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 : مقدمه 

که مال  ردیرا از تو بگ يزیکرد چ ی، سع ی، هرزمان یهر کس: ، گفته بودند  رمیداده بودند ، حقم را بگ ادیبه من 

 یاز دست دادن ها ،آزردن ها ؛ از آنچه هست متیبه ق یو حت افرازی، گردن ب ستیتو بود ، حق تو بود ؛ محکم با

 ..گفته بودند؛ اما .. توست ، محافظت کن 

********* 

 همتا یب نندهینام آفر به

، نمره اشون  رنیکامل بگ شونمیانیاگه پا یحت... گرفتن  3نمره ،  6ترمشونو از  انیبزر گ منش که م يآقا -

 شه  ینم نقدریا

به . فعال من بوده  يانشجوهااز د یکی نکهیکامل گرفته ، هم ا شویانیبزرگ منش هم پا يآقا یدرسته ول -

 دو نمره حقش بوده  نیهم ازش شناخت دارم که بدونم ا یاندازه کاف

 داشتن  تیفعال شونیا يهم سر کالس پا به پا رانیاستاد ، خانم ام یول -

 ؟ نییفرما یرو م هیو اثبات قض نیدو بار حل تمر یکیهمون : زنه  یم يپوزخند استاد

از  شیب یوقتا من پا به پاشون و حت یلیبزرگ منش هم شاهدن که خ يخود آقا ی؟ حت هیچه حرف نیاستاد ا -

 بزرگ منش ؟ يآقا ستیطور ن نیا! .. رفتم  یم شیبا شما پ شونیا

درسته البته  بایکه دختره زد تقر یحرف.. کنم  یکه روبرومن نگاه م ییو دخترا يو واج به مکالمه استاد نور هاج

 ...ترم  انیبعد م بایماه آخر و تقر هیتا 

 يتوانم رو جمع کردم تا تو يترمم ، همه  انی، گند زدم به م تیبا وجود اون همه فعال یکه وقت ادمهی خوب

بر خالف من که  یول. امم زدم  گهید يبه خاطرش ، از درسا یو حت. معجزه کنم  بای، تقر موندهیماه باق هیاون 

ساکت شده بود . .. شد  دهیکش هیانگار به حاش کبارهی، اون به  ومدمیکردم و به چشم م یتالش م شتریو ب شتریب

 !کمک کرده بود  شتریبه من ب نمیسر کالس و هم

باعث شده بود  تهاشیفعال نیحرفش درست بود ، و هم بای؟ اون که تقر رمیرو بگ یطرف ک دیدونستم با ینم

 ایما شناختته بشه ؛  يترم توسط بچه ها نیا بودن ، تازه يهم رشته ا بایو تقر يسال هم دانشکده ا 4بعد 

  ؟ماهه ام به هدر بره  4استاد که ممکن بود با خودم هم لج کنه و زحمات 

 کرده بود ، به حرف اومد  داینگاهشون کردم ؛ که استاد ، که انگار از سکوت من جرئت پ ساکت
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حاال هم ... ندارم خانم  يازین گرانیهستن ، به نظر د يچه نمره ا ستهیبدونم دانشجوهام شا نکهیا يمن برا -

به حق  نیریبگ ادی نیخوا یم یدونم شما دانشجوها ک یمن نم.  ینمره بحث نکن هیبا من سر  نقدریبهتره ا

 ؟ نیباش یخودتون راض

 سالمت  ، به نیندار يا گهید ياگه کار:  دیکش رونیب بشیج يهاشو از تو دیفاصله ، کل نیا يکرد و تو یمکث

 اریاخت یکنه و ب ی، متاثرم م کشهیسرك م رانیبه هم دوخته شده ام يچشمها و پشت لبها يکه از تو یبغض

 به صورتش  شمیم رهیخ

دوستش که انگار اون هم متوجه حالش شده ، دستش ,  یحرف يبرا رنیگ یاز هم فاصله م یتا لبهاش کم اما

 !بره  یپرونه و همراه صامتش رو با خودش م یم ي" دیببخش "و  "استاد  رینخ "کشه و  یرو م

 ؟  يدار يبزرگ منش ؟ کار یتو چ -

 گردم یو به سمت استاد بر م امیم رونیدو دختر ب ياز حال و هوا جیگ

 نمره درس استاد ارفع اومده بودم  دنید يبرا. استاد  رینه خ -

رو داشتم ،  ينمره ا نیانتظار همچ.. اندازم  یدر م يرو ينگاه سرسر.  رهیکنه و به داخل م یاتاق رو رها م در

دونم دخترك چرا بغض کرده  ینم. مونن  یثابت م بایاستاد تقر يو رو رنیبرگه کنار م يچشمام از رو نیبنابرا

! .. داشته باشه  یاجینمره احت نیبه ا دیشا! ...  ودحقش ب يبود ؟ به خاطر اون دو نمره ؟ خوب به نظر منم تا حد

 .. دیشا

  شهیم رهیکنه و بهم خ یکنه ، سرش رو بلند م ینگاهم رو حس م ینیکه سنگ استاد

 ؟ یبگ يخوا یم يزیچ -

ور و اون ور ، واسه  نیدو نمره ا یکیدردسر برا خودم بتراشم؟اصال  یالک یداره ؟ واسه چ یبه من چه ربط اصال

 داره ؟  یاون چه فرق

 وز ؟ امر انی، استاد ارفع نم زهیچ.. نه استاد  -

 یاز آموزش بپرس یتون یم. ندارم  یمن اطالع: کنه  یزنه و سرش رو گرم دفتر دستک جلوش م یم يپوزخند

.. 

 ... رمیگ یکنم و از اون و اتاقش فاصله م یم يلب تشکر ریز

 یاگر چند لحظه زودتر دهنم رو باز م دیکه شا شهیم یام ، آغشته به بغض یلیترم تحص نیروز آخر نیآخر و

 قورت دادنش  دهیبردنش ؛ نه نجو نیاز ب يبرا...  شدیم دایپ يکردم ، براش راه چاره ا
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 ..به دانشکده زدم  يساله ام ، سر 4زحمات  جهیباخبر شدن از نت يبعد برا میماه و ن دو

رتبه  نکهیرغم ا یهم عل لیدل نی، و به هم شمی، از نفرات برتر رشته ام م ادیز یلیدونستم که به احتمال خ یم

. .. بودم نداشتم  دهیکه براش کش ییاز به هدر رفتن زحمتا يادیز یخوب نشده بود ، ناراحت یلیکنکور خ يام تو

شهر و  يارشد رشته خودم ، تو شیگرا 3از  یکیتونستم  یم یبه راحت نیو بنابرا شدمیمن نفر دوم کالسم م

 شم رفتهیدانشگاه خودم پذ

 .... کردم  یاشتباه م... کنم  یبه آموزش دانشکده مراجعه کردم ، متوجه شدم اشتباه م یوقت اما

بدم ؛ رشته  حیواضح تر توض نیبذار! کردن  یرو ادغام و بعد اعالم م هینفرات برتر ، دو تا شاخه اول یمعرف يبرا

همون مقطع  ي، تو هیاعلوم پ گهید ياز رشته ها یلیرشته ، مثل خ نیبود و ا یاضیمن ، ر یکارشناس ي

 محض  یاضیر:  شدیمن م شتهو اسم کامل ر...  شدیم میتقس يبه دو شاخه محض و کاربرد یکارشناس

 يکه نفرات برتر دو تا شاخه محض و کاربرد یاما وقت... ، اما  ومدمیکالس خودم نفر دوم به حساب م يتو من

 !شدم  یدادن ، من نفر ششم م یرو کنار هم قرار م

  يفقط دو صدم فاصله دار تیبزرگ منش ، با نفر بعد يشانس آورد: نثارم کرد  يبازدار لبخند خانم

فکرش  چیه! گوشم گذشت  خیخطر از ب...  دمی، اما پنهان کش یاز سر آسودگ ینفس.... نگاهش کردم  متعجب

 !طور نفرات برتر رو اعالم کنن  نیکردم بخوان ا یرو نم

 يآخه برا. انتخاب رشته هم نکرده بودم  ینبودم ، حت یاز رتبه ام راض نکهیاطر اامتحان ارشد هم ، به خ بعد

رتبه  نیبا ا!  2500من شده بود  يو رتبه .. داشتم  ازیهزار ن ریرشته و شهر خودمون ، حد اقل به رتبه ز یقبول

 ! ... و به خصوص مادرم  قبول بود و نه خانواده ابلخودم ق ينه بار نیشدم و ا یدور قبول م يراهها نکهیمگه ا

فارغ  يبرا ازیمورد ن يو شروع کردم به گرفتن امضاها دمیدادم رو ازش پرس یانجام م دیرو که با ییکارها

 .. یلیالتحص

کنکور ارشد رو اعالم کرده بودن و  جیروز قبل نتا...  دیرس ی، صداش به زور به گوش م یاون شلوغ پلوغ يتو

مدارك و اقدام  لیتکم يبه خصوص که وقت برا.. شده بود  يامروز ، دانشکده و به خصوص آموزشش غلغله ا

هم که باز شده بود ، من  يچند روز نیا يبود و تو لیماه گذشته رو دانشگاه تعط کیاما !ثبت نام کم بود  يبرا

هم  دیام. ، دنبالش روونه شدم  دیتا امروز که به خاطر تماس ام.. انداختم  یم ریهر روز اومدنم رو به تاخ

 شترمونیهر چه ب تیمیباعث صم نمیبا هم فاصله داشت و هم ستگاهیبود که خونه هامون فقط دو سه ا میکالس
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رو  یکینزد نیا ندهیدر آ ومدیارشد دانشگاه تهران ، به نظر م يشدن اون ، برا رفتهیهر چند ، با پذ. شده بود 

 !کرد ، یبزرگ پر م يفاصله ا

  "! راه خودش رو بره  دیبا یکرد ؟ باالخره هر کس شهیچه م "هام رو باال انداختم ؛  شونه

کشان ، از آموزش خارج شد و  ازهیشاد و سر خوش ، خم.  دمشیاز آموزش کامال فاصله نگرفته بودم که د هنوز

 سمتم اومد  هی

 ؟  تینیریپ کو ش: بود که مخاطب قرارش دادم  دهیکامال نرس هنوز

 خودت کوش ؟ ینیریش. تو راه خوردمش  -

 دو ضربه به کتفش زدم یکیکه شونه به شونه اش شدم ،  يا هیاون چند ثان يو تو دمیرو کش دستش

د بو کینزد یول... ؟  يخوا ی، بازم م يکه قبال کوفت کرد نشمیریمن که از قبل مشخص بود ، ش فیتکل -

 ..گوشم گذشت  خیخطر از ب! قبول نشما 

 شده ؟ یچ... ؟  یچ -

که  نهیواسه ارشد ، ا رنیگ یرو با هم در نظر م يمحض و کاربرد يمعدل الفا نکهی، مث ا یچیه: زدم  يلبخند

 !شدم نفر ششم 

 ششم ؟ -

 شانس آوردم ! ... صدم  3-2تازه فقط با اختالف معدل . آره  -

 ! ایگیراس م... هوووم : رو تکون داد  سرش

تا بنا گوش باز  ششیسازگار نبود ؛ دوباره ن شیو اصال باگروه خون ومدیکه متفکر شدن بهش نم ییاز اونجا اما

 شد 

 تو کارت تموم شد ؟...  گهید ي، حاال که خدا رو شکر قبول شد الشیخ یب -

 ؟ يتو کجا بود. نه ؛ امضاهام مونده  -

 جا ، دس به آب  چیه:  دیخند

 ؟  ينکرد يکار چیپ هنوز ه -

اولم .. کرد  یکه بت زنگ زدم ، بابام داشت خر کشم م میاون موقع!  ومدمیزودتر تو ن یلیمنم خ... نه بابا  -

! خالصه واسه تو ام گرفته بودما  گهید! ...  يریبگ ینیریواسه همکارام ش دیگفت با!ناکس  یفروش ینیریرفت ش

 ..با برد همشو با یول
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 !امروز رسوندتت  ینیریپ بگو واسه ش -

 ؟ يفکر کرد یپس چ: به خودش گرفت  یهیعاقل اندر سف افهیق

که  نایمحمد اصفهان قبول شده بود و ب!  يکاربرد ي، دو تا از بچه ها نایموقع چشمم خورد به محمد و ب نیهم

 !قبول شده بود  زدی،  دیکش یم يدر رفتن ، نفس آسوده ا يسرباز ریاز ز گهیبابت دو سال د

 و آرش هم بهمون ملحق شدن  مانیو نر یدست دادنمون تموم نشده بود که از اون سمت عل هنوز

 خم کرد  یانداخت و اونو کم یدستشو دور گردن عل دیام

 ؟ یدونست یمنه ها، م یجغله هم همکالس نیا ایس -

 "مآب  يجد " یبود که با سربه سر عل دیام نیدر واقع ، ا یعنی! ساختن  یبا هم نم یلیخ یو عل دیام

 کرد  یم تیگذاشتنهاش ؛ اونو اذ

 !منه  تیاز شانس دره پ نمیا: اخم کرد  دیبا زحمت کمر راست و به ام یعل

  يبا معدل قبول شد دمیشن.  ایس گمیم کیتبر: به طرف من برگشت  بعد

 شد  یآورد ، قاط یرو در م یعل يادا دیتشکر من ، با لحن مسخره ام اما

 !که  يدخترا شد نیشد لحن پسر ؟ ع نمیا! ...  ایس گمیم کیتبر -

 !شروع شد  اتی، جفتک پرون يدیکه تا چار تا پسر د ییدختر تو: بود  تشیمناسب شخص یعل جواب

 یگردن عل ي، و به تبع ، فشارش دستش رو هیاون و بق يرو برنجونه ، خنده  دیام نکهیا يحرف ، به جا نیا اما

 کرد شتریرو ب

 همه هوش و ذکاوت تو ام  نیمن عاشق ا -

بود ؛ و  یصورت عل يکه مثل االن رو ي، اما همون ته خنده ا شدیحرفاشون از حد متعاف خارج م یگاه گرچه

سر  يعادت شده بود ، حرفا..  میما هم راحت تر بهشون بخند شدی، باعث م دیام يرد کردن ها یلیبیس ریز

  یلع یزبون

 ؟ نیام با هم سر کن گهیدو سال د نیخوا یشما دو تا چطور م: محمد

، که تازه از  رانینگاه ام يکه چشمام رو چرخوندم ؛ نگاهم تو نی، اما هم دمیمحمد ، به سمتش چرخ يصدا با

دو  یکی... آورد ، گره خورد  ی، داشت سرش رو باال م تیموقع یابیارز يداخل اومده بود و انگار برا يدر ورود

 راست به سمت آموزش رفت  کیو  دتفاوت رد ش یاز من ، نگاه اون ب شیمکث کردم ، اما پ يلحظه ا

 !روح امروز  یسرد و ب ياونروزش ، با چشما نینگاه غمگ! تفاوت داشت  چقدر
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کنجکاو شده ! ... مت اون بود حواسم پرت شده بود و نگاهم به س بایادامه داشت ، اما من تقر دیام يها یلودگ

 کجا ؟ یول... اونهم ارشد قبول شده بود  ادی، پس به احتمال ز نجاستیاگر امروز ا.. بودم 

 ...  دمیشن یکردم به جمع برگردم ، حرفهاش با خانم بازدار رو م یسع نکهیباهاش فاصله نداشتم ، و با ا یلیخ

من که قبال اسم همه رو از زبون خانم  یول!  دیبرتر پرس نفرات یاز اسام زیکمال تعجب من ، قبل هر چ در

سال ،  4هست که بعد  نمیواسه هم! پس بچه زرنگه ! دونم که اسم اون توش نبود  یم... بودم  دهیبازدار شن

 دخترا  نیامان از دست ا! افته  یم هیطور به گر نیدونمره ناقابل ا یکیهنوزم که هنوزه واسه 

و !خودم شرمنده شدم  شیپ يهام پر زد و تا حدود يداور شیکه به زبون آورد ، همه پ یحال یب "آهان  "با  اما

کرد ، با  یم يریگ یو ثبت نامش رو پ شیلیفارغ التحص يکرد و کارا یپر م دیکه با یکه اون از فرم یدر حال

 .. د یپرس یواسه دوستش م دیساده بود شا يکنجکاو هی دیخودم گفتم شا

هر چند ، اون اولش دلم واسه اش سوخته بود ، ! اومده بود  يادیاون روزش به نظرم ز یال ، ناراحتح نیبا ا یول

درس زحمت  نیا يبرا دیشا یول... تونستم اظهار تاسف نکنم  یاومد ، نم یم ادمیبعدا هر وقت که ... بعد  یول

... خودم هم شاهد بودم  نویا. بود  دهیهم کش يادیالبته زحمت ز! ... ناراحت بود  نمیبود و از هم دهیکش يادیز

! ... موندن  یخودمونم توش م ياز بچه ها یلیاونقدر سخت بود که خ يمثل توپولوژ یدرس هیبه هر حال  یول

 ستیبا یو به نظرم نم... هم داشت ، سخت تر بود  يکمتر یاثبات يبود و درسها يکه کاربرد یاون يحتما برا

 .داشت  یهمه انتظار م نیا

که اسمم رو صدا  دیام يو با صدا... حواسم باشه ؛ بهش زل زدم  نکهیکه بدون ا هیا قهیلحظه متوجه شدم دق هی

 نیکرده بود که ا " ایس" " ایس "بار  کیاز  شتریرساش ، ب ياما انگار با اون صدا... زد ، سرم رو باال کردم  یم

 کرد  ینگاهمون با هم تالق يلحظه ا يهم برا ازبهم سرش رو باال آورد و  رانیام " اوشیس "بار با گفتن 

 ؟ یگیم یچته تو ؟ چ:  دیبار من که مچم گرفته شده بود ، با عجله سر برگردوندم به سمت ام نیا

 ينطوریهست رو شونه محمد که ا یزنم ؟چ یساعته حواست کجاست دارم صدات م هی گمیم.  یچیه -

 ؟ يشد خشیم

 کرد  یکردم ، داشت به ما نگاه م رانیبه سمت ام ینگاه یلحظه دزدک هی

دونم چرا  ی، نم شیپا افتادگ شیمعما هست که با همه پ هیاون ،  يبگم رو شونه اش نه ، اما ورا خواستم

 کنه ؟ یم يرو ادهیمخ من پ يطور رو نیهم
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؟  هیبابا ، چ یچیه –که سرش رو برگردوند و به سمت راهرو به راه افتاد ، منم حرف دلم رو به زبون آوردم  اون

، چون تا کمتر  یکارو بکن نیا يخوا یهر چقدر م يالبته مختار!  ریلحظه من حواس پرت شد ، تو دست بگ هی

 !کشم  ینفس راحت م هی؛  شهیشرت کم م گهیماه د هیاز 

کرد از پس  یبود ؛ سع یدستش هم دور گردن عل یکیکه اون  یدستشو دور گردن من انداخت و درحال هی

 ادیهردومون برب

دو  یکی نمیب یتو رو م یفهمه ، ول یکه حاال حاال ها نم یعل نیا!  نیمتلک بار من کن یحاال شما دو تا ه -

  "بزرگ منش  " گهیماه د

 ! کار خودشون رفتن  یپ یکی یکیو بچه ها  میدیخند دشیدهن پر کن پر تاک "بزرگ منش  "اون  به

 .. میرو کامل کن مونیلیتا مراحل فارغ التحص میگروه به راه افتاد ریبه سمت اتاق مد دیام وبا

دستم  يتو ینیریجعبه ش هیدنگ و فنگ ،  یظهر شده بود ؛ اما با کل کیکارهامون بخواد تمام بشه ، نزد تا

 . گرفتم و به سمت خونه رفتم 

  ومدیاذان از مسجد محل م يغذا کل خونه رو برداشته بود و صدا ي، بو دمیرس یوقت

 ؟ ییکجا...  یمامان خانوم... مامان  -

 ..گذاشتم و سر قابلمه غذا رفتم  خچالیرو داخل  جعبه

 ..سالم  کیعل -

  دمیدور چرخ مین هیدر قابلمه رو سر جاش گذاشتم و  عیسر یلیخ

  دیکش یم نییهاشو پا نیبود و داشت آست ستادهیآستانه در ا يتو

 تو ؟ يچطور. م ماه بانو خاااانم سال.. بههه  -

 گذاشتم سشیخ یشونیپ يدو بازوشو گرفتم و لبهام رو رو عیسر یلیخ و

 تو ؟ یکن یم هیچه کار نیا. نکن .. اهه  -

 زدم و ابروهامو باال انداختم  یثیخب لبخند

 ..بهشت  رهیمادرشو ببوسه ،م یشونیکه پ يهر بچه ا گنیم -

 گفتن ؟ یمامان ؟ چ يکرد کاریبگو چ.  نیش ریان شااهللا که همتون عاقبت به خ.. خب  یلیخ -

معدل رو  یقبول يتا بچه ها کشهیکم طول م هیالبته . گفتم که از قبل بهت مامان ؛ قبول شدم ..  یچیه -

 خواد ؟ یم یخدا چ مینیکنن ؛ تا بب رشیپذ
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 دستم نشست  مببل نشستم که مامان هم کنار نیتر کینزد يرو و

 هست ؟ یخوب يمامان ؟ رشته  يقبول شد یحاال چ –

چه رشته  یچشه ؟ البته هنوز رسما اعالم نکردن که ک. خوبه . آره مامان جان : زدم  يکردم و لبخند نگاهش

  رنشیپذ یم يباشه ، واسه رشته بهتر شتریمعدلش ب یکه هر ک نهیمعمولش ا یقبول شده ؛ ول يا

 ؟ ستیخوب ن يریکه تو م نیا یعنی -

  نیهم. کم سخت تره  هیفقط . چرا مامان جان  -

خونم ، تو هم لباساتو عوض کن ، دست و روتو بشور ، غذا آماده  یپاشو تا من نمازمو م. خوب خدا رو شکر  -

 است

 بعد ، باشه ؟ گهیمنم نمازمو بخونم د -

 من گرسنه امه . پس زود باش : تکون داد و به سمت اتاق خوابش رفت  يسر

 کجاست پس ؟ دهیسپ: داد زدم  ییکنار روشو از

 تا نمازش تمام بشه  ستادمیچارچوب در اتاقش ا ي، تو دمینشن ییصدا یوقت اما

 گفت دلش واسه دخترا تنگ شده . رفته خونه سامان  -

  گهید میرفت یموند با هم م یخوب م: دلخور شدم  یکم

من  يدید هویکه  گهیحاالم برو نمازتو بخون د. ان شااهللا  میریم يرمام عص. حاال مامان  گهیرفت د -

 !منتظرت نموندما 

 .گفتم و به سمت اتاق خودم راه افتادم  یچشم

 يهرچند رشته .. بود  یبدن تیداشت و سال آخر رشته ترب یسال با من تفاوت سن هیهمه اش  دهیسپ

 یبدن تی، ترب یپزشک ریغ يبه درس ، در راس رشته ها شیعالقگ یبه خاطر ب یبود ، ول یتجرب رستانشیدب

و قد  دهیاندام کش فدوم هم به لط يمرحله . قبول شد  یرو انتخاب کرد و خدا رو شکر مرحله اول به راحت

خواهرم به . داشت  یقبول يرو برا یکه از قبل رفته بود شانس دو چندان یورزش يبلندش ، و به خاطر کالسا

رشته  نیسراغ ا يشتریباعث شده بود با ذوق ب نیام کوتاه تر بود و هم گهیمن و دو برادر دده سانت از  یسخت

 ..بره 

 .. ساله  1ساله و  4داشت و دو تا دختر  یسال با من فاصله سن 8برادر بزرگترمون ،  سامان
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درس خونده بود ، تازه عقد کرده بود و  یمیش یکه با من داشت ، رشته مهندش یسال اختالف سن 4با  نایس و

 ماهشهر مشغول به کار بود 

گفتم ، همزمان با مرور خاطرات  یلب ذکر م ریگردوندم و ز یرو م حیتسب نکهیا نیسجاده نشستم و ح سر

و . عمرم بود  يدوره ها نیاز بهتر یکیکه مثل برق و باد گذشت ،  یسال 4.. کردم  یفکر م ندهیگذشته ، به آ

 .کمتر باشه ، ال اقل به همون اندازه لذت بخش باشه  حشیتفر دی، هرچند شا ندهیوار بودم دو سال آ دیام

من بود ؛  یزندگ يکه ده سال بود شاهد روزها يمهر.. مهر نهادم  يگذاشتم و سرم رو رو يرو کنار حمیتسب

از حد برام  شیکه ب يسجاده اکمدم ، همراه با  يخاص ، از تو يروزها نیا يتو... من  یخاص زندگ يروزها

 آوردم  یم رونشیبود ، ب زیعز

... مهر و سجاده بدست آوردم و  نیکه آرامش از دست رفته ام رو با ا ییاز اون روزها... تا االن  شیده سال پ از

مامان مهر و سجاده بابا رو  نکهیبا وجود ا یکه بعد رفتن بابا ، سامان از خدا رو برگردوند و حت ییهمون روزها

بود ؟ چه  یچه حکمت نیا... تونم  ینم..  مانتونم ما ینم "کالم گفت کیروش گذاشت ، برنگشت و  شیپ

 "؟  یجور عدالت

 ياون باز کرد ، چشمم بدنبالش بود ؛ تو يرو شیکه مامان سجاده رو پ یکه از همون لحظه اول یمن اما

 .. بابا رفتم و سجاده رو برداشتم  سر وقت کمد یشب ، به آروم یکیتار

عالقه  شهیهم.. تنها سفرش به مشهد بود  ادگاریسجاده هم ... رو تازه از کربال براش آورده بودن و  مهرش

 ..سجاده داشت  نیبه ا یخاص

که  ارمیب ادیبابا درباره نماز رو به  حاتیکردم توض یم یداشتم سع..  ستادمیبدون وضو ، سر سجاده ا یوقت

 بدون وضو ؟:  دمیشن یکیمامان رو از همون نزد يداص

 انداختم ریحواسم به سجاده باشه ، سرمو ز نکهیبه سمتش برگشتم و بدون ا شرمنده

 نبود ادمی -

 ..بدم  ادتیتا  میبر ایب -

برده بود  یبه اصل موضوع پ یجمله ام رو برداشت کنه ، اما اون به راحت يمعنا یکیخواست مامان اون  یم دلم

 ...؛ من پسرش بودم 

 ..فقط نگاه کرده بودم  یحواس یداده بود ، با ب حیکه بابا توض يدو سه بار همون

 ..کنم  داریرو ب نایکنه مامان ، بذار س یمردا فرق م يوضو -
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  دمیم ادیخواد، مردونه بهت  ینه نم: گرفت  دستمو

 ...سجاده همراه من شد  نیاز اون روز ، ا و

 زد  ي، اما فقط لبخند دیمن د يرو شیسجاده رو پ نایموقع نماز ، س بعد روز

  ایبد هیبه من سجاده هد دیدردونه بابا ، مامان تو هم با زیسجاده بابا ، واسه عز -

 چطور ؟  -

 ، نه ؟ گهیدردونه تو ام د زیآخه من عز -

 ، مامان که هنوز زنده است  نایس ریزبونتو گاز بگ -

 ؟ دهیم هیفقط به بچه هاش هد رهیمیم ی؟ مگه هر ک ییجوجه طال یگیم یتو چ -

 ..  اوشیس..  اوشیس...  گهیمامان تو ام پاشو د اوشیس... شما دوتا  گهیبسه د -

 بله مامان ؟: اومدم  رونیب الیفکر و خ از

 ؟  یکن یم کاری، چ گهید ایپاشو ب -

 اومدم  -

*** 

دنبال کارهاش و  دیمدت ، با رفتن ام نیا يو تو دیطول کش یمدتو رشته ام مشخص بشه ،  یقبول فیتکل تا

واسه ارشد قبول شده  يخبر داشتم ؛ چند نفر شیاز بچه ها کم و ب. تنها شده بودم  یشلوغ شدن سرش ، حساب

از اون گروه ده نفره ، به جز احسان .. . يسرباز ایهم برگشته بودن خونه هاشون و دنبال کار رفتن  هیبودن و بق

 يالبته دو سه نفر هم از بچه ها. نمونده بود  یباق یدانشگاه خودمون قبول شده بود ، کس زیکه رشته آنال

 زیرشته آنال یکیقبول شده بودن و  اتیدر عمل قیدوتاشون واسه تحق.. و آرمان  الی، دان نیرام. بودن  يکاربرد

 من نبود يا هکدوم هم رشت چیه.. و 

راحت گذرونده بودم و گذر زمان رو حس  الیتمام تابستون رو با خ. ده روز ، سخت تر از ده سال گذشت  نیا

 ..بودم  دهیترس ییجورا هیاون حرف خانم بازدار ،  دنینکرده بودم ، اما انگار با شن

رو  نایما معلوم نشده بود ، مامان ا فیارشد سر کالس بودن ، تکل يبچه ها هیبق نکهیاول مهر ، با ا یوقت

 .. می؛ زد گودرزیسر به زادگاه زنش ؛ ال هیو زنش ،  نایبرداشتم و همراه با س
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کرد که کالس داره ،  یغرغر م دهیسپ نکهیبا ا.. سه روز بعد هم ، سامان و خانواده اش بهمون ملحق شدن  دو

 شیشد که مسافرتمون ب نیو ا میکرد یهر شهر توقف م ي، تو میتونست یمحلش نذاشتم و سر راه هر جا که م

 .. دیاز ده روز طول کش

 گنیم نیبه ا...  شششیییآخ: که سر راهم قرار گرفت ،ولو شدم  یمبل نیاول يبه خونه ، رو دنیمحض رس به

 .. ینفس اساس دیتجد هی

 رغر کردبرد ، باز غ یآشپزخونه م يهمونطور که سبد ظرفهارو به کمک مامان تو دهیسپ

  شهیم فیمبل کث يرو يلباسا افتاد نیال اقل پاشو برو حموم ، با ا... کمک  يایوقت ن هی -

که مامان آورد ، چادر و پتورم خودم  زوی؛ همه چ یبکن يخوا ینم میتازه کار خاص. توئه  فهیکارا وظ نیا... نچ  -

 ؟ یکن یغرغر م نقدهیا هیچارتا ظرف چ نیا..  گهیآوردم د

، ادامه  دادمیجا م گهیدسته د يدسته مبل ، و گردنم رو رو هی ي، پاهام رو رو دمیکش یطور که دراز م نیهم و

  دمشیصب پوش روزی، مگه چشه ؟ تازه د زهیلباسامم تم: دادم 

 پاشو برو اتاقت دراز بکش  -

  شترهیحالش ب نجایخسته ام ، هم -

  گهیپاشو د..  مایبا هم بود نکهیمث ا -

که اون پشت داشت  میکه پشت فرمون بود ، من بودم ، اون یاون ی، ول می؟ با هم بود يدیم ریچقدر گ.. اهه  -

 ... گهیحاالم بذار بخوابم د..  ي، تو بود زدیچرت م

-  اامامان ... ا.. 

 ! يروت سرما نخور ینداخت یم يزیچ هیپسرم ،  اوشیمادر ؟ س هیچ -

 ..بذار  اریب يزیچ هی -

 بندازه روش ؟ يزیچ هی یگیاتاقش بخوابه ، م يپاشه بره تو یبهش بگ نکهیا يمامان ؛ به جا -

 ..برات ؛ پاشو  ارمیکوفت م: برگشت  دمشییپا یم یچشم ریبه طرف منم که ز و

تا  نایس نیزنگ بزن بب هی ایعوضش ب... ؟  گهیداره د یولش کن ، چه فرق. شه مامان  یکه پا نم ینیب یم -

 نداره ، بمونم منتظرش  دینه ؟ کل ای ادیم گهیساعت د مین

 کرد ؟ یاالن خال نیهم لویوسا يدیند. مامان  ادیتا شب نم نایس: بسته گفتم  يچشما با

 و بخواب  ریمامان ، برو دوشتو بگ گهیراس م -
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 ..باز  دیدعوا نکن. خوب پس ، من رفتم حمام  -

                          گهیپاشو د: م پاها ریباز زد ز دهیرفتن مامان ، سپ بعد

دو .. رو گرفتم  ازمیمورد ن يروز بعد ، موعد حذف و اضافه به دانشکده رفتم و با کمک خانم بازدار ، واحدها دو

ارشد مشترك بود ، دو تا سکشن ارائه شده بود ؛  يها شیهمه گرا يرو که برا یقیحق زیآنال..  يواحد 4درس 

دو روز در هفته ... گرفتم  يرو هم با دکتر نور شرفتهیجبر پ... نژاد  رانیسکشن دکتر اسکشن دکتر آزاد و 

 .کالس داشتم ، شنبه ها و دو شنبه ها 

بود که کالس دکتر آزاد ساعت  یشکرش باق يباز جا. بعد ، واسه سر کالس رفتن به زور از خواب پاشدم  شنبه

 !بدبخت بودم  گهیبود که د 8اگه .  شدیم لیتشک 10

 شدم که دور هم نشسته بودن  الیو دان نیبدو ورود ، متوجه احسان و رام در

. خوب بود  یلیسکشن ، خ هی يتامون تو 4انتظارشو نداشتم ، اما بودن  نکهیرغم ا یشدم ، چون عل خوشحال

 تر کرد راحت  یلینداشتم ، اما بودنشون کارمو خ یمشکل گرانیهر چند واسه ارتباط گرفتن با د

رو  یاز س شتریخورد ب یبهشون م شترشونیهم پسر که چه عرض کنم ؛ ب گهیبر ما ، هفت هشت نفر د عالوه

جلو رو اشغال کرده بودن  يها فیهم خانم رد ينفر ی، س ستیداشته باشن ؛ اون عقب نشسته بودن و حدود ب

خرخون  ياز دست دخترا رو یصندل نیو اول نهیبنش یصندل نیاول يبود که پاشه بره رو یخال دیحم يجا.. 

 ! ارهیدرب

، اما  دیرس ینم یخوش کارشناس يروزها يهرچند ، به پا! جمع ، سرحالم آورده بود  نیا يدوباره تو بودن

ساعت از . کنار احسان نشستم  یخال یصندل يبا تک تکشون دست دادم و رو.. بود  يزیخودش چ يبازهم برا

! دکتر آزاد  یشگیهم يها ریانگار هنوز عادت نکرده بودن به تاخ... ده گذشته بود و کل بچه ها جمع شده بودن 

 ستیبا ب شهیرو هم که من قبال باهاش درس گذرونده بودم ، هم يدو بار یکی، اون  ادیم ادمیکه  ییتا اونجا

 یب ينظم تو هیجور نظم هم داشت ،  هیبود و  شیشگیروال هم نیا.  شدیسر کالس حاضر م ریتاخ قهیدق

کار  ریتاخ نیا یداشته باشن ، ول ریهم تاخ قهیتا ده دق یگاه گهید ياومده بود استادها شیچون پ!  ینظم

 ! اون بود  یشگیهم

دادم ، که  یم حیچند روزه توض نیا يو نبودم سر کالسا رمیبعد ، داشتم به احسان راجع به تاخ قهیدق چند

 . و بعد ، پشت بندش هم استاد وارد کالس شدن  رانیام

 ! جا قبول شده بود  نیپس هم! شد  ینم باورم
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از ابروهام خود به خود  یکی... اول نشست  فیرد يها یاز صندل یکی يرو رانیلب هردو خنده بود و ام يرو

 ! ناستیریباال رفت ، پس از اون خود ش

صبح : کالس گردوند  يرو به چشم زدو نگاهش رو تو نکشی، ع دیکش یقیبرقرار شد و استاد نفس عم سکوت

  ریشما به خ

براش  يمقدمه ا چیکه ه یدرس دنیکردم حواسم رو بدم بهش ؛ هرچند سخت بود فهم یشروع استاد ، سع با

  یدوران کارشناس ينداشتم ، جز همون دانسته ها

همه  بایتقر.. کالس زدم  يتو یاستاد نبود ، با نگاهم چرخ يحرفها یهوش و حواسم پ یلیکه خ ییاونجا از

 نکهیا یبود ، و حت شتریب یلیکه مشخصا سنشون از من خ یهمکالس ونیوجود اون آقا. استاد شده بودن  خیم

با جو  يادیه تا حد زکالس داده بود ک به ياز خانمها هم سنشون از ما باالتر بود ، جو محترمانه ا یمیکمتر از ن

 ...کردن هم کم شده بود طنتیش ي، فرصت برا فیح! تفاوت داشت  یدوره کارشناس يکالسا

 ..سخت بود  یاستاد بدم ؛ هر چند کم يکردم منم حواسم رو به صحبتها یهام ، سع یتمرکز کنار دست دنید با

 به من ؟  يکه بد ینوشت میزی، چ يحاال جزوه ا: زدم  نیکه تمام شد ، رو شونه رام کالس

 يبر خالف کالسها. تونستن درس دادن و جزوه  یدو هفته ، استادا تا م نیهم يگفته بودن که تو بهم

 شده بود  لیارشد از همون روز اول تشک ي؛ کالسها یکارشناس

 !تونم بخونم  ینه ، دستخط منو که فقط خودم م -

: کرد  یدست شینگاهش کردم که خودش پ اطیمحض احتشه ، فقط  یگرم نم یدونستم از احسان هم آب یم

  ستمی، اهل جزوه پزوه ن یدون یمنو هم که خودت م

 ؟ ایس يریگ یاز خانوما نم یواسه چ -

. برات  رمیگ یم رانی، االن از خانم ام سایوا: کرد و نگاشو تو سرسرا چرخوند  یبرگشتم که مکث الیسمت دان به

  زیتم هم کامله ، هم شهیجزوه هاش هم

بود ؛  ستادهیا يدر ورود يکنار ستون وسط ، روبرو يا گهی؛که همراه دختر د رانیکه اون به سمت ام نظوریهم

 پشت سرش به راه افتادم  یرفت ، منم به آروم یم

 ؟ نیخوا یهردوتا درس رو م يجزوه  -

 فقط جزوه آزادو ؟ ای يخوا یرو هم م شرفتهیجبر پ!  ایس: به سمت من برگشت  الیدان
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شد و نگاهش  دهیابروش به سمت باال کش هیمن ،  دنیو با د دی، سرش به سمت ما چرخ الیحرف دان نیا با

 سخت شد

رو هم اگه  شرفتهیجبر پ شمیممنون م. آره :  يزیچ ارمیکردم بع روم ن یوجود عکس العمل تابلوش ، سع با

  نشیداده ، بهم بد يجزوه ا

شرمنده ، جزوه هام دست .. خواستم بگم  یم.. اجازه ندادن  یمردان يآقا...  یول دیبخش یم: زد  یزورک لبخند

 ..تا بهم پس بده  کشهیطول م. از بچه ها  یکیدادم به .  ستیخودم ن

 االن ؟ نیکدومو ندار چیه یعنیهر دوشونو ؟ : شل شد  یکم الیدان

از صورتش بفهمم  دیکردم راست و دروغ حرفش رو شا یصورتش شده بود ، ناخودآگاه فکر م خیمن نگاهم م اما

 منم باال بره  يابرو يتا هیباعث شد که  نمیو هم!  ستیداشتم حرفش راست ن نیقیشک که نه ، .. هر چند . 

 ..نه متاسفانه  -

 .. یتا ک -

 .. میمزاحم شد دیببخش. ممنون خانوم : رو قطع کردم  الیمن حرف دان اما

  میفتیادامه داده بودن ، راه ب رونیتا پشت سر بچه ها که راهشون رو به سمت ب دمیرو کش الیدست دان و

  رهیگفتم از دوستاش بگ یخودش نداشت ، بهش م یذاشت ی؟ م ایچت شد س -

  رمیگ یخودم بعدا م. خواد  ینم -

 ؟ يرو سراغ دار ی؟ کس یاز ک -

از سال  یکی. آره : ازمون فاصله نداشتن چشم دوختم  یلیبهش انداختم و دوباره به بچه ها که خ ینگاه مین

 ..کالس داره  ي، هم سر کالس آزاد هستش ، هم انگار با نور دمیها رو د ییباال

 ..صبحونه هم نخوردم . که من گشنمه  میتند تر بر: گفتم ، اما در ادامه لبخند زدم  یم دروغ

و پابه  دنی، رس یفقط کم. نبود  یجزوه سر کردن کار سخت یآوردم ، ب یم ریمنبع رو گ يهر حال ، اگه کتابا به

 ؟ یروز اول هیچه عجله ا..  ارمیب ریتونستم بعدا اونا رو هم گ یم.. شدن سخت بود  هیبق يپا

 !االن کارم در اومده  نیاز هم ودیچند ، مشخص  هر

روز اول فوق  نیهم یبه خوب ي، روز سانسیسال ل 4کل  يتو.. هم گره خورد  يبه سلف ، ابروهام تو دهینرس

و  چوندمیپ یراه م مهیالاقل همون ن دیدونم چرا سر راهم دقت نکرده بودم چمنارو زدن ؟ شا ینم! .. نداشتم 

 !رفتم بوفه  یم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ١٧ 

و آرمان ؛ که تازه بهمون  نیو رام الی، تا دان يکاریرو قورت دادم و از سر ب يزور چند لقمه از قرمه سبز به

 .شونو تمام کنن ، با احسان گرم صحبت شدم بود ؛غذا وستهیپ

 ییغذا ینیترم استخر که همزمان با س نیا یبه برنامه زمان میبود دهیرس! ..  زیچ چیو ه میگفت یم زیهمه چ از

 به گوشم خورد و احسان به پشت سرم اشاره کرد  یسالم گفتن کس يکه کنار دستم گذاشته شد ، صدا

                          ایبا توئه س -

لبش بود  يلبخند پت و پهن هم گوشه  هیبود و  ستادهیکه کنارم ا یکس دنیکه چرخوندم ، با د سرمو

 کردم  زیکرد ، چشمامو ر یم ییخودنما

 ؟ ینشناخت -

 ، اما شناختم  ریتاخ یبا کم گرچه

 ؟  ییتو دیمج -

 شدم یم دیداشتم نا ام. چه عجب  -

 دمشیشدم و در آغوش کش بلند

 نشناختمت! پسر  يچقدر عوض شد.. اَ اَ  -

 زلفات کو ؟:  دمیبه سرش کش یدست -

 ! ي؟چقدر الغر شد يآب کرد يرو چه جور نایا: رو از نظر گذروندم  کلشیه و

باهاش آشنا و دوست شدم و بعد از اون ،  کیزیکالس آز ف يتو. بود ؛ دو سال جلوتر  مونییسال باال دیمج

 یدوست شیهم کالس ياز بچه ها یمیهم بود که با ن قیطر نیاز هم. بود  یکیم مون ه2 کیزیکالس آز ف

 . بهم زده بودم 

موقشنگ  يآقا نیبا ا یداشت و کل يتو پر و چارشونه ا کلی، اون موقع ها ، هم موهاش بلند بود ، هم ه البته

ازش  گهی، د يخواد بره سرباز یکه گفته بود م یلی، بعد فارغ التحص شیاز دوسال پ. کرد  ینسبتا الغر فرق م

 ..نداشتم تا االن  يخبر

 ..ما بود  ییسال باال..  يصفار دیبچه ها ، دوستم مج: سمت بچه ها که بهمون زل زده بودن برگشتم  به

شناسمت و  یمن که دورادور م: شناخت ، قبل از اون سه تا دست دراز کرد  یرو م دیمج يکه تا حدود احسان

 سالم

 .هم دست داد  الیو آرمان و دان نیم کرد و متعاقبش ، همراه دو تا سالم کوتاه ، با رامهم سال دیمج
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 ؟ ي؟ چطور یکن یکار م یچ نجایچه خبر ؟ ا: شروع کردم  ننشسته

 ، نه ؟ دمید گرویفک کنم قبال سر کالس همد: به حرف اومد  نیقبل اون ، رام اما

  دمتونیسر کالس د شیته پهف یالبته هفته اولو که نبودم ، ول.. آره  -

 ستی؛ به کمم تعجب کردم ، ن دمیالبته تو رو امروز د. جبر قبول شدم  نجایهم: دوباره به طرف خودم برگشت  و

  يهفته نبود هی نیکه ا

  دمتیمن ند یول -

  يدیحواست جمع اون دختره بود که قبل استاد اومد تو کالس ، منو پشت سرشون ند یلیماشااهللا خ ستین -

 نجایکردم ا یفک نم...  یدر ثان. نشناختمت  ياون نبود ، تو عوض شد شیمن حواسم پ:  دمیخند هیبا بق همراه

 !باز  نمتیبب

 تا برگردم خونمون  یگیحاال که هستم ، اگه م -

 ؟ يرو آب کرد نای؟ چطور ا يکرد کاریخوب ، چ... ؟  هیچه حرف نی؛ ا يدار اریاخت: کردم  یاخم مچهین

  میداد يو سوار میکرد یخودش آب شد ؛ بس که خر حمال يتو سرباز.  یبه راحت -

 ، هان ؟ گهید يکند شویقال قض یول -

 تموم شد یول.. کم  هیسخت گذشت .  گهیاره د -

 ؟ یهنوز مث ماعالف ای ی؟سر کارم رفت یکن یم کاریحاال چ -

 خوش  یالک.. عالف  -

 ..سر برم کتابخونه  هیخوام  یمن م.  نیبچه ها پاش -

 ..، همراه ما از جا بلند شد  الیدان يخوشمزشو به ته رسونده بود و با صدا يهم غذا دیمج گهید حاال

 نه ؟ ایداره که بدردم بخوره  يزیچ نمیبرم کتابخوته بب دی، منم با ایگفت:  من

  یکن یکپ دی، اونو با دمیکه من ند زویمنبع آانل -

 یتا بعدا اونو کپ يریگ یچرا جزوه استادو نم:  دیسمتم پرس نیاز ا دیتموم نشده بود که مج نیحرف رام هنوز

 ؟ یکن

 ؟ ي؟ ندار یتو چ. ندارم  ییهم که هنوز آشنا هیبا بق.  ستیبهش ن ياعتبار ایندارن ،  ایسه تا که  نیا -

 ؟ يدیمنم که هفته اول نبودم ، از خانوما نپرس -

 اومد دست دوستاشونه  نادشوی هوی یچرا ، ول -
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 لب خودم نگاه کرد  يبه لبخند رو جیهم گ دیو مج دنیخند هیحرفم ، بق نیا با

 شد ؟ یچ -

 گفتم ، نداشت  شونیکیبابا ، به  یچیه -

  سهینو یم اتیمعموال کامل و با جزئ.  رمیگ یسابقم بوده برات م یاز خانما که همکالس یکیبذار من امروزاز  -

  سنینو یدخترا همشون خوب جزوه م: وسط  دیپر احسان

  شونیتو چه خوب شناخت: پس کله اش زد  یکی دیما ، مج يبا خنده  همراه

 کنم ینم دایپ اجیاحت زایچ نیوقت به ا چیخودم ه فیفقط ح. آره واقعا  -

 ! یکپ هیو اون واسه  نیدنبال ا یوفتیفقط آخر ترم با التماس م.. نه ، اصال : من

 مخ بزنم که  میکالس ندار گهیکار از کار گذشته ، د گهیاون موقع که د یول!  ایگفت يآ -

 کم چرت و پرت بگو احسان .  گهیبسه د:  الیدان

و آرمان که خواب بودن ، ما سه تا قامت  نیو کنار احسان و رام میهم به نماز خونه زد يسر هیکتابخونه ،  بعد

  میبست

 میزد رونیب دیکنار بچه ها نشست و من و مج الیکه تمام شد ، دان نماز

 سرسرا ادیاس دادم ب می، به همکالس سایوا قهید هی -

 شد دایسر و کله اش پ شیتا همکالس ستادیها نشستم و اون کنارم ا یاز صندل یکی يرو

ست  شیسبز و مشک پیکه با ت یبا انگشتر سبز رنگ. خوش پوش  بایخودمون و تقر یدختر حد و حدود سن هی

 یمدل نیا يعاشق انگشتر ها دهیسپ.کرد یم ییکرد ، خودنما یرو حمل م شیکه گو ش یدست يشده بودو تو

 يادیز شیاون آرا نکهیبا ا هبود ک نیدر ا دهیالبته ، تفاوتش با سپ. ازشون داشت  وتیکلکس هی بایبود و تقر

خانم خط  نیامثال ا یتونست به خوب یکه نم ییوقت نداشت و از اونجا چیرو هم ه نیهم دهینداشت ، اما سپ

 یاز اون هم به مذاق سامان خوش نم شتریهرچند ، ب.داد  یم تیرضا ملیرژ و ر هیبه  شهیچشم بکشه ، هم

 .اومد

به من اشاره کرد و من هم به احترامش از جا بلند شدم و جلو  دی، بعد از چند کلمه صحبت مج دنیهم که رس به

 رفتم

 سالم خانم  -
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با دقت  یلیاسپرتش خ يبدم اصالح ابروها صی، تونستم تشخ کینزد ينما نیبه من انداخت و از ا ینگاه

 ..هم قد  دیشا. کوتاه تر بود  دهیمشخصا از سپ.. نبوده 

 . خونه  یم يتوپولوژ یماست ، ول يهم ورود. دوستم  اوشیس -

 .خونه  یمنه ، هم االن اونم جبر م میقد یهم همکالس يخانم نامدار: رو به من ادامه داد  و

 خوشبختم : زدم  لبخند

 ؟  نیخوا یم زویآنال يحاال فقط جزوه . .. طور  نیمنم هم. سالم  -

 نیاگه داشته باش.. رو هم الزم دارم  شرفتهیجبر پ. نه  -

 نه ؟ گهید نیخوا یامروز م نیکنم هم یفک م..  یعنی.  نیمن که خودم ندارم راستشو بخوا.. واهللا  -

 ؟ اوشینه س. زودتر بشه ، بهتره  یهر چ. امروز  نیهم نکهیحاال نه ا: من جواب داد  يبه جا دیمج

امروز و فردا هم  نیهم ومدیهم بود ؟ به هر حال به نظرك نم يا گهیمگه چاره د. نگاهش کردم  اریاخت یب

 ...نداشتن  يزیبودن چ نایدخترا که ا يسای؛ اگه درسخونا و جزوه نو ارمیب ریگ يزیبتونم چ

 ..تو  ی، اگه نم دهیبگم ؟ حق با مج یچ -

همه اش مونده .  ستیهمراهم ن يزیخواستم بگم من خودم االن چ یم.  نینه منظورمو درست متوجه نشد -

فقط بعد .. رمیاز بچه ها واستون بگ یکیتونم از  یم نیاگه عجله دار یول. تا دوشنبه  رهیم گهیقاعدتا د.. خونه 

  نشیاریبراش ب دی، تا فردا عصرهم با دمشیکالس امروز بهتون م

 ! هیبه بق نیدیکه مو حواله م نینفر نیکه دارن ؟ آخه شما امروز چندم نیفقط مطمئن.  ستین یمشکل. باشه  -

 هیقبال بهش گفتم ، قراره فردا عصر .. نه : لبهاش نشست  يرو ینیاز هم باز شد و لبخند نمک یکم صورتش

 ینداره ؛ درواقع وقت نم اجیخودش بهم گفت قبل اون بهشون احت. با هم  میخودم بخون شیخوابگاه پ ادیسر ب

 . کنه 

 ..دو  یهم با دادن جزوه هاش نداره ؟چه م یمشکل -

  ستین يآدم اونجور.. نههه  -

 ممنون. باشه  -

 نیلطف کرد.  يممنون خانم نامدار -

 کنم ی؟ خواهش م هیچه حرف نیا: نگاه کرد  دیاز من ، به مج بعد

 اومده بود رفت رونیکه ازش ب ییبه سمت همون رهرو و
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 میکرده باش یما هم استراحت يتا قبل کالس بعد میبچه ها برگشت شیپ

! تا به راست 4رفت و ما  نییهمراه آرمان به سمت طبقه پا نیرام.  می، از هم جدا شد يکالس دکتر نور يبرا

 میدیچیپ

 میدیرو د ي، که استاد نور میگروه بود يحال عبور از راهرو در

 قدم شدم شیدست دادن پ يباهاش سروکار داشتم و راحت بودم ، تو الیو دان دیاز مج شتریکه من ب ییاونجا از

 سالم استاد -

 بزرگ منش ؟ يتو هم ارشد قبول شد: زد و همراه سالم دستش رو دراز کرد  يلبخند

 بله استاد -

 ... گهیمعدل د با -

 تکون دادم  سرمو

 اونوقت ؟ يقبول شد یچ..  یبه سالمت -

 استاد يتوپولوژ -

 ! یپس قراره همکار ما بش. خوبه  -

و جاشو ! بشم  ياستاد نور بیخوام تا دکترا برم ، رق یگفت م یاتفاقا داشت م. آره استاد : احسان برگشت  هوی

  رمیبگ

با  الیو دان دیخنده مج ياز حدقه دراومده بهش زل زدم که صدا ياحسان ، با چشما يبند یخال نیاز ا متعجب

 شد یاستاد قاط يخنده 

 قصد ادامه ندارم چیمن ه یول -

 !، حد اقل تا دکترا  يکه ادامه بد نهیکار ا نی، بهتر يچرا ؟ اتفاقا حاال که وارد رشته ما شد -

 خود شما بشه  یهم اتاق ادی، ب نیاالن جا براش رزرو کن نیپس استاد از هم -دیمج

 ؟ میکن کاریچ میخوا یاونوقت استاد ارفع رو م: گرد شده به اون نگاه کنه  يبار نوبت استاد بود که با چشما نیل

 استاد شهیبخواد تموم بشه ، دکتر ارفع هم بازنشسته م اوشیتا درس س: جواب داد  الیدان دیمج يبه جا اما

 ! دهیروزام که ماشااهللا دور دور بازنشسته شدن اسات نیا:  ساناح

 سرکار ادیجوون ب يروین نیاستاد ؟ بذار نیبازنشسته ش نیخوا یشما نم:  الیدان

 ، نه ؟ يدار شرفتهیترم با من جبر پ نیتو هم ا: نگاش کرد  ثانهیخب يحرف ، دکتر نور نیا با
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 ؛ چطور مگه ؟ گهید میهممون دار. آره استاد : شوت جواب داد  احسان

 ..یچیه: ابروهاش هم تابه تا شده بودن  گهید حاال

 بود ؟ یاسمت چ: ادامه داد  الیرو به دان و

 بزرگ منش استاد:  ووردیهم کم ن الیدان اما

 حرفش هم باعث شد جمع دوباره خندون بشه نیهم و

 تو دیبر:  دیدستش رو کش و استاد میدیدر کالس رس به

، ما قبل شما وارد  نیاستاد ؟ شما بزرگ تر هیچه حرف نیا: لبش در تضاد بود  يکرد که با لبخند رو یاخم الیدان

 ؟ اصال و ابدا میبش

 دیلب گز یشیبه حالت نما و

 گهیتو د دیدما ، بر یرو راه نم یمن بعد خودم کس -

 نیریسخت بگ دیبه ما که نبا گهیاستاد با همه آره ، با مام بعله ؟ د -

 يگر یانجیم دیکه مج!کنه  دایپ یکرده بود تا جواب یو مکث کوتاه دیخند یاستاد هم م يچشما گهید حاال

 کنم استاد یخواهش م دیبفرمائ: کرد 

.  میکالس به راه افتاد يبه سمت انتها فینفر هم پشت سرش به رد 4تکون داد و جلوتر وارد شد و ما  يسر

نفر  نیکه من آخر ییها شروع به نشستن کردن و از اونجا یصندل فیرد نیآخر ي، از ابتدا بیها به ترتبچه 

 . رفتم  یصندل نیو به طرف چهارم ننیبنش یکی یکیبودم ، منتظر موندم تا اونها 

 هیافتاد که با  یسرم رو بلند کردم تا جام رو شکار کنم ، چشمم به تک نفر خانم نیکه با نشستن رام نیاما هم

 ! ..نشسته بود  فیرد يکردم ، تک و تنها اون انتها یخودم انتخاب م يکه من برا ییفاصله از جا یصندل

رو انتخاب کرده بود و سرحال و خندون  فیرد نی، اول شیپ یاون که ساعت.. سر جام موندم  يلحظه ا يبرا

 کرد ؟ یکار م یچ نجایکنار دوستاش نشسته بود ، ا

 . لب سالم کردم  رینشستن ، ز نیرو خوردم و ح تعجبم

 دیکه چشمش چرخ.. استاد کنم  يداده شد ، سرم رو بلند کردم تا حواسم رو جمع حرفها یکه به آروم جوابم

 . نشست و نگاه گرفت  شیشونیپ يرو يزیاخم ر. سمت چپ من متوقف شد .. کالس و  يتو

 ..خوب : و همراه بازدمش شروع کرد  دیکش یقیعم نفس
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آقا پس  "و بچه ها با سرآغاز  میموند يمنتظر خانم نامدار دی، همراه مج یقبل يکه تمام شد ؛ همون جا کالس

 زدن رونیدادن و از در دانشکده ب یدست خداحافظ یکی یکیآرمان ،  " میما بر

 یشونه اش ، کالسور مشک يرو رهیسبز ت یورن فیکه عالوه بر ک یکه سرو کله اش در حال دیطول نکش یلیخ

 . شد  دایدستش بود ، پ يتو یرنگ

  میستادیو روبروش ا میاحترامش از جا بلند شد به

 سالم: بود  سرحال

  میباعث زحمتتون شد دیببخش. سالم : زودتر از من جواب داد  دیمج و

  حرفهاش گم شد و نگاهم به پشت سرش خشک ونیسالم آهسته من ، م و

 ؟  هیچه حرف نیکنم ، ا یخواهش م -

فقط همونطور هم که قبال . هردوتا درس  يجزوه ها نمیا.  دیبفرمائ: و دستش رو دراز کرد  دیسمت من چرخ به

 مال دوستمه ...  ستیچون مال من ن. گفتم ، حواستون باشه 

 دیشناس یرو م رانیفک کنم خانم ام: زد  یچرخ مین و

 ! میهر دو متعجب بود...  میسر تکون داد یسالم ، هر دو به آروم ينشونه  به

: کرد  یو امروزش نبود ، چاق سالمت روزید یشباهت به لحن همکالس یکه ب یهم با لحن سرخوش دیمج اما

 خوشبختم . سالم خانم .. بله 

 طور نیمنم هم. سالم : چشم دوخت  دینگاهش رو جدا کرد و به مج یآروم به

 ادامه داد  يکه به سمت من برگشت ، خانم نامدار یت نگاهدر سکو و

اگه . برگه هاش  ي، هم هم جا نیهم شما راحت باش گهیکه با کالسورش هم آوردمش که د نینیب یم -

 ؟ نیاونجا رو که بلد.  رمشیگ یم لیدم در خوابگاه خودم ازتون تحو 4هم ، فردا ساعت  ستین یزحمت

 دییجامونده بود ، به زحمت جمع کردم و در تا "دست دوستمه  " يجمله  يرو که تو يا ختهیبه هم ر ذهن

 تکون دادم  يحرفهاش سر

 ره  ینم ادمی،  4ساعت . بله حتما  -

از خانم  دیتوجه ، به همراه مج یبودم ، ب رانیام ياز حد ابروها ادهیز یکیهر چند از گوشه چشم ، متوجه نزد و

 .تکون دادم به نشونه وداع  يو رو به اون سرکردم  یخداحافظ ينامدار
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تختم پرتش  ي، رو دهیو نرس دهیرس.. بغلم زدم و به سمت خونه به راه افتادم  ریکه جدا شدم ، دفترو ز دیمج از

 کردم و شروع کردم به عوض کردن لباسهام

 کارم تموم نشوده بود که در اتاق به صدا دراومد هنوز

 بله ؟ -

 تو ؟ امیب -

 تموم شد.  ایب -

 ریبه خ دنیرس. سالم : زد  يوارد شد و لبخند دهیسپ

 یمرس. سالم  -

  دمیتختم رو ، و طاق باز دراز کش يرو یاهیگوشه هل دادم س هی به

 نی؟ بش یداشت يکار -

 چطور بود ؟: پام نشست  نییتخت پا يرو

 ووردمیاستادا سر در ن ياز حرفا یچیفقط ه.. بد نبود  -

  ینباشه ، بچه درسخون مامان یهرچ..  یوفتیراه م. نداره  یبیع -

من  دمیبرعکس باشه ، با زیهمه چ یوقت: کردم  کیشل يریسرم برداشتم و بدون نشونه گ ریاز ز بالشتمو

 يدر بر رشیدرخون باشم تا تو از ز

وضش رشته امو به ، ع ادیخوشم نم یلیمنم اگر از خوندن خ! عشق درس بودن تو  نیبرعکسه ؟ جز هم شیچ -

 توشم موفقم. دوس دارم  یاندازه کاف

 خسته ام. خوب خانم موفق ؛ اگه نطقت تموم شد ، بذار بخوابم  یلیخ -

 یشیبعدا سرحال م.. هرچند ، بخواب بخواب .. مگه ؟  يکوه کند -

بخوابم تا سر حال  دیکه کم با نیدیواسه شب چ يباز چه برنامه ا: اش شدم  رهیچشمامو باز کردم و خ مشکوك

 باشم ؟ 

 ؟ ي، چه برنامه ا یچیه -

 حاال بگو نی، هم یبگ دیفوقش ، با گهیساعت د هیتو که .  دیسپ یخودت -

 پارك میبعد شام دخترا رو ببر گهیم ایرو...  ـــیچیه: کم مظلوم گرفت  هی

 به من چه ؟.  نیببر -
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 گهید مونیببر دیتو با خو

 ؟ نیرب نیخوا یمگه کدوم پارك م -

 .. يپارك شهر باز -

دنبال الله و  وفتمیب دیبا هم ، من با نیریگ یاالنم شما گرم م. و داد ندارم  غیحوصله ج.  امی؟ من که نم یچ -

 قیشقا

 میخودمون مواظبشون باش دمیقول م. نه  -

 ؟  نیر یچرا با سامان نم -

 اضافه کاره -

 خو نیفردا بر -

  اوششیس..  میبهشون قول داد -

  نی؟ خودتون دو تا بر هیچ -

 ؟ میشب بدون مرد خودمون دو تا بر 11 – 10ساعت  شهیمگه م.. هههعع  -

 . که از صدتا هندونه هم بدتر بود  "مرد  "گفت  نیهمچ

 بذار االن بخوابم ال اقل.. خوب  یلیخ:  دمیرو کش ملحفه

  یدادش یمرس -

طرز  نیصد بار بهش گفتم من حساسم به ا.. دختر  نیاامان از دست .. سرم کاشت که  يرو يبوسه ا عیسر و

 شبردیخوبه الاقل همون اول واسه پ. انگار خودم با دست خودم نقطه ضعف دادم دستش  یول! ..محبت کردناشاا 

 ..کنه  یاستفاده نم وهیش نیکارش از ا

*** 

. تخت برداشتم  ریرو از ز یمشک آخر ، کالسور يزدم و لحظه  رونیمامان ، از خونه ب يفرار از سر و صدا يبرا

 !نماز صبحمم قضا شد .  دمیکله خواب هی، تا نه ،  یخونه و از خستگ میدیرس کیساعت  شبید

 ؟ اوشیس يایواسه ناهار نم -

 گردم  یبر م يعصر. خورم  یهمون جا م يزیچ هینه مامان ،  -

 به سالمت -
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به خوابگاه . تونستم به درسم برسم  یسالن مطالعه بهتر م ي، تو نجایا.. شده بود  میبه دانشگاه برسم ؛ ده و ن تا

دودر  یبه تالف..  رمیگفت به دستش نرسونم و حالش رو بگ یم یحس هیهر چند ، .. تر بودم  کیدخترا هم نزد

 ! روزشیکرددن د

.. م زد لحظه خشک هیکه با دستخط خوش نوشته شده بود ،  يشعر دنیکه به صفحه اول افتاد ، با د چشمم

بازش  روزیآدم ؟ چرا اصال همون د نیبا من داره آخه ا یچه پدر کشتگ!! .. ؟ هیدفتر شعره و سرکار هی نینکنه ا

 ! ؟ نمشینکردم بب

نوشته بود و چند  یقیحق زیصفحه ، منبع آنال نیا يباال. .  دمیکش یو نفس دیخواب تمیعصبان یبه آن.. زدم  ورق

 شروع کردنهاش  هیاستاد آزاد بود و از قض...  هیقض هی،  یحیتر ، بعد دوسه تا جمله توض نییخط پا

 : شعر صفحه اول افتادم  ادیشروع کنم ، که  خواستم

 را فیدو لذت شر نیخدمت و محبت ؛ ا "

 مهر  دگاریآفر

 شناخته است  ینهاد آدم گوهر

 کار عاشقان پاك باخته است : و گفت  دیشن يرهرو

 راه  قیرف يا:  گفتم

 "نگاه مهربان که از تو ساخته است  کی

 !مال خودشه ؟ پس شاعرم هست !  ستیبد ن..  هووم

 دونه است ؟ هی نیهم: زدم  برگ

 :کوتاه معروف بود  تیب هیهم ،  شرفتهیقبل از شروع جبر پ.. فقط .. نبود  يا گهید زیچ اما

 "..؛ ادر کاسا و ناولها که عشق  یالساق هایا ایاال  "

 افتاد مشکلها  یآسان نمود اول ، ول: کرده باشم ، ادامه دادم  ی، انگار که همخون بلند

 قهیسل نیبا ا..  يفقط دوستدار شعر..  یستیشاعرم ن نکهیخوب مث ا.. دادم  هیتک یبه صندل.. کور شد  ذوقم

 ، شعر نبود ؟ نیتر از ا جواد..  یکی نیا یبد نبود ؛ ول یباز اول.. اش 

لحظه دو به  هی.. کنم ؟  کاریحاال چ.. نچ نچ نچ .. ربع به چهار شده بود  هیجزوه رو تمام کنم ،  نیبخوام اول تا

نه ، چه  یول.. ؟  ادیبراش نبرم جزوه ها رو تا حالش سر جاش ب روزشیرفتار د یبه تالف ستیشک شدم ؛ بهتر ن
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 يخانم نامدار شیپ شهیبد قول م دیمن مج ي، به جا مبهش بدم ؟ تازش دیو با نمشیب یفردا م یداره وقت دهیفا

 .. 

