم تونستمینم-

:دیپرس يمشهود ینگران با

اونجا خوبه؟ زیهمه چ ؟یاالن چ-

:زدم و گفتم يلبخند

که دوست  يدختر. نهیبینگار م يفربد، اون منو جا...داره اجیاالن بهم احت...دور دور میفکر کن با هم رفت. دوست دارم یلیخانوم رو خ-

 گمیحالش که خوب شد بهش م شاالیا. لحظات سخت کنارش باشم نیتو ا خوامیم. وقت نداشت چیکنارش داشته باشه و ه شهیداشت هم

. ارهیاونقدر دوستم داشته باشه که نه ن کنم یفکر م. مبمون نجایا تونمیکه نم

:دستم رو محکمتر فشار داد و گفت فربد

....مواظبت باشم ازم ندزدنت دیبا... سخته بهارم یلیو بشناست و دوستت نداشته باشه؟ کارم خ نهیتو رو بب یکس شهیمگه م-

... غرق شدم جانمیاحساسات پر ه يایتم و تو درچشمام رو بس. دیتر بوس یطوالن نباریدستم رو به طرف دهانش برد و ا دوباره

:و کامل به طرفم برگشت ستادیا د،یچیتو کوچه پ فربد
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بهارم؟ نمتیفردا بب-

:زدم و گفتم يپر ناز لبخند

.تنهاش بذارم خوامینم. مارستانیبا خانوم برم ب دیفردا صبح دانشگاهم عصرم با-

:کرد و گفت یساختگ اخم

که سه ماهه خانومم رو گروگان گرفته؟ یچ یعنی. شهیم میخانوم حسود نیاصال من داره به ا -

:و گفتم دمیخند

...که خانومت نبودم شیسه ماه پ-

:دستاش صورتم رو قاب گرفت با

...تا ابد....از روز ازل...يبهارم بود ،يخانومم بود شهیتو هم -

رو که در اوج  يمرد نیا....دوستش داشتم...دوستش داشتم....زدید تر مضربان قلبم تن....کردیبه چشمام نگاه م...آورد کتریرو نزد سرش

...دوست داشتم دیبوس یم یرو محکم و طوالن میشونیعشق پ

 یهنوز صورتم از بوسه طوالن. دادیرو نشون م قهیساعت ده و ده د. شده بود رید یلیمضطرب بودم خ یکمی....تند از پلّه ها باال رفتم تند

چه "..خوندمیلب م ریز. کنمیبهش که فکر م رهیته دلم غنج م...کردم یچه طور خداحافظ دمیاصال نفهم. سرخ بود میشونیپ يفربد رو

"...تو قلبم تو رو دارم ،یاحساس قشنگ

...اتاقشون يبر يدیخانوم گفت رس-

باال انداختم و  يشونه ا. د برگشت توآورد و بعدم منتظر جواب من نش رونیاز اتاقا ب یکیبه اکرم نگاه کردم که سرش رو از تو  متعجب

دادم خواب باشه، اما در  یاحتمال م. به دست و روم بزنم رفتم طرف اتاق خانوم یآب نکهیا یلباسام رو تند تند عوض کردم و ب. رفتم تو اتاقم

 دهیکه آروم خواب فیبدن نح نیا. زدم يلبخند. بود دهیبود و آروم دراز کش دهیپوش یلباس راحت هی شهیمثل هم. زدم و آهسته وارد شدم

:چشماش رو باز کرد و گفت. پتوش رو مرتب کردم! اوردیبود که روزا چشم همه رو از کاسه در م یبود همون

؟...ریساعت تاخ کیاز  شتریب-

. داداشم اومده بود. شرمنده شما شدم. سالم خانوم-

. بود ینیشبیقابل پ ریانوم برام غهنوزم خ. فربد بزنم دنیو د يخواستگار هیاز قض یحرف نخواستم

شده؟ یچ یبه من بگ يخوایهنوزم نم-

:ادامه داد. نگاهش کردم متعجب

.نکردم دیسف ابیموها رو تو آس نیمن ا...نشونه است دختر جون نایا...روز شاد هی نیروز غمگ هی....زنهیچشمات برق م-

اگه خانوم بفهمه به  دونستمینم. دنیرو لو م زیچشمام همه چ دونستمیم گهید. دمینگاهم رو دزد. کردم میچپم رو تو دست راستم قا دست

 ایبرد ياز بابت فربد و عشقش راحت شده بود اما هنوزم چک ها المیدرسته که خ. شهیم یعشق دخترش جواب مثبت دادم چ يخواستگار

به نظر  يرو کردم که لحنم عاد میتمام سع نیبنابرا.دمیترسیاز دهانم خارج بشه م خواستیکه م یعواقب هر حرف زدست خانوم بود و من ا

...:برسه
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از جانب خانواده خانومش  يکه فعال خطر دمیفهم. نگرانش بودم...تپهیقلبم براش م....کمیبه برادرم نزد یلیمن خ. دمیداداشم رو د-

....خاطره نیبه ا دیشا. کنهینم دشیتهد

.هم دروغ نگفته بودم یلیخ. عتماد به نفس تو چشماش نگاه کردم و لبخند زدمکمرم رو صاف کردم و با ا. نگاهم کرد رهیخ یکم

.مارستانیبرم ب دیکه با یدونیفردا سه شنبه است، م-

...نشستم و دستش رو گرفتم . دادم رونیحبس شده ام رو ب نفس

. دانشگاه اومد دم. کرد زمیسورپرا ییجورا هیداداشم . موندمیم شتونیامشب پ دیبا.متاسفم یلیمن خ-

 نیچپ و راست به ا دیحاال با....بهاران خانوم يدیخودت دردسر خر يبرا "از فکرم گذشت .چقدر حساس و شکننده بود. نگفت يزیچ

تا حاال  رهیخواست استداللم رو بپذ یاگه م. کردیپر توقعش م یدادن اضاف حیتوض "....شهیوگرنه ناراحت م یغر غرو محبت کن رزنیپ

:وضوع رو عوض کردم و گفتمم.بود رفتهیپذ

. نیرو گذرونده باش یدوره سخت نیهمچ خوردیاصال نم دمتونیکه د یروز اول...بزنم به تخته ماشاال...نیعمل رو قبال انجام داد نیشما ا -

. هیتون قو هیبن یمعلومه حساب

:زد و گفت يمحو لبخند

.گفتیم نویدکترم هم-

تون کتاب بخونم؟برا نیخوایم...امشب نیخوب استراحت کن-

.برام یکتاب شعر بخون خوادیاما از فردا شب دلم م. امشب خسته ام. نه-

لباسم رو عوض کردم . کوب رو خاموش کردم و برگشتم تو اتاقم وارید. دادم، تا نفس هاش منظم شد ينشستم و حرف زدم و دل دار انقدر

واکنش فربد  دونستمیاگر م. شده بود ریبه دلم سراز یچه آرامش....ددست راستم افتا يتو یینگاهم به حلقه طال. تخت  يو رفتم تو

 ماتیتصم يرو طیشرا. رمیگیم یمیگرچه مطمئن نبودم اگر باز هم به عقب برگردم چه تصم. کردمینم يانکاروقت پنه چیه هینجوریا

و فرض رو  نمیرو بب وانیل یخال مهیبود که ن تیشکسته نشدن غرورم توسط فربد انقدر پر اهم طیدر اون شرا. گذاره یم ریتأث یلیخ یزندگ

جواب  خوردیو تلفنم رو که زنگ م دمیپتو خز ریز. رونیب ندازهیم شیمنو از زندگ یحیتوض چیه یبذارم که اگر فربد بفهمه، ب نیبر ا

....دادم

...خانوم دیسالم خورش-

..دمیخند بلند

....پشت کوه باشم پس دیخانوم منم؟ االن که با دیخورش-

...بده یمن گرم یبه زندگ نجایبمون هم ست،ین یپشت کوه هم خبر خاص...یمن دیخورش-

...خوابم برد یک دمیاونقدر که نفهم...محبت فربد غرق شدم يایزدم و چشمام و بستم تو در یآروم لبخند

******

...خانوم دیببخش-

....شده بود دهیپوش یآبله فراوان يرفم برگشت، صورتش با زخم هابه ط کردیکه تا اعماق وجودم رسوخ م يو برنده ا زیبا نگاه ت زن
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بله؟-

 حیچشم هام گذاشتم و فرار رو به قرار ترج يدستم رو رو. از حد گشاد بود و دندون نداشت شیدهنش ب....دمیاش ترس افهیق دنید از

 ياز سر شونه تا رو....دیدستش رو به بدنم کش....شدمیم کتریبهش نزد رفتمیهر طرف که م...بود کمینزد....بودم و کند نیاما سنگ....دادم

پلکام ...به زحمت حرکت کردم. تونستمینم....شدیبزنم کمک بخوام نم غیج خواستمیم....شدیبدوم نم خواستمیم....و کند مبود نیسنگ. ناف

 یگام ط هیبودم با  دهیرو که من دو یام مسافتانگار تم...شد کیزن آبله رو دوباره نزد...بود خوابم ببره کیو هر آن نزد فتادیهم م يرو

از  شتریب... گونه ام باال اومد يها یکیپوستم تا نزد يو گرمش رو سیدو دست بزرگ و گرمش رو در کتفم گذاشت و با زبون خ. کرده بود

....دمیو از خواب پر....دمیکش يبلند غیج...تحمل کنم تونستمینم نیا

***

بختک افتاده  گفتیمامان بزرگم اگه بود م...بود یچقدر واقع گه؟یبود د یچه خواب نیا...افتاده بود اشکم راه...زدمینفس م نفس

به ساعت  یبرش داشتم و نگاه. کنار تخت ن،یافتاده بود رو زم لمیموبا. دست بردم کور مال کور مال چراغ خوابم رو روشن کردم...روت

تو  دیچینگران و خواب آلودش بعد از بوق دوم پ يصدا...شماره فربد رو گرفتم اریاخت یب...وحشتناك بود قدرچ...دیبغضم ترک. کردم

...یگوش

بهارم؟-

....فربد-

تو دختر؟ يشد یچ-

...ییتو دستشو دمیبا همون لباس خواب دو. چندشم شده بود...بود سیگلوم خ ریگوشه لباسم باال رفته بود و ز...ومدیبند نم اشکام

...یلحظه گوش هی..بذار صورتمو بشورم-

 گذشتیم شتریب یهرچ...ختیریاشکام م. که جاش قرمز شده بود دمیگلوم رو ساب ریانقدر ز. رو باز کردم و صورتمو با صابون شستم آب

. باشن یخال ائیرو تونستنیداشتن، نم تیتو عالم واقع یکیزیکه نمود ف ییااهایرو... ستین ایکدوم رو چیه نایا کردمیحس م شتریب

؟ییان؟ اونجابهار-

....آره-

...تو چشمام دیاما دوباره اشک دو دمیرو باال کش دماغم

...وحشتناك یلیخواب خ هی..فربد دمیکابوس د-

...یکن بهش فکر نکن یاشکال نداره گلم، آروم باش و سع-

:گفتم هیگر با

...بود سیگلوم خ ریباسم تا نصفه تنم بود و تا زشدم ل داریب... فربد...وحشتناك زنه رو به رومه يچشما. تونمیفربد، نم تونمینم-

.هست که مواظبم باشه یکی کردمیآروم تر شده بودم، حس م...مکث کرد یفربد کم... دمیلرز شیآور ادی از

شم؟یپ يایب يخوایم-

...مهیو ن 2ساعت  تونم،یمن نم ؟يچطور-



ربر انجمن نودهشتیاکا  64بهاران –  صبح آرزو                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٢٧

دوباره ....دمیپریساعت از خواب م نیرأس هم شهیهم...فتادیاتفاق م نیساعت ا نیرأس هم شهیهم...دیدوباره ساعت بدنم لرز يادآوری با

:هیگر ریزدم ز

ام؟یکجا ب...بمونم فربد نجایا تونمیمن نم-

.امیمنم االن م. پشت عمارت ایاز سمت چپ ب...رونیاز در ساختمون ب ایب-

در رو باز کنم؟ يخوای؟ميایم يتو چطور-

.امیم عی، من سرنگران نباش ؟یکن داریهمه رو ب يخوایم-

اما حس  ام،یبرام مهم نبود به چشم فربد مرتب به نظر ب نکهینه ا. میهمون بلوز شلوارك خرس يرو دمینازك بهاره قرمزم رو پوش بافت

.کردمیفرار م شدیوارد م یکس کردمیقفلش م یوقت یکه حت یاز اون اتاق عیسر دیبا. در خطرم کردمیاحساس م...غالبم اون موقع ترس بود

 يزیچ...دمییپایبا استرس اطراف رو م...کردیرو روشن م "يپنج در" يو فضا دیتابیاز پنجره حال م ینور کم. رفتم نییاز پلّه ها پا آروم

ترس به وجودم غلبه .... تق...تق...تق...ها کیسرام يرو یچوب ییبا دمپا یراه رفتن کس هیشب ییصدا. خوردیآشپزخونه تکون م يتو

غلط  ایخدا ".دمیترسیبا موجود ناشناخته م ییرو ایاز رو....دوباره اشکم شدت گرفت....در پناه گرفتم يه بزرگ روبه روپشت کاناپ...کرد

باشه؟ ....علم ثابت نکرده پس وجود نداره گمینم یه گهید...نداره یروح وجود خارج گمینم گهید....جنّ وجود نداره گمینم گهید...کردم

معلومه ....خرافات یگیاالنم م نیهم...گهید يخر"..."خوب؟...يبهم نشونشون بد خوادیفقط نم....قبول دارم رو خرافات نیقبول دارم، همه ا

"...دهیبه حرفت گوش نم

و دستم رو گذاشتم رو  دمیباز شد، به پشت مبل چسب يژیق يدر آشپزخونه با صدا...توجهم رو جلب کرد ییدمپا يشدن صدا قطع

که کامال قابل مشاهده  یسقف با قوز بزرگ يها یکیبلند، تا نزد....کنار پلّه افتاد وارید يرو يا هیسا...شده بود نفس هام صدا دار....گوشم

ترسناك بود که چشمام رو محکم  یاومد، به اندازه کاف رمیگ هیکه از سا يزیتمام اون چ....که انگار مو نداشت يو سر یبعقا ینیب.....بود

 یتونیتو هم م....رفته...تا ده...بشمار....منتظره رونیآروم باش بهاران، فربد اون ب "....نمیبب يا گهید زیببندم و نخوام چ

زنه  دیشا...گفته مرده یک... پنج....چهار..سه...."...بشمار بهاران".."م؟یدار...میندار يمرد قد بلند قوز نجایما که ا....دو...کی"..."...يبر

اصال ما ... نده ریگ...تونمینم...بشمارم تونمینم"..."...آروم باش...بهش فکر نکن....از اول بشمار!....بهاران"..."ها؟....دهیموهاش رو تراش یول

"...میهم ندار يبلندقد  نیزن به ا نجایا

ر رو باز د اطیاحت تیلرزون در نها يو با دستا دمیبه طرف در دو. نبود هیاز سا يخبر...چشمام رو باز کردم...بود دهیفا یب یدرون جنگ

همونطور که فربد ...کرده بود ییرو تماشا زیهرچه تمامتر باغ وهم انگ ییبایماه کامل به ز...کس نبود چیه..انداختم رونیبه ب ینگاه. کردم

 صورتش....بود و قوز کرده بود نییسرش پا...زده بود هیتک واریبا قد بلند به د یکس...از سمت چپ عمارت رفتم پشت ساختمون ودگفته ب

 يبلند نیدستم رو رو قلبم گذاشتم و ه...نگاهش رو حس کردم ینیسنگ. سرش رو باال آورد...ساختمون معلوم نبود کیتار هیسا ریز

.....انداخت رمیآخرش گ....دمیکش

...شدیصورتش معلوم م کیکم کم از تو قسمت تار...رو گذاشت رو دهانم دستش

حالت خوبه؟-
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...تم و خودم و انداختم تو بغلشپف کردش انداخ يبه چشما ینگاه

.وحشتناك بود یلیخ یکیات تو تار هیسا...فربد ختیقلبم ر-

....فربد...منم...ستین یچکیه نیبب..گلم یکنیم هیچرا گر....ششیه-

...حالم بهتر بود. آروم تر شده بودم. دمیعطر تنشو با دل و جون نفس کش يبو....کمرم يرو دیکشیرو م دستش

. نمونیاز تو ساختمون بب یممکنه کس میستیبا نجایا. کوچولو هست گاهیمخف هیشادها پشت اون شم-

 هی. تر بود مانهیعمارت صم ياز باغ جلو یپشت اطیح. بودن رفت ستادهیا اطیکه دور تا دور ح ییرو محکم گرفت و به طرف شمشادها دستم

عمارت بود  يهم که جلو يهرچند همون استخر. و استخر نبود از آب يخبر. یگرد و چند تا صندل زیم هیوسط چمنا و  کیچتر کوچ

. خشک بود شهیو هم ختهیعالمه برگ ر کیداخلش 

. هم بود یو دو تا پشت کیفرش کوچ هی. شده بود جادیا یقشنگ يفضا واریشمشادها و د نیب. فربد چرخوندم گاهیرو دور تا دور مخف نگاهم

. شدیاشته شده بود سقفمون محسوب مک واریکه کنار د يشاخ و برگ درخت انگور

...گذاشته نجایرو ا نایا یک... نجایا...نایا-

...حداقل االن....خبر نداره نجایکس از ا چیه. نشست حرف زد شهیاما م ست،یجا ن یلیخ....خانوم گل نجایا ایب-

 میحسود...که فکرم مشغول شده بود کنمینم انکار. شب با هم بودنمون رو با سواالت مسخره خراب کنم نیاول خواستمینم. دیکش یآه

....نمیکه کنارش بش دیدست منم کش. فرش ينشست رو! حرف زدنش با نگار بوده باشه گاهیمخف نجایاگه ا شدیم

؟يکه وحشت کرده بود يدیخواب منو م نمیبگو بب...یخوب خانوم-

:گفتم يکنارش و با لبخند نشستم

...یستیتو که ترسناك ن -

:و گفتشد  طونیش

.... به وقتش ....  شمیترسناکم م-

...به بازوش زدم و با شرم گفتم یمشت

...ادب یب! فربد-

ها؟ ؟يدیکه خجالت کش يفکر کرد یبه چ... نزدم يمن که حرف بد ه؟یچ-

....بخندم دمیکشیته دلم خنده ام گرفته بود اما خجالت م از

....نمیبب نجایا ایب-

...سمت خودش دمیه ام و کشرو حلقه کرد دور شون دستش

...یفهمم چقدر مگه من ترسناك بودم که راستش رو بهم نگفت یهنوزم نم... حتا از شوهرش...بترسه يزیاز چ دیخانوم من که نبا-

:خودمو تو بغلش جمع کردم و گفتم. بود الیٔواقعا سو. حتا گله هم نداشت. ناراحت نبود لحنش

حاال . شدمیاون وقت من خورد م. يریطرف نگار رو بگ دمیترسیم. يتنهام بذار دمیترسیم. غرورم بودکه ترسناك بود شکستن  يزیاون چ -

دو سه تا جمعه ....فربد. کردم دایخوب پ يالگو هی. گرفتم ادیبودن رو  يمن تو خونه خانوم راه و راسم قو. هم بد نشد یلیخ کنم،یکه فکر م
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 نیخونه ما از ا گمینم....دهیبهم عتماد به نفس م....چه طور غذا بخورم...چه طور راه برم نم،یداده چه طور بش ادیاز صبح تا عصر فقط بهم 

. دونمیاز اصول رو نم یلیخ. ستمین یخونواده اشراف هیاما من از . خبرا نبود

....کردیو آروم گوش م دادیبازوم تکون م يرو رو دستش

... بهاران. ینیشیو ساده است که به دل م نیانقدر حرکاتت دلنش. يندار تیبه اشراف يازیاصال ن...یباش یاز خونواده اشراف ستیتو الزم ن-

..من يالبته فقط برا... یاحساسات نقدریهم...مهربون نقدریهم. بمون ينجوریهم شهیهم

حد خودم  نکهیداشتم، البته نه ان يمرز بند چیه... کردمیخانوم با همه مثل هم رفتار م شیپ امیب نکهیتا قبل از ا...جاست نیخوب مساله هم-

بگم؟  یچیناهار دعوت کرد، نتونستم ه يبرا یوقت ادتهی. ينمونه اش تو شرکت به احد...نه بگم یبه کس تونستمیوقت نم چیاما ه. رو ندونم

به نفع خودم نه  يه چطورداد ادیخانوم بهم ....زشت باشه دمیترس. اما نتونستم نه بگم. رونیباهاش برم ب ییدلم دوست نداشتم تنها هاز ت

.نتونه فکر سو استفاده از من حتا به سرش بزنه یبه نظر برسم که کس ریسخت و نفوذ نا پذ يچطور. بگم

....فشارم داد به خودش محکم

....خانومم دیخورش یخونه ام بش ییروشنا ؟یببرمت مال خودم بش امیراحت ب الیمن بتونم با خ شهیمساله تموم م نیا یک-

چقدر خوب بود که حلقه . بود نجایچقدر خوب بود که ا. بود رو دوست داشتم ختهیکه به دلم ر یآرامش. چشمام رو بستم د،یرو بوس سرم

...بودم فتهیریاش رو پذ

....چشمات قرمزه ؟یقصه بگم تا بخواب هیبرات  يخوایم -

...زدم و گفتم يلبخند. نگاهش کردم مهربون

رکت؟ش يبر دیفردا با ؟یپس تو چ-

...گذرونمیلحظات عمرم و م نیمن دارم بهتر. نگران من نباش. جا جام خوبه نیمن هم-

راحت  ينجوریا...دست گذاشته بود رو نقطه ضعفم. کردیموهام و با نوك انگشتاش شونه م. دمیپاش و دراز کش يرو گذاشتم رو سرم

ضربان ...یمهربون نهمهیا...یکینزد نهمهیا..گرمم شده بود...کردنیپرواز م جمع شده بودن تو دلم با هم ایدن يتمام پروانه ها...بردیخوابم م

...بردیمقلبم رو باال 

شده؟ یگلوت چ ریز-

.بکنم بندازمش دور تونستمیدوست داشتم م...چندشم شده بود...دمشیساب فیبا ل...بود سیکه خ ییِهمون جا نیا-

:خمار شده بود گفت یکه کم ییسرش رو بلند کرد و با چشما...تداشیگردنم بر نم يشد رو صورتم، چشماش رو از رو خم

...منم سهم دارم..یستیفقط مال خودت ن گهیها؟ تو د یبزن بیبه خودت آس نمینب گهید-

 يزیو چ دمیکش یقینفس عم...رونیام بزنه ب نهیاالنه که از س کردمیاحساس م...زدیقلبم تند تند م...انگار روح از بدنم رفته بود...شدم سست

:سکوت رو باالخره فربد شکست قهیچند د...نگفتم

 دایاز پ دیخسته و نا ام. رو گشته بود ایگمشده اش تمام دن مهیپسر تنها بود که دنبال ن هیشهر،  یآسمون آب ریز....نبود یکیبود  یکی -

. سوختیشون م هیدختر همسا يبرا یلی، دلش خوسط، پسر قصه ما نیا. رو زده بود یهمه چ دیق نهیکه از نگاه اول به دلش بش یکردن کس

 ینگار هر کس نکهینه ا. نهیبب کیرو از نزد یمرگ کس خواستیپسرك نم... کرده بود یدو سه بار خودکش...بود ضیمر تآخه دختر سخ
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رگش رو براش دوستش رفت خبر م یبه خصوص وقت...خواهر دوستش بود...بودن هیهمسا یاز پانزده سالگ. باشه، باالخره دوستش بود

حس از  هی...شد کیپسر به نگار نزد...به جز نگار که داداشش رو از دست داده بود...کس نبود که درد پسر رو بفهمه چیه...آوردن، شکست

 اهیخود پسرك و عشق س يبرا....که بعدها براش دردسر شد...ياحساس از جنس همدرد هی...یکس یحس از سر ب هی ،يسر دلسوز

...چشمش

:به چشمام انداخت و گفت ینگاه مهربون...موهام نیو دوباره برد بر دستش

...دختر خوبم نیآفر....چشماتو ببند...یبخواب گمیمن دارم قصه م...که شهینم ينجوریا-

...تونست براش سخت باشه یم شیاداوریاز فربد بپرسم،  خواستمینم ؟يبرادر داشته؟ مرده؟ چجور نگار

پسر ....داشتیدستش رو گذاشته بود رو زنگ و بر نم...در خونه پسرك رو زد دهیناز و کوچولو هراسون و ترس دختر هیروز  هی نکهیتا ا-

شده بود و از  رشید...وقت عاشقش نبوده چیبگه ه...شفاف بهش بگه که فقط خواهر دوستشه یلیو خ رونیبره با نگار ناهار ب خواستیم

بود  يزیچ نیاول اهشیس يچشما...بود دهیبود و رنگش پر دهیدخترك اما ترس. حال نبودخوش زدیموقع در خونه شون رو م یب یکس نکهیا

و دستش رو از رو زنگ بر  کنهیدخترك با دهان باز نگاهش م دیبه خودش اومد و د عیسر....که توجه پسر رو به خودش جلب کرد

 ياصال دوست نداشت از جلو... شده ریهم نبود قرارش با نگار دبراش م گهیبدونه چرا، د نکهیا یب. اون روز به دخترك پناه داد...دارهینم

دو روز بعد دوباره دخترك  یاما وقت....بارون کرد ریو دخترك رو با سواالش ت يحسش رو ربط داد به کنجکاو...دخترك تکون بخوره نیا

عقب،  دیرو کش یگوش ره،یرو پس بگ لشیمبا خواستیشد، م کینزد دخترك...هیمهار نشدن يبعد يدارهاید يبرا لشیکه م دیفهم د،یرو د

چشما براش  نیچقدر ا....کردیم یاونقدر که پسرك احساس گرما و کالفگ...بود کشینزد یلیخ ره،یرو بگ یتر شد که گوش کیدخترك نزد

 يعکسها...رفت خونهکرد و  یدستپاچه خداحافظ...بزرگ بود نقدریچشمش ا یاهیو س اهیچشماش س نقدرینفر بود که ا کیفقط ...آشنا بود

...کرده باشه دایبهارش رو پ شدیباورش نم دیرو که د یبچگ

دوست داشتم تا ته داستانش  یلیخ...موهام آرامش بخش و خواب آور بود نیحرکت نوازش گونه دست فربد ب...شده بود نیسنگ چشمام

...چشمام رو باز نگاه دارم تونستمیرو گوش بدم اما واقعا نم

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (ب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیااین کتا ::..

که فربد  دمیسرم رو بلند کردم و د. کردیفربد خوابم برده بود و تمام بدنم درد م يپا يرو...بلند شدم یآفتاب چشمم رو زد و با کرخت نور

فربد ...چقدر خواب کوتاهم آروم بود دم،یکش یقینفس عم...بازوم بود يدستش هنوز رو...دهیو آروم خواب واریداده به د هیرو تکهم سرش 

:زد و گفت يلبخند...و چشماش رو باز کرد ردخو یتکون

...خانوم دیخورش ریصبحت بخ-

:زدم و گفتم يلبخند...هفتیداغون و پف کرده ام ن افهینشسته ام رو چرخوندم که چشمش به ق صورت

ریصبح تو هم بخ-

...:رو نگاه کرد، اخماش رفت تو هم لشیصفحه مبا. جا به جا شد یکمی

...مهیو ن شیتازه ساعت ش...ادیمن هنوز خوابم م...يزود پا شد نقدریتو چرا ا-
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:و گفتم دمیخند

بازم با نور  رهیگیو هروقت اراده کنم خوابم م خوابمیسنگ م يرو م،خوابیم قیو عم نیسنگ نکهیمن با ا....چه شود...که ییتو هم که خوابالو-

....یبخواب نهمهیا یتونیم يتو چطور...شمیم داریب دیخورش

...تکونش دادم..دهیکه بله، دوباره خواب دمیسرم رو باال گرفتم و د....رو نداد جوابم

...شنیم داریهمه ب گهید قهیفربد، دو د-

....شونه هام دور دیچیرو محکم پ دستش

...رهیگیآدم خوابش م....نرمه یلیخ تیلباس خرس نیا...قهیفقط چند د...گهید کمی-

...نداشتم یاعتراض دیخوابیم يجور نیتا ابد هم هم ومد؟یمگه من بدم م...نگفتم يزیو چ دمیخند

به اتاق  يراه سر يتو. دانشگاه آماده شدم يبرا دوش گرفتم و... بشه بتمیمتوجه غ یکس نکهیقبل از ا...تو اتاقم دمیکه رفت منم دو فربد

. کردیموهاش رو شونه م نهیآ يشده بود و داشت جلو داریب. خانوم زدم

...بایز يبانو ریصبحتون بخ-

...يپر انرژ يبانو ر،یصبح شمام بخ-

...دمیته دل خند از

....مونمیبمونم م نجایا خوادیمن برم دانشگاه؟ اگه دلتون م-

...بهم انداخت یبتپر مح نگاه

...حواست به درست باشه دخترم -

...زدم و گفتم یلبخند قشنگ... کردیبا محبت دخترم خطابم م نقدریبار بود که ا نیاول...گرم شد قلبم

..گردمیمادر، من زود بر م نیمواظب خودتون باش-

سر جاش ثابت ...در نگاهش کردم کینزد يقد نهیآ يتونگرفتم،از  یجواب یوقت....و رفتم سمت در دمیشدم و گونه اش رو آروم بوس خم

دلم گفتم يِباال انداختم و تو يشونه ا...مونده بود

"...احساساتم رو بروز ندم تونمیمن نم"...

...و من خانوم اون خونه وحشتناك رو دوست داشتم...

******

؟يبود یاز نمره ات راض-

.ستیبرام مهم ن نیواسه هم...رمیگیمره نمکه بلدم ن يوقت اونقدر چیمن ه د،یسپ الیخیب-

:گفت نگار

؟يبلد یلیخ یبگ یخواستیحاال م-

:و گفتم دمیخند

.رمیگیبشه خوب نمره نم ایر خوامیاتفاقا چون نم-
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:و دخالت کرد دیخند دهیسپ

...يچوندیاز صبح پ. ها یحلقه رو نگفت نیا انیکلک، جر-

:عجله بلند شدم و گفتم با

.دم دانشگاه دهیبرم، فربد حتما تا االن رس عیسر دیمن با....یشد گفتخوب !  يوا يا-

:جلوم رو گرفت نگار

...يریجا نم چیه ینکن فیتا تعر-

:کردم و مختصر گفتم یپوف

...ناهار میردنبالم ب ادیبرم م دیاالنم با. نجاستیهم ا ایبرد. فردا شبم دعوتم خونه شون. نشون کردن يبرا ییجورا هی. حلقه رو فربد داده-

:نگار داد زد. درست بشه یهمه چ عیسر نقدریا کردمیزدم و تو دلم گفتم خودمم فکر نم يلبخند...باز مونده بود دهینگار و سپ دهان

.يدیم ینیریشنبه ش-

***

...سالم سالم-

. زد یکرد و چشمک خوشگل میرو روم تنظ نهیفربد آ. به طرفم برگشت و جوابم رو داد ایبرد

د؟یخورش يرچطو -

...دیخند ایبرد

....فربد يحالم و به هم زد-

...:به بازوش زدم یمشت

...يدینازگل رو با نگاه هات قورت م یتو رو مسخره کنه وقت خوادیم یکی-

...که ستین شیاالن اولشه فربد گرمه، حال....اون نازگلمه، فرق داره-

...دیخند فربد

...گرمه یلیخ...یدرست گفت ویکی نیا-

:دمیتوجه پرس یب

... گشنمه ها یلیمن خ م؟یریم میکجا دار-

م؟یبر يتو کجا دوست دار-

...یکیبعدم ذرت مکز..و ساالد پسیچ یبا کل خواد،یگنده م جیساندو هیمن االن دلم -

...به فربد انداخت ينگاه تأسف بار ایبرد

...ها کنهیبه پشه رو نده فرودگاه درخواست م ن،یبب-

:ا لحن بچه ها گفتمو ب مظلومانه

...شبید يتو که مهربون بود....يتو چرا با من بد شد-
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:گفت ایبرد...هنگ کرده بود نطوریحرف زده بودم هم ينجوریا یبار وقت کیقبال ..نهیاز تو آ کردینگاهم م رهیخ فربد

...يزیچقدر عز یدونیو اال خودت که م... میبخند کنمیم یشوخ -

:داد و گفتشونه فربد رو تکون  بعدم

....یکنیجور حرف زدنش عادت م نیبعدن به ا. مونیتو هم فعال جلو رو نگاه کن نکش-

به هر حال دوست . که چقدر فربد رو دوست دارم دونستیم. به خاطر من خوشحاله دونستمیم. شارژ بود یلیخ ایبرد. دمیخند بلند

:بود گفت رهیپارك کرد و رو به من که دستم به دستگ يرو کنار نیماشفربد . سپرده یخواهرش رو به آدم مطمئن دونستیبود، م شیمیصم

...صبر کن بهار، خطرناکه-

. باز کرد اطیشد و در رو با احت ادهیپ بالفاصله

 يگرد زیدور م. دمیکشیخجالت م ایهنوز جلو برد. رفتمیفاصله از فربد راه م یکمیبا ...میشد يفست فود هیو وارد  میگذشت ابونیخ از

.میو منو رو نگاه کرد میستنش

. خانوم شیبرم پ دیمن با. کاش زود سفارشمون رو آماده کنن-

..خانوم نیشده ا زیچه عز -

...رو داد ایجواب برد فربد

...فتهیکه، خانوم خانوم از دهنش نم یدونینم-

دلم . با مادرش حرف بزنه نمیبیکال نم. ادیب مش رهیدخترش که انگار نه انگار صبح م ضه،یگناه داره، مر. هیخوب دوستش دارم، زن خوب-

.سوزهیبراش م یلیخ

:و بعد رو به من ادامه داد. کرد و سفارشامون رو گفت شخدمتیبه پ ینگاه فربد

. هیحال مهربون نیدر ع تیزن با شخص یلیخانوم خ نیکه مه گهیم شهیمادرم هم-

:زدم و گفتم يلبخند

. رمیاحتماال باهاش م. مارستانیب رهیامشب م. ظاهرش يور دهیخشونت کش هیال هیکه  یمهربون-

 یبودم خانوم حالش خوب بشه و مشکل دواریفقط ام. کردمیرو حس م یتازه داشتم خوشبخت. صرف شد یشاد و آرامش بخش طیتو مح ناهار

...ادین شیبراش پ

:رو خاموش کرد و به طرفم برگشت نیماش. تو کوچه و نگاه داشت دیچیپ فربد

چقدر تابلو منو تو رو تنها گذشت؟ ایبرد يدقت کرد-

:زدم و گفتم یخجول لبخند

...من که عاشقشم. دهیبه آدم فضا م یلیکال خ -
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کرده از گل نازکتر بهت بگم  دیچند بار منو تهد میکه دائم با هم در تماس بود يهفته ا کی نیا یاگه بدون....دوست داره یلیاونم تو رو خ-

...زنهیحرفش رو م یشوخ یشوخ...رهیگیخنده ات م آرهیم سرم ییچه بالها

...من برم فربد-

؟یخشک و خال ينجوریهم-

...میذره خامه بده ترش کن هینه -

:دیخند بلند

...برا هردومون بهتره..نگم يزیبهاران، بذار من چ-

؟؟ییایح یب نقدریتو آخه چرا ا-

:و گفتزد  یکوتاه يبوسه . و دستم و گرفت دیخند دوباره

...یتو فکرت منحرفه فسقل-

:در رو گرفتم و با خنده گفتم ریدستگ

...فهیضع کمی اتتیادب یول...من رفتم -

:سمت خودش و گفت دمیکش

....يریجا نم چیه يتا سهم منو ند-

...مظلومانه نگاهش کردم.زدیگرمم بود و قلبم تند تند م...گونه اش اشاره کرد، سرخ شده بودم به

...فربد-

:شد و گفت طونیش

و  يکه راست راست تو چشمم زل زده بود يکردیم یوقت دیرو با نجایفکر ا...آدیاز دست فربد بر نم ياما کار...عمر فربد...جون فربد-

...کاسه نیآشه و هم نیبه بعد هم نیاز ا یحرف بزن يهر بار اونجور...يکردیم يدلبر

...شدم دهایپ عیو سر...گونه اش زدم يکوتاه رو يا بوسه

. تو خونه و در رو بستم دمیدو

”

عشق چند ساله  یراحت نیبه ا توانستیچطور م....طاقت نداشت نیاز ا شتریب...انداخت تیاز بهاران گلگون گرفت و پرده رو با عصبان چشم

حقش را  توانستینم....ه باشددر آسمان ها عقدشان را بست یانگار کس. دانست یکند؟ فربد را حق مسلّم خودش م میتقد يگریاش را به د

که قدش به زور تا سر شانه  یآن هم بهاران..... اصل و نسب یب ینبود جز کلفت چیکه به چشمش ه یآن هم دخترک. کند میتقد يگریبه د

 یب دانست در حق بهاران یخودش هم خوب م...دیکش یپوف...داشت اهیچشمان س یشهرستان يدخترها نیکه مثل ا....دیرسیفربد م يها

شکسته  شیتمام باورها...بردینگار را از کوره به در م نیبود و ا ختهیآم شیذات یو مهربان يحرکات بهاران با لوند. کندیم یانصاف

در ....فتدیب ياتفاق بدتر گذاشتیم دینبا...دیاعتراف به خودش لرز نیاز ا...نبود یدر نظرش به داشتن چشم رنگ گریخاص بودن د...بودند

...بود دهیقرمز جلو آمده و آماده اش را نبوس يلبها یحتفربد ....بسته بود شیزد به رو يل، به هر درپنج سا نیا
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...رشته بودم پنبه کرد یهرچ...پنج سال... مهره مار داره یعوض نیا...فهممینم فهمم،ینم-

:سرش را بلند کند گفت نکهیا یب...دیتراشیقلمش را م نوك

. نصفه دختر بخواد پنبه کنه هی نیکه ا يرشته بود يزیچ کنمیفکر نم -

...کنارش نشست

.یشرش رو کم کن نهایتو قرار بود زود تر از ا ؟یکنیبه قولت عمل م یپس ک-

...به نگار انداخت یهیعاقل اندر سف نگاه

.رمیگیمن از تو دستور نم-

...رو به سقف دوخت نگاهش

. کنهیم مییاهنماخودش هم ر خونه،یاذان رو تو گوشم م ياون که صدا-

کار  قیساعت ها نستعل ینیبش یتونیم ؟ینیبیامکانات رو نم نهمهیا....نیچشمات رو باز کن و بب. یونیرو به من مد تیتو همه چ یول-

رو هم  ییزایچ نیاون موقع که از وسط آشغاال و کثافتها نجاتت دادم خواب همچ... ایکاغذ و مرکب دن نیقلم ها، بهتر نیبهتر...یکن

.یکن یمن زندگ يبرا يو قول داد ارمیاتاق شکنجه درت ب وناز ا یگفت ،يدیدیمن

:رحمانه ادامه داد یب...وارد کرد یفشار اندک. برد دینو يگلو ریرا ز دستش

تو گوشت  هم که یاون بالل حبش...همه مرده يوقته برا یلیکه که خ يریزنج ي وانهید هی... یستین یچیتو بدون من ه ،یبه حرفم باش دیبا-

.برات بکنه تونهینم يکار چیه گهیاذون م

انگشت اشاره اش رو به سمتش ...بود و مغز سرش از فشار رگها احساس انفجار داشت دهیخون به صورتش دو. دست نگار در آمد ریز از

:زد ادیگرفت و فر

...ادیبر م يمرده هر کار همه يکه برا يریزنج وانهید نیکه از ا یدونیم...یشیم کیبار آخرت باشه به من نزد-

نوع زنگ  کی د،ینو یعصب کیت نیکه ا دانستینگار م... زندیشانه چپش با سر ضربه م يرو یانگار که به جسم.دیپریبه سمت چپ م سرش

. کز کرد يتخت انداخت و گوشه ا يخودش را رو. صبر کرد یکم...خودش بود يعواقبش پا کردیو اگر آرامش نم شودیخطر محسوب م

 افت،یرا آرامتر  دینو یوقت. نخواهد برد شیاز پ يکمک او کار یکامال هم واقف بود که ب.خواهد کرد نرمرا  دیدل نو تشیمظلوم انستدیم

:دیپرس یبا بغض ساختگ

؟یکنیامشب شروع م-

:آرامتر گفت یکم دینو

.وقته شروع کردم یلیمن خ-

:گفت دیبا ترد. نوك قلمش نشان داد دنیرا مشغول تراشقرارش انداخت و باز خودش  یبه خواهر ب ینگاه یچشم ریز

...حلقه دستش بود شبید-

:دیپرس دهیبر دهیبر... دیاز جا پر نگار

....هیالک دیشا... ؟يدیتو از کجا د...تو...حلقه؟ -
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...که با فربد حرف زد و رفت دمیشن...رونینصفه شب از خونه رفت ب. نبود یالک-

بارها نقشه قتلش را ...که خواهر خود خواهش را به آتش بکشد خواستیو م دانستیهم م دینگار انداخت، شا به جان یچه آتش دانستینم

او بود که باعث شده بود . بود شیچند سال آوارگ یباعث و بان دیدر نظر نو زدیم یوانگیدختر قدرطلب که به او انگ د نیا....بود دهیکش

قبل از کشتن تک خواهر  شیاهایتنها در رو...بود دهینقشه کشتن نگار را کش شیاهایدر روتنها  دینو. منتقل شود شگاهیبه آسا دینو

 ریزنج شیبه پاها شگاهیبه خود آمد که در آسا یزمان....وقت ندانست چیرا ه دیچه طور شد که نگار فهم....اوز کرده بود*مغرورش به او تج

 دینو ياهایاو بود که از رو... کرد زیخواهرش ر يو چشمانش را برا دیخود لرزاز تصور آن روزها به ....زده و به تخت وصل کرده بودند

احمق که هر هفته او را کشان کشان به اطاقک  يو آن دکترها...است ینگار بود که جار زده بود برادرش روان....همه را مطلع کرده بود

....بردندیشوك م

”

...و ادامه دادم دمیکش یقیعم نفس

یدرد جانکاه چه یچه وداع -

يزیسفر کردن غم انگ چه

خواستیچنان که دل م ینگاه نه

....يزیکالم محبت آم نه

مدهوش شدمیدر آنجا نم گر

کردمیرا رها نم دامنت

چه خوش بود کاندر آن حالت وه،

....کردمیابد چشم وا نم تا

. کتاب رو بستم. داریب ایخوابه  دونستمینم دیکشینفس م چشماش رو بسته بود و آروم. خانوم انداختم دهیدوباره به صورت رنگ پر ینگاه

بودن به پشت در اتاق و حاضر نبودن  دهیچسب...میکرده بود دایهمراهان نجات پ هیو اکرم و بق یتازه از دست عل. وقت استراحتش بود

اعتماد بود و  یهنوز هم به من ب یعل...شونو پر صالبت خانوم بود که حساب کار رو داد دست ینگاه پر معن کیگر فقط  ارهچ. برگردن خونه