 دانشکده رفتم  یراکسیاکراه از جام بلند شدم و به سمت ز با

 !بود  دیمج.. زنگ خورد  میراه بودم که گوش يتو

رسونم  یم گهید قهیدق 5بهشون بگو تا . خواب موندم  دیببخش. سالم : بهانه جور کردم و جواب دادم  هی عیسر

 دستشون 

 یخودمم فک م. ذره مهلت بده ، نفس بکش ؛ باشه دستت درد نکنه  هی. سالم  کیعل:  دیپشت خط خند از

 عجوله  یلیخ يخانم نامدار.. دوست نا  نیبدو که ا.. شده  يزیچ دیکردم شا

 . قطع کردم  "باشه چشم  " هیو با  "، با من مشکل داره  ستیعجول ن "کردم  فک

رفت ؛  ي، چشم غره ا دیمن رو که از دور د... بود و منتظر  ستادهیا رونی، خودش ب دمیدر خوابگاه که رس دم

 پاش شد  ریز ي زهیکردن با سنگ ر يانداخت و مشغول باز نییسرش رو پا

 نه ، خواب موندم ایگفت  دیدونم مج یشد ؛ نم رید دیببخش. سالم  -

 ستین یباشه ، مشکل:  دیکش شیرو پ دستش

 ممنون : کرده بود ، اما باز هم لبخند زدم  اخم

که از صد تا فحش بدتر بود ؛ کنترلم رو از  ي "کنم  یخواهش م "کالسورش رو مقابلش گرفتم ؛ هر چند با  و

 دست دادم

دو ساعت براشون  یکی که ستی، همه مث شما و اون دوستتون وقتشون با ارزش ن دیببخش دیبه هر حال با -

 .. يادیباشه و مدت زمان ز " یطوالن "

کرده  شیانگار عصبان.. پشت کردن به من ، در حال چرخش بود ، برگشت و به صورتم زل زد  يبرا نکهیا با

 بودم 

 ..ساعتش  مین یحت. اتفاقا ، بر خالف شما وقت من برام طالست  نیدیدرست فهم -

شده بود ،  یکه عصبان نینشده بود ، اما هم روزشیکردم متوجه منظورم و طعنه ام به رفتار د یحس م گرچه

 شد پس ؟ یحرفم عصب یاون از چ دمیهرچند منم نفهم.. بود  یکاف

 شم یمزاحم وقت با ارزشتون نم نیاز ا شتریپس ب:  دمیبه سمت در خوابگاه کش دستمو
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دور  شتریاما هنوز دو سه قدم ب.  دیهوا تکون داد و چرخ يتو یی "ابا برو ب " یتفاوت و اخمو دستشو به معن یب

  داشدیچارچوب در پ يتو يخانم نامدار ينشده بود که سر و کله 

 ؟ نیینجایشما ا. سالم .. ا ه  -

 شد رید دیبله ، ببخش. سالم : لبخند زدم و سرمو تکون دادم  دنشید با

 ..که  نهیکم ، ا هیعجله داشت  نویم.  میردهولتون ک دیکنم ، شما ببخش یخواهش م -

جلوتر بذاره ، اون دستش  یبتونه قدم نکهیاما قبل ا.  دیرس رانیاومد ، که به ام یهمزمان با حرف زدن جلو م و

 ! دیرو گرفت و کش

 ! نیرفتن نازن یبزرگ منش داشتن م يآقا -

 کنم  کی؟ بذار سالم عل یکن یم ينجوریچرا ا:  دیهرچند اروم بود ، اما به گوش منم رس جوابش

  ایب. خواد  ینم -

طور که همراه  نی، هم يو باعث شد خانم نامدار! ارهیب نییصداش رو پا يکرد مث خانم نامدار ینم یسع یحت

 بزنه يداره ؛ لبخند دستپاچه ا یبا اون عقب عقب گام بر م

 خداحافظ. دستتون درد نکنه .  دیبازم ببخش -

 ..خداحافظ شما . دست شما درد نکنه  .کنم  یخواهش م -

 ! .. ارویاست  وانهید.. اتوبوس عقب گرد کردم  ستگاهیسمت ا به

*** 

بچه ها ، به  نیو از ب. کالس  يتو میدو سه نفر معلم داشت. بچه ها آشنا شدم  هیبا بق شتریو ب شتریکم ، ب کم

 انیرینص يهرچند ، آقا. .. ساکت  بایو تقر! متاهل بودن  هیاز اون سن باال ها ، بق یکیو  القوزیتا  5- 4جز ما 

حال شوخ بود و  نیو با ا.. که هم متاهل بود ، هم معلم ، و هم پدر دوتا بچه  میاستثنا داشت هیرو هم به عنوان 

و کرد  یباهاشون تبادل نظر و جزوه م یداشت و به راحت يبا خانمها هم روابط حسنه ا نکهیمضاف بر ا. سرزنده 

 !  شدیهمدرس هم م یگاه یحت

، هم کالس و هم  يو خانم نامدار رانیکه عالوه بر ام يبه جز سه چهار نفر.. شناختم  ینم ادیرو ز خانمها

 .. بود  شتریب یلیاونا خ يتعداد جونها.. سابق خودمون بودن  يرشته ا
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 شهیاما دوشنبه ها ، هم.  دمیپر یاز خونه م رونیشدم و با هول و وال ب یها به زور از رختخواب جدا م شنبه

عادتا از سرش  نیمثال بزرگتر از ما بود و ا دیمج. و احسان بود  الیو دان نیدر کالس پاتوق من و رام يجلو

 . کرد  یم یهم همراه یافتاده بود ، اما گاه

. روال ادامه دادم  نیهم به اداده بودم ، بعد اون  حیدرس خوندن ، دانشگاه رو ترج يکه اون روز برا همونطور

 ایخوابگاه بچه ها بودم ،  ایبه درس خوندن داشتم ؛  ازیسال هم ، هر وقت واقعا ن 4 نیتمام ا يهر چند ، تو

رفته رفته ، به خاطر .. رفتم  یاونا م ي، خونه  دکر یم يزیکه ناپره دیهم ام یگاه.. خونه  کینزد يکتابخونه 

قسمت  يکه تو یلینسبتا طو زیشدم و پشت م دهی، به کتابخونه دانشکده کش یزبون اصل يبه کتابا ازمین

ارشد هم ،  يقسمت رو نداشتن و دانشجوها نیحق ورود به ا یکارشناس يدانشجوها.. مخزنش قرار داشت 

 نیو ا.. خلوت بود  یلیخ زیخاطر هم دوروبر اون م نیداشتن به هم ینامه ها ، دم و دستگاه انیقسمت پا يتو

 !و ول نکنم  زیاون م گهیآسون ، باعث شده بود که د یدسترس

 دمیشدم و بدوبدو لباس پوش داریاز خواب ب ریدو هفته بعد ، طبق معمول د ي شنبه

  اوشیس امیصبر کن منم ب -

 شده  رمیکجا مامان ؟ من د -

 میرو با هم بر يریمس هیتا .. خوام برم بازار  یچته بچه ؟ م -

 ؟ یبا تاکس -

 امروز صبح اومده ؟ نایس نکهیحالت خوبه ؟ مگه نه ا -

 برم من ینم نیدر ضمن ، با خودم ماش.. شده  رمیمامان د: آوردم  بهانه

 يببر رونیب نویماش دیشده ، با رتیکه د نیاتفاقا به خاطر هم -

 ؟ ي، برد يدانشگات رفته بود يکه دنبال کارا يدر ضمن ، چطور روز: از لحن خودم ادامه داد  دیبه تقل و

 عیپس سر: گفتن نداشتم  يبرا یحرف

 میبر: رو سر کرد و به طرفم اومد  چادرش

 دانشگاه  ي، بعدش بر یسمت برو که منو برسون نیاز ا -

 !مامان  -

 نیپاته ، بعد من دو کورس ماش ریز نی؟ ماش میخوام برسون یسر کوچه م نیتا هم ي؟ نکنه فک کرد هیچ -

 بازار برم ؟ هیکنم تا عوض 
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، بازم  ارمیتو کم م شیپ شهیدونم هم یم نکهیدونم چرا با ا یمن نم: و سرمو تکون دادم  دمیخند اریاخت یب

 کنم ؟ یباهات بحث م

 چون حق با منه  ياریکم م -

 ! اون که صد البته .. بلــــه .. بــــلـــــــه  -

پاته ، بهوونه  ریز نمیماش گهید. خونه  ایتند نرو ، ناهارم ب: که شد ، قبل بستن در ، سرش رو داخل آورد  ادهیپ

  يندار يا

  سیچــََشــــم رئ... چشــــم  -

 رفت و در رو چفت کرد يغره ا چشم

. گرفتم تونستم سرعت  یکه م ییاش ، تا جا هیگاز فشردم و برخالف توص يمحض دور شدنش ، پامو رو به

اومدن ، دوست نداشتم حضور به موقعم رو به  رتریدکتر آزاد عادت داشت به د نکهیبا ا یشده بود و حت رمید

 شانس بسپارم

 اومد ، کارت ترددم رو جا گذاشته بودم  ادمی دمیرس يکه دم در ورود یوقت.. شانس  یبخشک

 دیخسته نباش .سالم :و با خواهش به نگهبان نگاه کردم  دمیکش رونیرو ب سرم

 ! نهیاومد تا من رو واضح تر بب شیپ

 مجوز ورود.  نیسالمت باش. سالم  -

 ؟ نیرو صدا کن یمانیسل يآقا شهیم -

 .. يکارتتون آقا -

 ؟ نیصداش کن شهیم. بزرگ منشم  -

 جوون عقب رفت و احمد آقا رو صدا کرد نگهبان

 شرمنده. سالم احمد آقا  -

 رفته ؟ ادتی؟ باز کارتت  هیچ.. سالم پسر جان  -

 رفت برش دارم  ادمیکه  نهیا. شد  ییهو هی.  ارمیب نیخواستم ماش یبه خدا اصال نم -

دفعه  نیا. بره ؟  ادتیکه نخواد  شهیمن صد بار بت نگفتم اصال با خودت داشته اش باش هم: تکون داد  يسر

 ات  شهیشده کار هم نیا. تونم ازت بگذرم  ینم گهیرو د

 خودت  شیبذارمش پ ارمیاصال فردا ب دمیقول م. امروزو بگذر  هیاحمد آقا . شده  رمید -
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 منه کارت تو ؟ یواسه چ. اصال : رو باال انداخت  سرش

، توجه هردومون رو به  يپشت سر نیبوق ماش يبشم که صدا ادهیپ نیو قصد کردم از ماش دمیکش یپوف

 خودش جلب کرد

 شه ؟ ی؟ چرا رد نم یمانیسل يشده آقا یچ -

 يشدم به پاچه خوار ادهیبکنه ، پ یبخواد حرکت یمانی، گل از گلم شکفت و تا سل نهیآئ يصورتش از تو دنید با

 نی؟ خسته نباش نیخوب.  ریصبح به خ. سالم استاد  -

 تو ؟ ير ینم ی؟ واسه چ اوشیس ییتو: خم شد  رونیبه ب شتریقاب پنجره ، ب از

امروز بهش گفتم  گهید.  ستیبار اولشم ن. کارت ترددشو جا گذاشته دکتر : بود  دهیبهش رس بایتقر یمانیسل

  ستیدر کار ن یارفاق

 رسم سر کالس ها یشده ، نم رمید. رفت  ادمیشد اومدنم ،  یمن که گفتم احمد آقا ، هول هولک -

اگه  گهیدفعه د. امروزم به خاطر من بذارش بره تو  هیحاال : یمانیسل يبه آقا یبه من اندخت و نگاه ینگاه

 کشم یخودمه ، بهم بگو گوششو م ي، دانشجو ووردین

 شما دکتر  يقفط به خاطر گل رو.. باشه : کرده بود و دودل سر تکون داد  ریگ یستیرودربا يتو

 !نتیبرسه به ماش دم تو ، چه یخودتم راه نم گهیمطمئن باش دفعه د یول: به سمت من برگشت  زیبعد ت و

 شه یچشم ؛ تکرار نم. دستت درد نکنه احمد آقا : هوا تکون دادم  يکردم و دستمو تو دیتائ سرخوش

 پشت فرمون نشستم و گاز دادم عیسر یلی، خ يحوصله دکتر نور یبا بوق ب و

دم دانشکده پاش رو  من تا يآخه اونم پا به پا! استادم انگار عجله داشت  یرفتم ، ول یتند نم یلیچند من خ هر

 !گاز بود 

اگه به خاطر شما نبود کالسمو از دست . بازم ممنون استاد : کردم تا بهم برسه  یرو که قفل کردم ، مکث درها

 دادم یم

 .. نداشت  یقابل. کنم  یخواهش م: تکون داد  يسر

 سر کالس ؟  يریم يدار رید نقدریکه ا يکالس دار یبا ک: ادامه داد  میهم قدم که شد و

 دکتر آزاد : زدم  یلیو طو ضیعر لبخند

 کلمه ، تا تهش رو خوند  هی نیبا هم و

 کالس ادیموقع ب نیکه جز اون ا هیو اال ک.. زدم  یحدس م دیبا.. هااان  -
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 بله استاد: کردم  زمزمه

  ایشانسکال امروز خوش . سر کالس  رهیفک کنم اونم دکتر آزاده داره م. خوب ، برو سر کالست  -

 با اجازه استاد -

. رفت ؛ به دنبال استاد آزاد از پله ها روونه شدم  یگروه م يکه اون به سمت راهرو یجدا شدم و درحال ازش

خصوصا .. تونستم بهش برسم  یکنه ، م یرو ط ریمس نیو تا اون بخواد ا! راهرو بود  يخوب شد کالس انتها

الزم نبود . کرد هم بود  یم رکتکه به موازاتش ح یبا خانم طور که آروم م رفت ، مشغول صحبت نیکه هم

از کالس  شیبود که پ رانیجلسه ، ام 5 – 4 نیطبق معمول ا.. ؟ هیکه کنارشه ک یدقت کنم تا بفهمم اون

 شده ؟ شونیشگیروال هم نیکه ا گنیم یخواست بدونم که چ یدلم م یلیخ. همراهش شده بود 

 از در کالس بهشون برسم شیرفتم که چند قدم پ یتند م یقدر کاف به

 هی نکهیاما هم ا.  يرو هم انتخاب کرد یاتفاقا موضوع خوب.  ستین یناشدن یگیکه تو م يزیبه هر حال ، چ -

 .. یلیو هنوز خ یتو تازه ترم اول نکهی، هم ا ییخودت به تنها يبرا نهیکم سنگ

 ریصبح به خ.سالم استاد: کردم  یدست شیکرد که پحس حضورم صحبتش روقطع کرد و به طرف من رو با

 یول..  ریصبح تو هم به خ. خان  اوشیسالم س.. بـــــه : ، گل از گلش شکفت  شیعادت دوست داشتن طبق

 از صبح گذشته پسر جان ؛ مگه نه ؟ یکم

 ..دوره و زمونه ، نه  نیا يواسه ما جوونا یول.. بله استاد  نیزیواسه شما که سحر خ -

 نشده  رید نیاز ا شتریتا ب زیپس زود برو تو سحرخ -

 قبل شما ؟ هرگز استاد -

 داد هیبه بق یزد و وارد شد و با همون صورت گشاده ، سالم پر جون يلبخند

پروندم و پشت  ي "کنم یخواهش م"لبش ،  ریهم وارد بشه و در جواب تشکر ز رانیتا ام ستادمیا يکنار به

نشستن  يکالس و برا ينشست و من هم راه انتها یخال فیرد يتو یوسط یصندل يرو. سرش روانه شدم 

 استاد در جا متوقف شدم  يگرفتم که با صدا شیدر پ دیکنار مج

 کجا بزرگ منش ؟ -

 استاد گهید نمیبش رمیدارم م: زدم  ياشاره ا دیبه مج یکردم از سوالش ، ول تعجب

 چرا اون ته ؟ -
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 یعقب تر م یهمگ ی، واسه چ ستین ادیشما که تعدادتون ز:حرفش رو ، رو به کل کالس ادامه داد  یباق و

 مونده ؟ یخال یصندل فیرد نیو ا نینیش

 جلو دست خانوماست استاد يفایرد:پروند  ونیاز آقا یکی

 تو حلق شماست  یلیخ گهیآخه استاد ، اونجا د: هم جوابش رو داد  یخانم و

خودتونم .  نیکن يکه از استادتون دور نیستین یکارشناس گهی؟ شما که د هیچه حرف نیا :کرد  يزیر اخم

 ؟ شهیکمتر م تونیریادگی،  نینیاون دورتر بش یهر چ نیدون ی، مگه نم یدر ثان.  نیپا استاد هی گهیهرکدوم د

  نیبش رانیخانم ام شیپ نجایهم ایتو هم ب: بودم برگشت  ستادهیا فیبه طرف من که هنوز بال تکل و

دوساعته و زود  نیکه هم دیام نیبه ا. نشستم  رانیاز ام یصندل کیجلوتر رفتم و با فاصله . اطاعت کردم  ناچارا

 بود يا گهید زیاما حرف استاد چ.  شهیهم تموم م

د هم پر ش نجایاگه ا یحت.. عقب  يو باز برگرد یجات رو عوض کن يهم حق ندار گهیدر ضمن ، از جلسه د -

  ینیبش فیرد ياز ته ؛ جلو ياریب یصندل دیبا

خنده  ینه تنها نم دمید یبود که از گوشه چشم م رانیفقط ام. کرد  یشاک شتریبچه ها بلند شد و منو ب ي خنده

داشت نکنه اون رو هم  یکمرنگ يهم که نگاهم به نگاهش گره خورد ، چشماش حالت دلسوز ي؛ که لحظه ا

 داد من  ي؟ ا نهیبش نجایطور ا نیقبال مجبور کرده هم

 راحت ترم نمیبچه ها بش شیمن پ. و اون ته ؟  نجایکنه ا یم ی؟ اصال چه فرق هیاستاد چه کار -

 اون چهار تا ؟ شیپ -

 ..بله -

 .. کنارت  نجایا انی، بگو ب ییکنه و فقط ناراحت اونا ینم یو اونجا برات فرق نجایاگه ا -

 ! ..کرد  یبهم نگاه م یحیحالت تفر با

  نیستیبا هم ن شتریترمم که  نیدل بست ؛ هم دیدو روزه هم نبا يدوستا نیدر ضمن ، به ا -

 دل بست استاد  دیو مقام هم نبا یبه صندل -

ها هم دل نبند  یپس به اون صندل. اون که صد البته : صورتم انداخت  يرو یمطاله اش ، نگاه نکیپشت ع از

 میدرسمونو شروع کن دیبا گهیکه د نیجا بش نیو هم

من که منظورم اون  یول! از دست داد  بایکم از حرفم ناراحت شد ؛ اخه اون حالت شوخش رو تقر هیکنم  فک

 که نشسته بودم ییخودم بود و جا ینبود ؛ منظورم صندل
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از من گفته  يبه طرفدار يزیچ هی.. با اون زبون درازشون  نیاحسان و رام.. تا  4اگه اون .. اهـــ .. بابا  يا

 زدم  یطور گند نم نیبودن ، ا

مردونه ام بردم ؛ با حس  راهنیپ بیاما تا دست به ج. دستم رو باز کردم  يفکر رو کنار زدم و سالنامه تو نیا

 نداشتم  میزندگ يتو يخوش شانس تر از امروزم ، روز. خودکارم آه از نهادم بلند شد  یخال يجا

، به سمت چپم نگاه کردم و  بهیخانم بودن و غر یپشت سرم که همگ فیرد دنیرو باال آوردم و با د سرم

 آهسته صدا زدم

  رانیخانوم ام..  رانیخانوم ام -

 بله ؟: از خودم آروم جواب داد  دیسرش رو بلند کرد و به تقل متعجب

 ؟ نیخودکار دار -

 ..لحظه  هی -

 ، ناخودآگاه به حرف اومدم  دمیگر استاد رو که د انتظار واسه گشتنش ، سرم رو بلند کردم و نگاه شماتت در

 کرد  ینم تتونیاستاد ، حاال اگه اون آخر بودم ؛صدام اذ نینیب یم -

و خود استاد هم با خنده سر تکون داد و به حرفش  دنیکه متوجه مطلب شده بودن ، خند ییو توك خانمها تک

 ادامه داد

 درس دادنش شده بودم محو

 ..بزرگ منش  يآقا.. بزرگ منش  يآقا -

 گهیازش د ریبگ:  دیبار استاد کامال دست از نوشتن کش نیا

 !  دمیشن یهپروت نم يخودم اومدم و متوجه شدم اسمم رو از تو به

 کالسو ها  يزیبهم بر يکرد تیامروز ن نکهیمث ا -

طول داده .. گفتم  ي " دیببخش "کردم ؛ هم به استاد  يبرگشتم و شرمنده ، هم از اون تشکر رانیطرف ام به

  گهیبود ، من فکر کرده بودم نداره د

به ! .. ادیبه چشم همه م ياالن هر حرکت اضافه ا نکهیحس ا.. ها  یسوت نیا.. بود  ختهیواقعا بهم ر اعصابم

 نیبزنم و کوچکتر دیر ، رو دو اناث و ذکو نمیاون ته بش شهیاگر خودم عادت نداشتم هم. خودم لعنت فرستادم 

 کنم ؟ کاریترم چ هیبا بق..  يوا.. معذب نبودم  نقدریحاال ا دیباشه ، شا دمید دونیم يحرکتشون تو
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بشه ، اما  يبرام عاد تیکه گذاشتم ، باعث شد موقع ياستاد شدم و تمرکز يربع بعد ، محو حرفها هیچند ،  هر

 بازم سخت گذشت اون دوساعت 

و  دمیکش یگفت ، نفس راحت ي " دیخسته نباش "گذاشت و همراه تکون دادن دستش  نییرو پاکه گچ  استاد

 دستم رو بستم ریسالنامه ز

 کارتون دارم نی، شما دو تا بمون رانی، خانم ام اوشیس: بلندش نشست  هیپا یصندل ي، رو زیم پشت

  میو همزمان از جا بلند شد میبا هم رد و بدل کرد ینگاه مین

دم در کالس توقف کردن ، اشاره زدم تا زودتر برن ؛ به هر حال ، خودم هم قصد  يلحظه ا يبچه ها که برا به

 يدوست نداشتم ازم دلخور. که از دهنم در رفته بود بکنم  يجمله ا ياز استاد برا یکوتاه یداشتم عذر خواه

 داشته باشه 

 استاد دیببخش -

گرچه . کرد ، به من نگاه کرد  یرو عوض م نکشیکه ع یو در حال دفتر و دستکش بلند کرد يرو از رو سرش

  ومدینم شیپ یعذرخواه يبرا یفرصت گهید دیمعذب بودم ، اما شا رانیدر حضور ام

 شده  تونیکه قبل کالس زدم باعث ناراحت یکنم ، اگه حرف یخواستم معذرت خواه -

 نجایا نکهیا لیدل.  يعمد نزد يرو از رو یمتوجه شدم حرف. نداره  یبیع: آرامش بخش بود  لبخندش

  ستین نیخواستمتون ا

 يکه تو ییاز اونجا.. ، اما  هیدونم که شما دوتا رشته اتون توپولوژ یم: ما دو تا چرخوند  ونیبعد نگاهش رو م و

خوام  ی، ازتون م نیممتازم بود يو از دانشجوها نیرو با من داشت 2و  1 زیهم هردوتون آنال یدوره کارشناس

 نیریترمم رو به عهده بگ نیا 1 زیآنال نیکالس حل تمر

.. ساده رو هم نداشتم  نیفقط همون حل تمر ی، حت سیتدر يبرا یآمادگ چیلحظه شکه شدم ، من االن ه هی

 ..طور  نیرو هم هم یکارشناس يسر و کله زدن با بچه ها يحوصله 

 مانع حرفم شد  رانیام يتا دهنم رو باز کردم ، صدا اما

 .. یدوست ندارم رو حرفتون حرف بزنم ول چیخوام استاد ، ه یمعذرت م -

 رو بندازم گردنش  زیتونستم همه چ یال اقل م! بده که کار من زاره  یجاخال نیاگه ا.. شده بودم بهش  رهیخ

 جمع شد یاستاد هم کم صورت

 من واقعا وقتش رو ندارم. شرمنده ام استاد  یول -
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 تونم بپرسم چرا ؟ یم: شد  قیدق رانیره امچه به

 ینم یبرام باق یو وقت ستنیترم خودم کالس درس دارم و متاسفانه کم هم ن نیمن ا: انداخت  نییرو پا سرش

 هم درس بدم يا گهید يمونه که بتونم جا

 روزات پره ؟ يهمه  یعنی -

، درس  دیدون یخودتون بهترم یکه نه استاد، ول روزا و ساعتا يهمه : رو باال آورد تا جواب استاد رو بده  سرش

 میوقت بذار يا گهید زیچ يکالساهم برامون سخته رو نیطلبه و بدون ا یرو م يادیوقت ز شمیطور نیما هم

 ..هم  نهایبا وجود ا گهی؛ د

 يبر یتون ی، م ستین یمشکل.متوجه شدم . باشه باشه  -

 استاد دیبازم ببخش -

 یموفق باش.  ستین یمشکل: به روش زد  يلبخند

  يکالس ندارر یی؟ تو که جا اوشیس یتو چ: دو قدم از ما دور نشده بود که استاد من رو مخاطب قرار داد  هنوز

 ..ینه استاد ، ول: من من کردم  یکم هی

 نجایا نیایکه ازتون خواستم ب نیخودم بود یمیقد يشما دوتا دانشجو. و اما واگر نداره  یول -

 آخه استاد من که تجربشو ندارم  -

 ساده است نیحل تمر هیکه ،  ستین يزیچ. نداره  یبیع -

 .. آخه  -

روز  هی يباهاشون هماهنگ کردم ، هفته ا.  اریبهانه ن گهید: زد  نهیاش رو به س یدست فیجاش بلند شد و ک از

 سراغت ، باهات هماهنگ شن  ادیگم ب یاز پسراشونم م یکیبه .  يبد لیبراشون کالس تشک

. . خودم  شیپ ایب یهم داشت یمشکل.  یکن یشروع م گهیاز فردا نه ، از هفته د: ام زد  نهیبه س یبعد دست و

  یموفقم باش

 دیچیراهرو گروه پ يجلوتر از من تو و

 ! یشوخ یکاشتش تو دامنمون شوخ.. جمع کردم و مستاصل دستهامو به پهلو زدم  لبامو

و  دیخند یبهم م.. گفتم  انویاون جر ي، برا هیو قبل بق دمیراه د ي، اما آرمانو تو وستمیبه بچه ها پسلف  يتو

 یهم من م یهر چ! ها بود  یترم بوق ونیم یابیناب دوست  يتایکه به فکر موقع نیرام! انداخت  یدستم م
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از نظر احسان اتفاقا دو سال ، !  رفت یرفت که نم یحد اقلش ترم چهار ، پنجن ؛ به خرجش نم نایگفتم ا

 شونه ام زد يرو یدست دیمج یول.. بود  یمناسب یاختالف سن

 ..مگه ؟  یبکن يخوا یم کاری؛ چ ایس هیاتفاقا فرصت خوب -

 نیهم يزایپشت م ایاول و آخرش  میدون یحاال که م: من برگشت  يبچه ها چرخوند و دوباره رو نیب نگاهشو

فرصت  هیحاال تو که .. به تورمون بخوره  يا گهیکار د ادیب شیدرصد پ هی.. مدارس  يتو ایدانشگاه جامونه ، 

 ؟ يارینه ب يخوا یاومده ، چرا م شیخوب واسه تجربه گرفتن برات پ

 گم ؟ یراست نم: نگاه کرد  هیدوباره به بق و

کو گوش  یول.  دیمج گمیمنم بهش م: که به طرفم پرت کرد ، داد يسس گوجه ا یجوابشو با چاشن احسان

 کنه برا من  یناز م.. شنوا ؟ 

 دن ؟ یچند م یحاال استاد نگفت ساعت: هم گفت  الیدان

 زدمیو گشت و گذارم با بچه ها م بالیاز وال دیکه با يوقت اضافه ا ریذهنم درگ نقدریا! .. فکر نکرده بودم  بهش

 جنبه اش فک نکرده بودم نیبودم ، که به ا

 کنه ؟ یم یچه فرق.. بدن  دایکنم ز یفک نم -

 فردا فوتبال ؟ نیا هیبچه ها پا -

 ؟ یبا ک:  دمیهوا حرفش رو قاپ ي، تو ییبرنامه ها نیهمچ هیبود که حرفو عوض کرد و من مشتاق  آرمان

 یکارشناس يچن تا از بچه ها.  یبدن تیترب نیجا ، زم نیهم. اقتصاد  يبا بچه ها: هم انگار خبر داشت  نیرام

 هم هستن

  ستمیکه من فردا ن نیدون یم. شرمنده بچه ها :  دیپس کش الیدان

 فردا رو نرو خونه  هی:  احسان

 کالس برداشتم.  شهینم -

 تیمسئول يبزرگتر از ما بود و با پشت سر گذاشتن سرباز نکهیبه خاطر ا دیواکنش نشون داد ، شا عیسر دیمج

 ؟ یکجا ؟ ک :طور عالقه مند بود  نیشده بود ، ا ریپذ

  رمیجا کار بگ هیگفته بودم دنبالشم . شهرمون  يرستانایاز دب یکی -

 ؟ یهم داشت یپارت. -

 میشده بود ، ما هم قرار فردا رو گذاشت الیسرگرم بحث با دان دیطور که مج نیو هم میگروه شد دو
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 ..مامان .. آخ ! شدم  نمی، متوجه ماش میبودم که همزمان با زنگ خوردن گوش دهیدر دانشکده نرس به

 مونم یم رونیجواب دادن ب يبه شونه احسان زدم و متوجه اش کردم که برا یدست

 سالااام بر تاج سر خودم.. الو  -

داشت رو  رانیبا ام یکه فاصله کم یشگیهم یدو سه هفته ، همون صندل نی، طبق عادت ا يکالس نور سر

 ! يهمجوار نیانگار قسمت بود ا.. انتخاب کردم 

ادامه  يبه اومدن استاد مونده بود و برا يا قهیهنوز چند دق.  دمیو گشاد نشستم و پاهامو از دو طرف کش گل

 یداشت چشمام گرم م.. هم گذاشتم  يآرمان با دوست دخترش ، چشمامو رو يتموم مونده از وزوزا مهیخواب ن

 شونه امو تکون داد الی؛ دان يدخترونه ا دیشد که همزمان با ببخش

 ، پاشو  اوشیس -

لب  ریز يدیو همزمان با جمع شدن ، ببخش دمیاز جا پر بایسرم ، تقر يباال رانیام دنیباز کردم و با د چشمامو

 گهید دیچشم ازش نگرفته بودم که با ببخش.. اون ور تر نشست  یاما بدون حرف رد شد و دو تا صندل.. گفتم 

 به خودم اومدم يا

 ادی، استادم االن م نهیجلو بش فیتونه رد ینم نویم یول... شرمنده .  میمزاحمتون شد دیببخش -

 راهتونو سد کردم دیکنم ، شما ببخش یخواهش م: تکون دادم  يسر

 ؟ نینیش یم نجایشمام ا: لحظه به خودم اومدم  هی

 .. که  نهیتنهاست ، ا نویم. بله : زد  لبخند

 دوستش ، کنارش نشست  یشگیهم یصندل يرو و

کتابخونه علوم  يشما تو:  دمیرو شن يخانم نامدار يبرگردوندم تا به حالت اولم برگردم که دوباره صدا سرمو

 ؟ نیخون یدرس م

 ..سالن مطالعه : تعجب کردم  یکم هی

 .. نییپا.  گمینه ، خود کتابخونه رو م -

 چطور مگه ؟. بله  -

 اونجا  بودتون دهید نوی، آخه م یچیه -

 يخانم نامدار ي، باعث شد برخورد پاشنه پاش رو با ساق پا رانیابروم باال رفت و چرخش نگاهم به سمت ام هی

 ..  نمیبب
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به مطالب زبون  دهیم ریکه دکتر آزاد مرتب گ ستیآخه ن: هم به سرعت خودش رو جمع کرد  يخانم نامدار و

 میدید ، شمارم میدو بار که اونجا رفته بود یکی،  یاصل

 رانیمن متوجه نشده بودم ، نه متوجه اون ، نه متوجه ام اما

 داره ؟ کارتیاحسان چ نی، بب اوشیس: مانعم شد  دیمج يخواستم بدم که صدا یجواب رو هم م نیهم

 .. نجایا نمیشی، من م نیمن بش يبرو سر جا: رو که برگردوندم ، خودش ادامه داد  سرم

 یلیکار احسان خ.. به انتظار نگاهش جواب دادم و از جا بلند شدم  تیلحظه گنگ نگاش کردم و در نها چند

 خواست یمهم نبود ، چن تا اس ام اس بامزه م

 يخونه  یخواستم به موقع به مهمون یاگر م. به سمت کتابخونه راه افتادم  میمستق يبعد کالس نور دوشنبه

 کردم  یاستفاده م ندهیدو ساعت آ يحظه لحظه از ل دیعمو کامران برسم ، با

کردن کتاب مورد  دایهرچند پ. .. شدم  نیالت يکردم و وارد مخزن کتابها يسرسر کیسالم عل یرحمان يآقا با

پشت به من ، دو تا خانم نشسته  یدوتا صندل يبرگشتم ، رو ی، اما وقت دیطول نکش قیاز ده دق شینظرم ب

 بودن 

سکوت و آرامش  يدادم تو یم خیترج نکهیبا ا.. دستم انداختم  يبه کتاب تو ینگاه.. لحظه مکث کردم  هی

 هی رمشیتونستم به امانت بگ یبود و م يباز اگر وقت ادار. از مخزن برد  رونیشد کتاب رو ب ینم.. باشم ، اما 

 ..  يزیچ

بکشم ، دستم به کناره  رونیاون رو ب نکهیاز ا شیپرفتم ؛ اما  ییروبرو یگفتم و به طرف صندل ي " الیخ یب "

 پا سرش رو باال آورده بود ، گره خورد  يصدا دنیکه با شن یکس ياش ثابت موند و نگاهم با چشما

 .. ارهیسرش رو باال ب يکوتاه و خشکش باعث شد همراه با جواب متعجب من ، خانم نامدار سالم

 ...بزرگ منش  يسالم آقا: نشست  يصورت خانم نامدار يرو یپت و پهن لبخند

 نویبهتون که گفته بودم من و م: تر شد  ضیکرد ، لبخندش عر یم دایجواب آرومم که تعجبم رو هو دنیبا د و

 ادیم نویم شتریالبته ب.  نجایا میایوقتا م یهم گاه

کردم فقط واسه  یمنتها من فک م.  نیبله ، گفته بود: حرفش ، سرم رو تکون دادم  دییتا يو به نشونه  نشستم

 ؟ نیخون یسالن مطالعه خودمون درس نم يچرا تو.. گرفتن کتاب منظورتون بود 

 یدرس م نجایکه خودتون ا لیبه همون دل: جواب داد  يخانم نامدار يبه جا رانی، ام يلحن پرخاشگر با

 ..کنه  یکه از اون کتابا استفاده م نیستین یشما تنها کس.  نیخون
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 ..روم اشاره کرد  شیبه کتاب پ و

 نگفتم  يزیمن که چ.  میخانم ، تسل میتسل: دستهامو باال بردم  انهیجو صلح

 ..کردم  یادب یمن شرمندم اگر ب: زدم  نهیبار دستم رو به س نیا یکوتاه میهمراه با تعظ یبا لودگ و

که باعث شد نگاه اون هم متقابال منزجر بشه  دیکش یدرونم ، از پشت چشمهام سرك م يکنم خنده  یم فکر

 به هول وسط بپره يو خانم نامدار

 ..که .. که  نهیمنظورش ا.. نبود  نیا نوی؟ منظور م هیچه حرف نیا -

 نداشتم يمنظور:  رانیام

 یعنی: که چشمامو ثابت کردم ادامه داد  روزمندانهیاما پ.. بود  دهیوسط پر يراحت کردن خانم نامدار يبرا دیشا

 بود که بهتره سرتون به کار خودتون باشه  نیمنظورم ا..  نیکن ینبود که شما فک م يزیمنظورم چ

 نییهم رفت و سرم رو پا يراه جمع شد و اخمام ناخودآگاه تو مهیرفت تا به لبهام برسه ، ن یکه م يلبخند

 دیببخش. بله ، حق با شماست : انداختم 

 حواست به منه ؟!  نینازن: اون دوباره بلند شد  يرو که باز کردم ، صدا کتابم

 ..آره آره .. هان ؟  -

 ..آروم شروع کرد به حرف زدن  رانیبعد ، خود ام يلحظه ا و

درس  يدرباره  حشونیبه خصوص که بحث و توض.. کنار گوشم وزوز کنه درس بخونم  یکی یبود وقت سخت

 .. توجهم جلب بشه  شدیخودم بود و باعث م

 دیساعت که شد سه ربع ، طاقت منم به اتمام رس میعت رو به زور تحمل کردم ، اما نسا مین

 دیببخش: زدم  زیم يته خودکارم رو رو آروم

 رو قطع کردن و هر دو منتظر سرشون رو باال آوردن  صحبتشون

ه اگه دخالت البت.. ؟  نیکوچولو آرومتر درس بخون هی شهیم: کردم  کیشست و اشاره ام رو به هم نزد انگشت

 .. ستین

نگاه  گهیگرد شده من ، خودشون هم به همد يشد و همراه چشما یشون با هم قاط " رینخ "و  "باشه  "

 . کردن 

تونم آرومتر از  یخب من نم.. خب : بهانه آورد  دیچرخ یمن و دوستش م نیطور که نگاهش ب نی، هم رانیام و

 صحبت کنم  نیا
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 يساعت و خونه رفتن ، خانم نامدار هی نیا ریو بش من واسه گذشتن از خ شیش ونیلحظه سکوت شد و م کی

 به حرف اومد

 به هر حال دیببخش..  میکن یم مونویسع..  میخوا یمعذرت م -

هم  گهیساعت د میکردم واسه ن ینکنم ، سع طشیخ نکهیلب پروندم و واسه ا ریز ي "کنم  یخواهش م "

 ..متن روبروم تمرکز کردم  يانداختم و رو نییسرم رو پا نیبنابرا.. تحمل کنم 

 یجن یدختره گاه نیکه ا دمیرس یم جهینت نیکم کم داشتم به ا! .. انگار اون قصد نداشت دست برداره  اما

 کاراش ؟ نینکنه واسه جلب توجه منه ا! ..  شهیم

آورده بود ، اون صداش از قبل هم بلند  نییتونست پا یکه م ییکه تن صداش رو تا جا يخانم نامدار برعکس

به ندرت  ياون بود که متکلم وحده بود و خانم نامدار نیا يادیبود که تا حد ز نجایمشکل هم ا! .. تر شده بود 

 !گفت  یم يزیچ

 ...کوبوندم  زیم ينتونستم تحمل کنم و محکم خودکارم و رو قهیاز ده دق شتریبار ، ب نیا

رو  یتونستم شرمندگ یو م اوردیجاش ثابت شد ، اما سرش رو باال ن يتو نکهیبا ا يحرکتم ، خانم نامدار نیا با

 ..در عوض اون سر باال کرد و بهم چشم دوخت ... صورتش بخونم  ياز تو

 ...آروم شروع کرد  یلیانداخت و خ نییحرف سرش رو دوباره پا یرفتم که ب یچشم غره کلفت شیپرروئ نیا به

رو جمع کردم و از جا  لمی؛ وسا دهینکش هیثان یبه س...  يدختره ... کردم  یم شیکاش زودتر حال...  وفــــــپ

 بلند شدم

 ؟ نیبر نیخوا یم: هم سرش رو باال آورد  يبار خانم نامدار نیا

 کنه  یم تمیبله سروصدا اذ: تکون دادم  سرمو

 ماشد  ریتقص دیببخش: جوابم رو داد  یشرمندگ با

 بلنده ؟  گرانید يکه صدا هیشما چ رینه ، تقص: زدم  لبخند

 نیموقع روز سالن مطالعه علوم ، خلوت تر از ا نیکه ا میدونست یاما هرسه م " گرانید "گفتم  گرچه

 کردم  انیروشن ب یکنم منظورم رو به اندازه کاف یفکر م نیبنابرا! باشه  ییحرفهاست که سروصدا

 !با اجازه : باز شد  شمیموضوع ن نیفکر ا از

روح و روانم  يباعث شاد يآخر يریحال گ نیبه هر حال ا یبخونم ، ول يادیز زینتونسته بودم چ بایتقر نکهیا با

 !شده بود
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*** 

بار  نیا... بردم که استاد دوباره بعد کالس من رو صدا زد  یم ادیمعهود رو از  نیاون کالس حل تمر داشتم

شده بود و منم  یخال بایرفتن حاضر شدن که کالس تقر ي، اونقدر آروم برا نیو احسان و رام الیو دان دیمج

 .. حرفهاش بودم  دنیشن يایاستاد مه زیکنار م

کرد و من شروع  یکالسمون تمام شد ، اون خدا حافظ ياز معلما گهید یکی،  مانینر يکه با آقا صحبتهاش

 کردم

 ؟ نیداشت يکار. در خدمتم استاد  -

 .. آره : ماساژ داد  یدست آزادش چشمهاش رو کم با

 رو به چشم زد و دفتر دستکش رو برداشت  نکشیع

بچه ها چه  نیبب.  نینیبب گرویاتاقم همد ادی؛ همون پسره که بهت گفتم ؛ اونم ب یقراره االن کوشک. اتاقم  ایب -

  يبد لیراحتن ، با تو هم هماهنگن ، کالسشونو تشک ي، چه روز یساعت

  امیبا بچه ها م گهید قهیدق 5،من تا  دیشما بفرمائ. چشم  -

 ایزود ب: به بچه ها انداخت  ینگاه میو ن ستادیدر اتاق ا دم

فرستادم  یلعنت میبه حواس پرت.. بود  لمیوسا يهنوز تو رانیخودکار ام.. اول برداشتم  فیرو از همون رد لمیوسا

 دهید.. بدم تا بهش برسونه  دیرفهاش روزم رو خراب نکنه ، خودکارو به مجباز با ح نکهیا يگرفتم برا میو تصم

سابق  یهم کالس يالبته با بچه ها. داره  یم گهن شتریب یبودم که احترام اون رو موقع سالم و احوال پرس

نفر  7- 6که متشکل از ما  یگروه يما هم گرچه خشک بود ؛ اما تو يبا بچه ها... خودش هم نسبتا گرم بود 

 ..بود ، انگار فقط با من مشکل داشت 

 بودن  دهیسرم رس يرو بردارم ، بچه ها باال لمیمن وسا تا

 برم اتاق استاد  دی، من با نیشما بر. شرمنده بچه ها :  گفتم

 .. که  میکار یب.  میای؟ مام بات م میکجا بر: کرد  یدست شیطبق معمول پ احسان

  میدیچیراهرو گروه پ يتو ی، همگ هیبق قیبا تصد و

 گرفتم دیبره ، خودکار رو به سمت مج ادمی نکهیا قبل

 ؟ هیچ نیا -

 ..رفت بهش برگردونم  ادمیکه ازش گرفتم ،  شیهفته پ.  رانهیخودکار ام: دادم  جواب
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 به من ؟ شیدیپس چرا م -

 باز شد  ينجوریا ییباب آشنا دیبدم ، شا یفرصت هیخوام بهت  یم: زدم  یچشمک

 ..بدتر  گهیهست ، د ممیتازه هم کالس. بدش به من : از پشت سر دست دراز کرد  نیرام

 هیسال  4، تو همون  یتو اگه عرضه داشت. دم  یبوده بهت نم تینه ، اتفاقا چون هم کالس:  دمیکش دستمو

  يکرد یم يکار

  گهیراست م: پشت سرش زد  یکیخنده  ونیهم م الیدان

 ..تا اون بهش بده  يدمش به خانم نامدار یم. بده : دستم گرفت  يخودکار ر از تو دیمج

  شترهیثوابشم ب.. ؟ بده به خودش  یکن یش م "چهل قاصد  "چرا  گهید -

 ؟ هیچه حرف نیمث خواهر منه ، ا رانیخانم ام: بهم چشم غره رفت  دی، مج نیرام برعکس

-حلقه کرد  دیو از پشت دستاشو دور گردن نج دیدوشش پر ي، رو ومدیم دیپشت سر مج قایکه دق احسان

 ؟ يسر دار ریرو ز يخانم نامدار نیراستشو بگو ، نکنه هم

و به ما زل زده بود ،  ستادهیکه دم در اتاق ا یو پر از خندمون که همنوا شد ، با پسر الغر اندام دهیکش " يا "

  میروبرو شد

 بچه ها ساکت : بلند کردم  دستمو

 زدم  يگلومو صاف کردم ، جلو رفتم و به در باز اتاق تقه ا یشیبه حالت نما و

 .. اوشیتو س ایبله ؟ ب: گرفت و به طرف در چرخوند  یمینگاهش رو از صورت دکتر کر استاد

م تما میسالم و احوالپرس.. کردم  یمیبه دکتر آزاد ، رو به دکتر کر یکه به جلو گذاشتم ، بعد سالم کوتاه یقدم

سر ما به اون سمت ، همون پسرك الغر اندام  دنیزده شد و همزمان با چرخ يا گهینشده بود که به در تقه د

 وارد شد و به تک تک ما سالم کرد 

ما رو  "سپارم  یاش رو به خودتون م هیبق گهید "با  عیسر یلیکرد و خ یما رو به هم معرف يهر دو استاد

 کرد  رونیاز اتاق ب بایتقر

 ومدیبرم شیلیاز فام. .. و گرم بود  یستیرودربا یرفتار خودش هم ب.. کردم  یدست دادم و گرم احوالپرس باهاش

 .. تر کرد  کینزد نیقی، شکم رو به  هیخوابگاه نکهینباشه و با گفتن ا یخوزستان

ده بودن مشغول حرف زدن ش ستادهیاون طرف تر ، کنار راه پله ها ا ینداشت ، بچه ها کم یصورت خوش چون

 ..تا من برگردم 
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با گروه ما شد ، انگار  شترشیب تیمیباعث صم نیشناخت و هم یم کیرو از نزد نیو رام الی، دان یکوشک رضا

 !بوده باشه  یگروه دوست نیاز ا یکه از اول جزئ

نگه داره تا من بتونم سر کالس در  قهیهماهنگ کردم تا بعد اتمام کالس ، بچه ها شون رو چند دق باهاش

 ..خودش برگرده  يرفقا شیو بعد ، با تک تک ما دست داد تا پ.. حضور همشون صحبت کنم 

درآمد جمع ،  شیمن به عنوان پ دنیبست که با د یو استاد داشت در رو م میدیرس ری، د يکالس استاد نور سر

 ..رو رها کرد و داخل رفت  رهیدستگ

کالس  ياشون ، همون ابتدا گهیکه کنار خانم ارجمند ، دوست د دمیرو د يخانم نامدارمحض ورود ،  به

 خم کرد و لبهاش تکون خورد  يسالم لبخندزد ، سر ي، به نشونه  دنمینشسته بود و با د

 ياسر ج.. باال فته ، زل زده بود به من و  رانیام يابرو هی.. لبخند جوابش رو دادم و به راهم ادامه دادم  با

 ! نشسته بود  شیشگیهم

 رو گرفته ؟  افهیق نی؟حاال چرا ا ستیتنها ن گهی؟ د ستین ششیشد که دوستش پ یچ

 ..روش انداخت  شیدفتر دستک پ ي، رو نیی، سرش رو پا دیکه د رمویخ نگاه

  ستادیا رانیسر ام ياومد ، از من گذشت و باال شی، پ میاز جا بلند ش نکهیقبل ا دیکه تمام شد ، مج کالس

 ؟ نی؟ سالمت نیخوب. سالم  -

 یسالم و احوالپرس نی، ا میدید گرویهم گرد شده بود ؛ مونده بودم ، ما که صبح همد رانیخود ام يچشمها

 کار داشت اصال ؟ یچ رانیبا ام! بود ؟ یبه خاطر چ دیمج

 ؟ نیشما خوب. الحمدهللا . ممنون  -

که هفته  هیخودکار نی، ا رانیخانم ام.. به مرحمت شما :  گذاشت و همزمان جواب داد زشیم يرو رو خودکار

 شاسکول ازتون گرفت  نیا شیپ

 گفت شاسکول ؟ یچشمام چارتا شده بود ، به من م! به من اشاره کرد  و

 .. یاومد ، ول ادمی. بله : دست به خودکار برد و جواب داد  رانیام

 ارتشیب گهیشد خودش حاال د یکه روش نم نهیرفته بود بهتون پس بده ، ا ادشی: به حرفش ادامه بده  نذاشت

 ..کنم ، هم تشکر  یخواست من بهتون بدمش ، هم عذرخواه.. 

 !گفت ؟ یبود م یچ نایا!  دیچرخ یم رانیاون و ام نیچشمام ب یچه حال با
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خودش رو کنترل کنه و هم نتونست  رانیکه از پشت سرمون بلند شد ، ام نیاحسان و رام يخنده  يصدا

 !تا بناگوش باز شد  شششین

 ! دیخند ینم چیکه ه دیوسط فقط من بودم که صورتم تو هم رفته بود و خود مج نیا

 دیو به مج دیچرخ یصورت من م يکه رو گوششیو نگاه باز!  رانیکرد ام یم حیتفر یحالت من که حساب از

 !بگه  دیبا یدونست چ یانگار نم.. تعلل کرد  يا هیگشت ، ثان یبرم

 ؟ نویشده م یچ -

 دونیم ي؛ که زل زده بود به ما هم تو ياستاد نور يکه سر بلند کردم ، اخمها يخانم نامدار يصدا دنیشن با

 ! ..قرار گرفت  دمید

زشیپشت م ستادهیپس چرا استاد هنوز ا..  ستین یمگه نرفته هنوز ؟ کالس که خلوت شده و جز ما کس نی، ا ا 

 ؟ 

 ..، فقط  نینه نازن -

 يقبل ، درست روبرو فیرد ونی؛ که م يکه خودکار توش بود رو به سمت خانم نامدار ی، دست يلبخند گشاد با

 بود ؛ دراز کرد  ستادهیمن ا

 ..بزرگ  يخودکارت که هفته قبل ازت گرفتم واسه آقا نیا -

 . دنیزحمتشو کش يصفار يآقا: گذاشت ، ادامه داد  یم يدست خانم انمدار يکه خودکار رو تو یدر حال و

 .. دمی؟ من که نفهم یچ: جواب داد  جیگ

  گمیبهت م رونیب میرفت -

 کنار تا من برم ؟ دیبر شهیم: اشاره کرد  دیبه مج و

 گفت  ینم يزینفر چ 5کدوم از ما  چیه! .. بره  رونیبتونه ب رانیهاج و واج کنار رفت تا ام دیمج

مکث کرد  ياستاد ، انگار خشکش زد و لحظه ا دنیرو برداشت ، اما به محض بلند شدن ، با د لشیاوس رانیام

به  چیکرده بود که ه یاون لبخند قشنگ و صورت به وجد اومده ، اخم يدوباره راه افتاد ، به جا یوقت.. 

 ! ومدیصورتش نم

دخترا پشت سرشون بودن که ... رفتن  یبه سمت در م دی، بچه ها از جا بلند شده بودن و همراه مج رانیام قبل

پاره کردن با استاد بودن ، خودم رو بهشون  کهیو تا اونها سرگرم تعارف ت ستادمیمنم از شوك خارج شدم و ا

 ..رسوندم 
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 شد ؟ یچ نیدید.. آخ  -

شون مونده بود ، از پله کالس منتظر رونی، به همراه خانم ارجمند ؛ که ب يو خانم نامدار رانیما ، ام شیشاپیپ

 .. شده بودن  ریها سراز

 .. 1 زیرفتم کالس آنال یم دیمن با:  ستادمیپله ا نیاول يرو

 ؟ نایکالس رضا ا:  احسان

 تا فردا . خادفظ .. بچه ها  نیشما بر. آره  -

 .. دمیچیکالسا پ يدست دادم و به سمت راهرو يسرسر

شنبه ها  کی، سر  گهید مهیو با هزار مکافات ، با اون ن.. بودن  کالس رفته ياز بچه ها یمی، ن دمیرس یوقت

  میدیدوازده تا دو ، به توافق رس

هرچند بزرگتر و ارشد بودنم ! .. دادم  یبود که بروز نم ی، واسه من پر از استرس نیجلسه کالس حل تمر نیاول

مث خودم که منتظر هر  ییهاشون با احترام نگام کنن ، از بچه ها یلیخ شدیو باعث م ومدیبه حساب م ازیبه امت

 شدمیغافل م دیکردن ؛ نبا عیدر ضا یسع سرااز مدرسشون هستن ؛ تا دختراشون پچ پچ و شروع کنن و پ ییآتو

 .. 

افتاد ، کنارش نشستم به خوندن جزوه و حل  راهنمیاتو به دست ، به جون شلوارو پ دهیسپ یقبلش ، وقت شب

 مونده بود  یبرام باق میکه از قد يساله ام

 ؟ يقرار دار -

 ؟ یچ: برگه بلند کردم و بهش زل زدم  يسرمو از رو ناغافل

  شیفردا بپوش نیهم يخوا یتازشم م.. ؛ بدون من  يدیتازه خر رهنی؟ آخه پ يقراردار دمیپرس -

  گهیمهمه د یعنیمن ،  ياتوشم که داد: زد  یچشمک

 نیتونستم ا یدان هم نم یاضی، که من مثال ر دیرسیهم م جهیو به نت دیچ یرو کنار هم م لیدال يطور هی

 ! بکشم  رونیمختلف سوال ، جواب رو ب يقسمتا ونیطور از م

 هم گره کردم و دم به دمش دادم  ي، برگه ها رو کنار گذاشتم ، دستهامو تو دمیخند شیسیفکر پل به

 !چه زود دستم رو شد  -
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: تخت نشست  يو کنارم رو دیبرد ، از جا پر ادیباال رفت ؛ اتو و لباسا رو از  جانشیحرف من ، ه نیابا  انگار

؟  يشناسمش ؟ تو دانشگاه باهاش آشنا شد ی؟ من م شیدیهست حاال ؟ کجا د ی؟ ک اوشیس يجد يجد

 ؟  رونیابی

 ؟ زایچ نیا ادیاصال به من م! ها  يریتو هم چه زود سر کار م: حال  نیا يتو دنشیداشت د یلذت چه

کردن  دایپ يمن ، برا يزل زدن به قهقهه ها قهیدق هیبعد  تیو در نها..  دهیشد و کمرش خم یخال بادش

 مشت به ظن خودش محکم به بازوم ؛ غائله رو ختم کرد هیراست و دروغ حرفم ، با 

 ! يعرضه ها ندار نینبود تو از ا ادمی،  یگیراس م.. منو بگو چه خوشحال شدم .. مزه  یلوس ب -

 ..سر کار  يبر یبه من چه ؟ خودت خواست: هامو باال انداختم  شونه

 من قول دادم یدونیتو که م: اضافه کردم  طنتیبا ش و

  بندمیو تا آخر عمر به قولم پا: ام گذاشتم  نهیس يام رو رو گهیدستم رو باال بردم و دست د هی

قران ردم کرد ، به زبون  ریکه مامان روز اول دانشگاه که از ز هیدونست اشاره ام به حرف یم..  میدیدو خند هر

 آورده بود 

 ".. ها  یبه دانشگاه عاشق ش دیتو هم تا پات رس يجان ، مامان ؛ نر اوشیس "

 عاشق خواهر یکیبود که هر دو تا رفتن دانشگاه ،  نایبود و منظورش به سامان و س یشوخ ياز رو حرفش

 نیفقط به خاطر ا نایس ییوقتا هی میدیو البته ما بعدها فهم!  شیعاشق هم دانشگاه یکیدوستش شد و اون 

فرنوش  یک دیفهم یاز کجا م نکهیحاال ا! .. قطار ، حواسش به فرنوش باشه  ایاتوبوس  يخونه تا تو ومدیم

 !داد  یهم لو نم نایس اطالع بود و یکنه ، خدا عالم است ؛ چون خود فرنوش هم ب یقصد منزل م

 "گفت  یبود که بابا م ییها یشد ، اما جزء اون پنجاه درصد شوخ انیب یشوخ يحرف مامان ، گرچه از رو اما

، دوست داشت خودش  یرانیا يخودش داشت ، که مادر من هم مث تمام مادرا يرو تو یقتیو حق " هیجد

 ! عروسش رو انتخاب کنه 

 ریاز حد معمول سر به ز شیب یکم هیبه اون ، از همون روز اول ،  ادمیز يبود که منم به خاطر عالقه  نیا

 !خارج کردم  دمید ي هیشدم و دخترا رو از ناح

 برسه  خوادیکه م يزیمهم مامان بود که دوست داشتم به چ.. که برام مهم نبود  من

 ؟ یبکن يخوا یم پیخوش ت نجوریا ی، واسه چ اوشیس يحاال جد..  ریبه خ ادشی -

 بود گفتم ؟ نهیبابا ، همون کالس حل تمر ستین يزیچ: کردم  کشیدور گردنش انداختم و به خودم نزد دستمو
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 يتو ایواسه مامان ،  مونویتمام مسائل زندگ بایتقر میهمه ما عادت داشت... حرفم  دیتکون داد ، به نشونه تائ سر

 ییزهایاز اون چ یکیمن  سیو تدر.. خاص خودش  يرفتار يها يسامان با وجود سرد یحت..  میخونه بازگو کن

 ..که نشه گفت  یمهم یلیبود که نه روزمره بود ، نه مسئله خ

 داشته باشم  یخوب ریکالسه ، دوس دارم تاث نیفردا جلسه اول ا: دادم  ادامه

  يره به قول مامان تو هم بزرگ شدپس باالخ:و دستش دور پهلوم حلقه شد  دیبه سمت من چرخ صورتش

  یمرد کامل بش هیتا  يسرباز يفقط مونده بر:  میهردو با هم ادامه داد و

 میو دوباره ساکت شد دمیخند

 استاد دانشگاه يتو هم شد -

شغل  لیکه دل نیگفته شدم استاد ؟ ا ی؟ حاال ک یچ: بار از سر تعجب و نگاش کردم  نیلبخند زدم ، اما ا دوباره

  يزی،چ ی، شرکت یرفتم بانک دیمعلم شدم ، شا دیشا! .. شهیام نم ندهیآ

 یش یکنه ؟ باالخره مهندس که نم یم یچه فرق -

خاطرات دور ! .. گذشته افتاده  يروزا ادی دیشا.. نگاش کردم  يشتریدوباره با دقت ب!  هیموضوع چ دمیفهم حاال

، دخترمم دکتر  شنیمن همه مهندس م يگفت پسرا یم شهیبوده جز بابا که هم یک... که نه ، حتما  دیشا.. 

کدوم از ما  چی، ه یمیپوشوند و شد مهندس ش عملبابا جامه  يآرزو نیکه به ا نایبه جز س.. اما نشد ! .. ؟ شهیم

 يپررنگ تر از هر خاطره ا دهیسپ ياز ما ؛ برا شتریو ب.. موند  یخاطراتش باق یول! ..  میدیبه خواسته بابا نرس

 شد 

 .. دهیسپ: صداش زدم  آروم

  اوشیدلم براش تنگ شده س -

 ..دل منم ...  دیلرز یشونه ام گذاشت ؛ صداش م يرو رو سرش

... کرد ؟  یکار م ی؟ چ شدیم یگفت ؟ اگه بود چ یم یاگه بابا بود چ..  ارهیم ادمیاونو به  يزیچند روزه هر چ -

من تا چند ماه ..  يذار یرو پشت سر م تیتجربه کار نیاول يتو دار.. شده  نایس یکه حرف عروس ياز لحظه ا

  شمیم لیفارغ التحص گهید

 دادن بغضم  نییسخت بود پا... و به شونه هاش فشار آوردم  دمیتر کش نییپا دستمو

با  يخوا یم!  نهیب یاون که م. ، مامان که هست  نهیتا بب ستی؟ اگه بابا ن ی؟ پس مامان چ دهیچت شده سپ -

 ؟  يبه مامان فک کرد چیما دلش بشکنه ؟ ه يپدر یبغض ب دنید
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،  يحاالم اگه تو نبود.. چند روزه بغضمو قورت دادم  نیا نهیواسه هم.. هستم به خدا ؛ به فکر مامان هستم  -

 ..گفتم  یاگه در اتاقش بسته نبود ، اگه مطمئن نبودم که مامان خوابه ،نم

نه اون موقع که مامان هست .. بذار پنج شنبه .. اصال . خوب ، باشه  یلیخ: کاشو پاك کردم گردوندم و اش برش

 ..کن  هیگر یتون یباشه ؟ همونجا تا م. سر خاك  میریفردا عصر م نیاصال هم.. 

 من فردا عصر کالس بسکت دارم : لبخند زد  هیگر ونیم

 اشه ؟ب.  میر ی، همون موقع م يپس فردا عصر که کالس ندار -

 باش -

 .. گهید زیچ هی: خواست بلند شه که دستش رو گرفتم  یم

 ، نه ؟ يدار مانیتو که به خوب بودن بابا ا: دستم بود و بلند شدم  ي، دستش هنوز تو ستادیا منتظر

 ..؟ معلومه که  هیچه حرف نیا: و واج شد  هاج

 ..خوام بگم  یم. زنن  یبه خانوادشون سر م شهی، هم نیکه مومن گهیمامان م شهیهم هم نویخوب پس ، ا -

خوب  يتونه روزا یکه بابا االن نباشه ، مطمئن باش م میهزار: نشون از درکش داشت ، اما ادامه دادم  لبخندش

 .. نهیما رو بب

 ..عاقل  یدونم داداش یم: هم گذاشت  يرو چشماشو

 .. خوشحال بودم .  دمیخند

که  نیهم..  یو ناراحت باش یکن هیگر نیبه خاطر ا دیکه نبا ارمیب ادتی خوام ی، م یدون یدونم که م یم -

 واسه پس فردا ؟  میبذار امونمیدلتنگ.. نه ؟  هیکاف میادشیروحش کنار ماست و ماهم به 

 چشم  -

 .. عقب گرد کرد به طرف اتاق مامان  و

نوشتم و  يادآوریشروع چند تا نکته و  يبرا.. خودمم مونده بود  يدرس ها.. نتونستم بخوابم  یلینماز خ بعد

 .که از کتابخونه امانت گرفته بودم ، گذاشتم  یکتاب يکنار دستم ، رو

دانشکده باشم ؛  يقصد داشتم تو.. کتابخونه علوم نشسته بودم  يزدم و تا نه تو رونینشده از خونه ب 8 ساعت

شدن بگذرم ؛  ادهیشکده علوم نتونستم از وسوسه پدان ستگاهیا ياما تو... دستم بود  يکه تو یبه خصوص با کتاب

 داد یبه من م یحس خوب شهی، هم نجایآروم ا طیبه هر حال ، مح
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از  يلحظه ا ياما برا..  دمیچیکردم و به سمت مخزن پ نشیبا مسئول یگرم کیورود به کتابخونه ، سالم عل با

درس  نجایا نکهیبر ا یرو مبن يحرف خانم نامدار ستیبا یکنه ؟ انگار م یکار م یچ نجایا نیا.  ستادمیحرکت ا

 !گرفتم  یم يجد نهایاز ا شتریخونن ب یم

با کالس داره ؟  یرفتم ، به هر حال اگر نخواد رو اعصاب بره که چه فرق میشگیهم یبه سمت صندل..  الیخ یب

 ..براش دارم  يبار جواب بهتر نیا.. اگرم بخواد بره 

 رهیبه من خ يصدام ، سرش رو بلند کرد و لحظه ا دنیبا شن.  دمیکش رونیرو ب یکردم و صندل یخشک سالم

 !شد 

 ریصبح به خ. سالم : بعد انگار که تازه به خودش اومده باشه ، تند اضافه کرد  و

 ریصبح شمام به خ: جواب دادم  سخت

 روم رو باز کردم شی، کتاب پ يبدون حرف اضافه ا و

 رفتم  ییکردن فرهنگ لغت از جا بلند شدم و به قسمت روبرو دایپ ي، برا یشگی، طبق عادت هم قهیچند دق بعد

 .. حرف  یب. انداخت  نییسرش رو بلند کرد و پا يهمراه دوتا لغت نامه برگشتم ، دوباره لحظه ا یوقت

بار جو در آرامش بود و  نیخوش بختانه ، ا.. جام نشستم و هر سه کتاب رو باز کردم و کنار هم گذاشتم  سر

سرم رو بلند کردم ، از  شیصندل يصدا دنیبا شن یآرامش ، باعث شد چنان محو درس بشم که وقت نیهم

به بدنم دادم و  یکش و قوس.. متعجب شدم  يلحظه ا يساعت جلوتر رفته بود ، برا هیکه  يعقربه ا دنید

 ..پشت سرم قدم بزنم  يقفسه ها ونیظه ، مچند لح ي، بلند شدم تا برا ادیدرب یاز خشک نکهیا يبرا

 يلحظه ا يدستش بود و برا يفرهنگ لغت تو هی..  ییروبرو یصندل يهمزمان شد با نشستن اون رو برگشتنم

وقت  نکهیکه برداشته بود و از ا يزیحدس زدم ؛ از چ..  دیمن باز بود ، چرخ يکه روبرو ییکتابها ينگاهش رو

.. نگاهش به اون باشه  دیحدس زدم شا.. موجوده  ينسخه  نیتوجه شدم آخرم یبرداشتن فرهنگ لغت تخصص

نگاهها تکرار شد ، کتاب رو بستم و  نیبعد ، ا قهیده دق يبار تو نیسوم يبرا یتوجهم جلب شد و وقت نیبنابرا

 .. هلش دادم  زیم يرو

 ..ندازم  يازین گهی، من د نشیریبگ.  نیداشته باش اجیاحت نیفک کنم به ا -

گرفتم برناممو  میگرفتن و پس دادن کتاب باشم ، تصم ریداشتم ، اما چون دوس نداشتم مدام درگ ازیکه ن البته

 یکه م یمطالب ياالن شروع کنم به خوندن و جمع بند نیساعت آخر ، هم هی يعوض کنم و به جا یکم

 .. گهیوقت د هی ایکه اون رفت ،  یوقت يموند برا یدرسم م ي هیبق.. کالس ارائه کنم  يخواستم تو
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 .. یکرد ؛ سوال نگام

 ؟ یخودتون چ.. پس  -

 ندارم  يازیگفتم که ، ن: زدم  لبخند

 یرو م نمیکتاب الت نکهیا نیانداختم و ح نییسرمو پا.. ؟  یکن ینگا م ينطوری؟ چرا ا هینگام کرد ، چ بازهم

 بستم دوباره گفتم

 ..ذارمش سر جاش  یاون طرف ، بعدا خودم م نشی، بذار نیاگه شمام الزمش ندار -

 ..  یجیگ دیشا ایتعجب ، .. توش بود  یلبش ، حس خاص ریز تشکر

 ..انداختم  یبود که به ساعت نگاه میو ن ازدهیساعت .. زمان از دستم در رفت  دوباره

که  دمید یرو نم چشمهاش... بود به دستهاش  دهیبودو شونه اش چسب زیم يکه برگردوندم ، دستهاش رو سرمو

 .. روش باز بود  شیپ ي؛ اما کتابا داریب ایخوابه 

کتاب رو هم حتما  یکیاون .. که برداشته بودم رو سر جاش قرار دادم  یجمع کردم و فرهنگ لغت زویچ همه

 .. گردوند  یخودش برم

 دارشیب.. دو دل بودم .. شدم بهش  رهیخ! .. بود  یرو بردارم ، هنوز به همون حالت قبل لمیبرگشتم تا وسا یوقت

.. اون که دوست من نبود نگرانش باشم .. شدم  الشیخ یب.. اما .. درست نبود  دنیطور خواب نیا.. نه ؟  ایکنم 

کنم ، باز سگ شه  دارشیب دمیترس یشدناش ؛ م ده، به خاطر اون جن ز يزیچ هیباز اگه رفتارش نرمال بود 

 .. رهیپاچمو بگ

 .. و به طرف بوفه رفتم  رونی، از کتابخونه زدم ب یعکس العمل چیه یب نیبنابرا

سر  شترینفر ب 15 – 10 یوارد که شدم ، به جز خود کوشک.. تمام شده بود  12به کالس برسم ، ساعت  تا

 ! کمتر از نصف کالس  یعنی نیا.. کالس نبودن 

 ..کردم خودم باشم  ی، سع ستادمیا یطور که پشتش م نیاستاد رفتم و هم زیطرف م به

 خواب موندن ؟ ایکو ؟ آب رفتن  تونیپس بق -

 .. تیمیصم جادیطور خودمم راحت تر بودم ؛ با ا نیا.. رو شکر تونستم بخندونمشون  خدا

، جواب  ومدیبه نظر م هیاز پسرا ، که شوخ تر از بق یکیو متعاقبش .. در کالس اومد  يخنده بچه ها صدا ونیم

 ..رفتم رو داد  یسمت در مکه داشتم به  یمن

 ...شدن  داریبچه هان ؛ ب هیبق -
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  دیشا: رفت ، گفتم  یدر م رهیباال اندنختم و همزمان که دستم به دستگ ابروهامو

 گشاد شد  یبود ، چشمام کم ستادهیکه پشت در ا رانیام دنیبا باز کردن در ، از د اما

 .. زیم يرو جامونده بود. مال شماست  نای، فک کنم ا دیببخش -

 دستش بود رو به سمتم گرفت يکه تو ییبرگه ها و

دودل داشتم  یاومد ؛ حتما وقت ادمی.. چطور جاشون گذاشته بودم ؟ .. هام بود  یسیخالصه نو.. شه  ینم باورم

 زیم يرو از رو لمینگاه کنم ، وسا نکهیآخه بدون ا.. نه ، جاشون گذاشتم  ایکنم  دارشیکردم که ب ینگاش م

 ..برداشتم 

دونست  ی؟ اصال از کجا م نجایکرده که اومده تا ا دایدونم کالسو از کجا اصال پ ینم.. ممنونش شدم  چقدر

خود من ؛ به  یبود ؛ حت يا گهیدونست الزمشون دارم ؟ هر کس د ی؟ از کجا م شهیم لیکالس االن تشک

 ..مطالب نداشتم  نیبه ا يازین گهیکه من فردا د یدر صورت.. ذاشت فردا بهم بده  یدنبالم ، م ادیب نکهیا يجا

، گفتم احتماال  دمیاز آموزش درباره کالستون پرس. باشه  کی زینگاشون که کردم ، حس کردم مربوط به آنال -

 .. نیالزمش دار

 ! خوب سواالمو از نگاهم خونده بود  چه

 ممنون  یلیخ.. ممنون : تونستم بگم  فقط

 ؟ يکارو رد کرد نیخودت ا نکهیچرا نگاهت حسرت داره ؟ مگه نه ا... به داخل کالس انداخت  ینگاه

از سر اجبار به نظر  شتریزد ، که ب يحرف که بهش چشم دوختم ، دوباره به سمت من برگشت و لبخند یب

  ومدیم

 مزاحم شدم  دیببخش..  شنیخوب دبگه ، دانشجو هاتون دارن کنجکاو م -

 ! کرد عقب گرد  و

و در رو  "کنم  یخواهش م "لب بپرونم  ریرفتارهاش شدم ، که فقط تونستم ز لیو تحل هیسرگرم تجز نقدریا

 ..بستم 

 گهیشده بود ، بلکه د "کنجکاو  " رانیکه نه تنها به قول ام یینگاهها دنی؛ با د دمیپاشنه پا که چرخ يرو

 ..موضوع ساده پروبال ندم  هیبه  نیاز ا شتریکردم ب ی، به خودم اومدم و سع شدیختم م دنیداشت به سرك کش

 رو جا گذاشته بودم لمیوسا: ها رو باال گرفتم  برگه
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با .  نی، اما همه اسم منو بدون نیهمتون نبود روزید نکهیکنم با ا یخوب ، فک م:  ستادمیا زمیپشت م دوباره

 کنم  یوجود به نظرم بهتره واسه شروع ، اول خودمو معرف نیا

از بچه  یمیفقط ن نکهیاز ا.. بهش دادم  یو من گزارش کامل دیپرس روزید نیدکتر آزاد از کالس حل تمر دوشنبه

 میحل کن میتا سوال نتونست 6- 5از  شتریرفته بود و ب شیکند پ یلیخ روزیجلسه د نکهیاز ا.. کالس بودن  يها

 .. انداخت  یعقبمون م یلی، خ بچه ها بد نبود ، اما شروع از اول کتاب یآمادگ نکهیاز ا.. 

.  دهیدونستم با دقت گوش م یگشت ؛ اما م ینگاهش به اطراف م ایبود و  نییمدت حرف زدنم سرش پا تمام

بودم که  یاحترام نیعاشق ا شهیهم.. داد  شنهادیمن تمام بشه و بعد راهکارهاش رو پ يصبر کرد تا تمام حرفها

 یراه حل یهر مشکل يبرا...  کرد یوقت حرف دانشجوش رو قطع نم چیه نکهیدانشجوهاش قائل بود ؛ ا يبرا

 نیآورد که حل تمر ادمیبه .. کنه  یم قیو بچه ها رو تشو گهیم نیگفت که بازم سر کالس از حل تمر.. داشت 

بهم ...  میحل کن میتعداد رو تونست نیکه هم میرفت شیطور بود و تازه خوب پ نیخودمون هم هم يکالس ها

 ..بدم  تیمهمش رو حل کنم و به سواالت بچه ها هم اهم يسواال طکنم از هر قسمت فق یکرد که سع هیتوص

کامل سر  یبمونه که از من انتظار داره هر جلسه با آمادگ ادمیکردم  یگوش دادم و سع قیحرفهاش دق به

  رمیبگ يکالس حاضر بشم و اون رو جد

 ..اما  ادیاصرار کرده بود همراه فرنوش باهامون ب نایس.. بهشت زهرا شدم  یراه دهیهمون روز ، همراه سپ عصر

 ؟ یدون یتو از کجا م: سوال بود  هیواکنشم  نیاول

براش ببرم ؛ از  امیخواست ، گفتم خودم ب یفرنوش آب م یعنی.  دمیرو شن دهیتو و سپ يحرفا شبید:  دیخند

 همو جلب کرد توج دهیسپ ي هیگر يآشپزخونه که بر گشتم ، صدا

اصال شما ..  کشهیبعد واسه من جانماز آب م!  یسیفال گوش وا يخوب بلد:  دیکه رفتم رو ند يغره ا چشم

 ؟ نیمگه خواب نبود

دارم فال  فهیاصال وظ.من داداش بزرگترتم .. ، زنم تو خواب تشنه اش شده اصال ؛ بعدم  میکه بود میبود -

 ..وقت  هی ینکن تیکه تو خواهرمو اذ سمیگوش وا

 !امروز عصرهااا  ياینم.. برو بابا  -

 چرا اون وقت ؟ -

،  میکن هیگر میخوا یم یهر چ یی، تنها میریوسط هفته م میدار دهیمثال من و سپ. به را  دهیچون چ چسب -

 ؟ یبکش دكی؟ تازه زنتم  يایب يخوا یکجا تو م
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 ..شما که مشکلتون فقط مامان بود ..  میایگفتم مام م -

؟ تازشم  یستیخسته ن يایکه م ياصال مگه تو عصر..  نیبر ییبا زنت دوتا گهیروز د هیآقا جان ، برادر من ،  -

 ..شب شده  ی، تا برس

 .. اوشیس -

 خداحافظ  -

 !هم هستا  یشیریعجب س.. قطع کردم  يا گهیحرف د چیه یب و

 ..کم و کاست  یهمچنان سر جاش بود ؛ ب دهیسپ يکردم ، اما انگار اشکا یفکرش رو نم نکهیا با

چند ده متر اون طرف تر ، . نگاهمو به سمت چپ دوختم .. درد و دل راحت تر باشه  يتر نشستم تا برا عقب

 يرو ختنیر یکه خاك م يبه جز دو سه نفر کارگر.. کردن اما  یرو خاك م ی، داشتن کس ییقطعه روبرو يتو

 !  بیچه غر.. نفر مرد  4و هر ! ودن ب ستادهیا گهینفر د 4قبر ، فقط 

! .. نفر هم عقب گرد کردن  4هم تمام شد و همزمان با بلند شدن ما ، اون  دهیسپ يساعت ، اشکها مین بعد

و بعد اون ، آروم آروم به سمت  میفرستاد يو فاتحه ا میسر اون قبر هم رفت يهمراه خواهرم ، قدم زنان باال

 ..  میقطعه شهدا راه کج کرد

 يخوندم ؛ افکارم درباره شهدا یسنگ ها رو م يرو يو نوشته ها میرفت یسکوت راه م يطور که تو نیهم

خانم  يبه صحبتها دیواکنش تند مج.. ظهر افتادم  ادیو به .. شده بود  ختهیصاحب قبور ، با فکرم به اون مرد آم

 یلیبه خصوص خانمها خ هید ، اما با بقیجوش یبا گروه ما نم یلیکه خ یبا عماد ، همکالس رانیو ام ينامدار

 يها یهمکالس ي هیبرخورد با بق يبود ، اما ازش تو یسرد بودنش با گروه ما چ لیدونم دل ینم! راحت بود 

 ..بودم که بخوام بگم  دهیند يمردمون ؛ سرد

ون سه نفر رفت و با سراغ ا میمستق نکهیا.. هم رفت  يکه به محض ورودمون از در ، تو دیمج ي افهیق ریتصو

اون دو  يرو خشکوند ، بلکه لبها رانیام يکه زد ، نه تنها خنده  یحرف نکهیا.. رو مخاطب قرار داد  رانیتشر ام

که  میمن و آرمان بهت زده ، تازه راه افتاد یوقت ، دیدنبال مج رانیبعد رفتن ام نکهیا.. تا رو هم به هم دوخت 

به جا موندم  يبود لحظه ا ستادهیکه پوزخند به لب ، کنار در آموزش ا ينور دنی، من دوباره با د میپشتشون بر

 دنشیچیراهرو پ يو بعدش پشت سر اون دو تا تو يتند تند خانم نامدار يچارتا جمله ..  يبعد يو صحنه ها.. 

 یم قیفس عمدانشکده شده بود و داشت ن اطیگروه وارد ح يکه از در راهرو میدیرس دیبه مج یوقت نکهیو ا.. 

 ..و در آخر ! ..  دیکش
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 ! در مقابل هر سوال ما  دیمج يگفتنا " یچیه " " یچیه "

 .. که دستم رو گزفت و آرمان رو صدا زد  يآخر يلحظه ! مهم تر از اون  و

 ! نفهمه  يزیچ یچشمامون و ازمون خواست کس يزد تو زل

شد واقعا ؟ از ظهر تا حاال ، مدام  یچ! رفت  یم نییو پا دیچیپ یگرداب به هم م هیذهنم ، مث  يتو یچ همه

 رانیام شیپ دیمج يگلو یعنیراست بود حرف آرمان ؟ .. زدم تا بهش فکر نکنم اما  یذهنم کنارش م يتو

 یحت! نداشتن  یچطور ممکنه ؟ اونا که با هم برخورد خاص یهست ؟ ول نشونیب يزیبدتر ، چ یحت ای؟  رهیگ

 ! بود  دیاز مج شتریب رانیممنم با ا يتعداد برخوردا

که  ينور.. پر اخم بود  شهیعماد برعکس هم.. بود انگار  يجور هیجو .. بود ، اما  ومدهین يسر کالس نور دیمج

 رهیجواب سالم من رو داد و به پشت سرم خ يآشکار یبا کالفگ يخانم نامدار.. سر کالس اومد ، برج زهر مار 

که طبق معمول  یو احسان نیجز رام يزیچ.. شک کردم و برگشتم اما  يلحظه ا يکه خودم برا يشد ؛ طور

 .. نهیرفت تا سر جاش بنش یمن م شیشاپیهم که داشت پ الیدان.. گفتن نبود  یم يور يداشتن در

که  يدیخانم حم يرو برا یخونسرد سر جاش نشسته بود و داشت موضوع یلیخ رانیام! .. تر از همه  بیعج و

 ..استاد قطع شد  يصدا دنیو صداش ، فقط با  شن! . داد  یم حی، توض کنارش نشسته بود

 ؟ گهید مینر -

 افکارم پاره شده بود  يصداش ، رشته  دنیبا شن.. باال آوردم و نگاهش کردم  سرمو

 .. میچرا ، بر.. هان ؟  -

 يها یاز بدخلق ياثر چیه نه تنها..  نمیرو بب دیهفته بعد ، تازه سر کالس دکتر آزاد بود که تونستم مج شنبه

 ! بود  الیراحت مشغول حرف زدن با دان یلیروز دوشنبه اش نبود ، بلکه خ

براشون تکون دادم و همون  يهم ، از دور سر لیدل نیتونستم برم سراغشون و به هم یخاطر حرف استاد نم به

و تنها همونجا  دمی، منم دست از اصرار کش ومدنیدو بار اصرار من بچه ها جلو ن یکیبعد  یوقت.. جلو نشستم 

نشون  یکار رغبت نیهم به ا يا گهیو البته به جز من که رسما توسط استاد مجبور شده بودم ، کس د.. نشستم 

 ..نداد 

کنجکاوانه .. پشت سر استاد وارد کالس شد  رانیاز نشستنم نگذشته بود که طبق معمول ام هیثان یس هنوز

به طرف من پروند و سر جاش  ينگاه کنه ، سالم مختصر دیبه طرف مج نکهیبدون ا بهش زل زدم ، اما

 !نشست 
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دوسه  نیا نکهیبه خاطر ا دیشا.. متعجب شدم  يلحظه ا ي، برا رانیکنار ام يخانم نامدار دنیاز ظهر ، با د بعد

  .. نجایا انیبودمشون کنار هم باشن ،انتظار نداشتم باز هم با هم ب دهیجلسه ، ند

 .. گذاشتم  زیک يرو رو لمیکردم و وسا سالم

دستم  يتو يکشنرید هیبا . کتابخونه رفتم  گهیساعت بلند شدم و به سمت قسمت د میمعمول ، بعد ن طبق

 که موضوع بحث زمزمه وارشون توجهم رو جلب کرد  نمیبرگشتم سر جام بنش

 مگه ؟ نیکرد یآشت دمیپرس:  ينامدار

 ؟ میکن یقهر و آشت میکه بخوا میاصال مگه دوست.. ؟  می؟ مگه ما قهر بود یچ یآشت -

پاچه  شینیب یآخه تو هر دفعه م.. دونم  یچه م: باال انداخت  يبه حال اولش برگشت و شونه ا ينامدار خانم

  يریگ یم

..  دمید آگاه به اون پردو بار که اعصاب نداشتم ، ناخو یکیمن فقط .. من .. حرفا ؟  نیا یچ یعنی..  نینازن -

 ..نداره  یکه فرق هیرفتارم با اون ، با رفتارم با بق

، به اون که  یکن یبا احترام رفتار م ونیآقا هیبا بق نکهیتو با ا دهیهم فهم يصفار يآقا ینداره ؟ نداره ؟ حت -

 شماست ؟ نیب يزیچ دیپرس یداشت ازم م روزید.. تو هم  یکشیاخماتو م یرس یم

 ؟ روزید -

 همون چارشنبه -

 ؟ نیدید گرویشما چارشنبه همد -

 !مثلنا  میهست يهمشهر.. خو آره  -

 زده ؟ یاونقت تو رو گرفته ، درباره من حرف م -

 .. ی؟ تو نگفت بهیمگه ؟ کجاش عج هیچ.. اوم .. خوب  -

که الزم باشه ..  ستین يزیگفتم که ، چ: رفت  يجا به جا شد و لحنش رو به سرد یصندل يتو یکم رانیام

تو  دمشیکه د شی؟ بابا هفته پ هیچ..  مایبخون شویبق میرس یکنن ، نم یم لی؟ تعط گهیشروع کنم د..  یبدون

من  یناراحت دی، شا ستین يآدم بد دراماونق دمید..  یستیشنبه ها ن هی، تو که  ينجورینگا نکن ا.. کتابخونه 

 ... نیهم.. حرص نخورم  یلیخ دنشیکنم از د یسع گهیخودم گفتم دکه با  نهیا..  لهیدل یب دیسوء تفهمه ، شا

از دستش حرص  دیفهمم ، چرا با ینم یبهش ؛ ول يداد ریگ یتو الک هیخوب يمن که گفتم بچه .. ؟  نیهم -

 ؟ يبخور
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 !  ستایوقتم آزاد ن نقدرامیبابا من ا. تا من پاشم برم  یخون یاگه نم -

 فهمم  ی، فک نکن نم يحرفو هم عوض کرد! .. دهیچه پز وقتشم به من م..  نیباشه بابا بش -

 نمیرو بب مرخشونیتونستم ن یبودم و م ستادهیکه پشت سرشون ا یسرگرم بحث بودن که متوجه من نقدریا

 ! نشدن 

 یآدم ..؟  ومدیبهش فروخته بودم که از من بدش م يتر زمیمن چه ه.. جلو رفتم و سر جام نشستم  یآروم به

از من  يشناختمش ، چه بد ینم یبود و درست و حساب ومدهیبه چشم من هم ن یحت یکه تا روز آخر کارشناس

 بود ؟ دهید

از جام بلند  یخاطر هم ، به آروم نیبه هم..  دمیفهم ینم يزیروم چ شیمشغول کرده بود و از متن پ فکرمو

 ..کردم  یلب خداحافظ ریشدم و ز

 ظاهر شد دهیقفل ، در خودش باز شد و پشت بندش سپ يتو دیچرخوندن کل قبل

 ؟ يریم ییجا. سالم  -سالم -

 ؟ میبا هم بر ياینم.. رو بدم  یمیخانم ابراه يخوام برم سفارشا یم. آره : باال آورد و پاکتا رو نشونم داد  دستشو

 ..نه ، برو به سالمت : انداختم و از کنارش رد شدم  نییپا سرمو

 من خسته ام : نگاش کردم و  دمیچرخ آروم

 خونه سامان  میری، بعدشم م میزن یدو تا سمبوسه م میریسر راه م.. ام خونه سامانه  یمامان.  گهید میبر ایب -

 ؟ يزیریخسته ام ، تو واسه خودت برنامه م گمیمن م: شدم  رهیخنده بهش خ با

 ، عروسم بود تا حاال بله رو داده بود  گهید یکن یچقد ناز م -

 بذارم تو اتاق و برگردم لمویتا وسا سایبه تو گفت ؟ وا شهیم یچ: تاسف سرمو تکون دادم  با

 نره  ادتیپولت  فیک: باال برد  یو از همونجا کنار چارچوب صداشو کم دیمحسوس باال پر نا

 ..خورم  یدر ضمن ، سمبوسه هم نم. باهامه  شهیهم بمیمن ج: و کفشهامو دوباره پا کردم  برگشتم

  گهیآخه ؟ ضد حال نزن د یواسه چ.. اهــــه  -

  یفروش یبستن میری، م ستیحس سمبوسه ن..  گهیببند د...  دیسپ -

؛ واسه  میریگ یو بچه هاسمبوسه م ایاز اون ورم واسه رو..  یبستن میجهنم و ضرر ، بر: باال انداخت  يا شونه

 .. ییتزایمن پ

 وقت  هی يرینگ هیسوء تغذ يخور یهمه کم م نیبپا ا -
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..  ــیداداش: و دستش رو دور بازوم حلقه کرد.. منتظرم مونده بود .. رفت  رونیساختمون رو برا باز کردم و ب در

 ؟ يدار شتریدونه خواهر ب هیمگه 

 .. یخر خودت: دستش گرفتم  يرو از تو پاکت

 هیزیاقالم جه ينشسته بود و درباره  ای، کنار مامان و رو نایس ابیدر غ.. سامان بود  يهم خونه  فرنوش

من  بیبا دخترهاش ، نص يباز ياجبار قیبود و توف ونیزیتلو يسامان طبق معمول روبرو.. کردن  یصحبت م

 ..شده بود 

اونقدر تابلو ..  دمیکنارشون نگذشته بود ، که اسم خودم رو از دهن مامان شن دهیاز نشستن سپ قهیدو دق هنوز

 ..رو کم کرد  ونیزیتلو ين هم جلب شده بود و صدابودن که توجه ساما

! .. زده است  جانیعصر امروز ه يگفتن ماجرا يبرا دهیسپ نکهیمطمئن بودم از ا.. نداشت  یتیمن اهم يبرا اما

 لهیکه بوس ییگذاشته بودم تا طرح ها قیاون و شقا يالله ؛ دختر بزرگ سامان ؛ رو جلو یدفتر نقاش نیبنابرا

 !کرد  یم یفقط خط خط شتریب قیهر چند ، شقا.. کنن  يزیبودم رو رنگ آم دهیشابلون کش

 ! اوشیس:  فرنوش

 یبود و سوال يمامان جد يالبته نه ؛ چهره .. بود  رهیهر چهار نفرشون خندون و خ يرو بلند کردم ، چهره  سرم

.. 

 بله ؟ -

 دانشگاتون چطورن ؟ خوشگلم توشون هست ؟  يدخترا -

شدن دختر  دیعصر و سرخ و سف يبه ماجرا یچه ربط نیا! .. حواله ام کرد  يزیحرفش ، چشمک ر يانتها و

 گرفتنلباس مادرش داشت ؟ لیموقع تحو یمیخانم ابراه

 ستینوزده ب.. که جواب داده بود ، خودش تا دم در اومد  یکرد ؛ و دختر خانم یخراب بود و در رو باز نم فونیآ

بعد مکث ..  ومدیاش ، لنز به نظر م یطوس يهرچند ، چشما.. هم خوب بود  ششیو صورت بدون آرا زدیم

 سهیگرفتن ک يکه دستش با شرو داد و همراه تشکر آروم دهیسپ حاتیصورت من ، جواب توض يکوتاهش رو

عکس  دنیبا د! شد  دیشد و پشت بندش سرخ و سف رهیخود من هم خ يچشما يتو يلحظه ا يدراز شد ، برا

  میکرد یو به سرعت خداحافظ میبه هم انداخت ینگاه دهیمن و سپ العملش ،

  دمیموهام کش يتو یدست ینگاه کردم و به شوخ یفروش یکنار بست شهیش يو تو ستادمیا

 تو ؟ يای؟ چرا نم یکن یکتر م ی؟ چ هیچ -
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 هیدختره با  يدید..  پمیخوشگل و خوش ت نقدهیدونستم ا یکنم ، نم یبه خودم نگاه م گهید هیزاو هیدارم از  -

 نگاه عاشقم شد ؟

 است  دهیپسر ند ارویبابا ! هم شده  فتهیچه خود ش..  وونهید: حواله بازوم شد  یمشت

 نه ؟ يخوا ینم یتو بستن: بهش رفتم  يغره ا چشم

 خوام یم یبستن رموزیش. نچ  -

 بچه پررو .  امیتا ب نیبرو بش -

*** 

 ؟ ینگفت:  فرنوش

 نه ؟ ایچن هزارتا دختر ، خوشگلم هست  نیپرسه ب یتازه م! زدا  یم ییحرفا

 ..؟ کنارت نشسته  شونویکی ینیب ینم... نه ، همشون گرن ، چشماشونم لوچه : باال اندختم  سرمو

 از جا بلند شد ، منم پا به فرار گذاشتم هیخنده بق يو همراه صدا دیکش غیکه ج دهیسپ

 نداره  نمیکه جواب بهتر از ا نیپرس یم ییسواال هی؟ خودتون  هیمن چ ریتقص -

، رو  يذار یم بیع...  ستین میحرفا حال نیمن ا. جوم  یخرخره اتو م..  اوشیمگه من دستم بهت نرسه س -

 ؟ يکار دار یچ هیبه بق. خودت بذار  يها يهم دانشکده ا

 جواب دادم دمیپر یهال م ياوپن تو يآشپز خونه شدم و همزمان که از رو وارد

 .. يکه هم دانشکده ا نی، نگفت یهم دانشگاه نیودتون گفتخ -

 دسته مبلش نشستم و ادامه دادم ي، ککنار دست مامان توقف کردم و رو دمیاون سمت که رس به

 ..؛ در  يزد یفروش یکه تو بستن یبه اون حرف نیتازشم ، ا -

 نامردا ؟ بدون من ؟ نیرفت میفروش یبستن.. ا ِ ا ِ ا ِ  -

و دست  دی، به آغوش کش ومدیاومده ، دنبال ما م جانیبه ه يکنان ، پشت سر الله  یرو که تات قی، شقا دهیسپ

 الله رو گرفت 

 که لژ خانواده هم نداره  نیهم.  ابونیسر خ یفروش یبستن نیهم میبابا سر راه رفت:  دهیسپ

 .. هیتازه بچه ها آدرس . دبش  يجا هی میر یکه اومد ، با هم م نایحاال ان شااهللا س: سابقش نشست  يجا سر

همه  ادی، م ستین نایخواد س یگفت نم دهیسپ ی، ول ادیب میمن گفتم فرنوشم صدا بزن. فرنوش  گهیدروغ م:  من

 ..کنه ، حوصله ندارم  یاش آه و ناله م
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 به چرت و پرتاش گوش نده .. فر  گهیخودش دروغ م -

  چونی، جواب مامانو بده ، نپ یگیتو اگه راست م: به طرف من برگشت و برام چشم و ابرو اومد  و

سوال فرنوش کرد ، که اونم جواب  هیکه من بخوام جواب بدم ؟  دیپرس يزی؟ اصال مگه مامان چ یجواب چ -

 دادم 

بود تو دانشگام دخترا دور و  دهیحواست نبود ، مامان پرس: رو خاموش کرد و وارد بحث شد  ونیزیهم تلو سامان

 !زبونتو بکشه  ریسوال ز نینه ؟ که فرنوش خواست مثال با ا ایپلکن  یبرت م

داد  لمیتمام صورتش پخش بشه رو تحو يکه تو دیرس یوسعت م نیکه به ندرت به ا ییاز اون لبخندها یکی و

به ! شده  یمامن واقعا سوژه جذاب يها تیحساس نیاز مهم تر یکی الیجذابه ؟ البته خوب ر نقدریبحث ا یعنی! 

رفتن ،  يخواستگار يشد برا یراض یسر خواستن فرنوش ، تازه وقت نایخصوص که بعد اون همه قشقرق س

 خیسنگ رو  یعنی ییجورا هی نیو ا. مختلف ما رو سر دووندن  يسه سال به بهانه ها کیخانواده فرنوش نزد

 دو برابر مامان شد  تیباعث حساس نمیو هم !عمو ها  يکردن مامان ، به خصوص جلو

 نقدریا یعنیمامان : رو از توشون پاك کنم  ینگران نیمادرم نگاه کردم ، دوست داشتم رنگ ا يچشمها يتو

 ..؟  ییبابا ، مادر من کجا ي؟ ا يدواریبهم ام

  ؟ ادیاز من خوشش م یمن غوره ، من بدبخت ، آخه ک: کم لحنم رو نوحه مانند کردم  کم

 مگه تو چتته مادر ؟ -

 دونم چمه  یبگم مادر من ، چه م یچ -

  یگیکه م ییدخترا نیاز هم یکیامروز  نی، هم ینیبب یستین: شد  یذهنم تداع يتو رانیام يلحظه ا و

چه  یکرد ، ول ی، داشت اعتراف م نایاز هم یکی: اشاره کردم  ینامعلوم يهوا تکون دادم و به جا يتو دستمو

 ؟  یاعتراف

 ؟ یچه اعتراف: زده شده بود  جانیه ایواکنش ؛ رو نیاول

، منو  ادیاز من بدش م نکهیاعتراف به ا: چشمام گذاشتم  ي، دستهامو رو هیانداختم و به حال گر نییپا سرمو

 دوس نداره 

 ، سرمو باال کردمو همراه جمع شدم  دیخنده ترک بمب

 .. وونهید..  اوشیخدا نکشت س:  ایرو

 ؟ شهیفتم ، باورتون نمگ يجد -
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 .. چه غلطا .. شکر خورده .. ؟  ادیمادر ؟ دختره گفت از تو بدش م یگیراس م:  مامان

 ؟ ادیاز پسر تو خوششون ب دیهمه با یعنی..  ادیوا ؛ مادر من خوب خوشش نم:  دهیسپ

کرده و خوش  لیتحص. که هست  ستین افهیکه هست ، خوش ق ستین پیمگه پسر من چشه ؟ خوش ت -

 که هست  ستیاخالقم ن

 همون بقاله و ماستشه  هیببند ، قض شتوین:  دهیسپ

 ؟ اوشیبود س يجد یکه گفت نیحاال ا:  فرنوش

 ..آره  -

، روشون  ادیخوششون م ای،  ادیبدشون م یکیاز  گنیم یاغلب دخترا وقت.  ادیمطمئنا از تو خوشش م:  ایرو

  رنیرو بگ شیدست پ گنیم نطوری، ا دنید یمحل یب،  ومدهیخوششون م ایبگن ،  شهینم

  دمیمن شن گفتیداشت م یکیکنم ، به خودم نگفته ، به  یفک نم:  من

 ..خوب به همون دوستشم که  -

طور  نی، ا یدرثان..  گهیم نویرفتارشم ا..  ستین نطورامینه ، ا: حرفش رو قطع کردم و شونه باال انداختم  دوباره

 هست  ییزایچ هیاون و دوست خودم هم  نیکه معلومه ، ب

چه جالب ، حاال چشه که از : جاش جابه جا شد  يفکر فرو رفت ، اما فرنوش خندان تو يساکت شد و تو ایرو

 ؟ ادیتو بدش م

دو سه تا برخورد  نیاومده و با ا شیسوء تفاهم براش پ دیگفت شا یدونم بابا ، البته امروز داشت م یچه م -

  امینم ي، به نظر آدم بد میداشت که با هم يآخر

دادم ؛  یجوابشو نم ایمن  ی، ول دیپر یبهم م شدیخود سگ م ی، ب یچیه: مگه برخوردتون چطور بود :  دهیسپ

 دادم یدم به دمش نم یلیخ ای

 !جور آدما رو نده بهتره  نیآدم جواب ا.. مادر  يخوب کرد:  مامان

 یخودم خوبه ، فقط نم يدوستا یو حت ایهمکالس ي، رفتارشم با همه  ادیبه نظر نم ينه مامان ؛ دختر بد -

  شهیم ينجوری، ا رسهیدونم چرا به من که م

بشه گفت منصفانه تر  دیشا ایطرفانه تر ، و  یب رانیحرف برادرم ، از حرف چهار هم جنس ام یبود و قت جالب

 شد انیهمه بدست اومده بود ، منتها از زبون سامان ب يبود که برا يا جهینت نیهم ا دیشا.. بود 
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 ینیباعث بدب یکه خودت حواست نبوده ، ول يکرد يرفتار دیشا. اومده بود  شیواقعا براش سوء تفاهم پ دیشا -

. اومده  شیبوده که سوء تفاهم براش پ نیحرف خودشم ا یبه هر حال گفت! ..  دهیشن يزیچ دیشا ایاون شده ؛ 

 داره ؟ یبا دوستت صنم یگ یمگه نم.. کشش نده ، جوابشم نده  گهیتو هم د

 نیفقط گفتم که از ا نمیا..  باینداشتم ، اونم رفتارش حاال نرمال تر شده تقر شیبابا من که از اولشم کار. آره  -

 افاده ها طبق طبق:  دهیسپییایب رونیبحث من و خاطر خواهام ب

 سگا به دورت وق و وق :  تاب دادم و صدامو نازك کردم گردنمو

 ؟ یکن یکثافت منو مسخره م -

رو هم به حداقل  رانیبا ام کمیسالم عل.. جا افتادم و کنترل بچه ها آسون تر شد  سمیکار تدر يتو واشی واشی

بود ؛  یخوب يبچه  دیمج. شدم  یم ياومدن هر برخورد شیتونست ، من مانع پ یرسوندم تا اگر خودش هم نم

ثابت  يهر چند ، همچنان هر دو پا.. رو از دست بدم  شیدوس نداشتم به خاطر کدورت با همسرش ، دوست

نبود ، اما  يشنبه ها خبر ازخانم نامدار کیمواقع ، به خصوص  شتریب نکهیبا ا یحت! ..  میکتابخونه علوم بود

 یکی، دوست نداشتم به خاطر  يزیهر چ يوامنم س.. قسمت از دانشگاه داشت  نیبه ا ينگار اون عالقه وافر

 بکشم  يزی، دست از چ گهید

دونستم بر خالف اونچه که  یم شهیهم. بود  يمن با استاد نور شتریب تیمیکرد ، صم یم رییکه تغ يزیچ تنها

شد  یالبته نم! بود  یال اقل در برخورد با من که آدم راحت..  ستیاونقدرام بداخالق ن ي، استاد نور ادیبه نظر م

. بود  یرفتم آدم خوب یکه جلوتر م واشی واشیداره ، اما در کل ،  یخاص ياخالقا یشد که گاه نیمنکر ا

هم همراه ما به  دیمج لیالبته اون اوا.. هم باهاش اخت شدن  الیکه نه تنها من ، که احسان و دان يطور

 دیاز فوا نمیا. و آرمان شد  نیاهش رو از ما جدا کرد و همراه رامدو بار جواب تند استاد ر یکی، اما با  ومدیاتاقشم

 شد  کهیگروهمون دو ت!  ادابا است دنیپر

 يتو یمیصرف پرسه زدن با بچه ها ، ن یمی، ن شدیم زیتمام وقتم صرف دو چ بایکه کالس داشتم ، تقر ییروزا

که به  يو فقط محض اطالع دادن موارد معدود شتریزدم ، ب یهرچند به استاد آزاد کمتر سر م! . دفتر استادا 

مجبور ..  دیکش یطول م یرفتم ، اما همونم گاه یو به خاطر حفظ ارتباطم باهاش سراغش م دیرس ینظرم م

خونه ،  يتو يدرسام ، عالوه بر مطالعه  یجیشدن تدر ادیکمبود وقت ، و به خاطر ز نیجبران ا يشدم برا

به  ایاونجا برم ،  ایکه سه شنبه ها و چهار شنبه ها هم  دیکش ییکارم به جا واشی واشی. دانشگاه بمونم  شتریب
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هم اونجا  رانیسه شنبه ها ام نکهیا: مشکل وجود داشت  هیاما .. خونه متوسل بشم  کیکتابخونه نچندان نزد

 .. بشه  دیمج تیموضوع باعث حساس نیخواست ا یبود ، و دلم نم

*** 

 ..ه بود ک دهیرس دیگوش مج به

زودتر خودمو دانشگاه رسونده  قهیده دق هی شهی؛ برعکش هم دیشنبه ، بدو بدو پشت سرم اومد تا بهم رس صبح

چنان  یپله اول نذاشته ، دست يرفتم پا رو یخاطر هم سالنه سالنه ، به طرف راه پله سرسرا م نیبودم و به هم

 ..م یشونه ام و دور گردنم حلقه شد ، که هر دو به جلو خم شد يزد رو

 ؟ ي؟ چته ؟ مگه سر آورد هیچ: من 

 رو به حالت دو اودم  نجایتا ا ستگاهیاز ا.. نفسم تازه شه  سایوا..  يوا.. سالم  -

 چرا ؟ -

 .. دمتید.. دم در  -

  میبر:  دیکش یقیعم نفس

 ..که  ادینوز نمحاال ؟ استاد که ه یداشت يچه عجله ا -

 دونم ، با تو کار داشتم  یم -

 کار ؟ یچ -

 بگم  يزیخوام جلو بچه ها چ ینم.. آرومتر برو  -

 ؟ ویچ -

 کتابخونه علوم ؟ يریهر روز واسه درس خوندن م بایتقر ينگفته بود -

وقتا  شتریب نمیتونم تمرکز کنم واسه هم یگفته بودم که خونه سر و صدا هست ، نم لی، همون اوا گهیچرا د -

 .. امیم

  يگفته بود نویآره ا.. هاان  -

 خوب ؟ -

 ؟ یخون یدرس م يو خانم نامدار رانییبا خانم ام يخوب ؛ نگفته بود -

 .. انیوقتا م شتریب یعنیخونم ، اونام هستن ،  یمن خودم جدا درس م.... گفته با اونا ؟  یاونا ؟ ک: کردم  اخم

 بود  نی، منظور منم هم گهیهمون د -
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 گفتم ؟ یبه تو م دیکجاش مهم بود که با نیخوب حاال ، ا -

 .. مکث کرد و رفت تو فکر  یکم

 به بعد  نیاز ا امی، فقط منم م یچیه: دوباره به حرف اومد  دهیدر کالس نرس به

  دیمج یزن ی؟ مشکوك م یچ -

با تو درس  امیمنم ب ستیکه گفتم بدن نهیا..  نالیبرم ترم رتریکم د هیاگه  ادینم یپش یمشکوکه ؟ مشکل یچ -

  شهیحل م میال اقل مشکالت درس. بخونم 

 یاحوال پرس هی.. بهش خبر داده ؟  یفرض کرده ؟ ک یبگم ، منو چ يزیچ گهیو نشد د میدیبچه ها رس به

 مختصر با بچه ها کردم و ازشون جدا شدم 

  ارمیب ریرو تنها گ دیکردم مج یکالس ، سع بعد

 ؟ دیمج -

 هان  -

  رمیخوام وضو بگ یم.  امیمنم ب سایوا -

زدم و  ایکم خنده دار شده بود ، اما دل به در هینماز خونه  يها ییبا دمپا... تکون داد و قدم آهسته کرد  يسر

 .. منم همرنگش شدم 

 ؟ ینگفت:  من

 ؟ ویچ -

 ؟ نمیب یم مکتابخونه علو يرو تو يو نامدار رانیبهت گفته که من هر روز خانم ام یک -

 .. يخانم نامدار -

 ؟  ی؟ واسه چ يخانم نامدار -

 داد حیچرا ؟ اونم توض دمیاومده بود ؛ پرس ری؛ د دمشید نالیکه تو ترم شیدوشنبه پ -

 ! شیچه فعالم هست ماشااهللا خبرگذار -

 ؟ هیتو از چ یحاال ناراحت -

  گهید ستیهم ن یصندل..  يایاگه تو هم ب شهیاون قسمت کتابخونه رو ، شلوغ م يدیتو که د.. فقط  یچیه -

 ویچه همه چ.  میارینامه ها م انیاز قسمت پا یکی،  ستیمهم ن میصندل.. ؟  شهیبا اومدن من شلوغ م نیهم -

 ! تو  يریگ یسخت م
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  یهر طور راحت -

 .. وستیهم به جمع ما پ دیطور شد که مج نیا و

 .بزنم  يبه کتابخونه سر ي، من نتونستم بعد کالس نور مبالیاون روز عصر به خاطر مسابقه وال البته

مامان  یاطیچرخ خ يلشکر نداشته ، اونقدر هماهنگ با نوا یهمه يبه جا دهیطبق معمول هر شب ، سپ و

 هی يگوشم فرو کنم و با نوا يرو تو ي، هندزفر يا گهیهر کارد يدادم به جا حیسروصدا راه انداخته بود که ترج

دختر جابه  نیمن و ا اتیخصوص یاشتباه شده و بعض ییجا هیکنم  یفک م یگاه! بهتر به خواب برم  یقیموس

 ییروزا هیشکل رقم خورده ،  يدانشگاهمون هم به ا یلیتحص يکه رشته ها یبه خصوص از وقت.. جا شده 

که  یدر حال! زنه  یداد م و بلند بلند نهیب یمن مسابقات فوتبال رو م يرسه که اون به جا یم ییکار به جا یحت

 کنم  یم گاهنشسته ام و فقط ن يمن ، آروم گوشه ا

و از قضا ، بعد نماز ! خوندن نماز از جا بلند شدم  يبود که سرحال و شاداب برا ينادر ياز اون روزها کشنبهی

 .. خواب رو زدم تا روانه دانشگاه بشم  دیهم ق

  زدیکتابخونه موج م يبود که تو یسکوت و آرامش نیصبح ، هم تیمز تمام

که همراه مسئول کتابخونه داخل اومده بودم ، نگذشته  یشدن من ریهم از جاگ قهیهنوز ده دق یکردم وقت تعجب

  دمیخودم د يرو جلو رانیبود که ام

 ریصبح به خ. سالم  -

 ریصبح شمام به خ. سالم  کیعل -

 نینبود روزید: ، دوباره گفت  لشیباز کردن وسا نیبندازم که ح نییسرم رو پا خواستم

 مسابقه داشتم: اما کوتاه جوابش رو دادم  "به تو چه  "دلم زمزمه کردم  يتو هرچند

 اومده بودن  يصفار يشما آقا يبه جا یول! .. آهان  -

 گفته بود.. هوووم  -

 شما ؟ دیم دونست -

 ..گفتم که . آره  -

 دی؛ ببخش یچی، ه یچیه.. نه ؛ منظورم  -

 ؟ یبود ؟ چ يا گهید زیمنظورتون چ: باال آوردم و نگاش کردم  سرمو

 نبود  يا گهید زیمنظورم چ.. نه ، نه : کم دستپاچه شد  هی انگار
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 ...خودتون  یول -

  یعنی.. آره ، نه  -

 کنه ؟  یهول م یشدم ، حاال چرا الک مشکوك

قرار بود با شما درس  يصفار يآقا..  یعنی.. که  نهیا.. منظورم : منتظر نگاش کردم تا ادامه داد  يا لحظه

 بخونه ؟ چطور تنها اومد ؟

خونه ،  یجا درس م نیهم ادی، گفت اون م امیتونم ب یمن بهش گفتم کار دارم نم یخوب ، وقت یول. آره  -

  نیهم. روز اول جا بزنه  نیچون دوس نداره از هم

 کردم  یفضول دیبله ، ببخش: انداخت  نییرو پا سرش

 کنم یخواهش م -

 دفعه آخرت باشه : خودم ادامه دادم  يباز برا و

 .. شکر داشت  يباز خودش جا نیشده بود و ا شتریکالسم ب يبچه ها تعداد

دو سه نفر ؛ اما چه  " دیخسته نباش " يو باعث بلند شدن صدا دیطول کش شتریب یچند کالس امروزم کم هر

 يشتریب يکردم سواال یم یبود و داشتم سع انترمشونیامتحان م گهید يدو هفته  یکیکردم ؟  یم دیکار با

 ..که به دردشون بخوره رو باهاشون کار کنم 

جوابم  ییبا خوش رو. زدم و سالم کردم  يلبخند. چشم تو چشم سدم  يزدم ، با استاد نور رونیکالس که ب از

 نیا دنیکه تشنه بودم ، پشت سرش راه افتادم که با د ییاز اونجا. گروه حرکت کرد  يداد و به سمت راهرو رو

 ؟ يریم یطرف نیا–مکث کرد و برگشت  يحرکتم ، لحظه ا

 ..خوام برم آب بخورم  یم. بله استاد  -

 ..بود  دیاسات يگروه ، مجاور اتاقها يراه پله  ریآب ، ز ي هیتصف يدستگاهها

 ؟ یکالس داشت -

 که گفتم دکتر آزاد خواستن  نهیهمون حل تمر. بله  -

  زیواسه آنال.. هوووم  -

 بله -

 کنن ؟ ینم تتی؟ اذ نی؟ در چه سطح نیچطور -

 خوبه  شونمیسطح درس. نسبتا  نیآروم يبچه ها. نه استاد  -
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  شهیبرات م یخوب يخوبه ؛ تجربه  -

 سر به اتاقم بزن  هی،  يکار بود یبعدش اگه ب. خوب ، برو به کارت برس : کردم که ادامه داد  دیسر تائ با

 .. کمد ، نمازم رو هم خوندم  يتو لمیباال رفتم و بعد گذاشتن وسا يسر طبقه  هیکه رفع شد ،  میتشنگ

با .. اشته باشه ، بهش سر زدم دادم کارم د یاحتمال م نکهینه ، اما به خاطر ا ایاتاقشه  يدونستم هنوز تو ینم

 ساعت رو کالس نداشت  نیپس احتماال ا. نشسته بود  زشیگذشته بود ، هنوز پشت م 2ساعت از  نکهیا

 ..شد که  نیذره کار داشتم ، ا هی.. شد  ریکم د هیاستاد  دیببخش: به در زدم و وارد شدم  يا تقه

  نیبش..  ستین یمشکل. نداره  یبیع -

ترم  نیطورکه متوجه شده بودم ، ا نیا. بود  یاستاد ارفع خال يطبق معمول جا.. مهمان نشستم  یصندل يرو

بود که  نیا..  شدیم داشیپ نجایدانشکده خودمون و به ندرت ا يکالس داشت تا تو یدانشکده مهنس شتریب

 .اتاقش تنها بود  يوقتها تو شتریب ياستاد نور

 ؟ نین داشتبا م يکار. خوب در خدمتم استاد  -

  یخوام تو ترجمشون کمکم کن یچند صفحه است ، م هی،  يندار يفقط گفتم اگه کار.  ستین یکار خاص -

 یجاهاش رو واقعا م ی، بعض یاضیاصطالحات ر نهیزم يف اما تو/من خوب بود  یشدم ، زبان عموم کنجکاو

  دمیلنگ

 استاد ؟ هیچ يدرباره  -

  کیمتر يفضاها يمقاله است ، درباره توپولوز هی -

 برگه ها رو دستم داد و

 چشم استاد ،  -

 تو دست و بالتون ؟ نیندار یاضیر يکشنرید هیفقط : با لبخند ادامه دادم  و

 باشه  يزبانش هم قو دیارشد با يدانشجو. از تو انتظار نداشتم : با خنده اخم کرد  همراه

 ..منو  نیریاونقدرام دست کم نگ.. کنما البته  یر مروشم دارم کا.  میبابا استاد ، ما تازه اول راه يا -

 از خودم بپرس یداشت یمشکل يزیچ ينداره ، درباره  یبیع..  نمیب یآره دارم م -

خودش  يرو يدست من بود ، جلو يکه تو يزیدو سه برابر چ بایتقر. گفتم و مشغول شدم  ي "باشه چشم  "

 کرد  یم ياونها نت بردار ونیگذاشته بود و داشت از م گهیدو منبع د یکی، به عالوه 
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به گردنش داد و  یها رو جلومون گذاشت ، تکون ییچا یآبدارچ یبعد مشغول شدنمون ، وقت قهیدق ستیب

 گرفت ، به منم تعارف کرد یرو دست م شییهمزمان که چا

  ستیداغ ن یلیزودتر بخور ، خ توییچا -

 بردم  شیکردم و دستمو پ تشکر

 ؟  يفقط شنبه و دوشنبه کالس دار -

 بله استاد... هووم  -

 دانشکده علوم  ي، البته تو دمتیفکر کنم د شیسه شنبه پ یول... اووم  -

 خونم یاونجا درس م.. کتابخونه بودم  يکه تو یحتما موقع.. آهان .. دانشکده علوم ؟  -

 ؟ یمون یسالن مطالعه خودمون نم نیتو هم یاونجا ؟ واسه چ -

 .... ـیآخه اونجا کنار مخزن کتابام ا -

 .. نیگرفتن کتابا نداشته باش يتو یارشد مشکل يمن فک کردم شما بچه ها -

برداشتن و حمل دو سه تا کتاب قطور ، همونجا ازش  يبه جا دمیم حی، فقط من ترج میمشکل که ندار -

 استفاده کنم 

 .. خونه است  يمهم ترم ، نبود سکوت و آرامش تو لینداشت بگم دل یلیالبته دل و

 عادت کردم گهیوضع د نیمن به ا میاز طرف: کردم  انیرو ب يا گهید قتیحق نیبنابرا

داشته  يا گهید لیزدم دل یمن حدس م: لبخند ، از هم فاصله گرفت  يتکون داد و لبهاش به نشونه  سرشو

 باشه 

 ؟ یلی؟ چه جور دل لیدل -

باشم ،  دهیاگه درست د..  يخانومت بود يایاز همکالس یکیهمراه  نکهینه ا: ر جاش برگردوند رو س وانشیل

 ، نه ؟ گهیبود د رانیام

 !مونده که بخوان به اون نسبتم بدن  نمیاخمام تو هم رفت ، هم یکم

 .. ـیبه من مربوط باشه ، ا دیکنن که حتما نبا یاونجا مطالعه م شونمیا نکهیاستاد ؟ ا هیچه حرف نیا -

، اونجا  نیکدومتون کالس ندار چیکه ه ي، اونوقت چطوره که شما هر دو با هم روز ستیاگه مربوط ن -

 ؟ شهیم داتونیپ

  دمیازش رنج قتای، حق دمیرنج
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قل تا ال ا یعنی.. اونجا  انیدومن هر روز هفته رو م یکه من م ییتا اونجا شونینداره استاد ؛ ا یخاص لیدل -

 گهیعادت رو کنار بذارم ، د نیتونستم ا یمنم اگه م.. ، هر وقت که من رفتم اونجا بودن  دمیکه من د ییاونجا

 .. گهید یکیمورد من با ناموس  دربگه ، به خصوص  ییچزا نینخواد همچ یرفتم تا کس یاونجا نم

 باشم متوجه نشده باشه  دواریتونستم ام یتونستم بکنم ؟ فقط م ی، اما چه م دیدهنم پر از

ناموس  یگفت..  یشیطور ناراحت م نیکه ا ستین يبد زیکه چ نی؟ا يدار یخب ، حاال چرا دور بر م یلیخ -

 ازدواج کرده باشه  ومدینم رانی؟ به ام گهید یکی

 "آخه  یفضول "

 ..نبود  نینه استاد ، منظورم ا -

 ومدیم هیبا تو و بق لیدوبار اوا یکینامزد همون دوستته که .. ؟ نکنه  یدون یپس منظورت ؛ اصال تو از کجا م -

 ؟ يصفار..  ــدی؟ مج نجایا

 گفته ؟ يزیچ نیهمچ ینه استاد ؛ ک.. نه : هول شدم  یکم

 ؟ یپس چ -

 .. یخراب کرده بودم حساب.. بهم زل زد  مشکوك

 پروندم  يزیچ هیمن فقط : کردم درستش کنم  یسع

 جمله اکتفا کرد هیبه  یول " یخر خودت " زدیاش داد م افهیق

 خوب ولش کن ، به کارت برس یلیخ -

نبودم ، نه  یرد و بدل نشد ؛ اما در کل از اومدنم ناراض نمونیب يا گهیحرف د چیه بایجمله تقر نیبعد ا هرچند

با کار درست  شدیم یکه حت یموضوع. که اون مقاله داشت  یبه خاطر موضوع جالب, استاد  يریبه خاطر حال گ

رو که به خاطر سپرده بودم ،  تیآدرس سا..  دیکش رونینامه خوب هم از توش ب انیپا هی یروش ، حت یو حساب

کردم ، اما شروع  یم دایپ يبهتر زیچ هی دیموند و شا ینم ادمی يزیبعدا چ دیشا.. کردم  ادداشتی میگوش يتو

 ..هر چند زود . بود  یخوب

شکست تا به  یبار سکوت رو م هی قهیجمع شکسته بود و اون هر چند دق خی،  دیبا اضافه شدن مج نکهیا با

قطع و  نیا.. رفت  یم ریداشت  گهیحرف بزنه ، اما حوصله ام د يزیدرباره چ ایرو تعارف کنه  يزیخانمها چ

 ! کنم  شیهمراهزد تا  یو از قضا مدام هم منو صدا م رمیگذاشت تمرکز بگ یوصل کردنا ، اصال نم
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هر ! جزوه بود  يداد و همه اش سرش تو یمحلش نم رانیدادم ، باز خوبه ام یداشتم تو دلم فحشش م گهید

 گرویشده بود ، که انگار سالهاست همد يچند ، اون که انگار نه انگار ، چنان گرم خوش و بش با خانم نامدار

 !شناسن  یم

 ؟ يخور ینم تیسکویتو ب اوشیس -

تونستم از گوشه چشمم لبخند هر دو تا آدم  یم.. شدم  رهیکوبوندم و بهش خ زیم يدستم رو رو يتو خودکار

 ! رو  رانیام يشونه ها فیلرزش خف ی؛ حت نمیرو بب مییروبرو

که  ينطوری، ا شدیخوب چه کنم ؟ اعصابم داشت خورد م یکردم ، ول یم عشیدو تا دختر ضا يجلو دی، نبا نه

 !درس  يسامان تلپ شم برا يباشگاه ، خونه  يعصر به جا شدمیجبور م، م میرفت یم شیپ

 يتو اشویوقتا مشتر شتریو ب ختیر یهموون دو سه ساعت خونه نبودن منم برنامه م يکه مامان برا ییاونجا از

 ..خونه هم جا ندارم  يکار تو نیواسه ا یدونستم حت یکرد ؛ م یکه نبودم به خونه دعوت م ییساعتها

 ؟ یکن یم يطور نیا یخورم ، واسه چ یخو بگو نم: رو برگردوند  دلخور

 ..هر سه مون شد  يباعث خنده  و

 هم برداشتم دیسف يبرگه  هیجام بلند شدم و همراه خودکارم ،  از

 کجا ؟ -

 که خودکار توش بود رو تکون دادم  یدست

 صب گفت يکه دکتر نور یدنبال کتاب -

دست خودم و  ریکه ز یدوم کتاب يسکوت و تمرکز بودم و نسخه  قهیگفتم ، دنبال ده دق یکه دروغ م البته

  ندهیآ يطور بود ، خدا رحم کنه به روزا نیکه ا یروز اول! بود  دیمج

کتاب افتاد ، سرمو  يکه رو يا هینگذشته بود که با احساس سا نیزم ياز نشستنم رو قهیدق 5از  شتریهنوز ب اما

 باال کردم

 ! نیخوند یم نیکه اونجا داشت هیکه همون کتاب نیا -

 یفکرش رو م دیمچم رو گرفته ، با نکهیاز ا ی، هم خجل بودم هم عصبان ستادمیجام بلند شدم و روبروش ا از

هم  دیشا! .. دنبالم  ادیب رانیتونستم حدس بزنم که ام ینم گهیتنها بمونم ، اما د نجایشه ا ینم ادیکردم که ز

 .. نجایشته ادا يکار

 ..اونجا .. آخه  دیدون یم.. بخونم  نجایبرداشتم هم نویهم گهینکردم ، د دایاونو پ: هم دروغ گفتم  باز
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 ؟ نیخوا ی؟ کتاب م نی، شما چرا اومد الیخ یب: لبخندش از ادامه حرفم منصرف شدم  دنید با

 ؟ نیشد برنگشت یچ نمینه ، اومدم بب: باال انداخت  يا شونه

 شما چرا ؟ -

 ، من گفتم کتاب الزم دارم اومدم  انیخواستن ب يصفار يآقا: سمت کتابا چرخوند  چشمشو

 لطفا  نیایزودتر ب: دستم انداخت و عقب گرد کرد  يبه من و کتاب تو ینگاه دوباره

 ؟ نیخواست یمگه کتاب نم: سرش راه افتادم  پشت

 نشیاریلطفا ب شهیاگه م. خوام  یستتونه رو مد يکه تو یچرا ، همون: ، جواب داد  دنیچیپ قبل

 رمیلو م نشیدست من بب دیمج.  نشیریپس لطفا خودتون بگ: بهش رسوندم و کتاب و دستش دادم  خودمو

 و کتاب رو از دستم گرفت دیخند دوباره

 ..خودشون نپندارن  شیکه ما رو به ک نیایکم عقب تر ب هیباشه پس شمام  -

 ! دمیگفت ؟ نفهم یشد ؟ چ یچ

 ی، امکانش از دست رفت و ب نیا دیشدن به مج کیتر برم تا بهش برسم و بپرسم ، که با نزد عیسر خواستم

 شدم  الشیخ

 کرد یدستش نگاه م ریز يزیبود و داشت به چ ستادهیا يسر خانم نامدار يباال دیمج

 از کجاش درآورده ؟ نیبفهم نی؟ نتونست نیشد نازن یچ:  رانیام

 چشم دوختن  رانیسرشونو باال آوردن و به نوبت به من و ام دو همزمان هر

 ادینم ادمی، منم  رانیواهللا خانم ام: فاصله گرفت و سر جاش نشست  يهم از خانم نامدار دیما ، مج دنیرس با

 رو خونده باشم  يا هیقض نیهمچ هی هیپا يتو توپولوژ

 شده ؟ یچ: وارد بحثشون شدم  منم

 نویا.  نیا: لب برداشت و جلوم گرفت  ریز " دیببخش " هیرو با  يجزوه خانم نامدار کیجهش کوچ هیبا  دیمج

 .. نیبب

 ..کرد که  یاشاره م يزیبه چ. ثابت موند  دیرووم گردوندم تا کنار دست مج شیپ يعبارتها يرو چشممو

 ..ارجاع داده  بزی؟ خوبه رسما به آنال یگشت یم يتو توپولوژ نیدنبال ا دیمج: پس کله اش خوابوندم  یکی

که  ستنین زیآنال یمبان سیبزرگ منش ، همه که مثشما در حال تدر يآقا: معترض جوابم رو داد  ينامدار خانم

 شده باشه  يادآوریبراشون  زایچ نیا
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زده  رونیب يو چشمها یزد ، از صورت حالت سوال يکه خانم نامدار یاز حرف شتریام گرفته بود ، که البته ب خنده

 !ثابت مونده بود  يخانم نامدار ي، رو ی، بدون حرف رهیخ رهیبود که خ رانیام

 ..بود  نی؟ خو ضربشون سنگ یکن ینگا م ينجوریچرا ا: و باز به حرف اومد  دیلب ورچ ينامدار خانم

 سوزه یآدم دلش م: انداخت و ادامه داد  نییرو پا سرش

که .. نگاه کردم  دیاومده بود ، به مج شیکه برام سوال پ یدمو کنترل کنم و در حالحرفش ، نتونستم خو نیا با

، نه تنها خنده من بند اومد  رانیام يکبود و جد افهیق تیهر چند ، با رو.. ترم کرد  جیالبته صورت بشاش اون گ

 هم بسته شد دیمج شی، که فک کنم ن

 ستادیرو جمع کرد و سر پا ا لشیهم وسا رانیتذکر داد ، ام ادمونیز يکتابخونه که به خاطر سر و صدا مسئول

 ؟ نویکجا م -

با  يکار. تذکر داد ، بهتره برم  يدیکه د میرحمان يتونم درس بخونم ، آقا ینم نجای؛ من ا نیشرمنده نازن -

 ؟ زمیعز يمن ندار

 نه ، به سالمت -

 خداحافظ. قربونت  -

 ..خداحافظ شما :به سمت ماهم برگشت  و

 میمام نر: گوشم وزوز کرد  ریز دیکه مج دینکش قهیبه دو دق یانداختم و مشغول شدم ، ول نییکه سرم رو پا من

 ؟ گهید

 کرد و راه افتاد  یهم آروم خداحافظ يرو که باال کردم ، خانم نامدرا سرم

 برو يخوا یتو اگه م.  دیمن کار دارم کج -

 ؟ يندار يخوب ، کار یلیخ: جاش بلند شد و دستش رو دراز کرد  از

 به سالمت. از اولشم نداشتم  -

 !ها  يطور بر نیتا دکترا هم هم دی، با یشیدرس نخون ، معدل الف م نقدرمیا -

 نترس تو ، من عرضه مقاله دادن ندارم:  دمیحرفش خند به

که  ستین نیا بدتر از زیچ چیه! شدم  داریمامان از خواب ب یاطیچرخ خ يسحر با صدا يروز بعد ، کله  صبح

به خصوص که شب قبلش . نداشته باشه  انشیاطراف يبرا یموضوع محل اعراب نیا یخواب آدم سبک باشه ، ول

به خاطر .. بود  دهیرس 12، ساعت به  نهخو مینت و تا برگرد میگ میسر رفته بود هیو بهرام  یبا مرتض ي، بعد باز
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، به گمونم کامو ساخته بود  شدیکه داشت سرد م ییهمواو  شبیکنار رفته د يهم که گرفته بودم و پتو یدوش

.. 

سرم و به جهت در پرتاب کردم و  ریتحمل برام ده ساعت گذشته بود که خونم به جوش اومد و بالش ز قهیدق ده

 ..ماماااان : داد زدم 

 تو  دی، در اتاق باز شد و مامان پر دهینکش هیده ثان به

 ؟ اوشیامروز دانشگاه س یمگه تو نرفت.. شده ؟  ی؟ چ هیچ -

 آخه ؟ یسر صبح هییچه سر و صدا نیکدوم دانشگاه مادر من ؟ ا.. نـــــه  -

 ؟ يشده حاالخونه ا یچ ،یرفت ینکه هر روز صبح م..  یستیخوب مامان جان ، من فک کردم تو خونه ن -

 ساعت چنده اصال ؟: دست گرفتم  يتو مویو گوش دمیعقب چرخ به

 ؟ یخواب یچقدر م گهیو دپاش.  میده و ن -

 هیپاشو .. اتاقا  يتو یبچپ یشیاونوقت مجبور م..  دیمنم با يپاشو مادر ، االناست که مشتر: از در دور شد  یکم

  يریبخور جون بگ يزی، چ يصبحونه ا

 .. رونیفک نکنم برم ب. خسته ام مامان :  دمینال

 ریبرو تو اتاقت بگ می، نخواست رونیبرو ب یبخور ، خواست يزیچ هیتو پاشو :  ومدیهال م ياز تو گهید صداش

 بخواب 

 ؟ گهیمامان ، نمونم تا ناهار د: به دست و صورتم زدم و به سمت آشپزخونه راه افتادم  یآب

 ..رسم  یدرست کنه ، من سرم شلوغه نم یسر دست زیچ هی ادیقراره فرنوش ب..  زمیناهار نذاشتم عز -

 یهمه از خودت کار م نیدونم چه خبرته ا یمن نم: رفتم  یو به سمت در خروج دمین کشلباسهامو به ت غرزنان

 ؟ ينداز یخودتو تو دردسر م نقدیتو چرا ا.. بکشه  رونیاز آب ب مشویتونه گل یخودش م نای؟ س یکش

 غیدر نایکم نذاشتم که حاال از س يزیکمک دستش باشم ؟ واسه سامان چ دیبکشه ، من نبا رونیخودش ب -

 ..، خرج خودمون سه تا هم هستا  یدرثان.. کنم مادر 

 باشه مادر من ، خداحافظ .. بابا  يا -

دم در  دهیمامان که قبال با سپ يو همراه فرنوش ، دختر مشتر ستادیرو نبسته بودم که آسانسور ا یخروج در

 ، ازش خارج شد  میبود دهید
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 يقدم شدم و راه افتادم ؛ که با اشاره چشم و ابرو شیپ سالم کردن يتر برسن ، تو کیاونها بخوان نزد تا

 اون رو به داخل دعوت کرد و خودش برگشت عیسر یلیخ.  ستادمیفرنوش به سمت دختره ، سر جام ا

 خودشه ؟: زمزمه کرد  یآروم به

 خداحافظ: نثارش کردم و بلند ادامه دادم  يا " وونهید "

 ..بمون ال اقل  هقیده دق هیتو  ای؟ ب وونهید يریکجا م -

 دلش خوش بشه بنده خدا: حواله ام کرد  یچشمک و

 ، نه ؟ يکرد نایس زونیآو ينجوریخودتم هم.. خااااك : سرش زدم  يتو یکی

 شعور  یکثافت ب..  اوشـــیس -

 میما رفت.. حقته :  دمیخند

 ..گرفتم  شیخراب بشم ، طبق معمول راه دانشگاهو در پ یشد سر کس یموقع روز ، نم نیکه ا ییاونجا از

هنوز ده قدم از در مسجد .. مسجد شدم  یخاطر هم اول راه نیهم گذشته بود و به هم 12برسم ، ساعت از  تا

که  يدانشکده علوم داشت با پسر يروبرو يگل رز يشدم که کنار بوته  رانیفاصله نگرفته بودم ؛ که متوجه ام

 کرد  یبود صحبت م ستادهیپشت به من ا

 !دو طرفه باشه اصال  دیاحساس مج نکهیکردم به ا یکم داشتم شک م کم

 .. به سمتم جلب بشه  رانیام بهشون باعث شد توجه ام رهیخ نگاه

خوردم  کهیاما منم .. من ، تکون خورد و باعث شد شخص مقابلش سرش رو ه عقب برگردونه  دنیبا د گرچه

 ..  دمید میچند قدم يدور باشه ، تو نجایها از ا لومتریتظار داشتم کرو که ان دیام یوقت

ام ، قدمهام  هیکه بعد عکس العمل اول.. خوشحال نشد ؟ برعکس من  یلیمن خ دنیاون چش بود که از د اما

 شد  عتریسر

 خبر ؟ یطور ب نیا.. کجا ؟  نجایتو کجا ، ا. سالم ..  ــدیام -

کار  یچ نجایتو ا. به شماها بزنم  میسر هیاومده بودم خونه ، گفتم ..  گهیشد د..  يطور نیهم: فشرد  دستمو

 ؟ نی؟ امروز که کالس ندار یکن یم

؟  نجایا ياومد ی، واسه چ میکالس ندار یدونست یتو که م. گردم  یدانشگاه خودم ول م يدارم تو.  چیه -

  گهیخونه د يومدیم

  دمیپرس یدرباره کالساتون داشتم م رانیاالن از خانم ام نینه ، هم.. اووم  -
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، من حواسم  دیببخش. سالم خانم : به سمتش خم کردم  يجلب کرد و سر رانیحرفش توجهم رو به ام نیا

 شد دیپرت ام

 با اجازه.. ؟  هیچه حرف نیکنم ، ا یخواهش م. سالم : زد  یکوتاه لبخند

  رانیخانم ام: متوقفش کرد  دیام يکه صدا دیا چرخپاشنه پ يکرد و رو یکوتاه یخداحافظ

 بله ؟ -

 یچیه: ؛ به خنده افتاد  دیشده بودم لغز رهیبهش خ رانیمن که همسو با ام يرو يکرد و نگاهش لحظه ا یمکث

 که مزاحمتون شدم دیبخش.. فقط 

 کنم یخواهش م -

سر به بچه ها  هی می، بر يندار یکار خاص نجایخوب ، اگه ا: گذاشتم  دیشونه ام يکه دور شد ، دستمو رو یکم

 میبزن

 دانشگاه ؟ يکه اومد یتو مگه کار نداشت..  ینه ؛ ول -

، تو رو ول کنم  ي، بعد دو سه ماه که اومد الشیخ یب.. خواستم درس بخونم  یم. نبود  ینه ، کار خاص -

 خزعبالت ؟ نیبچسبم به ا

رو به  یدوست فهیکردم وظ یمن بودم که سع نیبار ، ا نیو ا! هم  يتو یساکت بود و کم دیام شهیهم برعکس

آب  خشی، اما باالخره  دیهر چند تا شب طول کش.. و خوش بختانه جواب داد .. بخندونمش  یو کم ارمیجا ب

 پروند  یکه میکشوند ، مدام بهش ت نمایبه اصرار ما رو به س ماین یکه وقت يطور! شد 

 ؟ نجایا ياومد یشده که تو ما دوتا غولتشن و برداشت ی، چ رهیدخترش م رو با دوست نمایآدم س -

 هدر نره  طاشیتو فک کن دوست دخترم قهره ، منم شما رو آوردم بل:  ووردیهم کم ن ماین اما

 دو تا ؟ ای هیکیاونوقت دوست دخترت  -

 داشت ؟ یچه ربط -

 دو تا  نیشیتو و دوست دخترت م ی، ول میکه ما سه نفر نهیربطش به ا: دخالت کردم  منم

 ، البته با دوست پسرش  ادیقرار بود دوستشم ب.. نه ..  یگیآهان ؛ از اون لحاظ م -

 پس قرار جفت بوده .. اووفف  -

  طشیبل نمیآره ، ا -

 رو باال گرفت طیبرگ بل و
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 میریبگ يزی، چ یپسیچ هی، آبش کن با پولش  نمایقربون دستت ، پس بپر دم س:  دیام

 کوفت کن پشیمبارك خرج کن ، چ بیاز ج..  سمیلنگه پا وا هیکچل  يمونده واسه تو نمیهم -

 ! مینموند نمایس يساعت تو میاز ن شتریب

 رو لگد بارون کرد  ماین دی، ام دیرس ابونیپامون به خ نکهیمحض ا به

 حالم به هم خورد .. شرف ؟ اه  یبود ب یچ نیا -

 داشتم ؟ لمشیف کاریگرفتم ، چ يزیچ هی ينجوریدونم ؟ من هم یمن چه م -

  میو هر دو سر تکون داد میرد و بدل کرد یهم نگاه با

 به خاطر ما ؟ يکرد شیت شتویحاال چه مرگت بود ع:  من

 به ما ؟ يبد یچ يخوا یحاال شام م.. و تاپ هم که  پیتو ؟ گفت که زدن به ت يچقدر خر:  دیام

منم .. رو  طایبل دهیاصلش دوست دخترم برام خر..  میستیآقا ، ما از اوناش ن رینخ!  نیچقدر شما منحرف:  ماین

 !شرو وراتون  نیبا ا دمیشامم کوفت بهتون م.. رفتم  گهید یکیشما دو تا اسکلو آوردم که بگم با 

 از ما رو برگردوند و به سمت مخالف رفت يحالت قهر دخترونه ا هیبا  و

، چه  یبا دوتا نرهخر رفت ی؟ خو بگ هیما مخمل يگوشا: شونه اش زد  يرو یکی دیو ام میراه افتاد بدنبالش

 به حالت داره ؟ يسود

با دو  گمیدختر که ، م ایخوام بگم با دو تا پسر  ینم: کرد و شونه باال انداخت  بشیج يدستهاشو تو الیخ یب

منو به جون مامانم قسم  یکه ه نهیکه داره ا یعادت هیفقط ..  رهیم دیکه با یی؛ خودش فکرش به جا گهینفر د

 ؛  دهیم

 نیبود میشما محض قسم راست: نوبت سرش رو به طرفمون چرخوند  به

 سمت راستم شد  یفروش تزایو وارد پ دیهوا ، به طرف من چرخ یب و

 ومدیکه به نظر م میشد یفروش تزایو بعد ، دنبالش وارد پ..  میتوقف کرد دیجا خوردم ، همراه ام يلحظه ا يبرا

 ..پاتوقش باشه 

و  یپرسه دنهامون ، سراغ مرتض يهر چند تو. رو برام بررقم زد  ی، آخر هفته خوب مایو ن دیدوباره کنار ام حضور

 شتریور و اون ور رفتن ها ، ب نیا يثابت همه  ي، اما پا میرفت یهم م یعل ای.. و  نیشاهرخ ، حس ایبهرام ، 

 ایخانواده و  یمیحتما در جمع صم دیام ستیبا یم ،که صبح ها و شب ها  ییو از اونجا . میخودمون سه تا بود

 ! خوب از هم جدا  يبچه ها نیع 8و تا ساعت  میشد یبود ، هر روز بعد ناهار دور هم جمع م یم لیفام
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اون و دوست  يو برا یخداحافظ مایخاطر هم همون جمعه عصر از ن نیبرگرده و به هم کشنبهیقصد داشت  دیام

 !کرد  تیموفق يدخترش آرزو

من  نکهیاز ا یشاک! برگشته  دیبه همراه ام یخوشحال شد و با تعجب متوجه شدم عل دیواقعا از اومدن ام احسان

حرف ، به  یکردم که خودش ب ینگاه دیموضوع رو بفهمم ، به ام نیا دیدانشکدده با يتو یعل دنیتازه با د

 حرف اومد

 رفت بهت بگم  ادمیشرمنده ،  -

 !نبود  یاز شرمندگ يصداش ، اثر یالیخ یاون ب ونیچند ، م هر

 یطرف و اون طرف م نیمدام سرش ا یخاطره ؛ ول دیتجد يسر کالس دکتر آزاد نشست ، برا همراهمون

  دیچرخ

بود تا  یبهانه خوب دیو ام یبود ، حظور عل دهییگرا يبه سرد يکه بعد از اون روز ، روابطم با نور یمن يبرا

حرکت  هیبا  یو گاه یکه آدمها به راحت ییدونستم از اونجا یم! سر زدن بهش رد کنم  يرو برا الیدان شنهادیپ

بهانه  نی؛ احتماال ا ارنیشون رو بدست بیقبل گاهیمشکل بشه دوباره جا گهیافتن و د یاز چشمم م کیکوچ

 هم سرد برخورد کنم نمشیب یم یاشتم وقتآوردن ها ، حاال حاال ها تداوم خواهد داشت ؛ اما قصد ند

 کرد و از ما جدا شد یاز همه خداحافظ یرو بهانه و همراه عل يکدورت هاش با نور دیکه شد ، ام 2 ساعت

هم  يو ارجمند ياز من نشست و همراه خانم نامدار یصندل کیدوباره با فاصله  يسرکالس نور رانیام هرچند

 زیپشت م ییبه تنها ي، خانم نامدار میوارد کتابخونه شد ریبا تاخ دیمن و مج یاز کالس خارج شد ، اما وقت

 يروش بود ، مشخصا تو شیآزاد پ کترشده د یبه همراه جزوه کپ ینیکتاب الت نکهینشسته بود و با ا یشگیهم

 و لبخند زد  دیاز جا پر ی، کم دیفکر فرو رفته بود که با سالم نسبتا بلند مج

 کیدوباره عل -

 ؟ ستنین رانیخانم ام: به حرف اومد  دیکه مج میکامال سر جامون ننشسته بود نوزه

 اومد ، مجبور شد بره شیپ ينه ؛ کار: نشست  يخانم نامدرا يلبها يرو يلبخند دوباره

 ان شااهللا  رهیخ:  دمیپرس مشکوك

 دیشا.. دونم  ینم: باال انداخت  يا شونه
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سوال  دیاز مج ایبود که مدام  ينامدار شتریبار اما ، ب نیا! هم بدتر شده بود  شی، وضع از دفعه پ رانینبود ام با

هم با خوش  دیوالبته مج! کرد  یسر صحبت رو باز م یلیبه هر دل ایکرد ،  یتعارف م يزیچ ای،  دیپرس یم

 .. کرد  یتمام از کارهاش استقبال م ییرو

.. بشه  یرتیراه به راه غ ای رهیگرم بگ یمیطور صم نیا يترنبود که با هر دخ نیکه اهل ا دیشده بودم ؛ مج جیگ

پس چه خبره ؟ حاال به فرض هم من اشتباه کرده باشم ، ! شد که چشمش هر دو نفر رو گرفته باشه  ینم نمیا

 ؟ یبودم چ دهیشن نرو دربارشو یکارشناس يدخترا يکه پچ پچ ها يدو بار یکی نیپس ا

 ، از جام بلند شم دهیساعت نکش هیاون دو نفر ؛ باعث شد به  يفکر مشغولم ، هم کارها و رفتارها هم

 و همراهش نشد دیمج یتیهم باعث نارضا یلی، اما انگار خ یاراده بود و ناگهان یبلند شدنم ب گرچه

 ؟ يندار ي، کار گهیمن برم د -

 ؟ ستیزود ن:  دیپرس فقط

 نه ، خسته ام امروز -

  اوشیس: چند قدم ازش دور نشده بودم که صدام زد  زهنو

 بله ؟: سمتش برگشتم  به

 انترمشویکه اومده بود ، وقت م یهمون جلسه اول يرفته بود ازت بپرسم ، بچه ها بهت گفته بودن نور ادمی -

 کرده بود ؟ نییتع

 کارو کرده ؟ نیکه همون اول ا می؟ مگه کارشناس یچ یعنی؟  یچ -

 ؟ شیشناس ی، نم گهید هیدونم ؟ نور یچه م -

 هست حاال ؟ یک -

 .. شهیدو جلسه باز حرفش م یکیهرچند ، احتماال تو . گفتم که حواست باشه .  گهیهفته د دو

 خداحافظ.  یممنون که گفت.  ستیمهم ن: گفتم  الیخ یتکون دادم و ب سرمو

هفته بعد از امتحان دکتر  هیدرست .. درس دکتر آزاد هم معلوم شد  فی، تکل قایجلسه بعد دق!  یچه گفتن و

و فراهم کردن  نایس يخونه  دنیچ یشلوغ پلوغ يافتاد تو یبود که هر دو امتحان م نیجالب ترش ا.  ينور

 !خونه  يو بلبشو شیمقدمات عروس

خواب بودم . شد  داشینکرده بود ، شب شنبه در خونه پ یراه افتاد و چون با من خداحافظ کشنبهیصبح روز  دیام

 کرد دارمیب دهیکه سپ
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 یداداش..  اوشیس -

 ؟ هیچ -

 ..اومده دم در ، مامان به زور کشندتش باال  دیام ایپاشو ب -

تا  ستمیخواست همونطور با یدست دادم و به حرفهاش که م دیجام بلند دم و خواب آلود ، اول با ام از

 نه ، محل ندادم و بعد شستن دست و صورتم دوباره برگشتمک یخداحافظ

که ظهر ناتموم مونده بودو تموم  یفقط اومدم خداحافظ.  دبرمیمن که گفتم با اوشیس: از جاش بلند شد  دوباره

 نیکنم ، هم

 يشاد افتاده بود که یتهران چه اتفاق..  دمشیدانشکده علوم د يکه روبرو یدرست مث وقت! تو هم بود  دوباره

، فرصتش رو از  وهیمامان با ظرف م دنیخواست بپرسم، اما با سر رس یبود ؟دلم م دهیخودش کش يو تو دیام

. گذاشت ، به سرعت از جاش بلند شد  نرو به ده یبا اصرار مامان پر پرتقال نکهیدست دادم و اون هم بعد ا

 بود ؟ یهمه عجله چ نیا لیدل

اما به .. حاصلم بشه  دیاز ام يزیچ نکهیا دیدستم گرفتم ، به ام يتا دم در خونه رفتم و دستش رو تو همراهش

  دیسرعت دستش رو کش

 ؟ ينندار ي، کار گهیخوب د -

 .. دیام -

 خداحافظ -

 باهام در تماس باش.  دارید دیبه ام: کزدم  زمزمه

 تکون داد و وارد آسانسور شد  یدست

 اومد  ینم دیرو که به زبون ام يزیتونستم از اون بپرسم چ یتم و مرو داش یعل شماره

بچه ها امتحان داشتن و . خونه بمونم  يرو تو کشنبهیدادم  حیذوقم زده بود که ترج يتو دیبرخورد ام يقدر به

 ..استخر دانشگاه بعد از ظهر رفتم  ياعصابم به جا امیالت يخاطر هم ، برا نیبه هم. از کالس نبود  يامروز خبر

 دهیفا یهم ب یامتحانا ، تماسم با عل خیتار يگریبعد از د یکی دنیبعد فهم یروز دوشنبه ام خراب شد وقت تمام

 ! بود 
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من متوجه .  ادیحالش که خوب به نظر م.. نه واهللا : جواب داد  هیحاش ی، اون ب ینیمقدمه چ یبعد کل یوقت

 نیتر کیکه نزد ییحرفشو به تو ی، وقت یشناس یبهتر از من م دویتو که ام اوشیبه هر حال س. نشدم  يزیچ

 ؟ گهیم يزیره ، چ یجوب نم هی يکه آبم باهاش تو ینزنه ، به من یقشیرف

،  یعل دیکردم که به ام یچه اشتباه! همراه خودش داشت  يادیز یحساب جواب نداشت ، اما ناراحت حرف

 !نزدم  دیحرفم رو به خود ام

و نداشتم  دیمج دیجد يماجراها يحوصله  گهیاعصابم رو تحت شعاع قرار داده بود که د يموضوع به قدر نیا

سه شنبه هم که ! کمد دانشکده جا گذاشتم  يرو تو لمیکتاب و موبا یراست به سمت خونه رفتم و حت هی.. 