.گرفتینگاه ممتد و نا مطمئنش رو از نگاهم نم رفتیداشت م یوقت

من ي دهیکاروان رفته بود و د-

...دیلرزیم اهیس یسکوت در

خوردیها م انهیمن تاز روح

....دیورز یکه عشق م یگناه به

....الملوك بانو نیهنوز مه دیداریشما که ب-

:همزمان چشماش رو باز کرد و گفت....باز شد يلبخندبه  لبش
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.زهیر یها، ابهتم م یصدا نزن نطوریمنو ا هیجلو بق-

:گفتم صادقانه

...ابهت شما اثر بذاره ياز اون که رو شتریب زهیر یترسشون م. تتونهیشخص یابهت جز جدا نشدن-

...خدا يبنده  شاتیسه به گوش دادن به خورده فرماچه بر ستن،یخدا رو بنده ن گهید زهیکه اگه ترسشون بر یدونیم-

:کردم و گفتم يشاد خنده

.دیشما بگ یهرچ. اسمتونو صدا نزنم؟ چشم خانوم گهیکه د نهیاالن منظورتون ا-

...دیواضح خند نباریا

...اشکال نداره میخودمون یوقت-

خوبش تو  یبه لطف وضع مال. روش و ازش خواستم استراحت کنه دمیپتوش رو کش. و سرم رو به نشونه چشم تکون دادم. دمیخند دوباره

 ارشیهمراه در اخت يتخت خواب برا یبا همه امکانات، حت یاتاق خصوص کیشده بود و  يبستر مارستانهایب نیو مجهزتر نیاز بهتر یکی

به هوش  يادیبعد از عمل تا ساعت ز که دونستیهرچند خود خانوم هم م. فردا شب گرفته بودم يمو برا جازهجلو جلو ا. گذاشته بودن

. بمونه ششیاکرم شب بعد از عمل پ میکرد یاوصاف، خانوم رو راض نیبا همه ا. نخواهد داشت يریتاث یلینخواهد اومد و بود و نبود من خ

...کردیم بدلم رو آ دیطلبیغم ته چشماش که نگار رو م

چند  مویمضاعف و شاد مویم اس از فربد داشتم که خوندن تک تکشون انرژچند اس ا. دمیتخت دراز کش يمن هم رو د،یکه خواب خانوم

:براش نوشتم. به خودم برسم یلباس قرمز بپوشم و حساب هیفردا شب  يازم خواسته بود برا. کردیبرابر م

...:(من که لباس قرمز ندارم-

دخترم؟ دیخر میصبح با هم بر يخوایم-

...کردیچشمداشت محبت م یو ب دیکشینازم رو م کردیلوسم م...کردیثل دخترش باهام برخورد مبودم که م نیعاشق ا...کردم يزیر خنده

دردم  يِدعوا یوقت اجیبه دکتر و روانشناس چه احت. ابرا ونِیم ییجا کردمیم ریتو آسمونا س. شده بود یرنگ امیدن. خوب شده بود حالم

 یکم میزندگ تمیقرصها رو قطع کرده و ر. بودن میآرامبخشِ زندگ نیتریوق نشیریش يِعشقش، محبتش، حرفا. کنارم بود؟ دوستم داشت

. نرمال شده بود

.واسه عمل برنشیعصر م. خانوم بمونم شیپ دیبا-

.اتاق ها گذشتم يو از راهرو دمیخز رونیآروم از در اتاق ب. زنگ خورد تلفنم

...سالم-

دختر بابا؟ یسالم خانومم، خوب-

...شدیباال م نییتو دلم پا يزیو چ شدمیقرمز م زد،یکه باهام حرف م ينجوریودم، ااس ام اس راحت تر ب با

؟يتو چطور...خوبم، ممنون-

؟ینیمنو بب نجایا يایب نکهیقبل از ا یعنیفردا  يخوایتو نم...گمیم...خوبم ممنون-
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.پسر خوب یدونیرو که م طمیشرا. مجبورم بمونم-

...عاشقانه يرفاکرد و دوباره زد کانال ح یآروم خنده

******

... رو خوردم و دستش رو فشار دادم بغضم

....شهیمثل هم...  نیباش يقو-

پرستار دور تخت رو گرفته بودن و  4...قدم هام رو تند تر کردم....رفتیتخت حامل به سمت اتاق عمل م....تر بود یمهتاب شهیاز هم رنگش

بغضم رو رها کردم و از ته قلبم خدا رو صدا . منوع شدن و در پشت سرشون بسته شدورود م ٔوارد محدوده. بردنیبه سمت اتاق عمل م

. داره یعمل بستگ نیخانوم به ا اتیادامه ح گفتیم میاما اطالعات عموم آوردم،یسر در نم یو پزشک یاز اصطالحات علم يزچی.... کردم

جواب  یدرمان یمیباشن به ش میاگر غده ها خوش خ. ارنیها رو در ببدنش رو ببرند و غده  يجا به جا توننینم ابتشیبه خاطر د دونستمیم

شد و  کیاکرم نزد. ربع گذشته بود کیفقط . شدم رهینشستم و به ساعت خ یصندل يرو. بعدش فکر کنم هب خواستمینم.... و اگر نه دانیم

...کنمیم یتاب یخانوم ب يمن باشم که برا نیا شدیباورش نم دیشا. نگاهم کرد یچشم ریز

بهار جان؟ یخوب-

.میدیم یکه به اسمها معن میما هم هست....سازنیکه ما رو م ستنین یاسام نیا. به مخفف کردن اسمم حساس نبودم گهید

....نگرانم اکرم خانوم...ممنون-

....سرش يرو دیسمتم برگشت و از گوشه، چادرش رو کش به

....مادر جان ستین الشیخ نیغصه بخوره ع دیکه با یاون...امروز نه فرداحاال ....نیهمه رفتن ؟يدیخودتو به آزار م یچ يبرا-

...تلخ بود قت،یحق نیحرفاش در ع...شدم یعصب

ن؟یکنیچرا تظاهر م ستیاگر براتون مهم ن ن؟یپشت در بسته اتاق عملش نشست نیچرا اومد د؟یینجایپس شما چرا ا-

من موندم و آرترز پاها و  ؟یاما االن چ... سر حال و قبراق بودم. خونه خانوم و آقا شدم وارد دیبا هزار ام...روز مثل تو بودم کیمن هم  -

پنج سالش بود  یوقت...کردیم رمینگار خانوم تحق یوقت گرفتیقلبم آتش م.... ریو تحق نیاومد؟ توه رمیگ یچ....عصب دست ها یچسبندگ

که من  نجایبه ا یبرس. یتو مثل من بش خوامینم....دادیتو هوا برام تکون ماز مادرش موقع مرخص کردنم دستش رو  دیو به تقل زدیصدام م

خونه رو ترك کرده  نیتا االن هزار بار ا دیبا دمیکه شن ییها نیو گرنه با همه توه....عمارت نیبه ا دمیچسب يکه از سر ناچار نجایا. هستم

...بودم

...و ادامه داد نییرو انداخت پا سرش

 کردیآبرومون م یو بزرگ ب کیو جلو کوچ رفتیبه هوا م یدقت یب نیبا کوچکتر ادشیفر ياون موقع که صدا... شده خانوم عوض هیمدت-

و خراب شدن  تتیارزش خورد شدن شخص زیچ چیه ،يخونه شد نیکه وارد ا یبه هر علت....به فکر خودت باش دختر... يدیرو تو ند

....ات رو نداره ندهیآ

شصت و  رزنیپ نیداره ا یبا ابهت و محکم يکه چه گوهر وجود دونستمیمن م...گرفته بودم ادیاز خانوم فقط من . نگاهش کردم متعجب

. ساله يخورده ا
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:به اکرم انداختم و گفتم ینگاه

 یبعض....پس مطمئن باش خانوم هم عوض شده...اکرم خانوم؟ من هم عوض شدم نیهست یکیشما با پنج سال قبلت ...شنیآدما عوض م-

.....یرو ببخش هیبق يها یبده چطور کاست ادتیباشه که  نیخانوم ا ریتاث دیشا... بزارن و برن ریکه تأث انیم تیدما تو زندگآ

:به سمتم اومد. دمینپرس يزیبهش انداختم و چ یبلند شدم و نگاه مکتین يبه سرعت از رو. باز شد و دکتر از در خارج شد در

؟یشما دخترشون-

.چشمام رو باز و بسته کردم. چادرش رو رو سرش صاف کرد. هم انداختب ینگاه اکرم

. يقسمت پاتولوژ فرستمیمن نمونه ها رو م. ادیبهوش ب میمنتظر بش دیبا-

بار طعم آغوش  کیبذار . خودت کمکش کن....ایخدا....زنینشستم و اجازه دادم اشکام بر مکتیرو ن. ستمیتونستم سر پا با ینم گهید

حاال که محتاج ...بهش فرصت بده حاال که عوض شده...هاش رو جبران کنه يبهش فرصت بده بد. ادرانه بچشهدخترش رو م

.که جلوم دراز شده بود سرم رو باال گرفتم یدست دنیباد... رو ببخش اشیکوتاه....نهیتسک

...ایبرد-

.کردم هیگر شتریرو تو آغوشش انداختم و ب خودم

بار اوله به عنوان عروسشون ... که شهینم. یبخواب یقبل از مهمون میچند ساعت هی دیکه با میبر... يهم نخورد مطمئنم ناهار ؟یخانوم میبر-

....خونشون يریم

...زشت بود یلیکه خ ينجوریا دونست؟یشهربانو جون م یعنی

...دمیکش رفتیرو که داشت م ایبرد دست

نبود؟ یاحترام ینبود؟ ب يبزرگتر چیه یبه نظرت زشت نبود حلقه رو از فربد قبول کردم وقت-

:کرد و گفت يا خنده

وگرنه . بشه يازت خواستگار ينجوریا یبود که تو دوست داشت نیفقط برا ا زیبعدشم اون سورپرا. بودن انیاوال که بزرگترا همه در جر-

.مشون رو اجرا کننه دیرسم و رسومات دارن که به وقتش با يسر هیاونا هم واسه خودشون . نگران بزرگترا نباش

.که با نگار چشم تو چشم شدم یافتادم به سمت در خروج راه

.سالم-

. دور شونه هام دیچیپ ایدست برد. سالمم رو نداد جواب

که  دونستمیم ییزایمن چ. من مثل اون نبودم. دمیدستش رو کش...که بره دیراهش رو کش....سر تا پام رو برانداز کرد زیآم ریتحق ینگاه با

. و حق به جانب نبودم ینبودم، عصب يا نهیمن نگار نبودم، ک. مادرش چقدر تشنه است دونستمیمن م. ون روحشم خبردار نبودا

و خودتون شب رو  نیاکرم رو مرخص کن شهیاگه م. دیلطفا کنارشون بمون. خواهش بکنم هیازتون  خوامیم. هنوز ومدنیخانوم به هوش ن -

. نهیشما رو بب کنهیو داشت چشماش رو که باز ممادرتون آرز.  نیبمون نجایا
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دستش رو ول کردم و از در . بزنه یاجازه ندادم حرف... نگاهش رو تا چشمام باال آورد. محکم بود و کوبنده. از التماس نبود يلحنم اثر يتو

. خارج شدم مارستانیب

. کنم دایلباس قرمز پ هیکه اگر شد  میراهمون به سمت خونه زدتو  کیش دیمرکز خر هیهم به  کیسر کوچ هیخوردم و  ایرو با برد ناهار

خوش  یلینرفته بودم اما خودش که خ دیبا فربد خر. استفاده کنم یموضوع حساب نیاز ا خواستمیخوب بود منم م شهیاش هم قهیسل ایبرد

که اگه من  یدست گذاشت رو لباس. میبگرد دیبا یو دنبال چ ادیبهم م یچ دونستیم قایدق ایبه گشتن نبود، برد ازین یلیخ. لباس بود

 هیشده  یلباس تمام قالب باف هی. رمیچشم از خودم بگ تونستمیپرو کردم نم یاما وقت. کردمیوقت امتحانش هم نم چیشخصاً ه دمشیدیم

 یحلقه ساده رنگ تن، کم نیآست رهنیپ هیکه لباس پر از سوراخ بود،  ییاز اونجا. قه گرد بستهیسه ربع، و  يها نیدست قرمز، با آست

. کردیم شتریو خط کمربند لباس کار شده بودن رو ب قهیکه دور  یمشک يو سنگها نهایو جلوه نگ خوردیم رشیلباس ز یکوتاه تر از قد اصل

. دیپسندیمن م يرو برا نگر نیمن عاشق رنگ قرمز بودم، و چه خوب که فربد هم ا

که دستم بود ازم سوال  ییدایو در مورد خر نمیبرحسب اتفاق فربد رو بب خواستمینم. دمیدو جدا شدم و به سمت خونه ایکوچه از برد يتو

بود  دهیسرم به بالش نرس. خواب دلچسب بعد از ظهر آماده شدم کی يلباسم رو عوض کردم و برا. نگه يزیهم سپردم که چ ایبه برد. کنه

.که خوابم برد

***********

درخت  ریز. کردیابر رو منعکس م یآسمون ب یکه آب یآب روان و پاک يو جو دهیسر به فلک کش يدرختها...پر از گل...بود یبزرگ باغ

.......عاشقانه فربد يبودم و دل سپرده بودم به زمزمه ها دهیدراز کش

.بهارم سازمیها رو برات م یزندگ نیبهتر-

.آب روان گوش دادم يرو بستم و با آرامش کامل به صدا چشمام

به صورتم ... نگاهش کنم و خودم رو ببازم دمیترسیم. چشمام رو باز نکردم.... دمیاز خنده اش ترس یکم... دیخند یکیبلند و شل فربد

...اش گذاشتم نهیدستم رو س. رو گرفته بود دینور خورش ياش جلو هیسا....تر شد کینزد

....فربد-

جوره زورم به بدن  چیه...بود نیبدنم خسته سنگ...خنده فربد نبود یصبع کیستریخنده ه نیا....فربد من نبود نیا....دیخند هیکر

...بودم دهیبه حد مرگ ترس...دمیاز خودم نشن ییزدم، و صدا غیبا تمام توان ج...دیرسیکه افتاده بود روم نم يقدرتمند

 دنِیاز د. فربد نبود يخنده  يِصدا یو عصب کیستریه يِخنده  يِخنده بلندش چشمام رو باز کردماون صدا يِاز صدا. رو باز کردم چشمام

لباش از هم باز شد و ...بود به حالِ مرگ افتادم ستادهیتختم ا يِو درست رو به رو دهیکه دندون نداشت، قوز کرده و سرش رو تراش يمرد

...و از حال رفتم دمیکش يبلند غِیج...دیه خندیکر...دیخند

******
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پتو  دنیتخت و د ختهیاز شکل به هم ر... چشمام رو باز کردم یبا کرخت....کرد ارمیبالشم کم کم هوش ریاش ز برهیو و لمیزنگ موبا يصدا

 شتریب یکمی.... بود و چسبناك سیخ...و تا الله گوشم باال آوردم دمیگلوم کش ریز یدوباره دست....کابوس تلخم افتادم ادیکنار در اتاق 

....دمیو حوله ام رو چنگ زدم و به سمت حمام دو دمیکش غیبا وحشت تمام ج.... ردمبو ک اطیبا احت....دمیگوشم کش بهدستم رو 

اون آدمِ قوز دارِ بلند ... فته؟یداره م یچه اتفاق دارم؟یب نم؟یبیمن خواب م....کردمیبودم اشکام رو تند تند پاك م ستادهیدوش آب سرد ا ریز

هنوز هق هق ...رونیحمام هم امن نباشه گربه شور کردم و اومدم ب يممکن تو کهنیا يادآوریبا . تنم به لرز نشست...دندون یو ب...قد

حرکاتم ناخودآگاه تند شده بود و دستام . رونیب دمیرو از کشو کش میدود نیجمع کردم و شلوار ج پسیبدون توجه، موهام رو با کل. زدمیم

 ریمنتظر بودم غافلگ. اتاق يجا يو چشمم جا دیچرخ یم يوارید کمد يدستم تو. بود و تهوع آور نیاتاق برام سنگ يفضا. دیلرزیم یکم

...زدمیبلند بلند با خودم حرف م.... کردمیحس م ومگل ریقلبم رو ز. بشم

...يدیخواب د...يدیخواب د...ستین يزیچ...نترس دختر...نترس بهاران-

پاشنه دارم رو هم پام کردم،  يکفشا. دمیپوش یتاپ نازک يو قرمزم رو رو یطرح دار خنک و تابستونه مشک يرو کنار زدم و مانتو اشکام

از اون اتاق طلسم شده پرت کردم  بایدم در اتاق به پاکت لباس نوام چنگ زدم و خودم رو تقر. شدم یرو سرم انداختم راه مویروسر

.رونیب

بودن و  دهیتمام پرده ها رو کش. خونه نبود یسانگار ک. دیرسیبود که به گوش م ییعمارت، تنها صدا يپلّه ها يپاشنه کفش هام رو يصدا

تمام حواس پنجگانه ام رو جمع . دنیرسیتر به نظر م یطوالن شهیپلّه ها از هم. تند تر بدوم تونستمیبا اون کفشا نم. به داخل راه نداشت ينور

قلبم  يدستم و رو....بکشم يبلند غیاعث شد جتلفن ب يصدا يدفعه ا کیکه بلند شدن  فتهیب یکرده بودم و هر آن منتظر بودم اتفاق فماطرا

:داد زدم...ستادمیگذاشتم و سر جام ا

بنفشه خانوم؟ راحله؟ -

...شیصد سال پ يتلفن ها نیداشت، مثل ا یگوشخراش يصدا. خوردیتلفن همچنان زنگ م..... منتظر شدم یکم

:دوباره داد زدم رفتمیبه سمت تلفن م کهیحال در

ست؟یخونه ن یکس-

...رو برداشتم یگوش

بله؟-

فکم تکون ....همون که فکر کردم فربده...خوابم يتو يدرست مثل همون صدا...ولو شدم نیزم يرو...دیچیپ یتو گوش یهیخنده کر يصدا

م سر....گرم کرد یچپم رو موقت يقطره اشک گونه  هی زشیر...صورتم سرد شده بود....دیخندیصدا همچنان م...شوکه شده بودم خورد،ینم

...به دوران افتاده بود

 ؟ییتنها یبزرگ نیاالن تو خونه به ا یترسیتو نم-

...دونمیخبر داره که من نم يزیانگار که از چ. تهش تهش پوزخند داشت...گرفته و خش دار بود صداش

....خوبه یلیخ...هیخوب حس....يریمیم ياز ترس دار ينجوریخوبه که ا یلیخ....نیرو زم يچرا ولو شد...-
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 هیو گر دمیچرخیدور خودم م...رو ول کردم و دور و برم رو نگاه کردم یگوش...انگار تازه به خودم اومدم... هیبعد دوباره اون خنده کر و

....کنهیداره نگام م...جاست نیهم...کردمیم

"....االن نیهم..رونیبرو ب...رونیبرو ب...بهاران يستادیوا یچ يبرا نجایخوب ا"

راه افتاده  نمیف نیف...خوردیم زیل رهیدستم رو دستگ. ستادمیپام ا يدوباره رو...بخورم نیبود زم کیخورد و نزد چیپام پ...مدیطرف در دو به

....دیخند یم فیسرم کث يتو یکس...زدیقهقهه م هیسرم کر يتو یکس...بود

 يسنگها يرو....بلند برداشتم يگامها يمت در ورودبه س...بوده کیچقدر داخل تار دمیفهم...رو که باز کردم نور آفتاب چشمم رو زد در

عمارت احساس  يجفت چشم رو از باال کی رهینگاه خ ینیسنگ....نشستم نیزم ياز درد رو نباریا. خورد یچیپام دوباره پ یراه سنگفرش

وزنم رو ...بلند شدم اطیا احتب....سوخت،کفشام رو در آوردم یو م کردیمچ پام ذوق ذوق م...به عقب برگردم داشتمجرات ن...  کردمیم

خورده ام  چیپ يپا يرو...شدن در عمارت مجبورم کرد بدوم دهیبه هم کوب يمخالف و هنوز حرکت نکرده بودم که صدا يپا يانداختم رو

دنش که وحشت از قفل بو يبرسم به در خواستمیفقط م کردم،یدرد رو حس نم گهید....کنم هجرات نداشتم پشت سرم رو نگا. دمیدویم

... تمام وجودم رو گرفته بود

....افتادم نیزم يزدم، در رو بستم و کنارش سر خوردم و رو رونیاز عمارت ب...در باز شد...دمیکش نییرو پا رهیدستگ

خاموش کرد و  يگاریرسیز يرو تو گارشیس. پرده رو انداخت شدیم کیکه دوان دوان به جسم از هوش رفته دخترك نزد ایبرد دنید با

.....یتو گوش دیچیناراحت نگار پ يبا بوق سوم صدا...لفن رو برداشتت

....بله-

. بشه داشیپ نورایا گهیفکر نکنم د. کارش رو ساختم-

. ستادیراه پلّه ا ياز جمع آشناها گذشت و تو. نگفت يزیچ نگار

...یکنینم يبدون اجازه من کار گهیمگه نگفتم د د؟ینو يکرد یچه غلط-

...باال تر برد صداش رو دینو

؟يدیفهم ؟يدیفهم....نباشه یکیسر به تنِ تو  خوامیمن م...کنمیکه م ییکارا ستیبه خاطر تو ن....رمیگیاز تو دستور نم-

:سکوت نگار استفاده کرد و ادامه داد از

.....آزاد زنده وانهید کیمرده ام و تو  يِریزنج وانهید هیکه من  نهیراه نرو به من دستور بده، تنها فرق من و تو ا یپس ه-

:زد ادیفر

روشنه؟-

....يکرد یآروم باش و بگو چه غلط...دینو-

...به حد مرگ ترسوندمش...ترسوندمش-

...کنهیات م چارهیمادر ب ؟يخودتو که نشون نداد-

:توجه گفت یب دینو
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حالش چطوره؟-

...هبه هوش اومدنش نگران کننده شد دنیطول کش یکمی. ستیهنوز به هوش ن-

...دیصدا در خند دینو

....ینگو که ناراحتش-

؟....کم واست گذاشت....وجدان یب يپسره ... مادرمه -

عمو رو به خونه  يپا دهیزن همون بود که به سال پدر نکش نینره ا ادتی.... رهیگیحرف نزن که خنده ام م يو فداکار يراجع به مهر مادر -

...نبود یانگار ثروت بابا براش کاف...باز کرد

...رو جمع کرد شیشونیبا دست چپ پ. بلند صد بار متر کرده بود يطول اتاق رو با قدمها....شده بود یعصب

...کاش رسما زنش شده بود يا...کاش ازدواج کرده بود يا-

 يادیمجدد زازدواج  شنهادیزن خوش چهره و ثروتمند بود که پ وهیب کیمادرش . آن روزها بدنش گر گرفت يادآوریاز  نگار

اوائل به بهانه . که زن و دو بچه داشت ییعمو...رنگ و وارنگ دست رو عموش گذاشته بود يکت شلوار يمادر از همه اون مردها...داشت

 دینو...کردیکرده بود، فراموش نم ریکه مادر و عمو را غافلگ یآن شب....عمو به عمارت باز شد يپا تانحصار وراث يبه کارها یحسابرس

تا قبل از آن شب مادر خشن ... زدیکه به سمت چپ ضربه م يمشت شده و سر يدستها... دیدیرا م راتشییبود و نگار تغ ستادهیا کنارش

وقت بهش  چیعروسک نرفته بود و ه دیخر يوقت با نگار برا چیه...کردیمحبت نم...دادیدستور م...دیخندینم...بود يبود، زورگو بود، جد

 ایدن يها یسمبل همه پاک شیتا قبل از آن شب مادر برا....نبود فیکث نهایاما با همه ا...هر ماهه اش را آرام تر کند ينگفته بود چطور دردها

مادر ... کند انتیبه روح شوهر مرحومش خ توانستیکرده بود، نم ونیو ش يکه در غم از دست دادن شوهر دائم الخمرش زار یزن...بود

 گریآن مرد است که د یو شرع یکه که همسر قانون خوردیبار قسم م نیاول يگرفته بود و برا کردیوارد م واریرا که به در و د دینو يمشتها

که اگر محبت نداشت  يخانه ا...عمارت بزرگشان بود مششب آرا نیآن شب آخر...دیاز هم پاش شانیزندگ...آمدیم بهیبه چشمانش غر

پس زدنِ ... شتریهم ب دیشا....سال کیتا  دیشا... حرف نزد یمدتها با کس دینو...آرامش هم نداشت یحت گریآرام بود،بعد از آن د شهیهم

به خاطر  خواستیبا مادر بود و حاال که م مدت یقهر طوالن کینگار در . نامه هم ابهت و احترام مادر را برنگرداند غهیعمو و پاره کردن ص

. شینقطه ضعف زندگ نیبزرگتر يبود رو بود و دست گذاشته دهیسر رس دیمادر او را ببخشد، نو يماریب

. انداخت فشیبه مادر رنجور و ضع ینگاه ژهیو ياز پشت پنجره مراقبت ها. محکم به بخش برگشت يرو قطع کرد و با قدمها یگوش

:رو به اکرم گفت. را گرفته بود مشیتصم

. نیبه هوش اومدن خبرم کن. برم دیمن کار دارم با -

. کردیزده بود م دیکه نو يال گندبه ح يو فکر رفتیم دیبا

*********

از خانه خارج شده . چه بر سر خواهر کوچکش آمده دانستینم. نمانده بود شیبرا یانگار که توان...دیلرز یدستانش م...را بغل کرد بهاران

.برود ییجا یعادت نداشت دست خال. بخرد ینیریامشب ش يبود تا برا

. کردیتند حرکت م دادیازه مبهاران اج ینیکه سنگ ییآنجا تا
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...دکتر میبر دیرو روشن کن با نیماش ایب...فربد...فربد-

کاناپه گذاشت،  يفربد بهاران را رو.شد دهیکش رونیبهاران از بغلش ب یک دیصورت خودش زد، نفهم يکه با دست تو دیجون رو د شهربانو

...دیغر ایبرد. آمده بود نبض بهاران رو گرفت امشب یمهمان يکمک به خاله برا يهومن پسر خاله فربد که برا

...دکتر مشیپا شو ببر...رهیاالن از دستم م...یفهمیآسم داره م...نفساش کنده ینیبی؟ مگه نم....یکنیچرا دست دست م-

:آروم گفت هومن

. ستین شیزیمن دکترم، چ-

...ضربه به صورت بهاران زد چند

بهار خانوم؟-

:داد زد ایبرد

...اسمش بهارانه !بهاران-

”

.چشمام رو باز کردم يصورتم آروم ال يرو یدست يضربه ها با

د؟یشنویمنو م يبهاران خانوم؟ صدا-

دستش رو  ایبرد...نشستم عیمعذب شدم و سر. کردنیبودن و نگران نگاهم م ستادهیسرم ا يباال گهید يآقا هیفربد، شهربانو جون و  ا،یبرد

:گذاشت رو شونه ام و گفت

..هومن پسر خاله فربد پزشکه. راز بکش بهاران د-

:دخالت کرد و گفت فربد

. ستیراحت ن دیتو اتاق من؟ شا مشیببر -

کنم؟یکار م یچ نجایاصال ا. دارمیخوابم، ب دونستمینم. زدمیم جیگ هنوز

من خوابم؟-

:زد و گفت یلبخند قشنگ فربد

.ینه خانوم-

:گفتم شرمنده

.نجامیچرا ا دونمیاصال نم د،یببخش. سالم-

 دیخنک رس يها کیپام که به سرام. و کمک کردن بلند شم ستادنیطرفم ا هیهر کدوم . هم ایبرد. دستش رو به سمتم دراز کرد فربد

...رفت هوا غمیج

....سوزهیکف پام م-

....زانوم و بلندم کرد ریبزنم، دستش رو انداخت ز يا گهیاجازه نداد حرف د ایبرد

. کنهیالن هومن پانسمانش ما. ستین يطور-
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. بودم نجایچقدر خوب بود که ا. شدیم قیبه تک تک سلول هام تزر تیو با بودن فربد حس امن ایکنار برد د؟یپرسینم يزیچ یچکیه چرا

گوشم  هنوز تو بهیاون غر هیخنده کر يصدا. چسبوندم ایبرد نهیسرم رو به س. کننیم تمیحما یطیتحت هر شرا دونستمیکه م ییکسا شیپ

. تخت فربد گذاشت يمنو آروم رو ایبرد. صالح نبود برگردم تو اون عمارت گهید دیشا. گفتمیرو م زیچامروز حتما همه . بود

فربد رو  ریتحر زیم ینگران صندل. هنوز قند هاش کامل حل نشده بودن داد دستم کهیآب قند رو در حال وانیل هیجون وارد شد و  شهربانو

:و نشست دیکش

افتاد؟ یلت خوبه دخترم؟ چه اتفاقحا-

که  ارمیبه وجود ب يا نهیعنوان زم چیبه ه خواستمینم. شربانو جون و خانوم دوست بودن. اونجا گذروندم يرو رو تک تک اعضا نگاهم

.کند بود یو نفس هام کم دیلرزیهنوز ته دلم م. شدم رهیخ وانیو به ل دمینگاهم رو دزد. بشه رهیروابطشون ت

. خودم رو خسته کردم یلیفکر کنم خ. رفتم از حال-

:رو باال گرفتم و گفتم سرم

. بودم دهیشب قبل نخواب. کردمیخانوم رو م نیمه يپرستار-

.هم ذهنش رو منحرف کردم کنمیخانوم کار م يهم بهش گفتم که برا. دو نشون زدم ریت هی با

:دیپرس نهمهیبا ا. از تو نگاهش نرفت ینگران

پرستار؟-

:دخالت کرد دفرب

استراحت کنه؟ یکمی میفعال دورش رو خلوت کن نیخوایم-

:به فربد گفتم رو

من با شهربانو جون حرف بزنم؟ شهیم -

:به جاش جواب داد ایبرد

.چشمات گود رفته ریز. بهاران يشد فیضع یلیخ. ذره بخواب هی. فعال نه-

اومدم بلند شم که در باز . دمیترسیم ییاز تنها. دوست نداشتم تنها بمونم گهید. شمتنها با خواستمینم. فربد یحت. رفتن رونیاز اتاق ب همه

:دیفربد پرس. پنبه و گاز بود یو کم نیبتاد شهیش هیدست فربد بود که توش  کیکوچ يا رهیدا ینیس هی. شد و فربد و هومن وارد شدن

؟يچرا بلند شد-

تنها  نکهیگفته بودم که چقدر از ا. منو تنها نذاره گهیو از فربد خواسته بودم د هیگر ریاگر اونجا نبود زده بودم ز. به هومن کردم ینگاه

. ترسمیبخوابم م

سر تا پام رو  یفیلرز خف خوردیکف پام م يکه به زخما ینیبتاد سیپنبه خ. رو دور شونه هام گذاشت و مجبورم کرد دراز بکشم دستش

:چشماش رو باال آورد و گفت. پام رو هم پانسمان کنه که آخم رفت باالدکتر مچم رو چرخوند تا پشت پاشنه . گرفتیم

شد؟ یچ-

. بدوم تونستمیبا اون کفشا نم...خورده چیپام پ-
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:دیبه موهاش کش یکالفه دست فربد

سرت اومده خانومم؟ ییچه بال -

 ایشدم  یاالتیخ دیکه فکر نکن دیبهم قول بد دیقبلش با. ستیدرست ن نجایا يزیچ هی. حتما بهتون بگم دیبا. کنمیم فیسر فرصت تعر-

...اما...میخرافات

:دخالت کرد هومن

. البته نشکسته ظاهرا. بوده دیضربه شد ادیبه نظر م. بذار پاتو ببندم-

.پام کبود شده بود نهیبه قوزك پام انداختم که ورم کرده و تا س ینگاه

.کنه دایتا منبع درد رو پ ادیمختلف پام فشار م يجاها يستش رو روفاصله هومن د نیتو ا. آوردن بانداژ رفت يبرا فربد

:دمیکه برگشت پرس فربد

کو؟ ایبرد-

. کنهیداره تلفن صحبت م -

:و کج کردم و گفتم دهانم

بازم نازگل؟-

:زد و سرش رو کج کرد یلبخند کمرنگ فربد

؟يخواهر شوهر باز...يا يا-

 یقینفس عم. زدم و چشمام رو بستم یلبخند آروم. بود نگاهش نبود نجایاگه حواسشم ا یو حت هومن مشغول بود. موندم رهیچشماش خ به

. باز شد و با چشماش به هومن اشاره کرد يلباش به لبخند.کردینگاهم م قیو عم میدوباره چشمام و باز کردم، هنوز داشت مستق. دمیکش

 نیخوشگل هم ب یاخم ساختگ هی. کرد و با ابروهاش در اتاقش رو نشون داددوباره به هومن نگاه . و شونه هامو باال انداختم دمیخند

:گفتیچشماش م. انداخته بود نیابروهاش چ

"رونیاتاق ب نیاز ا میهومن مزاحم رو بنداز نیا"

رد و دو با انگشت دست راستش اول به خودش اشاره کرد بعد به من، دستش رو مشت ک. موند رهینگاهش روم خ. دمیتر خند قیعم یکم

. قلبش زد يبار رو

:بلند شد و گفت هومن

. ستین یخوب زیچ دنیدرد کش. حتما مسکن بخور یفقط اگه درد داشت. شهیزود خوب م یکن تشیرعا. نیاز ا نمیا-

.دیلطف کرد. ممنون-

:دستم رو گرفت و گفت. نشست کنار تخت فربد

.زنمیزنگ م ایمن به برد... شده بود بهاران؟  یچ -

. کنم تشونیاذ نیاز ا شتریب خواستمینگران بود و من نم. بود عجله داره که زودتر بشنوه ممعلو

:دستش رو گذاشت رو شونه اش و گفت ایبرد. از کنارم بلند شد عیزود اومد و فربد سر ایبرد
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.ياالن از همه ما تو بهش محرم تر. پسر نیبش-

.دمیکشیخجالت م ایاز برد. سرخ شد صورتم

:من شکستمرو  سکوت

فرداش من داشتم واسه خودم باغچه . شام اومد اونجا يفربد برا نکهیبعد از ا. به عمارت شروع شد دنمیدرست از همون هفته اول رس-

. اش گرفتم هیاطالعاتم از سا نیا. قد بلند بود و قوز داشت. ستادهیپشت پنجره اتاقم ا یکس دمیکمر که راست کردم د. کردمیدرست م

تا صبح نتونستم . دهیکشیحضور داشته و کنار گوشم نفس م یکس کردمیاحساس م. دمیکابوس رو د نیشبش اول. دمیندصورتش رو 

.دمیشده بود که کابوس د لیتبد نیقیشکم به . نشد يخبر گهیچند وقت گذشت و د. بخوابم

اورد؟یم لباسم رو در یکس گفتمیم دیبا يچجور. دمیکشیاز همه خجالت م. انداختم نییرو پا سرم

:شد کمینزد ایبرد

...کنهیم دتیتهد يخطر دیشا....خجالت نکش بگو....بهاران، بگو-

:تند تند گفتم. رو بستم چشمام

من مطمئن بودم بستمشون و ...من...بلوزم باز بود يشدم، دکمه ها داریب یکه وقت....تفاوت که نیبا ا. اتفاق تکرار شد نیدفعه دوم هم هم-

...دمیخواب

:با عجله گفتم شدیرفته رفته سرخ تر م ایفربد و برد صورت

...لباسم تو خواب کنده شده بود يخونه خودمونم که بودم چند بار دکمه ها....یدونیتو که م ایبرد خوابم،یالبته من بد م-

. دیکرد زیکه شما دو تا منو سورپرا يتا روز. شبانه ياز مزاحمت ها. از کابوس نبود يخبر چیه...از دو ماه شتریب. فتادین یاتفاق چیه گهید

تکون خوردن و  يدوباره تالش برا. من فیبدن نح يرو يجسم قدرتمند ینیدوباره سنگ....دوباره همون اتفاقا...شبش که برگشتم خونه

و  دمیخواب پر از....هم سخت بود دنیحتا نفس کش....بختک افتاده روش گفتیجون م زیشده بودم مثل اون موقعه ها که عز....موفق نشدن

خونه  یاستراحت کنم، انگار کس یکمیمن که رفتم ...تا امروز ظهر. خوب شد زیدوباره همه چ....چند روز گذشت.به فربد زنگ زدم

دوباره ....شدیتکون بخورم نم خواستمیم...یشگیهم يدوباره همون حالت ها. بهم دست داد یخفگ اسبودم که دوباره احس دهیخواب...نبود

 يِرو رو به رو يپسرِ قد بلند قوز کیو . دمیاز خواب پر...گردنم يرو کشهیبا زبونش م...ام نشسته و با  نهیرو س یکه کس مکردیحس م

...و از حال رفتم دمیکش غیج. دندون نداشت. دیخند دیبازم رو که د يِچشما. بود دیلباسش سف. دمیتختم د

که توهم . شده باشه یشک کرده بود که خواهرش کامال روان. شک کرده بود. انداختبه صورتم  ینگاه دلواپس ایبرد. دادیامونم نم هیگر

.ندارن یکه حضورِ خارج نهیبیرو م يو افراد زنهیم

: ادامه دادم اتشیتوجه به حدس یب

بود و  سیخ...م گلو ریز دمیدستم رو کش.تو اتاق نبود اما پتوم افتاده بود کنار در یکس.. به هوش اومدم لمیزنگ موبا يبا صدا...

 رون،یب امیاومدم ب...آماده شدن شدم الیخیتو خونه تنهام ب دمیفهم یوقت. گرفتمیتو حموم چون داشتم حالت تهوع م دمیفقط دو....چسبناك

. زدم ونریاز در خونه ب...دیدیبه خدا داشت منو م...فربد...دیدیمنو م...دیخندیبود، زشت و ترسناك م ییآقا هی.. هی....دکه تلفن زنگ ز

...دمیمجروحم دو يپا يرو دمیباز و بسته شدن در رو که شن ياما صدا...خورد چیپام پ...از اون خونه فرار کنم خواستمیم
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... افتاده بودم نیف نیو به ف ختیر یم اشکم

چشمام رو . دمیرد و بدل شد رو د ایبردفربد و  نِیکه ب يدار ینگاه معن... االن سه ماهه من آنجام...همش اتفاق افتاده...گمیبه خدا دروغ نم-

. زنمیتوهم م کردمیداشتم باور م. بود دهیچسب میشونیبه پ یوانگیانگ د. به من اعتماد نداشت چکسیه گهید. با درد بستم

:دستش رو دورم حلقه کرد و گفت...تختم شد کیبا مالحظه نزد ایبرد

. ..تو اون خونه يبرگرد يتفکراتت باشه، اما فعال اجازه ندار ي دهیزائ تونهیاتفاقا م نیا گمیهنوزم م نکهیبا ا-

:مکث کرد و زمزمه وار ادامه داد یکم

. آروم تر بشه تیاوضاع فکر کمیکه  یحداقل تا وقت-

....دیچشمم چک ياز گوشه  یاشک

 "!کندیمصالحه نم شودینم تیکه رو یبیکس با رق چیه "

:ه شده بودصداش از بغض دو رگ...رو بغل کرد سرم

...بسته نقدریهم...یفهمیم... بسته . بشه تیطور ذارمینم گهید-

:دخالت کرد و گفت هومن

استرس و . ژنیدر اثر کمبود اکس ای. فتهیاتفاق م قیاوج خواب عم يحالت معموال تو نیا. فلج خواب گنیبهش م. داره یبختک اسم علم-

.ندارن یکه واقعا وجود خارج نهیرو بب ییزایچ یحالت ممکنه حت نیتو ا. حالت بشه نیباعث ا تونهیقبل از خواب هم م يو پر خور ینگران

:مکث کرد یکم

. مغزت بوده یعیاز واکنش طب یاون صداها و احساس اون لمس ها، بخش دنیاما بدون شن ،يشد یاالتیخ گمیمن نم-

:دمیپرس دهیبر دهیبر

...پس اون تلفن-

...دیزاحم شام هی. باشه تونهیم یکار هر کس-

:گفت فربد

. یبمون نجایمدت ا هیکه فعال  نهیباشه، صالح ا فتادهیهم ن یاتفاق چیاصال ه. حرفا کار ندارم نیمن به ا-

ام فشار  نهیو به قفسه س شنیم کیبهم نزد وارهاید کردمیاحساس م... رفتن و تنهام گذاشتن که مثال استراحت کنم رونیاز اتاق ب همه

تو ذهنم  زیهمه چ...رفتیرو به افول م دیهوا هنوز روشن بود اما خورش...ستادمیبلند شدم و کنار پنجره ا...تنها بخوابم ستمتونینم...ارنیم

 تونستینم شد؟یباعثش م یباعث اون کابوسها نشده بود، پس چ ژنیاگر واقعا کمبود اکس....ومدیم یدکتر به نظرم منطق يحرفا. دآشفته بو

 کردمیفکر م شتریو ب گذشتیم یهرچ...دمیپریاز خواب م زدنیاگه دست بهم م شهیبود، اما هم نیخوابم سنگدرسته که ...آدم باشه

!!به جنّ و روح اعتقاد نداشتم که چشمام و ببندم و صلوات بفرستم و منتظر بشم دفع شن... کنهینم دمیهدت یخطر انسان چیکه ه دمیفهمیم

اونم درست تو خونه ...دمیترسیحرفا هنوز هم از تنها موندن م نیبا همه ا..نییپا رفتمیم دیبا...زدم و به سمت در رفتم يافکارم پوزخند به

 یقدم... رهیطرف دستگ بردیدر رو که باز کردم فربد دستش رو م...فاصله اش بود با اون وحشت خونه کیکوچه بار کیکه فقط  يا

:فتگ یدر رو پشت سرش بست و با اخم کمرنگ...برداشت و وارد شد
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؟یقرار نبود استراحت کن ؟يداریتو چرا ب -

...بمونه شمیکه بغلم کنه و پ ترسمیبگم م...خودم رو لوس کنم یبود کم وقتش

...هیدختره غش گهیخودش م شیحاال پ...آبروم جلو شهربانو جون رفته..استراحت گهیبسه د-

:شده بود گفت يبه لبخند محو لی اخمش تبدفربد هم که حاال!! گفتم یفکر کردم و چ یبه چ...خنده ریزدم ز خودم

ست؟یحال نامزدت خوب ن یوقت ینجائیداره تو ا یگفت چه معن. خودش منو فرستاد باال-

...و رو تخت نشستم دمیخند

...من که قرار بود خواب باشم ومد؟یاز تو برم يخوب چه کار-

..پنجره رو باز کرد يال یو کم ستادیپنجره ا کنار

باال  کمی...يشمارینفساش رو م ،یکنیباال سرش نگاش م ینیشیم يریگفت م دمیسوال رو ازش پرس نیمن ا ایثان...ياب نبوداوال که خو-

...ينجوریا...نییپا یکنیشد خودتو از پنجره پرت م نییپا

:طرفش، از بازوش گرفتم و گفتم دمیراستم پر يپا يو رو دمیکش یکوتاه غیج...نییتا کمر دال شد پا هوی

...یفتیاالن م....نکن فربد-

:آروم زمزمه کرد...تو چشمام نگاه کرد کیاز اون فاصله نزد یکم.... برگشت يحالت عاد به

؟ينفسام رو بشمار ینیشیحالم بد بشه تو م فتمیمن ب-

 ینیریش...تمرو دوست داش یعسل يچشما نیچقدر من صاحب ا...میشده بود رهیحرف به هم خ یهر دو تامون ب...بود کمینزد یلیخ

...کردیم نیریچشماش کامم رو ش

...ومدیهم نم دنشینفس کش يو حتا صدا گشتیدور صورتم م چشماش

...یتو فسقل يدیم یخوب يچه بو-

...دیبو کش قیتو گوشم زمزمه کرد و دنباله اش عم آروم

نفس هاش نفس  تمیو با ر ستادمیبه فربد ا کینزد نهمهیمنم که ا نیا شدیباورم نم ستم؟یمن بودم؟ خواب ن نیا...دمیلرزیم جانیاز زور ه...