 سالن مطالعه موندگار شدم  يرفتم ، همون جا تو لمیبرداشتن وسا يبرا

 !شدم  چیسوال پ رانیاز طرف ام کشنبهیرفتن به کتابخونه سر باز زدم ،  شنبه بعد هم از یوقت

، دنبال  دهیکردم مف یکه فکر م ییکتابها ياتاق استاد خنده بودم ، تو يکه تو يراجع به همون مقاله ا داشتم

 گشتم که روبروم نشست یم يشتریمطالب ب

 ریصبح به خ. سالم  -

 ریشمام به خصبح . سالم : زدم  يجوابش لبخند در

 خواستم دوباره مشغول کارم شم که ادامه داد یم

 نینبود روزید -

 خسته بودم: حرفمو خوردم و به جاش گفتم .. راستش .. نه  -

 !اصال  نیهم نبود شیهفته پ.. آهان  -

 زنه ؟ یم يابروم ناخود آگاه باال رفت ، واسه من حضور يتا هی

 نه ، کار داشتم -

 از رو بره نکهیانداختم ، مگه ا نییسرم رو پا دوباره

 اومده شیپ یمن فک کردم مشکل.  دیببخش -

 ..اومدم  یبود که کالسامو نم ی؟ اگه مشکل ینه ، چه مشکل -

بود به زبون  دهیبه ذهنم رس شیرو که چند لحظه پ يفکر نینداشته ، بنابرا يواقعا قصد بد دیکردم شا فک

 آوردم

 نجایا امیبعد کالس ن اصال گهیبه بعد د نیاز ا دیشا -
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 چرا ؟.. نه  يوا:  دیپرس تند

 ..خوب بعد کالس خسته ام : اراده جواب دادم  یاز عکس العملش ، ب متعجب

 ؟ گهید نیاین نیخوا یکال م یعنی -

 !کنم  یشما رو درك نم یناراحت لیدل.. فقط .. نه ، گفتم که ، همون بعد کالس  -

 ..نه ، من  -

 !شد  ینم دایخواست اون تو پ یکه م يزیکنار دستش شد ، اما انگار چ فیبا ک يباز مشغول

 ؟ یشما چ -

که  ي، اونم درست از روز نجایا ومدنیاز ن تونیواقع لیبپرسم دل شهیم: آورد  رونیب فشیک يرو از تو سرش

 ! نی؟ فک نکنم سرجمع دو جلسه هم با هم اومده باش هی، چ شیم دایپ نجایدوستتون سروکله اش ا

 .. رانیخانم ام -

 ؟ نیجوابمو بد شهیاما م.. تند رفتم  دیببخش -

 تمرکز کنم نجایتونم ا ینم.. خوب  -

 به خاطر دوستتون ، نه ؟. زدم  یحدس م -

سابقا هر ! ..  دیصورتش نشسته بود ؟ خدا لعنتت کنه مج يکه رو يتونستم بگم با اون اخم گنده ا یم یچ

شده  یدونم حاال چ ینم..  میشد یما با خبر م يگرفت ، همه  یرو م ياز بچه ها ، چشمش دختر یکیوقت 

 به من بگن ؟ يزیچ شونیتا از زندگ ستمیمورد اعتماد دوستام ن گهیکه د

 بپرسم دوشنبه که من نبودم ، رفتار دوستتون با دوست من چطور بود ؟ شهیم: ندادم که خودش ادامه داد  یجواب

 !خنده بود  تینها گهیاش د کهیت نیا

 حرف نگاش کردم  یب بازم

 گذره ، نه ؟ یم یبه من چ نیستین یکه وقت نیدون یپس م -

 ..خانم  -

 ؟ نیایفردا ب شهیم -

 ..نه ، شما  -
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که من  ییروزها یکه حت نیدار اجیبودن احت نجایشمام مث من به ا دمیطور که فهم نیا. کنم  یخواهش م -

امکانات  نیراحت از ا الیبا خ نیدوباره بتون نی، دوست ندار نیومدیکردم هم از موضعتون کوتاه ن یم يبدرفتار

 ؟ نیاستفاده کن

 دور و اطراف اشاره کرد يبه قفسه ها و

 ؟ يچطور -

 ! انین نجایا گهیکه د میکن يکار میتون یخوب ، م -

 ..باهاش همدست شم تا  دیمن با. که  کنهیصحبت م يجور هیبرخورد ،  بهم

 رمیکه الزم دارم رو به امانت بگ ییتونم کتابا یم. نداره  ینه ، لزوم -

به . بکشم  دكیرو هم با خودم  نجایا يتونم مث شما کتابا یمن نم.. بزرگ منش  يکنم آقا یخواهش م -

 هم ندارم يا گهیوقت د. بذارم  فمیک يجزوه و کتاب مدرسه وآموزشگاه و مجبور هستم تو یاندازه کاف

 ..؛ ارزش داشت به خاطر  قمیکنف کردن رف یعنیکار  نیبه شک شدم اما بازم ا دو

خوام بگم که ناراحت شن ، به هر حال  ینم يزیمنم چ.  نیبکن ستیالزم ن یکار خاص. کن  یخواهش م -

 نی، فقط ب نینیبب.. دارم  اجیشما احت دیتائ به... رو روشن کنم  یمسائل هیخوام  یمن فقط م.. منه  قیرف نمینازن

 ! .. نیریزنم ، اصال طرف دوستتونو بگ یم يحرف بد نیدی، اگر د نیایشما فقط ب.. نفره  4ما 

 گرفتم به خواسته اش عمل کنم میتصم نیبنابرا.. کنجکاوم کرد  نکهیبود ، ضمن ا یآخرش منطق حرف

 ستین یباشه ، حرف -

  نیممنون که قبول کرد: جا بلند شد  از

 ؟ نیریم نیدار: شدم  متعجب

 کنم اومدم  داتونیتنها پ نکهیفقط به خاطر ا ی، ول بهیعج یدونم کم یم. بله : زد  لبخند

 یامتحان و آمادگ يدرباره  ياستاد نور يخسته بودم و غرغرا.. روبرو بشم  دیبا مج یلیفرصت نشد خ دوشنبه

؛  " يایامروزم نم "شونه ام زد که  يرو دیمج یبره ، اما وقت ادمیاز  زیعلت شده بود تا همه چبر دیبچه ها ،مز

 میچرا بر: کردم  زمزمهلب  ریز یلیم یشد و با ب یبرام تداع زیبه صورتش همه چ رهیخ

 " میبر " یعنیزد که  ياشاره ا دیمج! ها نشسته بودن  یصندل ي، دو نفر رو میدیرس یشگیبه محل هم یوقت

 کیدر حال نزد يکه به همراه خانم نامدار رانیملتمس ام يچهره  دنیکه به سمتش برگشتم ، با د نی؟ اما هم

 دیدهنم ماس يشدن به ما بودن ، حرف تو
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 من برم اون سمت ..  زهیچ -

 با تعجب سر دیکردم که باعث شد مج يگروهها اشاره ا هیگراف و نظر هینظر يدستپاچه به قسمت کتابها و

 !جاش ثابت بمونه 

در هدر دادنش  یکه سع يا قهیچند دق نیا يکنم ؟ اما فک کردم به هر حال تو کاریخوام چ یدونستم م ینم

 ..در حال حاضر  دیخوش آ دیآ شیهر چه پ! گهید شهیم یفرج هیداشتم ، 

سرگرم  ينه ؟ اما من که به قدر ایاصال مونده  یکس ایکردن و  کاریرو چ قهیچند دق نیا هیدونستم بق ینم

شدن زمان هم  يمتوجه سپر ی، حت دمیرو نشن رانیام يکه باز کرده بودم شدم ، که تا صدا يخوندن صفحه ا

 نشدم 

 رفتن  یکی یکی، اون دو نفر  گهید رونیب دیایب دیتون یم:  دیدرخش یاش م چهره

هدر دادن وقت اونقدر تابلو بود ،  يمن به شما تو یاست: من راه افتاده بود ، ادامه داد  شیشاپیطور که پ نیهم

  گهینباشه د ینیبه مقدمه چ يازیکه فک کنم ن

شدن ما از ادامه حرفش منصرف شد  کیگفت که با نزد یم يزینشسته بود و داشت چ دیکنار مج ينامدار خانم

 راه متوقف شد ي ونهیم رانیام يهر چند ، با جمله .. که جاش رو به من بده  نیا يبرا دیشا! 

 ! یپا ش ستیالزم ن. جان  نینازن نیبش -

 چرا ؟: رد و بدل کردن  ینگاه دیمج با

 .. ننیجا بش نیبزرگ منش هم هم يو فک کنم بهتر باشه آقا.  میدرس بخون میخوا یآخه امروز نم -

 ؟ رانیشده خانم ام يزیچ:  دیمج

 گپ و گفت دوستانه است  هیفقط ..  يصفار ينه آقا -

 .. نویم -

 ؟ زمیعز يصفار ياز آقا ایاز تو بپرسم  -

 ..کرد  ینگاه ها با هم تالق دوباره

 ؟ رانیرو خانم ام یچ:  دیمج

 ستشین یرحمان يآقا نکهیمث ا: طرف عقب برگشت و پشت سرش رو نگاه کرد  به

 اتاق خودشه  يتو یملک يفقط آقا.  دمشیهم ند ینه به نظرم ، اومدن:  گفتم

 اصال زنهیم رونیاونم که به ندرت ب. خوب خوبه : زد  يلبخند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ٨٤ 

 ؟ يبه اونا دار کاری، چ نویم -

 ! دهیاز رفتار دوستش رنج يبود که خانم نامدار مشخص

 ..تذکر بده  ادیصحبتامون باعث نشه ب نکهیخوب به خاطر ا: همچنان خونسرد بود  رانیام اما

 ! نویم -

 ؟ نیدوس دار گرویشما همد -

 !میساکت بش يلحظه ا يمقدمه اش باعث شد هر سه نفرمون برا یب سوال

 ؟ یگیما دو تا رو م: چرخوند  دیانگشت اشاره اش رو به طرف خودش و مج یبه آهستگ ينامدار خانم

 یچرا بر خالف تصور قبل!هم قرار گرفت  يو با آرامش رو يبود که به همون کند رانیام ي، پلک ها پاسخش

 صورت بشاشش بود ؟ نیزئت یمن ، لبخند کمرنگ

 ..؟ ما  رانیگفته خانم ام یک:  دیمج

بزرگ  ياز همون اولش که اون طور تابلو آقا دیبا: بود  دهیبود که پر يخانم نامدار يحرفش ، زمزمه ها ونیم

 ! دمیفهم یم اهیمنش با اشاره تو رفت دنبال نخود س

 محاکمه است االن ؟: سرش رو باال آورد و ادامه داد  و

 ی، ما فقط م زمینه عز:  دیبخش یبه صداش م يشتریآرامش ب رانی، ام شدیبرافروخته تر م يخانم نامدار رچهه

 حق ماست نیا.  میبدون میخوا

 گفته ؟ یزده ؟ ک یحرف نیهمچ یاصال ک -

 دیفهمم چرا با یتره ، فقط من نم ایگو یبگه ؟ رفتار شما دوتا از هر حرف یکس دیبا: آرومتر شد  رانیباز ام و

 ؟ نیپنهانش کن

 ؟ نویکدوم رفتار م -

بزرگ  يکه باعث شده آقا يرفتار نیهم..  نیکتابخونه داشت نیهم يدوسه هفته تو نیکه ا يرفتار نیهم -

 .. نجایبشه از ا يمنش فرار

 ؟ ی؟ تو ؟ واسه چ ایس يشد يفرار نجایتو از ا:  دیمج

 ! من بود  دونی، انگار توپ تو م پوووففف

 ..به جان  یهچ -

 .. دست بزنش  یحت!  ومدیتر به نظر م يواقعا قو رانیاون لحظه ام نیباور کن اما
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شاهدم . بخونم  يزیچ تونمی، من نم نیکن یکه صحبت م يخوب تو و خانم نامدار: انداختم  نییرو پا سرم

 ریمنم که اگه وقت داشتم که گ!  میبود کرده ریدو خط از متن گ يساعت تمام پا میکه سه شنبه قبل ، ن يبود

 يموندم پا یذاشتم کنار ، م یم مویدگکار و زن دیرفت ، با یم شیطور پ نیا.. دادم  یدو ساعت نم یکی نیبه ا

 !درس و دانشگاه 

که همه دنبال  یدارم که اون موقع یلی، دل يصفار يمنم مثل دوست شما آقا. طور  نیمنم هم:  رانیام

 شما گفته باشه  يبرا لمیاز دل دیبا نیکنم نازن یفک م!  نجایا امیاستراحتن ، م

 ! .. نویم -

 !، به خاطر من حداقل  نینازن -

 به خاطر تو ؟  -

 !سر زبونا افتاده  يصفار يحرف من و آقا ينگو که متوجه نشد -

 یم فایبود که نقش مترسک رو ا یقیدقا دیکه من و مج ییاما از اونجا "واقعا ؟  "بود از دهنم در بره  کینزد

 !، خوشبختانه خودش به در بسته خورد  میکرد

 ندارم که بگم  يزیمن چ: شد و بعد از جا بلند شد  رهیسکوت به سه تامون خ يچند لحظه تو ينامدار خانم

 ! ختیبعد ، از مهلکه گر و

دنبال  عیسر یلیاخت و خاند ینگاه دیمج ي دهیرنگ پر يهم به صورت پر از بهت من و چهره  رانیام

و تنهاش رو  کهی یکه همون کالسور مشک شهیم دهیکش نجایدونست بحث به ا یانگار م! .. دوستش روانه شد 

 !هم از هم باز نکرده بود 

رو رها کرد و زد به چاك جعده، ناچارا  لشیوسا يهم مثل خانم نامدار دیکه مج ییاز بخت بلند من ، از اونجا و

 !بار  نیخوب خرحمال رو برعهده گرفتم ا قیرف هینقش 

خوب . درِ سمت راست رو انتخاب کرده بود به قصد خروج از کل دانشکده  يدرست بود و خانم نامدرا حدسم

 ! یاساس شدیم يگل ها ، هند فیرد ونیم دنشیصحنه دو گهیشد به سمت گروهها نرفته بود که د

 ؟ گنیم یچ سادنیاون دور وا يسه نفر نمیپا تند کردم تا بب که متهم هنوز اعتراف نکرده بود ، ییاونجا از

بودن ، متوجه حضورم شد ؛  ستادهیکه پشت به من ا دیو مج يقبل از خانم نامدار رانیتر که شدم ، ام کینزد

 حرفش رو بدون وقفه ادامه داد  ینگاه میاما با ن

 کنم یهم نم ینداشته باشم ، فضول تیکار چیه گهید دمیکاللم به من بگو ، قول م هیکالم ، فقط  هیتو -
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 باال برد ینیو عقب نش میدستهاش رو به حالت تسل و

؟ به چه  می؟ با هم رابطه دار میخوا یرو م گهی؟ که ما همد رانیخانم ام نیبشنو نیخوا یم یشما چ:  دیمج

 شهیدرست م نیکن یفک م؟  نیو اسم خودتون رو پاك کن میما با هم نیکن عهیشا نیخوره ؟ که بر یدردتون م

 .. نیباش طمئنم.. اضافه تر  ثیو حرف و حد شهیتر م دهیچیفقط ماجرا پ.. ؟ نه خانم 

خوام بدونم تو از  ی، اول همه من م نینازن: رو خطاب قرار داد  يدوباره خانم نامدرا رانی، ام دیتوجه به مج یب

خواستم ناراحت  ینداشتم ، من نم يطور گفتم ؟ به خدا من منظور نیا نکهی؟ از من ؟ از ا يناراحت شد یچ

 ..فقط  یبش

 ..و  یزنیم نهیتو سنگ خودتو به س ينطوریا نکهیاز ا: بغض بود  پریخنام نامدار يصدا

سر  ی؟ حرف من با کس يکرد یقبول م ينزنم ؟ تو خودت بود نهیمنو نگاه کن ؛ سنگمو به س نینزنم ؟ نازن -

 .. شهیها فقط به ضرر من تمام نم عهیشا نیدونم ا یکه م.. ه که مطمئنم عاشق دوستمه زبونا افتاد

 ادیتا دوباره خودش به حرف ب می، هر سه ساکت بود دیکش یقیزد و نفس عم یچرخ میکرد ، ن مکث

 ... يتو از وضع من خبر ندار -

 ...دونم  یم -

 ینم یحت یاصال من به درك ؛ وقت..  يباخبر زیاز همه چ یکن یو فک م یدون یگوشه م هی،  یدون ینم -

چرا ؟ اصال به  یدون ینم ی؟ وقت يکرد یقبول م يحرفا رو به دوش بکشم ، خودت بود نیبار ا دیدونم چرا با

 موضوع ؟ نینفع تو هست ا

 ! دهیرس نجایبه ا یوقت..  میبکن شیکار میتون ینم ی، ول ستینه ن: دوباره دخالت کرد  دیمج

به .. که حقتونه ؟  یقتیسخته گفتن حق نقدی؟ ا نیبکن شیکار نیتون یمگه ؟ چرا نم دهیبه کجا رس.. پوووف  -

به  يصفار يکه آقا یاز روز اول.. رفتار تو  نیگفتنش به خاطر هم يکردم برا یخدا من مدتهاست دل دل م

 چقدر تابلو بوده از دوستش بپرس رفتارتون ایآهان ، ب.. کتابخونه  يدوستش ملحق شد تو

 ..به من اشاره زد که باعث شد هر دو نفر برگردن سمتم  و

باشه واسه ات :  دیشد به مج رهیزد و خ هیرو تک ادهیپ هیدو قدم جلو رفت و به درخت کنار حاش ينامدار خانم

 .. هی میکم مفصله ، اگر بر هی؛ فقط  گمیم

جا  هی میبر.. خانم  يخوب اومد ویکی نیآره واقعا ا: دم مهلت اتمام جمله اش رو بدم استقبال کر نکهیا بدون

  لتونیوسا نیبار ا ریکه خم شدم ز مینیبش
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 حرفمو گرفت یپ رانیجمع نشست که ام يبلها يرو یحرفم ، لبخند کمرنگ نیا با

 ؟ اسیرستوران  نیا میبر نیموافق -

 که االن ستیبباز ن: رو دادم  جوابش

 نباشه ؟ یواسه چ.چرا بازه  -

  ستیکه ن ایرستورانه خانم ، تر -

 ..، حاال اگه  مینیبب میکنه ؟ بر یم یچه فرق -

 ، حرفش رو قطع کرد و پشت سرشون روونه شد يو خانم نامدار دیبا راه افتادن مج که

 شما ؟ ياینم -

اگر  " نکهیا يادآوری.. گز کنم  رانیبود ، منم مجبور شدم به موازات ام يکنار خانم نامدار دیکه مج ییاونجا از

لبم  يرو يلبخند " شهیم جادیا نیالساق يمثلث متساو هیوصل کنن ،  یکیبه اون  یاز هرکدوم از ما خط

 شده ؟ يزیچ: نگام کنه  رانینشوند که باعث شد ام

 ؟ میریفقط ، باالخره کجا م.. نه نه : هول شدم  یکم

 دوتا کفتر عاشق بگن  نیهرجا ا -

 گرفتم یو منم بلند تر حرفش رو پ دیبه سمت ما چرخ یکم دی، سر مج رانیجمله ام نیا با

 ؟  یتو راه بگ نیهم شهی؟نم دیمج هیطوالن یلیقصتون خ نیحاال ا -

 ؟ هیچ: و باعث شد درجا توقف کنم  دیبه سمتم چرخ ناغافل

و به اون که دوسه قدم جلوتر توقف کرده بود  دیکش رونیدستم ب يرو از تو يخودش و خانم نامدار لیوسا

 ! يجا واسه نشستن داد هی شنهادیخوب شد خودت پ: ملحق شد 

 شدم مونیخوب حاال پش -

 !هم نثارم کرد  " يغلط کرد " هی، من رو به داخل هل داد و  میدیدر رستوران که رس به

 باز باشه وقت روز  نیکردم ا یمن فک نم: به دور و اطراف انداختم  ینگاه

 ؟ اوشیس یخفه ش شهیم -

 ؟ یپرون ی؟ دستت روشده ، جفتک م هیچ -

  دیما پر يها یخون يوسط کر يجد یلیخ رانی، اما ام دیخند یبغض م ونیم ينامدار خانم

 ؟ گهیوقت د هیواسه  نیدوستانه اتونو بذار يخواهش کنم بحثا شهیم -
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 !هاا يتر ی، شما انگار از ما عصبان رانیخانم ام:  دیمج

 ..شده  رمیشرمنده ، من د: خودش جمع شد  يتو یکم

 .. یکرده ، من نم میتو هم عصب ي هیگر: چشم دوخت  يبه خنام نامدار و

  میخوا یم گرویاز شش ساله که همد شیب دیمن و مج.. راستش .. حق توئه ..  ستیتو ن ریتقص -

 واقعا ؟ :  میمتعجب شد ارنیو ام من

 تا حاال ؟ دمینشن يزیمن چپس چرا :  رانیام

 خوابگاهه ؟ يمنظورت از دخترا:  ينامدار

 سر تکون داد  دیتائ به

 يزیتو دانشگاه چ میعادت کرده بود گهید یعنی؛  میما از همون اول هم مواظب بود نکهیبه خاطر ا:  دیمج

 میلوند

 میمجبور بود یعنی:  ينامدار

 ؟ نیمجبور بود -

 چرا ؟: ادامه داد  رانیو ام میهم نگاه کرد به

 همه با ازدواج ما مخالفن نکهیخوب به خاطر ا.. خوب :  ينامدا

 مخالفن ؟ چرا ؟ -

 میما از قبل با هم دوست بود نکهیبه خاطر ا..  يلج و لجباز: دیکش ينفس آه مانند دیمج

 ؟ نیدوست بود:  رانیام

به هم  رستانیدوران دب یول. بودن  بهیبا هم غر بایالبته خانواده ها تقر..  میبود هیما همسا.. اوهووم :  ينامدرا

 ..و  میعالقه مند شد

 ؟ نیبا هم دوست شد: جاش ادامه دادم  به

 ..اومده بود  شیکه پ يدو تا مسئله ا یکیبه خاطر  واشی واشیامد ؛  شیخوب پ:  دیمج

 ؟يچه مسئله ا: رو قطع کردم  حرفش

 .. دمیرو با هم به جون خر رانیو ام دیچشم غره مج و

که من داشتم شروع  یمزاحم ياول ارتباط ما سر مسئله : کرد  یرفتار م زیمسالمت آم يخوبه خانم نامدار باز

 سادیطرف وا ي، جلو یبچه محل رتیبا غ دیشد و مج
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که قبول  يشد ؛ تا روز شتریرابطه ما ب واشی واشی: سرم رو تکون دادم که خودش ادامه داد  هیسکوت بق در

 ..دانشگاه  میشد

بود  نیا.. رتبه من چندان جالب نشده بود  یهزار بود ، ول ریز نیرتبه نازن: کرد و اون ادامه داد  ینگاه دیمج به

 .. میخورد رو انتخاب کرد یبه رتبه من م یمشاور و هر چ شیپ میکه رفت

، بو ببره  میرتبه و رشته قبول دنیکرده است ، با د لیباعث شد برادر بزرگ من که خدش تحص نمیهم:  ينامدار

تو  دنیسرك کش هیبعد با  یبار نرفتم ؛ ول ریکرد به من و منم ز لهیپ. کاسه است  مین ریز يکاسه ا هیکه 

 شد  دهیبه خانواده ها کش هیلو رفت وقض ی، همه چ میزندگ

بود ، اونم چن  ینیسنگ زیچ یدوست نیمن ، ا یهبما ، اونم با خانواده مذ یشهر با بافت سنت يو خوب تو:  دیمج

  .. شیسال پ

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 نیکه اگه کوچکتر دیو داداش من خط و نشون کش میهم با دعوا شروع کرد مونویما دوره کارشناس:  ينامدار

بره  یم خیتا ب خی، سر منو ب نهیبار ما رو با هم بب هی یو اگر آشناش حت چهیدانشکده بپ ياز ما تو یثیحرف و حد

! 

 .. نیداشته باش يخانوادهد ا نیهمچ ادیبهتون نم:  من

 !کرده است  لیداداشت تحص یخصوصا که گفت:  رانیام

داداش من خودش با زنش دوست بوده قبل  نیو خانواده نداره ؛ اتفاقا هم التیبه تحص یربط چیه ییزایچ هی -

به خاناوده  شتریباشن ، ب زایچ نیاهل ا شتریخودشون ب یآدما هر چ دمیرس جهیتن نیواقعا به ا یول.. ازدواج 

 ! رنیگ یخودشون سخت م

 زمیقبلش عز یالبته منو که فاکتور گرفت:  دیمج

 راحت تر شد یو فضا کم میبه خنده افتاد یحرف همگ نیا با

 قرار داد و قهوه اش رو برداشت يرو وسط خودش و خانم نامدار کشیک دیمج

برادر تو مخالف بود ، مجبور  هی نی؟ هم نیفقط هم: به حرف اومد  رانیکردم که ام یرو مزمزه م مییچ داشتم

 ؟ نیطور پادرهوا باش نیتا االن ا نیشد
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نه ، گفتم که ، : کرد جواب داد  ینگاه م يگذاشت و همزمان که به خانم نامدار نییقهواه اش رو پا دیمج

،  مینیب یم گرویهمد یگاه یو حت میاخو یم گرویصداش دراومد که ما همد یبودن و وقت یخانواده من مذهب

 .. واکنش نشون دادن  هشد و البت دهیدعوا راه انداخت ، موضوع به خانواده منم کش نیبرادر نازن

 بزرگ تر شروع شد يو بعد دعوا:  ينامدار

 ؟ نیدعوا هم کرد: وسط  نیا رانیمن و ام میکر شده بود گروه

تا  دیطول کش میماه و ن هی نمیاومد ، واسه هم شیبرادرامون پ نیب یزد و خورد حساب لیاون اوا. آره :  دیمج

 .. يبدن برن خواستگار تیخانواده من رضا

 يخواستگار:  دمیو ناخود آگاه پرس میدوباره به هم نگاه کرد رانیهم قفل شده بود و من و ام يتو دستهاشون

 ؟  نیهم رفت

 !هم  یه رفتنو معلوم بود چ یطوالن ياز اون خنده ها..  دنیخند

 ؟  نینازن دهیبار رس 15به .. تا حاال فک کنم .. چه جورم  -

 بار 13نه هنوز ، تا حاال شده : انداخت  سرباال

 بار ؟ 13:  رانیام

 بار هنوز مواقفت نکردن ؟ 13 نیبعد ا یعنی:  من

قهر و  یکردن ؟ تازه خانواده من که بعد کل یهمه به زور به هم سالم م لیاون اوا شهیباورتون م.. نه :  ينامدار

تو دانشگاه  میگردنمون انداخت که حق ندار نشویهم از اون طرف د دیمامان مج.. دادن  يدعوا اجازه خواستگار

 .. میدار کیسالم عل هی، مام فقط  میدور وبر هم بپلک

 هی يخوا یاگه م گنیم..  مینیب یگوششون همو م ریهمونجا هم ز.  میای، با همم م میریبا هم م یول:  دیمج

منم نگم  گهیبا هم جور شدن که د نیحاالم که اونا همچ.. چشمش  ي، بذارش جلو یکن میقا یاز کس ویزیچ

 ..ذارن  ی؛ مادرامون خودشون قرار م يخواستگار

 ! ومدیخنه ام هم نم یتعجب کرده بودم که حت يقدر به

 چه جالب : داد  هیلبخند گل و گشاد به عقب تک هیبا  رانیام اما

کردن ،  يو واسه نوه عمه من خواستگار دیمج يوسط دختر خاله  نیکه ا نجاستیجالب ترش ا:  ينامدار

 ..جواب بله رو هم گرفتن 

 ؟ نییبعد اونوقت شما هنوز پادرهوا:  من
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 ..خوشش اومده و  یلیمدت پدر خانومم از من خ نیا يکه تو یی، از اونجا هینه د:  دیمج

 بار بار آخر باشه  نیکه خدا بخواد ا مشونیپز یم میدار گهیسر قولم بهشون موندم ، د:  دیدرخش چشمهاش

 ؟ يخواستگار نیبر نیخوا یبازم م -

 دیپرس یداشت ازم م روزیمامان من که د.. ، وقتشه  گهیآره د -

 ؟ نیکن یم کارشیچ نویپس داداش نازن:  رانیام

که بهطور موقت  دمینداره و به خصوص االن که خانواده ها با هم خوبن و مج يبهانه ا بایتقر گهید:  ينامدار

 رفته شمیسرباز. سرکاره 

 ؟ یشده سوءاستفاده کنه ، چ يصفار يکه درباره من و آقا يا عهیشا نیکه اگه بخواد از ا نهینه ؛ منظورم ا -

واقعا فقط  رانیاومد ، ام یکه به نظر م يزیدم که برخالف چکر یفکر م نیکه سکوت شد ، به ا يلحظه ا چند

 !به فکر خودش نبود 

  میدیم حیبهشون توض.. خوب :  دیمج

 .. شنی، قانع م دهیمن به تو توپ يبه جا دیو مج یتو دوست من میبهشون بگ یوقت. آره :  ينامدار

 ، نه ؟ گهیسرسرائه د ياون روز تو قایاالن منظورت دق:  رانیام

نگاه کردم که از دوستش رو برگردوند به سمت  رانیخنده سر تکون دادن و من هاج و واج به ام ونیم ییدوتا

 ! ..بچه پرروها : لب زمزمه کرد  ریمن و ز

 ، نه ؟ گهید نیرفع و رجوع کن نیخوا یطور م نیاون رفتاراشو هم هم زیکال همه چ - -

 !لبخند بزنه و با تاسف سر تکون بده  حرف خنده شون پهن تر شد و باعث شد اون هم یب

بتونه  دی،مج يتموم بشه و باالخره بعد عمر يخواستگار يتا کارها میهمچنان ساکت بمون رانیشد من و ام قرار

 ! رهیخانم که نه ؛ از خانواده هاشون ؛ بگ نیبله رو از نازن

 .. بشه  داشونیکتابخونه پ يحق ندارن با هم تو گهیقول رو ازشون گرفت که د نیهم ا رانیدر آخر ام اما

کجا منتظر بمونه تا با  دیاونوقت مج "دوستش که  يریباج گ نیخانم پکر شد با ا نیاول نازن يچند لحظه  هر

 گهی، د شهیدرست م زیهمه چ گهینداره ، تا چن وقت د بیع: زود به حال اولش برگشت  یلی، اما خ "؟ میهم بر

  میمث تو رو بکش یکیمنت  ستیالزم ن

 ان شااهللا هر چه زودتر : و دست به دعا بلند کرد  دی، خند ووردیهم کم ن رانیام خانم
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بودم که نه تنها به ندرت  دهیچیبه هم پ نایدرس و تدارکات مراسم س ونیاونقدر م.. هفته به سرعت گذشت  دو

 !باشگاه و بچه ها هم گذشته بودم  ریاز خ گهیکردم سراغ کتابخونه برم ، بلکه د یوقت م

اما در عوض استاد آزاد از ! .. بود  دهیگرفته بود که رس بچه ها رو کش یبر خالف معمول امتحان سخت ينور

 تونست به دلشون راه اومد  یدل بچه ها در آورده بود و تا م

 قیبه توف ینداشتم ، اما به عبارت يادیدرس ز..  دمیکتابخونه د يرو تو رانیروز بعد امتحان دکتر آزاد ، ام دو

بندرامامشون ، موندگار دانشگاه شده بودم تا  يفرنوش به خونه  ي هیزیبردن جه يها یفرار از خرحمال ياجبار

 من خودشون برن  الیخ ی، ب رمیدوساعت تاخ یکیبا  دیشا

 يوندگار شده بود که باالم یکارشناس یفارس يقسمت کتابا يربع بعد تو هیساعت بعد من اومد ، اما تا  مین

 سرش رفتم 

 سالم - -

 بار اسمش رو صدا بزنم  نیسرش رو بلند نکرد که باعث شد ا یحت

 سالم عرض شد رانیخانم ام - -

 ..کردم  یحواسم نبود ، فکرشو نم دیببخش.. سالم  يوا:هول به طرفم برگشت  به

. کنم ، من بد موقع مزاحم شدم  یخواهش م: کم کنم  شیکردم با لبخندم از دستپاچگ یبلند کردم ، سع دستمو

 اومده  شیپ يزیچ دی، گفتم شا نیسادیوا نجایربعه ا هی دمید

همشون .. بده  حیکم مفصل تر توض هیباشه ،  يقو يمبحث سر يخوام که تو یکتاب خوب م هی.. نه  - -

 .. گنیم زویچ هیهمون 

 ؟ نیرو خوند نی؟ رود نیکن ینگا نم زویآنال يچرا کتابا - -

 .. ادیخوشم نم نیاز رود: اخم کرد  یخنده ام گرفت وقت -

 هست حاال ؟ تونیخوب واسه چ: بشاش گفتم  يبا همون چهره  -

مبحثه ؛  نیا يدارم که مشکلش تو یشاگرد خصوص هی:  دادیتر نشونش م يجد شیشونیپ يتو زیاخم ر -

 !توش  ستمیخوب ن یلیمنتها من خودمم خ

 ؟  نیکن یدکتر مصاحب رو نگا نم زیخوب چرا آنال:  دیبه ذهنم رس يفکر

 دکتر مصاحب ؟ - -

 ؟ نیازش نخوند يزیآره ، چ - -
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  دمیهم ند نجایا.. نه  - -

 ترجمه ؟ ای فهیتال: رفت  یسمت مخزن داخل به

 نیکن ینم داشیپ نجایا یول..  فیتال - -

 بودم چشم دوخت  لمیمع کردن وساکه در حال ج یبه من یو سوال ستادیقفسه ا کنار

 داده حیتوض نیبهتر از رود میلیخ.. داره کتابهاش رو  يکتابخونه مرکز: رسوندم  انیبه پا انتظارشو

 .. رهاش کرده بود رفت که از کنارش رد شدم  شخونیپ يکه رو شیشگیطرف کالسور هم به

  میکرد و همقدم شد يکه براش نگه داشتم که رد شد ، تشکر يدرورود از

 باهاتون نبودن امروز ؟ يخانم نامدار - -

 !بودن  يصفار ينه که آقا - -

 یبه خاطر امتحان ، ول شیچند روز پ نیبود تا هم نینازن.. کردم  ینه ، شوخ: نگفتم که خودش ادامه داد  يزیچ

 کنه  یرو استراحت م يبعد امتحانش چند روز یخوب هر آدم عاقل

 درد نکنه دست شما  - -

 ..گفتم  یخودمو م.  نینـــه منظورم شما نبود: افتاد  شینگام کرد تا دو هزار یسوال يلحظه ا يبرا

 بودنش ، منصرف شدن نجایا لیدل يادآوری؛ اما با  يبپرسم چرا استراحت نکرد خواستم

،  دیدیکه دشون رو چ یاز همون روز اول دیمج یول: که ادامه دادم  میسکوت در انتظار اتئبئس نشسته بود يتو

 .. ومدین

قهقهه ام بلند شد ، شونه هاش شروع به  يخواست که تا صدا یخودم رو م يانگار اجازه لبها دنیخند يبرا

 باز شد ییصدا یصورتش به خنده ب يلرزش کرد و تمام اجزا

  انیدوباره ب..  رمیبرم حرفمو پس بگ.. تا  نیاگه ناراحت..  دیببخش - -

 ..نه نه تو رو خدا : شدم  مشیتسل

 ..شد اگر  ینم يهم صحبت بد... سکوت رو شکستم  نیمن بودم که ا نیسکوت شد و بازم ا دوباره

دورو  دی، مج نیبا هم يکه هر وقت شما و خانم نامدار نیداد یهشدار و هم م نیبهشون ا دیفک کنم با - -

 نشه  داشیبرتون پ

 ..خودش متوجه موضوع شدهد باشه  گهیفک کنم دوستتون حاال د یول. شماست  حق با: رو تکون داد  سرش

 ...دادیرفتارا و نشون م نیو ا هیدونست دلش با ک یاون قبال هم م. دونم  یم دیمن که بع - -
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 نشست خیادامه حرفم ، س دنیکه با شن دادیمخالفت سرش رو تکون م يبه نشونه  داشت

سوتش  میاستاد نور شیبود پ کیروز نزد هی یهست ؛ حت يزیشما چ نیکردم ب یراستش خود منم فک م - -

 و بدم 

 ؟ یچ یسوت: نظرم رنگ به رنگ شد  به

 ..به شما  دیمج نکهی، ا گهید نویهم یسوت.. خوب : به طرفش برگشتم  کامال

 ؟ شهیشانس من زبونت سرخود م شهیدونم شما چرا هم یمن نم:  دیجا جه از

 ؟ یپ یعنی: ند شدم از جام بل منم

 کنه  یموقع کار م یافته ، ب یموقع از کار م یکه ب نیهم یعنی - -

نمره  هیاگه همون روز اول که شروع کرد سر ..  گهیم زنهیبچه پررو تو چشم من زل م..  یلیبرخورد ؛ خ بهم

 !طور شاخ و شونه بکشه واسه من  نیدادم ؛ االن جرئت نداشت ا ی، جوابشو م دنیچیناقابل به پر و پاچه من پ

 چند ، بازم نتونستمم چشمامو ببندم و دهنمو باز کنم  هر

داره  یدونم دو نمره ناقابل اصال چه ارزش یمن نم.  رانیحرف دهنتو بفهم خانم ام:  دمیکش قیتا نفس عم چن

ه حقت بود ؟ ثالثا ، اصال دو نمر یکیاون  ی، مطمئن ی؟ در ثان يسوز یازش م يکه تو بعد چن ماه ، هنوز دار

کم فکر  هیاول  ستیکرد ؟ بهتر ن یم جادیا رییتغ مشیتو تصم يزرم دکتر نور یم یگفته که اگه من حرف یک

 ؟  ی، بعد حرف بزن یکن

 ي جهیصدام باشه ، نت ياز کنترل من رو یاز اونکه ناش شیکرد ، که انگار ب یبه حرفهام گوش م یسکوت يتو

 !بهت انفجار خودش بود 

 يزدیم میاگر حرف..  یگیباشه ، شما راست م: بار آرومتر از من  نیانفجارش که تموم شد ؛ به حرف اومد ، ا موج

 ..اما . داد  ینم یتیاهم چیاون احتماال ه

 زد یکه از وراء بازدمش ، درخشش نگاه صاحبش چشمم رو م دیکش یقیعم نفس

 من و شما رو عوض کنه  ي، اونقدر قابل داشته که جا یگیکه شما م یقابلنا يدو سه نمره  نیاما ا -

 داره ؟ ی؟ چه ربط یچ یعنیمن و شما ؟ يجا: برده بود  ماتم

 میسطح معدل بود هی يکه تو یی، من و شما يواحد 4درس  هیاون دو سه نمره واسه .. که  نهیربطش به ا -

 ..، شما رو باال  نییداده ؛ من رو کشونده پا زیرو از هم تم
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 يتو دی، پر امیب رونیحرفهاش ب دنیشن ي هیمهلت بده از اون شوك اول نکهی، بدون ا عیسر یلیو خ گفت

 .. نیرو زم دهیهو از آسمون پر هیکه معلوم نبود تا حاال کجا بوده که االن  یاتوبوس

سوار  عیش سر "بپر باال" هیعمول ، با بار برخالف م نیو ا دمیرو د مانیبعد ، نر قهیشانس خوبم بود که دو د از

 دانشکدتون ؟ يری؟ م يسالم چطور: شدم 

 چطور ؟. آره : و واج نگام کرد  هاج

 به اتوبوس دانشگاه برسم  دیبا -

 ؟ یافت یچرا راه نم: کردم  نگاش

 .. میسیپل لمیف هی يلحظه حس کردم تو هی،  يطور که تو سوار شد نیا.  یچیه: رو گاز گذاشت  پا

 ؟ یتوش جا گذاشت يزیشده ؟ چ یچ: ندادم که دنده رو عوض کرد  یجواب

 ..توشه که  یکینه ،  -

  هیعشقس عاشق پیپس تر.. ول  يا -

 نمیخوام بب یگفته در رفته ، م يزیچ هی اروی.  شمیممنون م یکم چرت و پرت بگ: کردم  یسر اون خال حرصمو

 نه ؟ ایراست گفته 

 دعواست پس ؟ -

 ؟ ياش دار هیبه بق کاریچ. دانشکدتون  ستگاهیبابا تو منو برسون ا.. نـــــه  -

 ؟ امیبات ب يخوا یم: کرد  يرو ادهیترمز که زد ، دوباره رو اعصابم پ رو

  میممنون که رند.  ستینه الزم ن: تو هوا تکون دادم  یست

:  دمیمانتوش رو کش نیبه ساختمون کتابخونه ، جلوش رو گرفتم و آست دهیداشت ، اما نرس یتند قدم برم رانیام

 صبر کن خانم

 ؟ یکن یکار م یچ: دیرو عقب کش دستش

 ..سستم کرد ، اما  يسرخش لحظه ا يچشمها

  يبار جواب بد نیبهتره ا یول.  یی، شما رهیکنه و بعد در م یخواد م یم يکه هر کار یاون. نکردم  يکار -

 ستمیبدخ ، من ن دیکه جواب با میاون.. داشت  قتیکه گفتم حق يزیو بدم ؟ چر یجواب چ -

 نی، من هم قتهیحق یو بگ یکن هیطور تظاهر به گر نیاگه ا يفک کرد..  یو در رفت يپروند يزیچ هی -

 ؟ یبرس يخوا یم ی؟ به چ هیحرفا چ نیکنم ؟ قصدت از ا یباور م يطور
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 برسم ؟  یبرسم ؟ من به چ یبه چ -

. شما باور نکن .. خب  یلیخ: و برگشت طرفم  دیبه صورتش کش یمکث کرد ؛ دست يزد و لحظه ا یچرخ مین

 فک کن من دروغ گفتم 

 ؟ یگفت یدروغ نیهمچ ی، واسه چ یدونم که دروغ گفت یم:  دمیرو کش نشیحرکت آست نیح دوباره

..  یخودت بپرس يبر یتون یم یرفت ؛ ول، هان ؟ از دهنم در  یواسه چ..  یواسه چ: قدم جلو اومد  هی یحرص

بوده ؟ بپرس چقدر  یک تیبرو از خانوم بازدار بپرس نفر بعد.  يآموزش که خوب جور يالحمد هللا با خانوما

 نه ؟ ایداشته  يریچند نمره تاث نیا یکه بدون يسواد دار نقدرمیباهات فاصله داشته ؟ ماشااهللا ا

توان  یمن حت یکرد ؟ وقت یم یاما چه فرق! آغوشش پنهان کرد و پشت به من راه افتاد  يرو تو دستهاش

 شتریب يحرفا دنیکش رئنیب يهضم حرفهاش رو نداشتم ، چه برسه به دوباره نگه داشتنش برا

همراه  هیبق! من بود  يبرا لیوسا ونیکه تحملش رو داشتم ،منتظر موندن سامان همراه کام يزیچ نیآخر

من  بتیبه غ یحال ، راض نیو با ا. بودن  دهیفارس رو به ته رس جیبودن و تابه حال حتما آزاد راه خل رفتهنایس

 راهیبد و ب یخونه رو هم نداد و با کل يتو لمیاجازه گذاشتن وسا یسامان حت! نشده بودن  یکارگر مفت و مجان

 !هدر نره  یپول نیاز ا شتریسوارم کرد تا ب

خونه تازه  يو همونجا ، تو میبرگشت شبونه رو زد دیکه ق میخسته شده بود يبه قدر لیجا به جا کردن وسا از

پخش کارت دعوت دوستاش رفت و ما  يصبح روز بعد ، سسنا همراه فرنوش برا.  میشده به خواب رفت دهیچ

ذاشت که از فردا شب ،  ینم شنومطمئنا اگر سر صبحانه سر به سر فر..  می، جاشون گذاشت یهم با نقشه قبل

شد ؛ متوجه خنده  یخونه نم يخوابه ؛ و باعث بحث فرنوش سر افتتاح دو نفره  یخودش م يخونه  يتو گهید

و  لیاز دال یمین شهیکرد ؟هم شهیاما چه م..  شدیخنده ها م نیا ي گهید لیمادر و خواهرش و دل یپنهان يها

 !  رهیگ یما قرار م دید يجلو عیمنشات وقا

هر چند ! بودم  دهیرو که همون روز عصر شن ییببرم حرفها ادیاون شب و جو شاد بعدش ، باعث شد از  یشلوغ

 دیشا.. ببرم  ادیزدم تا از  يمن فکرش رو به کنار.. بردن بهانه بود  ادیدونستم از  یم ی، خودم بهتر از هر کس

تونستم باور کنم  ینم..  ستیکه هستم حق من ن ییخواستم باور کنم ، جا ینم.. خواستم باور کنم  یچون نم

 کردم ؟ یکار م یچ دیپس دادنش با يبرا.. رو گرفتم و حاال  يا گهیحق کس د

.. درست باشه  يزیچ نیامکان نداره همچ.. نه نه .. دوباره  دیمن ؟ با يبه جا ادیدادم تا اون ب یانصراف م دیبا

از . که با من مشکل داشت  يدید ینه ، ول! .. اهل دروغ گفتن نبود  اون که یول.. حتما بلوف زده .. بلوف زده 
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 يا گهیسال برخورد د 4 نیا ي، ما که تو بوده لیدل نیبه هم دیاش هم شا نهیخوب ک... داشت  نهیمن ک

دور و اطرافم نداشتم ،  يبه دخترا یمن بودم که توجه نیا...  میشناخت یدورادور م گرویسال همد 4،  مینداشت

 یصبر م دیکرد ، چرا با یسر باز م نایاگر بود حتما قبل از ا.. پره  يا گهید يدلش از جا دیاون داشته ، شا دیشا

 یتوهم زده ، تو از کجا م دمیشا..  يحرفهاش رو با خانم نامدار دمی؟ اصال ، اصال من خودم شن نکرد تا اال

ووو اما گار آدم  ادیم شیپ! ناراحت شده که توهم زده  نقدریو استاد اون روز ا از رفتار من دی؟ هان ؟ شا یدون

دونم ، نم  ینم.. که دخترا دارن  يبرگذارخ نی؟ اونم با ا شدیتا االن کل دانشکده پر م دیبود ، نبا يطور نیا

 تونه درست باشه  یحرف نم نیدونم ا یمن فقط م. دونم 

سر کالس . کار مصر تر از من بود  نیبه ا رانی، اما انگار ام وفتهیدوس نداشتم چشمم بهش ب چیمنم ه نکهیا با

 یم هیحاش يهمچنان تو يسر کالس دکتر نور نکهیعقب تر ، کنار دوستاش جا گرفت و با ا یدکتر آزاد کم

؛ از  دمید یم گرویاز اون همد رونیب ایدانشکده  يتو یوقت یحت. داده بود  ریینشست ، باز هم جاش رو تغ

و به خاطر ! کارش خوشحال بودم  نیقلبا از ا! کرد  یراهش رو کج م شدیکه متوجه من م يهمون فاصله ا

عقب  یگرفتم منم قدم میزدم ، تصم یبعد از کالسها به کتابخونه سر نم گهی، د نایس یعروس يبرا نکهیا

ادامه  یلیخ تیوضع نینمونده بود که بخواد ا يزیترم چ انیتا پا نهخوشبختا. سراغ اونجا نرم  گهیو د نمیبنش

 داشته باشه

، اما مگه  دمیرو انجام م دمینفرم که خر نیدونستم آخر یم.  میرفت رونیب دیخر يبرا دهیعصر همراه سپ دوشنبه

 ! نایبودن و منم جور کش س یعروس يتدارکاتشون برا لیمشغول تکم روزید نی؟ تا هم شدیم گهید يروزا

 یم دیخودم نبا يمردد بودم و به رو.. کم بشه  المیاز فکر و خ شدیباعث م..  یشلوغ پلوغ نیخوب بود ا امبر

به خودم اعتراف کنم  یداد که حت ی؛ غرورم اجازه نم میفعل گاهیدارم نسبت به جا دیترد.. دارم  دیآوردم که ترد

 يبه رو دینبا.. رفته  نیحرکت ؛ از ب هی،  تعلللحظه  هیاون همه تالشم ؛ با  ي جهینت نکهیشکستنم رو از ا

 یخودم م يبه رو دینبا "؟ یک ي؟ برا یچ يسال خودم رو در صدر نگه داشتم برا 4پس  "آوردم که  یخودم م

 يسال هر وقت تو 11 – 10من .. رفت هوا  یشد و م یاز ده سال پسر نمونه بودنم ؛ دود م شتریآوردم که ب

 دیاون دختر رو ؛ با يحرفها رفتمیپذ یاگر م..  دمی، با افتخار تمام افتخار خانواده رو د دمبه خودم نگاه کر نهیآئ

 .. دیبا.. دادم خودم رو  یشکستم و دوباره شکل م یم دیبا. کردم  یاز نو شروع م

 دهیجا خر نیرو هم از هم نای، کت و شلوار س مینیمغازه رو هم بب نیا -
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بهانه .. ؟  یهام رو چ دهیکرد شن یم دی؟ اگر تائ یکرد چ یم قیاگر تصد.. خانم بازدار نرفته بودم چون  شیپ

هم  دیکه تائ میریگ "بهانه بود ..  هیقض نیبودن زمان طرح ا ریبهانه بود ، د.. بود ، سر باز زدنش از جواب دادن 

 "کنه 

 ینم يزیخوبه واسه خودت چ.  میتا حاال ده تا مغازه رو گز کرد ياز عصر. ، من خسته ام  دهیدونم سپ ینم -

 يبخر يخوا

حاال .  شمیتر م ی، منم وسواس میریبگ نویهم یگیذارم ، تو م یم ی؟ دست رو هر چ هیمن چ ریخوب تقص -

 ..یداداش..  مینیبب ویکی نیهم میبر

 ..گذاشته بود  ریرفتارم تاث ي، ناخودآگاه رو میذهن يها يریدرگ. سر تکون دادم و وارد مغازه شدم  خسته

  ای ی؟ از سر هفته بداخالق اوشیچت شده تو س:  دیدو یم بایدنبالم تقر دهیسپ

به دور و برت خوب .. ، فقط خسته ام  دیسپ ستین يزیچ:  دمیچشمام کش يبه ابروهام دادم و دستمو رو یگره

دونم کت و شلوار  یمن نم.. خونه  میریدارم و م یبر م يزیچ هی، خودم  يدینپسند يزیچ نجاینگا کن که اگه ا

 ؟ نجایا میکنه ؟ اصال مگه من دامادم که کشوند یم یبا کت و شلوار چه فرق

 ..کت و شلوار انداخت  يها فیبه رد يا دارانهیمآبانه من ، نگاه خر رزنیپ يتوجه به غرغرا یدور شد و ب ازم

 هیکرد با بق یمغازه اش واقعا فرق م.. ، دهنم و بستم و چشمامو باز کردم زنم  یواسه خودم حرف م دمید یوقت

 ..رو بپرونم  دهیشده بود به سپ شیریکه س يجلوتر رفتم تا پسر فروشنده ا.. هم جنس هاش و هم .. 

 ؟ يدیپسند میزیچ -

 ..رو نشونم داد  میکت و شلوار خوش دوخت تن مانکن روبروئ یوقت زدیبرق م چشمهاش

 ؟ یستین یداماد تاالر سمت چپ انایشما اح.. واو : شد  رهیبهم خ طنتیبا ش فرنوش

 منه ها  قهیسل: خنده جوابش رو داد  ونیبود و دستش به بازوم بند بود ، م ستادهیکه کنارم ا دهیسپ

 .. ياز عروسا ندار یخودتم دست کم.  نمیب یدارم م -

.  گمیم کیتبر:  دمیگذاشتم و بعد مدتها صورتش رو بوس نایدست س يو باالخره دستمو تو میدیخند دوباره

  نیخوشبخت بش

 دست راستتم بکش رو سرش نایس:  ختیفرنوش مزه ر دوباره

کرد  یم یداشت سع دهیبغل کرده بودن و سپ گرویهمد دهیو سپ نایجداشدم و روبروش قرار گرفتم ؛ س نایس از

 ..بمونه ، ببوسدش  یباق نایصورت س ياز رژش رو يرد نکهیبدون ا
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 ..نگران من نباش .  ختنیوقت دارم و اال خاطر خواهام ر ادیمن هنوز ز: فرنوش رو دادم  جواب

 .. فتهیخودش -

؛  یشیما خوشبخت م یخوب تو که حتما با داداش: رو و حرفو عوض کردم  دنشیگذاشتم لب برچ جوابیب

 مواظب جواهرمون باش

 .. يبچه پررو :هوا بلند کرد  يگلش رو رو دسته

 شهینوبت زن خودشم م.. گفت  نویطور بود ، به منم هم نیهم یاز بچگ نیا. ولش کن فرنوش :  ایرو

 .. یگفتم ؟ تو که زن داداش خوب من يزیمن ؟ من به تو چ: سمتش و به خودم اشاره کردم  برگشتم

 ؟  يبرام کادو آورد یحاال چ..  يچقدر تو زبون باز: جواب داد  ایرو يجمع بلند شد که فرنوش به جا خنده

  گهی؟ خودم اومدم د يخوا یمگه کادو هم م.  یچیه -

  اوشینکن س یشوخ -

 نیخودت بب ایب:  دمیکش رونیشلوارمو ب يبهایج

 ؟ ینیب یم يزیآقا شما چ:  دمیهم چرخ نیرو به دورب و

 نکن يزیکادو نخواستم ، آبرور.  وونهیزشته د:  دیبازوم رو کش فرنوش

 ..دونستن  ی؛ آخه همه م دنیخند یکردن و م یما نگاه م لمیساکت بودن و فقط به ف هیمدت بق تمام

 ..رو دستمون  وفتادین نجای، کادوشو بده تا هم دیسپ. نکن  هیخوب حاال گر -

 براش ؟ ينداز یخودت م: نایکادو رو باز کرد رو به س کیکه جعبه کوچ دیرس دهیاز من به سپ نگاهش

 ؟ هیچ:  دیسرك کش فرنوش

 من فقط پول دادم. دونم  یمن که نم: باال انداختم  شونه

 اوشیاز طرف من ، پالکش س رشیزنج.. و پالکه  ریزنج. کنه  یم یشوخ: بهم زد  يسقلمه ا دهیسپ

 ، برعکس گفت گهیدروغ م -

 ؟ هیکادو چ یدونست یباور کردم که تو م يفک کرد. تو ساکت : رفت  يچشم غره ا فرنوش

 ..گردنش ندازه  يتا گردن بند رو تو دیچرخ نایبه طرف س و

سرحالم آورده بود ، اما  یبود ؛ هر چند آخرش بهتر از اولش بود و سربه سر فرنوش گذاشتن حساب یخوب شب

گفت  یم ییبود و از دخترا دهی، بهم چسب میبود ستادهیقسمت بانوان ا يکه تو یهم که تمام مدت دهیسپ يحرفا
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 یم فیکنه و دونفر رو ده نفر تعر یم اقدونستم اغر یم. نبود  ریتاث یزدنم گرفته هم ، ب دید نیونو حکه مچش

 کرد  یحرفاش کم نم دنیاز لذت شن چیموضوع ه نیحال ا نیکنه ، و با ا

 يجلسه  نیخانم بازدار ، که آخر شیرفتن پ يهفته بعد مث برق و باد گذشت و من اونقدر دل دل کردم برا دو

گذاشتم که هنوز هم برام پا در هوا بود درست بودن و  یدرس يترمم هم تمام شد و بعد اون هم تمام وقتم رو پا

و  دنیعادت شده بود د هی.. موضوع  نیعادت شده بود برام پشت گوش انداختن ا هیهر چند ، ! .. نبودنش 

 .. رانیام دنیند

کرد ، آسون  یبود و انگار اونقدرها هم که فکر م ينامدار همچنان سرگرم سرو کله زدن با خانواده خانم دیمج

 ..  رانیدادن رابطه اش با خانم ام حینبود توض

 ییبه تنها نیرام. زدم  یکمک بهش به خوابگاهشون سر م يوقتا برا شتریبه فکر افتاده بود و ب یکم احسان

 يبرا یکنم بهانه خوب یفکر م..  دیو مج شدیهم همراه ما م یمیبا آرمان و ن یمی، ن الیمشغول بود و دان

اون همه  يکه خانم نامدار یدوست ونا فیوسط تکل نیدونم ا یکرده بود ؛ فقط نم دایپ يخانم نامدار یهمراه

 ؟ شدیم یکند ، چ یبود و از کتابخونه و اون دل نم دهیبهش چسب

به  یحت.  ومدیبه نظر نم يبد يبود و بچه و آرمان  الیدان ي؛ اتاق کنار دمیخوابگاه بچه ها د يرو هم تو عماد

 متوجه مطلب شد يکه فور دمیو احسان ، درباره اش از آرمان پرس الیدور از چشم دان

 نیمنکر ا. بودم  دهیند يزیتعجب کردم ، آخه قبل اون از عماد چ دیبگم ؟ منم از رفتار اون روز مج یواهللا چ -

همون دورادور مث .. شناخت  یو به زور م دیاصال مج.. طور راحته  نیبا همه هم یکم پرروئه ول هیکه  شمینم

 .. فقطنداره ،  یهم صنم رانی، با خانم ام دمیزبونشم کش ریز.. تو 

 ؟ یفقط چ: شدم  کنجکاو

ها ؛ واسه  نهیزم نیصاحب تجربه شدم تو ا گهی، خودم د یشناس یمنو که م یخواست لو بده ؛ ول ینم.. فقط  -

 .. بارم احتماال نخ داده  هیرو گرفته و  يچشمش خانم نامدار ینگ یکه بگ دمیحرفاش فهم يه الاز الب نمیهم

 ؟ يخانم نامدار: گرد شد  چشمام

دمشو  دیمج نی، که هم دهیدورو برش پلک میچن بار هی،  يبعد نگرفتن خانم نامدار. آره : سر تکون داد  متفکر

 ؟ يداده به نامدرا ری، چرا گ رانهیام چشمش دنبال دیدونم اگر مج ی، فقط نم دهیچ

خواد  یو م رانیام دیکه مج یمطمئن..  يتر کیاز هممون نزد دی، تو که به مج اوشیس: طرف من برگشت  به

 ؟
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 ؟ هیمنظورت چ -

 ..من شکم به  ی؛ ول رانیهم شده ام عهی، شا رانیداده بود به ام ریگ دیدرسته که اون روز مج.. آخه  -

 زیچ.  نیبچه مثبت ما رو بب یهم اتاق:  دیبه دست حرفش رو قطع کرد و به اون خند يکتر الیاومدن دان با

 ؟ ییجز چا ینداشت يا گهید

زنونه  يها يمدام دنبال خاله باز دهیدو هفته ، مامان و سپ نیا يو تو دیدو ترم دو هفته طول کش نیب التیتعط

 ! گرفتن  یم يکردن ، خانواده ما روهم سر جهاز یو فرنوش رو دعوت م نایهر کدوم از اقوام که س.. بودن 

و خانواده فرنوش  نایخودمون و عموا يخونه  یمهمون يامتحانا مجبور شده بودم تو يکه تو يدوسه بار همون

که  یدو هفته هم به بهانه باشگاه نیا يدرس و تو يکرده بود و بعد به بهانه  ایرو مح میدائم يباشم ، حضور

 ! طرف بودم  هیرفتم ، هر روز  یبه ندرت م

شده  ریسرحال تر از قبل ؛ هر چند بعد دوسه روز چنان با خانواده اش درگ یبار کم نیباز برگشته بود و اما ا دیام

دعواتون سر  دمیپرس یکه ازش م یاما هرچ! .. من عسلم خوردش  هیشد که بشه با  ینیتر از ا یبود که برزخ

 .. ستین یخاص زیگفت چ یکالم م کیبوده ؟  یچ

 بتونم با بابات حرف بزنم و درست شه  دیمن حق رو به تو بدم ، شا دیشده ؟ شا یخوب بگو چ: گفتم  بهش

 رمیدستگ يزی، چ زنمیم یماهه هر چ 4که  ومدیخواست گوش کنه ، به دل خودم راه م یبابام اگه حرف م -

 شه  ینم

 ؟ يشد ریماهه با خانواده ات درگ 4که به خاطرش  هیکم زیچ نیاون وقت ا -

 بازوم قرار گرفت يو همزمان دستش رو دیداده بود بلند کرد ، به طرفم چرخ هیتک یپشت واریرو که به د يسر

 .. یول. ، درست  ی، داداشم یقمی، رف اوشیس -

 بودن دوخت يدر حال باز الیخ یکه ب ییو به بچه ها دیکش رونیام ب رهیرو از نگاه خ چشمهاش

هست ،  یعنی،  ستیکه باعث بحثمونه ن یمشکل من موضوع..  ستین یخاص زیباورم کن که چ.. اصرار نکن  -

پشت سرم باشه  دیکه با هیهمون قای، دق ستادهیمن ا يکه رودر رو یکه اون نهیمشکل ا.  ستیفعال مساله ن یول

سفت و  شهیبابا هم.. اما حاال ..  ومدیم وتاهکرد ، اون ک یم یبانیاگر بابام مقابلم بود ، مامانم که ازم پشت... 