....کشمیم

:آروم زمزمه کردم...انگار که قلقلکش شده بود د،یرو به دستام کش سرش

...فربد-

:آروم تر از من، کش دار گفت یحت

....جانم-

...تمدوباره ملتمسانه گف...نتونستم بگم نکن، نتونستم مخالفت کنم... دیصداش پرّ کش يبرا دلم

...فربد-

...دیکشیبو م ينطوریرو کرده بود تو موهام و هم سرش

..جانم-



ربر انجمن نودهشتیاکا  64بهاران –  صبح آرزو                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٥٠

چند تا فربد گفتم و چند تا جانم  دونمینم... دوباره و دوباره...جوابم رو بده ازیمن با ناز صداش بزنم و اون با ن ایتا آخر دن خواستیم دلم

...دمیشن

...دمیدم خورشآوردت تو خونه سکته رو ز ياونجور ایبرد یوقت -

...بوسه کی

...بشه شیگفتم نکنه بهارم طور-

....يبعد بوسه

...تو اون خونه يبرگرد ذارمینم گهید-

:و تو بغلش جمع کردم و گفتم خودم

...که هومن گفت يدید یول-

:وسط حرفم و گفت دیپر

ه؟یهومن ک-

...هم اخم کرده بود یکمی

...دمیخند

؟يشد یرتیغ-

:ل گرفت و گفتسرم رو بغ دوباره

...یش یمیدوست ندارم باهاش صم-

...به تو..اونم نه به خودش ...من فقط اسمش رو گفتم...نشدم یمیمن که صم -

کرده بودم از  دایکه پ(!) يکلّ حال خوش معنو...بهم بده ریگ یتیاهم یب نیبود که فربد سر مسائل به ا نیا خواستمیکه م يزیچ نیآخر

برم؟ رونینذاره از خونه ب یبد دل باشه که بعد ازدواج حت يمردا نینکنه فربد از ا...زدنیخطر تو گوشم آالرم م يبود و چراغا دهیسرم پر

...ناییپا ادیکالسمون م مونیخوریبا دست م ينجوریقاشق چنگال بدم خدمتتون؟ ا -

:گفت زنهیانگار که با خودش حرف م بعدم

...دهیدرسته قورتت م ،یحرف بزن شهینم-

 نکهیا...ينه عشق باز هییآشنا يبرا يبودم دوران نامزد دهیاز همه شن. اما ذهن من رو نتونست عوض کنه...تابلو بحث رو عوض کرد یلیخ

اسمش شکاك  نایبودم که بفهمم ا یتجربه تر از اون یو من ب...یمنتظر نشونه ها باش..يریبگ میو عاقالنه تصم ینیو بب یواقعا چشماتو باز کن

و نتونستم از  دونستمینم...رهیگیمردا نشات م یو از حس انحصار طلب هیعیطب شیتا حد...مرده هیالزمه عشق  نایا ست،ین یدل بودن و بد

تعداد کلّ ارتباطات من با جنس مخالف به چهار ...حرف بزنم و نظر اونو بدونم ایفرصت با برد نیگرفتم اول میتصم. امیب رونیفکرش ب

که من االن توش قرار داشتم  یتیبا موقع سهیکدوم قابل مقا چیکه خوب ه شدیو اشکان محدود م ایبا و بردبود به با یهرچ د،یرسینم

...نبودن
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خنده دار بود اونم با  يدیترسیم"...باال انداختم و فکر کردم يشونه ا....دمیترسیو نم دیلرز یبدنم از داخل نم گهید. بهتر شده بودم یلیخ

..."ادیم نییاسر و صدا که از پ نهمهیا

خود تو  يخاطر که من امشب به خود نیفقط به ا! نه! مثل فرشته ها باشم شیبدون آرا ایدوست نداشته باشم  نکهینه ا. نکردم شیآرا یلیخ

و خودم رو خوشگل کردم  شیفکر به سرشون بزنه که به زور لوازم آرا نیا شمیبا خانواده فربد مواجه م یوقت خواستیچشم بودم و دلم نم

با . پاشنه بلندم انداختم يِبه کفشها ينگاه حسرت بار. دمیبود باال کش یرو به هر بدبخت پشیو ز دمیلباسم رو پوش.... ام ییمابه فکر خود ن

خنک با  یِاز شهربانو جون برام کفشِ تابستون. فربد در زد و وارد شد. بپوشمشون تونستمیشده در آتل نم دهیچیورم کرده پ يِپا نیا

هرچند . ام بکنم ندهیمن و فربد پام و تو کفشِ مادر شوهرِ آ یِخانوادگ یِمهمون نیتو اول خواستیدلم نم چیه. بود تهفراوان گرف يِابنده

خجالت نکش  " گفتیم زیر کیمقابله با شهربانو جون که  يِبرا یداشتم نه جون دیخر يِبرا یمن نه شوق. نبود يا گهید يظاهرا چاره 

. "نداشته ام خترِتو هم مثلِ د. ستین يمادر، طور

به زحمت . دیپوشیتو شرکتم کت نم یفربد حت...زهیدلم بر ينجوریا نمشیتو کت شلوار بب یوقت کردمیاصال فکر نم....نگاهم ماتش شد....

:شد و گفت کمیدهنم رو باز کردم، اما تا اومدم حرف بزنم، فربد نزد

؟يدیخر یک نویا..نویا...يمثل عروسک شد-

:داشت اشاره کردم و گفتم یبته جغه مشک يزدم و به کرواتش که قرمز بود و طرحا يخندلب

...یدونستینگو که نم-

:رو گونه ام زد و گفت یکوتاه بوسه

...یکن دایسنگم شده لباس قرمز پ ریو از ز يکه به حرفم گوش بد ياونقدر دوستم دار دونستمیم-

...نقصم یانتخاب ب نیبا ا...آوردم مانیبه خودم ا...يتر شد پیخوشت یلیتوام خ-

....رو گونه اش زدم یبوسه کوتاه و

زدم که دستم رو گرفت و  يلبخند....دمشیبوسیبار اول بود که داوطلبانه م...باشمش دهیبوس کردیانگار باور نم...جاش خشک شده بود سر

برد سمت در

. همه منتظرن-

اومدن؟ ایک...فربد-

....دور تر هم اونجان يها لیشلوغ پلوغ شده، چند تا از فام یلیهم هستن، خ نایمامان ا يدو تا از دوستا یکین، اومد نایخاله شهناز ا-

رسما که  م،یدرسته که ما اسما نامزد بود. نه ای رمیکه دستش رو بگ نهیکار درست ا دونستمینم...رو باز کرد و بازوش رو به سمتم گرفت در

:صادقانه گفتم. مینبود

. احترام پدر مادرم شکسته بشه خوامی؟نم...میمثل نامزدا رفتار نکن هیمطرح نشده حداقل جلو بق يزیتا با خونواده ام رسما چ شهیم.... د فرب-

. دوننیکه نم هیخبر داشتن بق یبودن و از همه چ یکه اونا راض میدونیمنو تو م

:و گفت دیدستم رو بوس. نگاهم کرد یکم

.یم دور نشاز یلیپس قول بده خ-
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و  ستین نجایحواسش ا یمهمون دارن و کس يادیتعداد نسبتا ز دمیو د دمیسرك کش. میرفت نییرو باز کرد و شونه به شونه از پلّه ها پا در

. رفتم نییانداختم و از پلّه ها پا نییسرم رو پا. همه مشغول حرف زدن هستن

جز اصوات نا مفهوم از  يزیبابا و مامان حرف تو دهانم موند و چ دنیکه با د...بدم سرم رو بلند کردم که سالم. دیورودم همهمه ها خواب با

من از مامان به  ياما چشم ها...بود یمنظورم چ دنیانگار که فهم. کنجکاو جواب سالمم رو دادن يهمه با لبخند و نگاه ها. گلوم خارج نشد

....مثل ملکه ها شده بود شیازیخت پوست پمامان تو اون کت دامن خوش دو...بابا و برعکس در حرکت بود

 یکم. مشخص شده بود ییدادگاه نها خیدرست شده و تار بایبودم که کاراش تقر انیدر جر. رفتم و بابا رو با تمام وجودم بغل کردم جلو

....بازو هاش جا دادم و بغض سرکشم رو مهار کردم نیخودم رو ب. بود دهیپوست بابا دو ریآب ز

...جون سالم بابا-

...سالم دخترم...ییسالم بابا-

تمام وجودم رو استرس گرفته . نمیو بهم اشاره کرد کنارش بش دمیبوس یبا وقار و آرامش خاص شهیبعد هم نوبت مامان بود که مثل هم و

ساده باالتر  یمهمون هیاز  جلسه نیانگار ا. باال نداشتم ارمیچشمام رو ب نکهیشده بود و جرات ا نیسرم سنگ. کجا هستم دونستمیبود و نم

با  یمهمون نیکه ا هیفرض نیا ستین يبچه ا چیه دمید یدوباره چشم چرخوندم و وقت. که فربد اونهمه سفارش کرده بود نبود خودیب. بود

... رها هم نبودش یحت. برپا شده تو ذهنم قوت گرفت یخاص تیقصد و ن

:دمیپرس آروم

چه خبره؟ نجایمامان ا-

:گفت زد و يلبخند

...ستین یخبر خاص-

...بود دهیپوش يچاق بود و کت و شلوار سورمه ا یکم. شد کیبهمون نزد یخانوم

 داتونیچقدر خوب که دوباره پ...میشما بود داریچقدر ما مشتاق د....خودت يایمثل جوون... خانوم و خوشگل..جون ستهیماشاال شا-

....میکرد

:مصرانه رو به من ادامه داد. بودن دهیار زبونم رو برانگ. زدم یجواب محبتش لبخند کوتاه در

...محجوب و خانوم بود یلیخ...ادمهیمامانتم خوب  يها یجوون... من دختر خاله شهربانو هستم-

 ینمهمو کیکه به ظاهر  يا یآدم، تو مهمون نهمهیا دنیاسترس از د نیاز عصر حالم بهتر شده بود، ا یهرچ... شدیکم حالم داشت بد م کم

.باال ارمیو هر آن ممکن بود ب خوردیم چیدلم پ...ساده بود بهم فشار آورده بود

اسم ....خوردیکه تکون م دمیدیفقط لباش و م...گفته بود یبودم چ دهینفهم یچیه. نگاهم رو از صورت زن گرفتم میگوش يصدا دنیشن با

...اس ام اس رو باز کردم...زدیو هومن حرف م ایردبا ب لکسیر یلینگاهش کردم که خ...کردیم ییخودنما میفربد رو گوش

باال؟ يبر يخوایم دم؟یخورش یخوب-
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اش با مامان و شهربانو جون  دهیخاطرات پوس تیحرف نزنه و از روا گهیزن د نیفقط دوست داشتم ا. نبود میزیچ. کردمینگرانش م دینبا

صدام و  ختمیر مویلحن زندگ نیمودبانه تر....آماده است يره بعدخاط يبرا دادیصورتش نشون م...لحظه ساکت شد کی....دست برداره

:گفتم

...ادتونهیخاطرات رو  نیچقدر خوب که شما هنوز ا-

 يکردم و برا یکوتاه یمعذرت خواه. رو به خانوم کرد و صحبت رو ادامه داد هیبود منظورم چ دهیزدم و مامان که فهم یپت و پهن لبخند

:فربد تند تند نوشتم

؟....نیکنیبحث م یشما راجع به چ... یمرس...خوبم نه-

:بعد جوابم اومد هیدو ثان...دیانداخت و محو خند یکتش در آورد، نگاه بیرو از تو ج یرو به حرکاتش دوخته بودم گوش چشمم

...مردونه است-

...دمیخند آروم

جورابه؟-

...دیبلند تر خند یکم ندفعهیا

چون تعداد مهمونا .. ام فروکش کرده بود هیاز استرس اول یکمی....میاز جا بلند شد کردیبه شام دعوت م شهربانو جون که همه رو يصدا با

 ییو هومن تنها کسا اینشستن و من، فربد، برد زیالبته بزرگترها من جمله بابا و مامان خودم دور م. شدیم ییرایپذ سیبود سلف سرو ادیز

که شهربانو جون انداخته بود مونده بود و  ینینگاهم به سفره رنگ. طرف مبال مینیبش میو بر میرظرف غذامونو بردا میداد حیکه ترج میبود

:و رو به من گفت ستادیفربد کنارش ا...انداخت زیبه م یشد و نگاه کوتاه کمیشهربانو جون نزد....بخورم یچ گرفتمیم میداشتم تصم

برات بردارم؟ یچ-

:گفتم آروم

...یمرس کشمیخودم م-

:کرد و آروم گفت یکوتاه دهخن

....مال نو عروسه ایشرم و ح-

:چشماش بدجنس شد و گفت...دمیکردم و آروم خند نگاهش

...دوماد و ببوسه دیاما با-

...قرمز شدم...دیجون صدادار خند شهربانو

:با خنده گفت - شوهرِ خاله شهناز - رضا آقا

...میدبخن نیکن فیما هم تعر يشده؟ خنده دارا رو برا یچ-

:جون با لبخند گفت شهربانو

...که نشیشناسیم...گهیفربد د-
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:گفت طنتیچپ و با ش یفربد کامال خودش رو زد کوچه عل-

...گهیمن غذام رو بردارم برم که مزاحم شمام نشم د-

دست  گهید کمی...بودم رفتهیذفربد رو پ شنهادیکاش پ...! کننیچشم که دارن اسکنم م نهمهیغذا بکشم؟ جلو ا يخدا حاال من چجور يا

...و آروم به طرف آشپزخونه رفتم دمیکش یآه.بردارم يزیچ تونستمینم کردنینگاهم م یوقت! شدیاصال روم نم شد،یروم نم...دست کردم

زور بهم به  ایبود که شهربانو جون و برد شیدو ساعت پ نیهم گرسنه نبودم، هم یلیخ. کنار و نشستم دمیآشپزخونه رو کش زیم یصندل

؟یکه چ نشستمیتو جمع پسرا م رفتمیحاال م. راحت تر هم بودم ينجوریا. آش شلّه قلمکار دادن خوردم

...به خودم اومدم يسرفه ا يصدا با

ن؟ینشست نجایا-

...شلوغ بود کمی-

حالتون بد شده؟-

...نه خوبم-

.آوردن با خودشون نایدستگاه فشار سنج رو مامان ا رم؟یفشارتون رو بگ نیاگه اجازه بد-

...دییشما بفرما. نه، من خوبم-

. و نشست دیرو به روم رو کش یصندل. انتظارم بشقاب به دست وارد شد برخالف

...غذا خوردن راحت تره نجایا-

...انیهم بگم ب نایا ایبه برد نیپس بذار-

توجه به  یب... شدیبد م یلیخ دیدیو م ومدیاگه م.....  "یش یمیدوست ندارم باهاش صم " زدیحرف فربد تو گوشم زنگ م. بلند شدم عیسر

..فربد اس ام اس دادم يزدم و برا رونیاز در آشپزخونه ب.. غذا خوردنش ادامه داد

...تو آشپزخونه نیایب ایبا برد-

..بشقاب به دست وارد شدن ایبعد فربد و برد قهید دو

شده؟ یچ-

...باشمکرده  يانگار که کار بد. استرس داشتم یالک

.مینیبش نجایا زیدور م نیایمنم خواستم که شما هم ب. من تو آشپزخونه بودم دکتر اومدن -

. دمیرو از نگاه موشکافانه فربد دزد نگاهم

...اون طرف يومدیمنتظر شدم ن یهرچ. بودم دهیمن برات غذا کش-

. هومن و فربد نبود نیب يبود حس دوستانه ا یهرچ. هم من حساس شده بودم دیمتفکر شده بود، شا یفربد کم. زیدور م مینشست

پر کرده بود و معلوم بود که از اولم قصد  یلیبشقابش رو خ. بدون حرف مشغول خوردن شد...چنگال از تو کشو برداشت و داد دستم قاشق

و احساس خطا کار بودن از سرم تو گلوم نشسته بود  یبغض...رفتینم نییاز گلوم پا یچیاما من ه... بشه کیداشته با من غذاش رو شر
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...داشتیدست بر نم

:گفت یلب ریز

 ؟يخوریچرا نم-

...نکرده بودم يمن که کار...شدیبغضم بزرگ و بزرگ تر م... شده شیمطمئن بودم طور گهید...لحنش سرد بود چقدر

...خورمیم-

دکتر که حال  هیمثل  دیمودبانه حالم رو پرس. نگفته بود یچیه...مودب بود یلیپسر که خ نیا...از مرغ جدا کردم و دهانم گذاشتم يا تکه

از  نقدریکه ا نیا. کردیسام افتادم که با نگاهاش کالفه ام م ریام ادی. کردینگاهم نم یحت. دمیفهمیفربد رو نم تیحساس.پرسهیرو م مارشیب

با فربد حرف  تونستمیم... شبم رو خراب کنم واستمخینم...باال انداختم يشونه ا...دوختیچشماش رو به آدم نم یبود که حت تشکرخود م

بغ کرده و باهام حرف  ينجوریفکر کرده که ا یچ...و دوخته دهیخودش بر يچرا برا فهمدمیاصال نم... خواستیم یحیالبته اگه توض...بزنم

 زنه؟ینم

...نگاهم کرد و دوباره مشغول شد يا هیثان يبرا...آرنجم بهش زدم با

فربد؟ یخوب-

...نون، خوبممم-

...میشدیباالخره که تنها م...نگفتم يزیچ... مثل پسر بچه ها قهر کرده بود خنده ام گرفت نکهیا از

. استرس بعد از ظهر ایبود  لشیفربد دل یاعتنائ یب دونمینم. نبود يخبر هیاول ياز اون انرژ گهید...ییرایهمه نشسته بودن تو پذ دوباره

و  ستادیا یمشک انویشهربانو جون کناره پ. خوردمیم يزدینشسته بودم و باقلوا  ایمامان و برد نیب. و کم حرفحالم کرده بود  یبود ب یهرچ

به حال من اگه  يوا "..از ذهنم گذشت...ومدیبه چشم م شتریب کیش ياندامش تو اون کت و دامن نقره ا. دعوت به سکوت کرد وهمه ر

...شهربانو جون گوش دادمخنده ام رو جمع کردم و به  "...چاق شم کمی

 گهیمناسبت د هی م،یبهانه بود تا دوباره همه دور هم جمع بش هی نکهیعالوه بر ا یمهمون نیا... دیخوش آمد یلیخ یلیاول خواستم بگم که خ-

....هم داره

...ادامه داد...دوختم نینگاهم رو به زم...شد شتریاسترسم ب...به من و مامان انداخت ینگاه

من ... میکه کنار هم باش میفرصت رو دار نیخوش حالم که بعد از مدتها دوباره ا...دیدار یجون آشنائ ستهیشا زمیا با دوست عزشم یهمگ-

....کنم يفربد خواستگار يفرصت که همه هستن استفاده کنم و بهاران رو برا نیکه از ا شمیخوشحال م

لحظه  کی....زدیبه مامان کردم که خونسرد لبخند م ینگاه...دیلرزیم یو دستام کمفشارم افتاده بود ...زدیم يدیرنگ صورتم به سف مطمئنم

.؟؟ همه ساکت شده بودن...گفتنیرو به من نم زیچ چیه نایچرا ا. شدم یعصبان

:سکوت رو شکست و گفت بابا

.فربد هم مثل پسر خودم... دیاریشما صاحب اخت-

:جون دوباره گفت شهربانو
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.وقت چشمش به دست پدرش و بعدها من نبوده چیو ه ستادهیخودش ا يپا يرو شهیهم. دیطالع دارفربد که ا طیاز شرا-

:رضا دنباله بحث رو گرفت و گفت آقا

و  شیفربد آسا ندهیاعتقاد داشتم همسر آ شهیشخصاً هم... و مبارك مونیاتفاق م نیجمع هستم و شاهد ا نیا يخوشحالم که تو یلیخ-

البته من مطمئنم که بهاران خانوم هم . و دلسوز بودن شهره است یبه مهربون لیپسر تو کلّ فام نیا... خواهد کردرو کنارش تجربه  یراحت

....ندارن و از همون سر شب مسلما تو دل همه جا باز کردن کم یاز خانوم يزیچ

:کرد و شهربانو جون باز گفت یتشکر کوتاه بابا

 ياز فرشته ها یکی يکه فربدم انتخاب درست رو کرده و دست رو نهیکه مطمئنم ا يزیو از چ شناسمیرو م زیعز نیهست که من ا یمدت -

...گذاشته ینیزم

:زد و گفت یکیلبخند ش مامان

مثل پسر خودم  قتاًیخودم شاهد لحظه لحظه بزرگ شدنش بودم و حق... ایمن هم فربد مثل برد يبرا. شهربانو جون دیلطف دار یلیخ -

.که مهمه نظر خود بچه هاست يزیاما اون چ م،یهر حال ما بزرگترها نظر خودمون رو گفتبه . دوستش دارم

... شده بود يهمونقدر پر جذبه و جد. نداختیشرکت م ادیکرده بود که منو  یکیاخم کوچ. جا به جا شد یکه نشسته بود کم یمبل يرو فربد

 تونستمینم ينجوریفربد از دستم ناراحته و ا کردمیاحساس م. میهم حرف بزنما رو بفرسته با  یکی کردمیدعا دعا م...زدیقلبم تو گلوم م

با هم حرف  يا قهیمن و فربد چند دق دهیشد، شهربانو جون از بابا درخواست کرد که اگه اجازه م یسکوت همه طوالن یقتو. بگم يزیچ

و  شدیم شتریهر لحظه استرسم ب. من اشاره کرد که اول برم و ستادیا. بعد از موافقت بابا، فربد بلند شد و به سمت پلّه ها رفت. میبزن

 يشکل احترام به بزرگترها و آبرودار شتریبود و ب تهیبرنامه ها فرمال نیتمام ا. من که جوابم از قبل مشخص بود. بگم یچ دیبا دونستمینم

فربد در اتاقش رو باز کرد و صبر . کنن يخواستگارخونه داماد که ازمون  میبرعکس شده بود و انگار ما اومده بود زیگرچه همه چ. داشت

. به صالح نبود ادیو تنها موندنمون ز میکه ما حرفامون رو زد دونستنیم نایبابا ا م،یکردید عجله میبا. تختش نشستم يرو. کرد وارد بشم

....فربد-

....بله-

...رهیدلگ یعنی نیا...نگفت جانم...رفت تو هم اخمام

....یمهم نیاونم تو روز به ا ،یاز دستم ناراحت یوقت...بگم يزیچ تونمینم ينجوری؟ من اشده یچ یبگ شهیم-

. کنارم نشست

...يریبهت گفته بودم دوست ندارم باهاش گرم بگ-

...بزرگتر شد بغضم

تا نشست رو . ستمیمئن ناز خودم مط ای زمیرفتار کردم که فکر کرد مردم گر يجور هی... يایبهت اس ام اس دادم که ب نیهم يمنم برا-

...مدل رفتار رفتار خودم باشه نیا نکهیحرفت برام ارزش داشت، نه ا نکهیفقط به خاطر ا...بلند شدم به تو زنگ زدم یصندل

:تر گفتم يجد, مکث کردم  یکم
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اعتماد به  ينجوریا. رخونهمنو بچ یکس يشب باز مهیو دوست ندارم مثل عروسک خ دونمیاما حد خودم رو م. هستم فربد یمن دختر راحت-

.وقت کار اشتباه نکنم هیاسترس داشته باشم که  دیهمش با...خودم باشم تونمینم گهید ،يریگینفسم رو م

..دو ابروش باز شد،لحنش هم مهربون تر نیاز گره ب یکم

 یمیصم ثمیبا م خوامیکه من گفته باشم نم يدار ادیاصال . میبچه ها کوه رفته بود هیو بق ثمیمنو تو بارها با م.نداشتم يقصد نیمن همچ-

اسمش رو صدا نزن؟  نکهیا ای ؟یش

:نشست و گفت کنارم

...ستینگاهش پاك ن. آدیاز هومن خوشم نم-

:گفتم متعجب

...بشه رهیتا حاال متوجه نشدم که بهم خ...اون که اصال منو نگاه نکرده یول-

اومده تو آشپزخونه؟  یکامال اتفاق یکنیفکر م...ستیطرافت نحواست به ا یلیخ. مواظبت باشم دیبا نیهم يبرا-

:و گفت دیکش یاز سر کالفگ یپوف

...شناسمیمن پسر خاله خودم رو م-

...شدم کترینزد

و  یاخم کن يکه دوست ندارم لحظه ا, باشم، صرفاً به خاطر تو دهیازش د يخاطر که خودم رفتار بد نینه به ا. چشم گمیم. نه گمیمنم نم-

...بهش وارد بشه يخدشه ا نیارزش کوچکتر یب يآدما نیسر ا خوامیبه خاطر رابطه مون که نم ،یناراحت باش

...زدمیحرفم رو کامل م دیچقدر من خنده هاش رو دوست داشتم، اما با...زد یخوشگل لبخند

بود که ازتون بخوام  نیماجرا ا نیسهم من از ا .ستمیکس ن چیمن مسول رفتار ه. سرزنش نکن هیبق يکه منو به خاطر کارا نهیحرف من ا -

بخوره و رو مبل  زیغذاش رو سر م خوادیکه بزنم در گوشش؟ چون م یانتظار نداشت....ومدیاز دستم بر نم يا گهیکار د. تو آشپزخونه نیایب

ست؟یراحت ن

 حیاگر براش توض. بود ریبود که انعطاف پذ نیحسنش ا نیبزرگتر. شناختمشیمدت م نهمهیبعد از ا گهید. نییرو انداخته بود پا سرش

.دنده نبود کیلجباز و . رفتیپذ یم کردیاگه اشتباه م. رفتیپذ یم دادمیم

...و دستم رو دورش حلقه کردم دمیخند

خوب؟...گهیدلم و نشکن د يشد پیخوشت نقدریامشب که ا...گهیلوس نشو د-

:شد و گفت طونیش...به خودش فشردم یزد و کم يلبخند

عروس گلم؟ هیحاال جوابت چ-

....متفکر به خودم گرفتم و گفتم افهیق

....فکر کنم دیهمممم، با-

..و گفت دیو بوس سرم

...رسمیمنم به کارم م یکنیتا تو فکر م-
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.و بلند شدم دمیخند

...نییپا میزشته پاشو بر...ها يریبگ یاز آب گل آلود ماه يتوام خوب بلد-

:و گرفت و بلند شد دستم

. نسبت به هومن حساسم. ستیباور کن دست خودم ن. خوامیکردم معذرت م ياگه رفتار بد-

...داشتم ياحساس بهتر. رونیزدم و از در رفتم ب يپر عشوه ا لبخند

:گفت یشهربانو جون با خوش. نگفت يزیو چ ریرو انداخت ز سرش

ن؟یکنینم نیریچرا دهنتونو ش-

...شد و محکم بغلم کرد کیشهربانو جون نزد. و همه دست زدن دیاسمش فاطمه است کل کش دمیدوست مامان که بعدها فهم همون

...دختر نازم يبه خانواده ما خوش اومد....یلیخ...خوشحالم یلیخ-

 هیشهربانو جون از بابا اجازه گرفت ...مردمیمبل کنار فربد نشسته بودم و داشتم از خجالت م يرو. و تشکر کردم دمیرو بوس صورتش

. داشت داد دست فربد نیانگشتر ساده که تک نگ

. رازیخدمتتون ش میرسیبله برون م يبرا شاالیا. نشون کردن يفقط برا-

...کردمیابرا پرواز م يرو...داشتم یاحساس خوب...دیدستم رو بوس يرو یانگشتر رو دستم کرد و طوالن فربد

تخت  يکنارم رو. مامان در زد و وارد شد. ته بودم اتاق مهمان که استراحت کنمشهربانو جون رف هیمهمونا رفته بودن و من به توص همه

:نشست و گفت

....يدیکه تو دلت بود رس يزیخوشحالم که به اون چ. میاز احوالت غافل شد یلیکه خ یما رو ببخش دیبا-

:زدم و گفتم يخسته ا لبخند

...نداشتم ییه من هرگز احساس تنهاکنارم بود شهیهم ایبرد...دیدار يریشما هم هزار تا درگ-

من که هنوزم با بسکتبال  ؟يبد تیبه سالمتت اهم يخوایم یآخه دختر خوب تو ک....يدیخورده و تو روش دو چیگفت پات پ یم ایبرد -

...بلند تره یدو سانت یکی ياز حد عاد...دستاتو نیبب. کردن تو مخالفم يباز

که  دمیکش ینفس راحت. گذرهیخورده و بانداژ شده من نم چیپ ياز کنار پا الیخ یودم مامان بمطمئن ب. حبس شده ام رو پوف کردم نفس

...دروغ گفته بود یبه عبارت...راستشو نگفته بود ایحداقل برد

 شتریاونوقت ب ن،یبهم گفته بود یکاشک...رهیگیحرصم م کنمیفکرش رو که م! من يخدا يوا! زدمیبودم نه؟ شل م عیضا یلیمامان خ-

...فربد هم چشم بازار رو کور کرده، رفته زن شل گرفته گنیم الشونیحاال فام... بودمیمواظب م

:و گفت دیمن خند یاز ناراحت مامان

...حرفا راجع بهش بزنه نیجرات نکنه از ا یتو دل برو هست که کس ینگران نباش، دختر ناز من به حد کاف. دنیهمه بانداژ دور پات رو د-

...دمینه اش رو بوسشدم و گو خم

...عاشق اعتماد به نفس دادنتم مامان-

:و گفت دیخند
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 نیبه مرور زمان ا. یبا چنگ و دندون حفظ کن دیبا تویتو ذهنت باشه که زندگ شهیقدرش رو بدون و هم. دوستت داره یلیبهاران، فربد خ -

. بشه، نذار که عشقتون از سر عادت بشه يتکرار تونیندگنذار که ز. دهیو عادت م یجاش رو به عشق منطق دیو عشق شد یشیاحساس آت

 یوقت... ياریکه بدستش ب یبا تمام وجودت دنبالش یرو اگه نداشته باش يزیچ. کنهیعادت م زیآدم به همه چ. نمیمنم نگران هم ؟يچطور-

...دنم از دست برهکه بودنم و ارزش بو...ترسمیم نیمن هم از هم... دهیارزشش رو از دست م ،يکه به دستش آورد

:زد و گفت يلبخند مامان

 یبدون یوقت... نیکن دایصد در صد پ نانیاطم گهیاز داشتن همد دینه تو نه فربد نبا... دهیوقت ارزشش رو از دست نم چیه یعشق واقع هی-

رابطه به مرور  هیتو  یتیمسئول یب و یغرور، خودخواه ،یتوجه یکه ب یباور کن دیبا...رهیگیقرار نم تهاتیتو الو گهیهست، د شهیفربد هم

 هیسو تفاهم،  هیاتفاق،  هیکه  نیفکر کن شهیهم... نیستین یقاعده مستثن نیو تو و فربد هم از ا... برهیم نیرو هم از ب وندهایپ نیتریزمان قو

، پرورش دادنش و به کمال عاشق شدن راحته، نگه داشتنش... خراب کنه نتونیرو ب زیهمه چ تونهیم يپنهانکار هینادرست و  میتصم

....رسوندنش سخته

:گفتم متفکرانه

...ریبا تدب نقدریهم...کاش منم مثل شما بودم يا...مشترك تو و بابا یراز دوام زندگ نهیپس ا-

. ننده هم باشنکامل ک دیزن و شوهر با. رهیموفقه که نقطه ضعفاش رو بشناسه و در مقابل انتقاد گارد نگ یاما آدم. ستیکامل ن یآدم چیه-

دوست نداشته باشه، به  تویبده و خود واقع رتییبخواد تغ نکهیاز ا شتریرفتار خاص به تو گوشزد کنه، مطمئن باش ب هیاگه فربد در مورد 

بده  رشونییتغ خوادیطرفشون م نکهیکه زوجها از ا شنومیم ادیروزها ز نیخاطر که ا نیبه ا زنمیحرف رو م نیا. تتهیو موفق شرفتیفکر پ

انسان، اشتباه  کی يها یها و کاست یبا کم یانسان کیو باور کن که تو هم  ریبپذ ،يبود یکه منطق شهیبهاران، مثل هم خوامیازت م... نیشاک

... خوادیو صالحت رو نم ریبه جز خ یکه مطمئن یکس. شوهرت باشه کنهیم تتیکه هدا یو بذار اون کس. یستیو خدا ن یکنیم

:تمکث کرد و گف یکم

اما . شهیبعدها درست نم یمشکل بزرگ چیه. شهیکه بعدها درست م دیام نیبه ا کننیغلط م يانتخابا. رنیاز اول راه رو اشتباه م هایبعض-

رابطه  شهیبه ر شهیو نذار شک ت هیراه درست یکه توش هست یمطئمن باش راه ،یگرفت میتصم یمنطق ،يدرست و عاقالنه عاشق شد یوقت

...ات بزنه

.به فربد هم بگه یکی دیرو با نایا-

:اخم کرد و گفت یکم

 رانیآباد رو و یزندگ هی تونهیم شیاقتیل یبسازه و با ب چیرو از ه یزندگ هی تونهیم استشیزن با س هی. يکه زن خونه ا گمیرو به تو م نایا-

 هی. خودش بکنه يزنه که چقدر بتونه مردش رو همپا استیاما اونم بسته به س...نداره يا فهیمرد وظ نکهینه ا... زنه کی فیاز وظا نایا. کنه

که کامال مثل هم فکر کنن و  ستنین يدو نفر چیه. با هم اختالف نظر دارن ایدن يهمه آدم ها. همه دعوا هست یتو زندگ. زنمیمثال ساده م

 یطیاگر هم تحت شرا. رنیها رو بپذ قهیسل اختالف نیموفقن که ا ییاون ها. بر نخورن قهیسقف باشن به مشکل و اختالف سل هی ریاگه ز

.کنن تکرارش نکنن یو سع رن،یاشتباهشون رو بپذ مداو شیپ یبحث
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...متفکرم لبخند زد افهیرو گونه ام زد و به ق يا بوسه

 .کنه يآور ادیدونسته هامون رو بهمون  یکه کس میدار اجیوقتا همه ما احت یفقط گاه. یدونیرو م نایمطمئنم که همه ا-

مشترك رو  یزندگ کی تیریمد ییواقعا من توانا...بود دهیدست و دلم ترس...فکر تنها گذاشت ایدن کیرفت و منو با  رونیاز اتاق ب مامان

 ادی هیو عمل کردن به تجربه بق حتیبا نص شهیرو نم زیکه همه چ دونستمیم نمیا...گرفتمیم ادی دیبود که با زایچ یلیداشتم؟ خ

.... آدم حرف نزده باشه يکس از اونا برا چیننوشته باشن و ه یکتاب چیتو ه دیکه شا دهیم ادیبه آدم  ییزمان درسا رورم به یزندگ...گرفت

باعث به وجود  يفرد يوتفاوت ها ستیمثل هم ن یدو نفر آدم چیه یاما مطمئن بودم که نسخه زندگ... دونستمیم یمامان رو زن موفق

...مسائل مختلف فکر کردم که خوابم برد بهر اونقد. شنیمختلف م طیاومدن شرا

16

...دمیکش یکوتاه غیصورتم خم شده بود ج يفربد که رو دنیبا د.... تو رختخواب کش دادم و چشمام رو باز کردم خودمو

ممکنه لباس نداشته باشم؟ يفکر نکرد ؟ياصال چرا اومد ؟ياومد یاز ک ؟؟یکنیچه کار م نجایا-

و  دیتوجه خند یفربد ب...بودم دهینداشتم بدونِ لباس خواب یچون لباس راحت. و هم و پتو رو دورم محکم گرفته بودمو کرده بودم ت اخمام

:گفت

 ؟یمن باز کن ينباشه شما چشماتو تو رو ریصبح من به خ شهیمگه م...ممنون....ریصبحت بخ...سالم خانوم گل-

:دو ابروم و اخمام رو باز کرد نیستش رو گذاشت بد. دمیخندیبه روش م دیاما نبا شدیداشت باز م اخمام

نا ...فقط محض چک کردن...نگاهم از رو هوس نباشه دمیقول م...ست؟ین...نظر حالله هی...حقم بود دمیدیاگرم م. دمیند يزیاوال که من چ-

...عقدمونه گهیچند وقت د یسالمت

بدبخت  میقد يلحظه از ذهنم گذشت چقدر دخترا هی. کنهیم یاره شوخد دمیفهم یرو بهم دوخته بود و از رو لبخندش م طونشیش يچشما

از خاله  یوقتها هم گروه یلیخ- نفر از خونواده داماد  هیاز شهرها رسم بوده  یبعض. نداشت یاسب فرق دنیازدواج کردنشون با خر. بودن

.... باشهنداشته  يرادیدختر رو ببرن حموم چک کنن پوست بدنش ا -داماد لیفام يها یخانباج

:دادم عقب و اخمالو گفتم هلش

...معذبم...بلند شو..فربد-

باشه که اگه معذرت  ادتیاما  رم،یاصال من م... منو بگو اومدم خانوم رو با ناز و نوازش بلند کنم سردرد نشن...ها ياز رو دنده چپ پا شد-

....يبر یتونیمن نم یدون همراهو ب نجانیا نایکه مامانت ا یدونیم...مالقات خانوم برمتینم يهم بخوا

:صداش زدم مونیپش...کردم یبداخالق ينجوریا مونیناراحت شدم که صبح نامزد, خانوم  دنیاز احتمال ند شتریاما ب...گفتیم راست

...فربد-

.اما برنگشت.ستادیدر ا دم

...پوشم یلباس م یستیهمونجا با هیاگه سه ثان. دیببخش-

...و گفت باشه دیخند
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...دورم و بلند شدم دمیچیرو پ پتو

...ياگه برگرد کشمتیفربد م... ها ینینب....ها يبرنگرد-

:فربد گفت...باهاش اومده بودم رو چنگ زدم روزیکه د يشلوار

....گردمیبر م شمارمیتا سه م-

...دمیکش یکوتاه غیج

.....نه-

...و جا به جا کردم لمیتند تند وسا بعدم

...وبلوزم کو...بلوزم کوو-

-1....

ن؟؟ییپا امیدورم ب چمیپتو بپ دیمن االن با...ستیبلوزم ن....خاك به سرم فربد-

توجه شمرد یب

-2....

...پتو از رو شونه هام افتاده بود...تخت ریرو بردم ز سرم

....میدو و ن -

...اونجاست دمشید-

....کردم دستم و بهش برسونم یو سع نینشستم رو زم کامل

...سه-

.نشستم سر جام....تخت ریسرم و تند بلند کردم که محکم خورد به ز....زدم غیج ارهدوب

...کارت نکنه فربد یخدا بگم چ.....يوا-

....شد کمیبسته نزد يچشما با

حالت خوبه؟ ؟يشد یچ-

.دورم دمیرو دوباره کش پتو

:گفتم هیحالت گر با

؟ياریو درب میبد اخالق یتالف یخواستیم بخوره به تخت دلت خنک شه؟ متا سر ؟يچرا هولم کرد ینگاه کن یخواستیتو که نم...-

....گشتیدنبال سرم م دادیدستش رو تو هوا تکون م ناهایناب مثل

:درد دارم گفتم یلیکه انگار خ ییام رو جمع کردم و با صدا خنده

....تا خوب بشه یبوسش کن دیبا-

چشمامو باز کنم؟-

:بلند گفتم دوباره



ربر انجمن نودهشتیاکا  64بهاران –  صبح آرزو                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٦٢

...لباس ندارم..با چشم بسته ينجوریمه....نه-

از بس خنده ام رو کنترل ....دادم یم یجا خال شدیم کمیتا نزد...رفته بودم سهیاز خنده ر....گشتیرو غنچه کرده بود و دنبال سرم م لباش

:گفتم یساختگ هیپتو رو دورم محکم کردم و با گر..کرده بودم گلوم درد گرفته بود

...ادیداره خون م...مات رو باز کنچش...یبوسم کن خوادینم

...محکم بغلم کرد....دیرو لبم بود بلند خند یمن که لبخند پت و پهن دنیباز کرد و با د عیرو سر چشماش

...یاون روز دعا کن دم دستم نباش....شمیم وونهیادا اطوارات د نیروز از دست ا هی-

....زل زد تو چشام تیبا جد بعدم

:کردم و گفتم رو جمع و جور خودم

. امیمنم م نییتو برو پا-

بلند بلند  تونستمیتا م...خنده ام رو آزاد کردم...رفت رونیبعدم از در اتاق ب. تخت داد دستم ریرو دراز کرد و بلوزم رو از ز دستش

...دمیخند

...پشت در داد زد از

....يفقط مونده بود تو منو سر کار بذار....یرسم فسقل یبعد به حسابت م-

دوستش نداشت؟ شدیمگر م...