 .. ستهیا یسخت پشت سر زنش م

 یاز همه هواشو داشت ، حاال چ شیب شهیتک پسر بود و مادرش هم دی، ام ووردمیاز حرفاش سر در نم يزیچ

 ؟ ستهیبا دیشه مادرش مقابل امتونست باعث ب یم
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و برگردم  رمیبگ یخواستم انتقال یخوام برگردم ، م یم: مکث ادامه داد  یهنوز متعجبم ، بعد کم دید یوقت

 ذاره یجا درس بخونم ، اما نم نیهم

 نکهیبودم اونم به خاطر ا دهیسال ازش پشت کار د 4 نیا يبار تو کی يکه برا يدیام! شد  شتریب میشگفت

رتبه و  دنیبند بود و تا دو روز بعد شن دیکه جونش به جون ام يخواست برگرده ؟ امدر یتهران قبول بشه ، م

 سر داده بود ؛ مخالف بود ؟ چرا ؟ هی، گر ندهیآ يبرا دیقصد ام

،  یشیمرد م يایهاش کنار م یاونجا با سخت یبمون گهیم: آخرم با بهت ، بلند ادا شد که جواب داد  ي کلمه

 ..اونجا  میایما ب دمیصال شاا

 شه ، نه ؟ یتو هم باورت نم: زد  يپوزخند

 اونا  ای امیمن کوتاه م ای..  گهید شهیم يزیچ هیباالخره .  الشیخ یب: جا بلند شد  از

دفترچه اش  یبود و حت شیلیفارغ التحص يکارا ریهمراهمون شد ، اما اونم درگ يهم دوسه بار مایبود ، ن دیام تا

 یدونستم دوست دخترش چطور م یبا سر کچل خنده دار بود ، اما نم مایتصور ن! رو هم گرفته بود تا پست کنه 

 !  نیراض یبه هر صورت دخترا یبعض ادیهر چند ، به نظر م! تحملش کنه  افهیق نیخواد با ا

 گهیبد ؛ اما من د یابطه شون و گاهر شدیخوب م یبا خانواده اش حل نشده بود ، گاه دیروز آخر مشکل ام تا

دوست نداشته  دیشا دیباشه و ام شیاز انتقال شتریب يزیکردم موضوع چ یحس م. کارش دخالت نکردم  يتو

 ! ادیب ونیبه م یباشه ازش حرف

*** 

با دکتر  لدیو هندسه منسف یمیبا دکتر کر شرفتهیپ يتوپولوژ. و دوشنبه بود  کشنبهی، کالسهام  دیجد ترم

دکتر  ایانتخاب اون به عنوان استاد راهنما م ،  ونیبودم و هم دهیشن ادیرو ز یمیدکتر کر فیتعر..  يشوشتر

 ، دو دل بودم  ينور

 گهید هیکالس هندسه بودن ، با بق يکه تو يو خانم نامدار دیو به جز مج میجدا شده بود بایبچه ها تقر از

 ! یرفته بود ؛ هم کالس ادمیرو  رانیو البته ام.. نداشتم  یدرس مشترک

 یگفت حرف اون خانم هم درسته ، م یاگر م یحت..  یروز اول سراغ خانم بازدار رفتم ، بس بود دودل همون

باشه که سر  نیدلم ، ذهنم ؛ دنبال ا يگوشه  هی شهیبا خودم نداشتم که تا هم يمن قرار.. دونستم  یم ستیبا

 باشم  ستادهینا يا گهیکس د يجا

 حال شما ؟. سالم خانم بازدار : کردم با لبخند جلو برم  یسع
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 ، خوش اخالق میخلوت بود و از خوش شانس سرش

 ممنون. سالم  -

 سوال بپرسم ؟ هیتونم  یخانم بازدار ، م -

 تا بپرس 4بپرس ، :  دیخند

 هنوز ؟ نیمنو دار یکارشناس يمعدل الف ورود يبچه ها ستیشما ل.. اوووم  -

 معدل الفاتون ؟ مگه نه اون ترم بهت گفته بودمش ؟ -

 ..  یچرا ، ول -

 نگام کرد  منتظر

 بودم ؟ ستیکه هست من نفر آخر ل ادتونی.. اوووم  -

 شیکم و ب ادمهیبچه هاتونو . آره : تکون داد  سر

 ..بوده ؟ شما که  یخوام بدونم نفر بعد من ک یخوب ، من م -

 ؟ تهیواسه چ -

 از کجا جور کنم ؟ نویبهانه ا حاال

راستش با بچه ها شرط : اراده پروندم  یبخواد مشکوك بشه ، ب نکهیو قبل ا میسکوت به هم زل زد يتو یکم

 .. میبست

 ؟ ی؟ سر چ یسر چ.. کردم  مکث

 است و با معدلم اومده نشسته سر کالس زادهینفر هفتم آرمان عل نکهیسر ا -

 ! قی، نه تحق شدیجبر قبول م دیبود که با يا گهیآخه اگه کس د!  یدروغ چه

 ؟ نیشرط بست یحاال سر چ: اخم کرد  یکم

 ..خواهش کنم  شهیخانم بازدار ؛ م..  می، در واقع کل انداخت ياونجور ينه شرط بند: کردم  هول

 ؟ نیپرس یبرات بکنم ، اصال چرا از خودش نم يکار دیمسخره ات نبا لیدل نیبا ا -

 کنه  یم آخه خودش انکار -

.  یپرس یسواال م نیدفعه آخرت باشه از ا: روش بود ، جوابم رو داد  يجلو توریمان يطور که سرش تو نیهم

  گمیبار باشه ، بهت م هی نیخوام هم یحاالم چون م

 است  گهید یکی تینفر بعد. کنه  یکه انکار م گهیراست م: معطل کرد تا جوابم رو بده  یکم
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 ؟ یک -

 بهم رفت یرو بلند کرد و چشم غره توپ سرش

 ..خوب کنجکاوم : رو بپوشونم  تمی، ن گهیلبخند د هیکردم با  یسع

 سواالت تمام شد ؟.  رانیام نویم..  يکاربرد ياز بچه ها یکی -

  دیبفرمائ: شده کرد  دایکه معلوم نبود سر و کله اش از کجا پ یمحل یرو به خروس ب و

کرده  نییموضوع رو باال و پا نیو بم ا ریز یماه به اندازه کاف هیبه  کینزد نیا يتو.. بودم اما شوکه  ناراحت

 .. تونه دروغ باشه  یهم نم نیبودم که بدونم همچ

که به سمتش  نیاما هم.. خانم بازدار برگردم  شیخواستم پ.. ؛ معدلش ؛  دیبه ذهنم رس يزیچ يلحظه ا يبرا

نفر بعد من فقط دو صدم باهام اختالف .. اومد  ادمیروز اولش رو  يحرفا.. اومد  ادمیبردارم ،  ی، تا قدم دمیچرخ

 نمره داشت 

کرد  ی، سع ی، هرزمان یهر کس: ، گفته بودن  رمیداده بودن حقم رو بگ ادیکردم ؟به من  یچه کار م دیبا حاال

از دست دادن  متیبه ق یو حت ریگ، سرتو باال ب ستیکه مال تو بود ، حق تو بود ؛ محکم با رهیرو ازت بگ يزیچ

نگفته بود  یاما چرا کس.. اما .. بودند؛ اما  فتهگ.. توئه ، محافظت کن  یکه هست يزیها ،آزردن ها ؛ از اون چ

است برداشتم با چه  گهیرو که مال کس د يزیچ یرو که گرفتم پس بدم ؟ چرا نگفتن وقت یتونم حق یچطور م

 پس بدم ؟ دیبا یغرامت

که  یمیقد يمکتایاز اون ن یکی يرو يهمراه خانم نامدار.. سرسرا  يا شهیاز در ش..  دمید اطیح يرو تو دیمج

 ! دست هم داشتن  يبود نشسته بودن و دست تو اطیح يتو

 کیتو ج کیطور در مال عام ج نیبودن که ا دهیبخش تیباالخره رابطشونو رسم نکهیمثل ا.. رفتم  رونیب

 برد ادمیرو از  می، ناراحت وندنشید.. نشسته بودن 

 ریصبح به خ. سالم  -

 .  شدیم لیتشک گهیربع د هیهندسه ، تا  يبود و کال 8اولشون ساعت  کالس

، به طرف خانم  میخوش و بش که کرد.. و به سمتم اومد  دیکش رونیب يدستش رو از دست خانم نامدار دیمج

 ..کردم  یهم برگشتم و احوالپرس ينامدار

دفعه  هی نیآورد یم شمینیریش. مبارك باشه : دستش اشاره کردم  يمحض ساکت شدنش ، به انگشتر تو به

  يخانم نامدار
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 ، نه من ؟ نیبخوا دیاز مج شوینیریش دیبا نیکن یفک نم یول. ممنون :  دیخند

 ! استینجوریپس ا.. ا ِ ه  -

 ادیزود باش رد کن ب:  دمیکش شیدستم رو پ دیرو به مج و

 گناهم  یبدم ؟ واهللا من ب ویچ: خم کرد  یهوا تکون داد و سرش رو کم يدستش رو تو دو

 ها ؟ يگناه شد یشد ، تو ب ینیریحاال که وقت ش -

.. محفوظه  تمینیریش. وقت  هی یخب بابا ، سکته نکن یلیخ: نثارم کرد  یشونه ام زد و لبخند پت و پهن به

 میبچه ها با هم بر هیآقا تا بعد با بق یعل شیگذاشتم پ

 ؟ یچ ینیریش:  رانیام

اون هم  یشده بود که حت داشیپ ي؛ از در گروه و پشت سر خانم نامدار میسه نفر به طرفش برگشت هر

 متوجهش نشده بود 

چشمهاشو  ينگاه کردن تو يرو.. داد ، زل زدم  یجوابش رو م ییکه داشت با خوش رو يدیصورت مج به

دونم  ینم.. از دست دادن اون دو نمره  يبرا شیاون همه سرزنش به خاطر ناراحت.. با اون همه ادعا .. نداشتم 

 ؟ رو گاهشیدلش رو داشتم که صادقانه اعتراف کنم حقش رو ؟ صادقانه پس بدم جا

 ..داره ، خبرش  یبهتون نگفته ؟ مژدگون نی، نازن رانیسالم خانم ام-

 ..؟ چرا  نیگ یم تونویآهان ، نامزد.. سالم :  دمیخندونش باال کش يچشمهام رو تا لبها یآروم به

  دیخانم رفت و به آغوشش کش نیبه سمت نازن و

 .. نیبش ریکنار هم پ یان شااهللا با دلخوش. خوشحالم  یلیخ.  زمیعز گمیم کیتبر -

  "!!؟؟ نیبش ریکنار هم پ یبا دلخوش "

اصال دعا کردنتونم مختص خودتونه !  رانیخانم ام نیگفت یچ: بود  گانهیب یجمله کم نیهم مثل من با ا دیمج

 ؟ نیدونست یها ، م

  گهید ادیکه از دستم برم هیکرد ؟ کار شهیچه م: برگشت و خنده اش پهن تر شد  دیطرف مج به

 لبخند باز نشد  هیاز  شتریمن به ب يخنده زدن ، اما لبها ریو نامزدش بلند ز دیمج

 نیهم مواظب دوست من باش یلیخ.  نیخوش بخت باش. مبارك شمام باشه :  رانیام

 رانیاطاعت امر خانم ام.. دوتا چشمام  يبه رو: چشمهاش رفت  يرو دیدو دست مج هر
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نک خ يکرده بود ، به جا زیکه سرر شیانگار ناراحت.. چرخوند  یمدت ، اون هم نگاهش رو به طرف من نم تمام

 ..اون رو سوزونده بود  شتریکردن دلش ، ب

، چه خانم و  شیترم پ يبچه ها! آقا به امانت گذاشته بود  یعل شیگرفه بود و پ ینیریخل و چل واقعا ش دیمج

و  12ساعت ! .. رو هم جدا گذاشته بود  دیاسات ینیریو ش.. جبر  يها يبه عالوه کل ورود. چه آقا ، همه بودن 

بار ،  نیاول يشده بود و برا یاضیارشد ر يبچه ها قرقبوفه  ییجورا هیآقا بود ، اما  یاوج کار عل نکهی، با ا مین

 مینیبه هم بنش کیوسط رو هم برداشته بودن تا ما همه نزد يگرو کذاشته ، پرده  دیکه مج ينداشته ا شیبا ر

کار  نمیبه ندرت بودن و هم یکارشناس يااول بود ، بچه ه يچون روزا! ..  هیحاش يتو ای رونیو متفرقه ها ، ب.. 

 ما رو راحت تر کرده بود 

آرمان به .  میاز بچه ها مشغول بود گهیدوتا د یکیو احسان و  نیرام يها ي، با مسخره باز میو ن کیساعت  تا

آروم کنار من نشسته بود و با همون  الیو دان. بود  افهیالبته ؛ تو ق هیحاش يخاطر حضور دوست دخترش ؛ تو

نکرده باشم  یخال دونویپروندم تا م یم يزیچ یکرد و منم هر از چندگاه یم یهمراه! دختر کشش  يخنده ها

.. 

سره هم رد کرده  هینمره ها رو زده ،  يدکتر نور گنیم:  دیسرشو کنار گوشم کش الیجشن بود که دان يآخرا

 آموزش 

 اعتراض ؟ یب یعنی -

  یچک کن تیکارنامه اتو تو سا يبر یتون یثبت شده ، م. خالص  -

 کنه ؟ یرفتار م نطوریارشدش ا يهر ترم با بچه ها!  ينطورینزد نزد ، حاالم ا! مقدمه  یچه ب -

 شهیهم! کنه  یکارو م نیکرد چون انگار بار اولشه ا یتعجب م.. ؛ اون بهم گفت  دمیرو د یاتفاقا لهراسب.. نه  -

 14االن دوتا نمره .. تازه نمره هاشم بهتر بود .  دادیآوانس م شتریارشدش ب يبرعکس همه به بچه هااتفاقا 

 .. داشت 

چک کرده  رانیو خانم ام دیجوابهاش رو با من و مج يراحت بود ، چون بعد امتحان بس که خانم نامدار المیخ

و احتماال هر ..  میطور بود نیهمه مون هم.. بوده  یدونستم اشکاالتم جزئ یباشه ، م یکیبود تا واو به واومون 

 .. میشدیچهارتامون هم ماکس م
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!  یکه بدونه با ک هیمال ک 14نمره  يایدونست شماره دانشجوئ ینم یلج کرده ؛ ول ادیگفت به احتمال ز یم -

 دهیند يزین که چم.. دو تا از دانشجوهاش نداشته سر کالس ؟  یکیبا .. ؛  ی، حرف يبرخورد دیپرس یاز من م

 !بودم 

 پروند  نیو احسان هم سر جاشون نشسته بودن که رام نیخلوت شده بود و رام بایتقر

 کدوم رستوران ؟ میای؛ شب ب ینیریچه برسه به ش شهیکه آب نباتم حساب نم نیخوب ، حاال ا -

کن  نایآقا ا یبوده ، پاشو کمک عل ادیاز سرتم ز نیهم: کمرش نشست و به جلو هلش داد  يآرمان رو دست

 ..خسته ان 

 !بود  افهیدخترش تازه رفته بود و هنوز تو ق دوست

 وند یسیع يآقا یانشااهللا شام عروس گهید:  ينامدار

 ..هم مونده بودن هنوز  يو ارجمند رانی، خانم ام ينفر و خانم نامدار 6جز ما  به

خودتون  یگی؟ بابا من که همون همسا نیمارو دعوت کن نیخوا یعقدم نم يخانم نامدار.. دل غافل  يا -

 !کنم  یم یزندگ

 ؟ یگیهمسا شهیفاصله ، م لومتریک 70- 60:  دیمج

 ..ترم بهتون  کیبچه ها که نزد هی؟ نسبت به بق یآره پس چ -

 ..گناه داره ! کنم  یدعوتش کن ، من خودم شام و همه خرجشو حساب م دیمج:  الیدان

 نفر ؟ هیچند نفر به : اعتراض کرد  نی، رام هیخنده بق ونیم

هم  م،یایهم از خجالت تو در م ی، عوضش واسه عروس میوند ف ما اصال جشن عقد ندار یسیع يآقا:  ينامدار

 .. هیبق

 ..ها  شهیکارن ، ما االن کالسمون شروع م یدوتا کفتر عاشق ب نیکه ا نیبچه ها پاش.. ان شااهللا :  من

 .. میکالس ندار گهیمام د: داد  هیتک شیبه صندل نیرام

 ینیریجعبه ش ایپاشو ب اوشیس: کرد  یدست شیپ عیسر یلیخ دیبخواد دهن باز کنه دوباره ، مج نکهیا قبل

 . میو واسشون ببر دیاسات

 دیگردوندن ، مج یها رو به حالت اولشون برم یو صندل زیبچه ها م ي هیجام بلند شدم و همزمان که بق از

 .. میزد رونیو همه با هم ب میآقا هم تشکر کرد یحساب کرد و از عل

 رفت ، صدا زدم  یم يو ارجمند رانی، بعد از ام يرو که همراه خانم نامدار دیپشت سر ، مج از
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 ..نمره ها رو رد کرده  ينور گهیم الیدان دیمج -

 ..بوده  19م ماکسش.. داشته  14دو تا  گنیم.  دمیمنم شن: هم اضافه کرد  احسان

 هی نیا يبود که تو بیعج.. انداختن  یهم به هم نگاه يو خانم نامدار دیبرگشت و مج يبا اخم آشکار رانیام

 !خانمها عقب مونده  يمورد خبرگذار

 کم گرفته ؟ نقدریبوده که ا یی؟ کدوم بنده خدا 14: بود  دایصداش پ ياز تو دیمج تعجب

 احتماال لج کرده  گنیم: جوابش رو داد  الیدان

 لج کرده ؟ چرا ؟: هم وارد بحث شد  ينامدار خانم

 نیی، پا 14به جز اون دوتا  نکهیالبته ا.. سره رد کرده آموزش ، نمره ها رفته تو کارنامه  هیآخه نمره ها رو  -

 بود  دیبع ياز نور. باعث تعجب بچه ها شده بود  شتریبوده هم ب میو ن 16نمره اش هم  نیتر

 ..رفت  یراهش رو م ریهم سر به ز رانیانگار مهم نبود و ام يخانم ارجمند يبرا

 ؟ یتو باش شیکینکنه  نیرام:  آرمان

 راستشو بگو:  دیپر نیدوش رام يرو عیسر یلیخ و

من .  ریزبونتو گاز بگ: آرمان رو از دور گردنش باز کرد  يهم به همون سرعت کمر راست کرد و دستا نیرام

 ..کنم  یم یکیمث خر سگ دو زدم ؛ اگه من باشم که خودش و آموزشو  يواسه نور

 ..اوووووه : بود  زیچ هیهمه امون  واکنش

 شیبا همه مون ندار شده بود ، هرچند با من از اولشم ندار بود و احتماال به خاطر پ گهیحاال د ينامدار خانم

 ! هوی يچه خشن شد: داشت  دیبا مج میکه از دوست يا نهیزم

 دی، خانمم ترس گهیببند د نیرام: حلقه کرد  يهم دستشو دور شونه خانم نامدار دیمج

  ــــدیمج -

 کامل نگاهم بود  ررسیت يرفت و تو یم دی؛ جلوتر از مج دیخند یجمع که نم يبود تو یتنها کس رانیام

و احسان  الیهم دنبال دان ياتوبوس برن و خانم ارجمند ستگاهیدانشکده جداشدن تا به ا يو آرمان جلو نیرام

 .. به سمت چپ رفت 

تو هم . برم باال ،گروه آمار  یم نویمن ا: از جعبه ها رو از من گرفت  یکی دیو مج میستادیسرسرا ا يپله ها کنار

  یاضیبرو گروه ر

 ؟ یحاال واجبه همه رو خبر کن -
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 اطاعت بشه  دیدستور خانمه ، با: زد  چشمک

 ــدیمج -

 خوام همه رو خبر کنم  یگفت م یم دیخر یم ی، خودش وقت اوشیآقا س گهیدروغ م: سمت من برگشت  به

 .. یخوب ، پس زحمت آموزش رو هم خودت بکش ول یلیخ: و سر تکون دادم  دمیخند يحرف خانم نامدار به

 خوان  یجدا م ینیریجعبه ش هیکه خودشون  نایا.. اوو  -

 .. شنونایم.. تر  واشی دیزشته مج: آورد  نییصداش رو پا ينامدار خانم

 .. ومدنیبزنم باال تا ن میبرو تا منم ج عیهنوز نرفتن ؟ پس تو سر -

 !نباشن حساب کرده  نکهیا يرو! بشر  نیا هیشعور یب عجب

 بازم به حرف اومد  يبه سمت راستم رفتم که خانم نامدرا رمیخنده ام رو بگ يبتونم جلو نکهیا بدون

 ..دانشکده هم ببر  سی، واسه دفتر رئ دیمج -

 چشم  يبه رو. باشه  -

 ؟ مینینمره هامونو بب میمام بر -

  تیسا امیحال ندارم ب.  نیپس واسه منم بب: جواب داد  دیبود ، اما مج یمخاطبش ک دمیند

 . نینینمره منو هم بب شهیپس اگه م: رو صدا کردم  يو خانم نامدرا دمیپاشنه پا چرخ يرو

 ..رو دستش دادم و رمزمو بهش گفتم  مییکارت دانشجو و

و ارفع توش بود ،  يکه اتاق دکتر نور يپر بودن ، اما برعکس مجموعه ا یکنار دفتر گروه همگ ياتاقا هرچند

 ..اشون قفل بود  هینشسته بود ، در بق زشیکه پشت م يبود و به جز خود دکتر نور یخال بایتقر

لبم نشوند ؛ از  يرو يعکس العملش فقط لبخند نیو ا هیمتعلق به چه کسائ ینیریکه گفتم ش یوقت جاخورد

هم باعث شده بود که دخترا  نیهم دیبود و شا يتر از دسته گل خود نور زیخبر داغ تر و تعجب برانگ نیصبح ا

ص که به خصو.. بشرا  نیا دارن یاساسا به موضوعات مربوط به ازدواج عالقه خاص.. در موردش نگن  يزیچ

 ! ..داغ داغه  عاتیهم نامزد کرده ؛ احتماال بازار شا رانیام یمیبا دوست صم دیحاال مج

سر به  یاون سمت که حساب ياستادا.. بگه  کیتبر يسرد نیخوره که به ا یجا م نقدریدونستم ا ینم هرچند

بهتر  یلی، خ شیسرد يگروه هم با همه  یخانوم بهار ، منش یحت..  ینیریپخش ش نیسر من گذاشتن بابت ا

 !رفتار کرده بود 
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راهرو گروه  ياما تا تو وندمیبپ دیقصد داشتم به مج.. همون سمت باال رفتم  يجعبه رو گذاشتم و از پله ها در

 ..و ... تند از کنارم رد شد  ی، خانم دمیچیآمار پ

 .. سایوا نویم: بود  يخانم نامدار ومدیکه پشت سرش م یکس

 !م بازدارنده باشه و هم آروم کرد صداش ه یم یسع

 خانم ؟ نیشده نازن یچ: گرفتم  جلوشو

 .. مینینمره ها رو بب تیسا میبگم ؟ رفت یچ: به خودش اومد  عیام زل زد ، اما سر افهیو به ق ستادیا

 خوب ؟: صورتش گردوندم  يتو نگامو

 .. میدیرو د نویمن و م ي، اول نمره  یچیه: کرد  یبه نرده ها نگاه اول

 .. 14شده  نوی، م 19من شدم : دوباره نگام کرد ، چشماش پر اضطراب بود  یوقت

 ؟ یچ -

 ..، اما انگار خودش انتظارشو داشت  یلیکنم ، من ناراحت شدم خ یخواهش م نیآروم باش -

 ..خوب اگه انتظارشو داشت پـ  -

 .. ی، ول يشمام مث من ماکس شد..  نهیخودش کارت شما رو از دستم گرفت تا نمره شمارم بب -

 ؟ یچ یول -

فک کنم رفت اتاق ..  رونیطور بدوبدو زد ب نیشد و ا شی، مث اسفند رو آت میدیرو د دیمج ينمره  یوقت -

 .. يدکتر نور

 .. ـیحقم داشت ، چطور ما همه ماکس شد: شدم  یعصبان

 شده  14 دمی، مج یکن ینه ، اشتباه م -

 ؟ یچ یعنی؟  یچ: شدم  مات

طور از  نیا رانی، ام يخانم نامدار ياصال چرا به جا.. آخه ما که همه مث هم .. چطوره که .. کردم  ینم درك

 !!؟ دهیجا پر

واسه خودش بد  شهیدنبالش تو رو خدا ، حاال که کار از کار گذشته ، دعوا کردن با استاد فقط باعث م میبر -

 بشه 

 میتامون باش 4زد ،  یباشه که اگه حرف دمیبهتره مج یبگه ، ول يزیارم چذ ی؟ من نم دیدنبال مج يریشما م -

 ..اعتراض کرد  يساختمون مرکز قیفک کنم هنوز بشه از طر.. 
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 !دانشکده باشه  سیاالن دفتر رئ دیکرد مج یگفت و عقب گرد کرد ، انگار اونم فکر م يا "باشه  "

 یرو م یی، صداها دمیپله ها که رس نیبه پائ.. راه افتادم  رانیبا نگاه بدرقه اش کردم و خودم هم دنبال ام یکم

 !تونستم بشنوم ، پس سرو صداشون از حد معمول بلند تره 

  رمیجلوش رو بگ رانیاز زبون ام يزیحرف تند و ت دنیتند کردم تا قبل پر پا

 تا به ناحق با معدل بره باال  رهیحقشه که سه نمره اضافه بگ میکیآره خب ،  -

 .. يدیهــه ؛ پس فهم -

دانشگاه خط  نیدور ا گهی، د يدیبه نفعت بود همون موقع که فهم:  ادیبه حرف ب يشد تا دوباره خود نور یمکث

،  نیکارو کردم ، تازه نه تنها ا نیآره من ا.. دست خودم  ریز نجایهم يایب یدوباره پاش نکهی، نه ا يدیکش یم

 ! ششیتر زده بود به معدل ترم پ یبخوش فکر حسا يآخه آقا. تو هم سه تا کم کردم  يکه از نمره 

نشد ،  ي؛ صفار يشد کیتو ج کیترم باهاش ج نیخوب ا: شروع کرد  يو دوباره خود نور.. سکوت  دوباره

 بزرگ منش نه ؟

 زونیبه آو يازیبذارم ؛ ن ییترسم که بخوام پا به جا ینم یمن از کس.. خود پندارد  شیکافر همه را به ک -

تا کور شود هر آنکه .  رمیکه خدا پشتمه برام بسه و مطمئن باش تا آخرشم م نیهم. هم ندارم  یشدن به کس

 .. دینتواند د

تعجبش به جا .. بودم  ستادهیدر باز ا یقدم هیشد که مات حرفاشون ،  یمن ي نهیبه س نهیمحض خروج ، س به

 یاخم بزرگ قدم هیبا ..  ستین دنیاشه ، از اون تو قابل دب ستادهیاتاق ا واریکه کنار د یبود چون مسلما کس

 .. اعتنا از کنارم گذشت  یعقب برداشت و ب

 ..سالم استاد : سرمو برنگردونده بودم که صداش بلند شد  هنوز

 ..باز مونده بود  يو خانم نامدار دیهم اخم کرده بود و پشت سرش ، دهن مج یمیاستاد کر..  برگشتم

 سالم  کیعل -

 دیخسته نباش. سالم : ناخودآگاه دهنم باز شد  منم

  یسالمت باش: پررنگ تر شد و راه افتاد  اخمش

 جا ؟ نیهم نیسیتا آخر وا نیخوا یم:  ستادیا يلحظه ا يرفت که برا یسمت اتاق خودش م به

 نیو من آخر..  دیو بعد از اونها هم مج. هم پشت سرش  يو خانم نامدار.. حرکت کرد  رانیاز همه ام اول

 ..کنده شد  نیبودم که پاهام از ازم ينفر
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و خانم ..  میرفت یدانشکده م رونی، به سمت ب رانیام تیو با هدا میقطار پشت سر هم راه افتاده بود هی مثل

 ؟ يریکجا م..  سایوا نویم..  نویم:  زدیوقفه و آروم صداش م یهم ب ينامدار

 ؟ نیسیلحظه وا هی هشیم:  ستادمیتند کردم و جلوش ا پا

 ؟ هیچ: چشام  يزد تو زل

  نیبد حیبه ما توض دیبا:  چهیماجرا بودم ، هر چند باز نیسر ا هی، منم  ووردمیمنم کم ن اما

 اشاره کردم  اشیبه خودم و پشت سر و

 ؟ يخوا یم یچ حی، توض گهید يدیشن زوی؟ تو که همه چ یچ حی؟ توض حیتوض -

  نیسادیوا ستیخوب ن نجای؟ ا هیکالس جفت نیا يتو میبر نیایب شهیم: هم جلو اومد  دیمج

 اصال ستیحالم خوب ن. برم  دی، من با يصفار يآقا دیبخش یم: سمتش برگشت  به

بزرگ منش و  يآقا..  ستیحال ماهم بهتر تو ن. نویکنم م یخواهش م:  ستادیهم پشت سر همسرش ا ينامدار

 تهمت فقط به تو نبوده ، به اونم بوده  نیا. بنده خدا  دهی، رنگش پر نیبب

 ..؛ فک  ختهیسر و ته منو به هم ر یحرف ب نیبدتر ا يزایچ: به من انداخت  يطلبکارانه ا نگاه

 کنم  یشده ؟ خواهش م یچ ی، بگ میدیشن نویکه فقط هم ییو واسه ما يایب شهیخب ، م یلیخ -

 داد  صیتشخ شدیرش مرفتا يرو از نگاهش و از مکث تو نیشده بود ، ا مردد

 ؟ دهیهم به اندازه شما شن یمیاستاد کر -

 نیا میبرس میایو تا ب نییپا میاومد یشرق يآره ما از راهرو: سر تکون داد و وارد کالس شد  ينامدار خانم

صداتون اونقدر بلند بود که ما . کرد  زیو گوش ت ستادیهو ا هیراه رفتن  نیکه ح میدیرو د یمیسمت ، دکتر کر

 .. میسه تا هم بشنو

 ؟ نیدیشما از کجاشو شن:  دمیوسط حرفشون پر اریاخت یب

که آقا افاضات فرمودن حاال که دست  ییگفت که ، از اونجا: هم وارد شد و در رو پشت سرش بست  دیمج

؟ شما که  رانیگفت خانم ام يزیچ نیمچه یاصال واسه چ! ، چشمش دنبال توئه  دهیبه من نرس رانیخانم ام

 ! یواسه نمره اعتراض کن يرفته بود

 یخال شیباره تمام انرژ کیکه انگار به  يصورتش کم شده بود و طور يو کبود یاز برافروختگ يادیز مقدار

رو حرکت داد و کنار دستش قرار گرفت و  شیکنار یخانم هم صندل نینازن.. افتاد  یصندل يشده باشه ، کج رو

دورتر نشستم  یکم یو به آروم یندگبا شرم.. و من .. ها رو برداشت و روبروشون نشست  یاز صندل یکی دیمج
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 ادیکوتاه ب يکردم ؟ ممکن بود نور یاگه من همون روز به موقع دهنم رو باز م ادین شیپ نهایممکن بود همه ا.. 

 ؟ ستادمیا یاش م کطرفهیو ناحق بودن ارفاق  انریاگه من پشت سر حق ام

 !ها  می، ما منتظر رانیخانم ام -

 کفشهاش شده بود  خیرو ، که نگاش م دیمج يحرف ها دیشن یاونم غرق افکارش بود که نم انگار

 زویشما که همه چ.  اوشیبگو آقا س يزیچ هیشما : رو کرد به سمت من  نی، نازن دنینشن يزیاز اون چ یوقت

  يدیشن

تونستم  یاما نم. به من شد  رهیو نامزدش ، خ دی، اون هم سر بلند کرد و همراه مج يحرف خانم نامدار نیا با

فقط حرفاتونو درباره جابه ..  دمینشن شتریب میلی، در واقع خ دمینشن زویمن همه چ: نگامو از چشماش بدزدم 

 ..  دمیخودمون شن ییجا

  "متاسفم  "نه ؟  ایمنو نشون بده  یمونیتونه عمق پش یله مجم هیدونستم  یکردم ، نم مکث

دونستم که بچه  ینم یحت! تونه داشته باشه  یم يریدو سه نمره ، چه تاث نیدونستم ا یمن اون روز واقعا نم -

که اومدم واسه ثبت نام ارشد  يهم همون روز نوی؛ هم شنیبا هم درنظر گرفته م يمحض و کاربرد يها

 .. دمیفهم

: رو شست و گذاشت کنار  ينور شیربع پ هیبود که  ی، انگارنه انگار همون کس شدیاز ته چاه خارج م صداش

 ..  یدونست ینم يزیکه شما چ دمیفهم نویدونم ، قبال ا یم. کنم  یخواهش م

 چه خبره ؟ نجایبه ما بگه ا میکی شهیبابا ، م يا -

 نیا يکه نور ستین یبار اول: رو دادم  دیمن جواب مج نینابرا، ب دیرس یحرفا به نظر م نیحال تر از ا یب اون

 ..کنه  یکارو م

 کدوم کار ؟ -

 يهر دو باهاش توپولوژ رانیمن و خانم ام یکه حق دانشجوشو نده ، اون بار ، ترم آخر کارشناس نیهم -

 میداشت

 ..خوب : صورتش نشونده بود  ياخم تو دی، اما مج دیچرخ یمن و دوستش م نیمتعجب ب يخانم نامدار نگاه

دونم  ی، اما نم میداشت تیهردومون فعال: نگاهش شدم  ي رهینگاه کردم و دوباره خ دیبه مج يلحظه ا يبرا

 ترم ساکت شد انیهو بعد م هی رانیچرا خانم ام

 ..خوب : تاب شده بود  یب دیمج
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 ..دونم اونم کامل گرفته باشم  یالن نمهرچند ا.. بود  یعال میانیپا یخراب کرده بودم ول انترممویمن م -

 .. گهی، جون بکن د یکن ینم فیکه تعر لمیف اوشیس -

 صورت هرسه مون نشست  يرو يواکنش لبخند محو نیا با

 16 رانیگرفته بودم ، خانم ام 19نمره ها رو زد ، من  ی، وفت گهید نیخوب هم -

 دهیکه من فهم يروز آخر.. داده بودم  یکه من هر دو امتحانم رو عال یدرصورت: ادامه داد  رانیرو خود ام حرفم

اشتباه کرده باشه و درستش کنه ؛ چون  نکهیا دیسراغ استاد ، به ام میاومد هدایبودم نمره امو ، با دوستم 

 ..خبر داشتم و  تمونیبزرگ منش ، من کامال از وضع يبرخالف آقا

 ؟ تیکدوم وضع:  دیمج

فاصله  رانیو من و خانم ام شنیبا هم درنظر گرفته م يمحض و کاربرد يکه معدل الفا نیهم :جواب دادم  من

 ..مون به صدمه 

 .. یعنیاالن  نیا: ما دوتا چرخوند  نیرو ب نگاهش

 ..باعث شده .. اون دست به نمره هاتون زده و : خانم متفکر ادامه بده  نیکرد که باعث شد نازن یمکث

 کارو کرده ؟ نیچطور ا یول.. باال  يتو با معدل بر نویم يه جاب: هم نگاه کردن  به

 ...  یکیبوده تو تار يریت هی:  رانیام

 ..به قول خودش : زد  يپوزخند

 بکنه ؟ يکار نیتونه همچ یم دهیکه از کجا فهم نهینه ، منظورم ا:  ينامدار

باال دست  یعنی..  هیمعاون آموزش ي؛ نور يحواستون نستا خانم نامدار: روشن شده بود  زیمن همه چ يبرا

 ! نایخانم بازدار ا میمستق

 شما هم شدم  يترمو ؟ من شرمنده  نیا ينمره ها میکن کاریحاال چ: نگاه کرد  دیبلند کرد و نگران به مج سر

 ؟ میخوا ی، حداقل امضاشو واسه اعتراض نم هیکه خودش معاون آموزش یدونم ، وقت ینم -

 .. میبپرس دیبا: ينامدار

باال و حاال  نیایکارا رو کرده ؟ خواسته مانع شما بشه که ب نیا یاصال واسه چ یول: حرفش رو قطع کرد  دیمج

 ؟ هیکارش تو سر معدلتون زده ؛ مشکلش با شما و من چ نیهم که با ا

 سراپا گوش شدم  نیبنابرا.. بود  ششیاشاره کرده بود که من از همون اول فکرم پ يزیچ به
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گذاشت  رانیدست خانم ام يدهنده رو يبود ، دستشو دلدار دهیفهم ایدونست  یم يزیکه انگار چ يمدارنا خانم

 رو راحت کرد  الشیچشماش نگاه کرد ؛ اما مخاطبش هم آروم پلک زد و خ يتو یو به طرز خاص

 واب رد دادم کرده بود ؛ منم ج ياز من خواستگار یترم آخر کارشناس يتو يدکتر نور: رو داد  دیجواب مج و

 ..هو ساکت شدم  هیمن  نیترم که شما اشاره کرد انیهمون بعد م:به سمت من برگشت  و

در مورد خودم و شما  عهیبود که من با شا یهمون مشکل نیا: کرد تا ادامه جوابش رو بده  دیدوباره رو به مج و

 !زدم  یمن حدسشو م..  شهیداشتم و معتقد بودم به ضرر هردومون تمام م

 یکه سکوت شد ، پر بود از افکار مختلف يا قهیچند دق..  میگفتن نداشت يبرا يزیچ.. گفتن نداشتم  يبرا يزیچ

جوون بود و  بایتقر يدکتر نور نکهیبا ا.. که به ذهنامون هجوم آورده بود  يافکار.. که به ذهنم هجوم آورده بود 

 !حساب  هیبود ؛ تسو نیپس موضوع ا !دونستم مجرده هنوز  یسال داشت ، اما نم يو خرده ا یس

 خسته ام  یلی، من خ دیببخش: از جا بلند شد  رانیبگه ، اما خانم ام يزیخانم دهن باز کرد تا چ نینازن

سر  نکهیرو چرخوند و بدون ا رهیدستگ..  میحرکتش به سمت در کالس باعث شد هر سه نفر ما از جا بلند ش و

 کرد  یو به سرعت جمع رو از وجودش خال..  "خداحافظ  "برگردونه زمزمه کرد 

چند بار زنگ خورده بود ، اما حوصله جواب دادن و نداشتم ؛ فقط  میگوش نکهیبا ا.. گز کردم  ادهیخود خونه پ تا

و  " امیم ریدارم ، د کار رونیمن ب "فرستاددم  دهیسپ يبدم ، برا حیبپا نشه که بخوام توض یبحث نکهیا يبرا

اومده  شیکه پ یطی؟ با شرا شدیم یمن چ فیتکلحاال .. خسته بودم از فکر کردن ... گذاشتمش  لنتیسا يرو

 .. احتماال ..  زدمیارشد رو م دیق دیبود ، با

خبر از  یگاز رو ب يرو يغذا.. خاله  ياتاقش بود و مامان هم خونه  يتو دهی، سپ دمیرس یوقت خوشبختانه

 .. اتاق  يتو دمیگذاشتم و چپ خچالی يتو دهیپس

وارد کالس شد و در  ياستاد شوشتر یوقت.. نگران  يهم بودن و تا حدود يتو يو خانم نامدار دیبعد ، مج روز

 زد تا برگرده يخانم نامدار يو از پشت سر ، به شونه  میرد و بدل کرد ینگاه دیرو پشت سرش بست ، با مج

 ؟  هیچ -

 مگه ؟  ومدهین رانیخانم ام -

 بهش زنگ زدم جواب نداد  یدونم ، منم هر چ ینم -

 اس بهش بده  هی -

 نشونده بود ، برگشت  شیشونیپ يتو یکه اخم کمرنگ يتکون داد و به سمت دکتر شوشتر يسر
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دونستم  یبه کتابخونه علوم زدم ؛ هر چند م ي، سر ومدیو اون ن میرو هم پشت سر گذاشت 4- 2کالس  یوقت

 ..، اونجا باشه  ومدهیسر کالسش هم ن یاول ترم وفت نیهم نکهی، انتظار ا هیر عبثکا

رفتن ندارم و  ي، هرچقدر بهش اصرار کردم که حوصله  میزد نایبه خونه س يسر دهیهفته رو همراه سپ آخر

راحت من رو از سر باز کرد که  یلیرفتن رو ، به گوشش نرفت که نرفت و خ نیا يا گهیوقت د هیموکول کنه 

همه جا رو  دیسرخر و با یشیم يرخو خره ، تنها ب " یول شدینم يزیچ "؟  شهیم ی، مگه چ رمیخودم تنها م "

فکر کردن ، گمانم رو به  يکه ساکت شد برا يا قهیچند دق " یال اقل تنها نباش می، بذار با هم بر یگز کن یتک

! کردنم از سر گرفت  یراض يرو برا يسفت و سخت تر يتصورم ، حربه هاشدنش برد ، اما برخالف  مونیپش

 ياصرارا ونیم یو حت.. مورد  نیداد در ا یگفت ، نه به مامان تعارف يزیچ اندونم چرا نه به خانواده سام ینم.. 

 ! خونه موندن  يکردن مامان هم ، سکوتش مادرمون رو مصمم تر کرد برا یراض يمن برا

آخر رفتار فرنوش عوض شد و هربرخوردش با من  يدونم چرا ساعتا یبود ، اما نم دیروز مسافرت به حالم مف دو

 !با اخم و تخم همراه بود  دهیو سپ

.. هر سه نفر ما شد  یباعث نگران شتریب نینشد و ا رانیاز ام يخبر يبعد هم سر کالس دکتر شوشتر کشنبهی

اثر فقط سر تکون داد  یگرفت و ب رانیمن و ام دیجد یهمکالس ينم موسوسراغش رو از خا یحت يخانم نامدار

 ! 

دانشکده مونده  يتو يهمراه خانم نامدار دکهیبه مج یامیخودش رو رسوند ، پ یمیبه کالس دکتر کر یوقت اما

 .. يامدارموندن خانوم ن يکه اصرار کرده بودم برا شهیم داشیبهم گفته بود پ یانگار از قبل کس.. بود رسوندم 

رو از اون دوتا درمقابل خانم  میو برعکس دلگرم.. داشتم  یبه دلگرم ازیگفتن حرفم ن يمن بودم که برا نیا

 !آوردم  یبدست م رانیام

و نوك ..  زدمیکه حدس م يزیدوستانه تر از اون چ ریغ.. دوستانه بود  ری، از بعد اون روز ، غ یمیدکتر کر نگاه

داشتم و حاال ،  ينقطه کالس جا نیدورتر! .. ، به سمت من گرفته شده بود  رانیخانم ام يبه جا کانشیپ

 !از کالس هم رتبه ام شده بود  ینفر خروج نیآخر

بهش در  دنیهرچند به محض رس.. عجله کردم  رانیبه ام دنیرس يجذبه اش رو و برا ریگذاشتم تاث يکنار اما

منتظر ما بودن و با  ستادهیا واریدر ، کنار د يفتاد که روبروا يو خانم نامدار دیدر ، چشمم به مج يآستانه 

 !کردن  یچارچوب در کند و کاو م يرو تو رانینگاهشون وجود خانم ام
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دور دستش خودش رو نگه داشته که  دیمج يخانم تا اون لحظه به ضرب و زور فقل دستا نیبود نازن مشخص

 يبنا يها يو ها دیپر رانیبغل خانم ام ي، تو دیاز دست مج شییمحض خلوت شدن دوروبرمون و رها هی

 !رو گذاشت  هیگر

 یچ نی، نازن اخدای: به حرف اومد  رانیاز عکس العملش ، هر سه تامون درجا خشکومون زد و خانم ام متعجب

 شده ؟

 !؟ ياونم خانم نامدار..  دیبع یلیبود ، خ دیبع

 ؟ يدیجواب نم تویگوش.. چرا .. ؟  يومدین.. هفته است  هی.. چرا  -

هفته  هیقربونت برم من کجا : خانم محکم کرد  نیصورتش نشست و دستهاشو دور نازن يرو یمهربون لبخند

 ياالن آقا.. ؟ اهــــه  یکن یم هیچرا گر.. جلسه امروز  هیو  ومدمیدوشنبه رو ن هی؟ من همه اش  ومدمین

 رو بهم انداختن  ییچه دختر زرزرو نیبب گهیتو دلش م يصفار

 کنار رفت  یقطع شد و ابرا کم يخانم نامدار ي هیگر

 !در وگوهرا بودم  نیا یکه باعث و بان دهیمنو فحش م یتو دلشم داره کل..  -

 ستیطور ن نیا چمیه دیمج.. مزه  یب: نشست  رانیام يبه بازو يا ضربه

 ..کامال هستم  ویدوم یول..  ستمیرو ن ی، اول رانیخانم ام گهیراست م:  دیمج

 ! ـــدیمج -

 اومده ؟ شیکه پ يزیناراحت نبود از چ چیطور ما رو بخندونه ؟ ه نیتونست ا یم چطور

 ؟ يداد یجواب نم تویچرا گوش:  نینازن

هم  گهیببخش ، ناراحت بودم ، همون روز اول پرتش کردم گوشه کمد ، د: خجل شده بود  یکم نگاهش

 ..سراغش نرفتم 

 ؟ چیه يدیصداشو هم نشن -

دادن اگه  ماتومیاولت..کرد  رونمی، که مامانم امروز به زور از خونه ب امیدانشگاهم ن گهیخواستم د یراستش ، م -

 ..دانشگاه باال سرم  انی، م امین

 ..به حرفش  ينخند شدیجمله آخرش رو به زبون آورد که نم يطور

باعث سکوت بعد از ظهرش  نینبود و هم ایاز کارشناس یخبر خاص شلوغ تر شده بود ، اما هنوز یکم دانشکده

 .. شدیم
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 !دانشگاه جدا کنه دو دل بودم  نیاز ا شهیهم يکه ممکن بود راهم رو برا یگفتن حرف يدل بودم ، برا دو

 .. رانیخانم ام: که صداش زدم  میبود دهیسرسرا رس به

کرد  یم ییهم مظلوم نما دیشا! شده بود  ریسربه ز یروزها حساب نیروز اولش ، ا يها یبرخالف گستاخ نگاهم

.. 

 ؟ اطیح ي؟ تو میبا هم صحبت کن قهید هی شهیم: سه نفر به من چشم دوختن که ادامه دادم  هر

 ..کنم  یخواهش م: قدمهاش ، اما زبونش موافقت کرد  یدودل بود ، حت نگاهش

 ؟ میایاجازه هست مام ب: پروند  یبه شوخ دیمج

 !بشم  گرانید يباعث شاد مینبودم تا برخالف ناراحت يقو رانیرو نداشتم ، من مثل ام یحوصله شوخ چیه اما

 ..نیایب: جوابش رو دادم که لبخندش جمع شه  یتیباجد

 میضدحال خورده در حد ت گهید یکیچته تو ؟ : شونه ام زد  يرو یکیسر خانمها که از در خارج شدم ،  پشت

 ؟ ی، تو ناراحت یمل

 ..رسا بود که خانمها هم بشنون و به ما نگاه کنن  يبه قدر صداش

رو هم دعوت به نشستن کرد ، هرچند که اون رد کرد و  رانیباغچه نشست و خانم ام يلبه  يخانم رو نینازن

 .شنوم  ی، م دیبفرمائ: همون طور سرپا من رو مخاطب قرار داد 

 ..اما .. خت شده بود کرد که س یفکر م یدونم چ ینم

؟ چرا  نجایا ادیاصال چرا ازش خواسته بودم ب..  ارمیخواستم به زبون ب یکه م يزیرفت چ ادمی يلحظه ا يبرا

 نیکردم ؟ اصال فقط حق اون بود که ا یم دیبود که با يکار نکهی؟ مگر نه ا رمیخواستم از اون اجازه بگ یم

 شده بود ؟با باال رفتن من ؟ عیوسط ضا

 من قصد دارم انصراف بدم :  شدیم دیرو که با يزیمقدمه گفتم ، چ یب

 ؟  يشد وونهی؟ د یچ:قدم جلو اومد هیبلند شد و  ياز کنار خانم نامدار یناگهان.. زودتر واکنش داد  دیمج

 ؟ نهیجز ا.  شهیم نیاش هم جهی، مگه نه ؟ نت میاعتراض کن دیبا ینه ؛ ول: سمتش برگشتم  به

 دی، شما چرا با میاعتراض کن میخوا یم يصفار ي؟ من و آقا میاعتراض کن: حرفم رو تکرار کرد  رانیام خانم

 ؟ نیدخالت کن

موثر  نکهیام اعتراض کنم ، احتمال ا هیپا ينمره توپولوژ هیاگر منم همراه شما ! ام ها  هیقض يپا هیمنم  -

 خودت  يسرجا يکه شما دوباره برگرد نهیاش هم ا جهیو خوب ، نت.  شترهیباشه ب
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واسه اعتراض  یموقتمون هم صادر شده ، وقت يمدرکا گهیاالن که د نیکن یهم ، فک نم شدیاگر م یحت -

 نباشه ؟

؟ اونکه خودش تونسته با کنکور  گهیداره د رانیبه حال خانم ام ی، چه فرق یدر ثان: حرفش رو ادامه داد  دیمج و

  نجایبرسه به ا

 هم نکرد  دیتائ یحت... نگفت  یچیه دیشده بودم که با حرف مج رهیخ بهش

 کنه ؟ ینم یگفته فرق یک:خانم هم از جاش بلند شد  نینازن که

 نیدون یم: ، ادامه داد  رهیدهنش رو بگ يبود ، وقت کنه جلو دهیکه به سمتش چرخ یدوست نکهیاز ا شیپ و

 ..اش چه زح  نهیهز نیواسه تام

 .. نینازن -

 !گم شد  غشیج يخانم تو نیادامه حرف نازن و

 ؟  نیدیخودتون خرجتون رو م.. شما : و خودم به حرف اومدم  میکرد یبه هم نگاه دیو مج من

 ما بچرخونه  نیخانم و باعث شد اون با خجالت نگاهش رو ب نیزل زد به نازن ناراحت

 ..ن م..  میبکن يکار هی دیپس واقعا با: شکستمش .. بود  يبد سکوت

 نه  -

 ..کرد  یم یشوخ نینازن.  ستین نطوریا: لبش نشوند  يرو یو لبخند مصنوع.. بود  دستپاچه

 !انداخت  نییهم سکوت کردو سرش رو پا دیمج

 .. ادیطور نم نیبه نظر من که ا یول: و به عکس العمل وادارم کرد .. سکوت  نیبود ا مشکوك

 .. يآقا نیکن یاشتباه م -

؛  ستیدرست ن تیموقع نیا يبه نظرم بودنم تو یکنم ، ول یمن اشتباه م. باشه : کردم ، بهم برخورده بود  اخم

 که  میلیخ. نبود  نجایخواستم باال برم ؛ االن جام ا یحق شما هم که نباشه ، من اگه با کنکور م

 ؟ اوشیکنه س یم یجا ، نه ؟ چه فرق نیواسه هم یگرفت یم یبه هر حال بعدش که انتقال:  دیمج

 ؟ دادمیم دیپولشو که با.  شدمیگرفتم شبانه قبول م یکه م میانتقال: شده بود  یابروهام بازنشدن گره

  نیبد نویپولشو به م دیتون یخوب حاال هم م: وسط  دیپر ينامدار دوباره

  نینازن -

 ..حالش  نیتونست بشه ا ینم مینیشده بود ؛ اما باعث عقب نش سرخ
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 .. یکن یشما قبول م -

 ! نیکه رتبه اشون از شما باالتره پولشو بد ينفر 1500به اون  نیبر نیتون یم نیقبول کنم ؟ ناراحت وینه ، چ -

 !داشت  یام گرفته بود ، اما اون چه خوب خودش رو نگه م خنده

 !اشه ها نفر ب 1500نفر ؛ در ضمن من فک نکنم 1500جا که هستم حق شماست نه اون  نیا یول -

 ..  ـیخواست ی؛ مگه نم رنیگ ینم شتریب 1000چرا اتفاقا ، روزانه رو تا  -

 بودن مهمه ؛ نه ؟ نجایکنه ، ا ینم یبرام فرق -

اگه منظورتون به : که به خاطر اثبات حرفش از هم فاصله گرفته بودن ، دوباره فاصله ها رو پر کردن  ییابروها

 ...دا  یمشکل.  نجایومدم امنه که ، آره اصال ؛ دوس داشتم ا

 رهیپولشو بده ، به جات م اوشیس نکهیا یی؟ اصال به جا هیحرفا چ نیبابا ، ا يا..  رانی، خانم ام اوشیس -

 ؟ یکن ینم سیمگه واسه پولش آموزشگاه تدر..  سیتدر

 !بد باشه  شونیوضع مال ادیبهش نم.. پس .. افتاد  میدوهزار حاال

 خارج شدم  یبرگشت ، منم از حالت دفاع يکه به سمت خانم نامدار اون

 خوره ؟ ینم سینخودم تو دهن تو خ هی یعنی!  نینازن -

 ..تو بهش گفتم  تیکه من از وضع یگفت دیبه مج می؟ خودت اون دفعه که تو کتابخونه بود هیمن چ ریتقص -

 ..کنجکاو شد خب : ادامه داد  ریآرومتر و سر به ز و

 ..کردم که  یمن فک نم.. خوب .. خوب : کرد  ینیعقب نش یهم کم رانیام

 انصرافم ؟ يمن برم واسه کارا ای نیکن یقبول م دویمج شنهادیشد ؟ حاال پ یچ -

 ..و البته موثر بود  دادیمزه م.. کم خباثت الزم بود االن  هیخوب چه کنم ؟  یبودم تو حالش ، ول زده

 گردوند  یم دیصورت من و مج يچشمهاش رو رو یحرف چیه یهنگ کرده بود و ب! .. بود انگار  کارساز

 ..من  -

 پولشم خودم پرداخت کنم  ي هیبق دی، با ستمین یراض نشمیالبته من به ا -

 .. بود ، با ساق پام ، اون هم واکنش داد  ستادهیکه پشت سرم ا يدیبا برخورد کفش مج همزمان

بود با ساق پام ، اون هم واکنش داد و فقط تونستم  ستادهیکه پشت سرم ا يدیبا برخورد کفش مج همزمان

 کنم  دیفحشه بار مج یدلم هر چ يتو

 ..فکر نمـ .  نیندارم که شما خرجمو بد يازیمن ن -
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رو بدم  من قصد ندارم خرج شما: گذاشتم و خودم رفع و رجوعش کردم ؛ مرد و مردونه  دیمج نهیس يرو دستمو

 شیو منم اونقدر پ میهست یتیچه وضع يکه تو مینیب یاما م.. کارو بکنم  نیکه بخوام ا ستمیهم ن تونیکاره ا.. 

 يا نهیعوض شده ، هز يا گهیبا کس د امخودم عزت نفس دارم که نخوام حاال که ؛ در نظر خودم حداقل ؛ ج

و منم باهاش کار  نیکرد هیکه گذشت و خودتون تسو شیترم پ.. پرداختم اون متقبل بشه  یبراش م دیرو که با

به بعدش رو بهتره به عهده  نیاما از ا.. هم غرور  يدونم شما هم حقدار یم نکهیکه البته اونم به خاطر ا.. ندارم 

همونطورم که گفتم ، اگر .. هم باهاتون ندارم  يا گهیموارد ، کار د نیبه جز پول ا نیمطمئن باش. من باشه  ي

 .. نیخود دان گهید.. وضع رو قبول کنم  نیتونم ا یمنم نم نیل نکنقبو

 نشستم  یحوض خال يلبه  و

نشست و با گرفتن دستش ، باعث شد اون هم  يکنار خانم نامدار دیکه بوجود اومده بود ، مج یسکوت يتو

نگاهش بخونم ؛  يتونستم از تو یرو م یسردرگم.. انداخت  یبه هر سه نفر ما نگاه رانیام.. ساکت بمونه 

مادرم  يکه مرد خونه  یمن زا شتریب یکردم که وقت یدرك هم م.. دختر دوس داشتم  هیغرورش رو به عنوان 

دوش اونها نباشه ، پس حتما موافقتش  يکرد تا بارش رو یرو م شیبودم ، به فکر خانواده اش بود و تمام سع

 ..شه براش سخت با دیبا یلیمن خ شنهادیبا پ

 فکر کنم  دیمن با:  ستادیا روبروم

 .. نیانتخاب کن دیبا یو چ یچ نیکه ب نیدون یم یول.  لتونهیباشه هر طور م: به زانو گرفتم و بلند شدم  دست

 لطفا  نیتا فردا جواب بد: رو تکون داد و راه افتادم  سرش

 ..؟ فعال  يبا من ندار يکار: فشار دادم  دویدست مج و

 رونیو خوش شانس بودم که به محض ب.. از کل دانشکده .. اومدم  رونیکردم و ب یتا هم خداحافظاون دو  از

 ..زدنم از دانشکده ؛ اتوبوس از جلوش رد شد و تونستم بهش برسم 

حال خودش بود که  يرفت و اونقدر تو یراه م ریسربه ز.. و به طرفش رفتم  دمشیسرسرا د يدوشنبه تو صبح

  دمیرس شیقدم هیکه به  یتا وقت.. متوجهم نشد 

 سالم: با باال آوردن سرش به حرف اومدم  همزمان

 ریصبح به خ. سالم .. : چشمام نگاه کرد  يو تو ستادیحرکت ا یب يلحظه ا يبرا

 کتابخونه علوم ؟ نیر ینم گهی؟ د نیسالن مطالعه بود: که ازش اومده بود اشاره کردم  یپشت سرش و راه به

 ..نه . علوم ؟ چرا  -
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 یانداخت و وقت نییسرش رو پا يلحظه ا يبرا.. صورت خودش هم نشوند  يجواب دادنش ، لبخند رو رو نحوه

 تونستم بخونم  یصورتش م يدوباره نگاهم کرد ، جمع شدن حواسش رو از تو

 ..االن سالن مطالعه خودمون نبودم . االن نه  ی؛ ول رمیچرا ، هنوزم کتابخونه علوم م.. که  نهیمنظورم ا -

 پس ؟ نیکجا بود -

 ؟ ستیکم زود ن هیسر کالس ؟  نیریم نیدار.. دورو برا  نیهم: موقوف  یفوضول یعنی جواب

 تیاگه شما رضا نمیکم زودتر اومدم تا بب هیمن  یچرا ؛ ول: رو راحت کردم  الشیکه خ.. به ساعتش نگاه کرد  و

 االن برم و انصراف بدم  نی، هم نیدینم

رفته بود و اومدن خانواده  نیاز ب روزیچند وقته ، با بحث د نیا الیو فکر و خ یتمام ناراحت... بودم  سرحال

رو هم از الك  دهیسپ یحت.. برعلت شده بود  دیسرحالم آورده بود و مز یماه به خونه مون ؛ حساب 4سامان بعد 

 يکنه و به خونه پدر يزیاومد سامان ناپره یم شیکم پ.. بود  دهیبخش هیحبود و رو دهیکش رونیروزهاش ب نیا

 !بزنه  يسر

سنگدل باشم که  نقدریا نیانتظار دار: دونم ، اما جواب داد  یطعنه نم ای یصورت خندونم نگاه کرد و به شوخ به

 ببرم ؟ نیرو از ب تونیخوشحال نیا

 باال سر کالس ؟ نیریشما م: و حرف رو هم عوض کرد  دیپاشنه پا چرخ يرو

 رمی، منم م يهرجا شما بر: راه افتادم  دنبالش

 !آورده  مانیمن ا یوونگیکه به د دادیرو بهم م نانیاطم نی، ا نگاهش

تا آدرس آموزشگاهتونو بهم  امیب دیکه با نهیمنظورم ا: حرف به راهش ادامه داد که خودم رو بهش رسوندم  یب

 .. نیدب

 ؟ دمیکه تا حاال شن هیشنهادیپ نیتر بیعج نیا نیدونست یم: به طرف مقابلم هم منتقل شده بود  مییرو خوش

 چرا ؟ -

 ؟ نیریگ ی، اونوقت کارمو ازم م نیکمکم کن نیخوا یآخه م -

تونم از مادرم انتظار داشته باشم  یواقعا نم دمیدودوتاچارتا کرده بودم ، د شبید یمن هرچ یداشت ، ول حق

در .. آوردنش  ری؛ کارم سخت بود گ امیتونستم کوتاه ب یاز موضعم هم نم.. بلوف و حفظ غرور منو بده  نیخرج ا

و البته فک کنم وقت .. کرد  یکمک م يتا حد!  رمیبود که کار خودش رو ازش بگ نیراه ا نیآسون تر جهینت

 ..فع خودش و درسش بود ، به ن شدیاونم اگه آزادتر م
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 تونم بهتون بدم  یاز کالسامو م یکیمن فقط  یول..  نیالبته باماش..  هیکینزد نیآموزشگاهم هم -

 داره ؟ يا دهیبعد اونوقت چرا ؟چه فا: و نگاهش کردم  ستادمیا

شرمنده ، آخه عالوه : خباثت هم بذارم  يتونستم لحن صداشو به پا یو م دیخند یتمام صورتش م گهید حاال

 !تونم کامال ازش دست بکشم  یکه نم نهیا. دارم  ازیبر پولش ، به تجربه اش هم ن

 ؟ نیحاال کال چن تا کالس دار -

 سه تا -

 اونوقت ؟ نیدیدانشگاهو م يو خورده ا کیسه تا خرج  نیسه تا ؟ با پول هم -

به من اخم  نقدریمادرمم تو عمرم ا نیباور کن: گفتم  یگهش داره وقتنتونست ن یلیاخم زل زد بهم ، اما خ با

 غر نزده یزبون ینکرده و با زبون ب

 ای نیدیخرجشو م نای، با هم نیحاال نگفت: انداخت ادامه دادم  نییبه حال اول برگشت و سرش رو پا دمید یوقت

 ..هم  يا گهید يجا

: استاد گذاشت و حرف رو عوض کرد  ي هیسا ریز يها یاز صندل یکیدسته  يرو همون جلو ، رو لشیوسا

 ..نکنه با کالس آموزشگاه  دایوقت تداخل پ هی؟  نیدار یبر نم نیکالس حل تمر گهیترم د نی، ا یراست

 هی..  نایخوب شد گفت: آخر گذاشتم و برگشتم  یصندل يسالنامه رو رو عیسر یلیلحظه مکث کردم و بعد خ هی

  یسر برم انجمن علم

 ممنون: زدم  رونیتکون دادم و ب یدست عیسر

از قبل دکتر آزاد باهام صحبت .. هم اون تو نشسته بود  یدر انجمن باز بود و اتفاقا خود رضا کوشک خوشبختانه

، بردارم و فقط  2 یاضیر ياز کالسا یکیبچه ها رو ، به عالوه  نیهم 2 زیکرده بود و قرار شده بود آنال

 ..ود هاش مونده ب یهماهنگ

 ..بود  ستادهینبود ؛ منتظر ا يخبر نشی؛ که بر خالف معمول از اون نگاه خشمگ یمیکالس دکتر کر بعد

به  یپشت سر مهرداد به قصد خروج راه افتادم ، به آروم یفکر کردم در انتظار دوستشه ، اما وقت يلحظه ا يبرا

 بزرگ منش  يآقا: طرفم اومد 

 بله ؟:  ستادمیا

 کنارش جا خوش کرده بود يو دوستش خانم موسو شدیم یداشت خال کالس
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آدرسشو بهتون بده ، بهش سر  نیخوا ی، م میکه صبح درموردش صحبت کرده بود یاون آموزشگاه يبرا -

 ؟ نیبزن

 اون بود  يبزنم ؟ قصد من از اونجا رفتن گرفتن جا سر

 ؟ نیخودتونم باش ستیبهتر ن -

 ؟نه  ایحرفم رو گرفت  يدونم معنا ینم

  نیکنم ، فرداعصر اونجا باش یباهاشون هماهنگ م -

 نشیگزیاونجا ، اگر هم نخواست جا رمیم.. ندادم  یتیاما اهم. فکر کردم ، نه مخالفت کرده بود نه موافقت  یکم

کمکش  قیطر نیخواد از ا یاگر نم..  ستیمحال که ن يا گهیآوردن کار د ریگ.. کنم  یم يا گهیبشم ، فکر د

  ستیمنم مهم ن يکنم ، برا

 خوبه ؟ 4ساعت  -

 یشاک یحساب میزدم و مرب یهام سر نم يریبود که به خاطر درگ يادیمدت ز..راست رفتم باشگاه  هیدانشگاه  از

، اما  کنهیترش م يهم جر نیو هم شهیهام اضافه م ینظم یبه بعد هم احتماالبه ب نیدونستم که از ا یم! بود 

 یورزش معمول هیاز  شتریب یلیمن خ يبرا بالیلوا... وضع دامن نزنم  نیم تا به ارو بکن میقصد داشتم تمام سع

 .. شهیمهمش بودم هم ياز اسپکرا یکیخاطر هم  نیدونست و به هم یرو م نیهم ا میبود و مرب

گرفتم  ییدوش سرپا هی..  شدیبود و مامان داشت واسه خواب آماده م دهیرس ازدهی، ساعت به  دمیخونه رس یوقت

 ..کنه  میدستهاش قا يتو شویبدون درزدن داخل شدنم باعث شد هول کنه و گوش.. رفتم  دهیو سراغ سپ

 ؟ ینوشت یم یچ. سالم  -

 تو ؟ يایم يطور نیچرا ا..  اوشیس -

 سکته کردم: قلبش گذاشت  يدستشو رو و

 ؟ یبگ دیکه االن با هیزیچ نیا: نشستم و بهش زل زدم  کنارش

 ؟ يکجا بود. سالم .. هول شدم خو .  دیببخش -

 ؟ يکرد یکار م یتو چ. جا ، باشگاه  چیه: سرم گذاشتم  ریو دستهامو ز دمیکش دراز

 دادمیاس ام اس م.  یچیه: کرد  هیتاج تخت تک به

 ؟ یبه ک: کردم  نگاش

 ؟ يشام خورد.. دوستم  یبابا ، فاط یشکیه -
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 نه ، اومدم بگم برو برام گرم کن -

 کرد ارمیبرد که صداش هش یداشت همونجا خوابم م.. برگشت  قهیجا بلند شد و بعد دو د از

 غذا رو گذاشتم گرم شه.  اوشینخواب س -

 .. نقدریخسته ام ا. باشه : شدم و نشستم  بلند

 ذاشتمش  یم یگفت یقبل حموم بهم م دیبا -

 یذاشت یخو خودت م -

 يمتوجه نشدم اصال که اومد -

 چند وقته ؟ نیچته تو ا.. گوشکوبه  نیتو ا بس که سرت -

 شده ؟ یچ..  يرو به اون رو شد نیاز ا شبیتازه از د. دو ماهه  یکی نیا یخودت که بدتر من -

 دوستم نامزد کرده: مورد سکوت کنم  نیا يدادم تو حیخواستم بگم ، اما ترج یم

 کدوم ؟ -

 خواد یخودمونو م يایاز همکالس یکیهمون که گفته بودم .  دیمج -

 ؟ ادیدختره از تو بدش م یهمون که گفت -

 !مونده  ادشمی چه

 ..کردم  ینه ، اونو که اشتباه م -

 ؟ ادیدختره از تو بدش م نکهیا ایخواد  یاون دختره رو م نکهی؟ ا یدرباره چ -

 هردوتاش -

 !اوه ، چه جالب شد  -

 هیدختره هم سر  نیخواد ؛ ا یگفتم و م یره که مدخت نیهم یمیدوست صم دیمج.. هووم : تکون دادم  سر

 اومده بود که رفع شد شیبراش سوءتفاهم پ یموضوع

 ؟ یچه سوء تفاهم -

 ؟ شیاریب يبر يخوا یسوخت اون غذا ، نم.  یچیه:  دمیدراز کش دوباره

 به نفعت  چیه کی: جا بلند شد  از

 شویگوش دهیسابقه نداشت سپ! قفل بود ..  دمیسرك کش شیگوش يتو يکاریکه منتظر موندم ، از سر ب یکم

 !قفل کنه 
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کار  یچ:  دیدستم به سمتم دو يتو یگوش دنیشد و به محض د داشیچارچوب در پ يشدم نشستم که تو بلند

 ؟ یزنیدست م میبه گوش ی؟واسه چ یکن یم

 چرا قفله ؟ نیا -

 توش دارم  یخصوص يزایچ.. اهـــه ..  اوشیبدش به من س -

 تا حاال ؟ ی؟ از ک یخصوص: م رفت باال ابرو هی

 برو غذاتو بخور ایب. منظورم دخترونه است : کرد  اخم

مرکز شهر بود و رفت و آمد بهش نسبتا  بایتقر.. بودم که اشاره کرده بود  یدم در آموزشگاه 4بعد ، ساعت  روز

 هیبه  يگاه دخترونه و پسرونه اساختمون از هم ، آموزش هی ي؛ به فاصله  ستادمیلحظه سر جام ا هی.. آسون 

 !اسم وجود داشت 

 نیبه ورژن دخترونه برم ، اما برام جالب بود ا دیکه حتما با دمیرس جهینت نی، به ا یحساب سرانگشت هیبا  هرچند

 ! يهمجوار

دفتر  "کوتاه دو آموزشگاه رو هم در واقع  يفاصله  نیدر سمت راست ، متوجه شدم هم نیورود به اول با

 ..انداخت  یدفتر مدرسه م ادیمن رو  تشیریبود که دفتر مد یآموزشگاه نسبتا بزرگ! پر کرده  " تیریمد

نشسته بود و مشغول گپ زدن با  یچرم يها یاز صندل یکی يهم رو رانیدر کمال تعجبم ، خود خانم ام و

 بود  شیخانم کنار دست

 یپت و پهن زیکه پشت م ي، هم صحبتش و مرد رانیو همزمان با خانم ام دیورودم ، سرها به سمتم چرخ با