*****

از . دنبالم ادیام کرد و گفت قبل از اومدن بهش زنگ بزنم تا ب ادهیپ مارستانیفربد پشت در ب. اجازه ورود نداشت یمالقات نبود و کس وقت

.اکرم رو گرفتم لیگذشتم و موبا مارستانیب يراهرو

ن؟ییکجا ؟یسالم خوب-

:یگوش يتو دیچیخسته اش پ يصدا

.شدن داریتازه ب. خانومم شیمن پ-

نگار خانوم اومدن؟-

.آره، اما نموندن-

. کن یاستراحت هیتو هم برو  مونمیخانوم م شیتا وقت مالقات من پ. جات و با من عوض کن ایب. باشه من پشت درم-

.اومد رونیبخش باز شد و اکرم ب در

.سالم بهار جان-

اکرم خانوم؟ خانوم خوبه؟ یسالم خوب-

.فکر نکنم...بگم یواال چ-

دشون؟یرفتن؟ خانوم د ینگار خانوم ک-

.انیسر زدن گفتن دادگاه دارن وقت مالقات م هیصبحم اومدن . رفتن شبیهمون د. نه-
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شبیبابت د یمرس. باشه تو برو-

به کالمم بدم يکردم لحن شاد یسع. رو باز کردم آروم رفتم تو 229اتاق  در

....دیقبراق و سرحال یکه حساب نمیبیم...بانو نیسالم بر مه-

:زد و گفت یجون یب لبخند

...تو ایسالم دخترم ب-

یبود و مهتاب دهیپر یرنگ صورتش کم. کنارش نشستم. گرفتم دهیحسرت بارش رو نشن لحن

.زدم یلبخند آرامبخش....زدیم

...دیو محکم يقو یلیشما خ. خورمیبهتون غبطه م-

...زد یگرم لبخند

اما االن . يتو از نگار من هم کوچکتر بود. میباش یخوب يدوستا میبتون کردمیفکرشم نم دمت،یکه د یروز اول. یمهربون یلیتو خ...بهاران-

 ينایتلق ریکه تحت تأث کنمیانکار نم. ستمیخودم نگهت داشتم اصال ناراحت ن شیعمل کردم و پ تمیبر خالف انسان نکهیاز ا. دارم یحس خوب

به خودم . لحظه به ذهنم زد کیفقط تو  ،یپرستارم بش يریبگ میخونه ام و تصم يایتو ب نکهیاما ا. یپوال رو تو برداشت کردمیم فکر قعانگار وا

....روح از دست رفته ام رو بهم برگردونه تونهیم ندازهیهام م یجوون ادیدختر گستاخ که منو  نیگفتم ا

.یمعذرت خواه يبرا دادیم ینیمقدمه چ يحرفاش بو ییجورا هی....دهیبه صفر رسدرش  یبه زندگ دیکردم ام یاحساس م. مکث کرد یکم

:از اشک زل زد بهم سیخ يچشما با

در حقت ظلم کردم نه؟-

...نینگ نطورینه ا-

...دیحرفم پر وسط

که عمل کردم  شیل پپنج سا. با دفعات قبل فرق داره تیوضع ندفعهیا. هیهمش باز نایا فهممیخودم م. دخترم، من آفتاب لب بومم-

پخش شدن ....گلوم، تا دستام و پاهام ریاز ز...االن اما همه بدنم درد داره. داده شدن صیتشخ میبود چون تومورها خوش خ زیآم تیموفق

. کنمیتو بدنم حس م ور کیکوچ يغده ها نیا

 یاونا که سرپناه. رو از خودم دور کردم دمیم و نوهام نگار یخودخواه نیبا هم. به برادرت ظلم کردم. تو رو رنجوندم میبا خودخواه من

و  یو خوش گذرون که مست اشیمرد ع کی....هم داشت گهیبود که به جز من سه زن د ياز نوادگان قجر یکیپدرشون ....جز من نداشتن

که  شیتمام خاطرات بد بچگ کردمیکه فکر م یدرست وقت. زود از دست دادم یلیرو خ دمینو...اوردیبچه هام م يرامشت و لگد هاش رو ب

....شهیسپرده م یمثل فربد به فراموش یمختلف تو ذهنش شکل گرفته داره با وجود دوست سالم و موفق يپدرش با زنا یاز همخوابگ

...به صورتم انداخت یقینگاه دق بعد

. بار با نگار اومده بود شام کیهمون پسره که ...یشناسیفربد رو که م-

:ادامه داد...له تکون دادمرو به نشونه ب سرم



ربر انجمن نودهشتیاکا  64بهاران –  صبح آرزو                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٦٤

 يکه دخترم رو دمیو د دمیبه طرف اتاقش دو. دمیاز خواب پر مهینگار سرآس غیج يشب با صدا کی. دو سال بود که شوهرم مرده بود  -

اورم ب... داشت لباس هاش رو از تنش خارج کنه یبدن کم جونش و سع يافتاده بود رو یکس... افتاده با چشماش به در خشک شده نیزم

دائم انکار  دیاتفاق شده اما نو نیباعث ا یگفتن که جنون آن...شگاهیرو بردن آسا دینو... تنومند پسرم باشه کلی، ه ياون بدن قو شدینم

 تیاون وضع يکه اگر خودم تو کردیم هیگر يجور...نشده و نگار براش پا پوش درست کرده کیهرگز به خواهرش نزد گفتیم...کردیم

کردن که پسرم از  شیخطرناك دادن و اونقدر اونجا بستر یزوفرنیاسک صیو بعد هم تشخ...هکه نگار دروغ گفت شدیاورم مبودمش ب دهیند

....دستم رفت

... ومدیام بند نم هیگر...رو گرفتم دستش

....یلیخ...سخته یلیداغ اوالد خ...رمیبم یاله-

انگار نه انگار که مادرش  نجام،یاالنم که من ا....برنگشت يعاد طیبه شرا گهینگار د. من هر دو بچه مو از دست دادم د،یبا مرگ نو یول-

....نهیفردا رو نب گهیو ممکنه د ضهیمر

 خواستمیو من نم....ختیریاشک م...خوردیغصه م...کردیدرد و دل م. کوه غرور باالخره شکسته بود نیا....ختیاز چشماش ر یاشک دوباره

. متوقفش کنم

به بعد  نیاز ا....کنمیهمه رو پاره م...از تو ندارم یچک چیمن ه..ياز من به دل ندار يا نهیک چیبگو که ه...بهاران يدیبخش تو بگو که منو-

. به خاطر من بمون...برادرت ينه به خاطر چک ها. ، خودت بمون یبمون یاگر خواست

واقعا  گهیاز طرف د. به بزرگترا نه بگم تونستمیبود که نم نیا میزندگ ينقطه ضعفا نیاز بزرگتر یکی. کرده بودم ریگ یبزرگ یدو راه نیب

رو بشکنم که با وجود  رزنیپ نیدل ا تونستمینم. از نو ينداشتم که برگردم تو اون خونه، تو اون اتاق و دوباره روز از نو روز شویآمادگ

..تهبر من گذش یچ دونستیاون که نم. تنهاش نذارم خواستیو ازم م ختیریم کسنش اش

:رو پاك کردم و گفتم اشکم

. نیگردیبر م يعاد یو به زندگ نیشیشما دوباره سر حال م شاالیا-

.حرفش رو زده بود و منو به فکر واداشته بود...اصرار کنه شتریب ذاشتیغرورش نم. نگفت يزیچ

...اومدن نایمدت خونه شهربانو جون و فربد بمونم؟ مامان ا هی تونمیم-

....فم برگردوند و متعجب نگاهم کردرو به طر صورتش

.هستن یمیمامانم با شهربانو جون دوست صم...میبا هم دار یمیقد ییآشنا هی-

:دستم رو باال آوردم و ادامه دادم. نییرو انداختم پا سرم

...فربد....منو...مینامزد کرد شبید -

...زد یگرم که به خودش اومد و لبخند دینکش یطول نهمهیبا ا. وضوح جا خورد به

؟ياوردین ینیریچرا ش...نیخوشبخت باش. دوست دارم دمیپسر رو مثل نو نیمن ا...نمیفربد رو هم بب دیبهت، با گمیم کیتبر-
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:و گفتم دمیخند

. ارهیب ینیریکه ش گمیبهش م. نجایا ادیفربد وقت مالقات م. چشم یول. که خانوم ستیخوب ن ینیریواسه شما که ش-

...رو توش فرو کردم و دادم دستش یدر آوردم، ن خچالیاز  رو وهیآب م پاکت

د؟ینگران-

.نگران نگارم-

:حال با لبخند گفتم نیبا ا گه،ید زیچ ای شهیما مربوط م يبه نامزد شینگران دمینفهم

ادگاه داشتن مجبور شدن امروز د د،یایتا آخر شب هم منتظر بودن شما به هوش ب. نجایخونه اومد ا رفتمیکه من م روزید. حالشون خوبه-

.شب رو برگردن خونه استراحت کنن

:گفت يذوق آشکار با

بود؟ نجایا-

مطمئنم نگار . محبت شدن یکه ب ستین نیاما مفهومش ا ره،یعادت قرار بگ ریآدما به مرور زمان بروز دادن محبتشون تحت تاث دیشا. بله-

دغدغه  ،یزندگ يهایریمنتها درگ. که دختر شما بکنه کنهیمادرش رو فراموش م یک. دیمادرش. دوست داره شتریته دلش شما رو از همه ب

. دنتونید يبرا کنهیم ياالن به فکرتونِ و لحظه شمار نیمطمئنم که هم. شده یبه حضورتون احتماال باعث کوتاه دتها، مشکالت و عا

:بره گفت نکهیخانوم رو داد و قبل از ا يف قرصاحر یب. کرد یپرستار وارد شد و سالم کوتاه. نگفت يزیرو تکون داد و چ سرش

د؟یدرد که ندار. انیم گهید قهیدکتر تا چند د-

.یلینه خ-

 یتا وقت مالقات نمونه بود و من کم يزیچ. میمن و خانوم هر کدوم تو افکار خودمون غرق بود. رو تکون داد و از در خارج شد سرش

فربد و شهربانو جون  اد،یمطمئن بودم نگار م. نه ایرو دارن  یکس دونستمیبودم و اصال نم هدیخانوم رو ند لیوقت فام چیاسترس داشتم، ه

:فربد نوشتم ينشستم و برا یندلرو ص. ومدنیهم م

من پرستار خانومم؟ یگیبه مامانت م-

...لحظه گذشت تا جوابم اومد چند

.دیازم پرس یعنی. گفتم روزیخانومم؟ همون د یخوب-

بود؟ یچ ؟واکنششونیگفت یچ .زمیمن خوبم عز-

.برم رونیکردم که از اتاق ب دایپ يخانوم جواب دادم، همزمان دکتر اومد و من بهانه ا مینگاه مستق ریز. شروع کرد به زنگ خوردن میگوش

؟یخوب...سالم-

...یتو گوش دیچیشادش پ يصدا

؟يدیدیتا حاال تو رفتارش نم شبیت از دداش یاگه مادرم مشکل یکنیگل من؟ فکر م يریگیاسترس م نقدریتو چرا ا-

...باز شد يبه لبخند لبم

..ادیکه شهربانو جون ازم بد شون ب نهیا خوامیکه م يزیچ نیآخر-
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....دیخند بلند

...از من شتریمنتها نه ب....مادرم عاشقته. هم بهت گفته بودم گهیبار د هی...راحت التیجهت خ نیاز ا-

...میبه خانوم گفتم نامزد کردمن  ؟يریگیم ینیریفربد، ش-

:گفت يآروم تر يبا صدا. سکوت کرد يا لحظه

. چشم حتما-

********

به جز نگار، فربد و شهربانو جون، آقا و خانوم به . دادمیکه وقت مالقات به وجود آمده بود گوش م يبودم و به همهمه ا ستادهیا يا گوشه

همه  هیاز ثان يتو کسر. و من مونده بودم تمرکزم رو رو کدوم گروه بذارم زدنیهم حرف مهمه دو به دو با . هم اومده بودن ینسبت مسن

:جون از فرصت استفاده کرد و دستش رو به طرف من دراز کرد و گفت هربانوساکت شدن ش

.یشناسیخانوم عروسم رو که م نیمه ؟يستادیدخترم چرا دور ا-

خانوم . شهیو کنترل اوضاع داره از دستش خارج م شهیکه هر لحظه سرخ تر م دمیدیقط مف. کردمیبه جز چهره نگار نگاه نم زیچ چیه به

:گفت

. امروز بهاران بهم گفت. خوشبخت بشن شاالیا-

:برداشت و گفت ینیریش هیمسن  يآقا. نگار برنداشت. رو تعارف کرد ینیریش فربد

. بودم دهیاز خواهرم شن ادیهر دوتون رو ز فیتعر. نیخوشبخت باش-

. نگار بود ییآقا دا نیا احتماال

بحث . و تو فکر بود نییسرش رو انداخته بود پا. فربد يچشمام رو چرخوندم رو. کرد و از اتاق خارج شد یکوتاه یمعذرت خواه نگار

اونا چقدر همه آدما  زمان نکهیو ا کردنیکردن دختر و پسر خوب صحبت م دایراجع به سخت شدن پ نباریا. بزرگترها دوباره باال گرفته بود

....بودن يبودن، پسرا کار بیخوب بودن، دخترا نج

:پوش بود گفت کیهم ش یلیکه خ خانومه

. عاقالنه انتخاب کرده شهیمطمئنم مثل هم ه،یپسر عاقل م،یشناسیوقت م یلیفربد رو خ-

کنه؟ فینبود از ما تعر یچکیه. زدم یمحجوب لبخند

اگه . شدیاما نم. به نگار فکر کنم خواستمیاصال نم. ییدادم که حتما رفته دستشو يبه خودم دلدار. ختیلم رد. رو بلند کردم، فربد نبود سرم

دختر  نیا. فربد مهم باشه يدرصد برا کینگار حتا  خواستمینگار براش مهم بوده، من نم یعنی نیا ؟یبده چ يفربد رفته بود بهش دلدار

بود که فربد رو عاشقانه دوست داشت و  یاز همه مهمتر، همون. کرد رمیکه خار و حق ی، همونمن شد يها یکه باعث تمام سخت ودب یهمون

 نیفربد همچ. بشه یبد خال يسرم رو تکون دادم که از فکرا....وار فربد رو دوست داره وانهیبودم که د دهیاون شن نویبارها من از زبون ا

بود که خودم رو  نیفکرم رو منحرف کنم ا یتا کم دیکه به ذهنم رس یتنها راه. تنداش يقصد چینگار ه شیپ رفتیم ماگر یحت. نبود یآدم

:رو به شهربانو جون گفتم. کنم کیمالقات کننده ها شر يتو بحث و گفتگو
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خونه بودن؟ نایمامان ا-

امروز عصر؟ يگردیتو که بر م. داشتن دیخر یکمی رونینه، رفتن ب-

گفته بود نگران چکها نباشم و به خاطر خودش بمونم، اما هنوز که هنوز بود از واکنشش  یکه زبون درسته. به خانوم نگاه کردم فیبالتکل

.دمیترسیم

:زد و گفت يلبخند خانوم

با  نجایو واقعا ا شمیمنم تا فردا مرخص م. دنیو توجه نشون م ذارنیبچه ها به مامان باباشون احترام م نمیبیم یوقت شمیمن خوشحال م-

.ینگران من باش ستیهستن الزم ن نجایا نایتا مامانت ا. یکه تو بمون ستین يازیار نپرست نهمهیا

:کردم و رو به شهربانو جون گفتم یکوتاه تشکر

.امیهشت م يو حدودا مونمیپس تا شب م-

:دوباره گفت خانوم

 ياون وقت شب چه جور. که تموم شد برووقت مالقات . شونینیبب یک ستیمعلوم ن گهیبرگردن د نایمامان ا. دخترم، نگران من نباش-

خونه؟  يبرگرد يخوایم

مناسب  یدسته گل يهفت هشت نفر. گفتم و به طرف در رفتم یمالقات اومده بودن چشم کوتاه يبرا یورود خدمه خونه که دست جمع با

تا زن  شیش نیکه مثل خواجه حرمسرا ب چارهیب یداده بودن دست عال وهیپر از کمپوت و آب م سهیک هیبودن با  دهیشون خر یبا وسع مال

هنوز . دراوردم تا گلها رو بذارم توش يگریرفتم و گلدون د يواریبه طرف کمد د. و گل ها رو از دستش گرفتم فتمجلو ر. افتاده بود ریگ

چشم چرخوندم و دنبال . رو نگاه کردم مارستانیب اطیاز پنجره ح دمیسرك کش. بود یرفتنش هم منتف ییحدس دستشو. فربد برنگشته بود

بود  يدرست روبه روش، پشت به پنجره پسر. کردیبود و با دستمال اشکاش رو پاك م ستادهیا یختکنار در. دمیاول نگار رو د. فربد گشتم

.رفتم ییبه طرف دستشو. زدیقدم م یکه عصب

. زمیتو گلدون آب بر رمیم-

کنه؟ آرومش کنه؟  یبگه؟ معذرت خواه خواستیم یچ....ه بود با نگار صحبت کنهفربد رفت... نبود یبهتره بگم حس. تو بدنم بود يبد حس

نگار  خواستیفربد نم. رو دوست داره گهینرفته بود داد بزنه و مطمئنش کنه کس د. کنه عشیکنه؟ مطمئن بودم نرفته بود که ضا دوارشیام

:گفتم رفتمیبخش م یبه سمت در خروج کهیدرحال... يپرستار ستگاهیا يگلدون رو گذاشتم تو....رفت ینم بالشبشکنه وگرنه دن

....گردمیاالن برم-

 ومدیکه از من برم يو تنها کار دیکشیطول م يادیداشت ز...منتظر آسانسور شدم. خورده بود چیپام تازه پ. درست راه برم تونستمینم هنوزم

؟یخوب که چ رم؟یچشون رو بگم خواستمیبودم م یدنبال چ دونمینم. بود که دعا کنم به موقع برسم نیا

از طبقه دوم  دینکش یطول. چه خبره نییاون پا نمیب خواستیام فروکش کرده بود اما هنوز هم دلم م هیشور اول. ستادیروم ا يجلو آسانسور

 ییبه سمت جا .اومده بودن يهوا خور يتوسط پرستارها برا لچریو يرو ماریب يقشنگ بود و تعداد مارستانیسبز ب يفضا. نییپا میدیرس

داشت نگار  یفربد بود که سع. ومدیم شیصداشون کم و ب....نشستم مکتهایاز ن یکی يآروم رو....فربد و نگار اونجان زدمیرفتم که حدس م

...و کمتر داد بزنه ارهیتر ب نییسادش رو پا
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؟یکنیرو نم نجایا يضایحال مر تیچرا رعا ،يبا من مشکل دار....مارستانهیب نجایا-

...یستین شتریب یعوض هیتو ...فربد يمالحظه ا یب یلیخ-

...شد کشینزد فربد

....یگیم یمواظب باش چ-

:فاصله شون رو پر کرد و گفت نگار

...ازت متنفرم ده؟یسراغ دختر آفتاب مهتاب ند یازدواجت رفت يبرا ،ياستفاده هاتو کرد... گمیدروغ نم-

...شد يدوباره اشکش جار و

تو  یهرچ... داغون بشم شتریبمونم و ب تونستمینم...کردیم تمیفکرشم اذ یحت....نگار و فربد یعنیاستفاده؟ فربد؟  گفت؟یداشت م یچ

هنوز کامل دور نشده بودم که ضربه آخر ...شعار احمقانه نبود هیاز  شتریحرف برام ب نیگرچه ا...شدیگذشته فربد بود به خودش مربوط م

...:وارد کردجونم  یبدن ب هنگار ب ادیرو فر

....یبه من دست نزن عوض-

***

سر خودش  ییاما اگر نگار بال. بود که نگار رفته باشد دواریته دلش ام. چرا دنبال نگار آمده بود دانستیاصال نم. دیموهاش کش يتو یدست

. کردیسرزنش م شیسهل انگار خودش را به خاطر. کردیقبل از رساندن بهاران با او صحبت م دیبا. دیبخش یهرگز خودش را نم آوردیم

به بهاران  دیبا. آنها جانش را از دست بدهد يبه خاطر شاد یبود که کس نیا خواستیکه فربد م يزیچ نیبود و آخر یشنگار مستعد خودک

هم فراموش که خودش را  شدیچشمانش گم م يدر جادو دیدیدختر را م نیا یآنقدر وقت. و نگفته بود دینگو يزیکه فعال به نگار چ گفتیم

. حس ترحم در دلش نداشت جزچه خاصه نگار را که به او  کردیم

آنقدر آروم از اتاق خارج شده بود . پشت پنجره نبود یکس. باال را نگاه کرد. شد کشینزد. دید نیزم يزانو زده به رو یرا کنار درخت نگار

. تا برگردد باال دیچرخ... "مرد یکنیم یچه غلط نجایا شهیراحت مبهارت نا یکنیاگه فکر م "...از خودش بدش آمد....متوجه نشود یکه کس

...دار نگار متوقفش کرد ضبغ يصدا

؟يدیبه آرزوت رس ؟یخوشحال-

 دینگار انسانها و احساسات را به د دانستیم. است مارینگار ب دانستیم داند،یرا حق خودش م زینگار همه چ دانستیم. کرد آرام باشد یسع

.کندیش نگاه مو متعلقات ایاش

.منم حق انتخاب داشتم-

 خواست،یهرچه را م. تا نکرده بود نیاو را چن یمشکل چیه. زانو نزده بود یکس يهرگز جلو. بلند شد نیزم يزد و از رو يپوزخند نگار

که سر و کار داشت  ییا تمام کسافربد ب. بود امدهیمحاسباتش درست از آب در ن نباریاما ا. با نفوذ, با قدرت، با پول . اوردیبه دست م شهیهم

. شرکتش باشد لینخواسته بود نگار وک یحت. بود رفتهیشرکتش کمک نگار را نپذ سسیٔتا يبرا یبه خاطر آورد که فربد حت. کردیفرق م

اشکش را . د شدمحبتش خواه بندیدر حقش بکند بعدها پا یاگر به نگار اجازه دهد لطف دانستیم. کرده بود ینیب شیرا پ زیپسر همه چ نیا

...خواستیفربد را م شتریب دانستیرا م نهایحاال که ا. پاك کرد
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من بودم تنها دختر در  ؟یشونزده سالت بود حق انتخاب نداشت یوقت ؟یحق انتخاب داشت یکه بهم بگ ؟یدنبالم که چ ياومد-

?....دسترست

 "شد؟ینم ختهیدر من برانگ یحس چیه دنتیبا د ممیشونزده سالگ یچطور بهش بفهمونم حت "فکر کرد فربد

:جواب داد محکم

رنگارنگت کمکت  يخواستگارها انیتو جر. میکردم که ما فقط دو تا دوست يآور ادیهر سال که گذشت من بهت . باش ینگار، منطق-

. شترینه ب...دمیدیوست مد کی يمن تو رو جا. یباش یکه منطق زنمیحرفا رو م نیا.. یش یکه عصبان گمیرو نم نایا. یانتخاب کن کردمیم

کس به خاطر من  چیمن دوست ندارم ه. يشدیم تیاذ یچون داشت. ساده ام رو هم کات کردم یهمون دوست یسال نشده که حت کیهنوز 

.بشه تیاذ

کوچک در قلب  کی. القلب و مهربان است قیاز اندازه رق شیچون ب نجاستیفربد ا دانستیم. اعصابش بود ياز حد فربد رو شیب یمهربون

از قلب  يفربد جدا يریتا بفهمد محکم بودن و نفوذ ناپذ. پسر رو کشف کند نیا تیسالها گذشته بود تا ماه. يمحکم و قو يپوسته ا

. کند به امان خدا شیرها جهینت یب توانستیرابطه گذاشته بود و نم نیا يرو يادیز يزمان و انرژ کردیهرچه فکر م. مهربانش است

پس براق . کردن جواب نداده بود يرا باز یمهربان و احساسات ياما التماس ها و نقش دخترها. کند یخوشبخت يو آرزو دیبگو یخداحافظ

:شد تو صورت فربد و گفت

 ندهیهمسر آ يدزد هیهنوز قض...يدیپرورش م نیمار تو آست يدار یدونیتو که هنوز نم...به خاطر خودم ناراحتم؟ نگران توام يفکر کرد-

...دهات حل نش

 شهیبود مثل هم دواریام...دیرسیم نجایزود ا ای رید...دیچرخیم یو نگران نگاهش به هر طرف زدیلنگ م مهیبه بهاران افتاد که سرآس چشمش

:داد زد يبلند تر از حد عاد یکم....زد یلبخند بدجنس....و استراق سمع کند ستدیبا يگوشه ا. کند و خودش را نشان ندهد یبهار بچگ

...فرصت طلب کی...پسرا هیمثل بق تو هم-

:گفت یبه آروم...بلند نگار شوکه شد ياز صدا فربد

؟یکنیرو نم ضایحال مر تیچرا رعا يبا من مشکل دار....مارستانهیب نجایا-

:بلند تر داد زد....که مات فربد شده بود دیرو د بهاران

...یستین شتریب یعوض هیتو ... فربد يمالحظه ا یب یلیخ-

...رفتیم شیخوب پ زینگار همه چ يبرا...شدیم کشیداشت نزد بدفر

...یگیم يدار یمواظب باش چ-

...کندیرا م مارستانیمالحظه ب دانستیم.... دیدیفربد م يرو تو چشما تیعصبان

:تر شد کینزد نگار

....زت متنفرما ده؟یسراغ دختر آفتاب مهتاب ند یازدواجت رفت يو برا ياستفاده هاتو کرد...گمیدروغ نم-

:گرفت تینگار رو با عصبان ياز کوره در رفت و بازوها...گشتیم "استفاده"واژه  یذهنش دنبال معن يتو...شوکه شد فربد

؟یگیاز تو استفاده کردم؟ چرا پرت و پال م یمن ک ؟یگیم يدار یچ یفهمیم..خفه شو... خفه شو-
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:زد غیبلند تر ج....باشد دهیا نشنفربد ر يآرزو کرد صدا...شدیکه دور م دیرا د بهاران

....یبه من دست نزن عوض-

سرو ته اش  یب يحرفا...را نداشت یآن همه مهربان اقتیدختر ل نیا...نداشت اقتیل....کنار درخت پرتش کرد مکتین يمحکم رو فربد

....و سرتق یو دوست داشتن نیریآن دختر ش..بار هزارم در دل قربان صدقه بهارش رفت يبرا.... شدن نداشت یارزش عصبان

و  يارزش دلسوز ینگار حت....شده بود بتشیتا حاال احتماال متوجه غ...کردیدخترکش را نگران م نیاز ا شیب دینبا...طرف بخش برگشت به

....ترحم نداشت

از  بشیخدا رو شکر کرد که رق...ودب ینیشبینگار چقدر در دل خدا رو شکر کرد که بهاران ساده و قابل پ دیند...دیو لبخند نگار را ند رفت

....دانستینم چیه رنگیو ن لهیح

...دادمیدستام مشت شده بود و نا خودآگاه ناخونام رو تو گوشت دستم فشار م...يپرستار ستگاهیکنار ا ستادمیا

چرا صبر نکردم تا مطمئن شم بغلش کرده تا آرومش کنه؟ ستادم؟یچرا نأ-

! کردیرو دوست داشت که باهاش ازدواج مآخه خنگ خدا، اگه فربد نگار -

خدا کجا برم؟ آخه منو  يکار کنم؟ا یخدا چ يا.نکن هشیگفت؟ توج ینگار چ يدیمگه نشن... گفتنیم یچ دمیخودم شن...دمیخودم شن-

به نامزد کردن؟ یچ

بغلش  یرفت....به طرفم اومد يا لبخنددر بخش باز شد و فربد تا چشمش به من افتاد ب. رفتمیم گهیطرف راهرو به طرف د هیاز  سرگردون

...زنهیم میچه لبخند! راحت شد؟ خوش خوشانت شده التیآروم شد؟ خ ؟يکرد

 دونستمیبانوان شدم که م ییبهم برسه وارد دستشو نکهیقبل از ا.برداشتم يپرستار ستگاهیرو که گذاشته بودم تو ا یزدم و گلدون چنگ

نذار ! فربد تو رو انتخاب کرده و تموم! بهاران یکنیچرا بش شک م"...دیچونه ام لرز...موندم رهیخ به خودم نهیآ يتو یکم...ادیب تونهینم

داره که  نویعشقتون ارزش ا "وجدانم دوباره با آرامش گفت....دیگونه ام غلط يقطره اشک رو هی...."رابطه ات بزنه شهیبه ر شهیشک ت

....گرفتم رشیآب رو باز کردم و گلدون رو ز...."بخواه حیتوض نرو ازش یطرفه به قاض کی....يبهش بد حیفرصت توض

 "د؟یبپرسم؟ مگه اون پرس یاالن برم چ....هم تو آشپزخونه نمونده بودم قهید کیمن حتا ....دهیم ریچطور خودش به هومن گ"

قبول  کنم،یانکار نم....ه طرف در رفتمتو هم ب دهیکش يبا اخما....کردم یاز آبش رو خال یآب رو بستم و کم. پر از آب شده بود گلدون

رفتار اون در مقابل هومن و عکس  سهیاز مقا یناش شتریواکنشم ب...کنه انتیبهم خ مونیتو روز بعد از نامزد تونستهیداشتم که فربد نم

....من بود تارالعملش به رف

 يکار بد دونستیانگار خودش م....لبش بودهم کنج  یلبخند کج...دستش رو به طرفم دراز کرد... بود ستادهیپشت در ا هنوز

حرف به طرف اتاق خانوم رفتم و گلدون رو گذاشتم رو  یب. رمیگلدون رو با دو دستم گرفتم که مجبور نشم دستش رو بگ....کرده

:رو به من گفت ایثر....گلها رو باز کردم و گذاشتم تو گلدون. ستادیفربد وارد شد و کنارم ا...زیم

.شما برو بهاران جون...مونمیخانوم م شیامشب من پ-
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 یبود و به حرف نیزبونم سنگ. تکون دادم يحضور شهربانو جون سر نیو همچن نایمامان ا ادیاصرار کنم که بمونم اما با  اومدم

آسمون که به ...دیخوابینم شتیشبم پ هیحاال ! انحصار طلب يمردها...خنده ام گرفت...چشم غره رفت ایکه به ثر دمیرو د یعل...دیچرخینم

...ومدینم نیزم

:گوشم گفت ریخانوم رو بغل کردم که ز...کم همه عزم رفتن کردن کم

مثل دختر خودم  دمیبه روح نو... بهاران شمیبرگرد پ... تو و فربد براش مهمتر از من بود ينامزد... شستم میمن دستم رو از دختر واقع-

....دوستت خواهم داشت

جواب شهربانو جون رو داده بود  يچند کلمه ا...نگار اومده بود، با فربد حرف زده بود... دادیخبر از دل آشوبش م دو رگه از بغضش يصدا

....با مادرش رفته بود یحرف چیه یمن و فربد ب يو در واکنش به خبر نامزد

...هستن حداقل نجایا نایمامان ا یتا وقت... دیبهم مهلت بد-

من که کمبود محبت نداشتم که بهم قول محبت . گفتم و دنبال فربد روانه شدم یلب ریز یخداحافظ. فتنگ يزیرو تکون داد و چ سرش

سرش  ییو بال رفتمیاگر نم. مونهیزنده م گهیمعلوم نبود خانوم تا چند وقت د گهیاز طرف د...مامانم رو با تمام وجود دوست داشتم! دادیم

....و شاد کنم و نکردم یدل تونستمیم کردمیفکر م متا آخر عمر ومدیم

....دیو ترد ،یدو راه ،یاما فکر من پر بود از آشفتگ دونستمیرو نم هیبق. همه در سکوت تو افکارشون غوطه ور بودند. میشد نیماش سوار

کنار در باغ ...دکریهر وقت سر بلند کردم داشت نگاهم م...نگاهش رو تا دم خونه از صورتم نگرفت....کرد میصورتم تنظ يرو رو نهیآ فربد

:و گفت ستادیا

.میاین دیواسه شام هم شا...ییجا میبر دیمادر من و بهاران با-

رو  هینداشت بق یلیاما دل. کنم یهام رو سرش بزنم و حرصم رو سر خودش خال غیج. تو سر و کلّه فربد بزنم تونستمیم. نکردم یاعتراض

:دیشهربانو جون خند....مشکالتمون کنم ریدرگ

...خوش بگذره. ظبش باشموا-

فربد اجازه داد شهربانو جون بره داخل، . نییکردم و سرم رو انداختم پا یآروم یخداحافظ. شدم و نشستم جلو ادهینگاه شهربانو جون پ ریز

.شدمیداشتم کالفه م. گفتینم يزیچ. ضبطش رو بلند کرد يدست برد و صدا...دو تا بوق زد و راه افتاد

م؟یریکجا م-

...يس زبونم دار، پِ-

م؟یبریم يکجا دار یبگ يخواینم-

. میدور بزن یکمی میریم-

...ادیهم ب ایبرد یگفتیخوب م-

برم؟ تونمینم ییجا تنها چیمن با خانومم ه یعنی-

 دیتم؟ نبامن ناراح دیفهمیخودش نم یعنی...حرصم در اومده بود..زدینم میاما خوب حرف...نبود یفربد عصبان...گذشت یکم...نگفتم يزیچ

.میبهش بفهمونم عصبان تونستمیتابلو تر نم نیاز ا خواست؟یمعذرت م
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؟يبد یحیتوض يخواینم-

...يآخرش حرف خودتو زد! بهاران يریبم الل

.دستم رو گرفت و گذاشت رو پاش، نوك انگشتام رو ول نکرد آروم

راجع به؟-

گه؟ید فتادهین یاتفاق یعنی-

شده؟ يزیچ-

 يزیچ گهیروم رو کردم سمت پنجره و د. کردم و دستم رو از تو دستش در آوردم یپوف. چپ یکوچه عل زدیقشنگ خودشو م چقدر

..نگفتم

 کردمیاضافه شده بود که فکر م نمیا امیحاال به همه ناراحت. شدم ادهیدر رو باز کردم و پ...مییکجا دونستمیاصال نم...نگه داشت یپارک کنار

 نیدوست داشتم غر بزنم و اعتراض کنم که چرا منو تو ا...ظهر بود و هوا هنوز گرم بود... حرف زدن نداشتمحوصله ....فهمهیفربد منو نم

 دیچرا با کردمیدرك نم. فکرم از نگار پر بود...شدیدعوامون م کردمیاما حوصله همونم نداشتم، دهانم رو باز م. نجایا يآورد گرماظهر 

....دستم رو گرفت و شروع کرد به حرف زدن....ستادیاون راه؟ کنارم ا حاال چرا خودشو زده به. دنبالش رفتهیم

حالش جا اومده؟  دهیخوب خانومم چطوره؟ خانوم و د-

....جا اومده یحالت حساب يدینگار رو د ،يتو بهتر يبگم انگار خواستم

.دمیبازوم رو گرفت و تو چشام زل زد، نگاهم رو دزد.نگفتم يزیچ اما

شده؟ یبگه چ خوادیخانومم نم-

تکونم داد و گفت یکم دیرو که د سکوتم

....حرف بزن-

دستا بغلش کرده بود؟ نیبا هم...نگار دنیهنوز دو ساعت نگذشته بود از د...فقط چشمام پر از اشک شد...نگفتم يزیهم چ باز

....منو نگاه کن بهاران-

...رو باال آوردم نگاهم

...کالفه تر شد دیرو که د اشکم

...سوالتو بپرس...بهاران بپرس-

؟یدونینم یعنی-

!دونمینم غمبریبه پ دونم،ینم ریبه پ-

 یتنش کرخت يلمس گرما....چقدر به موقع...کنارم نشست و دستش رو دورم حلقه کرد...نشستم، سردم شده بود یمکتین يحرف رو یب

:دمینگاهش کردم و محکم پرس...زدمیجا م دیداشتم، نبا اجیآغوش احت نیمن به ا....برد نیوجودم رو از ب

دنبالش؟  يبر یواشکیداشت که  تیاهم نقدریبرات مهم بود که ناراحت نباشه؟ ا نقدریا یعنیدنبال نگار؟  یچرا رفت-
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...نگاهش عوض شد رنگ

...ارهیسر خودش ب ییمن بال ماتیکس به خاطر من و تصم چیدوست ندارم ه...بهاران ضهینگار مر-

من نسبت به نگار نظر مثبت  یدونستیتو م. شهیهم م هیشامل حال بق تیمهربون نیا ای یمهربون نهمهیقط با نگار اف کنمیفکر م یگاه-

هاش  يباز طهیسل نیما به خاطر هم یو جدائ يکه سه ماه دور یدونستیم...اوردهیدختر چه بالها که سر من ن نیکه ا یدونستیم....ندارم

؟ ....براش سوخت دوباره دلت یآخه رو چه حساب...بود

...رو گرفت دستم

 نکهیمن از ا...شناسهیکس نگار رو بهتر از من نم چیه...بهش نداشتم یاحساس چیوقت ه چیرفتم مطمئنش کنم ه....نگفتم يزیمن که چ-

بهش نداشتم  یت حسوق چیرفتم که مطمئنش کنم ه. رابطه ما رو خراب کنه تونهیفکر کنه م نکهیاز ا شتریاما نه ب دم،یترسیکنه م یخودکش

...کرد غیج غیج یاما خوب حساب... بوده مارشیو سو تفاهمات ذهن ب

....يتوام بغلش کرد-

:گرد شد چشماش

...بگم یبغلش کردم؟ آخه دختر من به تو چ يدیخودت د يبا چشما ؟یمن؟ ک-

...شد یدفعه عصبان کیبعد  و

؟يکرد بیجدا منو تعق!! بهاران ؟يکردیم بیمنو تعق-

...دمیخودم د يبا چشما گفتمیبود اگه م وغدر

...يکرده بود رید...خوب ...بینه به قصد تعق... اومدم دنبالت-

...کم نشد تشیعصبان از

...دهیکه اون تو رو د خورمیکنه؟ من قسم م ينگار هرجور دلش خواست بامون باز يستادیا ؟يپس چرا خودت رو نشون نداد -

...دیموهاش کش يتو یدست

....دفعه صداش رو باال برد کیو  گفتیپرت و پال م نقدریچرا ا فهممیال محا-

که حداقل  کردمیبه حرف فربد اعتماد م دیمشخص بود که با...بودم زاریخورده بودم؟ از حماقت خودم ب يباز...وا رفتم مکتین يرو

:آرومتر گفت يفربد با صدا...الل شده بودم..نگفتم یچیه.ستین ضیمر دونستمیم

...میومدیبهتر از پسش برم یدو تائ...يکاش خودتو نشون داده بود يا-

ها نقشه اش  يباز طهیسل نیبودم که ممکن ا دهیکه نگار با من کرد بازم نفهم يباز نهمهیبعد از ا. وجودم نشست يتو یشرمندگ احساس

، اما هنوزم اعتقاد داشتم قدم اول اشتباه رو فربد شده بودم مونیپش. ومدیناراحت م یلیفربد به نظر خ. صدا سر جام نشستم یب.. باشه

تا  کردیصبر م کرد؟یکار م یمن بود چ يجا گهیهرکس د. کردیو فکر م نییسرش رو انداخته بود پا. نگاهش کردم یمچش ریز. برداشته

 شیدوست معمول...کردم یدوست دختر سابقش؟ به خودم دهن کج شینباشه که رفته پ الشمیخ نیشوهرش خوش و خرم برگرده و ع

با ....رسامیدنبال مثال ام رفتمیمن م یعنی...شدیم یبرعکسش افتاده بود چ اتفاق نیاز ذهنم گذشت اگر هم! نه دوست دختر سابق...بوده

چند  يمنو حداقل برا یتو قلبم نسبت بهش بود، مطمئنم فربد زندگ یاحساس نیکوچکتر یداشتم نه حت یمن با اون نه ارتباط خاص نکهیا
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نشستم  نهیدست به س...بشم یاعتنائ یب ينجوریرابطه مون ا يبرا یانانصاف نبود که من به خاطر نگر...انصاف نبود نیا. کردیجهنم م یساعت

...نگم یچ چیه ومدهیگرفتم تا فربد به حرف ن میو تصم

 ومدیم ای. حرکت کردم نیف به سمت ماشحر یو ب ستادمیبلند شدم ا..رفتیحوصله ام داشت سر م...هم به سکوت گذشت گهیساعت د مین

نفسم رو آه ...يا ياعتماد یو نه ب یباشه نه نگران ينه نگار شمیم داریبعد که ب. بخوابم کمیبرم خونه  خواستیدلم م...گهید ومدینم ایدنبالم 

قصد نداشت ...دمییپایکاتش رو محر یچشم ریز. نشست کنارم. حرف سوار شدم یرو زد و من ب نیماش يفربد قفل مرکز. دادم رونیمانند ب

:آروم زمزمه کرد. به طرفم برنگشت. شد رهیبه رو به رو خ یکم. حرکت کنه

اعتماد قمار  نیهم يشون رو برا ندهیآ یاونقدر به هم اعتماد دارن که دارن زندگ یعنی رسنیم يبه مرحله نامزد یدو نفر وقت کردمیفکر م-

...ه اول امتحان پس دادنهو ازدواج تاز ياما مثکه نامزد. کننیم

...شدیکه آدم خلع سالح م کردیم يبا کلمات باز نیهمچ. رو صدا دار پوف کردم نفسم

...قصدم امتحان کردنت نبود-

...به طرفم برگشت تند

و صالح تو  ریطرف ماجرا نه خ هی یدونستیم یبود؟ اونم وقت یسر و ته چ یب ينصفه  يمکالمه  هیگوش دادن به  یواشکیپس منظورت از -

. و خودش کنهیفقط و فقط به خودش فکر م وانهیکه اون د یدونستیم. و نه من خوادیرو م

:با حرص گفتم! کردمیفکر م دیکه نبا زایزده بود به چه چ بشیغ هویکه  طیمن تو اون شرا. داشت یچه توقعات...تو گلوم نشست بغض

. نگار خوشگله و تو دل برو نتونستم فکر کنم نکهیبه جز ا زیچ چیبه ه. فکر نکردمبه جز احساس نگار به تو  زیچ چیمن اون لحظه به ه-

 یواشکیگوش دادم چون تو  یواشکیاونقدر ناراحت نشدنش مهم بود برات؟ من  یعنیدنبالش؟  یفکر تو سرم بود که چرا رفت نیفقط ا

!یرفت

...داشتم يرو زده بودم و احساس بهتر حرفام

بهم عالقه  یدونیو م دونمیکه م یدنبال کس رفتمیتو بودم و م تیاگر من تو موقع...نبود فربد یچون کار تو منطق...کنمفکر  ینتونستم منطق-

 ؟يکردیدو دو تا چهار تا م ینشستیم شد؟یم یداره، واکنش تو چ

.داشتم يرتونسته بودم از خودم دفاع کنم و احساس بهت....ساکت شد يچند لحظه ا. رو دور فرمون سفت کرد دستش

..يستادییگوش م دینبا یول-

و همچنان اخمام تو همه، دماغم و  گمینم يزیمن چ دید یگذشت، وقت يا قهیچند دق. بود يجور نیهم شهیهم... صداش خنده داشت ته

:گرفت و گفت

...يشدیم لیوک دیتو با..کنه ریخدا آخر عاقبت منو به خ مونه؟یگفتن برام م يبرا میمگه من جلو تو حرف-

بار هزارن تو دلم از خانوم تشکر  يو برا...در دفاع از خودش حرف بزنه تونستیکه تا پارسال نم میزدم و نگفتم که من همون يمحو لبخند

! چقدر احمقانه بهش شک کردم....تر شدم کیبه فربد نزد یکم...کردم

:گفتم نییزانو هام گذاشتم و با سر پا نیتا دستم رو ب دو
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...زشت بود اومدم دنبالت یلیکارم خ...کردمیبهت شک م دینبا...دیببخش یلیخ یلیخ...دیببخش-

.رو انداخت دور شونه ام دستش

 یلیخ...يریکه مچ منو بگ يستادیکه گوش وا يکرد یاما کار زشت رو وقت. دنبالم نشون داد چقدر رابطه مون برات مهمه يامد نکهیاتفاقا ا-

...یحرفا بهم اعتماد داشته باش نیاز ا شتریتم بانتظار داش. شدم بهاران ریازت دلگ

...مقدمه گفتم یب... شدیتموم م دیبحث با نیا ییجا هی

...یلیخ...دوستت دارم فربد یلیخ -

...موهام مرتب کرد و گفت يشالم رو رو...خودش رو نباخت نهمهیبا ا...چشمام نگاه کرد يتو شوکه

ون فسقل خانومدوست دارم از زب نیاول دنیبه مناسبت شن-

میداشته باش یشب دو نفره عال هی خوامیم

؟یستیناراحت ن گهید-

...یکنیتکرار نم گهیو مطمئنم د يچون که متوجه اشتباهت شد ستمیبشم، اما خوب از دست تو ناراحت ن يعاد کشهیطول م کمیخوب  -

:با خنده گفت دیگردم رو که د يچشما

..خوبه؟.... نگارالبته منم اشتباه کردم رفتم دنبال -

 ياون، اون برا يمن برا... میکرد دیخر یو کم میاطراف زد يبه پاساژا يسر... میزمان داشت یپنج عصر بود و هنوز تا وقت شام کل ساعت

رسوران  هی میشام رفت...کردن واسه خودت هم لذت بخش تره دیاز خر يکه دوستش دار یکردن واسه کس دیخر دمیفهمیحاال م... من

 یشگیهم يهمون جا میبعد هم رفت... گوشت و قارچ یولیمرغ و خامه خوردم و فربد راو يمن پاستا. داشت یائیتالیا ين که غذاهاگردو

تکون  تونستمیخورده بودم که نم نقدریچون واقعا ا میکن يرو ادهیساعت پ میو من فربد رو مجبور کردم ن میفندق و انبه خورد یبستن

در رو بست ...تو اتاقش میدستم رو گرفت و رفت...میآروم از پلّه ها باال رفت. بودن دهیساعت دوازده بود و همه خوابخونه  میتا برگشت. بخورم

...گذاشت نیرو زم دیخر يو بسته ها

...نمیلباسا رو تو تنت بب نیامشب تک تک ا نیهم خوامیم-

گرمم ...دادیدلم رو تکون م يتو يزیبود که چ قینگاهش عم رنقدیا. کردینگاهم م یاز سر شب تا االن جور خاص. خاص شده بود نگاهش

به لبهام نگاه  رهیخ. چشمام رو باز کردم. دیلبم کش يرو یدست. شد کمینزد یدادم و چشمام رو بستم، کم هیبه در تک..طاقت بودم یشده و ب

..کردیم

 ؟یپوشیلباسات و م-

...آروم گفتم...تا از فربد دمیترسیم شتریودم باز خ...دخترونه ام به جوش و خروش افتاده بود احساسات

.ادیبرم؟خوابم م شهیم-

...کرد و زمزمه کرد کتریباز شد، صورتش رو بهم نزد یبه لبخند قشنگ لبش

؟يدفعه ا کی ؟ينجوریهم-
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نم؟ در برم؟ نه زشت چه کار ک دیکه حاال با کردمیفکر م نیفقط به ا...شدیفاصله صورتم با فربد کمتر م...دهانم رو قورت دادم آب

همه ...اش فکر کنم هیفرصت نشد به بق...بعدا نگه از خداش بود؟ ستادمیاما اگه ا...وقت از حدش تجاوز نکرده بود چیفربد ه...بود

.به خودم گفتم... کردنیتو دلم پروانه شده بودن و با هم پرواز م ایاحساسات دن

"...نکرده فکر راهیب نیاگرم فکر کنه از خدام بوده همچ"..