 !نشسته بود ، از جا بلند شدن 

 هیآموزشگاه دست دادم و با  ریمد یمانیسل يبا آقا.. کرد  یمعرف هی، من رو به بق میکه خوش و بش کرد یکم

 یمانیمحمد سل..آموزشگاه رو هم داشت ، سر تکون دادم  یهمسرش که سمت منش يخوشبختم کوتاه، برا

، خودش رشته  رانیام انمخ يا هیحاش يحرفا یذهنم داشتم جوون تر بود و بعد کم ينسبت به اونچه که تو

به  دی، و در آخر ، رس شیکار طیو شرا نشیاز خودش و آموزشگاه گفت ، از مدرس! .. صحبت رو در دست گرفت 

کار رو به من  نیخواسته ا کالسش صرف نظر کرده و سیبه خاطر درسش از ادامه تدر رانیخانم ام نکهیا

 !بسپرن 

طول  یلیخ.. دختر خواستم کارش رو به من بده ؛ اما  هیبه حماقت خودم لعنت فرستادم که از  يلحظه ا يبرا

 اول واکنش نشون ندادم  يخدا رو شکر کردم که لحظه .. کنم  یاشتباه م دمیکه فهم دینکش
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 یهم سپردم ، ول ریبه دو سه تا دب..  میگشت یمدرس م هیال آموزشگاه پسرونه امون هم دنب يراستش ، ما برا -

از  یکیداد که با  شنهادیپ رانیکه خانم ام روزیتا د..  انیتونستن ب یمشکل داشتن و نم ایوقتشون پربود ،  ای

 ..کرده صحبت کنه  سیکه تو دانشگاه خودشونم تدر اشونیهمکالس

 ..شده بود  رهیروبروش خ زیبه م ریسر به ز.. نگاهم رو به سمتش برگردوندم  يلحظه ا يبرا

 .. میو خوب ، مام استقبال کرد..  -

 ..کالس برداشتم  هی شیمن فقط ترم پ. لطف دارن  رانیخانم ام:  دمیخند یمانیحرف سل به

 ؟ ينکرد سیتدر گهید یعنی: تکون داد  سر

 ترمم دو تا کالس دارم  نیالبته ا. منظورتونه ، نه  یس خصوصاگر به جز کال: جواب دادم  صادقانه

 ..کردن  شتریترم کارتو ب نیبودن از کارت که ا یپس راض -

 ..راحت ترم کرد  نیکنم و هم دایتونستم پ یکلماتش م يطنز رو البه ال ي هیما ته

  نیامتحان کن دیتون یشمام م.. صد درصد  -

 نیهم.  میبه کار تو هم اعتماد دار.. چند ماه  نیا يتو میبود یراض یلیکه خ رانیاز خانم ام: جمع شد  لبخندش

آموزشگاه  يکه برا یکالس.. اما درباره کالس ..  ازمثبتهیامت هی يدانشگاه خودت کالس بردار يتو یتون یکه م

از  یم کنن ولبود که از مهر ثبت نا نیا لش؛ چون اص ستین یلیتعدادشون خ. پسرونه است ، کالس کنکوره 

گفتم که .. هم  رانیآهان ، کالس خانم ام..  گهید.. کالساشون  شهیکم فشرده تر م هیکه  نهیبهمن اومدن ، هم

به ..  هیکالس کمک درس.  نییمحصل راهنما..  مشی، خواست که به تو بد يایاومد که تو ب شی، تا حرفش پ

 ..بده کالساتو  نتنشو گمیهم م يخانم ساجد

 ...و  سینحوه تدر يشروع کرد به صحبت درباره  و

 !داد  حیساده به من ، همه جوانب رو توض یمعرف هی يساعت تمام برا میبود و ن یخوش صحبت مرد

 ..و همسرش تشکر کردم  یمانیسل ياز جا ، منم از آقا رانیبلند شدن خانم ام با

 .. رانیطلبتون خانم ام یکی: سرش از در خارج شدم  پشت

 چرا ؟: طرفم برگشت ، هاج و واج  به

 ..طور باشه  نیکردم ا یمن فکر نم!  نیدیآموزشگاه دخترونه درس م هی يتو نی، نگفت نیخباثت به خرج داد -

و شما تعجب کردم ، آموزشگاها  يصفار يآقا شنهادیخاطر از پ نیراستش منم به هم: از هم باز شد  صورتش

 ..جدان 
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دوره اونا  اینرفته ،  ای دمیمج.. خوام درس بدم  یبار اولمه هم م.. واهللا من که کالس کنکور نرفتم که بدونم  -

 ! ..کرده  یفرق م

 برسونمتون ؟ نیریخوب ، حاال کجا م: و ادامه دادم  میدیخند

 خودم رو رسونده بودم نیشده بود و با ماش رمیاومدن د موقع

..  ستیدور ن یلیدم ؛ خونه ما خ یزحمتتون نم. ممنون : کنار دستم انداخت  دیپرابه  یبه من و نگاه ینگاه

 رمیم ادهیپ

 ..رسونمتون  یم نیکه بهتره سوار ش ستیخوب اگه دور ن -

 کنم يرو ادهیکم پ هی دمیم حیترج. تشکر : امتناع کرد  دوباره

خودش رو وقت صحبت کردن داشت و باعث شد  تینبود ، اما هنوز همون قاطع يهاش خبر غیاز ت گهید گرچه

 به خواسته اش احترام بذارم 

 پس خداحافظ شما. کنم  یخواهش م -

 سوار شدم و

 ..رو به راهش ادامه داد  ادهیپ يگفت و تو یکوتاه "خداحافظ  "

هرا رو هم ، ظا یکه گرفته بودم ، پنج شنبه و جمعه برگزار بشه و کالس کمک درس يشد کالس کنکور قرار

دانشگاهم که  يهرچند با کالسا.. دوشنبه و چهارشنبه  يکه قبال بود ، روزها يزینسبت به چ رییتغ یبا کم

 دمیپسند یم شتریطور ب نیحال ، هم نی، اما با ا شدیکل هفته پخش م ي، زمانش تو شدیجمع م

ما وارد  يپا شیو پ خانم به سرعت رد شد نیکه نازن میشد یم کیبه در کالس نزد میمهرداد داشت همراه

تونه  یم یاز چ یعجله اش ناش نیربع به ده مونده بود و در تعجب بودم که ا هیاز  شتریهنوز ب. کالس شد 

 باشه ؟ 

 کالس چرخوند و با ورود ما ، به قصد خروج دوباره عقب گرد کرد  يتو ینگاه

طور دستپاچه و عجوله  نیا يخانما نامدار یدستم رو به مهرداد سپردم و به دنبالش راه افتادم ؛ وقت يتو سالنامه

 !افتاده  یاتفاق یعنی، 

  يخانم نامدار.. خانم  نینازن -

رغم هول بودنش ، مضطرب به نظر  یبرگشت طرفم و خوش بختانه عل..  دمیکالس بهش رس یچهار قدم سه

 بله ؟:  دیرس ینم
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 ؟ يگرد یم یشده ؟ دنبال کس يزیچ -

 ؟ يدیرو شما ند نوی، م نویم -

 .. انیآهان اوناهاش دارن م.. بود  يبا خانم موسو -

 به پشت سرش اشاره کردم  و

 .. رو گرفت  رانیخانم ام يبه سرعت دستا يتوجه به من و خانم موسو یگرد کرد و ب عقب

 شده ؟ یچ. سالم : هم تعجب کرده بود  رانیخانم ام خود

 بده یمژدگون -

 ؟ ی؟واسه چ یچ یمژدگون: رفتم  جلوتر

و اونقدر تابلو من و من کرد که خود .. معذب شد  یکم يخانم موسو دنیبا د.. و  دیانگار ما رو هم د باالخره

 افتاد  شیدوهزار يخانم موسو

 ..فعال . من برم سر کالس ، کار دارم  دیببخش -

 جمع رو ترك کرد و

 ..باشه داشته  یکنم مشکل ی؛ فکر نم ستادمیسر جام ا یواکنش چیمن بدون ه اما

 ناراحت شد ؟: رفته بود  يکه خانم موسو یبه راه ینگاه میبه ما کرد و ن ینگاه ينامدار خانم

 حرفتو بگو. حرفاست  نیتر از ا دهیفهم مینه ، مر: تاب جواب داد  یب

 !عوض شده  یمعاون آموزش.. هااان :  نیحال اول برگشت نازن به

 خوب ؟: نشد  جادیا رانیحالت خانم ام يتو يرییتغ اما

 ..منظورشو  دمیفهم یمنم نم!  واقعا

 ییهو هیکجا گند زده که  گهید ستیمعلوم ن.  ستین یمعاون آموزش گهید ينور..  گهید نیخوب هم -

دانشکده صحبت  سیرئ ی؛ داشت با منش ای؛ مسئول آموزش آمار یرالی، خانم ش شهیباورت نم.. عوضش کردن 

گفت  یم.. رو مطرح کردن  یمعاون آموزش ییجابه جا شیهو چند روز پ هیگفت  یبلند بلند م هیکرد ؛ منش یم

همون  دیاگر تمام شده بود هم ، با.. سمتو دادن بهش ، دوره اش تمام نشده  نیاصال تازه شده سه سال که ا

 ..کردن ، نه حاال که دو سه هفته از ترم گذشته  یمطرح م لیاوا

خوشحال شده  یکه منم متعجب و حت یدر حال! .. ط و فقط سکوت بود گفت و واکنش مخاطبش فق یم زیر هی

 ..بودم 
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 ؟ میتو اتاقشه ، بر ياستاد سرمد نی؟ نازن نجایچه خبره ا. سالم :  دیهم سر رس دیمج

 کجا ؟:  دمیپرس ناخودآگاه

 ..واسه استاد راهنما  میباهاش صحبت کن -

 ، عوضش کردن  ستین یمعاون آموزش گهید ينور دیمج:  نینازن

 ؟ یچ -

 ..من  نینازن:  رانیام

  یمیدکتر کر شیبرم پ.. اوم : کرد  يپشت سر اشاره ا به

 ؟ یواسه چ:  ينامدار

 ..نامه  انیپا نیهان ؟ هم -

 .. میخود معطل کرد یاعتراض ، تا حاال هم ب نیواسه هم میباشه ، بذار اول بر -

 ..با  گهیترسم نشه د ینبود با خود دکتر هماهنگ کنم ، م ادمیمن .. حاال  شهینم رید: زد  يدستپاچه ا لبخند

 چه خبره ؟ نجایبه منم بگه ا یکی -

 ..گفـ  يدیمگه نشن: برگشت  دیبه طرف مج نینازن

 ..من رفتم  -

 .. نویم -

  امی، زود م امیم: رفت فقط جواب داد  یطور که م نیهم

 یافتادم ، دست یراه م رانیبه خانم ام وستنیپ يبرا نکهیا نیشد و منم ح دیمج يبرا حیخانم سرگرم توض نینازن

 امیمنم االن م: زدم  دیشونه مج يرو

 کجا ؟ گهیتو د -

 ..فعال .. مگه ؟ کاردارم  یزن یکارت م: لحظه مکث کردم  هی

 تکون داد و سرگرم صحبت با خانمش شد  یحرف دست یب

 ؟  هیعجله چ نیعلت ا دونستمینم! کنم  دایرو نتونستم پ انری، خانم ام دمینرس نییبه طبقه پا تا

 ؟ نیکن یکار م یچ نجایا:  دیبود که با صدام از جا پر ستادهیحرکت ا یپله ها ب کنار

  گهیاتاق استاد د رمیدارم م..  زهیچ.. هان ؟ آ : بود  دهی، به طرفم چرخ دیرس نیدوباره پاهاش به زم یوقت

 .. می، بر نمیب یم -
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 ؟ یچ -

رو به عنوان استاد راهنمام انتخاب  یمینداره ، منم قصد دارم استاد کر یاگه اشکال.  میبر: دوم رو برنداشتم  قدم

 کنم 

و .. ، همقدمم شد  میگذشت یم يدر باز اتاق دکتر نور ياز روبرو یهرچند وقت.. حرف پشت سرم راه افتاد و  یب

شده بود که در پناه  يدهنم باز موند ؛ مثل بچه ا يلحظه ا يبرا..  !هم جلو افتاد  میجلوتر رفت یکه کم نیهم

عکس العمل با رفتار اون  نیچقدر ا! ..  بمونهترسه دور  یکه ازش م يداره تا چشم بزرگتر یمادرش قدم بر م

 يستادی؟ پس چطور اون قدر محکم رودر روش ا یترس یم ي؟ تو از نور یترس یم "! .. روزش تفاوت داشت 

 "؟

انتخابش به  يشک داشتم برا یهرچند کم..  یمیو خوش بختانه تنها بود کر.. شد  یمیاز من وارد اتاق کر قبل

و حاال که  امیفکر دنبالش ب یباعث شده بود ب رانیدرباره رفتار خانم ام میعنوان استاد راهنمام ، اما کنجکاو

 ! گهیمهم نبود د.. بودم  دهیرس

 سالم استاد -

 تو  نیایب. سالم :  دیسرك کش رتویپشت مان از

 ..راستش : بودم انداخت  ستادهیکه کنارش ا یبه من ینگاه مین

 !بود انگار  مردد

: تو کارش شدم و حرفم رو زدم  شتریب یفضول الیخ ی، ب يبود سراغ دکتر نور ومدهیکه برخالف تصورم ن حاال

 .. نیاستاد راهنما مون بش میخواست یاستاد ،م مینامه باهاتون صحبت کن انیدرباره پا میاومد

 هردوتون با هم ؟: بهمون اشاره کرد  مشکوك

،  میدید گرویبا هم که نه ، راستش تو راهرو همد: لبخند زدم  تیانداختم و بنا به موقع رانیبه سکوت ام ینگاه

 ..ع موضو نیاومدن به خاطر هم شونمیطرف ، من فکر کردم ا نیا انیهم که گفتن م رانیخانم ام

 حاال درست فکر کرده ؟: داد  رییرو تغ مخاطبش

 بله استاد : سر تکون داد  رانیام

 .. دیطول نکش قهیاز ده دق شترینامه ، ب انیدرباره پا بحث

درباره مشکلت با دکتر  يخوا ینم: که استاد به حرف اومد  میبلند ش میتشکر کردم و خواست رانیبا ام همزمان

 ؟ یبپرس ينور
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، نه؟ ال اقل  ییماجرا نیا ری، تو هم درگ دمیاونطور که د: شدم که من رو هم مخاطب قرار داد  خیم سرجام

 !کنه یطور فکر م نیکه ا يدکتر نور

بزرك منش  يآقا يریدرگ يبرا یلیمن که بهتون گفتم ، اگر دل.. کنه استاد  یاشتباه م: به حرف اومد  رانیام

 که بهتون گفته بودم  هیکار دکتر نور جهیباشه هم ،فقط همون نت

 صحبت کرده بود ؟ یمیبود ؟ با دکتر کر گفته

 ..؟ پس  زوی؟ همه چ نیگفته بود -

 منو  نیبود دهیسرسرا د يکه تو شیهمون هفته پ. بله : رو به من کرد  رانینگاه کردم و ام یمیدکتر کر به

 کار شما بود ؟ يدکتر نور يکار شما بود ؟ برکنار: ادامه داد  یمیمالحظه رو به دکتر کر یب و

 نیاز بهتر یکی يطور بشه ؛ نور نیخواست ا یدلم نم... آره دختر جون کار من بود : زد  یتلخ لبخند

 ..  یمن بود ؛ ول يدانشجوها

 .. ومدیکاش ال اقل کوتاه م.. که  یاشتباه کرد ، اشتباه: تاسف سر تکون داد  با

 به نمره هامون ؟ درسته ؟ میاعتراض کن شهیم گهیاستاد ، پس االن د: جلوتر اومد  شیصندل يرو

 .. شهینه ،نم -

 طور نیو شونه هاش افتاد؛ منم هم دیته کش رانیام جانیه

 چرا ؟ چرا آخه ؟ -

 از اون خواستم کنار بکشه ؟  يطور نیتو قناعت کردم و هم يحرفا دنیمن فقط به شن یکن یفک م -

 ..پس  -

که به اونا هم  دی، و با خوامی، از خودتون م ستنیبه چهارتاتون بگم ، اما حاال که اون دوتا ن نویخواستم ا یم -

 ..نکنه  دایدرز پ ییموضوع جا نیبهتره که ا..  نیبگ

 ..چرا استاد ؟ مگه : شده بودم  یشاک منم

 یخودتون و همکاراتون م يدردونه تون و آبرو زیعز يشما به خاطر دانشجو:  رانیام يشده بود صدا سخت

 .. نیخوا

 .  نیآروم باش: رو بلند کرد  دستش

 .. یبهتره زود هم قضاوت نکن:  رانیام يچشما يزل زد تو يلحظه ا يبرا
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غرض  ينور دیشا.. مال چهارتاتونو ..  دمیمن برگه هاتونو د: کرد  میهردومون تقس نینگاهش رو ب ودوباره

هم تو .. فکر کنم  3سوال ..  یاثبات ينمره ا 4سوال  هی ي، تو دمیکه من د يزیچ..  یاشه ، ولکرده ب يورز

کارو  نیبسم اهللا و شروع اثبات هم ا اولهمون ..  "جبر " نینوشت "حلقه  مین" يبه جا..  ي، هم صفار رانیام

شما خودتون با دست خودتون بهانه .. ؟  یچ یعنی نیکنم الزم باشه من بهتون بگم ا یفک نم..  نیکرد

 ..  نیدستش داد

 ..چطور ممکنه هردوتون :  دمیو من متعجب پرس.. مکث کرد  یکم

 !کرده  یاشتباه نیهم همچ يصفار يدونستم آقا ینم.. من حواسم نبود :  رانیتو الکش فرورفته بود ام بازم

که  يطور..  ستیسخت ن یلیخ گهید یشکال جزئکردن دوسه تا ا دایکه پ یدونی؟ خوب م یگیم یحاال چ -

 ..زده بود  کیکلمه به کلمه ت ریکرده بود ، ز حیاون تصح

 !بود  یدستمون خال یعنیحرفا  نیهمه ا..  رانیداشتم و نه خانم ام يسکوت شد و نه من جوا بازم

  ادیاز توش در نم يزی، چ نیهم بکن یاعتراض یکه اگه حت نی؟ خودتون هم قبول دار ینیب یم -

 یحرف نیاگه بخوا..  یکنار بکشه ول یخاطره که ازش خواستم از معاونت آموزش نیبه هم: تر ادامه داد  شمرده

تو ،بزرگ منش ، به خطر  تی، قبل اون موقع نیاومده بزن شیپ يشماها و دکتر نور نیکه ب یموضوع نیاز ا

... سر زبونا بود  ياز اون و صفار شیکه ترم پ يزیخاطر چبه خصوص به ..  رهیم رانیخود ام يو آبرو وفتهیم

رو هم به جون  يخودتون همراه دکتر نور يکالغ چهل کالغ شدنا و رفتن آبرو هی هیپ دی، با نیبگ يزیاگر چ

تا  ی، حت ادین شیبرات پ يبا دکتر نور یمشکل گهیکنم تا د یرو م میدخترم ، من تمام سع نیبب...  نیبخر

کنم ، هم  یکارو هم به خاطر تو م نیا.. هم با اون براتون ارائه بشه  یدرس تا شمیم نیکه بشه مانع ا ییاونجا

 همه تون..  نیپس بهتره فراموش کن.. اون 

 ..گفتنش آسونه : کرد  یرو نوازش م یصندل يکرده بود و دستش دسته  بغض

 ؟ رانیخانم ام يایشما نم.. حق با شماست استاد  یول:  ستادمیشدم و ا بلند

 اما به درخواستم عمل کرد و از جا بلند شد .. بود  یرو که بلند کرد ، نگاهش شاک سرش

 ..کرد و دنبالم اومد  " یتشکر و خداحافظ "لب  ریز.. زدم  رونیگفتم و زودتر ب ي "با اجازه استاد  "

حرکت کردم که اون  يدادم و طورمواظبت به خرج  ياتاق نور يرد شدنمون از جلو نیبار من بودم که ح نیا و

 !که اون تو نشسته بود ، خرابتر بشه  یکس دنیخواستم حال خرابش ، با د ینم.. در پناهم باشه 
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کردم  یحس م نکهیبا ا.. نداشت  یالیخ نیشده بود و اون هم انگار همچ رید يرفتن سر کالس دکتر نور يبرا

تونستم  یداشته باشه ، اما نم اجیکردن خودش احت یخال يبرا ییتنها نینبودنم بهتر از بودنم باشه و به ا دیشا

 ..پشت سرش راه افتادم  نیبنابرا.. بشم و  الشیخ یب

 ینرفتم ، اما م رونیاز در ب.. پله نشست و  نیاول يرو.. رفت  رونیدانشکده رو باز کرد و ب اطیآروم در ح یلیخ

 ..  نمیتونستم لرزش شونه هاش رو بب

دادنش صدا بزنم ، اما  يدلدار يرو از سر کالس برا يگرفتم برم باال و خانما نامدار میتصم يلحظه ا يبرا

 يکردنش تو هیگر يبرا يادیز نجای، ا یدر ثان.  شدیم رید گشتمیرفتم و بر م یتا من م انایاح. شدم  مونیپش

 ..بود  دید

 ..بهتـ  رانیخانم ام:  ستادمیسرش ا يرفتم و باال رونیب

 ..برا  یراحت باشه ول دیشما شا ي؟ برا نی؟ چرا از طرف منم قول داد نیچرا قبول کرد -

که به حرفاش  ی؟ منطق نیمگه داشت يا گهیسختم که باشه ، چاره د.. مثال ؟  نیبکن نیخواست یم کاریچ -

 نیبشه ، از ا تیکه اذ میلیاون خ..  نینیب یاز اون خودتون صدمه م شتریآخرش ب نینیب ی، م نیفکر کن

دانشگاه  هی رهیکنه و م یم مع؛ جل و پالسشو ج میندار یچون مدرک دهیبندازنش ؛ که بع رونیدانشگاهم که ب

به خاطر  دیاون وقت به جاش شما با.. اونقدر رشته و سابقه اش درخشان هست که بتونه .  گهی، شهر د گهید

؟ که اون به  يخوا یکه م هیزیچ نیا..  يکرد یم صرف نظر لتیو از ادامه تحص يکرد یجمع م ثایحرف و حد

من  يگفتم تا همون جا نه تنها جلو ینم يزیمن چ يحاال انتظار دار... که از روز اول داشته برسه ؟  يخواسته ا

 هم اشکات روون بشه ؟ یمینظر استاد کر ری، که ز

 .. "منه که دلم واسه ات سوخت  ریتقص "دلم ادامه دادم  يتو و

 رهیهاش نبود ؛ بهم خ هیبعد گر " قیشقا " يشباهت به زل زدنا ی؛ که ب یخشک شده بود وبا نگاه اشکاش

 بدهکار شدم ؟ میزیچ هی: و به طرفش گرفتم  دمیکش رونیب بمیج يرو از تو يدستمال کاغذ.. شد 

  نیها ، مطمئن باش زهیتم: نگفت که دستمو تکون دادم  يزیچ

مطمئن .. ممنون : انداخت  نییگرفت ، سرش رو دوباره پا یکرد و همزمان که دستمال رو از دستم م یاخم

 .. نیستیشما بدهکار ن نیباش

 .. ستمیطلبکارم ن: دادم  هیحفاظ تک ي لهیم به

 .. امیکوتاه ب يزود نیحال ، بازم دوس نداشتم به ا نیبا ا یول -
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  ارهی، وقت بس یبا دکتر بحث کن يخوا یبازم م يدیو د يبعدا اگر فکراتو کرد یتون ینداره ، م یبیع -

 ..آرزو داشتم دکترا رو بتونم بدون کنکور برم  -

 .. میفوقو تمام کن نیفعال ا نیبابا ، بذار ي؟ ا نیبخون نیخوا یتا دکترا هم م:  دمیخند

 یحرفم فکر م یقیبه قسمت تلخ و حق دمیاتونست به حرفم بخنده ؛ ش ینگاهش بود ، نم يکه تو یحسرت با

 ..کرد 

 ...نشده هنوز  ریخوب حاال که د: دادم  ادامه

رو جبران کنم ؟ مگه چن  نیچقدر سخته بخوام معدلم رو اونقدر باال ببرم که ا دیدون ینشده ؟ م ریچطور د -

 ؟ میوقت دار گهیترم د

 نیتا دکترا بر نیسی؟ اصال اگه وا دهیرو د ندهیآ یک !به خودتون  نیریگ یسخت م نیواقعا دار رانیخانم ام -

  یاونوقت ؛ مثل خانم دکتر برات نیشیم دهیکه ترش

 .. يتا حدود.. موفق شدم  یعنیکوتاهش ،  خنده

خانم  نیو نازن دیام واسه مج یکل دیکه االن با میریبگ يانرژ میبخور يزیچ هیبوفه  میفعال بر نیحاال پاش -

  نیپاش.  میبد حیتوض

دونست که با  یرو مقصر م دیخودش و مج! با خبر شد  تیاز وضع یکرده بود وقت هیگر یخانم کل نینازن

 دوستش شده بود  يبرا یتیموقع نیرفتارشون باعث به وجود اومدن همچ

 من شرمنده ام : داد  هیتک شیصندل یو به پشت دیموهاش کش يتو یکالفه دست دیمج

که  یدوست من شده بود و من دنیکش رونیب نید ریصرف آروم کردن دوستش و از ز رانیتالش خانم ام تمام

کردم جو رو به  ی، سع ستین ریتاث یاومده ب شیپ تیموقع يهم تو گهید يزهایمن و چ تیدونستم وضع یم

 بکشونم  یشوخ

 ادیآقا م یعلاالن ..  گهید نیمحوطه رو هم آب داد يدرختا يهمه .. برد ما رو ها  لیخانم س نینازن -

 ..ها  کنهیم رونمونیب

،  نینیرو بب رانیخانم ام ي افهیاصال ق.. منظورم از کل دانشگاست : هوا تکون دادم  يکردن و دستمو تو نگام

 ..ها  هیگر ریاالنه که اونم بزنه ز

 گرد شد  رانیخانم ام يچشما

 ! ..  رمایم شمیمن پا م نیراه بنداز یسمفون نجایا نیبخوا. ، اشک تو چشمش حلقه زده  نیبب -
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 ریهم ز رانی؛ خانم ام "؟ یکنیم هیگر يتو هم دار يجد " دیخانم سرش رو بلند کرد و پرس نیکه نازن همزمان

 ..به سالمت : لب پروند 

 ..نه : بعد به دوستش نگاه کرد  و

خانم .. ند اومد شما هم ب هیخوب خدارو شکر انگار گر: شو پشت گوش انداختم و حرفش رو قطع کردم  کهیت

 .. واریسرشو نکوبونه تو د ی، اگر از شدت کالفگ ستین شیزیچ رانیام

 بزرگ منش  يآقا: به صدا اومدن  همزمان

 .. ایب ریبگ یتا ران 4چرت و پرتا پاشو برو  نیا يبه جا: کرد  بشیاخمو دست تو ج دیمج

 .. یزنتو خشک کرده باش يچشمه  نیبرگشتم ، ا یوقت نکی، به شرط ا رمیم: پس زدم  دستشو

 .. نیو البته منو هم قال نذاشته باش: جام بلند شدم  از

  شدیکم رحم و مروت سرش م هیباز خود زنش ! نبود  دیواقعا بع دیو مج رانیخانم ام از

سر کالس  رانیبعد رفتنشون ، همراه خانم ام.. بشه  یراه دیخانم آروم شد تا همراه مج نیهزار مکافات نازن با

 ..بره  نییما پا يگذاشته باشه از گلو يلقمه غذا که خانم نامدار هیاز  غیشده بود و در 2ساعت ..  میرفت

 .. میغذا هم نخورد: به صدا اومدم  یگرسنگ از

 دارم فمیتو ک تیسکویب هیمن  نیخوا یم: لبش نشست  يرو یبود و لبخند کمرنگ نییپا سرش

 شد  فشیمشغول ک و

 .. میش ینم ریکه س تیسکویب هیبا  -

 .. رمیمن س: لبخندش پررنگ تر شد و دستش رو دراز کرد طرح

 ؟ یکه ، من بخورم شما نگاه کن شهینم -

 شدم رتونمینمک گ:  دمیدستم و به طرفش کش.. نگفت  يزیتکون داد و چ سر

  کنمیخواهش م -

 .. میرو که قبال شده بود رینمک گ..  ریالبته که فکر کنم بهش بگن شکر گ -

 بهتون بدهکارم  یمعذرت خواه هیمنم : لبم پاك شد  يلبخند رو و

 ..کرد  شهیهم نم شیکه کار نهیا شیبد: دادم  رونیرو ب نفسم

هست که  يا نهیک نقدریبه هر حال اون آدم ا.. کرد  شهیهم نم شیکه شده ، به قول خودتون کار هیزیچ -

  نیستیشما مقصر ن.  ختیر یزهرش رو م يروز هیباالخره 
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 !باشه  یآدم نیهمچ ياستاد نور شدیباورم نم -

 ..بره  شیحدبخواد پ نیکردم تا ا یمنم فکرش رو نم یکارشناس يقبل ماجرا -

 نیهمچ هیترم  لی، اونوقت چرا اون اوا نیدونست ی، شما اگه منو مقصر نم رانیخانم ام نیراستشو بگ یول -

 کردم  یداشتم به خودم شک م گهید نی؟ باور کن نیداشت ییرفتارا

 يتو یعذر بدتر از گناهه ، ول..  نیکردم خبر دار یمن اون موقع فکر م.. راستش .. به خودتون چرا ؟ :  دیخند

 موثر بود  یلیخ هدایتفکرم  نیا

 ؟ هدای -

 !شما رو نداره  دنیالبته اون هنوزم که هنوزه چشم د..  گمیخانم تابان رو م -

 ذاشت  ی، واال سر به تن من نم ستین نجایکه ا پس خوب شد -

  نیشانس آورد یلیلحاظ که خ نیآره واقعا ؛ از ا -

 گناهم ؟ یمن ب نیدیشد که فهم یخوب ، چ -

 نیدونست یاگر م.. خوب از رفتارتون ، عکس العمل هاتون .. اووم :  دیبه اطراف چرخوند و در آخر دزد نگاهشو

 ..کرد  یرفتارتون فرق م

 ؟ نیدار مانیبه قضاوتتون ا نقدریا یعنی؟ از رفتارم ؟  نیمه -

 ؟ نیشما بهش شک دار -

 تا حاال که انگار به درد بخور بوده .. نه :  دمیخند

 نیبهتر کردن حال من و نازن يتمام تالشتون رو برا نکهیاز ا.. بابت امروز واقعا ممنون :  ستادیراهرو ا ونیم

 .. نیکرد

 ..گفت و وارد کالس شد  يا "با اجازه  "سکوت کردم و.. گفتم ؟  یم دیبا یچ

 ؟ يسادیوا نجایا: شونه ام زد  ياز رفتنش نگذشته بود که استاد رو هیچند ثان هنوز

رفتنام رو به  رونیکه اونها ب ییاز اونجا.. آموزشگاه نگفته بودم  يکالسا يدرباره  يزیچ دهیمامان و سپ به

کالسها  نیا يدونستم اگر درباهر  یهم م یخونم گذاشته بودن و از طرف ینشگاه مدا يکه تو یحساب درس

بگم ، به  يزیچ لمیاز دل نداشتمو دوست  پرسنیدرآمدش ازم م يو سامان درباره  نایبگم ، حداقل س يزیچ

 نی، اما در حال حاضر ا شدمیبعدها مجبور م دیشا.. بروز نداده بودم  يزیکالسهام چ يخاطر هم درباره  نیهم

 دادم  یم حیسکوت رو ترج
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شروع  اشونیو زنش فروکش کرد ، نامزد باز دیگذشت و عذاب وجدان مج ينور يکه از تب و تاب ماجرا یکم

البته از .. رو  رانیمن و ام یعنی! رفتنشون ، ما رو هم دعوت کردن  رونیبود که واسه ب يو جالبش روز! شد 

دعوتش رو ، اما از  لیکردم دل یبه بازار بزنن ، درك م يختر بود و قرار بود اونها اول سرد رانیکه ام ییاونجا

 .و زنش داشتم  نایس دیخر يکه از روزا یقبل يطبق تجربه ..  دمیشن ینم یخوب يدعوت خودم بوها

 يکه آشنا یدعوت ، به خاطر طال فروش نیا يداشتن برا ازیهم درست بود و هم اشتباه ؛ به من ن حدسم

 .. اش  قهیسل يداشتن برا ازیهم ن رانیبود و از قبل لو داده بودم ، و صدالبته به خانم ام مونیخانوادگ

و زنش بود ؛  نایکه همراه س یاش کردم با قشون سهیطال تنها اومده بودن و مقا دیخر يبرا نکهیکردم از ا تعجب

زنش رو کنار بزنه ، با  ياز کدورت چشما یغم ناش يبتونه هاله  نکهی، بدون ا دمیپرس دیکه از خود مج یاما وقت

تا با همن ، خوش و خرمن ؛ به ما .. در رفت  رشیاز ز يبهانه ا هیبگم ؟ هر کس به  یچ: تاسف سر تکون داد 

بس که پاسمون دادن من اعصابم خورد شد .. کنن  یم یو پشتمونو خال ادیم ادشونی اشونوی، دلخور رسنیکه م

 ..دوستاشو صدا بزنه  تونهی، اونم م میجا بخر نیداد از هم شنهادیپ نمی؛ نازن میریم ییفتم دوتاو گ

 پس ؟ نیو صدا زد رانیچرا فقط خانم ام -

 .. گهید یتو هم هست -

 خانمم اون وقت ؟ نیمن دوست نازن -

اصرار کرد حاال  ی، ول رمیاز تو هم خواستم فقط آدرس بگ.. گفت  نوینه ، خودش فقط به م.. شعور  یب:  دیخند

 هست ، خودتو هم صدا بزنم  نویکه م

 دوتا به هم اونوقت ؟ نیدارن ا یچه ربط: شدم  مشکوك

 ..وقت  هیخواست من تنها نباشم .. توهم ورت نداره حاال  -

شور و .. هم خوب بود ، اما  یلیبد نبود ، خ ..دوست  هی قهی، با سل سیانتخاب سرو..  ییحلقه ، به تنها دیخر

وقت  نایس يچشما يغرور تو.. جمع دوستانه کجا ؟  نیکجا و آرامش و سکوت ا یشوق اون جمع خانوادگ

 کجا ؟ سرششادکردن هم يبرا دیخانواده زنش کجاواون همه تالش مج يحساب کردناش جلو

منو همون ! رفته بودن  یتا دونه بستن 4سفارش  يبرا يعشقوالنه و دونفر یلیو خ مینشسته بود زیم پشت

 !انتخاب رو به عهده خودشون گذاشته بودن  رانیصندوق نوشته شده بود و از طرف من و خانم ام يروبرو

 !شام و مهمونم امشب  هیکردم الاقل  ی، فکر م دیخاك تو سرت مج: کردم  زمزمه

 ! نیکاله سرمون رفت تازانو ، انگار خبر ندار،  رانیخانم ام نایخوش: برگشتم  يزیخنده ر يصدا با
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 .. نهیلب خودمم خنده بش يحرفم باعث شد رو نیمضاعفش از ا يشاد

کَفش  يشما شکمتو صابون زده بود..  هیعاشق بستن نیدونستم نازن ینچ ، سر من کاله نرفته چون از قبل م -

 ..گرفتتون 

 بگم ؟ حرف حق که جواب نداره  یچ -

از  شتریداشت که ب یدور بر نم عیدادم ، سر یدخترا تا بهش رو م یو چه خوب بود که مث بعضتکون داد  سر

 !..بارم کنه  نیا

 یها موندن به پچ پچ کردن ، کم یهمونجا به انتظار بستن يو خانم نامدار دیها مون که تمام شد و مج خنده

 اون وقت  شدیم رید..  میش یمعطل شام نم گهید نکهیراستش من خوشحالم از ا یول: شد  يجد

 ؟ نیبمون رونی؟ دوس ندارن ب شنیخانوادتون نگران م -

 هیزودتر برسم ،  داگهیگفتم شا..  دنیو د نیهم به خودم اعتماد دارن ، هم نازن.  ستین زایچ نینه ، بحث ا -

 !کم درس بخونم 

سخت ..  ستیکه کالس ن شتریب گهیهفته ده روز د هیبابا !  نایذار یمته به خشخاش م گهید یلیشمام خ -

  ادیز نیرینگ

 ؟ رنیم یو ک انیم یروزا ک ستیکه معلوم ن دمیبعد ع. رسم  ینم یچیبه ه گهیکه بشه ، اصال د دیآخه ع -

 .. يهمه اش کتابخونه علوم بود شمیترم پ.  ينچ ، وسواس شد -

 .. نیاونو که خودتونم بود:  دیخند

صبح که تو خونه سر و صدا بود .. درس خوندن من بود  می، همه تا نیدیکه د یاون..  ستیطور ن نیا میلیخ -

 یبندم شما خونه هم که م یشرط م یول. بودم ، شبا هم حوصله نداشتم  رونیب شتری، عصرا هم که ب شدینم

 االن  نیمثل هم. به درس خوندن  ینشست ی، م یرفت

برسم ، زحمت  نیکه محض خوند ییشما يبه پا بود ، سخته برام يخوب من رشته ام کاربرد.. خوب  -

 خواد  یهم م يشتریب

 گهید.. کنه  ینم یاگر از من بر اومد ، منم مث داداشتون ، فرق یکمک.. قبول دارم  نویا: دادم  هیتک میصندل به

 .. میهمکارم هست

هست  نیحاال که فعال نازن..  شمیالزم شد مزاحمتون م.  نیممنون لطف دار: لبش نشست  يرو ینیسنگ لبخند

  میکن یاشکاالت همو برطرف م میتون یکه م ییتا اونجا ممی، با مر
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 خانم هست ؟ نینازن نیمطمئن -

 خوره  یمن که چشمم آب نم: به دست ، گره خورده بود اشاره کردم  ینیس دیدست مج يکه تو یبه دست و

 کنه ؟ یما رو م بتیبهش ؟ نکنه غ نیخند یطور م نینسناس که ا نیا گهیم یچ:  دیپرس دیو مج دیخند

خانم  نیو نازن دیبود که مج لیم یخودش هم ب. رو برسونم  رانیخانم ام ییجا هیاصرار خودم ، قرار شد تا  به

 ..کرد به حالشون  ینم یهم فرق یلیبودن و خ رونیهرچند ، به نظرم اونا حاال حاال ها ب.. راهشونو کج کنن 

 شلوغه  ابونایشده ، خ کیتازه هوا تار.  نیایالزم نبود شمام ب -

که هر  ییخروس جغله ها نیپره از ا یگیکه م ییابونایخ نیاالن هم. همراهتون باشه  یکیبازم بهتره که  -

 .. دنبالش  وفتنیم ننیب یرو م یمونث

 چپ نگام کرد  چپ

دونه  هی یکی مید یاجازه نم چیو ه می؟ واهللا ما که سه تا برادر گمیخو دروغ م یول. البته بال نسبت شما  -

 ..وقت شب تنها باشه  نیخواهرمون ا

 .. رونیحتما با دوستاشم حق نداره بره ب!  هیزندان چارهیپس ب: کرد  اخم

تا حد مواقع خودمون  شتریب یول. که بخواد  می؛ هر جائ رونیب رهیبا دوستاش م.. نه به اون صورت .. نـــه -

 .. میگردون ی، خودمونم برش م مشیبر یدوستاش م

  نیکن یم یاشتباه بزرگ -

 اشتباه ؟ چرا ؟: کرد  یاون بود که اشتباه م نینظر من ا به

اعتماد به نفس .. به خودتون و دوستاش  یمتک..  نیاریبار م ریپذ بیطور خواهرتون رو آس نیا نکهیبه خاطر ا -

 .. نیریگ یبکنه رو ازش م يکار ایبره  ییجا ییتنها نکهیا

جور  نیکه برخوردش با ا ییبایطور در مقابل آس نیما ا..  نیکن یکه اشتباه م نییشما نیاتفاقا به نظر من ا -

 .. میکن ی؛ ازش محافظت م دنیاز مرد بودن فقط نر بودنش رو فهم یخوام ؛ ول یکه البته معذرت م ییآدما

 ؟ ندشخیر ایتاسف بود  ياز رو لبخندش

 از قرص و دارو استفاده کنه ؟ شهیو هم شهیرو که عادت داشت هم ياون پرستار يقصه  نیدیشن -

 ؟ انایشد ؟ اور دوز کرد اح شیزیداشت ؟ چ ینه ، چه ربط -

 یساده دستش مجبور شد تا مدت یدگیبر هینه ؛ به خاطر : منظور  یبار فک کنم ب نیو ا گهیلبخند د هی دوباره

 ..بشه  يبستر
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 ؟ شهیساده ؟ مگه م یدگیبر هیبشه ؟ به خاطر  يبستر -

 ییدارو چیشدن و ه ادیخونش ز دیسف يدارو ، گلبوال ادیمصرف ز لیچرا ؟ چون به دل نیدون یم: تکون داد  سر

کرد با مصرف اون داروها ، در واقع خودش رو از هر  یاون پرستارم فکر م.. کرد  یدستش اثر نم يرو گهیهم د

 نیشیو باعث م.  نیکن یمحافظت م وناز خواهرت يادیجاست ، ز نیاشتباه شمام هم..  کنهین ممصو يماریب

تر مقابله کنه تا  کیکوچ يها یبا سخت دیآدم با.. خودش از خودش دفاع کنه رو از دست بده  نکهیا ییتوانا

؛ روبرو بشه با  ادیشب و رهگذراش کنار ب یکیخودش با تار یگاه نیداد یاگر اجازه م..  رهیبگ ادیراهش رو 

 ایدانشگاه  يتو يتر يموضوع جد هیبا  یکه وقت نیداد یرو م ییتوانا نیاجوجه خروسا ، بهش  نیا يمتلکا

 ..روبرو شد بتونه خودش مقابله کنه  يا گهید يهر جا

 مث خود شما درسته ؟: لبم نشست  يلبخند رو ناخودآگاه

به  يتازه اونجا که کار. دانشگاه خودمونه  نیهم.  ادینم شیدانشگاه براش پ يتو یکلمش: ادامه دادم  الیخ یب

  میایو ب میریبا هم نم ی، من و اون حت میکارش هم ندار

 ؟ نیاعتماد دار اتونیبه هم دانشگاه نقدری؟ ا نیهم: تکون داد  سر

 ..مث خودم .  نیخوب يبچه ها.. آره  -

 ؟ نینبود یچیشما اهل ه نیبگ نیخوا یم یعنیمث خودتون ؟ : کرد  نگام

دختر  یهم رفتم ، ول گهید يخرده خالفا یو دوست ناباب و بعض ونیو قل گاریمن سمت س شیینه ، خدا -

 .. دمیهم نپلک شیصدمتر یوقت حت چیاصال ه.. نه  يباز

 .. دیخند

 ؟ نیکن یباور نم -

  رمیاش خودم م هیبق گهید.  نیاومد نجایممنون که تا ا.. چرا ، چرا  -

  یحداقل بذارمتون تو تاکس نیبذار -

 .. ستیدور ن یلیرام خ..  نینگاه به دور و اطرافتون بنداز هی.  ستیالزم ن.  یمرس -

 خداحافظ. باشه پس :  میآموزشگاه بود کی، نزد گفتیم راست

دختر  هیاز  نویا.  ستیبد ن نیکم فرصت بد هیبه خواهرتونم . خداحافظ : دو قدم به جلو گذاشت و برگشت  یکی

 .. نیبشنو

 به سالمت . باشه : تکون دادم  سر
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 ..نمونده بود  ادمیاز حرفاش  يادیز زی، چ قتیدر حق یول

 دمید یم دیانگار حاال که حرفش شده بود ، با! هنوز چند روز از حرفاش نگذشته ، با مصداقش روبرو شدم  اما

 ..  میدر مرحله عمل چند مرده حالج

 ..از بحث احاطه ام کرد  یو با باز کردن در ، موج شدیم دهیصداشون از راهرو شن ي تتمه

چرا .. گم بدش به من ؟  یمگه نم:  زدیحرف م زیر هیدست دراز شده ،  هیبود و مامان با  سیخ دهیسپ يچشما

 .. گمیبدش به من م.. آخه مادر من ؟  یکن یلج م

 ..من احمقه که بهش اعتماد کردم  ریتقص..  ایرو واسه رو نایدارم ا.. دم ؟ ب مویگوش دیبا یواسه چ. خوام ینم -

 .. اون المصبو بده  گمیم.. گردن اون ؟  يندازیرو م رایتقص یواسه چ -

 ؟  نجایچه خبره ا: که صدا رو باال نبردم ، متوجه من نشدن  یتا وقت یسرگرم دعوا بودن که حت اونقدر

 سالم:شد قدم  شیشدن و مامان پ ساکت

 پروند  یلب سالم ریهم ز دهیسپ و

 چه خبره ؟ نجایا دمیپرس. سالم  -

  ستین یخاص زیچ. مامان جان  یچیه: جلو اومد  یقدم مامان

 ده ؟ یبهت نم دهیوسپ يخوا یکه تو م هین؟چیکن یم دادیطور براش داد و ب نیکه ا ستین یخاص زیچ -

 .. یه -

 نشیریازم بگ نیحق ندار. منه  یگوش:  دهیسپ

 نداره اونوقت ؟ ایمامانه که حق داره  یتو واسه چ یگوش: کردم  اخم

 سوال من جواب نداشت ؟: تر شد  ظیو اخمم غل شدمیم یداشتم عصبان.. نگفتن  يزیهم نگاه کردن و چ به

 بگو ..  گهیخو بگو د: به هم نگاه کردن و خود مامان به حرف اومد  دوباره

 ...مامان ؟ همه دخترا مزاحم دارن  یگیم يطور نیا یواسه چ:حلقه زد  دهیسپ يچشما يتو اشک

 مزاحم ؟ -

 مزاحمت شده ؟  یکس:بار من جلو رفتم  نیا و

کردم  تتیاذ ایبهت زدم  ی؟ مگه من تا به حال حرف دهیعکس العمل رو نشون م نیچرا ا! قدم عقب تر رفت  هی

؟  یترس یم یاز چ..  میداشت یتو رو رو سرمون نگه م شهیکه هم ما.. سامان  ای نایموارد ؟ من نه ، س نیا يتو

 ؟ شترهیمزاحمت ساده ب هیو از  ينکنه خودتم گناه کار
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 کجا مزاحمش شدن مامان ؟: تر شدم  يام گذاشت ،جر نهیس يکه جلو تر اومد و دستهاشو رو مامان

  دهیبده ، که نم گمیم شویگوش نیواسه هم.  هیمزاحم تلفن.. جا  چیه: تر آورد تا منو آروم کنه  نییپا صداشو

 ؟ تهیآشناس ؟ هم دانشگاه: زنگ خورد تو گوشم  رانیام يحرفا

 ..داشتن بگن  يشماره تلفنمو ندارن که اگه کار یمن حت يای؟ هم دانشگاه هیچ ینه به خدا ، هم دانشگاه -

  دهیم یعاشق یعشق ياس ام اسا نیاز ا شترمیب. مزاحم ساده است  هی. .. مامان  گهیراس م:  مامان

 ؟ يتو هم جوابشو داد: شده بودم و لحنم برگشته بود ، اما اخمام هنوز پا برجا بود  آرومتر

  شهیم یچشاش پر و خال یه..  پوووفــــ

 ..شد مزاحم  یدادم که نم ینه به خدا ، اگه من جواب م -

بود که به خاطر  نیادعام ا شهیهم. خارج بشه  یحالت تدافع نیمبل تا اونم از ا نیتر کینزد ينشستم رو -

 .. دور  يمث اون روزا..  گهیبشه هم بهم م يزیبا خواهرم ، اگه چ میدوست

 ؟ يداد..  زاستیچ نیاس نده و زنگ نزن و هم گهیمزاحم نشو و د يجوابا نیدونم ، منظورم هم یاونو که م -

 ..دوبار  یکی. آره : گرفت و سرر تکون داد  دنیخشک شدن ، بار يبار چشماش به جا نیا

 کن ؟ یط یالیخ یرو جواب نده ، ب زایچ نیبهت نگفتم ا: براق شدم  یکم

 ..داد ، منم کالفه شدم  ریگ شتریمدت که جوابشو ندادم ب هی یچرا ، ول: روبروم  نشست

  اریب تویگوش.. خب  یلیخ -

 ! یزن یامانو متو هم که حرف م: اش بند اومد  هیاز تعجب گر -

باشه ، خودش  نیمدت که ا هی.. خودمو بذار  رانسلیا. کنم  یکارتتو عوض م میس.. به خاطر خودته : شدم  نرم

 .. شهیم الیخ یخط خاموشه ب نهیبب یوقت

 دوستام ممکنه کارم داشته باشن -

به دوستات بده تا بعد که دوباره شماره خودتو  دتویشماره جد نینده ؟ فعال ا یمگه من گفتم شمارتو به کس -

 .. يبذار

 داره  یآشنا نباشه ، خودش دست بر م: جام بلند شدم  از

 .. صحبت کردم  رانیاومده بود با ام شیکه پ يزیبعد ، درباره چ روز

مشغول  نکهیابا .. تنهاش گذاشته بود يو همون اول راه خانم موسو میزده بود رونیتازه ب یمیکالس دکتر کر از

 . شدم  شییبودم ، اما از گوشه چشم متوجه تنها يبهوند يصحبت با مهرداد و آقا
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به  شیداشت و گرچه خوش صحبت ییباال یگرفته بود روابط عموم یکه تازه انتقال دمیدوست جد مهرداد

متوجه شده  ایالبته تازگ. به هم بزنه  یتیمیو صم یزود تونست با هر چهار نفر ما دوست یلی، اما خ زدیم یپرحرف

، به خاطر جزوه و درس ،  نبوداهل تالش  یلیکه خ ییبودنشه و از اونجا زیزن گر شیبودم که مشکل اصل

عضو کالس که البته عادت داشت با من و  نی؛ مسن تر يبهوند يو آقا.. شده بود  یمیاز همه با من صم شتریب

 ..کرد  یسر به سر گزاشتن با مهرداد استفاده م يبرا یتیده ؛ هم از هر موقعها بگر نیجوون تر یعنیمهرداد ، 

نفر خانم  13 – 12بعد  يبودن ، سه نفر ومدهیامون ؛ ن گهید یو احمد ؛ دو همکالس یکه مصطف ییاونجا از

،  میدیسپله ها که ر نییبه پا.. باهامون فاصله نداشت  شتریحال ، اون چند قدم ب نیو با ا میرفت یکالس م

 ينه ؟ سرش تو ایشده بود  ينور جهدونم اون هم متو ینم.  دمیرو که در حال عبور از بچه ها بود د ينور

.. داده بود ؟  فشیک اتیپرت کردن حواسش توجهش رو به محتو يبرا ایبود ، حواسش پرت شده بود  فشیک

و انگار پاهاش  میکه کرد باعث شد بهش برس یتوقف کوتاه..  یبود و دور و بر اون خال زیتند و ت ينگاه نور

،  شیموضوع قبول يافتادم که به خاطر شکش به دست داشتن من تو یاول يروزا ادی..  نیبود به زم دهیچسب

 .. گرفت  یو بل م شدیم یاون طور عصب

 شده بود ، يبهوند يآقا شیمکث من ، مخاطب اصل يکه تو يتا جام رو با مهرداد دیلحظه طول کش کی

.. دربره  ينگاه نور ریتا در پناه خودمون ، بتونه از ز دمیمانتوش رو کش نی، آست دمیبهش که رس.. عوض کنم 

که به محض فاصله  شدیم دهیکش بالمبه دن نهیکار رو کرده بود بب نیکه ا یسرش رو بلند کنه تا کس نکهیبدون ا

رفته بود که  ادشی.. ما از در خارج بشه  شیشاپیخانمها و پ ي، به جلو هلش دادم تا بر بخوره تو يگرفتن از نور

کاش .. رفت  یبه سمت دانشکده علوم م ییاتوبوس بره و به تنها ستگاهیرفتن به آموزشگاه به طرف ا يبرا دیبا

دو قدم ازش فاصله .. جدا شدم و پشت سرش راه افتادم  نایاز مهرداد ا.. بود  يموسو مخان یحت ایخانم  نینازن

از ... دیبودم و به طرفم چرخ دهیرس کشی، اما بار سوم ، به نزد دیبار اول و دوم نشن.. داشتم که صداش زدم 

و .. ببرم  نیاز ب لشیرو همراه با دل یتینارضا نیبحث تازه ، ا هی دنیکش شیکردم باپ ینبود و سع یبودنم راض

 ..به جز  دیبه ذهنم نرس يا گهید زیچ

 .. نمیبب نهیمصداق حرفتونو به ع يزود نیکردم به ا یفکر نم -

 ، کدوم حرف ؟ دیببخش: نگام کرد  یسوال

رفتارمون با خواهرم گفته  يکه درباره  نیهم: مهمون بشه  ياونم به لبخند دیتا شا دمیبخش يصورتم لبخند به

  شیچند روز پ..  نیبود
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 ؟ نیگیرو م يصفار يو آقا نیازنن دیاون شب بعد خر.. هااان : آورد  ادیلحظه فکر کرد تا به  چند

 اخمهاش باز شد : اول  قدم

 نفر مزاحمش شده بود  هی.. آره : تکون دادم  سرمو

 خوب ؟ -

دست از سرش  ارویمدت تا  هیتا خودم دخالت کردم و خطمو بهش دادم واسه  ومدیخوب خودش از پسش بر ن -

 برداره 

 .. نیکرد یکار اشتباه -

بهش نگفتم ؛ و اال  يزیمزاحمش بشه ؟ تازه من که چ نطوریهم کهیذاشتم اون مرت یم دیچرا ؟ با: کردم  اخم

 ..کردم  یم سیرو سرو ارویزدم دهن اون  یزنگ م دیبا

 لبخند زد: اعصاب خودم خورد شد  نکهی، با ا دمیهدف رس به

داره ، همه که خانواده اشون  یمزاحم تلفن يهر دختر. خودش مشکلش رو حل کنه  نیذاشت یم دینه ؛ با -

 کارتون ؟ نیشما ؟ ناراحت نشد از ا نیدیچطور فهم نیاصال بگ.. کنه  یدخالت نم

خوب منم که بهش سخت  یناراحت بود ، ول میلیالبته خ.. ، باهاش دعواش شده بود  دهیمادرم فهم.. خوب  -

 ریداد ، آخه طرف گ یانجام م دیل کنه بارو ح هیخواست قض یبود که خودشم اگر م يبه هر حال کار.. نگرفتم 

 دیتونه بچشو رها کنه به ام یکه نم وادهخان هی،  رانیخانم ام شهیکه نم نیگیطور که شمام م نیا.. داده بود 

 بتونه مسائلش رو حل کنه  شهیخودش هم نکهیا

که بتونه هم در قبال  ادیبار م يقو يدرست باشه ، بچه اون خانواده هم به قدر تیخوب اگه ترب.. خوب  -

 ! دایوسوسه ها مقاومت کنه ، هم در مقابل تهد

 .. کنهیکارو خراب م طیکه آدم تالش کنه ، مح میهزار یگاه یدرست ، ول نمیا -

 يا گهیروش د گهیخوب من که د یول..  هیحرف نمیا.. دونم  ینم: صورتم موند  يچند لحظه نگاهش تو يبرا

از  یبه حال خودم رها شدم ، ول گمیخود من ، نم تیاصال ترب.. نمیب یکه دور و برم م ییتا اونجا..  ستمیرو بلد ن

با مسائلم دست و پنجه  دیاوقات هم خودم با راکث.. تمیدادم از وضع یهمون اول فقط به پدر و مادرم اطالع م

 ..موفق بودم  میادیکردم و خدا رو شکر ، تا حد ز ینرم م

 شما که بلـــه : بود  دایاز لحنم پ طنتمیش

 ؟ دیکن یمسخره م -
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  دینه به جان مج: سرمو تکون دادم .. بامزه شده بود  حالتش

جلسه کالس آموزشگاه منه  نیامروز آخر: لبش نشست و حرف رو عوض کرد  يرو يحرفم دوباره لبخند نیا با

 بازم بچه ها ؟ انی؟ م یشما چ. 

 پس فردا جلسه آخرشه  یامروز نه ، ول..  یکیاون  یلاست ، و گهیکالس کنکوره که تا هفته د -

  میریفک کنم بهتره آژانس بگ..  شهیداره م رمید. آخ آخ : به ساعتم کردم  ینگاه

آژانس  ی، شما خواست امیمن که با اتوبوس م: دانشکده علوم گذشت  یو از نگهبان دیقدماش سرعت بخش به

  ریبگ

 به موقع  یرس ینم شهیم ری؟ د رانیخانم ام یکن یم کاریچ: قدم دنبالش رفتم  چند

 اصال ؟ رسهیزودتر م یک میشرط ببند -

 ..خوب معلومه آژانس ..  وانهید

تا زنگ  نجایا سایدختر خوب وا هی نیع ای؟ ب یکن یم سهی؟ اتوبوس و آژانس و مقا هیشرط چ:  ستادمیجام ا سر

 ! ستمایدست و دل باز ن نقدریا شهیمن هم..  ادیبزنم ب

 خداحافظ : توجه به حرفم راهش رو ادامه داد و فقط دست تکونن داد  یب

هم  شدیم ریاگه د یحت..  ارمینتونستم طاقت ب شتریلب زمزمه کردم ، اما ب ریرو ز " دارید دیبه ام "لحظه  کی

داره  يا گهیحس و حال د..  رنیالگو بگ يا گهیتونستن خوش قول بودنو از کس د یبچه ها م.. مهم نبود 

 ..عجله کردنا و مدام ساعتو نگاه کردناش 

زدم تا بتونم جمع کنم عقب  یاز همون روز اول هفته سر م.. کتابخونه علوم بودم  يتو شتریآخر رو ب هفته

کتابخونه سوت و ..  میکن ریرو دا یمشت يرانگردیتور ا هیراحت همراه بچه ها  الیبا خ دیهامو و واسه ع یافتادگ

به خصوص که تا حاال دو تا .. کرد  یم ییسه نفر همراهم خود نما یخال يبود و جا يا گهیوقت د کور تر از هر

 ..کرد  یرو القا م یگانگی، حس ب زیمونده اون سر م یباق یها هم کم شده بود و صندل یاز صندل

داشتن و بازم همراه  دیبازم خر.. گذاشتن  یخانم م نیو نازن دیخودم باشه اگه مج يدوشنبه ام قرار بود برا عصر

کرده بودم که من فقط و فقط  هشیو توج. کرده بود  همیتوج دیمج یمیقبل کالس دکتر کر.. خواستن  یم

: جواب داد  یکامال قانع شدم وقت.. است  دهیسپ قهیدرصد انتخاب لباسهام هم سل 80 یلشکرم و حت یاهیس

 بهتر از تو ؟ یباشه ، ک کیتو زجرم شر یکی خوامیفقط م.. ، منم مث تو ام  ستیمهم ن

 ؟ دی؟ خر یزجر چ -
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حوصلمو  نایتریو دنیعادت دارم ، هم د شیرو ادهیهم به پ..  ستیواسه من که سخت ن: هامو باال انداختم  شونه

 ..بره  یسر نم

 ؟ یکردنش چ بیدست به ج: کرد  غرغر

  يشام مارو هم بد دیبار با نیچون ا شهیم شتریتازه خرجتم ب.. ، نه من  یزحمتشو بکش دیاونو که تو با -

 " دمی، شامم بهت م دمیشامم بهت م "آروم شد که  یلیهم رفت و بعد خ يلحظه تو هیکه  يا افهیاون ق از

 سیبزنم سمت سرو میکردم از در ته کالس ج یبه محض تمام شدن کالس ، سع نیبنابرا..  دیترس دیبا

و  يبود و خانم نامدار ستادهیا واریزده به د هیدر ، تک نیهم يکه درست روبرو يدیمج دنی؛ که با د یبهداشت

 !؛ کامال خلع سالح شدم  دنیخند یکه از اون سمت به ما م یرانیام

  ادیخوشت م دیاز خر یتو که گفت: درآوردن حرص من به نظرم اومد  يبرا شتریب دیلب مج يرو لبخند

  دیدستمو گرفت و به دنبال خودش کش و

 ؟  یبابا مگه دزد گرفت..خجالت بکش  دیمج -

 و به دنبال خودش روانه کرد  دیرو کش يدستش هم دست خانم نامدار یکیاون  با

 .. ایخانم شما هم تند تر ب نویم -

.. در برو  يتو هم جرئت دار: بکشم اشاره کرد  رونیپنجه هاش ب نیکردم از ب یم یکه داشتم سع یبه دست و

 ؟  یرفت یدر م یخوبه ها ؟پ چرا داشت یلیخ دیکه خر..  ادیم افهیواسه من ق

چهارتا  نکهیا يعقد ؟ به جا دیخر امیکاره ام که با تو و زنت ب یآخه من چ.. خوام برم باشگاه  یشعور م یب -

 ! دیمج.. ال اله اال اهللا .. ؟ ولم کن سـ  یکنی، منو خرکش م يخانومو ببر

 ولش کن ..  دیزشته آقا مج:  دیهم خودش رو جلو کش رانیام

 گرانید يچشما يمن وخودش رو جلو دیمج دادیگفت و در سکوت کامل ، اجازه م ینم يزیچ چیه نینازن

 ..دنبالش بکشه 

و اگر بود هم ، خوش بختانه  شدیم دایاون دور وبر پ یکه اون وقت روز به ندرت کس نیدعا به جون مسئول واقعا

 !شناخت  یرو نم ایروان نیمن و ا

 ..بتمرگ پشت فرمون : ، هولم داد سمت در راننده  میدیکه رس نیماش به

 !خانم منو با تو اشتباه گرفته ها  نینازن -
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در خدمت  نمیکردم قراره فقط ماش یکه الزمش داره و من فکر م ارمیرو با خودم ب نیاس داده بود ماش صبح

 ..باشه 

.. دستتون درد نکنه حاال  "اون من و من کرد که  یوفت یو برداره ، ول دیپرا نایتعارف زده بود که س هی مامان

 یگیراس م "بود حرفش رو  دهیهوا قاپ يتو عیسر یلیخ.. "ندارم  يادیمن که استفاده ز..  ستیالزم ن میلیخ

بهترشو  هیبرسونتمون ، ان شااهللا خودت بعدا  ییجا هی اوشیس شهیوقت الزم م هی. جا باشه بهتره  نیمادر ، هم

  " ينداز یپات م ریز

 ؟ هشهینره خر شب يتو ي، کجا يناز نیخانومم به ا -

  رمایگ یخودمو م يدارم جلو یلیخ دیمج.. ال اله اال اهللا  -

 ..نه جان من ..  نمیخودتو بب يجلو ری؟ نگ یگیم یچ -

 .. ـــدیمج -

 جانم ؟: که برگرده جواب داد  نیا بدون

 !ها  شهیناراحت م يذار یم اوشیسر به سر آقا س ينجوریا..  زمیعز گهیبسه د -

به هم  میبا هم ، هرچ میحرفارو ندار نیا اوشیمن و س: شونه ام زد  يرو یابرو باال انداختم و اونم دست براش

 !چشم  یگیچون تو م یول.  میریگ یبازم به دل نم میبگ

 ..فقط دست خانومشه  دیمج نیافسار ا گمیمن م.  امرزهیخداپدر و مادرتو ب: خانم نگاه کردم  نیبه نازن نهیآئ يتو

 جلوتو بپا :  دیکله ام زد مج يتو یکی

 !جون  دیمج میحرفا رو ندار نیمن و تو که ا: زدم  یثیخب لبخند

هم  یلیکه خ یکیش بایبا اصرار کشوندتمون رستوران تقر یبرام نقشه داشت وقت دیمج! درست بود  حدسم

 !جوون  اوشیس: نبود و بعد کوفت کردن غذا ، دستش رو به سمتم دراز کرد  کینزد

با آب و تاب تر به زبون آورد که  یبه زبون آورده بودم و البته کم نیماش يکه تو یرو با همون لحن "جون  "

 ؟ يخوا یم ی؟ چ هیچ: نگاهش کردم  یسوال

 جلو  اریدستتو ب..  چیه -

 دستم گذاشت يو اون صورت حساب رو تو.. باز کردم و  دمیکش شیشک دستم رو پ با

 ؟ هیچ نیا: گرد شد  چشمام

 زمیصورت حساب عز -
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 چرا ؟ شیدیبه من م..  زمیدرمون و عز یدرد ب -

  یکن یحساب م یگفت میخودت تو پاساژ که بود: چرخوند و برگشت  يبه طرف خانم نامدار چشماشو

  دمیمن ؟ من به گور عمه نداشته ام خند: تونست باز بشه  ینم نیاز ا شتریب پلکام

 ! ایکن یاخالق گندتو راه به راه رو م نیادب ، زشته جلو دو تا خانم متشخص ا یب -

 نهیدادم ، دست به س یم هیتک میکه به صندل یو در حال دمیگذاشتم ، پس کش زیم يحساب رو رو صورت

 گهیحاال تو حساب کن ، تا دفعه د.  ستیمن پول نقد همرام ن: نشستم 

  یکن ینداره گلم ، با کارت حساب م بیع -

 کرد  یم میعصب یکم نمیدخترونه صدام کنه و هم يمدام با لحنا ومدیم بدم

 جناب يکور خوند: باال انداختم و نگاش کردم  ابرو

 ام واسه عقدتون هیعنوان هدامشب من حساب کنم ، به  نیبذار: برداشت  زیم يصورت حساب رو از رو رانیام

 دستتون درد نکنه -

 ! دیاه ، مج! ..  نویم -

 هی يبذار يخوا ی، م يجد يشعور رفت جد یب: از جاش تکون نخورد و مجبور شدم خودم بلند شم  دیمج

 دختر واسه ات حساب کنه ؟ 

 .. گهیاست د هیداره ؟ هد بیچه ع -

  دیمج -

 شوهرتو نیادبش کن ا کمی.. خانم  نینازن رمیخودم م: شد که نگهش داشتم  زیخ مین

 و همراه کارتم دست صندوقدار دادم دمیدستش قاپ يرسوندم و صورت حساب رو از تو رانیرو به ام خودم

 ..شما که  یول: و واج نگام کرد  هاج

پول  سر دمیگردم من ؟ اون وقت حتما بحث من و مج یم یطور دست خال نیا نیواقعا فکر کرد: زدم  لبخند

 !بود 

 ارمیسر در نم ونیبگم ؟ من که از کار شما آقا یچ -

و  نیکه دخالت کرد نیشمام اشتباه کرد: کردم  تشیبودن هدا ستادهیا نایا دیکه مج ییسمت در خروج و جا به

 کنه  ینم بیخانم دست تو ج هیدو تا آقا هستن که  ی؛ وقت نیواسه پرداخت اومد

 خانم  نویم گهیراست م نویا:  دیمج
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 نه ؟ ای شهیسرت م زایچ نیتو ا نمیخواستم بب یمنم م: آلود نگاش کردم که خودش ادامه داد  غضب

 ازتون بکنم ؟ یخواهش هی شهیم: خانم کردم  نیتوجه بهش رو به نازن یب

 دیبفرمائ: زد  لبخند

 نیکتکش بزن ریسخونه ، از طرف من  نشیبرد: خنده ام سخت تر بشه  يحرکتش باعث شد کنترل رو نیهم و

.. 

 سایوا یگیراس م: دنبالم افتاد  دیهمزمان با قهقهه خودم اون دوتا هم به خنده افتادن که مج و

 محو نشه ؟ اشیکبود گهیکه تا هفته د نشیزن یجور م هی نمیبب:  ستادمیدورتر ا یکم

توجه همه مون رو جلب کرد و  یسالم ي؛ که صدا دادیو سر تکون م دیخند یهم به حرفهام م دیخود مج گهید

 نیکه داشت نگاهش رو ب دمید میرو دو قدم یسر که برگردوندم ، پسر جوون.. کرد لیخنده ها رو به لبخند تبد

 .. چرخوند  یما م

 ؟ نجایا ياومد يتو چطور. سالم : قدم جلو گذاشت  هی رانیخانم ام یکردم وقت تعجب

..  انیپسر عمه ام شا: کرد  یبرگشت ومعرف میکرد یگاهش متمام ن يکه با کنجکاو ییبعد به طرف ما و

 ..هستن  مونیبزرگ منش همکالس يآقا شونمیا..  دیدوستم و شوهرش آقا مج نینازن

 یمعرف نیکدوممون با ا چیه يچون کنجکاو دیها آروم ادا شد و دست دادن ها کم جون ؛ شا "خوشبختم  "

 .. کوتاه رفع نشده بود 

 امیب یینجایدورو برا بودم ، فردوس زنگ زد گفت ا نیجان ، من ا نویم: خودش در ادامه به حرف اومد  انیشا و

 دنبالت 

 یمن خود به خود باال رفته بود و از گوشه چشم م يابرو هیحرف پسر عمه بود ،  دنیکه غرق شن! جان  نویم

 ...رو  يو خانم نامدار دیزده مج رونیب يو چشما يکنجکاو دمید

 ؟ میاگه کارت تمام شده تا بر..  -

 .. امیاالن م: تکون داد  سر

 ..منتظرتم  نیپس من کنار ماش -

 ...اونطرف تر پارك شده بود اشاره کرد  یکه کم یبه سمند مشک و

  یباشه مرس -
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.. جشن و و سرور  دیبه خر شهیان شااهللا هم.. بود  یشب خوب.  زمیخوب عز: خانم برگشت  نیبه طرف نازن و

 خداحافظ.. بزرگ منش  يدست شمام درد نکنه آقا.. ، کیبازم تبر.  دیخداحافظ شمام آقا مج

 ..لب باشه  ریکه جوابها ز میاونقدر هنگ بود هنوز

 بود ؟ یک نیا: برگشت  نیبه سمت نازن دیمحض راه افتادنشون مج به

 !نگفته بود  يزیا حاال چدونم ؛ به من که ت ینم: شونه باال انداخت  نینازن و

 شمارم من برسونم ؟ نیخوا یم: به جلو گذاشتم  یقدم

 بچه ها  شیپ رمیخوابگاهش ، منم م میبرسون نوینازن. آره قربون دستت  -

 مینزد یحرف چیدر واقع ه..  میو حدس و گمانهامون نزد میبود دهیکه د يزیاز چ یکدوممون حرف چیراه ه يتو

 .. لیم یب زیگفتن هر چ يو برا میبه فکر بود.. 

 دهیاز سپ یفکر کردم خوابه ، اما وقت.. از مامان نبود  يشده بود و خبر ازدهی کیبرسم خونه ، ساعت نزد تا

 رفته خونه سامان: ، جواب داد  دمیدرموردش پرس

 ؟ یتو چرا باهاش نرفت -

 شده ؟ یحاال مگه چ. حوصله نداشتم : روبروش و گره به ابروهاش نشسته بود  ینترنتیصفحه ا يرو نگاهش

تو از سر شب تا  نکهینشده ، جز ا يزیچ: کردم  یم يادآوریبهش  دیخسته بودم اما با.. لبه تخت نشستم  يرو

زودتر از ما خونه سامان  شهیکه هم ییشده تو یاصال چ.. خونه  ومدمیم يزدیبه خودم زنگ م. ییحاال تنها

 ؟ ي، حاال حوصله ندار يبود

مگه .. نه تو آپارتمان  ابونمیب يانگار تو یزن یحرف م يطور هی: جاش بلند شد و به طرف آشپزخونه رفت  از

 خوردنم داداش مهربونه ؟ یگرگا م

شب و تو خونه تنها  میذاشت یخوردنت که ما نم ی؟ مگه تا حاال گرگا م دهیچه طرز صحبت کردنه سپ نیا -

 ؟ یباش

آب قناعت کرد و به طرف اتاقش سر و ته کرد ،  وانینصف ل هیبه خوردن  یراه افتاده بودم و وقت دنبالش

 دمیدستش رو کش

 ؟ چت شده تو ؟ دهیسپ ستمیمگه با تو ن -

 ..بشه ؟ مگه منم آدمم ؟ میزیچ دیچم شده ؟ مگه منم با: حرفم انگار  نیبا ا گرگرفت

 ؟ گهیم یرو لب همه ماست ؟ چلبخند لیکه دل یخواهر من باشه ؟ کس يحرفا دیبا نیا.. برد  ماتم
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خواد برم خونه  یاصال دلم نم: تا خواستم سوالم رو بلند بپرسم ، خودش ادامه داد  یول.. سکوت کرده بود  اونم

 سامان ، مگه زوره ؟

 زوره ؟ آره ؟.. خواد وجودشو تحمل کنم  ی، دلم نم نمیرو بب ایرو ختیخواد ر ینم دلم

 اتاقش رفت و در رو بست  يجواب من ، تو يانتظار برا یب و

 یم رونیزدم ، ب یم یاگر حرف دیموندم که شا یکاش ساکت نم.. موندم  یکردم و کاش ساکت نم سکوت

.. لرزوند  ینم مونویزندگ يها هیو پا شدینطفه خفه م يکه شروع شد بود ، تو یو اون طوفان..  شویناراحت ختیر

تند باد هم به حساب  هی یحت ، يا گهیهر کس د يبرا دیشا که یطوفان.. رسوند  یلبخندمون رو به سکوت نم

 کارمون اشتباه بود ؟  يکجا.. شد  رانگریما و ياومد و اما برا ینم

 ياز سر و صدا ياز خونه بودم و فرار رونیوقت ب ریهمچنان تا د.. بودم  نیسرسنگ دهیبعد رو کامال با سپ يروزا

 نیآخر سال به خاطر هم يمتنفر بودم از روزا.. شده بود  وقفهیشدن به سال نو ، ب کیکه با نزد یاطیچرخ خ

بست ، همون پنج شنبه آخر  یرخت م خونه نیچرخ از ا يسروصدا ونیم نیکه ا يتنها روز شهیهم! سروصداها

ز کالس رو نیکرد ؛ پنج شنبه آخر یالبته امسال فرق م.. سر خاك بابا  میرفت یسال بود که همه با هم م

رفتن اما قرار بود  یسامان و زنش از همون طرف م.. خاطر هم قصد داشتم زودتر برم  نیکنکورم بود و به هم

 .. کنه  یخونه تا ما رو همراه ادیبهمراه خانومش بعد دو ماه  نایس

 یکالم ؛ ب کیتنها اومده بود و در جواب سوالمون درباره فرنوش ، ! بود ، توپش پر بود  دهیکه رس يلحظه ا از

  "بابابشه  يخونه  "؛ گفته بود  یهیتوج چیه

کالس دارم  6من ساعت : تونم همراهشون باشم  ی، با مامان مطرح کردم که نم میناهار که نشسته بود زیم سر

 امیتونم ب ی، نم

 ی؟ کار و ندگ شهیبرگزار م يدیدم ع نیکه ا هیچه کالس: دهن باز کرد  نایبگه ، س يزیمامان چ نکهیا قبل

 شما ؟  يندارن استادا

، امروزم  دهی، تاحاال طول کش نیآموزشگاه کالس گرفتم و چون کنکور هی ي؛ تو ستیدانشگاه ن: دادم  حیتوض

 جلسه آخرشه

 قطع کنه ؟ تویبیمامان پول تو ج يدی؟ ترس ينگفته بود: زد  يپوزخند

 ... رو بسته بود  دهیهم دهن مامان و سپ نیو هم.. بود ، نگفته بودم  درست
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 يکه گرفتمش ، وسط درس خوندنام تو هیماه و خورده ا هیهمه اش : به مامان جواب پس دادم  نایس يجا به

مث همون  یکی نمیکه بگم ، گفتم ا يدینپرس يزیوقت چ چی، تو هم ه رمشیباشگام م يدانشگاه و کالسا

 .. ـیچ. دانشگاه  نیکالس حل تمر

 هیشما دوتا چقدره که من بخوام تا  یبیآخه مگه پول تو ج.  يخوب کرد میلیداره مامان جان ؟ خ یچه اشکال -

 ازتون ؟ رمشیبگ نیکار کرد الیدو ر

ببرن  رتونویج شهی، مگه م نیکرده هاش زیمامان ، شما دوتا عز گهیراست م: بشقاب انداخت  يرو تو قاشقش

، مگه مامانتون تا  نیاز آب بکش متونویگل دیخوندن خودتون با ی، هرروز تو گوشمون م می؟اونوقت ما که بود

 ...هـــه .. خرجتونو بده ؟  تونهیم یک

غذا زهرم شده بود و با تعجب نگاهم رو از اون به مامان سوق .. زد  هیتک شیبا تاسف سر تکون داد و به صندل و

اون .. هوا مونده بود گره خورد يکه مظلوم و بهت زده تر از من ، دستش تو يا دهیراه با نگاه سپ مهیدادم ؛ که ن

 ! ..دونم  یبود نم دهش دهیبحث کش نیخود به ا یداشت که ب یبنده خدا چه گناه

؟ تو هم تا درستو تمام  هیحرفا چ نیا: که مامان به دفاع ازمون بر اومد  میمتعجب هم بود يمات صورتا هنوز

باشه ،  تیاگر به تو هم گفتم حواست به زندگ...  ي؛ تازه دانشگاه آزاد هم بود يخودم بود بیبند ج ينکرده بود

 !من باشه ؟ بیکه تا بعد تاهلتم دستت تو ج ی؛ انتظار نداشت يریزن بگ یخواست یبود که م نیواسه خاطر ا

خوشمزه  یلیکنه مامان خدستت درد ن: حرف ساکت شد و سرش به غذاش گرم ، اما من از جام بلند شدم  نیا با

 شده بود 

  ينخورد يزیتو که چ -

 تازه با نگاه من شروع به خوردن کرد دهیسرش رو باال نکرد و سپ یخوش صحبت حت يآقا

 برم آماده شم واسه کالسم دیممنون ، با -

 ..آماده شدن نبود  يبرا يزیچ گهیکرده بودم و د امویشدم نت بردار داریگفتم ، همون اول صبح که ب یم دروغ

 تو ؟ امیب: در زد و داخل شد  دهیبودم که سپ دهیتختم دراز کش يرو یساعت مین

 ایب: جام نشستم  سر

 يسکوت ادامه  نیا ایناهار مث من ناراحت شده بود ،  زیدونم از حرف سر م یلبه تخت نشست ؛ نم يرو کنارم

 بود ؟ شیدوسه شب پ يدلخور

 ؟ ینیهال بش تو ياینم: لبخند زد  آروم
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اون  دمیآخرش نفهم.. رو گذاشته بودم  رانیخانم ام یکه کتاب امانت ییشدم ، جا رهیخ میدرس يکتابا فیرد به

 کرد ؟ یصداش م "جان  نویم "اومد دنبالش و  یاش بود که م کارهیپسر عمه چ

از کجا دل خور  دونهیخدا م..  شهیم وونهیطور د نیبار ا هیاون هر چند ماه  یدون ی؟ تو که م یناراحت نایاز س -

 !کنه  یم شیطور داره سر ما خال نیتو دلش تلنبا کرده که ا یبوده و چ

واسه کالسم آماده  دیگفتم که با.. به اون ندارم  ينه ، کار: مشخص بود  میاز سرد میجواب دادمو دلخور سرد

 ..بشم 

 ؟ يبود دهیو تختت دراز کشکار ر یب نطوریپ چرا هم: تر بود  یواقع یبار لبخندش کم نیا

 کنم یاالن شروع م.. خواستم استراحت کنم  یم -

 از ما بزرگتره  نای، س اوشیس ایب: شد  بلند

، فقط سرگرم  دهیبه منم محل نم: که برداشته بودم مشغول شدم و خودش ادامه داد  یندادم وبا کتاب جواب

 ..کنم  میمن خودم تک و تنها نباشم اونجا ؛ اخه جرئتم ندارم سرمو تو گوش ایالاقل ب.. مامانه 

 .. رهیندازه و چشم غره م یم کهیت يفور: لب ادامه داد  ریز و

حتما .. خواستم فرصت رو از دست بدم  یگذاشته بود ، نم شیقدم پ نمونیشکستن اون جو سرد ب يکه برا حاال

داد ، من ازش دلخور شدم  یروش رو نشون نم نیوقت ا چیه نیاز ا شیچون پاون روز اونم ناراحت بود ؛ منتها 

.. 

 ..اومدم  سایوا: رو بستم و دنبالش رفتم  کتاب

نگاه کوتاه واکنش  هینشستم ، جز  دهیمنم کنار سپ یوقت یفقط مشغول مامان بود و حت نایگفت ، س یم راست

 !نشون نداد  يا گهید

 هینزدن و گال يو زنش سر نایمدت س نیچرا ا نکهیحول و حوش ا شتریصحبتهاشون که ب يدخالت تو يجا به

بشم تا هم اون دل از  دهیدادم مشغول صحبت با سپ حیبود ، ترج نایغاز س هیصدتا  يمادرانه و بهانه ها يها

 ..دست از چشم غره رفتن بکشه  نایبکنه ، هم س شیگوش يصفحه باز

 بهشت آباد ؟ يریساعت چند م: دست گرفت  يتو یرو جلوم گذاشت و خودش پرتقال وهیم ظرف

 چرا ؟.  میچهار ، چهار و ن -

 ؟ یرسون یمنو م يبر نکهیقبل ا.  نینوش شیسر برم پ هی خوامی، م یچیه -

 خو بعد خاك برو -
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 شهیشب م -

 بهشت زهرا يبر نایبا مامانو س یرس ینم -

 ااااوشیس.. رسونتم  یباباش م.  امیم نمشیب یساعت م هی رمیچرا ، م -

 !کرد  ییلحن پاچه خوارش خودنما زیکه باز شد ، قبل هرچ خشیزدم ،  لبخند

 برو آماده شو تا برسونمت .باشه چشم  -

 ؟ نیبر نیخوا یکجا م..  اوشیس -

 !تمام مدت حواس مامان به ما هم بود  پس

  گهیسر خاك د میبر -

  مهیچه عجلته؟هنوز که سه و ن -

 رو برسونم خونه دوستش دهیخوام سپ ی؛ قبلشم م ستیزود ن میلیخ -

 ..؟ همه خوابن  ي؟ چه وقت خونه مردم رفتنه سر ظهر هیدوستش ک:  نایس

؟  يبعدشم ، کدوم سر ظهر.  اوشی، هم س شناسهیو خانواده اشو هم مامان م نینوش: جوابش رو داد  دهیسپ خود

 بهم زنگ زد نی، خود نوش یخوابه ؟درثان یم ی، پنج شنبه آخر سال ک يدیعدم 

 مینیبب گرویخوان برن مسافرت ، زنگ زده قبل رفتن همد یمامان مگه نگفته بودم م: رو کرد به سمت مامان  و

 برو ؟ ی؟ مگه نگفت

 ، زوده االن  گهیداداشت راست م. بعد خاك برو  یبرو ؛ ول گمیچرا مامان االنم م -

چه .  امیقبل رفتنتونم م. رسونتم  یم اوشمی، س دارنیاالن اونا که ب.. شبه  نیگیکجاش زوده ؟ بعد خاکم م -

 داره ؟ یمشکل

گفتن  يهم دهنشو که برا نای؛ س "نداره  یبی، ع دارنیبرتت ، اونام ب یم اوشیاگه س "که قانع شد  مامان

 رف اتاقش رفت به ط دهیباز شده بود بست و سپ یحرف

خوام درست کنم  یحلوا م. گالب واسه من بخر  شهیش هیسر کوچه  يبرو سوپر يبر نکهی، قبل ا اوشیس -

 ببرم 

کاش به وقت رفتن موکولش  يا.. کردم  یکار رو نم نیکاش ا ياما ا.. رفتن آماده شدم  يگفتم و برا یچشم

 ..کردم  یم
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خواهرم شدم  يکه برا یکه با همه پناه.. طور حضورش رو بخوام  نینبوده که ا يهرگز هرگز بعد بابا روز هرگز

اش  دهیقد کش يبه دل پسر بچه  يخار میزندگ يهر لحظه  يرو بخواد که ده ساله نبودش تو ی، دلم پناه

 ..بوده 

 نیریدست از اخم و تخمش برداره و دهنش رو ش نایبودم تا هم آقا س دهیخر یبر گالب ، چند تا بستن عالوه

 یخلوت بستن يابونایتو خ دهی، همراه سپ ایبچگ ادیبرداره ؛ هم به  یمعرفتش سهم یکنه و واسه اون زن ب

 .. زهیبر رهیدا يرو برام رو لیو تمام اخبار فام میبخور

هوارها بلند تر از  نیچقدر ا.. ؟  ومدیم دادیداد و ب يخونه صدا نیماه گذشته که از ا هی يبار بود تو نیچندم يبرا

که  نایگفت س یم یاز چ.. راهرو ؟  يتو دیکش یزده بود و داشت سرك م رونیپور ب نیقبل بود که خانم مع

 نرسه ؟ دهیشده بود تا دستش به سپ لیحا یزد و مامان دو دست یاون طور هوار م

 نیا نی؟ ع يودم ، ولو شدچهار روز ، چهار روز باال سرت نب..  تیثیح یشرف ب یب يدختره .. کشمت  یم -

سامانم که سال  يپدر شد یشهر هرته ،ب ي؟ فکر کرد رونیب یزنیم یکن یم شیمن آرا هیفاحشه ها واسه من 

 دیعشقت کش یکه تو هرچ زهیلمترسک سر جا رتمیغ یب اوشیهم که رفت به درك ، اون س نایس ادیتا سال نم

 ، هاااان ؟ یبپوش

 یچ:  دادیجواب م دهیگفت و سپ یم نایس یدادو هوارهاشون گم شده بودوقت ونیمن م ي "چه خبره  نجایا "

 ، من هستم ؟ ستین یچطور اون روسپ.داره  شویکیکه زن خودتم  هیهمون مانتوئ نیمگه ؟ا دمیپوش

 يتو دهیسپ يآن ، موها هیزد و در  يمامان و کنار نای، س امیب رونیبتونم از شوك حرفاشون ب نکهیا قبل

 کیو نزد يدستم بود و پرت کردم کنار يتو یبا داد و کمک خواستن مامان هر چ یو تازه وقت.. دستاش بود 

و ..  نمیبکشمش ، تونستم اون طرف صورتش رو که کبود شده وحاال به سمتم برگشته بود ، بب رونیرفتم تا ب

 .. رمیبگ شیآت

درو  نیا "اتاقش هل دادم و تشر زدم  يخواهرمو تو یدستش بود وقت يتو میبارون دهیسپ يچند تار مو هنوز

 .. " نمیقفل کن بب

، پاچه  يچته هار شد: برگشتم  زدیکه هنوز نفس نفس م یینایاون که راحت شد ، به طرف س ياز جا المیخ

 ؟ يریگیم

 یمشتصورت منم  ي، تو میکن يکار میمامان بتون ایخودم  نکهیهوا به سمت منم هجوم آورد و قبل ا یب که

 ..خوابوند 
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مشت و لگدا  نیاز ا نقدریا رستانیدوران دب يتو.. از جام تکون بخورم  یلیمشت و س هینبودم که با  آدمش

 ..رو  ستادنیخورده بودم که بلد شده بودم ا

  رتیغ یحرف دهنتو بفهم ب -

به جونش ؟  يافتاد يجوریکرده که ا کاریچ ؟يبلند کرد کترتیتو که دست رو خواهر کوچ ایمنم  رتیغ یب -

 ارث باباتو خورده ؟

خودت و  نیکرد دشیکه خوب روسف اریمنو ن يشرف ، اسم بابا یب اریمنو تو دهنت ن ياسم بابا:  دیچسب قموی

 خواهرت 

 یم ییمال يو ادعا ستین تیحال یچیتو ؟ تو که ه ایکردم  دشیمن رو سف: حرکتش رو  نیجواب نذاشتم ا یب

 ..بگو راستشو  یده اگه مردش!  يکرد دشیجون دخترش حتما رو سف به ي؟ تو که افتاد یکن

من  هیمانتوئه تو تنش ؟ با  نیسر و وضعش رو ؟ ا ینیب ینم ي؟ کور ستمیمن مردش ن:  دتمیدر اتاق کوب به

 خونه دوستش ؟ رهیداره م شیآرا

  یکرده براش حساب یحتما دوستشم خونه رو خال: بلندتر داد زد  و

  بهیغر هی؛ نه به  زدیکه به خواهر خودش م ی، که از تهمت ییایح یهمه ب نینه تنها از ا..  دیسوت کش مخم

اش چشه ؟ خوبه نصف زن تو هم  افهیمگه ق.. شعور  یحرف دهنتو بفهم ب: بار من بودم که هلش دادم  نیا و

رژ  هیفقط  ایتا قبل اون که مث رو و اال.. گرفته  ادیدو قلمو هم داره ، از زن تو  نیاگه هم دهیسپ! نداره  شیآرا

 ..به لباش  زدهیم

که تو خودت  اوشیبهش بگو س نمیا: داد زد  هیدوباره بغض آلود و پر گر دهیپشت سرم ، در باز شد و سپ از

 چطور تو تن اون به ِ ، تو تن من ا َخ ؟..  میمدل مانتو گرفت نیکه من و فرنوش دوتامون از هم يباهامون بود

بود و حمله ور شدنش طرف ما ، مامان که خسته از صداکردنمون  نایکه کنار دست س یگالب شهیشکستن ش با

 تر از قبل شم  اریو باعث شد هش " نایس"زد  غیجا نشسته بود ، ج هی

 .. ینکن يواسه من زبون دراز نقدهیبرم که ا یزبونتو م -

 برو تو: زدم  داد

دستش بود ور  يرو که سرش تو يا شهی، دستم رو بلند کردم تا تکه ش نایس یاز جنون آن يریجلوگ يبرا و

 اومد و صاف کف دستم نشست  نییپا شهیبکشم که همزمان تکه ش رونیب
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که از دستش افتاد  شهیش.. زل زد  دادمیکه محکم فشارش م یو به زخم ستادیکه بلند شد ، اون هم سرجا ا آخم

 ..شد و اونم از درد نشست  دایمونده بود هو یفرش باق ياز پاش روکه  ی، رد خون دیو مامان به طرف ما دو

 نایس ياز پا شهیش دنیکش رونیبسته بود و مشغول ب يدستمال دست منو سرسر هیبعد ، مامان با  قهیدق ده

نگاه کردم و سرد و منزجر  ختیر یحرف اشک م یو ب نیزم يکه هنوز نشسته بود رو يا دهیبه سپ.. شده بود 

  يجار و جنجال راه بنداز ينجوریو ا يایبهتره تا ب ياین.. خونه ات  يپات و که بست بهتره بر: به حرف اومدم 

 .. نیبکن نیدوست داشته باش یکه هر غلط رمیاالن م نیهم -

خونه تو ام هستا  نجای، اغلط کرد  اوشیپات ؟ س نیمادربا ا يریکجا م: بلند بشه که مامان مانعش شد  خواست

 .. یبهشون گفت يزیچ هی،  یداداش بزرگترشون.. 

  رمیمن م. باشه پس : ادامه بده  نیاز ا شتریب نذاشتم

 زدم  رونیاز در ب دهیمامان و سپ يهوا بلند شدم و بدون توجه به صدا کردنا یب و

اود بندش  یاول به نظر م يکه لحظه  یاز خون شدیم سیخ واشی واشیکه دور دستم بسته بود ،  يا پارچه

.. نبود  میبردم ، اما گوش بیدست به ج.. آموزشگاه افتادم  ادیچرخ خوردم ،  ابونایخ يکه تو یساعت مین.. آورده 

 ادمیراننده  يشدم ، اما نگاهها يعبور یتاکس نیکرده باشم سوار اول دایکه ممکنه پ يا افهیتوجه به ق یب

 .. وفتادهین يوا فقط دستم به وضع ناجوردع نیا يانداخت که تو

چرا به فکر خودتون .. نداره  یدعواها آخر و عاقبت خوش نیا: باز کرد  حتیبشم ، زبون به نص ادهیپ نکهیقبل ا و

، به پدر  یکن یبه خودت رحم نم.. ، همه اش دنبال شر و دعوا  نیگرد یم ابونیکار تو خ یول و ب.. ؟  نیستین

 و مادربدبختت رحم کن 

 یاپیپ يسر تکون دادنا نیا ياول نشستن شروع نکرده بود ؛ و اال به جا يبود که از لحظه  یشکرش باق يجا

 .. دیپر یاز دهنم م يا گهید زیگفتن ها ، حتما چ "چشم  "حرفش و  دیبه تائ

نرفتنم  یتیموقع نیهمچ يتو. رم انداخته بود راننده واقعا به فک يحرفا یشدم ، ول ادهیبه آموزشگاه پ دهینرس

 نیبود که مدرسشون رو با همچ نیشدن ، بهتر از ا یو عالف م ومدنیفوقش بچه ها م.. بهتر از رفتنم بود 

  ننیبب يا افهیق

 دیکش یکوتاه " نیه "، از پشت سر  مرخمین دنیزد و با د رونیاز دفتر ب یکردم که کس یعقب گرد م داشتم

.. روبرو بشم  یکیبا  دیاالن با نیآموزشگاه ، هم يروزا نیا يشانس من بود که با وجود سوت و کور.. 

 هم به راهم ادامه دادم  نیهم ياحتمالش کم بود که منو شناخته باشه و برا
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 بزرگ منش  يآقا: از پشت سر صدام زد  اما

اشتباه  نیقیشکش به  دیحال به راهم ادامه دادم تا شا نیبا ا.. آشنا  یلیمن خ يپر شک بود ، اما برا صداش

 ابونیخ يتو ییجو يلبه  يدور تر از آموزشگاه رو یکم یبود که وقت دهیفا یگرچه انگار ب.. بشه  لیگرفتن تبد

 پام افتاد  ياش جلو هی، نشستم ، سا یفرع

 ؟ نیستادیچرا صداتون کردم نا -

 "نبود اونجا  ستادنیچون مجال ا "

  یحرف چیه یرو بلند کردم و نگاهمو به چشمهاش دوختم ؛ ب سرم

 سالم -

؛ جواب سالم  يببر ادیشده از  نیرو که با وجودت عج يزیسخته چ یشدم به شکستن سکوتم ؛ گاه مجبور

 ..واجبه 

 سالم  کیعل -

 دیبا دمیشا.. ده پارچه خوب بسته نش کهیت نیا..  ادیداره خون م: دو پا نشست و به دستم زل زد  يرو روبروم

 بخوره  هیبخ

  قهیکم عم هیپاره نشده ، فقط  یلیخ. خواد  ینم -

 .. نیلحظه صبر کن هی -

 هیو  زریفر سهیک يتو خیبعد با چند تا  قهیده دق.. رو کنارم گذاشت و خودش به جهت مخالف رفت  فشیک و

 ..و گاز برگشت  نیبتاد

 .. کبود شده . روش  نیبذار: رو به دست سالمم داد و به گونه ام اشاره کرد  خی سهیک

 يدستم ناخودآگاه باال رفت ، آخم به خاطر درد همزمان صورتم و دستم بلند شد و باعث لبخند محو نکهیبعد ا و

روش  نیبتاد یوقت.. جوب آب گرفت  يپارچه رو از دور دستم باز کرده بود و دستم رو باال.. صورتش شد  يرو

حرف  یب.. رو به حال اولش برگردوند  اوندستم رو عقب بکشم و دوباره با زور  یشد ، فقط تونستم کم ختهیر

 .. کرد و باند رو محکم بست  شیچیباند پ

 آب شد  خای: دستهامون بودم که حس کردم سرش بلند شد  ي رهیخ

 م جوب خشک پرتش کرد يصورتم برداشتم و تو يرو از رو سهیک

 ؟ هیچه کار نیا -
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 .. رفت  یکیپاره شده رو با دوانگشت برداشت و به طرف سطل آشغال همون نزد سهیک و

 !داشتن  ینگاه کردنشون برنم رهیخ رهیهمون تک و توك آدما هم دست از خ یو آمد کم بود ، ول رفت

 افتاده ؟.. دکمه ها تونم .  نیصورتتونو بشور: رو به طرفم گرفت  یآب يبطر

 ؟ تیموقع نیاز ا ادیخوشت م: خش دار شده بود  صدام

 ؟  یچ: زائل شد  شیابروش باال رفت و خوش روئ هی

 درب و داغون ؟ ي افهیق نیا دنی؟ از د ادیخوشت م گمیم -

که  نی، موهاتونم مرتب کن نیاول اونو بدوز: آورده بود ، دستم داد  رونیب فشیک يرو که از تو یو سوزن نخ

 زل بزنن کمتر بهتون 

دکمه به هم بدوزم و بعد هم سوزن رو  يرو به جا راهنیپ يدو لبه  یبه زور مجبورم کرد با همون دست زخم و

گفت ،  یراست م.. شلوارم زدم  يرو تو راهنیپ نییو پا ستادمیسر پا ا... به موهام کرد  يگرفت و با اخم اشاره ا

 ..کرد  رییتغ یکوتاه يبه گذر یرگیطرف صورتم هنوز کبود بود ، اما نگاهها از اون خ هی نکهیبا ا

  ادیپسرا خوشم م يبعدم ، راستش من از دعوا -

 ان شاءاهللا طرفو ؟ نیکه کرد رشیحاال خورد و خم: باز صورتش از هم باز شد  و

 طرف داداشم بود: اراده بود جوابم  یب

 آخه ؟ یچ.. سر : ش به زبون آورد بهت ونیو م..  دیخشک لبخندش

 ..؟ من االن کالس  یمانیسل يآقا نیزنگ بزن هی شهیم -

 بروتون ؟ دیداداشتون چاقو کش.. که آوردم ، گفتم کالس امروزتونو کنسل کنن  خوی. بهشون گفتم  -

 يکه ممکن نبود برا يداشت به گفتن مسئله ا یاز درون من رو به گفتن وا م يزیکرد و چ یم ینه غرورم

 ..کرد  یبود که جنسش فرق م ینگران شیبه فضول لیمتما يته کنجکاو.. بازگوش کنم  دیام ای دیمج

 دیشکسته گالبو تو دستش گرفته بود واسه تهد شهیش.. هم نبود  يچاقو نبود ، عمد: صدام هنوز خش داشت  و

بره تو دست  شهیو خدارو شکر باعث شد ش.. گرفتنش دستشو تکون داد  يخواهرم ، که همزمان با قصد من برا

 ..من 

سوال جوابش رو  ینگفت و مجبور شدم خودم ب يزیچ ی؛ ول زدیتمام صورتش موج م ياز حرفم تو شیشگفت

 ..باعث شدآروم شه  یدگیبر نیهو و هم هیشده بود  وونهید: بدم 

 کرده بود ؟ کاریواهرتون چنداره بپرسم ؛ مگه خ یبیع: جواب داد  آروم
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 .. تیموقع نیا يلبخند زدن تو یاما سخت بود برام حت.. داشت  یکالمش حس خوب يتو اطیهمه احت اون

چن وقته همه  نیاصال ا.. کرده بود  شیکرده بودن آرا نییو سامان تع نایکه س ياز حد مجاز شتری، ب یچیه -

 ..از فرنوش  يریپذ ریکرد ، همه اشم به خاطر تاث یم شیآرا نقدریاش ا

 شیخوب اون صورتش با آرا یالبته نه به اندازه خود فرنوش ، ول.. داداشا و زن داداشمو منظورمه : کردم  نگاش

به قول خودش ضد  نیداد ؛ حاال ا یبه صورتش جلوه م ملمی، در واقع همون رژ و ر شهیخوشگل تر م یلیخ

بود که فرنوشم ازش داره ، منتها من  يزیلباسشم اتفاقا چ... پووفـــ .. که اضافه کرده آفتاب و خط چشمم 

 نیا.. که واسه فرنوش اندازه است ، واسه سپشده کوتاهه  يزیبهش گفته بودم ، همون چ دمیهمون موقع خر

اونم .. که زن خودتم  ادستیهم تو روش ا دهی، سپ هیچه وضع نیدادوهوار کرد که ا نایس یوقت.. روزا لجبازم شده 

 ..شد  وونهی؛ د همعلوم نبود دلش از کجا پر

 بهش نگفتن ؟ يزیپدر و مادرتون چ -

 يجرئت داشت به رو نایرفت ، نه س یم شیپ نجایتا ا دهیاگر بابابود ، نه سپ.. بود  نیدرد منم هم ي همه

 ببره  ادینقش خودش رو از  فیوظا یمامان بعض شدیپدر بودن ، باعث م... طور دست بلند کنه  نیخواهرش ا

 پدرم فوت شده: کنم ، اما نشد و صدام رو به ته چاه فرستاد  دایفرستادن بغضم پ نییپا يبرا یکردم تا راه مکث

 .. متاسفم : سکوتم زمزمه کرد  ونیو م..  نیهم

 دعوا ؟ ای؟  نیکرد یم يگر یونجیشما م یعنیحاال ..  -

 ببره ؟ نیرو شکسته بود تا اون جو رو از بطور سکوت  نیا.. کردم  نگاهش

 شدم  ریو باهاش درگ رمیخودمو بگ يحساسم ؛ نتونستم جلو یلیخ دهیمن رو سپ -

 ..اش  جهینت نمیا: صورتم اشاره کردم  يبه کبود و

 ..اش  جهیالبته نه تنها نت: لباسهام اشاره کرد  به

 ؟ نیزد رونیحاال چرا از خونه ب: اون طرف تر نشست  یکم و

،  نایس يشعور باز یهو ؛ به خصوص که بعد اون همه ب هیتحمل خونه برام سخت شد : هامو باال انداختم  شونه

 ..درآورد ، مامان طرفشو گرفت  يکم مظلوم باز هیو  دیتا پاش بر

 ؟ نیو اومد نیاش تنها گذاشت یاون خونه با داداش عصبان يطور تو نیخواهرتونو هم یعنی -

 کردم ؟ یم کاریچ -

 ام تنها بمونم  یخواست با داداش عصبان یدلم نم چیدختر ، ه هیدونم که به عنوان  یم نویا یدونم ، ول ینم -
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 مامانم هست : تکون دادم  سرمو

ترك خونه راه حل  نیاز اون گذشته ، واقعا فکر کرد... ؟  رهیمادرتون بتونه جلوشو بگ نیکن یواقعا فکر م -

 ؟ نیفکر یب نقدریباشه ؟ ا یخوب

.. خوب : و پر اخم بهش زل زدم که بلند شد و من و من کرد  یعصبان..  رهیم ادشیوقتا حد خودشو  یبعض واقعا

 ..که  نهیمنظورم ا.. خوب 

از کوره در  يگفت فور يزیچ هیتا مادرتون  دیبود ، هم نبا يهم تنها گذاشتن خواهرتون کار بد: نشست  دوباره

 .. رونیب نیو بزن نیبر

 ..بهش گفتم و به روبرو چشم دوختم  یی "برو بابا  "لب و با دست  ریز همزمان

 ؟  نیندار ي، کار گهیخوب د: از جا بلند شد  که

 ؟ نیبر نیخوا یم: به تعجبم دامن زد  شییهو هیبلند شدن  نیسرد شده بود و ا یکم لحنش

 برم سر خاك دیبا. پنج شنبه آخر ساله .. بله  -

 خواستم برم سر خاك  ی، منم م میبر: از جا بلند شدم ! رفته بود  ادمی پاك

  رمیبا خانواده م. خونه اول  رمیمن م: بهم انداخت  یهیعاقل اندر سف نگاه

 به سالمت: گفتم و پشت بندش اضافه کردم  یجون یب آهان

 ، سال نوتونم مبارك یراست: نرفته بود که به سمتم برگشت  شتریچند قدم ب هنوز

 ! التهیمالقات قبل تعط نیآخر یعنی نیا

 نیداشته باش یسال خوب. شمام مبارك  يسال نو -

 خداحافظ.  نیهمچن -

 به سالمت: و بلند تر گفتم  دوباره

 .. دیچیپ يا گهید ابونیخ يهمونجا موندم تا دور شد و تو و

رو در آغوش داشت و کنار  قیقاداده بود و سامان ش هیبه مامان تک نایکه به بهشت زهرا رسوندم ، س خودمو

فرنوش به .. بود ، نه فرنوش  دهیاز سپ ينه خبر.. بود  ستادهیجا بند کنه ا هیداشت الله رو  یکه سع ییایرو

 خاك بابا بود ؟  اولش تیاولو شهیکه هم يا دهیبودن ؟ اونم سپ اوردهیرو ن دهیدرك ، سپ
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کردم و  یسالم کوتاه.. رو برداشت و دست سامان داد تا پخش کنه  ینیریمن برسم به مزار ، مامان جعبه ش تا

چه .. زدم قبال رفته باشن  یاز عمو ها و خانواده هاشون نبود و حدس م يخبر.. شدم  یمشغول فاتحه خون

 ! من براشون سوال بشه  یخوب شد که نبودن تا صورت کبود و دست زخم

 صورتت چشه ؟:  ستادیسرم ا يباال ایرو

 جواب سوالش ، الله رو بغل زدم  يشدم و به جا بلند

 سالم عمو  -

 تو چش قشنگ ؟ يچطور: قلقلکش دادم  یکم

 عمو ؟ يبرام آورد یچ. یمرس -

 خرم  یو شکالت م لی، برات پاست نمیکنارت بش نیتو ماش ياگه بذار یول.  یچیه -

 .. نی، فک نکنم جا بش همرامونن نایمادر جون و س: رد کرد  ایسر تکون داد ؛ اما رو الله

 .. میشیجلو جام میاریبچه ها رو ب.  میشیجا م:  دیسر رس یبا جعبه خال سامان

  امیخونم بعدا خودم م یکم قرآن م هی، من  نیشما بر. خواد  ینم: وهمزمان سالم کردم  دمیکش دستمو

 صورتت چشه ؟ -

 ..دستمم شاهکــ .. از داداشت بپرس : کردم  ياشاره ا نایس به

 شروع نکن نجای، ا اوشیس -

 شده مگه مامان ؟ یچ: کنجکاو شد  سامان

 گمیخونه برات م می؛ رفت چیه -

دست  ينشستم ،قران رو از تو یسر قبر م يکه دوباره باال نطوریکالمش زدم و هم يتو " چیه "به  يپوزخند

 دمیکش رونیب ایرو

.. گفت  یدرست م رانیام دیشا.. نبوده  یکار درست نجاینکنه موندنم ا.. بودم که به فکر افتادم  ننشسته یلیخ

 ..کرد  یوضع رو بدتر م دیمامان شا يریجبهه گ ی، حت شدیم یاگر تو خونه بحث

 !هم همراهشون نبود  نایشدن و س یم ادهیتازه داشتن پ نای، مامان ا دمیکه رس خونه

 شد پس ؟ یچ نایس: دمیپرس

 ..فرنوش  يخونه بابا مشیبه پاکرد که برسون يالم شنگه ا نیتو ماش: جواب داد  ایناراحت نگام کرد و رو مامان

 ؟ نجایا ومدیدلتنگ زنش بود ، چرا به جاش فرنوش ن نقدی؟ اگه ا نیهم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ١٦٤ 

گفت منم .. ندارن  ودنشیچشم د چیکه آدماش ه يخونه ا ادیگفت همون بهتر که ن: باال انداخت  يشونه ا ایرو

 ..بار آخرم بود اومدم 

بود که نازك تر از گل به فرنوش  ی؟ منظورش مامان میاونو نداشت دنیما چشم د: ! زد  رونیاز حدقه ب چشمام

خانواده ، همه اش ورد زبونش فرنوش بود ؟  نیاون شد عروس ا یکه از وقت يا دهیسپ اینگفته بود  ایخود رو ای

 کردم ؟ یخواهر بهش نگاه م هیکه به چشم  یمن ای

 تیبا زور قلقلک و اذ یو وقت! بود  دهیخواب دهیبعد از ظهر نبود و سپ ياز بلبشو ي، خبر میخونه که شد وارد

 !تخمه آفتاب گردون شده بود  هیکردم ، چشماش پف کرده و سرخ شده و قد  دارشیب

 ! نیکوتاه بود و با همه سرسنگ سالمش

و مامان هراز  دیجو یهاش ناخن هاش رو م ختنیاشک ر ونیمدام م دهی، سپ میکرد یاز ماجرا صحبت م یوقت

 ..کرد  یدفاع م نایاز س یگاه

 هی؟  نیبحث کرد نی؟ سر هم نیهم: بود  الیخ یشدم که ب رهینشسته بود و منم به سامان خ دهیکنار سپ ایرو

 بهش ؟ نیدیسر و وضعش ناجوره ، شما دوتا پر دهیکالم گفت سپ

شما دوتا . شده  یعصبان يادیپربوده ، ز يا گهید يدلش از جا دیمامانجان ،برادرتونه ، شا گمیم نویمنم هم -

 ..شه  يکه بدتر جر نیدادیجوابشو م ينطوریا دیکه نبا

 شده ؟ زاریب شیو پوچ از خونه پدر چیحاال خوبه سر ه: بغض کرد  و

 دهینرس.. مادر من  شدیم شیزیچ هیاون از اولشم : دادم  و من به جاش جواب دیفقط دماغش رو باال کش دهیسپ

و به  رتیغ یبه خودت بگن ب یآقا سامان ، وقت یگفت ینم یچیه يتو بود.. داد ؛ بعدشم که  ریکه به من گ

 خواهرت بگن فاحشه ؟

 درست صحبت کن : شد  زیخ مین سرجاش

دو  نیا. رفتم که رفت .. نگفته  يزیچ نایس گهیکه مامان م هیزائیهمون چ نیدرست صحبت کردم ، منتها ا -

مادرش ؟ انگار  شیپ نهیخونه بش نیبار اومد تو ا هی؟  رهیخواد بگ یبه سرمون گرفته که حاال نم یماهه چه گل

هم داشت ؟  يمادر من ؟ اثر يردک هیاومد بهش گال یچقدر وقت.. تموم شد  یهمه چ گهیزن که گرفت د

 .. رفتیچشم غره م ای،  دهیبه سپ ای،  دیپر یبه من م ایچهارتا سرتکون داد و همه اش 

 بگم ؟ یچ: سر تکون داد  سامان

 بود ؟ ومدهیفرنوش چرا ن.. بود  دیبع نایاز س:  ایرو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ١٦٥ 

 ! مینزد دوماه بهشون سر نیکه ا رهیگفت دلگ یکه م نایس.. بگم واهللا مادر  یچ: مامان به حرف اومد  و

 مادر جون نیگفت یبهش م نویا دیبا..  ادیز نیومدیخونه ما هم نم لیاون اوا -

خوبه ؟  نیایب نیتونم ، شما دو تا پاش یدو ماه چند بار زنگ زده باشم که من نم نینگفتم ؟ تو ا یکن یفکر م -

 نزنه  يسر هیبارم  هی یخودش سال یانتظار داره مادرش مدام بره خونش ، ول.. سامان  نیهم شده ع نایس

هم خشک شد  دهیصورت سپ واشی واشیشد ،  دهیمامان کش يها هیبحث که به رفتار و منش سامان و گال و

 ..سرگرم شد  قیبا الله و شقا یو به آروم

ها رو جمع کرد و  وهیمونده بساط م یهم باق ایآشپزخونه شد ، رو یآخر شب راه ییچا ختنیر يکه برا دهیسپ

آب  وانیل نیبنابرا! کرد  یم هیبار از من گال نیمامان باز سر حرفش با سامان باز شده بود و ا.. افتاد  دنبالش راه

راحت بشم  یمامان کم يبه آشپزخونه ، از شر غرغرا شبرداشتم تا به بهانه بردن نیزم يرو از رو قیشقا چهیباز

 ينشدم ، جا دهیکرد تا د بمیصحبت کردن و تن صداش ، ترغ يتو ایبه مقصد ، لحن خاص رو دهیاما نرس.. 

 .. ستمیگوش با دنیشن يبرا یامن

 با تو ام  دهیسپ -

 ؟ ـــهیچ -

 ؟ يبه فرنوش درباره اون پسره گفته بود گمیم -

 کنه ؟ یم یچه فرق -

 ، نه ؟ یپس گفت..  دهیسپ -

 ! دهیرفتارا رو نشون م نیاخواب نما که نشده که ..  یمعلومه که گفت: لحنش قاطع شد  و

کردم که همه اتون  کاری؟ مگه من چ ایرو یگیم یچ: کرد  یم هیانگار داشت گر.. لرزون بود و  دهیسپ يصدا

 ؟  نیکن یطور رفتار م نیا

 .. يخو تو هم اشتباه کرد یول.. به خدا من منظورم به تو نبود ..  زززمیعز.. ؟  یکنیم هیگر -

 ؟ یچه اشتباه -

 .. یکارو بکن نیا یکه مرض نداشت یدونست ی؟ هرچند ، اگر م یدون ینم -

 ؟ هی؟ پسره ک يبه لبم اومد ، چه کار جونم
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،  هیکه مزاحمت ک يکرد فیمن و تعر شیپ يهم که اومد یروز اول.. پووفــ .. منو نگاه کن .. جان  دهیسپ -

 شیشه داداشتو آت زمیکه حاال ه.. رنوش مادرته نه من ، نه ف یگفت یبهش م دیکه با یبهت گفتم ؛ اون کس

 .. کنه بندازه به جونت 

 ؟ هیمنظورت چ: ذهن من بود  يرو به زبون آورد که تو يزیبا شک همون چ دهی، سپ یمکث طوالن هی بعد

 ، نه ؟ یبهش گفت شیدوماه پ -

 ؟ ویچ: تاب شد صداش  یب

به  ستیکرده ، که ول کن ماجرا ن تیآورده و عاص ریشده ، که شماره تو گ شتیریکه پسر عموش س نیهم -

  یهر زبون

  ..خوب ازش خواستم بره و باهاش صحبت کنه .. آره خوب  -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 یکیخودشون واسه  نایا یدونست ی؟ اصال مگه نم ادیاز پسش برب تونهیفرنوش م يتو فکر کرد..  نیخوب هم -

 از پسر عموهاشون نقشه دارن ؟ 

 گفته بود به من ن يزیچ.. نــــه  -

 مزاحمت شده ؟ یکی، کدوم  نمیبگو بب -

که فرنوشم همه اش مهندس مهندس .. تمام شده  شیهمون که همسن فرنوش خودشه ، که تازه سرباز -

 .. کنهیم

چرا  يکف دستش ؟ اصلنم فکر نکرد یگذاشت ویصاف همه چ یاونوقت تو ورداشت.. کنه  کارتیخدا بگم چ -

و  کنهیچرا اون طور بد صدات م يفکر نکرد چیه.. بده ؟  شتیآرا ایشده که لباس  یرتیغ نقدهیهو ا هی نایس

نه سر  گهی، د یبه فرنوش گفت روحرفا نیو ا یچرا از بعد همون روز که تو رفت ي؟ فکر نکرد زنهیبهت تهمت م

 ؟ نایشد ، نه س دایو کله خودش پ

من فرنوش .. دونستم ؟فکر کردم اونام مث شما ، تازه اونا که راهشون دورتره  یمن چه م: افتاد  هیبه گر دوباره

 ..دونستم  یچه م.  زدمیدونستم ، حرف دلمو بهش م یو مث خواهرم م
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از حرفات فقط مادرت  یلی، واسه خ زمیعز.. گفت  یرو مادرجون قبال بهت م نایکاش ا.. آروم باش ..  شـــیه -

 یکردم مث خواهر شما باشم ؟ منم بعض یهشت ساله تا تونستم سع نیکه ا يکردتو به من نگاه .. محرمه 

 گمیو به مادرم م شمیم یعصبان ایو  راحتوقتا از دستتون نا یلیمنم خ..  گمیحرفاتونو واسه مادرم و خواهرام م

وقتا  یلیخخودم بدونم و من  يخونه که تو رو هم مث خواهرا ی، مادر من هر روز تو گوشم م دهیسپ یول.. 

 ی؟ من که متوجه بعض یکن یزود به آدما اعتماد م نقدریدونم تو چرا ا یمن نم..  گهیفرنوش که د.. نتونستم 

خوب معلومه اون .. چرا مادر جون بهت نگفت ؟ .. خدا  يا.. ؟ يچرا دقت نکرد توخاص فرنوش شدم ،  يرفتارا

 یدونیم.. فهمنا  یم هیآروم باش ، االن بق! ...  رهیگ یمعلومه که جبهه م.  رهیگینفع خواهرشو قبل تو در نظر م

 ممکنه بشه ؟  ییبفهمن چه بلبشو اوشیاگه سامان و س

من که بهش .. ؟ چرا به خودم نگفت ؟  رهیجبهه بگ دیطور با نیا:  دمیشن یگرفته بود و به زور م دهیسپ يصدا

 ..گفتم 

از آدما به خودشون که  یلیخ. و دوسال ، هنوز شونزده سالته  ستیب يه جاکنم ب یفکر م یگاه.. خدا  يا -

به  يتا حاال برنخورد.. کنن  یفکرو درباره طرفشونم م نی، هم ننیب یها شونو م شهیکنن و خرده ش ینگاه م

.  گهیمدل د هیفرنوشم نه اون طور ،  ؟پرونه  ی، اون وقت متلکشو به تو م هیکه خودش گنده دماغ و الش یآدم

پسر عموهه هم که ول ..  یو از خداته که به پسر عموهه بچسب يذار یطاقچه باال م يحتما فکر کرده تو دار

 .. کنهیم شونیحتما ؛ بدتر جر دهی، و به به اونام محل نم ستیکن ن

 کنم حاال ؟  کاریچ -

 ..  مهی، تا بعدم خدا کر يکه شده ، فعال که خطتو عوض کرد هیکار -

نگفته بود ؟ نکنه همونه که مزاحمش شده بود  يزی؟ چرا چ دهیداده بود به سپ ریبود ؟ چطور گ یپسر عمو ک نیا

 بکنم حاال ؟ دیبا کاریچرا زودتر متوجه نشدم ؟ چ. آره احمق ، همونه .. ؟ 

..  غیاما در .. ..وقت واسه فکر کردن داشته باشم  دیمتوجه کارم نشه و شا یاتاقم تا کس يتو دمیچپ عیسر یلیخ

 کهیآخ که اگه دستم به پسره برسه ؛ ت.. هام بودم  دهیشن ریهمه اش درگ..  یفکر درست و حساب هیاز  غیدر

..  رمیگیو شمارشو م رمیم دهیرفتن سراغ سپ مهکه ه یوقت. راه حلشه  نیهم..  نهیآره هم... بزرگه اش گوششه 

 بفهمه  دیبا.. من ماست چقدر کره داره  هیبفهمه  دیبا

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ١٦٨ 

 نیهم.. مامان صبر کردم  دنیکه تا خواب.. نگفتم  يزیخودم رو نگه داشتم که تا رفتن خانواده سامان چ یلیخ

 ؟ يدی، خواب دهیسپ:  دمیاتاقش سرك کش يتو يمامان مطمئن شدم ، فور دنیکه از خواب

 ...تو  اینه ، ب: متعجب بود  صداش

.. گفت نه من  يزیتخت نشستم اما نه اون چ يکنارش رو.. کرد نگام  یبود که بست و سوال یکتاب يتو سرش

 ..شده ام  یچیفکر کردن که سرم رو باال کردم ، زل زده بود به دست باند پ قهیبعد دو سه دق

 ؟ ياش کرد هیبخ: دونم  یمن ، نم ایخودش زمزمه کرد  با

خورد که  یرقم م ياگر امروز عصر همونطور شدیم یچ.. صورتش شدم  ي رهیدست گرفتتش و من خ يتو

قهقهه  يو من دوباره صدا میخورد یم یبستن ابونای؟ تو خلوت خ میبود ختهیبودم ؟ که برنامه ر ختهیبرنامه ر

 شدیم یچ!  شدیم دتریو خنده هاش شد "خنده  یطور نم نیدختر که ا ســیه "که بگم  دمیشن یهاش رو م

 امروز ؟  دمیدیمحروم شده بودم رو م دنشونیبود از د یدتکه م یاز ته دل ياگه خنده ها

 نیاز همکارام فقط با بتاد یکی.. اونقدرام وضعش بد نبود . نــه : صورتم آوردم  يو جلو دمیو کش دستم

چند روز نذارم بهش  هیکه بند اومده ؛ فقط فکر کنم بهتر باشه  شیزیخونر.. کرد  شیچیشستش ، بعدم باند پ

 ..آب برسه 

 ..من شد  ریهمه اش تقص -

 هی یکیجرئت کرده  یک.. ام بذارم  نهیس يخواست دستهامو دور شونه هاش حلقه کنم و سرش رو رو یم دلم

 ... ستمین اوشیدونه خواهر منو آزرده کنه ؟ حقشو کف دستش نذارم ، س

  زشهیهمه چ یب يصفت و پسر عمو یاون فرنوش ب ریتو چرا ؟ تقص -

 تعجب داشت دونستنم ؟  نقدریا... گردن خشک شده ... دهن بازمونده .. .گشاد شده  يچشما

 ..تو ، از کجا -

  دمیشن ای، حرفاتونو با رو سادمیگوش وا -

 ..چرا آخه  -

که به زور جداشون کردم تا مانع  ییدستا.. صورتش گذاشت  يچشمهاش دوباره نمدار شد و دستهاش رو رو و

 ..خواهرم نشن  يچشما دنید

هم  مونیقبل هیعاشق پسر همسا یسالگ 16تو  یوقت یحت.. مامان من محرم رازت بودم  يبه جا یوقت هی -

 شدم ؟ یرتیچقدر غ ادتهی..  دهیسپ يتو بغل من زار زد ی، بعد اسباب کش يشد
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  يهام وسط دعوا دست روم بلند نکرد دهیآره ، هرچند برخالف انتظارم ، مث شن: کمرنگمو جواب داد  لبخند

 يپا گذاشتم و روسر ریز مویهمه مردونگ يروز هی؟ من خر که  ستمیشده که حاال محرم رازت ن ی، چ دیسپ -

 سر کردم تا خواهر تو باشم ؟ 

 ..دختر چهارده ساله بود  هی يمنم حرفا يحرفا..  اوشیتو اون موقع پونزده سالت بود س:  دیخند

 یمدرسه اتون به خاطر تو دعوا کردم ؟ چ ابونیبار سرخ؟ چند ی، نداشت یهمون موقع هم مزاحم داشت یول -

 ؟ يساده ا زیچ نیهمچ هیتو سخت ترشده گفتن  ام،واسهیبر م زیشده که حاال که راحت تر از پس همه چ

 امیبدوم ب یکه واسه هر مزاحمت ستمیدختر چهارده ساله ن هی گهیچون من د.. به قول خودت چون ساده بود  -

 نیا تیسر محکوم هیمتوجه شدم  یهجده سالگ –چون از هفده .. شدنت  یرتیترسم از غ یچون م.. دنبال تو 

 گهی، د امونیکه برخالف بچگ هیائدعو هیو  میتشر به من و دلشکستگ هیشدنت ،  یرتیچون غ.. مسائل خودمم 

شدنت  یبه زخم مث امروز..  یگاه.. جر دادن و صورت کبود کردن و  قهیبه ..  شهیبه دوتا مشت و لگد ختم نم

بچه  گهیمن و تو د..  اوشیمنه س يدعواها آبرو نیآخر ا.. نباشه  کیطور کوچ نیا دیکه شا یزخم..  رسهیم

 ..بهت بگم  شهینم گهیهست که د ییزایچ هی.  میستین

 "، چرا ؟  ایخدا "

 االن دلت نشکسته ؟ یعنی -

 .. اوشیس -

طعم گس  يمنم برا. صداش ، حق داشت ؛ منم حق داشتم  يبغض و التماس تو نیاشکها ، ا نیا ياون برا اگر

 ...کرده بود حق داشتم  دایکه از اعماق قلبم تا کام دهنم امتداد پ یو تلخ

 يکاره ا نیخودش فکر کرده باشه تو ا شیپ یاز تو سر زده باشه که اون عوض یحرکت هیاگر من گفتم نکنه  -

دلت  يهرزه ا هیاونقدر تو گوش برادرت بخونن که باور کنه تو  برسه که یی؛ اما اگر کار به جا شکستیدلت م

فکر  ی؟ چ نهیتو بش نهیس ایتونست تو شکم  یدست من م يبه جا شهیاون ش يفکر کرد چیشکنه ؟ ه ینم

مطمئن باش هنوزم  ی، ول می،از هم دور شد می؟بزرگ شد شهیم یچاقو کش ییبا خودت ؟ که تو هر دعوا يکرد

 ..که هنوزه منم به اندازه خودت به فکر آبروتم 

 ..پاشو شماره شو بهم بده  ختنایاشک ر نیا ينشده ، به جا ریحاالم د: جام بلند شدم  از

 ؟ کاریچ يخوا یم: شد  مهیسراس

 ..خوام برم بخوابم  ی، م گهیزود باش د... کنم  شیبرم حال -
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 ندارمش  -

 زنن  یرو بهت م یحرف هی یبار بفهم وقت هی،  دهیسپ: شدم  براق

  ستین ممینکردم ، تو حافظه گوش وشی، س زدیکه زنگ م یاون خط يرو.. ندارم ، به خدا ندارمش  -

 بهت دادیاس ام اس که م -

داد ، همون دو سه  ریکه مامان گ میداشتم ، روز یوقت نگه نم چی،ه گمیبه خدا راست م.. همه رو پاك کردم  -

 ..مونده رو هم پاك کردم و خاموشش کردم خطمو  یباق يتا

 به من ؟  گفتیراست م.. کردم  نگاش

 ؟ دهیسپ یکن یرو که از من پنهون نم يزیچ -

؛ امروز به  اوشیتو رو خدا س: صدا روون شد  یانداخت و باز اشکاش ب نییسرش رو پا.. لحظه مردد شد  هی

 ..لرز به تنم نشسته  یاندازه کاف

 !هست  يزیچ هی پس

 من لرز به تنت انداختم ؟ من ؟ -

 سراغ اون پسره ؟ يکه بر تهیواسه چ..  يبنداز يخوا یم ی، ول ینه تو ننداخت -

 .. دهیسپ.. ؟  یرو بهم نگفت ی؟ چ گهیشده د یحاال بگو چ.. بار بهت گفتم  هی -

 مزاحمتش به زنگ زدن و اس ام اس دادن ختم نشده : رو بلند کرد  سرش

 ؟ یچ:  تمنشس

 .. منظورش

بار تا خود دانشگاه دنبالم  هی.  داشدهیخودش پ يخطمو خاموش کردم ، سر و کله  یاز وقت:  دیباال کش دماغشو

اش  کهیو داداش کوچ نیهمه اش با نوش ایدو هفته رو  یکی نیا نهیواسه هم.. رفتم  رونیبارم که ب هیبود ، 

 با خودت  ایرفتم ،  یم رونیب

 ؟ دونهیم نمیداداش نوش -

 .. میباهامون که تنها نباش دتشیکش نینوش يبهانه ا هینه ، هر بار به : تکون داد  سر

بشه ؛ فردا  دایسروکله اش پ رونیب يفردا هم اگه تنها بر دی، پس شا یگیطوره که م نیاگه ا: فکر رفتم  تو

 ذارم کف دستش  یحسابشو م

 ..خورد  یزنگ نم یبکنم ، اگه اون تلفن لعنتکارو  نیواقعا هم قصد داشتم ا و
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از  ایبود  دهیخواب رید الیدونم از فکر و خ ینزده بود ، نم رونیهنوز از اتاقش ب دهیآشپزخونه بود و سپ يتو مامان

 کرد ؟  یاز من فرار م شبمید يحرفا يریگیترس پ

،  دمیبه در اتاقش رس یوقت.. رو گرفت  دهیکه صداش به گوشم آشنا اومد ، سراغ سپ یجواب دادم ، زن یوقت

 بود ؟ یک: اومد  رونیخودش ب

 با تو کار داشت: باال انداختم  يا شونه

 دیرنگش پر یخاطر هم حواسم بهش بود وقت نیاونم تعجب کرده بود و به هم.. خودم رفتم  یبه سمت گوش و

 بلند گو زدمش  يو کنار تلفن نشست ، جلو رفتم و رو

 يصاحابه که هر کار یشهر ب گهی، د گهینم يزیخواهرم زن برادرته و به احترام شوهرش چ چون يفک کرد -

 ستمیدختر مادرم ن... ، بن بسته  ياشتباه اومد ــــــــری؟ نخ یرو قر بزن گهید یکیو نامزد  یدلت خواست بکن

و  بیمهندسم خواهر نج يعمو سرکه پ یهست یورت داشته که پخ الیخ. رو ننشونم سر جات  یکیاگه تو 

 شیو با پا پ یاگه با دست پس بزن يصورت ؟ فکر کرد مونیم ییهر جا يخوشگلمو ول کنه و بچسبه به تو

تو اون کله پوکت فرو  نویتمومه ؟ ا زیهمه چ يخواستگار ادیب هیآبادم ده یکنه عل الیعقلم خ یاون ب یبکش

 ... پدر به مرادت بـ  یب بته یب يذارم تو یباشه نم میکن ، شده شب عروس

از حال رفت  دهیخشکمون زده بود و اسم بابا رو که آورد ، سپ... گفت و هر سه ما خشکمون زده بود  یبند م هی

 بشم  زیهمه چ یاون ب الیخ یسمتش ، نتونستم ب دیکه مامان دو نطوریو هم

اگه اون نره خر . تر از خودت  دهیو اون خواهر ترش ییتو هیآبادم ده یکه فکر کرده عل ی، اون کهیزن نیبب -

 یمن که خام خواهر خرزهره تو شده هم مهندسه وبچه همون پدر ، ارزون يمهندسه ، داداش ببو لتیفام

 "هم به تو و اون  یچشمخواهر دسته گلم گوشه  اهیبدون صد سال س نویا یول. خودتون  يگداگشنه ها

خودته بار  قیال یهر چ يای، نه ب یخودت و خواهرت کن يبه حال جادوجنبال يبهتره فکر. نداره  "مهندست 

که هم  کنمیم يخواهرت ؛ کار ای؛ خودت  يزد يبشنوم زر ای یهم زنگ بزن گهیبار د هی.  یخواهر من کن

 تعارف ندارم  یشکیمثال دامادت ، من با ه یاون ببو گالب خالف، بر یبدون نمیبهتره ا... آبتون بشه ، هم نونتون 

شده بود  دهیمامان اونقدر سرگرم سپ. رو گذاشتم  یبند گفتم و گوش هی یدونم ؛ ول یقطع ، نم اید کرده بو کپ

رو که به  دهیسپ نکهیدم آروم نداشتم و بعد ا هیاعصابم متشنج شده بود و ! حواسش به من هم نبود  یکه حت

 يطرف اتاق بردمش ، خودم هم گوشه ا هبه هوش اومده بود ، همراه مامان بلندش کردم و ب یلیزور آب و س

 شدم  رهینشستم و بهشون خ
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*** 

 يبانک ، کار هی يتونسته بود تو دیعقد کرده بودن و عالوه بر اون مج دیع امیا يخانم ، تو نیو نازن دیمج

 ياصرار کنه برا نیبه نازن شدیهم باعث م نیالبته محل کارش اهواز بود و هم... خودش دست و پا کنه  يبرا

 ... شیجا و دامن زدن به ناراحت نیموندگارشدن هم

 نکهیخانم رو قانع کنه به ا نیداشت نازن یکه سع یدر حال رانیو ام دمیرس یمینود سر کالس دکتر کر ي قهیدق

دستم ... سر بلند کرد و بالفاصله بعد سالم کوتاهش متوجه دستم شد  دنمیکنه ، با د یکارو م نیدبهتریمج

که  يزیچ... رو باز کرده بودم  ژشباندا گهیاول زخمش جوش خورده بود و حاال د يخوب بود ، همون روزا

 ...  مونیاوضاع روح.. بود  میخوب نبود ، اوضاع روح

 یشدنش رو م دهیبه دنبالم کش ید شده بودم و حتو به چشمهام بدوزه ، ر رهیبخواد نگاهشو از دستم بگ تا

 تونستم حس کنم

قصد داشت به  دیمج.  دمیبودن فهم ریدرگ يو خانم نامدار دیبعد کالس هم چنان مج یبحثش رو وقت موضوع

مورد صحبت کنه و  نیو قصد داشت با استادا در ا ادیروز از اون دو روز در هفته رو سر کالس ن هیخاطر کارش 

،  زنهیکارش به درسش هم لطمه م نیابا  نکهیقرار داد و به بهانه ا يزیموضوع رو دستاو نیخانم هم نینازن

 بیکرد با خودش ؟ قصد داشت حاال حاال ها وابسته به ج یفکر م یدونم چ ینم... رو بزنه  شیکرد را یم یسع

 کرد اصال ؟ یکه کنارش بود فکر م يباشه ؟ به غرور مرد دیمج يبابا

نشستم و  یمکین يگذرن ، برگرده و نگاهشون کنه ، رو یکه م یاز کنار هر کس شدیکه باعث م یبه بحث رهیخ

 دستامو پشت سرم قالب کردم

 رهیگیسخت م يادیکم ز هی نیفکر کنم نازن -

 نثارم کرد یجون مهیفاصله کنارم نشست و نگاهم رو که به چشمهاش امتداد دادم ، لبخند ن با

 ..  ستیدردسر ن یهموار و ب یراه خوشبخت چیه یدور شدن از خانواده سخته ، ول..  -

 .. نیریگ یشما خانوما فقط نفع خودتونو در نظر م: حرفش سر تکون دادم  دیتائ به

سخته که از خانواده اش  يهر دختر ي؛ برا نیاونم بذار يخودتونو جا..  نیکن یم یانصاف یب: کرد  يزیر اخم

 ..دور بشه ، اونم به شـ 

 یازدواج کرد اگه م گهید ی؟ اصال واسه چ دنیخانواده اش تا آخر عمر خرجشو م شیاونوقت اگه بمونه پ -

 کنارشون بمونه ؟ شهیخواست واسه هم
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 عاشق شد نکهیواسه ا: جوابمو داد  آروم

 ! عاشق : زدم  پوزخند

 يچند لحظه ا يکرد برا سکوت

 دستتون چطوره ؟ -

 يبود ؟ برا یچ يبحث عوض کردن برا نیا.. انداخته بودم رو دوباره باال آوردم و نگاش کردم  نییکه پا يسر

 ؟ شدیکه زده م ییحرفا ریدر رفتن از ز ایاز دستم ،  ینگران

؛  شدیم یکیخط  خط دستم بود و کم کم داشت با يرو قایزخم ، دق.. کردم  سهیدو دستم رو باز کردم و مقا هر

 ..اومد  یتر از قبل به نظر م قیفقط خط عم

 تر شه  قیچه جالب ، زخمه باعث شده خط عمرتون عم -

 يفراهم کنه برا يچند لحظه ا یفراموش شدیکه م یطنتیرو از دستم گرفت و به چشمهام داد ؛ با ش نگاهش

 نیدار یبه بعد عمر پر برکت نیمعلومه که از ا:  نندهیب

 خط عمره ؟ نیا:  دمیکش قیخط عم يرو رو انگشتم

اگه  نیکن یبا آشنا ازدواج م گنیدو تا به هم وصل بشن م نی، اگه ا نینگاه کن. خط ازدواجه  گنیم امیبعض -

 است بهیغر ندتونیبه هم نرسن همسر آ

 ! يدار بود ؛ چه اعتقاد خنده

 ستین یکی يبه هم متصلن خطها ، تومن  ياز دستا یکی؟ آخه تو  شنیاونوقت از کدوم دست متوجه م -

 طور  نیمنم هم -

، درست مث من خطوط دست چپش  گفتیاون رسوندم ؛ راست م يخودم گرفتم و به کف دستا ياز دستا نگامو

 ..متصل بودن و خطوط دست راست جدا 

داستان تازه  هیکرد ،  گهیبرداشت د هیبا هر بار نگاه کردن بهشون  شهیم. خرافاته با مزه است  نکهیبا ا یول..  -

 .. شهیکه بعدا آشنا م هیا بهیکه همسر من غر نهیمن برداشتش ا یمثال آج. ساخت 

 ! شنیبا هم آشنا م یان ول بهیطورن ، غر نی؟ خوب همه هم یچ -

اهر خو ای،  ي، مثال برادر داماد نمونهیواسطه ب لیفام هیکه حالت  نهیالبته منظورش به ا.  گهیبرداشته د:  دیخند

 .. گهید زایجور چ نیاز ا ای..  ییزاده زن دا

 .. آهان : افتادم  دمیکه پسر عمه اش رو د یشب ادی
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؟ ! نکنه  یخودش برداشت شیبگم ؟ پ يزیبه من داره ؟ چ یموضوع چه ربط نیآخه ا.. نه .. ؟  یاونوقت اون چ"

 بپرسم ؟ یعنی.. ساده است  يکنجکاو هی نیخوب ا... خوب .. 