:سرم رو بغل کرد و گفت...شدیباال م نییاش پا نهیقفسه س...شد رهیصبر کرد و تو چشمام خ یکم...  ستادیاز حرکت ا...

...دوستت دارم یلیخ-

که به  ییبا صدا. نبود کار دست خودم بدم دیبع موندمیاگر م. بود ازش جدا شدم یبه هر بدبخت. ومدیام م هیچرا گر دونمینم...نگفتم يزیچ

  .رفتم سمت اتاقم دیلرزیم جانیکه از زور ه ییگفتم و با پاها يریشب بخ شدیم دهیزور شن

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

***

بود که خجالت  ریانقدر د. امتحان دادن نداشتم یبود و من اصال آمادگ انیفرجه امتحانا رو به پا. شدم داریاز حد معمول ب رترید صبح

 يمویشرت کاله دار ل یت میبود دهیخر شبیکه د ییلباسا نیاز ب. خودم رو مرتب کردم یدست و روم رو شستم و کم. نییبرم پا دمیکشیم

. ونیزیکه نشسته بود جلو تلو دمیشدم و مامان رو د ریاز پلّه ها سراز. دمیو پوش تا رو زانو رو انتخاب کردم یخی نیو شلوارك ج

...مامان ریصبح به خ-

...ریظهر شما هم به خ-

...شدم و بوسش کردم کشینزد آروم

د؟یچرا زودتر صدام نکرد-

.یذره بخواب هیگفتم  ن،یاومد رید شبید-

. برهیمامان تا قبل از برگشتن ما خوابش م کردمیچه ساده بودم که فکر م. بدبود رفتم تو اتاق فر دهیحتما د. دمیکش خجالت

 غهیبابا و مامان با خوندن ص. هم به سرعت برق و باد گذشت و تا چشم به هم گذاشتم وقت رفتنشون بود نایسه روز بودن مامان ا دو

 يزیاز هرچ شتریتو دلم ازشون تشکر کردم که ب. میقد کندفعه بعد از امتحانات من ع کیبود که  نیمخالفت کردن و نظرشون ا تیمحرم

تو لفافه رسوند که درست . فربد نمونم شیمامان ازم خواست برگردم خونه خودم و اونا که رفتن پ. به فکر حرمت و احترام من هستن

 خواستمیاگه م گهیخونه شده بود و داز بچه ها هم گهید یکینگار با . فتهیخودش و به وقت خودش اتفاق ب يسر جا دیبا زیو همه چ ستین

بودن بعد از مدتها احساس آرامش  نجایکه ا يچند روز نیتو ا. برن خواستیدلم نم. داشتم ياشک بار یخداحافظ. برگردم تونستمیهم نم

دلم . نتظر جواب منِ مرخص شده و احتماال م مارستانیکه از ب دونستمیم. ارتباط به قول خانوم راجع به چکها نبود یکه البته ب کردم،یم

 یزنگ ایروم  یروم ای. گرفتمیخودم رو م میتصم دیبا...یاما آخرش که چ. گرفتمیمو تا بعد از امتحانا باز هم مهلت  زدمیزنگ م خواستمیم

. زنگ

*****
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 يِها هینظر. کس کار نداشت چیو ه زیچ چیبه ه. فربد چغر تر بود. شدمیوارد مذاکره م ایبهتر بود با برد دیشا. فربد نشستم يِبه رو رو

. آوردیحساب نم يزیمن به پش تیدکتر رو هم در مقابلِ امن یروانشناس

گوشت با منه؟-

:رو بلند کرد سرش

.شنومیدارم م-

:چونه اش و گفتم رِیدستم رو بردم ز. بلند شدم کالفه

...برگردم طیمن بهتره که به اون مح کنه؟ینم دینو تهدم يخطر چیقسم که ه یبابا، به ک. يگوش بد خوامیم...يبشنو خوامینم!!! فربد-

.عالمه برگه و نقشه رو به روش بود کی. ریرو دوباره انداخت ز سرش

.يبرگرد يکه بخوا يندار یمال ازیکه ن یدونیخودتم م-

.خشمبیتا آخرِ عمرم خودم رو نم. شمیمن بدبخت م. به اجرا بذارن بدبختم...دستشونه ایچک برد! بابا جان-

:شد و نافذ تو چشمام نگاه کرد بلند

.تو اون خراب شده يبر دنیبازم اجازه م نمیبب. گمیبشون م زنمیاالن زنگ م نیهم ؟ینگفت نایاصال چرا به مامانت ا-

همه اون  يوبه احتمالِ ق یعنی ؟یچ یعنی یدونیم. فربد، من تحت نظرِ روان پزشک هستم. پسر خاله ات هم گفت نیکه ا يدیفربد جان، د-

. من مواظبِ خودم هستم. که من برگردم بهتره نهیاونم نظرش ا. هم حرف زدم ایبه خدا با برد. کابوسها توهم بوده

. اونجا يتو برگرد ذارمیمن نم-

...رو گرفتم و کنار خودم نشوندمش رو تخت دستش

...هیچ تیانسان فهیوظ خوادیو کمک م کنهیراز مبه سمتت د یدست یکس یوقت یفهمیم...یانسان کیتو ...دلم زیفربد من، عز-

دو دستش صورتم رو قاب گرفت با

سرت اومد اونجا؟ ییرفته چه بال ادتیرفته بهارم؟  ادتی-

:گفتم مصمم

...تخت بذاره تو اتاق خودش هیبه خانوم گفتم ...فکر اونجاشم کردم-

...از تعجب گرد شد چشماش

! نگو که موافقت کرد-

.و چهار ساعته مراقبش باشم ستیب خوامیبهش گفتم م-

...شهیم یپس درست چ-

.نخواهم داشت یمن کار خاص. کنه یدر مان یمیدو بار ش يخانوم قراره هفته ا-

...شد از کنارم بلند

...يبفرستمت بر تونمینم...شهینم یدلم راض-

...ستادمیا کنارش
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دم مرگ دلش رو شاد  تونستمیم نکهیا. من يبرا مونهیو عذاب وجدان م یمونیپش ادیسرش ب ییهر بال. مونهیچقدر زنده م ستیمعلوم ن-

.گرفتم ادیکه ازش  ییزایکه بهم داشت، به حرمت همه چ یبه حرمت همه محبت. کنم و نکردم

....کردیلبش و فکر م يدستش رو گذاشته بود رو فربد

....چه کاره ام آخه نجایمن ا...یخودت رو گرفت میتصم-

:م و آروم گفتمکرد بغلش

.رمیمیهم م ریبم یاگه بگ. رمینرو نم یاگه بگ...همه کاره-

...رو دورم محکم کرد دستش

...ستیهم برام مهم ن گهیکس د چیه...خود خود خودت...تو بشم، من فقط نگران خودتم يفدا-

...نگفتم و گذاشتم تو بغلش آروم تابم بده يزیچ

:دمیپرسکه گذشت آروم و پر ناز  يا قهید چند

برم؟-

اون خونه رو رو سرشون خراب  يرو جواب نداد تیبار زنگ زدم و گوش کیبار، فقط  کیبهار، اگر ...یزنیهر روز بهم زنگ م-

...رو تیگوش يبهتره تو حمومم با خودت ببر...کنمیم

...و گفتم دمشیبوس محکم

.....به چشم ارباب يا-

که  کنمیانکار نم. دیرسیسفت و سخت تر و محتاطانه تر به نظر م یکه برام گذاشت کم یطفقط شرط و شرو. سخت نبود ایکردنِ برد یراض

اونا رو هم مطمئن کردم که . فتهیبرام نم یمطمئن بودم اونجا اتفاق. هر دو تاشون رو آروم تر کرد یلیتو اتاق خانوم ساکن شدن خ ي دهیا

خانوم اگه رفت حموم تو ...گذاشت از مال فربد خنده دار تر بود ایکه برد ییشرط ها. مونمیعنوان تنها نم چیو به ه ستممواظب خودم ه

...مثل کنه بچسبم به خانوم خواستنیاز من م یبه عبارت...رونیخونه فربد تا برگرده ب يریم

م و وجدانم بدهکار خود...فقط سر تکون دادم و گفتم چشم،چشم،چشم. نشون ندادم یبه خاطر خودمه و مقاومت گنیم یهرچ دونستمیم

...خانوم اونقدر قدرت داشت که از من محافظت کنه. باشم تونستمینم

که اومده بودم  يهفته ا کی نیدر طولِ ا....دمیترسیاز اون باغ تو شب م يکه بد جور رفتمیشدن هوا م کیتا قبل از تار دیشده بود و با عصر

مشغولِ . جمع شده بود کیساك کوچ هی م،یبود دهیکه با فربد خر ییو اونااز عمارت طاها آورده  يکه هر دفعه گذر ییبا لباس ها نجایا

...دادیو سفارش م کردیم یبلند ط يفربد استرس داشت و طول اتاق رو با قدمها. خانوم بودم يبرگشتن به خونه  يِبرا لمیوسا ردنِمرتب ک

برنامتو ...برمتیدنبالت م امیامتحانات رو خودم م...به شارژ شیزنیدوباره م دیدرصد رس 40شارژ داشته باشه، شارژش به  شهیهم تیگوش -

اصال هروقت نگار اومد برو تو ..يخورینم یچیاز دستش ه...بده ریاون دنبال بهانه است بهت گ ،یکنیبا نگار بحث نم....ينره بهم بد ادتی

...انوم استفاده کنخ ییحموم دستشو سیاز سرو...تو اتاق ها؟؟ مواظب خودت باش يتنها نر! هن....اتاق

:سرش رو بلند کرد و گفت. از حالتش خنده ام گرفت...فکر کرد یو کم ستادیا

....يسرما نخور...يلباس گرم که دار-
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:خودم رو انداختم تو بغلش و گفتم...دمیخند بلند

....نجا هم تازه اول تابستونهباور کن او...یجنوب مکرهینه ن...ییبرم خونه رو به رو خوامیم....بشم اتینگران يمن فدا یاله-

:جمعش کرد و گفت عیسر یباز شد ول يبه لبخند لبش

.يبر ذارمینم...شدم مونیاصال من پش-

...نگاهش کردم يجد

...يتو قول داد....میما حرف زد-

....فشارم داد محکم

که  دمیو بازم دارم اجازه م زنهیکه دلم شور ممنه  ریتقص....منه ریتقص ادیسرت ب ییاگه بال.بشه فربدت رو مرده فرض کن تیاگه طور-

...يبر

...دیلرز یکردم، بدنش کم زیاش رو چند تا بوس ر گونه

؟ياز کجا بلد بود نویا...دیبرق از سرم پر-

رو موهام  يِکه گذشت فربد آروم رو یکم...فکرشو منحرف کنم يچه جور دونستمیکردن م یهفته با فربد زندگ کیبعد از  گهید. دمیخند

:سرم مرتب کرد و گفت يِشالم رو رو د،یبوس

.مواظبِ خودت باش یلیخ -

ش یپر از عشق نگاه خ. دونستیمرد رو دوست داشتم؟ خدا م نیچقدر ا. انداختم غشیت شیبه صورت دیام رو که د رهینگاه  لبش به لبخند

:باز شد و زمزمه کرد یآروم

...یم کننگا ينجوریا شتریب کمیکه اگه  میبدو بر -

دست فربد رو  شدم،یاز درِ خونه که خارج م. میکرد یاز شهربانو جون خداحافظ. بعد فربد هم اومد یکم. رفتم رونیو از اتاق ب دمیخند

. بود یمن کاف کیکوچ يِایدن يهمه  يِفربد برا. بود یمرد کاف کی نیمن، هم تیامن يِبرا. گرفتم

. منو ای کردیخودش رو آروم م دمینفهم کرد،یم يدستم باز يِفربد با انگشتا. ر شدمزنگ در رو زدم و منتظ. ننداختم دیکل

:داد و گفت يفربد دستم رو فشار. گذاشتم اطیداخلِ ح دیترد یپام رو با کم. ختیکه باز شد دلم ر در

م؟یبرگرد ؟يشد مونیپش-

 يِخانوم از رو يِجوابِ فربد رو نداده بودم که صدا. حسِ تشکر پر بود از. نبود دیاز شک و ترد يافتاد که تو نگاهش خبر یبه عل نگاهم

:دیخونه به گوشم رس يبزرگ جلو  وونِیا

...دخترم! بهاران-

. دادم و محکم و مطمئن پا تو عمارت گذاشتم رونیرو ب نفسم

. خانوم که به من اختصاص داده شده بود يواریاز کمد د یتو قسمت میدیرو با دقت چ لمیوسا. فربد اومد کمکم میکردن اتاق قبل یخال يبرا

...و مشخص بود اضطراب داره زدیفربد حرف نم
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...شدم رهیشده بود خ ریهم ت یکه حاال کم شیعسل يتکه لباس رو گذاشتم و تو چشما نیآخر

..شهیدرست م یهمه چ-

:کرد زمزمه

؟یبمون نجایا يخوایم یتا ک ؟یچ رهیاگه خانوم نم-

...چپ نگاهش کردم چپ

...رو نکن فربد یمرگ کس يآرزو-

...مجبورم نکن-

 ياگه خانوم زنده باشه، برام مادر...رمیخونه م نیو من به هر حال از ا میکنیمن ما عقد م يبعد از امتحانا... زمیعز....فربدم-

هوم؟....مونهینم يا گهیاگه زبونم الل، نباشه، مانع د...میکنیخوشحالش م...میکنیدعوتش م مونیعروس...کنهیم

:اخماش رو با دستم باز کردم و گفتم...نگفت يزیچ

دوستت داشتم؟ یبهت گفته بودم از ک...رهیگیدلم م ينجوریا...بخند فربد-

دست بردم . قیافتاده بود عم يدو لنگه ابروش همچنان گره ا نِیاما ب...سبز بودن انگار....چشماش کم شد یِرگیاز ت یکم.نگاهم کرد مشتاق

:دو ابروش و گفتم نِیب دمیانگشتم رو کش ینرمبه . اخمش

برام  شهیهم...محو لبخند خاصت شدم...يدیخندیبهم م طنتیو با ش ینداختیکه در خونه تون رو زدم و تو دستم م يروز نیاز اول-

...خوب....بخند

...کردم عتشیتا دم در مشا. رو رو هم فشار داد و بلند شد چشماش

گاز بودن و سر نمک غذا  يپا ایاکرم و ثر...شدم ریبه طرف آشپزخونه سراز يبا انرژ. دمیوباره لباس فرم پوشاتاق خانوم برگشتم و د به

.کردنیبحث م

.تو غذا زینمک نر ادیخانوم درسته فشار خون ندارن، اما سنشون باالست، ز گمیمن م-

:کرد و گفت زیچشماش و ر ایثر

...کار کنم یچ ونمدیخودم م...کنمیم يآشپز نجایعمرِ ا کیمن -

:اکرم بلند شد غیج يپاك کنم که صدا ينشستم دست بردم که کمک راحله سبز زیزدم و پشت م يلبخند. کنم یدخالت نخواستم

شه؟یم یاگه خانوم بفهمن چ نیدونیشما چرا بهار خانوم؟ م...خدا منو بکشه يا-

.کردمیپاك م يمن خونه خودمونم سبز کنه؟یم یچه فرق-

:لب غر زد ریز ایثر

...حاال نوبت تو شد.بهاران ریبگ لیتحو-

:و گفتم دمیخند

.بمونم نجایا یخواستم مدت طوالن دیشا. راحت باشم اکرم خانوم دیبذار-

:اکرم گوشه لبشو گاز گرفت و گفت. با فربد شروع کنم موینشه و من زودتر زندگ نطوریتو دلم دعا کردم که ا و
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.نیخوایهر جور شما م-

پاك کنم چون تا سه روز سر  يسبز ذاشتیوقت نم چینگفتم به اکرم خانوم که مامان ه. که تموم شد با وسواس دستامو شستم هایزسب کار

 يزیچ. نگار اشاره کرد یخال يبهم انداخت و به جا ینگاه پر محبت. غذا حاضر شدم و شام خانوم رو سرو کردم زیسر م. موندیانگشتام سبز م

.مونده بودن برام یحرف. نگفتم

در اتاق رو باز کردم و . نشست یم لچریو يبهتر شده بود گرچه هنوزم رو یحالش کم. از شام خانوم ازم خواست ببرمش طرف اتاقش بعد

نفسم . رو هل دادم تو اتاق و در رو پشت سرم بستم لچریو. که بسته نشه رو جلو در گذشتم داشتیکه در رو نگه م یکیکوچ یکیپالست يپا

آروم آروم خودش  رمیاز پلّه ها باال بعد دستش رو بگ ارمیخانوم رو ب لچریاول و دیهر روز با نکهیاز تصور ا. بود یسختکار . کردم رو پوف

چهار تا پلّه نفسم به هن هن  نیشده بود و با ا فیبدنم ضع. وقت بود ورزش نکرده بودم یلیخ. دمیکش یکنم تا برسه باال آه تیرو حما

. فتادیم

. ستادیمطالعه اش ا زیرو هل داد و کنار م لچریو يآروم چرخا خانوم

.شهیسختت م ينجوریا. رو آماده کنن برامون نییکاش گفته بودم اتاق پا يا-

:زدم و گفتم يلبخند

...منم که شدم سربار...شهینم لهیوس نهمهیا يجا. کهیکوچ نییاتاق پا-

. رو باز کرد زیم يانداخت و در کشو دیکل

نجا؟یا يایب یچرا خواست یبگ يخواینم هنوزم-

. دوست نداشتم دروغ بگم. رو تختم نشستم

.دمیدیتو اون اتاق دائم کابوس م-

:سرعت به سمتم برگشت به

مثال؟ یچ-

.کردیهاشون درد م شهیمحکم بسته بودمشون و ر ياز بعد از ظهر. موهام نیبردم ب یدست

. کنهیم تمیحتی فکرشونم اذ...ستیمهم ن گهیاالن د-

...ستادمیکنارش ا. به فکر فرو رفته بود خانوم

با خانومش مشکل  ایپدرم دچار مشکل شده بود، برد. بود ادیز میتو زندگ ینگران. خوب نبود یلیحالم خ. نیفکرتون رو مشغول نکن-

 هیشبا با گر. شده افتاده بود گردنم پول گم ونیلیمنم که با حماقتم هم رابطه ام رو با فربد قطع کرده بودم هم گناه پنجاه م. داشت

. داشته باشم یخواب آروم تونستمیبه هر صورت نم. شدمیم داریتپش قلب ب او روزا ب دمیخوابیم

...لرزونش رو باال آورد و دستم و گرفت دست

و گذشته رو از  بخشهیوش بدم منو مبه حرف نگار گ نباریمنه که فکر کردم اگه ا ریتقص. هام یمن و خود خواه ریتقص...منه ریتقص نایهمه ا-

. برهیم ادی

.رو محکم فشار دادم دستش
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ماه منو سه چهار سال بزرگ  4-3اون . که پا به خونه شما گذاشت ستمین یمن اون بهاران. ونمیبه شما مد یلیمن خ. نیحرف رو نزن نیا-

قدر . ستین یبه نظرم پول مصداق خوشبخت گهید. رنگ باختگذشته ام  يباورها. کرد رییآرزو هام تغ. زیبه همه چ. عوض شد دمید. کرد

شما . مادرها هم نگران فرزندشونن و چشم انتظار محبت جگر گوش هاشون نیکه مغرورتر دیشما به من نشون داد. فهممیمامانم رو االن م

من فقط پرستار . محکم بودن مهربون بود نیگرفتم که چطور در ع ادیمن با شما . کردن بترسن رییاز تغ دیکه آدما نبا دیبه من ثابت کرد

. مونمیگرفتم م ادیکه ازتون  ییدرسا ونیآخر عمرم مد تا. شاگردتونم هم بودم. شما نبودم

:حتی دستمو ول کنه گفت ایصورتم،  يتو ارهینگاهش رو ب نکهیته صداش بود، بدون ا یخاص غم

 کنه؟یچرا نگار من مثل تو فکر نم-

. مثل خودش باشه دیبا یهر کس. افتادیاتفاق نم یجالب زیچ چیاگه همه مثل هم بودن ه. رنیگیم میو تصم کننیوت فکر ممتفا. آدما متفاوتن-

که آدما رو با  نهیا یبه قول مامانم نکته اصل. میهمه با تفاوت هامون کنار هم قشنگ. خودتون يخودش و شما جا يخودم، نگار جا يمن جا

. می، چون از هم توقع ندار شهیآسون تر م یزندگ ينجوریا. میریبپذ شونتفاوت ها

:دادم ادامه

شما  کنهیفکر م دمیشا ای. محبت کردن تو ذهنش متفاوته فیکه تعر نهیا لشیدل کنه،یمحبت نم دیکه شما توقع دار ياگر نگار اون جور-

همه . همه مثل شما رفتار کنن دیانتظار داشته باش دیبان. کنهیکه اون متفاوت از شما فکر م دهینشون م نایهمه ا. که دوستتون داره دیدونیم

. شما نبودن طیتو شرا. ستنینشما  يجا

...تهاتهیکه تو الو هیتوجه کردن به شخص...نداره شتریب یمعن هیمحبت  یول-

:نره که مجنون گفته بود ادتونی...نظرتون احترام قائلم يبرا-

یلیبا منش نبود م اگر

...یلیظرف مرا بشکست ل چرا

 کنمیمن فکر م... کردن یمحل یبه ب آرهیآدم رو م دهینفر جواب نم کیمحبت کردن به  یوقتا وقت یلیخ...جلب توجه کردنِ  وهیش هی نمیا

...یمحل یاالن افتاده رو فاز ب...جلب توجه شما محبت کرده ينگار سالها برا

:رو گرفتم و گفتم دستش

. ز مادرش متنفر باشهکه قلبا ا شناسمیرو نم يدختر چیمن ه-

فربد اس  يدر همون حال برا. تو کتابخونه نییاز فرصت استفاده کردم و رفتم پا. نوشت یکه جلوش بود چند خط يکاغذ يرو. کرد سکوت

. زنمیخانوم باهاش حرف م دنیام اس زدم که حالم خوبه و به محض خواب

کتاب  هیدادم تا دنبال  حیترج. کردنیخصوص که شب بود و همه استراحت مجواب داد که حق ندارم از اتاق خانوم دور بشم به  يتند

 دیفربد اعتقاد داشت با. چند وقت پر شدم از حس آرامش نیصداش طبق معمول ا دنیبا شن. باهاش حرف بزنم یکم گشتمیمناسب م

 وانیچشمم خورد به د...به نظر من اما فرق داشت..."کنهیم یچه فرق...بردار یکتاب هیحاال "که  کردیم بمیترغ یزودتر برگردم تو اتاق و ه
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من چون  گفتیم شهیو اون هم میگرفتیافتادم که با نگار فال م ییروزها ادی اریاخت یب. کردیم ییشعر خودنما يحافظ که تو قفسه کتابها

فرصت  نیگرفتم تو اول میتصم "....یزنیم گولم يدار...یفاتحه بخون ادیم تیتنبل" گفتمیو م دمیخندیم...دهیحافظ جوابم رو بهتر م میرازیش

.نامزد کردم و خبرشون نکردم دنیفهمیاگه م کشتنیحتما منو م. از حالشون غافل شده بودم یلیخ. به نگار زنگ بزنم

. خانوم رو دادم يکنار تختم و قرصا زیکتاب رو گذاشتم رو م. کردم یدر اتاق با فربد خداحافظ پشت

”

. کردیم قیآرامش تزر دیبود که به نو ینگاهش به سرنگ....زدیرخ مکالفه دور اتاق چ نگار

منکه راه ....یبهت نشون بدم که عشقتو بهم ثابت کن یراه هی یخودت گفت... یکمکم کن يخودت قول داد ؟يگذاریچرا دست رو دست م-

؟ینتونست يدید...يمرد راه نبود يدید...منکه نشونت دادم...رو گفتم

...شدیکالفه م داشت

...کنمایرگ دادشت رو پاره م زنمیم. بذار کارم رو بکنم. ساکت باش قهینگار، دو دق-

...یصندل يرا پرت کرد رو خودش

...مثل تو یمصرف یب کیاونم ....به جهنم-

که به  يدیسرنگ را در رگ دست نو اتیمحتو. باشد یدکتر موفق توانستینم رفت،یاگر سست بود و زود از کوره در م. دیکش قیعم ینفس

را دور  شیدستها. تخت خوابش برده بود يرو دیاز مشاجره شان نگذشته که نو یهنوز ساعت. کرد یزحمت آرامش کرده بودند خال

. دیکشیمنظم م ينفسها مانهزانوانش حلقه کرده بود و معصو

معالجه با فربد به مطب استاد  يع که برااز آن موق. سر را دوست دارد رهیخ نیا نقدریچرا ا دانستینم چیه. شد رهیچهره نگار خ به

 نیا نِیب یقیعم یِروح یِوستگیپ دیبود با دهیاز همون اول هم فهم. نگار مشکل دارد دانستیم.بود دهیآمده بودند دلش لرز شیراهنما

که  دانستیم. است مارینگار بکه  دانستیم. بگذارد یباشد که حاضر شده همگام با او قدم به دفتر مشاوره دکتر محسن بدبا فر بایدخترك ز

 شیخانوادگ وندیاز پ. کردیتر م یجلسات مشاوره را طوالن. شود يوارد باز خواستیخودش بود که م. اما دلش را باخت. دارد بیعشقش رق

. بردارددست از دوست داشتنش  توانستیسال نم 5،6و االن بعد از گذشت . تر شده بود کیبا فربد استفاده کرده و به نگار نزد

:افکارش را نگار پاره کرد رشته

شده،  کیبه مادر نزد نقدریحاال که ا...جوشهیرو سرکه م ریدلم مثل س...مثل اسفند رو آتش آرامش ندارم.... هفته است که برگشته کی -

 ریکه داره ز دونمیم...کنهیوز مگوش مادر وز  ریهمش ز....ختهینقشه ر...کنهیم زیداره خودشو عز...از ارث ببره که من نبرم یسهم ترسمیم

دوباره از اول  دیبا....دونمیمن م...دوخته سهیک....کنهیم ینیریخودش یو ه...نکرده يخانوم نگار براتون فرزند گهیم دونمیم...زنهیآب منو م

.....که بره مشیدوباره بترسون...از اول....میرو شروع کن زیهمه چ

اون اتاق رو  يِاجازه بدم بخار تونمینم..ادیسر اون م ییبال هی...رزنهیپ...ضهیمر...تاق مادرت هم هستتو اون ا...شهینم....دختر خوب شهینم-

فقط خودمون ...شهینم...شنیم داریمن مطمئنم که مادرت ب.. ضهیمر فه،یمادرت ضع ؟یفهمیم. کربن سمه دیمونو اکس. نیکن يهم دست کار

...میکنیع میرو ضا

....ستیجا بند ن چیکرد که االن دستمون به ه يکار هی...پسره احمق...موافق نبودم دیمن با کار نو...هیروان يپسره  نیا ریهمش تقص -
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...توریمان يرو دیبا مشت کوب...دادیرفت که اتاق بهاران رو نشون م يتوریسمت مون به

...نمیرو بب اون اتاق منحوس ختیر خوامینم گهید...رونیبندازش ب خوره؟یم يبه چه درد گهید نیا -

 کردند،یم یشوخ. کردندیبهاران را جمع م لیبود که با بهاران وسا دهید توریمان نیا يفربد را تو. دیآن روز بر خود لرز يادآوری از

. بودقدم شده  شیکار پ نیا يبود و برا دهیدنبالش دو. کامل اقیآنهم با اشت. بود دهینگار فربد بهاران را بوس يچشم ها يجلو...دندیخندیم

...گونه يرو یحت... بود دهیاو را نبوس چگاهیفربد ه...دوباره حرصش گرفت ...رفتیو در م کردیبود که ناز م دهید ابهاران ر

....بهاران کشمتیم-

...خواهدیچرا فربد را م دانستیخودش هم نم. آمدیمرد بدش نم نیاز محبت ا. دور شانه اش را گرفت یدست

...کنمیهمون کار رو م؟ ...کار کنم یچ یگیتو م-

 یکه گفت يتو بود. شهیباعث کابوس م يکنار بخار دنیخواب یکه گفت يتو بود. يداد شنهادیروشم خودت پ نیا....يتو دکتر! دونمیمن نم-

.زیبر گهینقشه د هیحاال هم . بخوابه ممکنه بره تو کما کنهیکه درست کار نم يباشه و کنار بخار نیخوابش سنگ یاگر کس

...ختیرو به هم ر زیاحمق همه چ دیاون نو. مادر خطرناکه يبرا. کربن استفاده کنم دیدوباره از گاز مونو اکس تونمیممن ن-

دلش  يزیبود چ دهید يدختر را مشغول گلکار نیکه ا یاز روز اول. شده بود کیخودسرانه به بهاران نزد یبدون اطالع کس دیآخر نو دفعه

. کرده بود يرا دست کار يبهاران استفاده کرده بخار ییاز تنها. لمسش کند و هر بار نگار نگذاشته بود ستخوایم. دادیرا به سمتش سوق م

بهاران از خواب . و به صورتش زل زد ستادیا يکنار...گفتیبسم اهللا م هیشب يزیچ...ناله بهاران در خواب بلند شد يصدا. ردصبر ک یساعت

تکان  شیبه خود گرفت و از جا یپس ژست ترسناک. دیعرق بود فهم سِیرا از گردنش که خ نیا. دیدیداشت کابوس م. بلند شد مهیسرآس

کرد و باعث شد دخترك  یهیکر يخنده . دیگشاد شدنِ مردمک چشمِ بهاران از ترس را د. دوخته شد رتشبهاران به صو يِچشمها. نخورد

زود  ای رید...دخترك شروع به لرزش کرد لیخم شده بود که موباصورتش  يِرو...شد کیدوباره به بهاران نزد. شود هوشیاز ترس ب

فرش را کنار ... بهاران شد يوارد اتاقک لباسها. برگرداند هیرا به حالت اول يبخار ریرا خاموش کرده و ش يبخار.آمدیبهاران به هوش م

. رفته بود نییو از پلّه ها پا دیرا باال کش یدر چوب... زده

:فتگ یبا ناراحت نگار

.....دونمینم...شیشناسیتو م...یکن يکار هی دیبا. تو ست يفربد پسر خاله ! هومن. بکش گهینقشه د هیپس -

و  کندیبه فربد فکر نم گرینگار گفته بود د. دیرس یبه نگار م يچه سود خوردیفربد و بهاران به هم م نیاگر ب دیفهمینم. از جا بلند شد هومن

:رو به نگار گفت. احت شوداز شر بهاران ر خواهدیفقط م

رسه؟یبه تو م یچ ره؟یم نجایبهاران و فربد به هم بخوره، بهاران از ا نیاگر ب -

...را چرخاند شیچشم ها. که فربد مال اون باشد خواهدیکه هنوز هم م دیبگو خواستیهول کرد، نم نگار

...کنهینم پشت سرشم نگاه رهیم نه؟یهر روز فربد رو بب نجایا مونهیم یکنیفکر م-

:رفت یبه سمت در خروج هومن

. کنمیفکرام رو م-

”. عاشقانه دوستش داشت نقدریکه نگار ا شدیم شیبه فربد حسود. آمد پوز فربد را به خاك بمالد یدر دل اصال بدش نم اما
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درسا رفته رفته . ول سر و کله زدن بودمامتحانام شروع شده بود و با کتابام مشغ. گذشتیکه برگشته بودم م یهفته از زمان کیاز  شتریب

فقط . بود دهیتخت دراز کش يبه خانوم انداختم که تو ینگاه. نداشتم يریادگی يبرا یو من هوش و حواس درست و حساب شدیسخت تر م

اوقات  شتریکه ب بود دهیخر یکیش یسیکاله انگل. سرش کم پشت شده بود يکرده بود اما به شدت الغر شده و موها یدرمان یمیجلسه ش 3

... بانو نیمه یزنده بمون یکاشک...نفسم رو پوف کردم. گذاشتیبه سر م

و من . زدیدائم از خودش و و نازگل مثال م. کرد يدیمف يها یراهنمائ. دمیپرس تاشیازش در مورد فربد و حساس. حرف زدم یتلفن ایبرد با

ازم خواست . سوظن داشته باشه مارگونهیب تونهیمثل فربد نم یو کس هیعیطب نشون بده کامال تینسبت به عشقش حساس يمرد نکهیا دمیفهم

. مشاور مشورت کنم هیو اگر واقعا نگرانم با  کنمدقت  شتریکه ب

 اوردیخانوم طاقت نم ایگرچه دل ثر. ها وهیتو اتاق که پر بود از انواع آبم میگذاشته بود یکیکوچ خچالی. خوردیم یدنیدائم نوش دیبا خانوم

فربد  دنید. اوردیخانوم م يو حداقل دو بار در روز برا گرفتیم یعیطب وهیخودش آب م. اسانس یها آب شکرن با کم وهیآبم نیا گفتیو م

از کار شرکت غافل شده و  یمدت. سر خودش هم به شدت شلوغ بود. که امتحان داشتم، و ناهار بعد از امتحان ییبود به صبحها دهمحدود ش

. بود سرش ختهیر ياضافه کار یلدفعه ک کیحاال 

و  شهیم لیپانزده روز بعد از امتحانا تشک زیتبر ییمسابقات دانشجو يبسکتبال برا میت يهم تماس داشتم که اردو یبدن تیدفتر ترب از

 يبرا تونستمیم خواستیدور افتاده بود و اگر خدا م يرو زیهمه چ. رو روشن کنم فشونیمحترمانه ازم خواسته شده بود هرچه زودتر تکل

.اردو باشم

. کردیم هیگر ریتخت نشسته بود و سر به ز يخانوم آشفته تو. دمیاز خواب پر يا هیهق هق گر يبا صدا. رهینم ادمیوقت  چیرو ه اونشب

. به مشامم خورد يبد يکنار تختش که بو ستادمیبلند شدم ا

شده  یعصب. کردیم هیلباساش رو عوض کردم و اون همچنان گر .کردم تشیهدا یبهداشت سیحرف به سمت سرو یرو گرفتم و ب دستش

حرکات . اعصابم بود يهاش رو هیگر. شستمیخانوم پر جالل و جبروت رو م نیا دیاز عوض کردن بچه متنفر بودم، حاال با شهیهم. بودم

 یعنی. نداشت یسن رزنیپ نیا. بودم چشمام رو بسته. کنم یخانوم خال يلباس ها يحرصم رو رو خواستمیدستم تند شده بود و انگار م

برام  يکار هی دیو با کارمیخونه ب نیتو ا يادیمن ز کردیفکر م دیشا. داشتم ياحساس بد. نبود که نتونه ادرارش رو کنترل کنه ریاونقدر پ

...دادیبود حرصم م یهرچ....جلب توجه يبرا دمیشا. درست کنه

. که فتادهین ین؟اتفاقینکن هیگر شهیم-

لباسا رو . و وسواس گونه شست دیبه خودش دست کش. پاهاش يآب گرفتم رو. نگفت يزیچ. کنم یتو صدام رو نتونستم مخف حرص

رفتم تو اتاق و مالفه ها و پتو رو هم . کردنیبو م ییتو لباس شو مشونیتا صبح که بنداز. تشت و آب رو روشون باز کردم يگذاشتم تو

 یصندل يبه خانوم انداختم که لخت رو ینفسم رو پوف کردم و نگاه! کردم؟یبا تشک چه م. زدیمبوشون داشت حالم رو به هم . آوردم

قوز کرده و . رو درست کرده بود يپوست بدنش کش اومده و منظره بد. پوست و استخون شده بود چارهیب رزنیپ. نشسته بود یرختکن
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بغض گلوم . ازم بخواد يزیبود که چ دهیند اریمن رو هم. سردش بود نگاربدنش دون دون شده و ا.زل زده بود يبه گوشه ا فیساکت و نح

انتظار داشته  فیبدن نح نیچطور تونستم از ا. گناه داشت رزنیپ نیا. احساسم یجنبه و ب یب نقدریا نکهیاز ا. از خودم بدم اومد. رو گرفت

...به شدت افسرده بود. با مرده متحرك نداشت یفرق چیه انومخ...و چهار ساعته اش باشم ستیباشم؟ من خودم قبول کرده بودم پرستار ب

:گفتمیبغضم رو رها کردم و فقط م. پاش نشستم يرو بهش دادم و جلو حوله

.خانوم نیحاللم کن...دیمنو ببخش...دیمنو ببخش-

...يندار يریتو تقص...نکن هیگر. نکن دخترم هیگر-

که در حقش داشتم رو  یمنت لطف دینبا. کردمیکه بهش م یسرکوفت کمک. زدمیسرکوفت م دیمن نبا. شدم یکردم که خال هیگر ابقدر

 کیکه نزد یراحت یصندل يرو. روش بخوابه شدینم. دادیبود و بو م سیتختش خ. بلند شدم و گذاشتمش تو تخت خودم. گذاشتمیسرش م

...ر با عزتعم...عمر با عزت بهم بده! ایخدا. دیکه خواب کردمتختش بود نشستم و انقدر نگاهش 

*********

سواال  هیبه بق نکهیبدون ا. نمره نوشتم 12شمردم  قایدق. کوفته شده بود یصندل يرو دنیبدنم از خواب. دمیکشیم ازهیجلسه امتحان خم سر

بگه که با  يزیچاومد . سال اولش پاسخ داده شده بود 8به برگه ام انداخت که فقط  ینگاه یدکتر آمان. دادم لینگاه کنم برگه ام رو تحو

:دیافم فقط پرسیق دنید

ست؟یحالت خوب ن -

.خوبم استاد-

.نگفت يزیرو تکون داد و چ سرش

.فربد رو باز کردم و نشستم نیماش در

...روباه ای يریش-

)...مدل آش هی(شوربا -

.و راه افتاد دیخند

م؟یکجا بر-

.خونه-

؟يخورینهار نم-

.چرا-

؟یگیم یپس چ-

...دیخند بلند

...فربد ادیخوابم م-

.کنمیم دارتیب میدیرس.رو بده عقب و راحت بخواب  یصندل-

.و بستم و لم دادم چشمام
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...خانوم ساعت پنج وقت دکتر داره. سه خونه باشم دیفربد من با-

.مست خواب بودم. جوابم رو داد یچ دمینفهم

. شدم داریب یدست يتکونها با

.میدیرس. خانوم گل میبخور يزیچ هیپاشو -

 يکش دار ازهیخم. نشستم یو صندل زیپشت م...شدیکلّ روزم خراب م دمیخوابیشب درست نم یوقت شهیرو به زحمت باز کردم، هم چشمام

...نگاهش کردم یسوال....فربد با لذت زل زده بود بهم. دمیکش

...چشماشو-

. نکن تمیاذ-

...یبمون داریبچه خر خون تا صبح ب يآخه مگه مجبور-

.خانوم حالش خوب نبود. خوندمیرس نمد-

. بزرگ اون خونه بود. خانوم که بچه نبود. رو زده بودم ییلباس شو هیشدن بق داریصبح هم قبل از ب. شده بود یبگم چ دمیند صالح

تو دلم بزرگ و  ترششیکه روز به روز با شناختن ب یبه فربد داشتم در مقابل احساس یعالقه قبل یهرچ. و برگشتم خونه میرو خورد ناهار

. آرامش بود و آرامش. نبود ياز استرس و اضطراب خبر. نشده یچیمدل دوست داشتنم عوض شده بود هنوز ه. بود چیه شدیبزرگتر م

.بود و عشق جانیه

 ارمینوم رو بخا لچریرو برداشتم و رفتم که و چهایخونه لباسام رو عوض کردم، سو دمیرس نکهیاما به محض ا. گرفته بودم يدرد بد سر

:جلوم رو گرفت یکه عل نییپا

؟يلطفا پا رو دم من نذار شهیم-

ه؟یمنظورتون چ-

من  يو تو جا. يدیبار بهشون رس کیاز اون باغچه احمقانه که فقط  ياالن شدم مسول نگهدار. من راننده خانوم بودم يایتو ب نکهیقبل از ا-

...یرو گرفت

جا  چیحالش بد بود که ه نقدریخانوم ا...گفتیراست م. دمیکش یپوف...اوردمیدکتر و م بردمیم رو ممن فقط خانو. به چشمش اومده بود چه

...رو به سمتش گرفتم دیکل.رفتیبه جز دکتر نم

.رمیرو بگ یکس يجا نجایا ومدمیمن ن...دییبفرما-

.کردیزده بود و خصمانه نگاهم م نهیو به سدستاش ر....رمیباعث شد سرم رو به طرفش بگ ومدینگار که از کنار در کتابخونه م يصدا

که  يماه به مادرم اونقدر عالقه مند شد 5 نیتو ا میکه باور کن يخواینم. يکه همه رو از سکه بنداز نجایا ياومد. یگیمثل سگ دروغ م-

.مهربونتر از مادر ي هیدا يشد

.ذاشتمیباهاش دهن به دهن م دینبا. نگم يزیچ کردمیرو کنترل م خودم

...اومد و چونه ام رو باال گرفت کتریاما نگار نزد. نگفتم یچیه یول...رو کف دستم فرو کردم اخونامن
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رو  نکارایخدا ا يرضا يظاهر مهربون رو بخوره؟ نگو که برا نیمادر اونقدر بچه است که گول ا یکنیارث؟ فکر م يبرا يکرد زیدندون ت-

چه  یگرفته باش ادیممکن  خورم،یظاهرتو بخوره من نم نیگول ا یهرک...بره رتیآب ز یخوابینم ییکه جا يکه قبال نشون داد. یکنیم

....دزد هست که قبال بود هیاما ذاتت همون دختر شهرستان ،يو با جذبه راه بر يغذا بخور تیبا شخص. یمحکم حرف بزن يجور

:صورتم انداخت و ادامه دادبه  يا رانهینگاه تحق. تینه از بغض، از حرص، از عصبان....دیلرزیام م چونه

....هیمشک ییروستا يکه درست مثل دخترها ییبا چشما -

:گفتم یبا آرامش ساختگ. رو باال گرفتم سرم

تمام . خونواده ام رو انتخاب کنم تونستمیام داشتم، نه م افهیق يریشکل گ يتو یمن نه دخالت. نازمینم یکه گفت یینایکدوم ا چیمن به ه-

. دمیکه خودم براشون زحمت کش نازمیبه کماالتم م. نه به ثروت پدرم نازمینه به جمالم م. که خودم بدست آوردم هییته هاغرور من به داش

 نیکه ا دیهم هست انیحتما در جر. دینازیم تونیخانوادگ يو ظاهر یبه ارث مال دیعرضه ندار يبرا زیچ چیکه ه یتو خال يطبلها ماامثال ش

 یِچشم ابرو مشک يدخترا نیهم رنیمیو ثروتمند براشون م بایز يکه دخترا ییحداقل اونا. تو بورسه شتریب یشکروزا دختر چشم و ابرو م

. دنیم حیرو ترج یشهرستان

:رو گذاشتم رو شونهاش و گفتم دستم

از دردش کم  یکمیرسه بهت ب یارث نکهیکه تا قبل از ا يریگیم یبیفکر کنم اونقدر پول تو ج. ستیگرون ن یلیخ یپماد سوختگ ،یراست-

.یکن

...به شونه ام زد يبه طرفم هجوم آورد و با کف دست ضربه ا. شد خشک

فکر ... به فربدتم نناز! ات کنم؟هه چارهیداره ب يبرام کار يفکر کرد. رونیخونه پرتت کنم ب نینکن که مثل سگ از ا يکار ،یعوض نیبب -

 يبرات بگم؟ مثال از تعداد خالها شیظاهر اتیاز خصوص یکمی يخوایهاش بودم؟ مو کجا با یبهت بگم ک يخوایم غمبره؟یپسر پ يکرد

...امثال اند ایبدنش؟ 

:گفتم غیو با ج دمیحرفش پر وسط

. عقده نداشتن فربد کورت کرده. یبه تمام معنا هست یروان کیتو ... بگو که نشناسدت یرو واسه کس اتیچرند نیخفه شو و ا...خفه شو-

که توام راست  رمیاصال گ...یکنیارزش تر م یب یکه حس ینیخودتو از ا يدار يفربد رو ببر يآبرو نکهیحرفا قبل از ا نیا با ستیحواست ن

....کردمیازدواج نم يدختر نیفربد بودم با همچ يمنم جا...یبگ

:و داد زد...رفت یطرف در خروج به

...یخودت خواست-

که  ییاما بر عکس اصال از جوابا. کردم شیکرد، عصبان میعصبان. زدیام نبض م قهیشق. دمزینفس نفس م. و خارج شد دیرو به هم کوب در

اش و تا جا داشت رو صورتش بادمجون  نهیرو س نشستمیم ن،یرو زم کردمیپرتش م خواستیدلم م. بهش دادم آروم نشدم

:فتمگ کردیگرد نگاهم م يکه داشت با چشما یعل هرو ب... یروان یدختره عوض...کاشتمیم

...نییپا آرمیخودشونو م رمیمن م د؟یاریخانوم رو هم از باال ب لچریلطفا و شهیم-

:توجه گفت بدون
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...حرفاست نیآقا تر از ا. یوقت به فربد شک نکن هی...همشو دروغ گفت-

 میو نشست نییم آوردمش پاآرو. آرومتر که شدم رفتم دنبال خانوم. بزرگ آب خوردم وانیل هیرفتم تو آشپزخونه و . جواب ندادم يزیچ

خانوم هنوز هم از اتفاق . مارستانیب میدینگفت تا رس يزیچ یکس. کس رو نداشتم چیحوصله ه. حوصله صحبت کردن نداشتم. نیتو ماش

. کردیچشمام نگاه نم يبود و تو نیشرمگ شبید

. بود ختهینداشتن و تمام موهاشون ر یکه سن ییه هااز همه بد تر بچ. دادیمرگ م يبو. بخش رو دوست نداشتم نیا. میآسانسور شد منتظر

اومده بودم و  یکرده بود که دست خال مینگار عصبان نقدریامروز ا. زدمیهم به بخش کودکان م يسر ومدمیم نجایهر بار که ا. بغض کردم

هنوز سر درد داشتم که کم . بود يادیز هگیامروز د. وا رفتم یصندل نیاول يخانوم رو سپردم به پرستارا و رو. بچه ها شیپبرم  خواستمینم

بچه که از رو  هی. سرم رو باال گرفتم یکس رهیبا احساس نگاه خ. بستم يا هیثان يچشمام رو برا. شدیکم داشت حالت تهوع هم بهش اضافه م

. کردیرو بغل زده بود و نگاهم م روسکشدختره ع دمیلباساش فهم

.بزنمکردم لبخند  یکه داشتم سع يتمام درد با

حالت خوب خانوم کوچولو؟-

. شرمنده شدم. نداد یجواب. يسوال احمقانه ا چه

؟یگیاسمتم بهم نم-

.آرزو-

.چند سالته خانوم خانوما-

.دوازده-

.دستم رو به طرفش دراز کردم. بود به صورتم رهیهمچنان خ نگاهش

...کردیهمچنان نگاهم م. کنارم نشست

شده؟ يزیچ-

. جوشش اشک رو تو چشمام حس کردم. به موهام دیدست کبودش رو باال آورد و کش. تباال انداخ يا شونه

...شونیدار یتا وقت. مراقبشون باش-

. بگم يزیچ تونستمینم. کردیبغضم داشت خفه ام م.گرفتم دستشو

:گفت خودش

تا  ستادمیامروز ا. رو تختم یذاشتیم شهیهممنو  يبرا. يدادیم نیعروسک و ماش هیکه به بهنام و مرض دمتیخودم د. نجایا يایم شهیهم-

.رمیکه بم یازت بخوام برام دعا کن يایب

من؟ ي دهیزجر کش يکودك دوازده ساله  نیا گفتیم یچ. شدم شوکه

؟یدونستیم...ییقهرمان کوچولو هیتو ...باش يمن؟ قو يچرا فرشته کوچولو-

. پول ندارن گهید نایاما مامانم ا. میمن قو-

. رو بغل کردم فشینح بدن
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...بزرگ یلیخ...خدا بزرگه...دختر ناز من....من يآرزو کوچولو-

زانوم گذاشتم و  يسر رو دیکالفه و نا ام. فروغش دلم رو لرزوند یب ياش و چشمها دهیصورت تک. شد و از من جداش کرد کینزد پرستار

...ستمیگر تونستمیتا م

***

 " زدیباهام صحبت کرد تو گوشم زنگ م یدکترش که به صورت خصوص يحرفا. و حالش بد بود تا صبح باال آورد. خونه میرو برد خانوم

نگاه  شتریب رفتیچشمام آب م يصورتش رو که هر روز جلو. خوندمیبراش کتاب م شتریب. موندمیکنارش م شتریب..."نداره یفرصت چندان

گرفته و  یبه وجود اومده افسردگ تیوضع نیاز ا. میپوشکش کن میدخانوم کال کنترل ادرارش رو از دست داده بود و مجبور بو. کردمیم

:لبش بود ریحرف ز کیو  زدیلب به غذا نم. نشسته بود يمنتظر مرگ گوشه ا

.دهیرو بخش امیمنو به چشم مادرش بغل کنه و بگه که همه کوتاه گهیبار د کیفقط آرزو دارم نگارم -

اون  دنیاز د. شدیام از قبل بد تر م هیروح مارستانیب رفتمیهر بار م. دم تا خانوم به خواب برهمنتظر مون یدرمان یمیبعد از جلسه ش اونشب

.بودن ختهیدستم ر يِرو رو یآب پاک گهیکه د نباریا. شدیدلم جمع م دنیدیطلوع فردا رو نم دیکه شا ضیهمه مر

.... "روزا رو حداقل درد نکشه نیآخر دیبذار...خانوم دشیارین گهید"

.و در زدم دمیکش قیسه تا نفس عم. ستادمیدر اتاق نگار ا پشت

.من پوزخند زد دنیرو باز کرد و با د در

ه؟یچ-

.باهات حرف دارم-

خوب؟-

تو؟ امیب تونمیم. شهینم نجایا-

تختش  يرو یدر کنار رفت و بدون کالم ياز جلو. جاش رو به تعجب داد دادیجنگ و دعوا نم يلحن من که بو دنیبا شن پوزخندش

گرون  اریکه معلوم بود کار دسته و بس یشیآرا زیم. ییطال یتخت بزرگ و روتخت. بود کیو ش یاتاقش هم مثل رفتارش تجمل. نشست

برداشتم  طیمح ینیدست از بازب. دست فرش پرز بلند هم کف اتاق بود کی. آورده شده بود ایتالیا ای انسهلوستر اتاقش احتماال از فر مت،یق

.نشستم وترشیکاپ زیم یصندل يو رو

. که راجع به خانوم باهات حرف بزنم نجایامشب اومدم ا-

:بگه، دستم رو باال آوردم و گفتم يزیچ نکهیقبل از ا. کرد کیرو بار چشماش

فکر  بود که نیا يباهات حرف نزده بودم برا نیاگه تا قبل از ا. در گذاشتم و اومدم تو نیرو پشت ا مونیشخص يمن تمام خصومتها-

مادرت  انیبه خط پا يزیچ. دو ماه گذشته نگار. رو فراموش کنم دمیکه شن ییها نیو توه رهایو همه تحق نمیبتونم رو به روت بش کردمینم

. نمونده

باالخره گفت یمکث طوالن کیبعد از . بود ریانگار با خودش درگ. انداخت نییرو پا سرش

.تویمن آزاد. یتو فربد رو ازم گرفت. میمن و تو دشمن. بهار میستیماها دوست ن-
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 نجایمن ا. رو هم متوقف کرده یدرمان یمیحالش بده که ش نقدریمادرت ا. بهت گفته بودم. در مورد خودمون حرف بزنم نجایا ومدمیمن ن-

. گردمیچرا برنم گهیمو  زنهیدو بار زنگ م يمامانم روز. خونه باشم دیسه هفته است امتحانم تموم شده االن با. موندم به خاطر اون 

:شمردم و ادامه دادم متیفرصت رو غن. نگفت يزیچ

. شهیم یها خال نهیکه دلت از همه ک رسهیم يروز هی. باش ششیپ. آخر يشبا نیو بهش سر بزن ا ایب شیاز ته دل ببخش یتونیاگر نم یحت -

.مادرت نذارآخر رو به دل خودت و  يشبا نیحداقل حسرت ا. باشه رید یلیخ دیاون وقت شا

. نبود شناختمیکه من م ينگار هیکه بافته بود، اصال شب ییو موها یراحت يتو اون لباسا. انداخته بود نییرو پا سرش

کار کرده؟ یاون با ما چ یدونیم ؟يتو از گذشته خبر دار-

. خراب بشه رشیآخر تصو يروزا نیتو ا خوامینم. اشراف زاده هی. رهیزن قدرتمند و مد هیمادرت تو ذهن من . هم بدونم خوامینم. نه-

. ازش نمونده به جز پوست و استخون يزیچ گهیاالن که د. چقدر متفاوته مشیبا قد دونمیمخصوصاً االن که م

:برگردم در رو باز کردم و گفتم نکهیبدون ا. ستادمیشدم و دم در ا بلند

.تلفن زیکنار م يتو دفترچه  ذارمیشماره ام رو م. تکست بزن هیبهم  قبل از اومدن شم،یمن مزاحم خلوت مادر دختر م یکنیاگر فکر م-

.ترس نبود يبرا يزیچ دمیترسیخونه نم نیاز ا گهید. از گذاشتن شماره ام، از پلّه ها باال رفتم بعد

...داد امیپ میاز دو روز که به چشم من دو سال گذشت باالخره نگار به گوش بعد

.امشب بعد از شام-

 "مبارزه کنه شیماریو با ب ارهیاش رو بدست ب هیکار نگار خانوم دوباره روح نیبا ا دیشا "و فکر کردم  دمیاز ته دل خند.دمش خوشحال

 نینداشت و به گفته دکتر فقط ا يا دهیفا یدرمان یمیاونقدر که ش. غده تو تمام بدنش پخش شده بود. ومدیم دیبه چشمم بع یلیگرچه خ

.کردیخانوم زهر مبه دل  وچند صباح آخر ر

و به خاطر عقب  دمشیدینم ادیاواخر ز نیا. تو خونه باشم خواستمینم. ششونیبرم پ میساعت هفت و ن يفربد قرار گذاشتم که طرفا با

و موهام رو  دمیپوش یلباس مرتب. رهیعقب افتادن رو گردن بگ نیمخصوصاً که مجبور شده بود ا. بود ریاز دستم دلگ یافتادن عقدمون کم

. اون سمت کوچه دمیمانتو و شال شدم و پر الیخیب. بود سیکاله گذاشتم سرم چون هنوز موهام خ هی. فتمطرف راست صورتم با

حرف  يو از هر در مینشسته بود ونیزیتلو يرو به رو. به شهربانو جون و فربد زده باشم يسر خواستمیخورده بودم و فقط م شام

. قرار بود کار نگار که تموم شد بهم اس ام اس بده برگردم. بحث ها بشم یقاط ادیز دادیاجازه نم هم استرس داشتم که بهم یکم.میزدیم

:داد امیکه نگار پ دادنیساعت دوازده رو نشون م يها عقربه

.تو اتاق من بمون يخوایاگر م. امشب خوابمیمادر م شیمن پ"

"یمرس...ضمن در

:من نذاشته بود گفتم يبه الال یلیل یلیبود و از سر شب خ ریهم دلگ یرو به فربد که کم. هکه رفته بود بخواب شدیم یجون ساعت شهربانو

. نگار جام رو گرفته.مثکه امشب رو مهمونتم-

. چه خوب-

:دستم رو حلقه کردم دور گردنش و بچگونه گفتم. پاش يبلند شدم و نشستم رو ن؟یهم
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...زهیریاز چشمام م تیمعصوم...منو نگاه کن ؟یبا من نا مهربون باش نقدریا ادیچطور دلت م -

:و گفت دیخند. و گرد کردم و نگاش کردم چشمام

.نکن یطونیش-

:و گفتم دمیکش یپوف

.يدوسم ندار گهید دونمیم...شدم يتکرار دونمیم...  ختیریدلت م زدمیحرف م ينجوریقبال که ا-

:رو دورم سفت کرد و گفت دستش

طاقت  گهید نمیهم يبرا. رو هزار رهیضربان قلبم م نمیبیخودتو که م. برام يایناز ب نقدریا ستیاصال الزم ن. زهیریاآلنشم دلم م نیهم-

. یازت ناراحتم که عقدمون رو عقب انداخت. ندارم

 ن؟یایب چند روز بعد هیمن برم  نیکنیصبر م نکهیا ای ان؟یشما هم با من م. رازیش رمیهفته م نیتا آخر هم. فتادهیهم عقب ن یلیخ-

؟یپس خانوم چ-

.ستین المیخ نیتو که ع شیاومدم پ کننیفکر م. تحت فشارم نایمنم از طرف مامان ا. میصبر کن ستیدرست ن نیاز ا شتریب-

. گردنم فوت کرد يو نفسش رو تو گود دیخند

. شدن دایپ یاصل يمثکه دزدا. سام اومده تهران ریام ،یراست-

.کنهیخانوم گفته بود چکها رو پاره م یوقت از. مهم نبود یلیخ گهید گرچه

- بهم؟ یبوده؟ چرا زودتر نگفت یچ انیاومده؟ جر یک...ا

پسر . ومدیرو نگه داشت که سراغ تو ن مونیحرمت نامزد ییجورا هیفکر کنم . وقت نداره یلیگفت خ. راست اومد دفتر کی. اومد روزید-

.آدیمثل قبلنا ازش بدم نم گهید. هیخوب

بوده؟ یدزدا چ انیجر. رو ولش کن نایاحاال -

 ریتو بانک ز رفتنیرو که م ییبوده که کسا نیشگردشون ا. مثل مورد تو بوده يمورد هیتو اعترافاتشون . دو تا سارق آماتور رو گرفتن-

. زننیرو م فشیحرکت ک هیتو . کننیم بشیتعق شه،یم ادهیمدل پ نیبنز آخر هیاز  يمرد کت شلوار هیکه  دنیاون روز هم د. گرفتنینظر م

لباساشون و تو  ریز توننیم یکوچه و هرچ هیتو  کننیاما خوب فرار م.دنبالشون فتهیموتور سوار م هی نکهیمثل ا. فتنیمردم دنبالشون م

 دیبا گفتیم سام ریحاال ام. يداریرو بر م فیو ک یرسیبعدشم که تو سر م. کننیو فرار م کننیول م شمیبق. دارنیکنن برم میقا بهاشونیج

. بهت نگفتم نمیواسه هم. ایکاغذ باز نیطول بکشه ا یلیممکنه خ. يادار يکارا انیبره تو جر

:و گفت دیخند. متر باز مونده بود با دستش بست کیرو که  دهنم

فکر کنم . ارهیب تو رو از اونجا در تونهیخوشحال بود که م. منتها مدرك نداشت. زدیاز اول حدس م رسامیکه ام يزیهمون چ قایدق-

.يخودت موند لیکه تو به م دونستینم

:از رو پاش بلند شدم و گفتم. واقعا دلش از من گرفته بود نکهیمثل ا. صداش دوباره ناراحت بود ته

.ریشب به خ. رازیش رمیآوردم م ریگ طیو تا پنجشنبه هر موقع بل کنمیرو جمع م لمیفردا هم وسا. بخوابم رمیمن م-

ریشب به خ-
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 يعمارت خاکستر. ستادمیدر رو بستم کنار پنجره ا. اتاق شدم یو راه دمیکش یمنم آه. ومدیاما ن. دنبالم ادیم ارهیدلش طاقت نم دونستمیم

. با خاطرات خوب و بد ختهیآم یحس. کردیم قیرو بهم تزر یفاصله حس خاص نینگاه کردن به اون خونه از ا. فرو رفته بود یکیطاها تو تار

با برداشتن اون . اشتباه اول رو من کردم. هشت نه ماه از جلو چشمم گذشت نیتمام ا. ومدیم یباد خنک. و پنجره رو باز کردم مدیکش یآه

بد  نیاز ا تونستیم زیاما همه چ. و با عشق آشنا شدم دمیراه فربد رو د نیگرچه تو ا. رو هم بابتش دادم یتاوان سخت. و پس ندادنش فیک

. تر باشه

باز و بسته ش اتاق در

.و قدرتمندش تگریحما يبازوها نیب دمیباز کرد و خز دستاشو

ببافه؟ ينجوریخانوم ناز داشته باشم که موهاشو ا هیدوست داشتم  شهیبهت گفته بودم هم-

فربد . شهیاشق مبار اول ع يرو داشتم که برا يحس دختر شونزده ساله ا. با تمام قلبش مال من بود. مرد مال من بود نیا. کردم نگاهش

.زدم و دستش رو گرفتم يلبخند. به سراغ قلبم اومده بود رید یکه کم یعشق نیاول. عشق من بود نیاول

. ينه نگفته بود-

...طرف شونه اش ببافه هی یخانوم ناز داشته باشم که موهاش رو کجک هیدوست داشتم  شهیهم....گمیخوب حاال م-

.تختم نشستم يو رو دمیخند

؟ینیبب ارمیهامونو ب یبچگ يعکسا يخوایم-

...دمیذوق دستامو به هم کوب با

.شیمیاونم از نوع قد. دنمیمن عاشق عکس د! فربد يوا-

:کرد و گفت یقشنگ خنده

.میکردیم داشیمحو و مات جلو قاب عکسا پ دیبا شدنیهربار بهاران خانوم گم م...هستم انیبله در جر-

:گفتم یو اعتراض دمیخن

. ستیدست خودم ن. کنمکار  یچ-

:گفت دیخندیم کهیحال در

.امیاالن م-

 زیم ياز رو دمینگاه فهم کیدو تا قاب عکس هم دستش بود که با . برگشت کیکوچ فیک هیبعد با چند تا آلبوم و  قهیو چند دق رفت

:داد دستم و گفت قاب عکس بچه رو. واریبه د میزد هیتخت کنار هم و تک يرو مینشست. طبقه باال کش رفته يعکسا

. تازه دندون در آورده بودم. منم نیا-

....يدیاز بس خند زهیر یآب دهنتم که داره م....نگا لباش...عکس نیتو ا يچقدر تو ناز! من يخدا يوا-

:و گفت دیخند

...ها شهیتا صبحم تموم نم یصبر کن نقدریاگه رو هر عکس هم-

.انداخته بودن شونیمامان و شهربانو جون تو دوره مجرد بود که ییعکسا. تر یمیسراغ آلبوم قد رفتم
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.بودن یمیصم نایچقدر مامان ا-

.هم نبودن شیفقط شبا موقع خواب پ گفتیمادرم م. روح در دو بدن کی-

بود که غم به خاطر دونستن سرگذشتشون  دونمینم. فربد يمامان من کنار مامان و بابا. یعکس دسته جمع هیبه  دمیرس. رو ورق زدم آلبوم

:دمیآروم پرس.دیچیدست فربد دورم پ. دمیکش یآه. واقعا مامان ناراحت بود ای دمید یمامانم م يرو تو چشما

؟ینیبیمامانم رو م يتو هم غم چشما-

:تکون داد دیبه نشونه تائ سرشو

تو  شدمیو مجبور م فتادیمن م ياتفاق برا نیگه اا دونمینم. میفهمیماها درد مامانتو م. مامان و بابامه يِبعد از نامزد یمهمون نیاول نیا-

رو که  یاون دمیشا...کشتمیخودم و م دیشا...فتادیم یتظاهر کنم بعدش چه اتفاق يعشقم شرکت کنم و تمام مدت بخندم و به شاد ينامزد

...منو گرفته بود يجا

. مامان بود تیمظلوم يایعکسا گو. نگفتم يزیچ

اما هر بار خودم رو . نه ایو شکش به مامانم خبر داره  ییمن بعد از اون شبِ کذا يِپرسم فربد از بد دل شدنِ بابابار اومد سرِ زبونم که ب چند

. خاص بودم يِکوچکتر بودم تحت مراقبت و نگهدار یکه من وقت دونستیفربد م. به خودم وامدارش کنم خواستمینم. کنترل کردم

 یلیو محبتاش خ هایمهربون يهمه  رغمیرفتارِ من با شهربانو جون، عل. لشیدل دنِیبدونِ فهم یحت کردیم تیدونستن کفا نیمو ه دونستیم

مامان هنوز هم در نظرم  يِو حرفها حیبا وجود نصا. صرفاً به خاطره فربد -محبت یِچاشن یمحترمانه با کم ،یرابطه معمول کی. نبود مانهیصم

. بابا يِهمه زجرها يِکه من از دست دادم و برا یکودک يِهمه سالها يِبرا د،یه مامانم کشک ییهایتمامِ سخت يِبرا. بودشهربانو جون مقصر 

ساله  5 يدرونت مجبورت کنه در رو رو زن و بچه  یعذابه که حس نِیع. یعذابه که به عشقت شک کن نِیع نیا ؟يچه زجر نیبپرس دیشا

 يعذابه که مجسمه  نِیع. یو راه خروج نداشته باشن خفه بش ادیسرشون ب یینکنه بال نکهیاز استرسِ ا تبرگشتن يو تا لحظه  یات قفل کن

همون سالها  شونیزندگ ي شهیو مقاومت و درك باالش نبود، چه بسا ر یستادگیاگر مامانم نبود اگر ا. شبه بشکنه کیو نجابتت  يوفادار

.لوم، مهربون و وفادارِ منمامانِ مظ. گرفتمیم ادی اماناز م دیبود که با يادیز يِزهایچ. شدیخشک م

 ریاز خ خواستمیعکس مونده بود که من نم یخوابم گرفته بود و هنوز کل. زدمیتند تند آلبومها و عکسا رو ورق م. گذشته بود یساعت دو

:زدم یکوتاه غیج...پسر بچه هیعکس  دنیبا د. بگذارم دنشونید

ه؟یچ نیفربد ا-

:گفتم طنتیبا ش. اومد عکس رو از دستم بکشه که اجازه ندادم. شد زیخ میبود ن دهیو دراز کشمن  يپا يکه سرش رو گذاشته بود رو فربد

؟یتوئ نیا....نیتو دست خودم بب-

:بود یاش گرفته بود اما صداش حرص خنده

....نمیبدش من بب....پاره کردم مویشکل نیا يفکر کردم همه عکسا-

...و از دستش در رفتم دمیغش خند غش

....کنمیخودتم تگ م سبوك،یف ذارمشیفردا م. یعکسو تو پاره کن نیدرصد احتمال داره من بذارم ا کی یگه بگا! عمرا-

:گفت دیو با تهد ستادیا
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. یکنیلبام و ماچ م يبوك که دار سیف ذارمیبدش بهاران، وگرنه منم اون عکس رو م-

....فهمدمیمن بچه بودم نم-

...طرفم دیپر دوباره

...عضالتمو به رخ بکشم خواستمیم..یاز عمد بدونِ لباس شدم تو سنّ پنج ماهگمن  نکهینه ا-

دور پاهام  دیچیدست شونه هامو گرفت و پاهاش رو پ هیبا . حرکت گرفتم هِ استفاده کرد و تو یٔمن سو یحواس یو اونم از ب دمیخند یکیشل

 نیا. نهیبودم نقطه ضعفش ا دهیاما خوب فهم. دونستمیاون عکس نم خوردیبه چه دردم م.که عکسو بهش ندم کردمیتقال م. که تکون نخورم

!کردیاش رو پاره نم هیعکسا رو دوست نداشت وگرنه بق

گفتم یالتماس. بود يا یبه هر بدبخت. از دستم گرفت عکسو

...پاره اش نکن فربد-

:کرد زیو ر چشماش

نجام؟یخودم ا یوقت خورهیبه چه درد م نیا-

...دیخندیاونم عضالتش رو سفت کرده بود به ضربه دست من م. تو شکمش دمیکوبیمحکم م. افتادم به جونش شدم و با مشت سرخ

....فربد یادب یب یلیخ-

؟یدخترا بکش هیشوهرتو به رخ بق یخوش اندام ؟یبوك که چ سیف شیبذار يخوایم. گمیخوب راست م-

:به طرفم گرفت و گفت عکسو

...شهیفقط کار خودت سختتر م...چه شود...نصفه شبم هست. االن بذارش نیبرو هم. ایب-

:گفتم دهیبر دهیبر. دمیخندیمنم از ته دلم م. کردیم تیشده بود و اذ بدجنس

...اصال پاره اش کن...گفتم حاال یچ هیمن ...نکن فربد تیاذ-

:زدیم یشده بود و لبخند خوشگل رهیبهم خ. دورم دیچیرو پ دستش

...دادمیزودتر نشونت م يخندیاز ته دل م ينجوریو ا ادیخوشت م نقدریا دونستمیاگه م-

. دالمون که مدتها بود محرم شده بودن. مینمونده بود محرم هم بش يزیچ. دمیکشیفربد خجالت نم ياز لحن دو پهلو گهید. دمیخند شتریب

. دو خط قرارداد يمونده بود امضا

. دیرس انیاز زبون فربد به پا یات بچگخاطر دنیعکسا و شن دنیحدود چهار بود که د ساعت

سر کار؟ يبر یفردا بلند ش يخوایم يچه جور. فربد پاشو برو تو اتاقت-

:و گفت دیبه پام مال سرشو

. رمیتر م رید یکمی. ساعت دو جلسه دارم....بخوابم نجایبذار هم-

.کشمیمن خجالت م. هبود ییخبرا نجایا کنهیفکر م شهیصبح مامانت پا م. یبخواب نجایزشته تو ا-

...دمشیدستم و کردم تو موهاش و آروم بوس. خوابالو شده بود يمثل پسر بچه ها. زد یلبخند خوشگل. و نگام کرد دیمال چشماشو

.عشق من ریشبت بخ-



ربر انجمن نودهشتیاکا  64بهاران –  صبح آرزو                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٩٦

.خوابم برد دینکش هیتخت و به ثان يخودمم ولو شدم رو. زور فرستادمش رفت به

*****

خانوم خانوما؟ یشینم داریب-

...دادیتکونم م یکس

...هوممم-

...فربد پر از خنده بود يصدا

...نهیچقدرم خوابت سنگ.. يوا...خبر خوب برات دارم هیپاشو -

. دمیدیداشتم خواب م مهیهنوز نصفه ن...جواب بدم تونستمینم

رو زد و تمام؟؟ دهیمخ سپ ثمیم یبدون يخواینم یعنی-

:دمیپر هوی

؟يدیاز کجا فهم ؟؟توی؟؟کیچ-

:و گفت دیخند

...گرفته دهیباالخره بله رو از سپ شبیگفت د. اس ام اس داد ثمیاالن م-

...دادایلو نم...مارمولک ي دهیسپ...خوشحالم یلیخ يوا-

شهربانو جون صبحانه رو آمده . نییدست و روم رو شستم و رفتم پا. داشتم یبود که هنوز احساس خوابالودگ نیهم يبرا. بود ازدهی ساعت

.آماده بود که بره دهیفربد هم لباس پوش. رونیده بود و رفته بود بکر

؟يخوریصبحانه نم-

چرا نخورم؟  -

آب پرتقال رو جلوم  وانیفربد ل...کاه ریآب ز يدختره . بودم دهیبه سپ راهیاس ام اس پر از بد و ب کیکردن  پینشست، مشغول تا کنارم

:گرفت و گفت

...مدیکجا خواب شبید دیمامان پرس-

:شونه اش رو باال انداخت و گفت. بهت زده ام رو باال آوردم نگاه

....شبتید يغایفکر کرده بود ج...دعوام کرد یکل...یتو امانت گفتیم! به من چه-

:وسط حرفش دمیپر

...آبروم رفت...خاك عالم به سر من-

...طاقتم یب گفتیو م کردیبا من دعوا م. را برهتو چ يتازه آبرو. میدیدیگفتم عکس م. نبوده ينه نترس من بهش گفتم خبر-

:و گفت دیفربد سرم رو بوس. موندمیکاش شب و نم. چقدر زشت شد. نگفتم يزیچ

.زنمیتونستم بهت زنگ م نکهیبه محض ا. جلسه ام طول بکشه دیشا-
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.مواظب خودت باش-

کالهم رو گذاشتم رو سرم و . م به شهربانو جون زدم که من رفتماس ام اس ه هی. رفتمیزود تر م دیبا. که رفت اس ام اس رو فرستادم فربد

کردم و  یبلند ط يباغ رو با قدم ها. انداختم و وارد شدم دیکل. حتما شهربانو جون بود. اس ام اس ام بلند شد يصدا. تو کوچه دمیدو عیسر

... چند قدم جلو اومدم. انداختم و وارد شدم دیکل! ل بودقف. باال کردم نییرو پا رهیدستگ. چقدر همه جا سوت و کور بود. دمیرس هدر خون

ست؟یخونه ن یاکرم خانوم؟ نگار خانوم؟ کس-

...شدم نیمحکم به پشت سرم اصابت کرد و نقش زم يزیچ

همه جا را از . جا وارد اتاقکش شود نیاز ا خواستیدلش م. بهاران شد یمیاز پلّه ها باال رفت و وارد اتاق قد. بهاران را بر دوشش انداخت"

 یصورت یچنگ زد و روتخت. دیکشیصدا دار م يضربان قلبش تند شده بود و نفس ها. بود زانیهوش از کتفش آو یدخترك ب. نظر گذراند

در  .رفت نییفرش را کنار زد و از پلّه ها پا. کند يبود باز ساز دهیشب بهاران را د نیصحنه را همانجور که اول خواستیم. داشتبهاران را بر

بهاران به . به ستوه آمده بود ییبایز نهمهیاز ا. را بست شیدستها و پاها. گذاشت یصندل يبهاران را رو. سرش با صدا بسته شد يباال

انتقام مادرش، نگار و  دیقبل از آن با. باشد و جسمش را تصرف کند اریبهاران هش دادیم حیاش ترج یوانگیبا همه د. آمدیچشمانش فرشته م

. کرده بود انتیهمان طور که مادرش به پدرش خ. کردیم انتیبه فربد خ دیبهاران با. گرفتیرا از بهاران م ایکار دن انتیخ يرهاهمه دخت

. کردیم انتیهمانطور که نگار به هومن خ

آورد  ادیبه . دیتابینمبه داخل  ينور چیه. پنجره نداشت. چاله نبود اهیشباهت به دخمه و س یاتاق کوچکش ب. به دور و بر انداخت ینگاه

اش در  یمشکل زندگ نیبزرگتر. بهش نزده بود یوانگیکس انگ د چیآن روزها ه. گذراندیروزگار م یرا که فارغ از هر سخت ییروزها

. بود طرفدار نگار شهیپدر هم..."نمیشیم مایمن کنار پنجره هواپ" ای "نهیجلو بش نیتو ماش یک "با نگار بود بر سر اشکودکانه  يها يریگ

و  يهر بار که نگار با قلدر. کاردیرا در دل کودکش م نهیبذر ک دانستینم چیه "باش، تو گذشت کن يتو قو ،يتو مرد" گفتیم دیبه نو

 ي چهیکه باز شیآال یدخترك ساده و ب نیبه ا. به بهاران نگاه کرد....گرفتیفاصله م تیقدم از انسان کی شدیم روزیپدر بر او پ تیحما

 نیبا او برود و از ا. وجه اشتراك همراهش شود نیبهاران را قانع کند با ا توانستیم الشیبه خ! یچه وجه اشتراک. ش شده بوددست خواهر

 يِکه به جا یحس دیفهمینم. نشناخته بود. بود دهیعشق را ند. شود گریکس د چیمال ه بهاران خواستینم. ردیفاصله بگ یفیپر از کث يایدن

. ستیعشق ن دهدیروح جسمش را قلقلک م

...را که نوشته بود برداشت يدست برد تکّه کاغذ. ستادیاش ا یکوچک خطاط زیکنار م. بهاران بلند شد يجلو از

نمیهزاران رخنه در د يکرد هیمژگان س به

...نمیهزاران درد برچ مارتیکز چشم ب ایب

محکم زده بود؟ دلش به درد  يادیز دیشا. شدیداشت نگران م. دکریبهاران را نگاه م رهیخ رهیبود و خ دهیمبل لم يرو... گذشت یساعت

 یدو زانو نشست و دست يرو. ستادیا کشیبلند شد و نزد. آن هم بدون استفاده از جسمش. شدیاگر خودش باعث مرگ دخترك م آمدیم

. دیبهاران کش يِبه موها

....ملوس يشو گربه  داریب-
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صبر  توانستینم. را تند تر کرد ششیلمس بهاران آت. نوك انگشتش به گز گز افتاده بود...راست چپ...نییباال پا...دادیرا حرکت م دستش

.خورد و با ناله چشمانش را باز کرد یدخترك تکان...دیکوچک دخمه اش برداشت و به صورت بهاران پاش خچالیآب سرد از  یوانیل...کند

"

 دهیفا یتکون دادن دستام ب يتالشم برا...سوختیو پشت گردنم م دمیدیتار م .پوستم باز کردم يرو یبیعج یرو با احساس خنک چشمام

 یآدم ک نیا کردم؟یکار م یچ نجایمن ا...دادم صیبود تشخ ستادهیرو که پشت به من ا يمرد ي دهیچشمام که رفت قد بلند و خم يِتار. بود

درست مثل ...یعقاب ینیقوز دار، ب یقد بلند و کم ده،یاشسر تر. دمیکش یفیخف غیاش ج افهیق دنیبود؟ مرد به طرفم برگشت و با د

...به خاطر داشتم هیکه از اون مرد پشت پنجره و اون سا یمشخصات

؟یمنو بست یبه چه حق ؟یهست یاصال تو ک ؟يکار دار یبا من چ-

...لبش بود يور يپوزخند.که خودم و نگه داشتم نیپرت شم کف زم یبود با صندل کینزد. دادمیخودمو تکون م محکم

؟یبشناس دیاصال از کجا با...یشناسیمنو نم دونستمیم-

....به گونه ام دیبا پشت دست کش...شد کمینزد

...یشیتر م یخواستن یکنیتقال م-

...زد یهیکر يعقب رفت و قهقهه  یکم

...مظلوم متنفرم يمن از دخترا. گازت بزنم خوادیدلم م شتریب ينجوریا...يبود دهیکه آروم خواب ینسبت به وقت-

...یمردك روان. به من نزن فتویدست کث-

تو چشماش . به صورتم خوردیم نشیسنگ ينفس ها. دادیچونه ام رو تو دستش گرفت و فشار م...شد کیکرد و بهم نزد کیبار چشماشو

...ترسمیشدم که فکر نکنه ازش م رهیخ

؟یائکج ستیمثکه حواست ن ؟يبود یبا ک ؟ها؟یروان يبود یبا ک-

با کمر افتادم  یهمراه با صندل. بود جهینت یحفظ تعادل ب يدست و پا زدنم برا. عقب برگشت يها هیرو پا یصندل. ام رو محکم هل داد چونه

زده  مهیترس به وجودم خ. کاش دستم آزاد بود تا حداقل بازش کنم يا.شد شتریگردنم ب يسوزش باال. تو کمرم دیچیپ يدرد بد. نیزم

کرده  خیصورتم . دیلرزیدرونم م. دمیترس بتشیاز ه ستاد،یکنارم ا گه؟ید يجا هیبردتم  ایهنوز تو خونه خانومم .کجام دونستمینم اصال. بود

...کشهیانتظارم رو م یچ دونستمیبود و نم

تو صورتم ...خوردیم مینیبه ب شینیکه ب کیاونقدر نزد...کرد کیصورتش رو بهم نزد زدمیو دست و پا م نیکه افتاده بودم رو زم همونجور

:داد زد

...پس بهتره حواست به رفتارت باشه. احمق يمنِ دختره  يجونت تو دستا-

رو  غمیکه تا مغز استخونم رو لرزوند ج يدرد....زد به پهلوم يبرگشت و محکم لگد...اومده باشه ادشی يزیدفعه انگار چ کیعقب و  رفت

:اشکم روون شد و با داد گفتم...شدیاما نم...داد بزنم خواستمینم. کنم هیگر خواستمینم. برد هوا

نجا؟یا يآورد یمنو به چه جرم کنم؟یکار م یچ نجایحداقل بگو من ا-

. رو گرفت و بلندم کرد یگوشه صندل. چشماش نگران بود. صورتش عوض شده بود. شد کینزد دوباره
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..بزنه تو پهلوم ينجوریهم یکی یاله...دستم بشکنه یکار کردم؟ منِ احمق زدمت؟ اله یمن چ-

که رو به روم نشسته بود و من  کردمیفکر م يا وانهیبرده بودم و فقط به د ادیدردم رو از . کردیم هیگر کلیمرد گنده با اون ه. افتاد هیگر به

...دهیبرام کش يچه نقشه ا دونستمینم

. کردمیم یفیهق خف هق

 نجام؟یا یچ يابهم بگو بر...شناسمیمن اصال تو رو نم...من-

...شهیهم يبرا. خودم شینگهت دارم پ میخوایم. یمن باش شیکه پ ياومد-

. اون آزاد بود و من کت بسته. بود و من نه وانهیاون مرد بود و من زن، اون د. نگفتم يزیچ. چندشم شد. رو گذاشت دور صورتم دستاش

.عاقالنه نبود باهاش کل کل کنم

...یکه عاشقم بش کنمیم يکار هی یعنی...یعاشقم بش دیقبلش با..میریم نجایاز ا...  میریم-

...دمینال

...من نامزد دارم-

...دیخند کیستریه

...یعاشقم بش دیبا نمیهم يبرا...وونهید دونمیم-

...جون مادرت....يدوست دار یتو رو جون هر ک...تو رو خدا...منو ول کن برم-

.دستش رو گذاشت دور گلوم و فشار داد...دوباره بهم حمله کرد. شد یعصب دوباره

ات تا  نهیرو س ذارمیم برمیجا سرت رو م نیو هم شمیم التیخیمنو به جون مادرم قسم نده که ب...اریاسمشو ن...اریخائن و ن کهیاسم اون زن-

...برام ارزش نداره يزیپش ییهر جا کهیجون اون زن یبفّهم

:دیتا حاال کبود شده بودم غرحتما  ژنیتوجه به من که از کمبود اکس یب

شد؟ رفهمیش-

 دایپ ازین يلفتش داده بود حتما به اسپر گهید کمی.شدینفسم داشت تنگ م... کردم یدر پ یپ يچند تا سرفه ...رو برداشت دستش

...کردمیم

:داد زدم.طرف در رفت به

؟يرکارم دا ی؟چ...برم يذاریچرا نم ؟یکنیتنها ول م نجایچرا منو ا ؟يریکجا م-

. ارمیبرات ناهار ب رمیم-

:انگشت اشاره اش رو به طرفم گرفت و گفت بعد

.شنوهیصداتو نم یچکیه نجایا. یکنیم تیخودت رو اذ يفقط گلو یاگر داد هم بزن-

و  کردیراستم درد م يپهلو...دستام بسته بود. ختمیزدم و اشک ر ادیفر. کمک خواستم. دمیداد کش. زدم غیج. و در رو بست رونیب رفت

افتضاح تر  نیاز ا. خوادیم یو از من چ گهیم یافتاده بودم که معلوم نبود چ یآدم روان کی ریبدتر گ نایاز همه ا... سوختیپشت گردنم م
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چه ..کنم نیف نیشده بود، دستام بسته بود و مجبور بودم ف يآب دماغم جار..ختیریاشکم گوله گوله م...بد تر ممکن نبود نیاز ا. شدینم

جون سالم به در ببرم؟ نجایاز ا يمن چه جور ایخدا. يزیرقت انگ تیوضع

 زیم هی. پنجره نداشت. ینفره گوشه غرب کیاتاق نسبتا بزرگ با تخت خواب  هی. دیروزانه ام نیکوچکتر يبه اطرافم کردم برا ینگاه

کمد  هی.قرار داشت زیکنار م یکیکوچ خچالی. تخت گذاشته شده بود يکاغذ روش بود روبه رو ینداشت و کل يادیکه ارتفاع ز کیکوچ

 نیاونم با ا د،یآخه من دست بسته، بدون کل یول. نبود رونیبه جز اون در به ب یراه چیه. بود نیوسائل اتاق هم امتم! نیزوار در رفته و هم

؟...از اون در خارج بشم تونستمیچطور م یابونیغول ب

 يزیچ هی شد،یظرف سوپ که ازش بخار بلند م هی. پاهام زانو زد يپام و جلو ياشت روگذ. دستش بود ینیس هی. ساعت بعد برگشت ربع

چشمام . با حرص نگاهش کردم. زد ییلبخند دندون نما. قاشق رو داخل سوپ فرو کرد و به سمتم گرفت. برنج یو کم يبه قورمه سبز هیشب

.قاشق اشاره کرد به دیرو که متوجه خودش د

.خورمینم-

:گفت متیبا مال. يریزنج ي وانهید ختهیتو اون سوپ ر یمعلوم نبود چ. خوردمیه بودم نمهم گرسن اگر

.يخوریم-

....روم رو کردم اونطرف. تر کرد کیقاشق رو به دهانم نزد و

...خورمیگفتم که نم-

بگو آااا....ادیداره م مایهواپ نیچرا؟ بب-

:ارمیزرنگا رو در ب يادا اومدم

...ورمدستامو باز کن تا بخ-

هنوز داشت ...بغض گلوم رو گرفت...دمیکه شد ازش ترس یطوالن....بخند یحاال نخند و ک....خنده ریدفعه زد ز کینگاهم کرد و بعد  یکم

کار  یچ نجایپناه ا یدفاع و ب یمن ب. ام درومد هیدوباره گر...رو گوشم ذاشتمیکاش دستام رو م...چشمام و بستم... دیخندیم کیستریه

بازم ...."خفه شو"...بلندتر...دینشن....خفه شو...لب گفتم ریز...دیخندیمردك همچنان م...زار زدم....بکنم تونستمیچه کار م کردم؟یم

:زدم ادیفر...دینشن

ه؟یدردت چ نمیبب ینالیچرا نم ؟يخوایاز جونم م یچ....خفه شو...خفه شو...خفه شو-

:ت و گفتپام نشس يدوباره جلو. مات و مبهوت نگاهم کرد یکم

...گمیبهت نقشه فرارمون رو م ياگه سوپتو بخور-

فرارمون؟! جان؟

.باش و غذاتو تموم کن یحاال دختر خوب-

...لبم کیسوپ و پرش کرد آورد نزد يقاشق رو دوباره زد تو...شدیسوپ بخار بلند م از

...بخور-

... خورمینم-
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 کیتوجه به من دوباره قاشق رو به دهانم نزد یب...کردم یفیخف ي ناله...پوست گردنم سوخت... پوست گردنم يکرد رو شیخال

من اون سوپ رو ..نگفتم يزیچ...سوزوند شتریب ندفعهیا...گردنم يکرد رو یدوباره سوپ رو خال....دو،سه ک،ی....نگفت يزیچ نباریا...کرد

....سوختن بهتر از مردن بود ؟یچ مردمیم و خوردمیاگر م...خوردمینم

 سمیمرد ساد نیا...ختمیریتوجه اشک م یب....کردیو ذوق ذوق م سوختیگردنم م يجا به جا...تند تر شده بود دستش حرکات

کارا رو به خاطر  نیدوستم داره و ا کردیو فکر م....بردیداشت که از آزار من لذت م يزیچ هیباالخره ....داشت سمیمازوخ دمیشا....داشت

...مقاومت من بلند شداز  یعصب...سوپ تموم شد...کنهیخودم م

نه؟...ومدهیبه تو محبت کردن ن-

 کیلباش رو آورد نزد...گردنم صدا داد و دوباره دردش که آروم شده بود شروع شد...عقب دیسرم رو محکم کش...زد تو موهام چنگ

...صورتم

..کنمیکتک آدمت م با...يومدیاگه به محبت به راه ن....یفهمیم...یشیبه زور هم که شده عاشق من م...به زور-

پوست  ریز يرگهایتمام مو کردمیگاز زد که احساس م يو جور دیلپم رو داخل دهنش کش. به سمتم حمله کرد یعکس العملِ ناگهان کی با

به تمام دردام لبم هم اضافه شده ...زدینفس نفس م...نشست نیزم يآروم رو...طعم خون رو که حس کردم، ازم جدا شد....لبم پاره شدن

...یبدون دیتو با ییتو خدا....فقط نجاتم بده...يچه جور دونمیمن نم...نجاتم بده...ایخدا...ودب

مسلما  رفتم؟یم ایناکام از دن یعنی مردم؟یجا م نیهم یعنی...آخر و عاقبت من نمیا. برام نمونده بود یاشک گهیهق هق کرده بودم که د انقدر

 دهیند یشکل نیآدم ربا ا رفت؟ینم رونیاتاق ب نیچرا از ا.به سکسکه افتاده بودم...برم ششیمن ناکام از پ ذاشتیاحساس نم سیتند نیا

. بود نجایچشمام رو باز کرده بودم ا یوقت زا. بودم

ساعت چنده؟-

:لب گفت ریز کردینگاهم م رهیکه خ همونجور

.سه-

بود  يمساو دنیطرفم مطمئن بودم خواب هیاما از  شدمیمهوش  یاز شدت درد و ترس داشتم ب. از من خبر نداشت یساعت بود که کس چهار

:دمیو گستاخانه بهش پر دمیکش یپوف..اش کالفه بودم رهیاز نگاه خ. با از دست رفتن عزت و آبروم

..یکنینگام م ينجوریچته؟ چرا ا-

...و آروم بلند شد اومد کنارم دیخند

! اسب چموش  ؟يایکه تو باهام راه ب یوقت تا آرمیمن طاقت م یعنی کنمیدارم فکر م...یخوشگل یلیخ-

...تکون دادم یصندل يخودمو رو....زدم غیج...باز کرد شویاول....لباسم يبرد به دکمه ها دست

....به من دست نزن...تو رو خدا...کنمینه خواهش م-

کرده  غیج غیانقدر ج..ریاالن بگ نیجون من رو هم ایخدا...کردمیداشتم سکته م...فضا نبود نیاصال انگار تو ا. توجه به کارش ادامه داد یب

رو گوشه  یچیق.حرکاتش تند شده بود . لباسم نیافتاد به جون حلقه آست یچیق هیدستام رو باز کنه با  نکهیبدون ا. سوختیبودم که گلوم م

به  یدر پ یکه پ یدست..دون شده بودتمام بدنم از ترس و خجالت دون ... شد کیبهم نزد فیکث يخمار و لبخند یکرد و با چشمان تپر يا
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اسم فربد رو !....پناه یب! پناه بودم یب...جا بند نبود چیدستم به ه...شدندیجون تر م یکه لحظه به لحظه ب ییها غیو ج کردیبدنم برخورد م

فقط گلوم از عبور صفرا ...ادیمعدم باال نبود که باال ب يتو يزیچ...عق زدم..حالت تهوع گرفته بودم...زدمیرو صدا م داخ...زدمیصدا م

....سوخت

 ریاز استخون ترقوه تا ز...دور گردنم دیزبونش رو کش. جون یگوشت ب کهیت هیمثل . یصندل يرمق افتاده بودم رو یب....رو بست چشماش

....کردیم یگبود و تو خونه خانوم زند یآدم واقع نیا...نبود ایکدوم رو چیه....افتادم دمیدیکه م ییخوابها ادی....گوشم

؟يخوایاز جونم م یچ-

:مهربون گفت...و نگاهم کرد دیخند

...یعاشقم بش دمیبهت قول م...ییفضا دو تا میریم ن،یبب-

؟یکنیدستامو باز نم-

.االن نه-

 زریاز تو فر....درو باز کر خچالیدر ..دمیکشیهم خجالت م دمیترسینداشت هم م یباال تنه ام پوشش نکهیاز ا. خودم جمع شده بوده بودم تو

:گفت زیآم دیتهد...استخون ترقوه و گردنم نیرو گذاشت ب خیقالب  هی. ستادیکنارم ا...رو در آورد یقالب يخهای خچالی کیکوچ

...فتهیبه حالت اگه ب يوا-

رو باال برد و آروم  کمربند. پوششم یرو بدن ب ختیریو م شدیآب م خی...کمربندش رو باز کرد...بودم دهیمثل مرگ ترس...نگفتم يزیچ

کمربند  يضربه ها...کرده بود خیبدنم کامل ... يو بعد...يو بعد....يبعد ي کهیت...کامل آب شده بود خی...ام زد نهیبه قفسه س يضربه ا

.شدیحس م ياز حد عاد شتریو دردش ب خوردیبه بدنِ سردم م رمحکم و محکم ت

درکش ...دیکشیم ادیفر...زدیم غیج....نشست کمیکه نزد شدمیم هوشیباز زور درد داشتم . چند تا ضربه خوردم دونمینم

.نیزم يخورد و کنارم افتاد رو یدر پ یچند تکون پ...کردیم ينجوریچرا ا نیا...دمشیفهمینم..کردمینم

دائم حالت تهوع . خوردیدندونام به هم م...راست از در خارج شد کیچشماش رو باز کرد و . بلند شد یبه سخت...گذشت يا قهیدق چند

کمربندش سرخ بود و  يتمام تنم از ضربه ها. ادیسرم ب ییچه بال يمعلوم نبود دفعه بد. کردمیم يکار هی دیبا. شدینم ينجوریا. داشتم

دور مچم .سفت بسته بود یلیطنابا رو خ...خودمو محکم تکون دادم. کردیخوره بود گوشه کتفم و ذوق ذوق م شسگک کمربند. سوختیم

پاهامو جفت به . پام بلند شدم يبه زحمت رو. شل تر شد اما باز نشد یطناب کم. شدن دهیمطمئن بودم از اصطکاك با طناب ساب سوختیم

اگه  دونستمینم. که گوشه اتاق افتاده بود دیدیرو م یچیچشمام فقط ق. رفتمیجلو م يمتریلیم منتو هوا بود و  یصندل يها هیپا. هم بسته بود

به جز کتک نخورده  يزیاز صبح چ. نانیاطم يبرا يزیچ هی. یدفاع شخص لهیوس هیمثل  دیشا. کار کنم یباهاش چ خوامیم یچیبرسم به ق

.بود ومدهینفسم رو آزاد کردم، هنوز ن. و به در نگاه کردم ادمآب دهانم رو قورت د. دیلرزیبودم و پاهام از زور ضعف م

بهارانش  دانستینم. فشرد شتریداشبرد پرت کرد و گاز را ب يرا رو یگوش..."... ییپاسخگومشترك مورد نظر قادر به "...دوباره و دوباره"

آزار دهنده زن بود که به  يبود صدا دهیکه شن يزیو تنها چ...وقفه شماره اش را گرفته بود یآمده بود ب رونیاز جلسه ب یاز وقت. کجاست

را وسط کوچه  نیبه سمت خانه برود ماش نکهیا یب. در آمد نشیماش يکهایستال غیچنان با سرعت داخل کوچه شد که ج. افزودیم شینگران

و  دیکوبینکرد، مشت بر در م دهیزنگ زدن فا یوقت...به طرف عمارت طاها رفت مهیدر را پشت سرش ببندد سرآس نکهیا ینگاه داشت و ب
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اس ام اس از بهاران گرفته  کیواب پرسشش گفته بود که تنها شهربانو در ج. ردیتماس بگ سید بهتر بود با پلیشا. زدیاسم بهاران را صدا م

. نکرده بود هیگر یوقت از شدت نگران چیه. نکرده بود يقراریب نطوریقلبش ا شیزندگ يدر تمام سالها. ظهر بوده يها یکیو آنهم نزد

 ییکجا"...کرد میدستها قا انیم سرش را. نشست نیزم يدر عمارت سر خورد و رو ارصل کنٔمستا. دیفهمیکس نم چیحال فربد را ه

...."ییدختر؟کجا

:زد ادیفر مهیبهارش پشت خط باشد سرآس نکهیا دیبه ام...دیوید نیبا عجله به سمت ماش....خوردیزنگ م تلفنش

بهارم؟ -

...منم فربد-

...نگار بداند بهاران کجاست دیشا...به ذهنش زد ياما فکر.اوضاع قمر در عقرب نیآنهم در ا...را نداشت یکی نیحوصله ا...دیکش یپوف

شماست؟ شیبهار پ-

تو . نجایا مشیحال مادر بد شد آورد شبید. مارستانیب ادیظهر بود که بهش اس ام اس دادم که ب کینزد. بپرسم نویمنم زنگ زدم هم-

....هوشِ  یب ژهیو يمراقبتها

...باختیرنگ م شتریو ب شتریفربد ب صورت

...ده خونه شمامن فکر کردم بهاران اوم-

...اونم فرستادم بره مارستانیما رو رسوند ب یعل نکهیبعد از ا قتشیحق. من خودم همه رو مرخص کردم. ستیکس خونه ن چیه-

:زد ادیفکر فر يبدون لحظه ا فربد

 يرو شروع کرد يبد يبا من باز خونه نبوده پس کجا ممکنِ رفته باشه؟ یاگه کس...اونجا ادیاما بهاران به مادرم اس ام اس داده که داره م-

...نگار

. فکر کرده بود تا به مادرش شتریدو روز به بهاران ب نیتمام ا..."دینو"....شدیم نییچشماش باال و پا ياسم جلو کی...ستادینگار ا قلب

را  الشیسوش یآنت تیصسالها، خودش خواسته بود که شخ نیا یبار ط نیاول يبرا. نبود یفربد سهمش از زندگ دانستیخودش هم خوب م

 نیبه خودش اعتراف کرده بود که تمام ا. از فربد هم...آمدیاز بهاران بدش م. دو روز تمام، شبانه روز به هومن فکر کرده بود. کنترل کند

دختره  نیااتفاقات  نیمقصر تمام ا"جمله در ذهنش نقش بست  کیکوتاه بود و دوباره  يریگ جهینت نیگرچه عمر ا...کردهیمدت اشتباه م

 نهیکه مادرش زنده بود ک یمدت زمان يتنها برا خواستیم. است شیحال حاضر زندگ تیمادرش اولو ردیتا بپذ دیطول کش یکم... "است

که  یدرست مثل وقت....و مجبورش کند دوستش داشته باشد ردیرا بگ شیدستها...ستدیبهاران را کنار بگذارد و مثل قبل کنار مادر با ي

مادر شست و  هیاش ذهن کوچک نگار را بر عل ییبا کلمات جادو دینو نکهیقبل از ا ستدر...نرفته بود انشانیو پدر هنوز از م کوچکتر بود

در تختخواب  شیمادر و عمو دنیکه بعد از د یچشمه اشک....بود ستهیمادر رنجورش بعد از سالها گر نیآن شب سر بر بال....شو بدهد

 دهینگار را بغل کرده، بوس. چقدر متفاوت شده بود مادر. کرده بود دایو نگار مادرش را چه ساده و رنجور پ...دیجوشیبود دوباره م دهیخشک

که  دیفهم.. آنکه بفهمد یچقدر مورد توجه مادر بوده ب دیدینگار م نکهیو ا...گفته بود شیبرا شیها یصبح از کودک يها یکیتا نزد...بود

که چرا زود ...و غصه خورد...اش فروکش کرد نهیک...از آتش درونش کاسته شد....ریاز جنس ش يه اداشته در پوست يمادرش قلب پرنده ا

بداند کمبود محبتش را فقط عشق  نکهیا یب کردهیعشق از فربد م ییبه خودش لعنت فرستاد که گدا..مادر نگذاشته نیسر بر بال نیتر از ا
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روحشان باز  یدختر به عمارت ب نیا يکه باعث شده بود پا...از خودش هم...کر بوداز بهاران متش....کندیم رابیمادر است که س یآسمان

حرف ها، هنوز هم بهاران عشق  نیبا تمام ا...چند بار اس ام اس را نوشت و پاك کرد...دنبال بهانه بود که از بهاران تشکر کند...شود

تو اتاق من  یخواست موندم،یمادر م شیمن امشب پ " سدیت بنونتوانس نیکرد، بهتر از ا يهر کار...بود دهیرا دزد شیها ینوجوان

..."یمرس...در ضمن....بمون

نگفت از . شود بهاران او را به سمت مادرش سوق داده بود رید یلیقبل از آنکه خ نکهینگفت که خوشحال است از ا. چه يتشکر برا نگفت

...مادرش ممنون است هیعوض کردن روح يبهاران برا

بهاران را از  خواستیم..فربد را داشته باشد خواستیم شهیهم...به خودش آمد...نبود یآنطرف خط کس یول...گوشش بود يرو هنوز یگوش

 گرید نکهیکند که بهاران با فربد نباشد، نه ا يکار خواستیم...شهر برود نیاو را بترساند که از ا خواستیم...سر راه فربد دور کند

بارها در ...است ماریاو هم ب ردینپذ شدیبود که باعث م دیبا نو زشیوجه تما نیتنها هم نیو ا...نبود یسبه مرگ ک یهرگز راض...نباشد

:به فربد گفته بود اشیجواب جلسات درمان

..."فکر کنم یبه کشتن کس تونمینم یمنو بکشه نه من که حت خواستیبود که م دینو وونهید"

فربد بارها جواب داده بود و

"...ستیبودن ن وونهید ينشونه  مشاوره گرفتن"

 ".رفت يپرستار ستگاهیسمت ا به

*****

اون ...ومدیصدا م رونیاز ب...گرمم شده بود ادیز تیاز فعال...ختیریاز سر رو روم عرق م...یچیمونده بود برسم به ق گهیچند قدم د فقط

 يتو دیکل...اومد نییپا یبدنم ناگهان يدما ادیو از استرس زضربان قلبم باال رفت ...شدیم کیداشت نزد دونستمیکه اسمشم نم يا وونهید

...شدم رهیکرده بودم خ یط ادیکه با زحمت ز یکم يبه فاصله  دیآب دهانم رو قورت دادم و نا ام...مکث باز شد یو در با کم دیدر چرخ

:و تو مشتش گرفت و گفتموهام ر...شدیاز خشم باز و بسته م شینیب يپره ها...آمدیاش به سمتم م رهینگاه خ با

گذرم؟یازت م يفکر کرد ؟یمنو دور بزن يخوایم-

کاش جونم رو ...کردینگاهم نم کردیو رو م ریکه تمام وجودم رو از ترس ز رهینگاه خ نیاما با ا کشتیکاش منو م...آخر میبودم به س زده

....زدیرو به بدنم نم فشیدست کث گهیاما د گرفتیم

 یزندگ نجایا دونهیم یکس..يآزاد شد مارستانیاز کدوم ت ستیمعلوم ن...یروان وانهید هی...یآشغال هیتو  ؟یضعو يخوایاز جونم م یچ-

؟یهست یاون دختره هرجائ) toy boy(يبو ينکنه تو ؟یکنیم

:گفت يبرداشت و با لحن سرد زیخ یچیبه سمت ق..دمیترس شیاز آرامش ناگهان....رهیهمانجور خ..نگاهم کرد یکم

؟يبرش دار یخواستیم يبا دست بسته چه جور ؟يبود نیا دنبال-

پوست شکمم و  يرو گذاشت رو یچیق زینوك ت...بود دهیفا یب..التماس کردم...دمیداد کش..زدم غیج...رو باز کرد و به سمتم اومد یچیق

...حرکت داد
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البته منو احمقانه هم ...فرار احمقانه هی....ار کردمفر مارستانیاز ت...يدرست حدس زد نباریاتفاقا ا ؟یدونستینم م؟آره؟یکه من روان-

...رونیآوردنم ب میکرد يباز یپارت...فرستاده بودن اونجا

...دیمزه خودش خند یکردن شکمم برداشت و به حرف ب یاز خط خط دست

....دیخندیهنوز م. طرف کیطرفم هم  يفرار وانهید کیبا  نکهیا دنیطرف، درد فهم کیکمربند  يزخمها يرو یچیشدن ق دهیکش درد

..مرده ام کننیهمه فکر م....من زنده ام دونهینم یچکیه رونیاون ب-

:صورتش رو چسبوند به صورتم و زمزمه کرد..تر شد کینزد

....دیترس دیمرده با ي وونهید هیاز -

.شد و از هوش رفتم اهیچشمام س يجلو...ضعف رفت دلم

*********

بلند خودش را به فربد  يبا قدم ها. زدیبلند اسمش را صدا م...کرد دنیت سرش فربد داخل شد و شروع به دوپش. انداخت و وارد شد دیکل

:گفت ریآروم دستش را رها کرد و سر به ز دینگاه تند فربد را که د. دستش را گرفت. رساند

...يبهم بد یقول هی خوامیفقط م...شینیوقت نب چیه گهیممکن د یاگه داد بزن...فقط...بدونم کجاست کنمیمن فکر م...آروم باش...فربد-

 ياما چاره ا...ساعت هشت شب شده بود. کشتیرا م یمهم نیشده بود که لحظات به ا یاز دستش عاص...نگاهش کرد پرسشگر

.دختر بود نیدست ا شیزندگ...نداشت

:گفت دیفربد را که د سکوت

...یشوکه نش دنشیاز د-

:دیپرس قراریسمت در راه افتاد،فربد ب به

سرش آوردن؟ ییمگه چه بال-

.منظورم بهاران نبود-

 چیقفل بود و ه شهیکه هم ییهمان جا. رفت "يپنج در"به طرف در پنجمِ . اش گذاشت ینیب يشد و دستش را به نشانه سکوت رو وارد

. یکیگرد و خاك گرفته و تار يها لهیاز وس پر. شدند يمانند يوارد اتاق انبار. آشپزخانه يهمان درب رو به رو. نداشت يکس رفت و آمد

 ییصدا.با حرکت دستش فربد را متوقف کرد و گوشش را به در چسباند. ستادیا یدر کوچک يکرد و جلو عبور لیوسا انینگار از م

:فرستاد و گفت یبزرگ فربد را پشت مبل. که از داخل قفل شده است دینگار در را هول داد و فهم.......کردیم دادیسکوت بود که ب....نبود

؟؟ییاونجا....دینو...دینو-

.امدین یجواب

د؟ینو...فربد باال رفت يابروها

:گفت دیبا تهد نگار

...شکنمشیدر رو باز کن وگرنه م-



ربر انجمن نودهشتیاکا  64بهاران –  صبح آرزو                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٠٦

و هر  گریچند بار د...با اشاره نگار در را هول داد. آمد رونیطاقت شده بود از پشت مبل ب یفربد که ب...هم جواب سکوت بود و سکوت باز

فربد با تعجب و دل نگران، نگار . هر دو دور تا دور اتاق به گردش در آمد يشکست و چشمها ییو باالخره قفل با صدا...بار محکم تر

. کس آنجا نبود چیه...پسو دلوا دهیترس

..رو نداره بره ییجا. از خونه خارج شده باشه تونهینم-

:و گفت اشاره کرد یسیخوشنو لیتوجه به وسا یب فربد

د؟ینو-

. ختیاز چشمانش فرو ر یاشک اریاخت یب. را بست شیچشم ها نگار

.بشه رید یلیخ نکهیقبل از ا میکن داشیپ دیبا...فقط بهاران...االن بهاران-

اتاقها رو با از پلّه ها باال رفت و درب تک تک . بلند خارج شد يبا قدم ها. بهارش در خطر بود. مشت شده فربد کنار بدنش افتاد يدستها

اش نبض  قهیو شق سوختیچشمانش از جوشش اشک م. دادینم هیغرور مردانه اش اجازه گر. جا نبود چیه. کس نبود چیه.شدت باز کرد

بود که با  يدر همان دخمه ا یآمد که روتخت ادشیتامل  یبا کم.. دیاش را ند یسرخاب یبهاران را باز کرد و روتخت قدرب اتاق ساب. زدیم

بدون بهار . نه ایهست  ختنشیمهم نبود نگار کجاست و شاهد اشک ر گرید...کنار در نشست و به حال بهارش زار زد. فته بودندنگار ر

؟...چه کار خواستیغرورش را م

. فربد و بلندش کرد يبازو ریدست انداخت ز. شد کینزد مهیسرآس نگار

.میمونده که نگشت گهید يجا کی...بلند شو...سیزنگ زدم پل...نشده يزیهنوز که چ-

:دیگذشته باشه پرس یبه محکم کردیم یکه سع ییبا صدا. و داده بود دادینگار ضعف نشون م يجلو دینبا. کرد دایخودش را پ فربد

کجا؟-

. و دخمه و پناهگاه داشت چیدر پ چیهزاران راه پ. آمدیبدش م یمیعمارت قد نیاز ا شهیهم

.ایدنبالم ب-

را  شانیقدمها. گرد و خاك گرفته بود يها لهیمانند پر از وس يهم درست مثل اتاق انبار نجایا. تند و وارد خرپشته شدندپلّه ها باال رف از

که  دندیدو نفر را د کیتار هیسا تیدر نها...طرف آن طرف را از نظر گذراندند نیا یکم. را باز کردند يدرب فلز یآهسته کردند و به آرام

...زده بود هیبه سمت چپ خم شده بود و به جثه بزرگتر تک یبدن کوچکتر کم. بود زانیآو شانیودند و پاهاساختمان نشسته ب يلبه 

خونش به ...دادیم صیو فربد کم کم اندام برهنه بهاران را تشخ...شدیواضح تر م دینو يصدا....تر بروند کیبه فربد اشاره کرد که نزد نگار

:و دست نگار متوقفش کرد دینو يمتشان که صداحمله ببرد س خواستیم...جوش آمده بود

...تند رفتم کمی...باشه قبول...من که معذرت خواستم ؟يبا من قهر کرد...یگینم یچیاالن دو ساعته ه-

را  شیدست و پا دینو. کشان وارد کوچه شدند ریآمبوالنس آژ کیو  سیپل نیکه چهار ماش دندیاز باال د...دیچیپ سیپل نیماش ریآژ يصدا

:خم کرد نییبهاران را گرفت و به سمت پا يبازو بردیم ورشیفربد که به سمتش  دنیبلند شد و با د مهیسرآس. گم کرد

....نییپا ندازمشیم يایجلو ب-
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 چیکه ه شیها ینوجوان یمیدوست صم. بود دینو ستادهیچشماش ا يکه جلو نیباورش سخت بود، اما ا. حرکت متوقف شد نیدر ح فربد

را  یپشت اطیح گاهیبود که با هم آن مخف یهمان دیبه خاطر آورد که نو. کرد رییشبه تغ کیدفعه و  کی شیچطور از پنج سال پ دیوقت نفهم

زد و  بشیچه بر سرش آمد که دو سال بعد اول غ دانستینم...گاهشان دور از چشم بزرگترها ساخته بودند یگاه و ب دنیکش انیقل يبرا

 یدقت مطمئن شد باال تنه بهاران ب یبا کم...دیدیبود و درست نم کیتار...دینگاهش به بهاران چرخ...بهش دادندخبر فوتش را  یبعد از مدت

...دیخاطرات خوب گذشته را پس زد و غر همهبه جوش آمد و  رتشیغ گید..پوشش است

...دستتو از دور زنم بردار...دختر زن منه نیا...دینو-

. هول داد نییبه سمت پا شتریبهاران را ب يخندبا پوز دینو. شد کیقدم نزد کی و

...ندازمشیکه م یدونیم...ایجلو ن...گفتم که-

:بلند شد سیپل يبلندگو يپشت بام را روشن کرد و صدا طیمح ينور. بود بیفربد عج يبهاران برا سکوت

...نییپا نیایبهتره ب. خونه در محاصره است-

 نیتا ا ستیچشمانش را بست و خدا رو شکر کرد که مادر ن. شده است سیپل يروهایشان پر از نکه باغ دیدیم. را نگاه کرد نییپا نگار

.ندیاوضاع آشفته را بب

....زد ادیفر دینو

...نییپا ندازمشیم نیایتر ب کیاگر نزد-

...خم شده بود نییبه پا دیوحرف، شل و وارفته در دستان ن یجون بهاران بود که ب ینگاهش به بدن ب اهوهایه ياما فارغ از همه  فربد

:زد ادینگار فر...گرفته بود دیبهارش را از دست نو نییپا فتادیاگر م یحت. حمل کرد دیطرف نو به

....فربد-

بهارش ....دیشنینم زیچ چیه. دیکشیم غیو نگار ج زدیداد م دینو...چقدر بدن بهارش سرد بود...دستش را دور بدن بهاران حلق کرد فربد

....بهارش آسم داشت...دیشکینفس نم

فربد زودتر . پرت شدند يهر سه با هم گوشه ا...جز پوست و استخون نمانده بود يزیتنومند چ دیاز آن نو. دیرا طرف خودش کش بهاران

برسند او  دیواما درست قبل از آنکه به ن دندیباال رس سیپل يروهایهم زمان ن. به خودش آمد و بهاران را بغل کرد و به طرف پلّه ها رفت

...نییبام پرت کرده بود پا شتخودش را از پ

از  يا رهیدا. را پاره کرده بود نشیشکسته و شلوار ج شیاستخوان پا. جان دوستش زل زد مهیمات و مبهوت به جسد ن د،یکه رس نییپا

بود فربد را به  ستادهیسر جسد ا ينگار که باال يغهایج يصدا. را از فربد سلب کرده بود یخون دور سرش را گرفت که قدرت هر عمل

آشفته  یخودش هم با ذهن. تخت گذاشت يرو ژهیو يمراقبت ها يو مات بهاران را برا جیو فربد گ دیسر رس يدآمبوالنس بع. خود آورد

بدون بهاران را  ایدن"....چشمانش را بست يا هیثان. برگرداندن نفس بهاران زل زد يتند پزشکان برا يها تیکنارش نشست و به فعال

..."لحظه کی یحت....خواستینم

...زنهیاما م...کنده یلیخ...زنهینبضش م-
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 توانستیبودند هم نم دهیپوشش بهاران کش یبدن ب يکه رو يپارچه ا. بود هوشیهمچنان ب...دور دهان بهاران قرار گرفت ژنیاکس ماسک

چشمش را . کردیچشمش بود و خنجر به قلبش فرو م ياو هم که جلو یباد کرده و صورت زخم يلبها...فکر فربد را از آن زخمها دور کند

مچش دور تا دور . را در دست گرفت فشیدست ظر....هفت هشت ساعت نیبود بهارش در ا دهیچه کش. کردبست و اشکش را کنترل 

. آن خم کرد يبر دستانش نشاند و سرش به رو يبوسه ا اریاخت یب...شده بود دهیخراش

زنگ  لشیبه موبا ایبرد. شده و از سر راه کنار رفت ادهیپ نیفربد با عجله از ماش. شد ژهیو يکشان وارد قسمت مراقبتها ریآژ آمبوالنس

قطع شد  لشیزنگ خوردن موبا. و صبر کرد تا بهاران را کامل داخل ارژنس ببرند دیکش شیدستش را در موها. دادیجوابش را م دیبا. زدیم

آورد که  ادیبه . نه ایزنگ زده بود و گفته بود از بهاران خبر دارد  اصل از همه جا به بردیٔمستا یودش بود وقتخ ریتقص. تادکال اف سیو م

و  یعصب يصدا.تماس را زد يرفت و دکمه سبز برقرار ایدستش به شماره برد. مراسم کفن و دفن پدر خانومش است ریگفته بود درگ ایبرد

. به قولش عمل نکرده بود...مواظب بهارش نبود...وداگاه بغض کردنا خ دیچیپ یکه در گوش اینگران برد

ده؟یرو جواب نم لشیبهار کجاست فربد؟ چرا موبا-

...ایبرد شهیخوب م-

:دیغر ایبرد

ناراحته؟ نقدریسرش اومده؟ چرا صدات ا ییچه بال-

...خودت رو برسون داداش. است ژهیو ياالن تو مراقبتها. آوردمش دکتر-

بر سر خواهر کوچکش آمده بود؟ ییچه بال. را لرزاند ایار فربد، تن بردبغض د لحن

...فقط بگو که زنده است.....فربد...کنمیفردا صبح حرکت م-

:زمزمه کرد اریاخت یب دیبر گونه اش چک یاشک

....اگر نبود که من هم نبودم-

قبل  یبار آمده بود و به اصرار فربد ساعت کیشهربانو . ذاشته بودنگ رونیب مارستانیاز ب یصبح شده بود و قدم کینزد. وا رفت یصندل يرو

. راست دنبال بهاران آمده بود کیبه خاطر آورد که از سر کار . انداخت یبه خودش با آن بلوز و شلوار رسم ینگاه. شب رفته بود مهیاز ن

مثل . ندیاجازه نداشت بهار را بب. آمدیبه چشمانش نمخسته بود و اما خواب . برد شیبه موها یدست. بخورد يزینکرده بود چ تفرص یحت

.خواستیعمر و نفسش را م. خواستیرا م شیزندگ يشاد. خواستیبهارش را م. بچه ها شده بود

 شبیکاش د يا.دهدیرا به غم م شیجا يزود نیاش به ا يشاد دانستیچه م. پا گذاشت و به خودش لعنت فرستاد يرا رو سرش

استفاده کرده  شتریکاش از لحظات با هم بودنشان ب يا.بهار مانده بود شیپ شتریکاش ب يا.باشد يشاد نیدا به افر ستیقرار ن دانستیم

وقت به بهار اجازه  چیکاش ه يا...شود فیکث يباز نیوارد ا گذاشتینم رفتیسرش م. به او گفته بود راکاش بهار از اول ماجرا  يا.بود

کرده بود؟  یکوتاه. داشتیکاش ها دست از سرش بر نم يا...بود شیکاش مراقب گل زندگ يا...رددباز گ رینداده بود دوباره به دهان ش

:داد يبه خودش دلدار. بگذارد یحرف شیحرفها يبود رو امدهیدلش ن د؟یبگو هنتوانسته بود به بهاران ن دشیبه خاطر عشق شد ای

"..ادیب شیره پقرا یچ دونستیکس نم چیه....اون تو چه خبره دونستیکس نم چیه"
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. کردیباال آمده بود و محوطه انتظار را روشن م دیخورش. دیایم دهیبا خبر شده و گفته بود صبح با سپ شبید ثمیم. در راهرو قدم زد کالفه

...آمدیطاقت به سمتش م یبه فربد انداخت که ب ینگاه. آمد رونیشد و ب ژهیو يوارد مراقبتها يپرستار

حالش چه طوره؟-

؟یشما شوهرش....هیبدنش زخم....شده ياما نفساش عاد...هوشهیهنوز ب-

. دخترك فضول نبرد ي قهیخودش را کنترل کرد دست به  یلیخ. با خصومت گفت که فربد منظورش را گرفت چنان

...اوردمیبال رو سرش ن نیبله، اما من ا-

سر بر  ایمادر  نینگار کجاست؟ بر بال دانستینم. آورده بود مارستانیب نیآمبوالنس او را هم به ا. زنده ایمرده  دانستینم...افتاد دینو ادی

بود،  دهکر داینگار بهاران را پ نکهیبا ا...بود و گذشت يا هیاما فقط ثان...شدیکس م ینگار که ب چارهیب...دوباره دلش به رحم آمد...بستر برادر

نگار هم  دانستیفربد هنوز نم...عمارت وحشت کرده بود نیاران را وارد ااو بود که به...شدیاز بار گناهش کم نم يزیفربد اما چ دیاز د

.....دانستیاگر م...دانستیکه اگر م يوا...بوده دیدست نو

.کردیقرمز شده بود نگاهش م هیکه از زور گر یبا چشمان دهیسپ. دیرا د ثمیسر برگرداند و م.شانه اش قرار گرفت يرو یدست

....سرش اومده ییچه بال-

:تکان داد و گفت يسر. آن لحظات مرگ را اوردیمجبور بود مدام به خاطر ب افتیرفت و آمدها ادامه م نیاگر ا. طاق بود اقتشط

...شده بود هوشیب...االن بهتره-

بود و فربد از شهربانو باز هم آمده . و رها و هومن پسر خاله فربد شیها یاز هم کالس دیاشکان و وح. دندیهم سر رس هیکه بق دینکش یطول

 دهیکه رس یساعت کی یکه ط دهیمخصوصاً سپ. اعصابش بود يدختران جمع رو يها هیبلکه گر گرفتیآدم نه تنها آرامش نم نهمهیحضور ا

را  دهیو از او خواست سپ دیکش يرا کنار ثمیم. زدیلب با خودش حرف م ریو ز دیکوبیم شیدستش را به پا. کردیم نیف نیف زیر کیبودند 

رفت و  دهیسمت سپ ثمیم..."کشهیداره خودش رو م"مودب بودن سخت بود اما با کمال احترام گفته بود  طیدر آن شرا.نجا دور کنداز آ

:دستش را دورش حلقه کرد

ببرمت خونه یکنیمجبورم م يدار...ینکن هیگر يخانوم خانوما قول داده بود-

:به طرفش انداخت يبد نگاه

نگاهش کنم؟ نمیکه بش يخواینم...هدیداره جون م میمیدوست صم-

 ریز ثمیم دینفهم...آوردیطاقت م دیبا...آوردیبود و طاقت م يگفته بود بهارش رو به موت است؟ بهار قو یچه کس...را گرفت شیرو فربد

که با  دانندیمرا نشان  ازدهیساعت  يعقربه ها. بود جهینت یبهار ب دنید ياصرارش برا. چه گفت که دخترك آرام تر شد دهیگوش سپ

 شیبغض گلو. بودند یسر تا پا مشک شیصورتش را اصالح نکرده بود و لباسا. باشد ایبرد نیا کردیباور نم. خاندسرش را چر یحضور کس

:بود گفت ستادهیسرخ مقابلش ا یطاقت با چشمان یکه ب ایناباور رو به برد...فراموش کرده بود پدر زنش مرده . را گرفت

؟يدیپوش یچرا مشک--
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خودش هم غصه دار ...و انتظار داشت حال فربد خراب تر بود کردیاز آنچه فکر م. دیمحکم در آغوشش کش ایبرد. به سمتش برگشتند همه

حال  نیبا ا. خانه شان است يصفا و شور و شاد گفتندیکه همه به اتفاق م يکوچکتر ينگران خواهر...نگران جقجقه اش بود..غم داشت...بود

...بهاران بت ساخته بود ياخالق مردانه اش بود که از او برا نیهم. دادیم ياربه فربد دلد

...پدر ناز گل-

:دوباره گفت ایبرد...آمد، سرش را تکان داد ادمی يبه نشانه  فربد

.رسنیگرفتم امروز م طیبل نایمامان ا يبرا. حرکت کردم شبیهمون د-

؟یبهشون گفت-

. میرو ازشون پنهان کرد یمهم نیموضوعِ به ا نکهیبه ا...شهیم یچعکس العملشون  دونمینم. هنوز نه-

 ایکم کم دورشان خلوت شد و برد...بود دهیفا یاصرار همه ب....دیخوابینه م زدیفربد نه لب به غذا م. گذشتندیم يساعت به کند يها عقربه

...آوردن پدر مادرش به فرودگاه رفت يبود که برا ينفر نیهم آخر

هم به  ژنیچادر اکس ریاز پشت آن پنجره کوچک دلش به درد آمد که دخترکش ز. به بهاران انداخت ینگاه. ستادیاتاق اپنجره  پشت

 کرد،یخودش را از باال پرت نم دیاگر نو...دستانش مشت شد..بود دایفاصله پ نیگردنش از ا یسوختگ... شدیم نییاش باال پا نهیس یسخت

.دادیر حقش انجام من لطف را دیقطعاً فربد بود که ا

ا؟یفربد بهن يآقا-

...یبا لباس شخص گرینفر د کیو  یانتظام يرویبا لباس ن يمرد. را چرخاند سرش

.بله؟خودم هستم-

:محترمانه گفت مرد

.دیاب بدبه چند تا سال جو دیبا دیایاگه ممکنه با من ب. بدم لیپرونده رو تشک عتریاما مجبورم هرچه سر. ستین یخوب تیموقع دونمیم-

...دیرسیاعمالش م يبه سزا دیبا ماندیزنده م دیاگر نو. دیکشیآتش انتقام در وجودش شعله م یاز طرف. بهاران را تنها بگذارد خواستینم

.خانومم رو ول کنم تونمینم-

.میشیخارج نم مارستانیاز ب-

.باز حرکت کردند يسمت فضا به

:دیدست دست کرد و آخر سر پرس یکم مرد

..افتاد یشب چه اتفاقاون -

مرد بود و  کیاو . داشتیدست از صحبت بر م فشرد،یرا م شیبغض گلو ییجاها. کرد فیرا تعر انیمو به مو جر يادآوریکالفه از  فربد

...."هیچشم بق يحداقل جلو" کردینم هیمرد گر

بهاران را  يکابوس ها انیجر یحت. ران به آن خانه گفترفتن بها لیاز دل دانستیشود، مو به مو هرچه که م دهیپرس الیٔسو نکهیا یب فربد

. دانست یته دلش خودش را مقصر م. اینه او و نه برد. بهاران را باور نکردند يِگفته بود که حرف ها یبا شرمندگ. کرد فیهم تعر

:بر شانه اش نهاد و گفت یدر انتها مرد دست.دیکه با یآنهم درست زمان. دخترکش را باور نداشت
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بود؟ ینقش خانوم نگار چ-

بهاران رو  يحال اون بود که جا نیاز بهاران نداشت با ا ینگار دل خوش. دست داشته انیجر نیتو ا دیکه نو دونمیفقط م. دونمیمن نم-

...دیکشیبهاران االن نفس نم دیاگه نبود شا...نشونم داد

..."دافتایاتفاقا نم نیکدوم از ا چیاگر نبود ه "در دل ادامه داد  و

.بود از آنجا دور شدند يکرد و به همراه سرباز که مشغول نوت بردار يتشکر سرگرد

******

:متوقفش کرد يدختر يصدا...بهار برگردد شیبلند شد که پ. دیکش شیبه سر و رو یدست

...فربد-

بزند؟ شیصدا نجوریا دادیچطور به خودش اجازه م. در آمد حرصش

بله؟-

حال بهاران چطوره؟-

.هوشه یب-

...زودتر برود خواستیو م گفتیم مختصر

.میدر آورد شگاهیرو به کمک هومن از آسا دینو-

. بود يکاه و موذ ریبسکه آب ز. آمدیاز هومن بدش م شهیهم. قفل شد شیدندانها

...جهنم فرستمشیچون اون موقع خودم م...باش که زنده نمونه دواریام....بشنوم يزیچ خوامینم-

هم  یبود که باعث مرگ کس اوردهینه تنها فربد را به دست ن. رو باخته بود يباز. وا رفت یصندل يبلند دور شد و نگار رو يقدم هابا  فربد

 دیبا. با حال نزار رو به احتضار بود گرید یمارستانیمادرش در ب... دیبخشیتا آخر عمر خودش را نم ماندیاگر بهاران زنده نم...شده بود

دو نفر . زد رونیب مارستانیشل از در ب يبا قدمها. اجازه همان هم به او داده نشد...و معذرت بخواهد ندینده بود که فربد را ببفقط ما. رفتیم

.کند يباز یپارت شیبرا توانستیکس نم چیه نباریبودند و ا دیسر نو يباال سیپل يروهایاز ن

 ****

 ونیش یزن. چشم بر هم نگذاشته بود يا هیثان ينخورده بود و برا يزیود که چب شتریو چهار ساعت ب ستیب..رفتیداشت از هوش م فربد

 بیبه خودش آس نیاز ا شتریب گذاشتیمادرش را گرفته بود و نم فیکه دور بدن ظر دیدیرا م ایبرد يدست ها. شدیم کیکنان به او نزد

.بزند

از . تر بود يجد هیاما قض نباریا. رفتیم ژنیچادر اکس ریز یمله آسمبار نبود که از ح نیاول. کنان به طرف پنجره کوچک بهاران رفت هیمو

را  ایسر بسته قضا ایکه برد ياز بعد از ظهر...نبود یکه مادر خوب کردیهمه غافل شده بود؟ خودش را سرزنش م نیاز حال دخترکش ا یک

 کی دانستندیهمه م.نداشت دهیف کردن ذهنش فامنحر يبرا ایتالش برد. نبودم یمادر خوب گفتیم زیر کیکرده بود  فیتعر شانیبرا

 توانستیچطور م. مثل او بود يریسرشان از محبت داشتن مادر مد يشان توفان زده بود که حضور پدر باال یزندگ يسال گذشته به اندازه ا
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را نپرسد،  شیکه سوالها از او فاصله گرفته باشد نقدریبهاران ا کردیوقت فکرش را هم نم چیهفکر کند؟  زیزمان به همه چ کیدر 

با او ...همه کس بود شیبرا ایبرد. بزرگ شده بود نطوریبود ا امدهین ایبه دن نطوریبهاران ا...کردیخودش را سرزنش م... دیرا نگو شیدردها

 اوردهیهم بار نوابسته به  نقدریدو را ا نیوقت ا چیکاش ه يمادر آرزو کرد ا...اشتدرد دل ند يکس برا چیبه ه یاجیاحت زدیکه حرف م

 ادیبودنشان را ز یچوب احساسات...نداشتند يا دهیکاشها فا يا...کردیمراجعه م يسواالتش به شخص با تجربه تر يآنوقت بهاران برا...بود

از ...دبو یو عاقل یزن منطق...به خودش نگاه کرد...دانستیفرزندانش م بودن یاحساسات جهیگرفتن را نت یناگهان ماتیتصم...خورده بودند

همه مقصر بودند که االن ....و فلک مقصر بودند دیابر و باد و ماه و خورش...رفته بودند شانیشانسش هر دو فرزندش به پدر احساسات

:دیلنا....دیبهاران اشک در چشمش جوش يادآوریاز ...دیکشیدخترکش به زور نفس م

...فیرنجور و ضع نمتینب رهیمادر برات بم...زکمیعز...دخترکم-

:انداخت و گفت ایبه برد ینگاه ستهیشا....رفته بود گرید يگاریدود کردن س يو پدر برا دادیرا مالش م شیشانه ها ایبرد

حتما  دیبا فتاد؟یروز م نیدختر به ا نیحتما ا دیبا...نکشه گاریتو خونه س خواستمیازش م دیبچه بود یچقدر وقت...پدرته ریتقص نهایتمام ا-

....دارهیبر نم یلعنت نیاالن کجا رفته؟ چرا دست از ا ؟شدیبهارم پژمرده م

...بود دهیپدر ند هیبر آشفته و عل نگونهیهرگز مادرش را ا ایبرد

:دست مادر را گرفت، رو به فربد گفت. فربد انداخت یبه آشفتگ ینگاه ایبرد

.ایب بخواب و دوباره یکمی. مامانم ببر. برو خونه فربد. يبریم نیخودتو از ب يدار-

.به نشونه مخالفت سر تکون داد فربد

.مونمیم نجایمن ا. تو برو. يتا حاال پشت فرمون بود شبید يدیتو هم نخواب-

. انداخت که عالمت ورود ممنوع داشت يرو به سمت در بسته ا نگاهش

.گرانهمادرت هم ن. بلند شو برو مرد. کننیدکترا دارن کارشون رو م. نداره فربد يبودنت آثر نجایا-

سخت خسته بود و . توانستیاما نم. را در چشمان او باز کند شیبماند تا بهاران چشمها. دوست داشت مقاومت کند و نرود. ستادیا فربد

:گفت ستهیرو به شا. بود دهیسردرد امانش را بر

. خونه میبر نیایمامان ب-

 یرا راه شانیهر دو یبه سخت ایدست آخر هم برد. برود گریساعت د میشود ن یتا راض دیطول کش يا قهیده دق. فورا مخالفت کرد ستهیشا

فقط مراسم سوم را . شدیمراسم پدرش تمام م يکارها نکهیبه محض ا. آمد ینازگل امروز فردا م. به انتظار نشست مکتین يکرد و رو

مادرش . شد میتیاما ناراحت بود که نازگلش  نکرده بود، يهرچند پدر نازگل در حقش پدر. دادندیم راتیخ يبعد ممراس يو برا گرفتندیم

 یتنها وقت. وارد اتاق شد یدکتر ک دیآنقدر به ناز گل فکر کرد که نفهم...بزرگ شده بود يدست نا مادر ریرا کوچک بود از دست داده و ز

:دیو پرس خودش را به او رساند ایبرد....آمد رونیب وی یس يو دکتر از آ شددر باز  دیحواسش را جمع کرد که د

حالش چطوره؟-

:زد و گفت يلبخند دکتر
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.ادیتا صبح فردا به هوش م. دینگران نباش. دادیدستاش رو تکون م...عالئمش بهتر شده یلیخ-

 نکهیبدون ا رساندیکه به سرعت خودش را م دانستیم. شد مانیپش عاًیبگذارد سر انینفسش را فوت کرد و خواست فربد را در جر ایبرد

.راحت کرده باشداست یساعت

.که چگونه خوابش برد دیداد و نفهم هیتک مکتین یسرش را به پشت يلحظه ا يبرا تنها

وگرنه دوست داشت داد بزند که بهارش  کردیم تیرعا. را مادرها دوباره راه انداخته بودند يزار هیمراسم گر. بود دهیبه خانه رس فربد

از . گرفت و قدم زنان به اتاقش رفت يو سبز رینان و پن يلقمه ا. آب فرو داد یوانیرو با لدو سه تا مسکن . کشدیهنوز زنده است و نفس م

لبانش جا  يرو يلبخند...بردیکه آن شب در برش گرفته بود به سمت اتاق مهمان م کردیبهاران را در آغوشش حس م... رفتیم االپلّه ها ب

خودش را با همان لباسها در حمام ...در گلو یآه شد و بغض عیکه سر يبخندل..."خوابالو یفسقل نهیبیفکر کرد خواب م "...خوش کرد

تند تند دوش گرفت و قبل از آنکه خواب از سرش بپرد به درون ...کردیمسکن داشت اثر م...آب نشست ریبا لباس ز یکم. انداخت

....به سر برد ایو رو يخبریچطور ده ساعت تمام را در ب دیو نفهم...دیرختخواب خز

******

...سفمٔمتا-

خودش را در بغل هومن انداخت و داد . دیکش يبلند غیبداند چشمانش پر از اشک شد و ج نکهیا یب. نگاه وحشتزده اش را باال گرفت نگار

:زد

...يدفعه ا کی نقدریچرا ا...چرا انقدر زود...شدم اوری یب...کس شدم یب...هومن...مادر شدم یب-

در سرش . داشت آرامش کند یدستش را دور نگار حلقه کرد و سع...نبوده يدفعه ا کیهم  نیکه همچ گفتیبد بود وگرنه هومن م حالش

نگار مساعد  يبرا طیمح. نمانده بود که به آن دلخوش باشند زیچ چیه گرید. برود رانیبا نگار از ا خواستیم. بود ندهیآ يپر از نقشه ها

...از همه مهمتر دور از فربد...اهویدور از ه ییببردش جا. کند دختر را آرام نیا شهیهم يبرا خواستیم. نبود

...شهیهم شتمیمن پ....تازه يدوستا..دیجد یزندگ هی د،یجد يجا هی...شهیهم يبرا نجایاز ا میریم...عشقم میریبا هم م-

از قبل به او عالقمند شده  شتریب. ده باشدباعث زنده ماندن بهاران ش شدیباورش نم...بهاران کرده باشد ينگار آن کار را برا شدینم باورش

 شترینگار را ب ینوسانات روح توانستیم...روانپزشک بود...کردیم افتیبود عشق در اقتشیکه ل يخوب باشد اگر آنقدر توانستینگار م. بود

چند  دنیبود که با د دهیلش تاببه د دینور ام...مشکلش را درمان کنند شهیهم يراه با کمک خود نگار برا نیتحمل کند و در ا یساز هرک

...دیرا خراب شده د شیکاخ آرزوها آمدندیکه به طرفشان م یانتظام يرویمرد ملبس به لباس ن

خانوم نگار طاها؟-

..هومن برداشت ي نهیرا از س سرش

.خودم هستم-

.دیجواب بد دیهست که با االتیٔسو. دیایهمراه ما ب دیشما با-

:مداخله کرد هومن

..دیکرد شییامروز بود که بازجو نیهم.تازه مادرشون رو از دست داده اند شونیا-
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هم مادر و دختر باشند را  يگرفته بودند چطور برا ادیکه تازه  يبدتر هم ممکن بود؟ مادرش مرده بود، مادر نیاز ا. اشکش را گرفت نگار

 نیاز ا...بهاران افتاد ادیناخودآگاه ...رفتیم يبه کالنتر دیهام باو خودش در مضان ات...بود مارستانیتخت ب ياز دست داده بود، برادرش رو

از همون دست  ياز هر دست بد"..."دار مکافات است ایدن"...بهاران با آن شبح هر شبه از او هم بدتر بود تیموقع...شدیهم م ربدت

مرد منتظر نگاهش ...بحبوحه نیشده بود در ا المعارف ضرب المثل ها رهیدا..."یاول خودت دوم کس...یچاه نکن بهر کس"..."يریگیم

روز بعد مادرش را از دست  کیو  دیدینگار بود و جسد له شده برادرش را م ياگر جا کردیفکر م.... شدهحتما خل  کردیو فکر م کردیم

...دلش به رحم آمد...شدیحتما خل م دادیم

.دهکامل نش قاتیتا تحق دیفقط از تهران خارج نش...نداره یاشکال-

 کی...کس را نداشت چیه گریدختر د نیا. کفن و دفن رفت يمادرش و رها و خودش دنبال کارها شیهومن نگار را برد پ. شد و رفت دور

داد و فوت بزرگ  یروزنامه فردا صبح آگه يزنگ زد و برا شناختیبه هر کس که م...نداشت چیه...بود دهیاز عرش به فرش رس...شبه

 يو برا کردیمدت خودش را سرزنش م نیدر ا. بوك کرد گریدو ماه د يپرواز ونکورشان را هم برا. رساند انیاخاندان را به گوش آشن

را  شیجلو کندِ استفاده میٔآزار رساندن به بهاران سو يبرا شینگار از حرفها دیفهم یوقت توانستیم...دانستیوضع به وجود آمده مقصر م

است  یروان يها يماریاز ب يمجموعه ا دیکند که نو یرا راض یاثیدکتر غ توانستیم یحت. بود دهیسر جانیبه ا هیقض نینگرفته بود و ا...ردیبگ

آب رفته ....نداشت يسود یمانیافتاده و پش دیکه نبا یکه اتفاق دانستیگرچه م کرد،یخودش را سرزنش م. و حضورش در جامعه خطرناك

گشتیباز نم يبه جو

...

سر بهار  يباال یچه کس دانستینم...کرده بود دارشیبهاران از خواب ب يخنده  يدور و برش را نگاه کرد، صدا....دیاز خواب پر مهیسرآس

 جانیه...لباسش را عوض کرد..."بخوابم نقدریچطور تونستم ا"...خودش را لعنت کرد...داندیساعت پنج صبح را نشان م يعقربه ها...است

با درد  شدیانگار داشت سوراخ م. کردیم تشیمعده اش در آمده و اذ ياما قبل از اون صدا رفتیم زود تر دیبا...آنکه بداند چرا یب...داشت

 ادی. کرد مشیتنظ قهیمانده بود برداشت، در ماکروفر گذاشت و تا دو دق شبیکه از د ییاز غذا یرا باز کرد و کم خچالیدر ..سوختیم يبد

خارج کرد و  نگیرا از پارک نشیماش...سر و صدا از خانه خارج شد یبلند شد و ب. بخوردنتوانست  ادیز....خوردیم يافتاد که سحر ییصبح ها

اما  ستادیا وی یس يکنار در آ. رفتیباال م یکیرا دو تا  مارستانیب يپلّه ها دیخبر جد کیبعد منتظر  قهیده دق. رفت مارستانیبه سمت ب

که همچنان  يروزیپرستار د رهیبا نگاه خ...دیزانوانش لرز. آمدندیم رونیبعد ب یکمو  شدندیپرستارها تند تند داخل اتاق م...دیرا ند ایبرد

 نهایا...کند یآمده بود در خوابش که با او خداحافظ...بود دهیخند شیبار برا نیآخر يبهار برا...دو زانو افتاد يرو کردیمغضوب نگاهش م

از  ایبرد... را آزاد کرد نشیبر زنوانش نشست و بغض سنگ نیزم يرو...را در هم شکستند مقاومتشبودند که از سرش گذشت و  ییفکرها

 ریاز پشت بغلش کرد و ز ایبرد...را از کف داده بود ارشیفربد اخت...دیویبه سمتش د...دیفربد را د ي دهیآسانسور خارج شد و قامت خم

:گوشش گفت

...آروم تر داداش-

...طاقتش طاق شد ایآرام برد يچهره  دنیبا د فربد



ربر انجمن نودهشتیاکا  64بهاران –  صبح آرزو                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤١٥

 ؟يمراقبش بود ينجوریا ؟یکجا رفت-

:گفت داندیرا م انیفربد جر کردیکه فکر م ایبرد

...ربع هم نشد کی...رفته بودم نظرم رو ادا کنم-

:و با بغض گفت دیوید شیشمی يچشم ها انیم اشک

...به هوش اومد يدید...فربد يدید-

:دیدستش را از پشت کش ایبرد...دیدو وی یس يبلند شد و به طرف آ اریاخت یب...بهارش برگشته بود؟ بدنش لمس شد...وا رفت فربد

...بخش فربد آرنشیم يبه زود...يبه زود یول...میهنوز اجازه مالقات ندار-

...خوشحال باشد اگر حال بهاران خوب نبود توانستینم...کرده باشد یشوخ توانستینم...خندان بود ایبرد نگاه

لب با خودش گفت  ریز..دوست دار داشته باشد نقدریبهاران ا دیدیفربد در خواب هم نم...شدیتر م ادیو ز دایمالقات کنندگان ز تعداد

 دهینگار از رشت آمده بود و با سپ...بهاران هنوز به بخش منتقل نشده بود..."مراقبت باشم یچهار چشم دیبا...دختر يکارم رو سخت کرد"

:اشاره کرد و رو به فربد گفت دهیته بود به سپرا در دست گرف یگل بزرگ ثمیم. زدیحرف م

رو پاهاشون بند  یاز خوشحال...بپوشن یبخرن و چ یکه چه گل ننیاز صبح که با خبر شدن فقط به فکر ا...دو تا ست نیکار ا ؟ینیبیم -

...نبودن

 يا شهیاو هم بخندد و کل...را بپرسد "شم ؟بپو یحاال چ" يا شهال کلیٔبود بهاران چشم باز کند و سو شیآرزو...زد يلبخند خسته ا فربد

"....یخوشگل یهم بپوش یتو گون"... دیبگو

...که برگرده يجونت رو بد يبشه، حاضر شیروز طور هیزبونم الل اگه ... لحظات رو بدون پسر نیقدر ا-

آن را حس کرده  شید و با تک تک سلولهاجمله اعتقاد دار نیکه فربد با تمام وجودش به ا دانستیم. را بر هم فشار داد شیچشمها ثمیم

اند همراه بهاران  ستادهیکه آنجا ا ينفر از افراد 20که حداقل  دانستیپرستار وارد شد و به همه تذکر داد، فربد نشمارده بود اما م.است

:گفت ارپرست...اند

...نیکه وقت مالقات بود برگرد گهیددو ساعت  یکیتو محوطه و  دیببر فیخواهشاً تشر. تو بخش میبریم میرو دار ضتونیمر-

و يبازم هوامو دار بگو

و يذاریهمه من رو تنها نم مثلِ

تا نترسونتم  یهست بگو

و يشبِ تکرار نیا ظلمت...

 تو اون دمیفهمیفقط م...دونستمیکجا بودم نم...جونم بود یکم عمق و بدن ب يکه به چشمم اومد نفسها يزیچ نیاول...را باز کردم چشمانم

فقط ..نه خدا جون...دیفربد دلم لرز ادیبا ...باز کنم یاون روان يچشمام رو تو چشما نکهیمرده باشم تا ا دادمیم حیترج...ستمیاتاق وحشت ن

...شهیم تیاذ یلینمرده باشم که فربدم خ

؟یزنیبا خودت حرف م-

...زبونم متعجبم کرد ریتب سنج ز يسرد...تبم رو چک کرد پرستار
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م؟من زنده ا-

فرستادم  هیتنب يمنم همشون و برا...يدار یلشکر مالقات هی...چه خبره رونیاون ب یدونینم...يموندیزنده م دیبا...يمعلومه که زنده ا-

...کردنیبسکه شلوغ م...رونیب

خاطراتم انگار پشت  ریتصو...نشدن بود تیاذ يالتماس هام برا ومدیم ادمیکه  يزیچ نیآخر...نبود ادمی يادیز زیچ...زدم یجون یب لبخند

 يجلو ریخودم رو نگاه کردم و تصاو.تا برام آورد دیطول کش یکم...خواستم نهیاز پرستار آ...از مه، غبار گرفته و نا واضح بودند يپرده ا

و زخم باد داشت  یلبم کم...ختیریتنم م ياومد سوپ داغ رو ادمی....چند جاش تاول داشت....گردنم سوخته بود....گرفت لچشمم شک

از خودم ....کنار تختم پرت کردم زیم يرو رو نهیآ...و زخم اون سگک کمربند سر شونه ام...از هرچه بوسه بود متنفر شده بودم...بود

فکر  يزیکردم به چ یپتو کردم و سع ریسرم رو ز...دمیترسیشدن هم م دهیاز لمس شدن و بوس...دمیترسیاز خاطراتم م...دمیترسیم

 يتو يزیچ...با تکون سر جواب دادم...دیپرس شونیکیحالم رو ...حرف بزنم دمیترسیم...ساکت شده بودم...آمدن و رفتندچند نفر ....نکنم

در اتاقم باز شد و چهره ...نگذشت که راهرو پر از همهمه شد يزیکه رفت چ کترد...داشت کرد ادیکه مخصوص ثبت احوال من بود  يدفتر

مامان اشک  يبودن و با اشکها ستادهیهمه ا...اومد کمیمامان نزد...به اشک نشسته وارد شدند یخندون و چشمان یآشنا با لبان يها

شد حس  کمیکه نزد ایبرد...اشک منم در اومده بود...شکر کرد روچند بار خدا  دونمینم...غرق در بوسه ام کرد....به دستم افتاد...ختنیریم

...رو هم از دست بدم يا هیثان خواستمینم...بمونم ششیپ شهیهم يبرا خواستمیم...دستش رو گرفتم...رفته به وجودم برگشت تیامن

؟..شنیآدم دوست دارن و نگرانت م نهمهیا ادیخوشت م...يشد داریباالخره ب-

به  یهنگا...کردیبود و فقط نگاهم م ستادهیا يگوشه ا...فربد از همه ساکت تر بود نیب نیا...گفتیم يزیهر کس چ...همه سالم کردم به

گفته بودم کابوس . اعتماد کردنِ به حرف من قت،یحق دنِیداشت فهم یگزاف متیق. کردیم دادیتو نگاهش ب یشرمندگ....انداختم ایبرد

و  دمیکش یآه. روانشناس شیفرستادنم پ. کردم دایگذاشتن فکر کنم مشکل پ. کس باورم نکرد چیه. هیواقع زیگفته بودم همه چ. ستین

"...ببرم ادیلحظات رو از  نیدارم تا کمکم کنه ا اجینفر احت هیحتما به  گهی دحاال"فکر کردم 

بود که از اتاق خارج  ينفر نیآخر ایبرد...تموم شد رمیو بتونم تو جمعشون قرار بگ امیبه خودم ب یتا کم. گذشت عیسر یلیمالقات خ وقت

:زد و گفت یچشمک....بود دهیپوش یچرا مشک دمینفهم...شد

...نگفتن يزیکردن که چ يمردم دار...از دستمون شکارن نایا مامان-

حفظ غرورش  ينبود که چک بکشه و پا ایبابا برد...افتادیاتفاقا نم نیا میذاشتیم انشونیاگر از اول در جر دیشا. میکرد يکار بد دونستمیم

خودم  شیروز پ هیاز  شتریب ذاشتیدم هرگز نمکر دایپ یمن پول دونستیمامان اگر م...جون خودش و خانواده اش رو به خطر بندازه

کلّه ام باد داشت و فکر ...چوبش رو هم خوردم...به خانواده ام اعتماد نکردم...برش گردونم کردیم میبود راض يترفند هرنگهش دارم و به 

...که من توش هستم نداره یتیاز موقع یکنه درك درست یمخالفت یاگر کس کردمیم

دستانش مشت شد و . پوست گردنم بود و لب باد کرده ام ينگاهش رو...شد کمینزد...کردیربد همچنان زل زل نگاهم مرفته بود و ف ایبرد

 چیدستم رو گرفت تو دستش و ه...نگاهش رنگ عشق گرفت یحرف چیه یآنقدر در چشمان خوش رنگش گم شدم که ب...کنارش افتاد

اشک  دونستمیم...ختیریو اشک م دیبوسیدستم رو م....شد لیتبد یفیهق خف و کم کم به هق ختیرچشمش  ياز گوشه  یاشک....نگفت

:موهاش کردم و آروم گفتم يدست آزادم رو تو...زهیریشوق م
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؟یبام حرف بزن يخواینم دم؟یکه سه روزه صداتو نشن هیگناه من چ-

اما ...ام پاك شد ندهیر کنم تمام گناهان گذشته و آشدم که فک تیسه روز اذ نیانقدر تو ا...دعوات کنم خوامینم...سرزنشت کنم خوامینم-

...يتو بود دیزجر کش شتریکه ب یاون

....ومدهین ایسر برد ییچقدر خوشحالم که بال یکنیباور نم...شدم هیتنب...من اشتباه کردم فربد-

...شهیم میبهش حسود-

:رفتم و گفتم يچشم غره ا....رو بهم دوخته بود شیاشک نگاه

....فربد-

 نیاثرات استرس ا ایبودمشون  دهیمن ند دونمینم..اش رو لمس کردم قهیکنار شق دیسف يچند تار مو...دیبوس یهر حرف يرو به جا دستم

...زد ياز من فاصله گرفت و لبخند یفربد کم...تق..تق...به در زد یکس...بود زیمن عز يبرا ایبود به اندازه دن یهرچ...بود رشیسه روز اخ

...دییبفرما-

کردم سر جام  یبا عجله سع...بدن ریبمون گ انیحاال ن...میما که محرم نبود! بر من يوا...دیرنگم پر یانتظام يرویتو لباس ن يمرد دنید با

...بردم و آروم سالم کردم يروسر ریموهام رو ز...نمیصاف بش

:جواب سالمم رو داد و به فربد گفت مرد

...چشمت روشن-

...دمکریبهش نگاه م متعجب

...ستیپسرشون مساعد ن طیخانوم طاها فوت کردن و شرا...صبر کرد شهیشرمنده مهندس، نم-

رفته بود و من نتونسته  شمیمن از پ يِمادر مهربان و قو...اومده بود خبر مرگ بده....دیخانوم؟خانوم مرده بود؟؟ اشک تو چشمام جوش ؟یچ

موضوع  کیفقط ...باشه يو ازش بخوام قو رمیگرمش رو تو دستم بگ يبار دستها نیآخر ينتونستم برا...کنم یبودم باهاش خداحافظ

....شب آخر نگار کنارش بود نکهیا مو اون کردیآرومم م

....متعجب به طرفم برگشت سرگرد

د؟یشما خبر نداشت-

 فتهیب يا گهیاتفاق د نکهید و قبل از اپرستار رو خبر کر...شوکه شده بودم....فربد هل کرد....نفسم کند شده بود...بگم يزینذاشت چ اشک

...شد و کم کم به خواب فرو رفتم قیدوباره دور دهانم قرار گرفت نفسهام عم ژنیسک اکسام

***

رو سرعت  میخانواده خودم روند بهبود يو مراقبتها هایفربد و مامانش به اضافه دلسوز يمحبتها. مرخص شدم مارستانیروز بعد از ب دو

فقط اسباب آرامش من  یو درشتش رو بدرقه راهم کرد و از خانواده ام خواست که تا مدت زیر يرچه دکتر باز هم سفارشهاگ. بود دهیبخش

.رمینکنن که استرس بگ ياررو فراهم کنن و ک

خوشحال ...بهاشاما گران ابیبا اون لبخند کم. کردمیفکر م زدهیبه خانوم پر جالل و جبروت عمارت پالك س اهوهایاما فارغ از همه ه من

خوشحال بودم که اگر خانوم نتونست اشتباهات گذشته اش رو . آرامش قبل از مرگش داشته باشم يتو یکیبودم که تونستم نقش کوچ
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مطئمن بودم هم . بود افتهی انیدوباره جر يبشه مهر مادر و فرزند ریاز اونکه واقعا د شیجبران کنه، حداقل نگار تونست ببخشه و درست پ

 نیبه زم یجوان تر بود با غرور و خودخواه یخانوم وقت. بطلبه تیکه جبران کنه و حالل آدینم شیآدم پ یفرصتها تو زندگ نیاز ا شهیکه هم

بازتاب کارهاش رو بهش  "کارما" نکهیکاش قبل از ا يو فکر کردم ا دمیکش یآه...ذارهیرو روش م اشکه پ فروختیهم فخر م شیپا ریز

از  نکهیاز ا شیو راه اشتباه اومده رو پ...گذاشتیم یکالهش رو قاض....کردیفکر م...دینوشیم ییچا...نشستیودش مخودش با خ داد،یپس م

که چقدر  دونستمیم...گرفتمیخانوم رو من از خدمه منزل م تیحالل...گشتیبسازه برم كخطرنا ماریب کی دیو از نو يدختر عقده ا کینگار 

هستن که صابون خانوم به تنشون خورده؟  گهیچند نفر د دونستمیبود که از کجا م نجایمشکل ا...بود اواخر از رفتار سابقش شرمنده نیا

گرفتم و مثل  یبزرگ يدرسا...دمیصدمه اش رو هم د...داده بودم نجامو نقش خودم رو ا فهیمن وظ...بهش فکر کنم خواستمیگرچه اصال نم

...شدم دهیفوالد آبد يکالس خودساز کیشرکت تو 

بود و بابا به همراه  دهیچیاسفند همه جا پ يکه بو یدرست وقت...شدم ادهیپ نیاز در ماش یدرست وقت نایاول برگشت به خونه فربد ا زرو

دست فربد که ...نیدست و پام شل شد و نفسم سنگ...دیاون عمارت لرز دنیلحظه وجودم از د کی کردنیرو ذبح م يگوسفند ثمیو م ایبرد

هر ...خوب مطلق نبود ایبد مطلق  ایتو دن زیچ چیه...خونه اونقدرها هم بد نبود نیا...رو به خاطر آوردم تمیموقع دیچیدورم پ تگرانهیحما

...یمنف ایمثبت ...میخوایکه خودمون م کنهینگاه م يماست که به اون جور دید چهیدر نیجنبه خوب و بدش کنار همه و ا یتو زندگ یاتفاق

:ت فربد رو فشار دادم و گفتمدس. زدم و وارد شدم لبخند

....بهتر شهیاز هم...من خوبم فربد-

و احساس خواب  شدمیخسته م کردمیم تیفعال یکمیمن اما تا ...ناهار دعوت کرده بود يمامان فربد همه رو برا..اومدن تو خونه همه

:و گفت دیرو بوس میشونیپ...رد تا دراز بکشمک عتمیپتو رو کنار زد و با مالطفت مشا...تو اتاقش میبا فربد رفت...کردمیم یآلودگ

...سرگرد همه حرفات رو صورت جلسه کرده...نباش زیچ چینگران ه-

هنوز زنده بود  دینو نکهیبود از ا نیا قتیندارم و پرونده مختومه شده بود، حق یتیکس شکا چیو ه زیچ چیگفته بودم از ه نکهیا با

مرخص بشه بزارن  مارستانیاز ب دینو یوقت کردمیفکر نم. اومده بود هم گفته بودم ییبازجو يابر یسرگرد جالل یرو وقت نیا. دمیترسیم

...ردهآزاد تو جامعه بگ

فربد؟-

دستم رو نوازش کرد و گفت پشت

...جون دلم-

....طر بندازنرو به خ هیجون بق توننیافراد خطرناکن و م نیراست راست تو جامعه بگرده؟ ا دیمثل نو یارن کسذچطور ممکنه ب-

 گمیالبته من نم. دنیتر ارائه م نییپا متیبا ق ای یمجان یبخصوص اونها که خدمات درمان. هست ایدن يکشورها شتریروال تو ب نیا-

از  ماریب نکهیبر هست به محض ا نهیهز یمدت طوالن يبرا مارینگه داشتن ب نکهیبه علت ا شناسمیاز کشورها رو م یلیهمشون، اما خ

با خوردن قرص به حالت قابل  شیمارینداره و ب یکیبه شوك الکتر اجیاحت گهیکه مثال د رسهیم یشه، و به حالتیخارج م يضطرارا تیوضع

 یبعض یدونیکه م يکنه، همونجور یبانیهست که پشت ضیخانواده مر فهیحالت، وظ نیدر ا...شهیداده م صشونیاجازه ترخ اد،یکنترل در م
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از خانواده ها مخصوصاً تو جامعه ما  یلیخ...هم درمان بشن احتمال برگشتشون هست اگر شن،یدرمان نم صد در صد یروان يهایماریب

...زننیغلط به اختالالت دامن م ماتیو با تصم کننیالزم رو نم یبانیپشت

 مید زنده شون ترحفرزن يو برا دنیخر يقبر یخودشون دروغک يحفظ آبرو يمثال نگار و خانوم که برا. دمیمنظورت رو فهم..هومم-

...کردنش و از مردم جدا کردنش فقط باعث به وجود اومدن مشکالت بزرگتر شدن یبا زندان...گرفتن

...با ارزش بود یلیکه برام خ کردیلب هام نم دنیبوس يبرا یتالش...دیبعد هم خم شد و سرم رو بوس...داد و لبخند زد يرو فشار دستم

؟يکه دوست دار یخیکباب س...کنمیصدات م گهیساعت د کی. استراحت کن یکمی-

:لوس شدم و گفتم...شده بودم زاریکباب بود ب یدانشگاه، از هرچ يطعم کبابا دنیبعد از چش...جمع شد صورتم

بخورم؟ گریمن ج شهیم-

:و گفت دیخند

...باشه یک گریتا ج-

:اش رو گرفته بودم گفتم هیکنا نکهیشدم و با ا بدجنس

...هگوسفند...معلومه-

:و گفت دیخند

.زنمیصدات م...بخواب کمیتو ...چشم-

همونقدر که دکتر گفته بود ....گهیبهم نم يزیچ گهیکه د دونستمیم. دوست داشتم با مامان حرف بزنم و ازش معذرت بخوام. ومدینم خوابم

رو  ایحساب برد دونستمیمن چون م يو روحداقل ت.رهینگ مونویپنهانکار یپ گهیبود که مامان د یبرام مثل سم کاف یاسترس و نگران

...دهیرس

فربد اشکم از اونهمه  يبا اس ام اس ها یهرچ. چند روز گرفته بودم گذروندم نیکه تو ا ییساعت استراحتم رو به خوندن اس ام اسها کی

.دمیندبرام فرستاده بود خ طمیخبر از شرا یکه نگار ب یجوک ياس ام اسها یو غمش در اومد با بعض یدلواپس

...هول بودنش به چشمم اومد. دمیبه روش پاش ينگاهم رنگ گرفت و لبخند...به در خورد و فربد وارد شد يا تقّه

؟...شده يزیچ-

...باهامون حرف داره مثکه..نجایا ادیداره م...باال امیهومن گفت ب-

.م فربد استرس گرفته بوده نیهم يو احتماال برا ومدینگار م. هومن و نگار هست نیب يزیبودم چ دهیفهم

توام نگران ...نبود که بهم حمله کنه یوقت اونقدر وحش چیبود و ه ینگار آزارش زبون شییخدا...ترسمینم يزیمن که از چ. نگران نباش-

...نباش

الغر با ...شده بود هدیچقدر تک...نشستم یسر جام کم. به در خورد و پشت سرش نگار و هومن وارد شدند يبگه، تقّه ا يزیچ نکهیاز ا قبل

...بود یغم از دست دادن مادر غم بزرگ...فروغ یب ییچشمها

....نگار گمیم تیبهت تسل-

.ممنون-
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نداشتم با  يمبارزه ا. من اما آروم بودم. نداشت تشونیبه موقع یداشت و ربط انیطاها جر يخانواده  يرگها يغرور تو. اما مغرور بود هنوز

. نبود یکیرسم من  یکش فیضع. جون بکنم یآدم ب هی

آنقدر مسخ شده بودم که فراموش کردم پاکت رو ...دیلرزیم ینگاهم به دستانش افتاد که به طور محسوس. به طرفم دراز کرد ينامه ا پاکت

:دیمن پاکت رو گرفت و پرس ياز اون دختر پر جنب و جوش و پر هارت و پورت مونده بود؟ فربد به جا یچ. رمیبگ

ه؟یچ نیا-

...توشه یچ دونمینم. رو داد که بدم به بهاران نیبودم ا دهیخواب ششیبود و من پ نجایکه بهاران ا یمادر همون شب-

رو کرده  میکه تمام سع یبا نگاه. حرکت نگاهش کردم یب...دیترسیم دیشا...گله مند بود دیشا. بغض داشت دیشا. مرتعش بود صداش

...بود يکه پر از حس هم درد ینگاه...بودم که رنگ ترحم نداشته باشه

هنوز ...که برم سر خاکش نهیکارم ا نیسرِ پا که شدم اول...بدون کیمنو تو غمت شر...مادرم هم بود...خانوم من هم بود...خانوم ...نگار-

...نشده دلم هواش رو کرده یچیه

...دیگونه اش چک يرو یصدا اشک یب

...هام ببخش بهاران يمنو به خاطر همه بد-

مغرور ...ازت به دل ندارم يزیوقته چ یلیصبر نکرد بگم خ یحت...رهیصبر نکرد جوابش رو بگ یحت...رو گفت و از در خارج شد نیا

....خاندان پر طمطراق و با شکوه کی يبازمانده ...دختر خانوم...نگار بود...بود

:رو به فربد گفت هومن

...ییجورا هیبهاران هم من مطمئنم ...مینامه خانوم رو نخوند تیهنوز وص-

:و گفتم دمیحرفش پر وسط

.به موسسه محک دیبه من تعلق گرفته ببخش يزیکه اگر چ دیشما مختار...خوامینم يزیمن چ-

...بحث رو عوض کرد دیرو که د تمیجد. نگاهم کرد دیبا شک و ترد یکم

.میشیدور م نجایو از ا میریگیم يعقد محضر هیبعد از چهلم مادرش . کانادا میریبا نگار م گهیدو ماه د-

:دیپرس فربد

؟یچ دیپس نو-

...حال نزار نو گلستان تو ای ٔگرمابه قیرف دنیچه سخت بود د...هاش بود ینگران دوست نوجوان هنوز

...موسسه مطمئن هیبه  مشیسپاریم...باشه يتحت معالجه و پرستار دیبا ادیاگر به هوش هم ب یحت...شده یقطع نخاع دینو-

...کردیفربد موشکافانه به پاکت نگاه م. رفت رونیگفت و ب یکوتاه یکرد و خداحافظ یسالمت يآرزو رامب

...ينمرد یبازش کن تا از فضول-

دیخند

....آورد که اسم من روش بود رونیکارت بانک ازش ب هیپاکت رو که باز کرد، اول . در آورد زشیم يمخصوص نامه رو از تو کشو کاردك

دمیپرس خنگا مثل
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ه؟یچ نیا-

جواب داد يجد

...کارت بانک-

:رو کج کردم و گفتم دهانم

چرا اسم من روشه؟...که نهیمنظورم ا...نمیبیاونو که م-

.حتما برات ارث گذشته توش-

...ام رو باال انداختم شونه

...پول ارث خوردن نداره...ببر بدش به محک...گفتم که-

:رو باال گرفت و با ذوق گفت یفربد برگه چک شکل..افتاد رونیازش برو تکون داد و دو تا برگه  پاکت

...ایچک برد نمیا-

. که وجودم رو گرفت بشم یالوصف دیزا یمنکر خوشحال تونمیحرف خانوم سند بود، اما نم گرچه

..نمیبده بب-

...رو صورتم نشست یقیلبخند عم...خودش بود...رو از دستش گرفتم چک

. ارانبه نیرو بب نجایا-

اش سبزِ کم رنگ بود به طرفم  نهیرو که کناره هاش طرح داشت و زم يبرگه ا. فربد آروم کنارِ تخت نشست. رو از چک گرفتم نگاهم

. سهینویم زیخط ر سیروان نو ایبودمش که با خودکار و  دهیبارها د. خط خانوم رو شناختم. گرفت

. دیم چنگ انداخت و اشک به چشمم دوبغض به گلو. دلم پر از غم شد. رو نگرفتم برگه

.ستین شتریدو خط ب-

. فربد بغضم رو شکست يِصدا

.یلیخ. دوستش داشتم یلیخ. فربد آدیدلم نم. آدیدلم نم-

عزا و رسما  زمیمرگ خانوم اشک بر يِبار، برا نیاول يِکنم، و برا هیفربد اجازه داد گر ،یشگیطبقِ عادت هم. دورِ شونه هام رو گرفت یدست

. بود که هرگز نداشتم یمادر بزرگ. خانومم رفته بود. کنم يدار

 يِبود برا دهیهشدار خواب هیپشت هر کالمش . کاش عمرِ دوباره داشت يا کردیاواخر دائم آرزو م نیبود؟ ا یفربد ورد زبون چ یدونیم-

. ستیاز دست دادن ن يِبرا یزمان. تاههفرصت عمر کو گفتیم. گرفتنِ دست درمونده ها يِبرا. انینشکستنِ دلِ اطراف

.شدت گرفت اشکم

. دست هاش رو ریبه ز یانسان رِینگاه غ. و زمان فخر فروختنش رو نیبه زم. برگرده، زنده باشه و جبران کنه خواستیم-

:فربد بلند کردم يشونه  يِرو از رو سرم

. بود فربد یزنِ بزرگ. رمیبگ میبا احساسم عاقالنه تصم يداد که چطور ادمی. گوشه خاك بخوره هیبه من سفارش کرد احساسم رو نذارم -

:و مغموم گفت دیبه صورتش کش یدست فربد
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.بگذره راتشیخدا رحمتش کنه و از سرِ تقص -

ه شدم آروم تر ک. کردیم يفربد متفکر و مغموم کنارم نشسته بود و با موهام باز. سکوت حالم رو بهتر کرد یکم...دمیکش یقیعم نفسِ

: گفتم

؟یخونینامه اش رو م-

..کنهیم تیو احترام رو رعا اطیجوانبِ احت ،يانگار که در حضورِ بزرگتر. صاف نشست یحرف، کم بدونِ

...بهاران دخترم"

..شدیم زیاست که ماهانه به عنوان حقوق به حسابت وار یمرتبط به مبلغ ینیبیکه که م یکارت

گذرکن و از اشتباه بزرگم در  حاللم

مهر و ارادت با

"الملوك طاها نیمه

*****

بر عکسِ تصورات من با  ا،ینازگل هم اومده بود و برد. داشتم به اتاق برگردم و استراحت کنم میکه خوردم تصم ینیاز ناهار سنگ بعد

 يزیچ شدیمن قطع م دنِیار با سر رسو لحنِ هشدارش که هر ب ایمامان با برد یِمکیقا يِصحبتها. گره کرده به استقبالش رفته بود يِاخمها

باور کنم تونسته از عشق و  تونمیهنوز هم نم. رمیبگ لشینتونستم تحو یلیمنم دلم با نازگل صاف نبود و خ. بمونه یمن مخف دینبود که از د

. ه نظرم کار نازگل قابل بخشش نبودباز هم ب ا،یمن و برد یِخون يسو استفاده کنه، بدونِ در نظر گرفتنِ رابطه  ایعالقه صادقانه و پاك برد

بشه  روزیمفرطم پ یمن اونقدر جذاب نبود که مقابل حس خستگ هیتجدد روح يبه شمال برا يهفته ا کیسفر  کیدر مورد  عجم يصحبتها

...توجه به سمت اتاق فربد راه افتام یگرفتم ب شیبا معذرت از جمع راه پلّه ها رو در پ. نگاه داره نییو منو پا

...دمیکش يبلند نیهم انداخته بود ه يتخت فربد نشسته بود و پاها رو رو ينازگل که رو دنیبا د. رو پشت سرم بستم در

؟ياومد یتو ک-

 يته نگاهش دلخور...نگاهم کرد یکم..."ياجازه اومد یچرا ب "که  خوردیم نیبه ا شترینبود ب ییخوش آمد گو هیلحنم اصال شب دونمیم

....کردیم دادیغم ب..نبود

برات قصه بگم؟ يحوصله دار-

  

  

Worcestershire sauce - رسِ ورچستر شیٔس.1

 يِحاو يِغذاها رِیهرچند به همراه همبرگر، خوراك گوشت و سا شود،یاست که معموال با ساالد سزار سرو م يا ترانهیمد عسِ مایٔس کی

. شودیگوشت قرمز هم سرو م

2 .observer  =مشاهده کننده

محمدرضا فروتن يبا باز لدایشبِ  لمِیاز ف یالوگید. 3
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92مرداد : پایان 
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