  میپاشو بر نویم -

 ناهار ؟ يبر يخوا ی، مگه نم گهیپاشو د:  ستادیا رانیسر خانم ام يکه باال میخانم نگاه کرد نیبه نازن متعجب

 شد ؟ یچ:  ستادیشد و ا بلند

 بشه ؟ کار خودشو کرد  یخواست یم ی، چ یچیه -

خرجتونو  دیاگر نره سر کار چطور با.  نیریو در نظر بگ دیمج طیشرا میکم هی ستیخانم بد ن نینازن: رفتم  جلو

 باباش باشه ؟ بیدستش تو ج نیبده ؟ انتظار دار

دروغ .. اهواز رفته سر کار  دیکه مج ومدهیکاره ؟ رامهرمز قحط کار ن هی نیحتما هم. جور کنه  گهیکار د هی -

 ؟ نویم گمیم

 بگم ؟ یچ: کرد  ریگ یستیرودربا يتو

؟  نجایداره ا یبیچه ع ومدهین رشیحاال که اونجا گ ی، ول ومدهیقحط ن: نداشتم  یستیرودربا یمن با کس یول

 براش ؟ شهیسابقه کار م هیمدت الاقل  نیا نیکن ی، چرا فکر نم نیینجایحداقل ا گهیسال د هیشما که تا 

  مهیهم خدا کر گهیسال د هیتا .  نینازن گهیراس م -

 چرخوند  نمونیشد و نگاهش رو ب آرومتر

 راحت شد  گهید المیخ. درست شد :  دیهم سر رس دیمج

 ؟ رنیگ ینم رادیخوب تو بانک بهت ا:  دمیانداخت که پرس نیینگفت و سرش رو پا يزیخانم چ نینازن

 ..البته به زور ها . روز رو قبول کردن  هی.. نه ، صحبت کردم با اوناهم  -

رفتن  يآماده  دادیدستاون جا م يانگشتا ونیش رو مو همون طور که پنجه ها دیخانم رو چسب نینازن يبازو و

 ؟ نیندار يکار.  می، ما بر گهیخوب د: شد 

 نه به سالمت -

  نینازن: لب زد  آروم

 .  نمتیب یفردا م:  دیخانم کش نینازن يبه بازو یدست رانیکردن ، خانم ام یطور که حرکت م نیهم و

 دست آزادش رو فشرد و

 ؟يناهار بخور يبر يخوا یخوب ؛ شما نم -
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 چرا ، چرا : رو از راه دوستش گرفت  نگاهش

ترم  انیگردوندن امتحانات م یالبته چون تا سر م. کنن  بتیتونستن غ یهفته نم هیاز  شتری، بچه ها ب دیع بعد

 يحوصله .. برگذار کردم  يرو جد نشونی، از همون هفته کالس حل تمر شدیترم شروع م انیو بعد هم پا

که بچه ها  زیسر کالس آنال... تو همم کامال مشخص بود  شهیبرعکس هم ياز اخما نیاشتم و اند یچندان

کردن و باعث  یم يرو ادهیز یکردن منو بخندونن ؛ هرچند گاه یم یگفتن و سع یم رییتغ نیراحت از ا یلیخ

سر کالسشون  يشتریبا عالقه ب شدیباعث م نمیموفق بودن و هم يادیبهشون تذکر بدم ، اما تا حدود ز شدنیم

،  میکالس نداشت شتریدو جلسه ب یکی دیقبل ع نکهیبه خاطر ا واقعدو خشک تر بود و در  یاضیکالس ر.. برم 

 ..اومد  یهام سراغم م یحوصلگ یبود که وقت ب يکرد ، جذبه ا یم ییکه حکم فرما يزیچ

 یکمتر م یلیشد ، خ دونیم روزیپ دیدر آخر هم مجخانم بحث کرده بودن و  نیو نازن دیکه مج شیدو هفته پ از

 عیسر یلیچون خ. بود  قهی، پنج دق میخوش و بش داشت يکه برا یاومد و تمام زمان یها م کشنبهی...  دمشید

 چیدونم چطور بود که ه ینم!  رسونهساعت آخر به محل کارش ب يتا خودشو برا زدیم میبعد کالس دوازده ج

 !وقت تلف شده بذاره  یباق يساعت رو هم رو هی نیحاضر نبود ا

کدوم از بچه  چیگروه ه يدونستم به خاطر زمان جلسه  یکه م یشنبه ها ساعت ده تا دوازده ، درست وقت سه

 دو  یاضیر نیکالس حل تمر ينخواهند داشت ، قرار گذاشته بودم با یها کالس

داشتم چند تا برگه آچهار از .. کتابخونه بزنم  به يزده بودم و قصد داشتم سر رونیزودتر از خونه ب صبح

 نیا يتو.. زد  رونیاز کتابخونه ب يپول دخترونه ا فیهمراه ک رانیگرفتم که ام یدانشکده علوم م یکتابفروش

بودن که با  یپل نیو نازن دیمج نگارختم شده بود ؛ ا یکوتاه کیارتباطمون به سالم عل يدو هفته ، همه 

 .نبودشون ، ارتباط ما هم کم شده بود 

 ؟ نیریبوفه م:  دمیاز سرسرا خارج بشه ، بهش رس نکهیا قبل

 ؟ نیکن یکار م یچ نجایشما ا.  ریسالم ، صبح به خ: و با تعجب نگام کرد  برگشت

 ؟ نیکتابخونه بود. گرفتم  یداشتم برگه آچهار م: باال گرفتم  دستمو

 ؟ نیتا دانشگاه اومد نایواسه گرفتن افقط . .. بله  -

 12-10. دارم  نیکالس حل تمر هیامروز . نه  -

 خوش به حالتون .. هااان  -

 ؟ يبرا: ابروم نا خود آگاه باال رفت  هیکردم و  تعجب
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 کنم سیدانشگاه تدر يدوست داشتم تو یلیراستش من خ...  نیدیدرس م نجایکه ا نیهم -

 نیخودتون رد کرد!  نیفرصتش رو داشت شیشما که ترم پ یول -

 شد قبول کنم یسرم اونقدر شلوغ بود که نم شیآخه ترم پ. بله : صداش بود  يتو یحسرت

 .. یانجمن علم نیبر گهیواسه ترم د نیتون یم. فهمم  یم: تکون دادم  يسر

.. که اومد نشد  نیشد ؟ اون روز خواستم بپرسم ، نازن یتونم بپرسم خواهرتون چ ی، م یراست..  دیهووم ، شا -

، بهش زل زدم که با  مشیبحث و سوال مستق ییهو هیعوض کردن  نیمتعجب از ا ستین یالبته اگه فضول

 !و خجالت ؟  یفضول! .. انداخت ؛ از خجالت  نییآخر ، سرش رو پا يجمله 

 گفتم ؟ یم دیدادم ؟ از کجا با یبهش م دیبا یجواب چه

 گفتم ؟ یم دیدادم ؟ از کجا با یبهش م دیبا یجواب چه

شد ؟خوب  یطور برادرتون عصبان نیکرده بود که ا شی، اصال مگه چقدر آرا یکردن ؟ راست یبا برادرتون آشت -

 ..به عنـ !  شهیباعث انگشت نما شدن خودش م ادیز شیآرا نیکه ا نیکرد یباهاش صحبت م دیبا

 !داشت اون روز  شیکمتر ؛ آرا ایخانم  نیبه اندازه نازن -

 ؟  یچ -

دنبال دروغ و ! صورتم گردوند  يفقط چشمهاش رو تو يا گهیحرف د چیه یو ب!که زبونش بند اومد  انگار

 دارم مگه ؟ ی؟ شوخ گشتیراست حرفم م

 یمزاحم.. کردم  یبود که فکر م يزیتر از چ دهیچیکم پ هیماجرا ... راستش : کنار پله ها نشستم  يسکو يرو

بود و چون اونا خودشون واسه خواهرشون لقمه گرفته  نایزن س يکه قبال ازش حرف زده بودم ، پسر عمو

خوانواده اش و به  هیبر عل نوتونستن برادر احمق م یتا م نمیسوختنو واسه هم یموضوع م نیبودنش ، از ا

 ! پر کرده بود  دهیخصوص سپ

 هی يطور از خودم و خانواده ام برا نیا دینبا!منم غرق افکارم شده بودم .. فکر فرو رفت  ينگفت و تو يزیچ

 یکس يسبک شدن برا یکم... خواست  یسبک شدن م یمن کم نیدل سنگ.. گفتم و گفتم  یم بهیدختر غر

ا سبک شد دلم ب یکم.. داشتم  نانیکه ناخواسته بهش اطم یکس! .. از ماجرا بود  یقسمت انیکه ناخواسته در جر

بعدمون ؛ از  ينگفته بودم از روزها.. هم نگفته بودم  يادیز زیبه هر حال چ! .. که بود  يزیاز چ يگوشه ا زیسرر

که  یمامان دمیفهم یوقت نکهیاز ا. پسر عموش  يناخواسته  ياز خواستگار! .. خواهر عروسمون  حانهیتماس وق

 دادیداد بهشون وقت داده ، چقدر داد و ب یدخترش اجازه خونه اومدن نم يواستگاراکدوم از خ چیوقت به ه چیه
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؛  " میایدخترتون خودش خواسته ب "مامان مستاصل نگاهم کرده بود که مادرش بهانه آورد که نکهیاز ا.. کردم 

 يا دفعه همون "بود که  سیداده بود برگشتم ، دوباره چشمهاش خ هیکه به در تک يا دهیبه طرف سپ یو وقت

دوست بشم ، هر  یبا کس ينجوریکه هم ومدمیبته عمل ن ریکه تا دانشگاه دنبالم اومد ، بهش گفتم من از ز

 !و دهن من بسته شد  " میخواستگار ادیمنو بخواد م یکس

کرم از درخته  "شده بود که  دشیو خانواده جد نایموضوع باعث حق به جانب تر شدن س نیبودم که هم نگفته

نه تنها  دیسر سفره ع نکهیبعد دو هفته ؛ بعد ا نای، س يکه صبح روز خواستگار! ..  "از خدامون بوده  ما "؛ که  "

رو هم که  یمادرش داشته باشه ، همون زنگ باهم  یتماس خشک و خال هی یحت نکهیبود ، بلکه بدون ا ومدهین

 یکه وقت... دلش خواست گفت و  یشد و هرچ دایمامان بهش زده بود رو سرد جواب داده بود ؛ سر و کله اش پ

تونسته با  یم یخودش خواسته ، که حت دهیبهش حق داد که سپ يسکوت من و مامان ، سامان هم تا حد ونیم

کرده  يکار هی دهیکه حتما سپ! بود  یتر م نیسنگ دیبا نایس یکه شب عروس ،رو بپرونه  یرفتارش اون عوض

نگاهش  يتو اسیخواهرم و  یعصب يجلو ؛ چطور پا تکون دادنا ادیحد ب نیکه اون به خودش جرئت داده تا ا

 بتصح ياجازه ندادم برا یحالت تا آخر اون شب ادامه داشت و فقط وقت نیکه ا! ... به چشم من اومده بود 

 يجمع ازش خواستم که همون لحظه جوابش رو بده ، اگر گرما یکه وقت... آروم شد  یاتاق برن ، کم يتو

 ...خود  یب يماجرا نینبود کش دار تر شدن ا دینبود ، بع ایرو يادست

 ي قهیکوچه کردم ، روز بعد برادر خودم اومد و دوباره  يتو! که با جناب داماد یحساب هیبه خاطر تسو یوقت که

 ...فرنوش افتاد  يپدر لیفام يکه به خاطر کارم تو يمن رو گرفت ؛ از ته دل شاد شدم از ولوله ا

که  ییایگذشت و به مامان و رو دهی، از من و سپ نایس يها نیمداخله کرد که توه ی، سامان وقت نهایبا همه ا که

 .. دیبود رس ستادهیخواهرانه کنارمون ا یواقع يبه معنا

 يدونستم قراره مثل روزا یو نم ختیر یخواب م يکه خواهرم تو ییبودم که مستاصل بودم از اشکها نگفته

 ؟ شهیزودتر تمام م ایکنه  دایسال ادامه پ هیحالت تا  نیا ابعد مرگ باب

 شیپ-از ما وقع است   یگفت ، شرح کوتاه شهیکه م يزیو تمام چ...  نیلمس کردن.. دردها ..  نینگفتن دردها

 ادیم

 ؟  دمیشن یم دیبود که با يزیچ نی؟ ا دادیم دیبود که با یجواب نیا! .. با تعجب ... کردم  نگاش

 ادیب شیممکنه پ يهر خانواده ا يکه تو هیمسئله ا نیا.. که  نهیمنظورم ا: هوا تکون داد  يبا عجله تو دستهاشو

هست که  نمیواسه هم..  دمیخاطر هم موارد مشابه رو د نیما بزرگه و به هم لیخوب فام.. چطور بگم ؟  یعنی.. 
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 رهیطرف همسرش رو بگ شتریبرادرتون ب نکهیا ایو  نیتنگ نظر بخور يبه پست آدما نکهیا..  ادیم شیپ گمیم

 يادیجذب کردنش ، تا حدود ز يموضوع رفتار برادرتون هم ، عالوه بر ترفند زنش برا نیراستش به نظرم ا... 

 ..داره  یهم به رفتار شما بستگ

 ..نبوده که تافاق افتاده  يزیهمه چ نیا.  نیدیشمه از ماجرا رو شن هیشما فقط  یول -

 يزیحال فک کنم چ نیبا ا..  شهیجا ختم نم نی، به هم وفتهیاتفاق م يزیچ نیهمچ یقطعا وقت. جه شدم متو -

مهمه که از االن به  نیا.. چه کار کرده  یک نکهیکه چقدر ماجرا بزرگ شده و ا ستین نیداره ا تیکه االن اهم

 يجانب دار نیاگر اون با هم دیشا. نبوده  باههم اشت یلیرفتار مادرتون خ نکهیاول ا.. ؟  نیکن یکار م یبعد چ

تر باهاش  یمنطق نیتونست یبرادرتونو برگردونه سمت خانواده اتون ، شما هم بعدا م واشی واشیتونست  یها م

 هیسخته بند زدن روابط خانواده ها بعد  یلیخ..  نیکه اشتباه کرد نیمورد شما بود هی نیا يتو..  نیصحبت کن

 يادیماجراها ز نیخواهرتون از ا نیبذار نیحاالم اگه بخوا..  نیکرد یبدترش م دینبا ماو ش يمورد نیهمچ

 ..مونه  یم شیتو ذهن و زندگ شهی، اثرش تا هم رهیبپذ ریتاث

 ؟ دهیماجرا صدمه د نیاالنم خواهر من چقدر از ا نیدونست که هم یم چه

 يبه جا نکهی، هم ا نیخواهرتونو داشته باش يهوا شتریب نیکن یسع دیبرادر شما هم با هیاالن به عنوان ..  -

ناراحته ؛  نایاز دست س یلیمادرم خودش هم خ -دل برادرتونو نرم کنه  واشی واشی دیمنع کردن مادرتون ، بذار

شد و  ریبازم باهام درگ نایس نمیرفت و منم حالشو جا آوردم ، واسه هم شیهم پ يراستش طرف تا خواستگار

 ..ناراحت شد از دستش  یلیبار مامان خ نیا

 !  نیاهل دعوا باش نقدهیا ادیبهتون نم یول.. بخشن  یزود م یلی، مادرا خ نیکن یفکر م: زد  يلبخند

 رهیاجتناب ناپذ ییوقتا هی ی، ول ستمیاهلش ن:  یشدم کم دلخور

 ؟ مهمون من  نیخور یم ییچا هی: شد و راه افتاد  بلند

 ..نبود ، خواستگار زنون بود  ریاجتناب ناپذ: کردم و ادامه داد  تیتبع ازش

 !زنون  خواستگار

طور  نیانداخت ا یبرادرتونو به جون خانوادتون م یشما اگر کس! .. خواستگار زنون ؟ : از هم باز شد  یکم اخمام

 ؟ نیدادینشون م ی، چه واکنش

 .. خواستگار زنونش  کهی، البته به جز اون ت نیما کردکه ش ياحتماال همون کار..  یمن برادر ندارم ؛ ول -
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 یهرطور که نگاه م یگفت ، ول یراست م دیشا.. نشستم  رونیب يها یاز همون صندل یکی يرفت و رو داخل

.. حساب اون طرفو بذارم کف دستش بگذرم  نکهیا ریتونستم از خ یافتاد ، بازم نم یاتفاق م نیکردم ، اگر بازم ا

دست و  یب نی، که البته اونم همچ یلیس وجر دادن و دوتا چک و لغد  قهی هینکردم ، به جز  يتازه من که کار

 ..پا نبود 

 گرفتم  کی، ک نیخور یم یدونستم باهاش چ ینم -

 من بود  فهیوظ یممنون ، ول -

حرفا  نیکه ا ییچا هی!  شمایمعذب م نیگیم يطور نی؟ ا هیچه حرف نیا: ابروهاش نشست  يتو یکمرنگ اخم

 رو نداره 

حساب کردن  يتو دی، شما نبا نیآقا هست هیهمراه  یوقت.. ، چه شام  ییچا هیچه : چشمامو تنگ کردم  یکم

  نیقدم ش شیپ

و  نیشما سه تا برادر بود. با من فرق داره  یشما کم تیراستش ، ترب: جواب داد  ریتاخ یکرد و با کم یمکث

مرد داره و خودم  هیبزرگ شدم که فقط  يخانواده ا ي؛ اما من تو نیبود یمسئول م دیتک خواهرتون با يبرا

از پدرم ، مادر خرج خواهرا و  یندگینما هب دینود درصد موارد با يخاطر هم هست که تو نیبه هم. فرزند ارشدم 

 ..، جور کش حساب کردناش  لیفام يوت ایو  شمیمادرم م

 نا آشناست  یمن کم ي، برا نیزن یکه م یحرف: زد  يلبخند

 ..شد  شییگفتن و اونم مشغول چا ينداشتم برا يزیچ

 منظور نبوده یب نمیدعوت همچ نیراستش ا -

 ؟ یمنظور چ: رو بلند کردم  سرم

 ممیو چون مر زنمیتوش لنگ م یلیخ ایتازگ..  نیکم کمکم کن هیهندسه  يتو شهیخواستم اگه م یم -

 یشده که م ادیاونقدر ز اشیدلمشغول ایتازگ نمینازن. داشته باشم  يتونم ازش انتظار یوضعش از من بدتره ، نم

 نهیسخته ، ا يادیکم ز هی ی، ول نجایا دماومده بو نیامروزم واسه هم.. بذارم واسه اون  یآخر ترممو خال دیدنم با

 ..که منم  نیایزودتر ب یدوساعت یکی هی،  نیکه آموزشگاه هست ییبشه ، روزاگفتم اگه .. که 

راحت  یلیبه کتابا خ مونیدسترس نکهیبه عالوه ا. واسه خودمم هست  یفرصت هی نی؟ ا میجا نخون نیچرا هم -

 تره 

 راحت تره تا آموزشگاه  نجایو اال واسه من ا..  نینش تیگفتم شما اذ -
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که کالس  ییروزا نیقبل کالس آموزشگاه باشه ، اگر بتون نکهیا يبه جا یول. نداره  يرادیمنم ا ينه ، برا -

 ، بهتره  نیایدارم ب نیحل تمر

 ؟ هیک یکیاون .. امروز و  یعنی -

 شنبه ها  -

 دوازده تا دو ؟ -

 بله  -

 ودم صبحش کار دارم چون من خ. بعد کالستون  نیشنبه ها رو بذار یول. باشه : مکث کرد تا موافقت کنه  یکم

  شهیم رییداره د گهیکالسم د. ممنون : گفتم و از جا بلند شدم  يا باشه

  نیدستتون درد نکنه که قبول کرد. من از شما ممنونم .  کنمیخواهش م: از من بلند شد  تیتبع به

حرفاش درست بوده باشه ؛  دیشا.. سبک تر شده بودم و .. تکون دادم و به سمت دانشکده حرکت کردم  يسر

هر چند که هنوزم زوده و . برگرده ، من دخالت نکنم  نایبه سمت س واشی واشیبهتره اگه مامان خواست  دیشا

 شهینم.. سر دارم و  هیاالن  خودممسخته ، به خصوص که .. پوف .. هم  دهیسپ يدرباره .. ندارم  دنشویچشم د

 ؟ ادیار بتونه خودش کن ینم یعنیخودش درست شه ؟ 

 ینیاستاد ممب استیس.. نکردم  ابیاول کالس حضور و غ شهیاونقدر مشغول شده بود که بر خالف هم فکرم

 . گرفت  یدو نمره در نظر م یکی،  شدنیکالس حاضر م نیکه سر ا ییکسا يبود که برا

حضور : از دخترا از اون ته پروند  یکیکه  زدمیدوتا از بچه ها سر مشکالتشون چونه م یکیکالس داشتم با  بعد

 استاد ؟ نیکن ینم ابیو غ

بود که  طونایاز اون ش یکی.. بود بلند کردم و نگاش کردم  ستادهیروم ا يکه جلو يجزوه دختر يرو از رو سرم

 ..نشون داده بود سر کالس  يهم قبال خود يدوبار یکی

 مپروندم و دوباره مشغول شد ي "امروز نه  "توجه بهش  یب

 میاومد میدیهمه زحمت کش نیکه استاد ، ما ا شهینم -

 ..و به بحث ما گوش بدن  ستنیهم با هیباعث شده بود بق حرفاش

 ..  دیدیخودتون کش یدرس شرفتیزحمتو واسه پ -

 ؟ نهیا ریغ: شدم  رهیصورت تک تکشون خ يتو دییبا تاک و
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البته که نه استاد ، : کرد  دییبه اون ، حرفم رو تا يزیرآمیهاش ، با پوزخند و نگاه تحق یاز همکالس گهید یکی و

 نه  ای نیکن ابیکنه حضور و غ ینم یواسه ما که فرق

 !کنن  تیازش تبع یحرف چیه یب هیهمراه دوستش به طرف در خروج راه افتاد و باعث شد بق و

  شدیمن م یتینارضا باعث شتریب نمیکردن و هم یم ينقش درخت کُنار و باز شتریکالس ، پسرا ب نیا يتو

  دمشیدر د يکه روبرو زدمیم رونیرفع اشکال مونده بودن رو رد کردم و داشتم از کالس ب يکه برا يدونفر

 سر کالس میایم ابینبود که به خاطر حضور و غ نیاستاد ، من منظورم ا دیببخش -

من ! نوبره  گهیکه د یکی نیکه استاداشونم دانشجو بودن ؟ ا رهیم ادشونیواقعا چرا دانشجو ها .. کردم  نگاش

 ؟ یمفت و مجان ياز دو نمره  ادیبدش م یهنوزم دانشجو ام و ک

 .. نمره هم که اومـ  يبرا.  ستین یمشکل -

نبود  نیمن که گفتم منظورم ا. به خدا سوء تفاهم شده : کارش  نیاز ا ومدیخوشم ن چیحرفم رو قطع کرد و ه -

که  رهیگ ی، آدم حرصش م دنینم تیکه اهم گهید يبود که خوب راستش بچه ها نیمنظورم ا... نظورم م.. 

 ! رنیاونام نمره شو بگ

 رسه  ینم ییبه جا یو پنج صدم کس ستیب نیمطمئن باش با ا: سرمو تکون دادم  -

 حق با شماست .درسته  -

خودش هم  ياومد و به رو شیو بره ، اما همچنان پابه پام پ رهیحرفم و جوابش راهشو بگ نیداشتم بعد ا انتظار

 ! اوردین

 ؟ نیدیهم درس م یشما خصوص -

 !  عجب

 ..نه واسه خانوما  -

بهتره : بودن اشاره کردم  ستادهیهمراهش ا شهیکه دو دوست هم ي، به گوشه ا میبود دهیچون به سرسرا رس و

 ان  ستادهی، دوستاتون اونجا ا نیاون سمت بر

  دیوضع خند نیبه ا دیواقعا با! خنده دار بود .. ادامه دادم  یخودم راهم رو به سمت در خروج و

باشه  يسرباز دیاالن که با یول! بود  مایشماره ن..  دمیاز جا پر میگوش يمساله بودم که با صدا نیاز ا جیگ هنوط

! 

 آش خور ؟ يچطور -
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  رسهیکه ماچ و بوسه اش به تو هم م هیشتر نیا! خودتو  نمیبیم.  يتریتو ب -

 ؟ یکن یم کاری؟ چ ییچه خبر ؟ کجا! .. تو نوش جان کن تا من . از توئه  شییرایفعال که وقت پذ -

 طرفت ؟ امیب يکاره ا یچ يعصر. دوروز و برم  هیاومدم .  میمرخص -

 یم نی، پس ا گفتیست مدر رانیدوست داشت و اگر ام دویخر شهیهم.  دیبرم خر دهیداشتم همراه سپ قصد

  نجاستیفقط دو روز ا مایکرد ؟ ن شهیاما خوب چه م..  گهیاز اون حال و هوا دورش کنه د یتونست کم

 ینت موس میگ ایب..  کارمیب.  چیه -

 . .. کرد  یگفت و خداحافظ يا باشه

 یمکه ؛ حت یحاج یکه رفت حاج یاون نالوت یول! ستادهیکنارش ا دمی، به لحظه فکر کردم ام دمشید عصرکه

 بودم ، اون چش بود ؟  ریمن درگ... تماس نگرفت  هی دمیواسه ع

بهش موندم  رهیهاج و واج ،خ! گرفتم ،گفت که خانواده اش باالخره نقل مکان کردن  مایسراغش رو که از ن اما

 یمیدوست قد يم له نحو.ما ، هر کد يگرچه هر دو.. ، اون من بودم  شدیزودتر خبر م ستیبا یم یاگر کس! 

و  میراه داشت گهیهمد يبه خونه ها دیو ام منرو به هم وصل کرده بود ؛ اما  مایو اون بود که من و ن میبود دیام

 مایخبرو از ن نیا دیماه ، تازه من با هیاونوقت چطوره که بعد .. ترم  کیبهش نزد مایقدم از ن هیمن  یعنی نیا

 چرا ؟ یاز من دلخور بود ، ول دیداشت ، ام یمعن هیفقط  نیبشنوم ؟ ا

 ؟ یکن یم کاری؟ چ يخودت چطور -

 .. شهیباشم ؟ مث هم يخوا یچطور م: باال انداختم  يا شونه

  یزنیکم پکر م هی شهیبه نظرم برخالف هم یول -

  هیمشکل خانوادگ هی،  ستین یخاص زیچ: پشت سرم قالب کردم  دستامو

 ؟ ادیاز دست من برم ي؟ کار یچه مشکل -

  باینه بابا ، رفع شده تقر: زدم  یمصلحت لبخند

  هیانگار مسر.. نچ  -

 ؟ یچ -

 ، حاالم تو  دی، اول ام گهید یناراحت نیهم -

  يریپ بپا تو هم نگ -

 ؟ امیاز پا درب زایچ نینه بابا ، مگه من مث شما بچه ننه ام با ا -
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 به من نگفته بود ؟ يزیچ دیام ی، واسه چ کنمیتعجب م یول -

  شهیوقتا بچه م ی، بعض گهید دهیام -

 !از من دلخوره  يزیبه خاطر چ کنمیفکر م -

عرضه  شیکی،  ختهیخوشگل موشگال توش ر نیاز ا نفدهیدانشگاتون ، ا نی، ا ینگفت یراست... دونم  ینم -

 مث تو رو تور کنه ؟ يبز هینداشت 

که به  ییاز اونا..  یخوب پیداشت ، و هم ت يبامزه ا ي افهیهم ق! م شده بود افتاد شیریکه صبح س يدختر ادی

 کنه  شیخوب بلد بود آرا یقول

 رو انتخاب کنم یکی نشونیچرا ، اتفاقا االنم منتظرن تا از ب -

از  یکی رانیکه ام کردمیاعتراف م دیبا..  میسرو کله زدن با هندسه رو شروع کرد نایشنبه ،بعد کالس رضا ا از

که از مطلب داشت ، کارو  يا نهیزم شیو پ عشیسر ییرایگ! تونستم داشته باشم  یبود که م ییشاگردا نیبهتر

زنگ  يم که زمان از دستمون دررفت تا صدایهمون روز اول ، اونقدر سرگرم شده بود.. راحت کرده بود  یلیخ

 گفتم و از جا بلند شدم  يدیببخش.. حواسمون رو پرت کرد  میگوش

 ؟ یداشت يجانم مامن ، کار. سالم -

 کالست هنوز تمام نشده ؟. آره .. جانت سالمت .  زمیسالم عز -

 !پنج باشه  شدیانداختم ، باورم نم یساعت نگاه به

 خوندم  یدرس م میداشتم با همکالس یچرا ، ول.. آخ  -

شامم همون .  نیبزن يدور هی رونیب نیعموت بر يخواهرتو بردار با بچه ها ایخوب ، درست که تمام شد ، ب -

 نیبخور رونیب

جلسه  يگذاشت من تو یاعتراض چیهمون روزا که بدون ه دیبا.. روزا به تکاپو افتاده بود  نیهم ا مامن

کردم فقط و فقط  یاونم حواسش بود و من فکر م..  دمیفهم یبعدش ، اون کارا رو انجام بدم م ای يخواستگار

 کنهیم یسع شتریاست ، ب دهیدور و بر سپ شتریکه اون هم ب دمیدیتم مکم کم داش یول!  ناستیبه فکر س

 ایتونست ، من  یکه خودش نم ییجاها یحت.. کنه  حتشینص یحت ای.. زنونه باهاش بزنه  يحرفا ایبخندونش 

 ..مث امروز . فرستاد  یرو جلو م ایرو

 کتریما کوچ دهیاز سپ یکه دوسال يمهد ریام. زلزله تر بودن  یکیاز  یکیسه تا بچه داشت که  ومرثیک عمو

هروقت .. ساله  17و  16که واقعا پشت سر هم بودن و  کتایو  گانهیو . بود و مث دوتا بچه پشت سر هم بودن 
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واما اونا بازم  میشدیم یشاک یهمگ کهزدن  یسرو کله هم م يتو يو مهد دهی، اونقدر سپ میکه ما با هم بود

 .. ومدنیکوتاه نم

 تماس گرفتم  يرمهدیگفتم و بالفاصله بعدش با ام يا باشه

 شد ؟ یچ: با تعجب نگاش کردم .. من و خودش رو جمع کرده بود  لیوسا رانیبرگشتم داخل ، ام یوقت

  گهید نیشمام خسته شد. بسه  گهیواسه امروز د: زد  يلبخند

 .. میرفت یرو برداشتم و باهم به سمت در خروج فمیک

 بکنم ؟ یاعتراف هی -

 ؟ یچه اعتراف -

  نیبد حیخوب توض نقدریکردم ا یاصال فکرشو نم -

  دیصدا خند ی، ب دیرو که د تعجبم

 ؟ نیکرد یچرا فکر نم -

 يمعلما ردمیک ی، فکر م میکن یم حیبهتر تشر زویچ هیچون ما خانوما معموال . بود  یفکر کل هی نیا.. خوب  -

  میهم هست يبهتر

 که خوبه ؟ نیدیرس جهینت نیکار من به ا دنیحاال با د -

 یلیدادن هم خ حیکه راه و روش توض دمیرس جهینت نیخودم به ا يراستش با تجربه ها. خوبه  یلیخ.. هووم  -

  شهیمتوجه م عیکه شنونده سر نیکن یم انیمطلب رو ب يطور هیشما .. مهمه 

  نیشد یمتوجه م عیشما خوبه که سر ییرایجالبه ، اتفاقا از نظر من گ:  دمیخند

 خوب اونم که خوب هست  -

هم کار کرده  گهیخوب ، اگر با چند تا معلم د یول: ، باز صورتش از هم باز شد  دیمتعجبم رو که د صورت

 نیشی، متوجه منظور من م نیباش

نبود  ی؟ هرچند ، آدم ارهذیسر به سرم م ای گهینداشتم که بدونم راست م یحق داشت ، من تا به حال معلم دیشا

 !تعرفا باشه  نیکه اهل ا

خانم سرو  نینبودش ، نازن دیدو هفته که مج یکی نی، ا یراست..  مینی، ما ا گهید میچه کن: باال انداختم  شونه

 ؟! ستین دایکله اش پ

  نیاریهم با خودتون ب نتونویکنم ماش یم هیآ ، توص..  نشینیب یحاال ان شااهللا فردا م. گفته بودم ، سرگرمه  -
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 ! نشدم  متوجه

 ؟ نیماش -

 ؟ ارمیب یواسه چ نویماش

 فکر کنم الزمتون بشه  -

 یدستش بود ، اگر م يچندروز هیما  دیسامان ، پرا نیماش یکه به خاطر خراب یی، اما از اونجا زدیم مشکوك

که اگه  دیبهم رس دیراه بودم هم اس ام اس مج يتو یهرچند ، وقت.. به حرفش عمل کرد  شدیخواستم هم نم

 امیو م رمیم ادهی، انگار من هر روز پ شعوریب! تونم امروز سواره برم دانشگاه  یم

همونجا کنارشون .. بود  الیدانشکده ، در حال صحبت با دان رونیکه ب دمشیشدم ، د ادهیاتوبوس که پ از

 ؟ دیمج یخواست یم یواسه چ نویماش:  ستادمیا

  میخوا ی، خودتم م گهید دیخر میبر میخواستی؟ م شیووردین -

 ؟ یچ دیخر:  دیقبل من پرس الیدان

،  شمیم ایمزاحم س شهیمن که هم گهی، د رهیاش رو بگ هیزیدو قلم از جه یکیخواد  یخانوم ما م نیواهللا ، ا -

 دفعه رو هم منت سرش بذارم  نیگفتم ا

 ؟ نیبر یم اوشوی، س نیبخر نیخوا یم هیزیجه:  دیمتعجب پرس الیلبم نشست که دان يرو يلبخند مچهین

 ..رفت  کلمیبه کل ه ي، گند زد دیتو سرت مج خاك

خانوم  یکنیاونقدرام که فکر م اوشیس گهید..  میبر میخوا ینه بابا ، واسه دونه درشتاش مث کولر و تخت م -

 به جان خودش  ستین

 يمهمونش کنم که با صدا نیاز ا شتریقصد داشتم ب..  دیرو به جون خر یمحکم یحرفش ، پس گردن نیبا ا و

  میو به طرفش برگشت میستادی، هردو ا الیدان "سالم استاد  "

سالم کردن بهش ندشاتم ،  يبرا یحت یدلخوش دیمثل مج.. ما بود  یدوسه قدم يهمراه دکتر شوشتر ينور

 ..تفاوت موند  یب نطوریهم اینشون داد  یل منفعکس العم يو دکتر شوشتر الیدان يجلو شدینم یول

 !، سالم کوتاه ما ررو خشک جواب داد و رد شد  ي، اون هم برخالف دکتر شوشتر هرچند

 چش بود ؟ نیا -

 !باز عود کرده  بوستشی: شونه باال انداخت  دیو مج میبه هم نگاه کرد هرسه

 داره ؟ بوستی ی؟ ک بوستی -
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 زد  دیو مج الیشونه دان يبود که رو احسان

 ؟ یدرمونش کن يخوای، م ينور -

کرد ، اما من حواسم به در دانشکده بود و  یهم کمکش م الیکردن احسان شده بود و دان جیسرگرم گ دیمج

عکس العمل  ایهول شدن  چی، ه میبرخالف تصور قبل... شد  ينور نهیبه س نهیلحظه س کی يکه برا يدختر

 نیکرد و همراه نازن یاهمعذرت خو يخونسرد عقب رفت و رو به اون و دکتر شوشتر یلیخ!درکار نبود  یعصب

 .. خانم به سمت ما اومد 

نگاهش به  یهرچند ، وقت! بود  یکه برگشت و از پشت سر نگاش کرد ، عصب يلحظه ا ياون ، نور برخالف

 رفت  يلبش نششست و پشت سر دکتر شوشتر يرو ي، پوزخند دیمن رس

مهم نبود اونقر احمقه که متوجه . پوزخند بود  نیکه منشاء ا يم نبود ، نه پوزخندش و نه فکر فاسدمه برام

بشه ؟ متوجه  دهیرد کرده ، چطور ممکنه به سمت من کش يممتاز تیموقع نیکه اون رو با همچ يدختر ستین

 به من چه اصال ؟ .. رو داشته که  یدختر از قبل کس نیا دیکه شا ستین

.  کردیم یبابا داشت شوخ: و احسان رو قطع کردم  دیسر و ته مج یب يبرگردوندم و سوال و جوابا رومو

 ..بود  ياستاد نور یمنظورش به بداخالق

  دنیحرفم ، هر سه بهم خند نیبا ا اما

 لو داد  شیساعت پ هیکه  نویبرادر ؟ ا ییاوو ؛ کجا -

 لو داد ؟ ویچ. سالم  -

رفت  ادشونیشدن منو  چیهم پاپ هیکه وارد بحث شدن ، منم موضوع دستم اومد و بق انریخانم و خانم ام نینازن

بهشون  نویماش ي هیو من قض دیکش شیرو پ دشونیبحث خر گهیبار د هیخانم  نیکه نازن یبه خصوص وقت! 

 ، اظهار نظرا باال گرفت  امیتونم ب یگفتم و اضافه کردم که خودمم نم

  يبخوا ی، هر کمک مای، من و احسان هست تونهینم اوشیاگر س يخوای، م دیمج -

  سمیریگ یآژانس م.  هیکاف ادیب اوشیدستتون درد نکنه بچه ها ، س -

کولر و تخت خواب و جابه  شهیکه نم دی؟ با پرا لتیوسا ییواسه جابه جا يریگ یوانت نم هیاصال چرا :  احسان

 جا کرد 

بگم ؟ گفتم فعال  یواهللا چ: انداخت  يبه خانم نامدار ینگاه مین دی؟ مج شونیببر يخوا یاصال کجا م:  من

 ، کار دوتا نشه  میبمون نجای، تا بعد اگه قصدمون شد ا نایا میخونه دائ يگوشه انبار مشونیبذار
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 یخواد ه ی، دلت م نجاستی؟ هم درس و هم کارت ا هیقصد مصد چ گهید: خبر از همه جا پروند  یب احسان

 ؟  يایو ب يبر

خانم شد که قبل قمر در عقرب شدن اوضاع ، حرفو عوض  نینازن يهم رفتن اخما يحرفش باعث تو نیبا ا و

 شهیکه جامون نم يسوار هی يتو: کردم 

 هست به جز من و تو و احسان ؟ گهید ی، مگه کس ادیم ایبا خط مونیکی:  الیدان

  ادیم نیهم واسه انتخاب با نازن رانیخانم ام:  دیمج

 ینداره ، دو تا آژانس م یبیع: سکوت شد تا احسان باز به حرف اومد  يلحظه ا يگفتن و برا یآهان ییدوتا

 ، نه ؟ نیکرد يحد هیشما که انتخابتونو تا .  میریگ

 يادیز يحوصله ! من رو ول نکرد ي قهی دیهمراهمون شده بودن ، اما مج الیاحسان و دان نکهیوجود ا با

خوش بختانه انگار واقعا از قبل انتخابشون رو کرده بودن و تا .. بندازم  نیو زمنداشتم ، اما نتونستم روش

، انتخاب تخت هم به  میکن نتقلم دیمج ییو کولرشون رو به خونه دا ییلباسشو نیو ماش خچالی ییچهارتا

خانم دنبال  یتا اون همراه نازن میرفت دیبردن تخت و مخلفاتش ، بدون مج يبرا.. تمام شد  رانیخانم ام قهیسل

 !خوب واسه غذا باشه  يجا هی

به داخل ، تونستم  یو با نگاه کوتاه! شدم که در حال دور شدن بود  رانیبه رستوران ، متوجه خانم ام دهینرس

 ..بدم  صیتشخ زیخانم رو تنها سر م نیو نازن دیمج

  گهیبچه ها من برم د -

 ؟ میغذا بخور يای؟ مگه نم هویکجا :  دیدو تعجب کردن و احسان اول پرس هر

 نیکن یخداحافظ دمیاز طرف من از مج.  شهیم رید یلیاگه بمونم تا بعد شام خ.. ، گفته بودم کاردارم  گهینه د -

 ها شهیناراحت م:  الیدان

 کنم یفوقش خودم بعدا باهاش صحبت م.  میحرفارو ندار نیکه ا دیمن و مج.. نه بابا  -

 بهش بگواالن خودت  نیهم ایخو ب -

  دارهینگهم م امی، ب گهینه د -

 فعال: دستشونو فشردم  و
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نگاهش رو حس کرده  ینیسنگ یگاه نکهیطرف شم ، و با ا مایدانشکده نتونسته بودم باهاش مستق يصبح تو از

با وجود حرفهاش درباره استقاللش و اتکا .. وحاال ... کرده بود  جادیبرام ا دید تیمحدود یکی يبودم ، اما نگار

 رفت  یم یکیهوا داشت رو به تار یبه نفسش ، نتونستم تنهاش بذارم وقت

 بود  یبود و منتظر تاکس دهیرس ابونیبهش برسم ، به ته خ تا

 واسه شام ؟ نیچرا نموند -

 دمیترس.. ؟ سالم  نییشما: قدم فاصله گرفت  هیو  دیکش ینیه

 نی، فکر کردم متوجهم شد دیببخش -

 ؟ نیشما چرا اومد.. کردم  ینه ، اصال فکرشو نم -

 زدم میموندنو نداشتم ، رسوندن شما رو بهانه کردم و ج شتریب ي، منم که حوصله  نیکه اومد دمی، د چیه -

 تونم خودم برم  یمن م یممنون ، ول: کرد  يزیر اخم

 ؟ من برم  نیندار يباشه پس ، کار:  دمیهوا حرفش رو قاپ يتو

 نه ، به سالمت: برگشت  يشد و بعد به حالت عاد یصورتش سوال يلحظه ا يبرا

 میریبابا ، فکر کنم هم مس يا: قدم برداشتم و دوباره برگشتم  هی

 ؟ نیش یاگه ناراحت نم.. برسونمتون  ییجا هیبه هر حال بهتره تا : شدم  يزد و جد يلبخند

 ..دست بلند کردم  يعبور نیماش نیاول يت و به حساب موافقتش گذاشتم و برانگف يزیچ

، هر دو سکوت  میشده بود نیسوار ماش یدر واقع از وقت.. رد و بدل نشد  یحرف چیآموزشگاه ، ه يها یکینزد تا

 شتریتونستم باهاش رو در رو بشم و ب ینم یلینتونسته بودم تنهاش بذارم ، اما هنوز هم خ نکهیو با ا میکرده بود

 نیهمچ ينشده بود ؟ چرا تو داشیپ گهید مهچرا اون پسر ع.. سکوت ذهنم مشغول شده بود  نیا يفقط تو

 گشت خونه هواشو نداشت ؟ یهوا برم یکیکه بعد تار ییروزا

 ؟ نیشما از من دلخور -

 ؟ یچ: خوردم و افکارم رو جمع کردم  يا کهی

 دلخورم ؟ .. بودم رو مرور کردم  دهیکه شن يزیچ.. و تکرار نکرد بود  نییپا سرش

 گفته ؟ یک: بلند ادامه دادم  و

.. راستش .. از صبح تا حاال .. رفتارتون : چهره ام  ينگاهش شدم که با مکث باال اومد و ثابت موند رو ي رهیخ

 ! نیستین شهیمثل هم..  یشده ، ول یدونم چ ینم
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که  یاتفاق نیمتوجه شده بود و آخر.. گاه توهم نبود  یگاه و ب ینیدونستم اون سنگ یم دیبا! شده بود  متوجه

 .. بشه که  یمتوجه ناراحت! بود که متوجه بشه  نیا وفتهیممکن بود بخوام ب

از شوك  یپر از شواهد ناش شیلحظه پ نیدونم تا هم یکه م یکامال متناقض بود با صورت میمعن یب ي خنده

 .. حرفش بود 

 ؟ نیگیبعدش و م ای یمیدلخور باشم ؟ قبل کالس دکتر کر دیچرا با!  نیکن یشما خانوما چه فکرا که نم -

 ..دانشـکده  ينه ، منظورم از صبحه ، جلو: با شک نگام کرد  -

 ؟ بابا غلط کردم با تو دوست شدم  يخوا یاز جونم م یدست از سرم بردار ، چ -

رو دور خودش جمع کرده بود ، توجهم رو جلب کرد  يگفت و چند نفر یپروا م یکه بلند بلند و ب يدختر يصدا

چه : شدم  دهیبود به اون سمت کش دیکه از من بع یاقیدادم ، با اشت یم دیکه با یجواب ریدر رفتن از ز يو برا

 خبره ؟

 ؟ يدار کارشی، چ گهیراس م -

 ؟ کارشهیمگه چ -

 خانوم مزاحمت شده ؟ -

 یدخترك بود ، سع يکه اون وسط ، روبرو ياما پسر.. جلوتر رفته بودن  یدور و بر بودن که کم ياز مردا چندتا

 ..رو دور کنه  هیکرد بق یم

 .. هیدعوا خونوادگ.. ، خانوما  ونیآقا. کنار  نیکنار ، بر نیبر -

 يریگ یوقت سر راهمو م ی؟ وقت و ب ی، کدوم خونوادگ یگثافت عوض: از حد باال رفت  شیدختره ب يصدا و

 ؟ یکه چ

و همهمه به  یاون شلوغ ونیم رانیام يکه زمزمه  میدیکش یسرك م میو داشت میبود وستهیپ ایتماشاچ به

 !فردوس :  دیگوشم رس

 ! رو شکافت و جلو رفت  تیتوجه به من جمع یب و

خودشه  هیشب..  ای؟ دختر عمه شه ؟  هیکه پسر عمه هه اسمش رو آورده بود ؟ ک ستین یهمون نی؟ ا فردوس

اوضاع قمر در عقربه  یعنیکنم ؟ اگر اون دختر خواهرش باشه و پسره مزاحم ؛  کاریچ!.. نکنه خواهرشه ؟.. انگار 

 شانس  یبخشک... که تنهاشون بذارم  شهینم یول! .. 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ١٩٠ 

دختره به طرفش برگشت و  "فردوس  "بود و تا صدا زد  دهیرس رهیدابه وسط  رانیبه خودم بجنبم ، ام تا

گفتن بود  " هیخانوادگ " " هیخانوادگ "هرچند پسره اونقدر مشغول دور زدن و .. بغلش انداخت  يخودش رو تو

 !نشه  يزی، متوجه چ دمیکه تا منم بهشون نرس

 "؟  هیمگه نگفتم خانوادگ "که  دیوارد گود شدم ، به طرفم چرخ تا

 یرسما چوب خشک گهی، اما اون د شدمینداشتم و نسبتا الغر حساب م یدرشت کلیمن ه نکهیبا ا خوشبختانه

  گهیمنم جزو خانواده ام د: اش رو گرفتم  قهی یبود و به راحت

 ؟ يا کارهی، تو چ یوحش يهو -

 همه کاره  -

که خودم خبر  يمن شد ییتا حاال تو جزو خانواده دا یاز ک نمیحاال اومدم بب: رها کردم  یکیتار يتو يریت و

 ندارم ؟

 ..  ومدیبود که اهل دعوا به نظر نم یمامان شیتیپسر خوشگل و ت!  دیدهنش ماس يو حرف تو دیپر رنگش

 نشه ؟ يزیآبرو ر نیاز ا شتریب دمیپر م تویبد کردم دارم جمع.. رو ول کن  قهی -

 ا ِ ؟ آرره ؟ -

.. جمع شه  یکه کس شهینم ییخودت گورتو گم کن تا پوست از سرت نکندم ، سر و صداتو : ول کردم  قشوی

  يهر

  میبر.. ، فردوس  نویم: بودن رفتم  ستادهیا يو خواهرش که گوشه ا رانیبه طرف ام و

کرد و  یدخالت نم یپچ پچ ها باال گرفته بود و کس.. رو کنار زدم  تیدستهامو دو طرفشون قرار دادم و جمع و

 ..  میبود که از اون صحنه تئاتر خارج شد ستادهیطور ا نیپسره هم هم

هم از  يو خبر شدیهم کم کم پراکنده م تی، جمع میرفت یو به طرف خونشون م میشدیکه دورتر م نطوریهم

 واقعا رو اعصاب بود  رانیخواهر ام يها هیاما گر. پسره نبود 

 !؟ تموم شد رفت  يریگیرو م یچ يآبغوره .  گهیبسه د -

که  يدید.. بشه  يطور نیخواستم ا ینم..  کنهیولم نم.. وقته باهاش به هم زدم  یلی، من خ نویبه خدا م -

 .. به جان فرجام من .. کنه  یم کاریچ

 ..به جان فرجام من  -
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خونه  میدیرس..  ی، نه حرف يا هیگر يبشنوم ، نه صدا يزیخوام چ یهم نم گهید.. جان فرجامو قسم نخور  -

  میکن یصحبت م

دوست .. و سر و وضع و  پیت نیداشته باشه با ا يکردم که خواهر یفکر نم چیه!  شدیباورم نم.. ساکت شد  و

 !پسر 

وقت  چی، اما ه دهیو اتو کش زیگشت و گرچه هم ضورتش مرتب بود و هم لباسهاش تم یساده م شهیهم رانیام

 نیاما انگار ا! داشته باشه  يو ساده ا یکردم خانواده سنت یو فکر م داشته باشه یآنچنان شیبودن آرا دهیند

خودش با پسر عمه  تیمیاون از صم.  دمبو جیگ.. دونستم  ینم یچیدونستم ، ه ینم.. خودش بود  قهیسل شتریب

دو ترم فقط  یکی نیا يمن که تو یول...  یول.. کرد  نانیبه ظاهر آدما اطم دیانگار نبا.. از خواهرش  نمی، ا

نبود که  يزیچ نیا.. بودم و  دهیمختلف د يها تیموقع يمن بارها و بارها رفتارش رو تو...  دمیظاهرش رو ند

 فقط به ظاهرش نسبت بدم  وو معتقد بودنش ر یسادگ

رد و بدل  یو بعد اون تشر آخر به خواهرش ، حرف!  میدیتا به خونه اشون رس دیساعت طول کش مین کینزد

 خواهرش که به سمت در آپارتمان رفت و اون رو باز کرد ، خودش هم رو به من کرد! ود نشده ب

 خوام  یمن واقعا معذرت م -

 .. نکهیا.. و  نیممنون که مارو رسوند.. بگم ؟  یدونم چ ینم: انداخت  نییرو پا سرش

 داشت ؟ بغض

 خداحافظ . ممنون ..  نیکرد يما برادر يواسه هر دو.. امشب ..  نیستادیاون پسره ا يجلو نکهیا..  -

 ! جواب دادن نداشتم  يهم برا يزیهرچند ، من چ.. جواب ، به سمت خواهرش رفت  يبدون مهلت برا و

بود  يچه روز.. به خواهرش ، عقب گرد کردم و راه رفته رو برگشتم  دنشیلب خواستم و با رس ریرو ز شیسالمت

! 

کرده بودم  يرو که هر کار یازش ، سوال دنیو پرس دنشید يگردوندم برا یکه چشم م یبعد ، درحال روز

 ؟ ابوی ينموند یواسه چ شبید: رو گرفت  دمید يجلو دینتونسته بودم پس بزنم ، مج

 شده حاال مگه ؟ یچ: ذهنم رو جمع کردم  یبود ، اما با مکث زیهمه چ يایلحن طلبکارش گو نکهیا با

کار داشت ،  اوشیمخ منو خورد بس که غر زد س نیتا حاال نازن شبی، فقط د چیه: نشست  میکنار یصندل يرو

 ؟  یبزن میطور ج نیدعوتت کنه ، اونوقت تو ا یکیزشته که  یکن یبعدم ، فکر نم..  یتو به زور نگهش داشت

 من که از اولشم بهت گفتم کار دارم . خانمم حق داشت  نی؟ نازن یبینه ، چه ع -
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گفتن تا دم  ی؟ بچه ها که م یهو رفت هیحاال بگو چت بود . بودم بهانه است همه اش اونو که مطمئن  -

 ؟  يموند یم دیاصال به خاطر همونام که شده نبا..  يرستورانه اومد

 ..بس بود  نیبودم ؟ تو و زنت بود زبانشونیمگه من م: شدم  یشاک

 !بود  ومدهین. .خانما رو نگاه کردم  يها فیتوجه بهش دوباره جلو و رد یب و

 ؟ يچت بود نموند.. باال خره  ینگفت -

 اومد  شیپ يکار فور هیبابا ،  چیه -

 .. ـیچ ی، تماس یرفت ينطوریبچه ها که گفتن هم -

 ! داده بود  يریگ چه

تو هم که . بود دنبالش بودم کارش داشتم  یمدت هی،  دمیاز آشناهامونو د یکینه بابا ، : طرفش برگشتم  به

 ..دست از سـ .. منم دفتم . بوداره  شهیدعوت کردنات هم

 باز بذارم به حساب تو ؟ يدیترس.. بگو  نویهم: راحت شد  الشیداد و انگار خ لم

  ستین دیاز تو که بع -

 بارم خواستم روتو کم کنم  هینترس بابا ؛ اون  -

.. دادم  شدیکه داشت وارد م يلب پروندم و حواسمو به استاد ریز يشعور یب!  دیدمزه خودش خن یبه حرف ب و

 !نشسته بود  يکنار خانم نامدار رانیام

به نظر ! بودن  ستادهیا واریبه د هی، تک 2 یاضیر نیکالس حل تمر ي، چند تا از دخترا میزد رونیکالس که ب از

 .اومد ساعت بعد کالس داشته باشن و منتظرن تا بعد ما داخل برن  یم

 دیببخش: ، جلو اومد  شیجواب دادم ، اما تا خواستم رد بشم ، همون دختر هفته پ شونیبه سالم دسته جمع. 

 االن بپرسم ؟ شهیدوتا سوال داشتم ، م یکیاستاد ، 

 کار دارم  نیبا نازن.  رمیمن جلوتر م: نه ام زد شو يکردم و اون هم رو یکه همراهم بود ، نگاه دیمج به

 ..سواالتون خانوم : سر تکون دادم و رو به دخترك کردم  دینشونه تائ به

 .. يبچار -

 1 يخلود بچار:  دیهوا از دهنم پر یب

تلفظ درستش  دیلب زمزمه اش کردم ، تا شا ریخاص بود و چون همون جلسه اول چندبار ز ییجورا هی اسمش

 ..کنم و آخرشم نشده بود و سوژه خنده بچه ها رو جور کرده بود ، تو ذهنم موندگار شد  دایرو پ
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 یچند لحظه ب يو برا! لبش نشست  يرو یکرد از دونستن اسمش و لبخند بزرگ يا گهینگار اون برداشت د اما

 ..حرکت موند 

 سواالتون خانوم  -

 بله  -

..  دیطول نکش قهیدق هیاز  شترینبودن ، و جواب دادن بهشون ب سخت یلیسواالتش خ.. اش رو باز کرد  وجزوه

 یباالخره از دستش خالص شدم ، نفس راحت یوقت! وقت برد  نهایاز ا شتریاما جواب دادن به ابراز احساساتش ب

حدم  نیتا ا گهیکرده باشه ؟ نه بابا ؛ د يا گهینکنه از اون حرفم و دونستن اسمش واقعا برداشت د..  دمیکش

 نیا دوارمیبه هر حال ام.. پووفــ ! .. تر از اولش بود  یمیآخه به نظرم اومد برخورد آخرش صم یول..  ستین

 !طور نباشه 

که بعد کالس دکتر  ییو از اونجا.. رو از دستم گرفت  رانیکه بود ، فرصت صحبت کردن با خانم ام یچ هر

که قبل هندسه ، بشه از  دیزدم ، شا رونیشده بود ، صبح روز سه شنبه زودتر از خونه ب دیهم کامال ناپد یمیکر

 ...  ارمیکارش سر درب

نداشت  یلی، دل یعصبان ایاگر ناراحت بود و  یحت.. شدم  يکنم ، کفر داشتیکتابخونه هم نتونستم پ يتو یوقت

نداره ، پس فردا که  بیع یول.. آره وقتم ! .. ر نده تونست از قبل بگه و وقت منو هد یم ای.. که از من فرار کنه 

 . نمشیتونم بب یآموزشگاه م يتو

که خودش به فاصله  یوقت.. دمیرو د يبودم که دو تا دوست اون دختره بچار دهیبه دانشکده خودمون نرس هنوز

 هم واسه انفجارم کم باشه ؟  يا گهید زیمثال در حال اومدن بود ، ممکن بود چ یکم ي

حرفشون درباره  یمسخره بود وقت..  ستادمیو فقطه به احترام خودم ا یرو که جواب دادم ، عصب سالمشون

از احتمال  دیکه من اومده بودم ، چرا با یبشه و وقت لیقرار بود تشک گهیدو ساعت د یکیبود که تا  یکالس

 ؟ دنیپرس ینشدنش م لیتشک

کرد و  یبا دونفر همراهش فرق م يتاحد پشیك ت ییرو دستم فشار دادم و به دخترك ساده يرو تو فمیک

 نشه ؟ لیتشک دیبله خانم ، چرا با: قدم شده بود ، جواب دادم  شیصحبت پ يبرا

 ... زهیچ.. خوب : تته پته افتاد  به

بچه ها  هیدنبال بق میمام داشت. سالم استاد ..  شهینم لیگفتن تشک یبچه ها داشتن م: جلو اومد  يخود بچار و

 .. ـیآخه شا.  میگشت یم
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نشده ، هر  لی، کالس تشک نیبهتره به دوستاتونم بگ. خانم  دمیشن: شک کردم و نرم تر شدم  يلحظه ا يبرا

  شهیکه امروز نباشه ، ازش نمره کم م میکس

 حرفم ، اما قصد داشتم بهش عمل کنم  نیبود ا خودسرانه

دوتا از دانشجو ها رو گرفت و باعث شد از کالس  بانیا باالخره گرکم شده بود ام تمیبعد ، از عصبان دوساعت

.. بود  يروز گند..  یعدالت یب يکرده بودم عدالت رو تو تیرعا.. دختر رو  هیپسر و  هی..  رونیپرتشون کنم ب

آموزشگاه ،  يتو دنشیبعد ند یوقت گهید يابده به روز میرو تعم شیبود وانگار قصد داشت مسخرگ يروز گند

 ! کرد  تیاونجا هم سرا يبه بچه ها میبد اخالق

 نیبه هم.. موندن بعد از کالس  يمهم نبود اما ، شنبه دو دل بودم برا..  ستیمنم مهم ن يبرا.. خب  یلیخ

از حد  شتریکه همون هفته داشتن ، ب یامتحان لیبه دل نایکالس رضا ا یوقت دمیکش یخاطر هم نفس راحت

هم  نیو هم دمیرس یخواستم هم به موقع به کتابخونه علوم نم یاگر م یحت يطور نیا..  دیشمعمول طول ک

 ...غرورم بر نداشتم  لیرو بر خالف م یگام گهید نکهیمطمئن از ا.. رو راحت تر  المیراسخ ترم کرد و خ

*** 

.. که بهشون ملحق شدم  زدیحرف م ییسال باال ياز بچه ها یکیبود و داشت با  ستادهیسرسرا ا يتو دیمج

گفت و با اضافه شدن من ، بحث به  یم کیباخبر شده بود وداشت تبر دیمج يحامد انگار تازه از موضوع نامزد

سر  دیرس یبه ورزش ، تا بهم م شدونست که من اهلشم و به خاطر عالقه همه جوره ا یم. شد  دهیکش بالیوال

 !  دیسر رس رانیخانم همراه ام نیکه نازن میرم بحث شده بودسخت سرگ.. کرد  یباره باز م نیصحبت رو در ا

 شدم رهی؛ خ نیبار رو به نازن نیحامد ؛ ا يدوباره  کیتوجه بهش ، به تبر یسرد بود و ب سالمم

که  میبرنداشته بود شتریهنوز چند قدم ب..  میکرد و ما هم به سمت کالس ره افتاد یزود خداحافظ یلیخ حامد

شونه به شونه  یبا فاصله از هم ، ول! .. رو عقب فرستاد  رانیکم کم خانم ام. قرار گرفت  کنار همسرش دیمج

تر از  شیکه ب یبا دو راس! .. نفرمون  رشده بود جمع چها نیالساق يمثلث متساو هی هیشب..  میرفت یراه م

بود و برخالف  نییسرش پا...  شدیم کهیمدام توسط آدما دو ت نشونیاز هم فاصله گرفته بودن و ضلع ب شهیهم

زد  ینم یحرف! کف تمرکز کرده بود  کیسرام يو همه کس داده بودم ، انگار رو زیمن که حواسم رو به همه چ

 ... بگم  يزیخواستم چ ینم نکهیگفتن نداشتم ، به خاطر ا يبرا يزیچ نکهیا اطرنه به خ. گفتم  ینم يزیو چ

بعد کالس  شهی، م زهیچ.. بزرگ منش  يآقا دیببخش: ه حرف اومد و ب ستادیقبل ورودمون به کالس ا اما

 ؟ میصحبت کن
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  شدیم دایپ يدکتر شوشتر يکالس رفته بودن و هر لحظه سر و کله  يتو نیو نازن دیمج

به  یول.. نبود درست  رفتهیمن پذ يخواهرش برا تی؟ وضع میصحبت کن دیبا ی؟ درباره چ یکه چ.. کردم  اخم

من بودم  کردیم يریو کناره گ شدیم یشاک دیکه با یبدم هم ، اون تیاگر قرار بود اهم یحت.. نداشت  یمن ربط

 نه اون 

 تازه از پله ها باال اومده بود  ياستاد شوشتر.. راهرو کردم  يبه ابتدا ینگاه

کنم ،  یحرکتنتونستم .. چشماش افتاد  ينگام تو یکالس برگردم ، اما وقت يتو یجواب چیه یخواستم ب یم

 باشه : نتونستم جواب ندم 

وارد کالس  ي، درست قبل دکتر شوشتر يا قهیهمونجا جاش گذاشتم تا بعد دق يا گهیحرف د یو ب..  نیهم

 بشه 

 ؟ نیگفت یم یچ: به صورتم زل زد  دیمج

به  شهیاز دست شما دو تا خسته شده ، خودش روش نم گهیگفت اونم د ی، داشت م یچیه: تکون دادم  سر

 !خواست من به تو بگم  یخانم بگه ، م نینازن

 ال اقل اول با اون هماهنگ کن ، بعد  ای. ، صاف بگو  یبگ يخوا یدروغم م: پس کله ام زد  یکی

 ؟ گمیگفته دروغ م یک: شدم  طلبکاررم

دونه  یکرد که هر چ یو راض نی، اون بود که نازن دیخر می، فقط همون دفعه که با بچه ها رفت یشکیه -

  خرنیم رنیمونده خودشون دو تا م میهرچ!  مینش هیمزاحم بق گهیکه د رهیخواد همون موقع بگ یدرشت م

 حتما االن نظرش عوض شده : ها مو باال انداختم  شونه

 وقت  هی ياریکم ن -

کنجکاو و  ياما تا سرم رو برگردوندم ، با چشما.. رو تا نشستن بدرقه کردم  رانیتوجه بهش ، با نگاه ام یب

 ! مواجه شدم  يدکتر شوشتر يباالرفته  يابروها

رفع  يگرفتم برا میلحظه تصم کی يو برا دمیکه ممکنه کرده باشه خجالت کش ياز فکر..  دمیکش خجالت

نبود ؛ بلکه وضع  دیگفتم ، نه تنها مف یم يزیرفتم و چ یاما مطمئن بودم اگر جلو م.. سوء تفاهمش اقدام کنم 

 ییبه طرف جا یحت گهیبندازم و د نییبهتر بود سرم رو پا.. شدم  مونیخاطر هم پش نیکرد و به هم یرو بدتر م

 .. نشسته هم نگاه نکنم  رانیکه ام
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.. اهــــه .. محل کردنش سرمو بلند کنم  یب ياون نبود ، مجبور نبودم واسه  يدادنا ریگ نیاگر ا! االغ  دیمج

اش شدم ؟ خاك تو سر نفهمت کنن بشر ، آخه مگه تو بار اولته که  رهیطور خ نیدونم چم شده بود که ا ینم

 ؟ ینیب یرو م رانیراه رفتن ام

، که واسه هر جمله اش به طرف خود من بر  يدکتر شوشتر يقفل کردم رو يحرص ، تا آخر کالس جور از

 نکرده ؟  يبرداشت بد ایرفته ؟  ادشی یعنی! گشت  یم

 !رفت  رونیاستاد ب یحرف د نگاه خاص چیه یالس ببعد ک یوقت دمیکش یراحت نفس

 يدکتر شوشتر يراهر گروه ، درست جلو يتو رانیکه ام ینفس راحت ، وقت نیهم به جا نبود ا یلیانگار خ اما

 !آورد  رمیگ

 .. آب خنک کنم که موقع برگشت بهش برخوردم  وانیل هیمخ داغ کرده رو با  نیبودم ا رفته

 بزرگ منش  يآقا -

 ..کنم  داشیاومد و قصد داشتم برگردم به کالس تا پ یجهت مخالف م از

 ..  نیفکر کردم رفت: تازه کرد  یو نفس دیرس بهم

 ..نه ، رفته بودم آب بخورم : کردم  يپشت سرم اشاره ا به

  هکشیکم طول م هی.. ؟  رونیب میبر..  شهیم: انداخت  نیینگاش کردم که سرش رو پا يا گهیحرف د چیه یب و

  يبار همراه نور نیو ا! شد  دایپ يشوشتر يکه سر و کله  میدوسه قدم برنداشته بود هنوز

 یبا هم صنم یلیخ شیپ يجوون تر بود ، اما ترما يفقط چند سال از نور يشوشتر نکهیکردم ؛ با ا یم تعجب

 با همن ؟ نمشونیب یشدن که هر وقت م کیتو ج کیطور ج نیشده که حاال ا یچ.. نداشتن 

 ریبه سمت چپ که رفت و مس..  میادامه دادم تا از دانشکده خارج شد رانیحرف ، راهم رو پشت سر ام یب

 نکهیترسه از ا یترسه از من ؟ نم ینم.. گرفت ، خودم رو بهش رسوندم  شیدانشگاه رو در پ ابونیخ ي هیحاش

رو  يزیچ نیخوام همچ ینه ، نم.. اون هم مث  ..ترسه از آبروش ؟ نکنه اون هم  ی؟ نم میش دهیبا هم تنها د

؟ !کرد  یم یحرکت ایاومد  یجلو م ستیبا یم نهایقبل تر از ا یلیخواست ، خ یاگر م نکهیمگه نه ا.. باور کنم 

بوده که  یشکل نیرابطه ما ا ی، اصال ک یگیچرت و پرت م يدار گهید... از من بوده ؟  یمنتظر حرکت دیشا... 

 ..قانعت کنه  يشنو یکه م يزیچ دیکم صبر کن شا هیصبر کن ، .. ؟  یشک کن يبخوا
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بگه و  يزیچ نکهی، بدون ا میرو اومده بود يادیراه ز. نشست  یاتوبوس دانشکده دامپزشک ستگاهیا یصندل يرو

دختره و  هیبه من چه اصال ؟ اون .. کرده خسته شدم  سکیآبروش ر يچشه که رو نکهیا الیاز فکر و خ

 !باشم  الشیخ یب نیتونم همچ ینه ؛ نم یول.. به خودش  دیباحواسش 

برسن  نجایخواستن به ا یدانشکده تا م يدور افتاده بود و دانشجو ها یکم یاتوبوس دانشکده دامپزشک ستگاهیا

 نیا یبود کس دیبع میبود و از طرف دید ياودنشون کامال تو ریکردن و مس یم یرو ط يادیمسافت نسبتا ز دی، با

 يچه تو.. صحبت کردن  يباشه برا گهید يبهتر از جاها نجایفکر کنم ا جهیدر نت.. بگذره  یموقع از اون حوال

دانشکده  يتو ی، چه حت ستیهم واسه نشستن ن مکتین هی یدانشکده خودمون ، چه دور و اطرافش که حت

؟ معلومه که  يباز زود قضاوت کرد يدید! .. دانشکده ما داره  يبچه ها يرو برا ریمس نیعلوم که سر راست تر

  روشهفکر آب ياز تو تو شتریاون ب

 دونم از کجا شروع کنم ؟ ینم -

 ..صداش ، حواسم رو جمع کردم و دادم بهش  دنیشن با

 ینم! رو اعصابمه  يو رو برگردوندنا بدجور دناینگاه دزد نیا!  یبهتر باشه با بلند کردن سرت شروع کن دیشا

  يبدجور.. رو اعصابمه  نیفهمم و ا یکارهات رو نم لیدل.. فهمم  یکه رفتارت رو نم هیچند روز.. فهممت 

 ..به خاطر اون شب .. ازتون ممنونم  یلیراستش من خ -

  نیقبال تشکر کرد:جواب دادم  خشک

 نبوده  یبه نظر خودم کاف..  یدونم ، ول یم: سرش رو بلند کرد  باالخره

  لتهیانداختم که هر طور مباال  شونه

 .. نیرو فراموش کن نیدیکه اون شب د یاگه هر چ.. اگه  شمیممنون م.. عالوه بر اون ..  نطوریهم -

 فضول ؟ ایمن دهن لقم ؟  یعنی! برخورد  بهم

فکر  دیشا ای؟  نیگفت ینگم بهتر بود همون روز اول م یبه کس يزیمن چ نیخواست یاگر م نیکن یکفر نم -

 !کردم  یکارتون دخالت م يتو دیکه نبا شمیبهتر متوجه م نینداشته باش ياگه با من برخورد نیکرد یم

و .. نبود  نیاما منظورم واقعا ا... چند روزه اش به زبون آوردم اما  نیرو از رفتار ا میدلخور! به زبون آوردم  -

 ! نگاهش بود يکه تو يکه گفته بودم ؛ دلخور یکرد از هر چ مونمیپش

 ..جام نشستم و ساکت بهش چشم دوختم  سر

 خوام  یمعذرت م -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ١٩٨ 

 ..نه

من شرمنده شما .. چند روزه هم ، راستش  نیا يدرباره .. کرده باشم  ینیخواستم توه یمن واقعا متاسفم ، نم -

  امیکنار ب طیشرا نیکم وقت الزم داشتم تا با ا هیبودم و 

؟ کس  نیشرمنده باش دیبا یشما واس چ: یلیآرومتر شدم ؛ خ.. بودم ؛ از قضاوت نا به جام  یخودم عصبان از

 اشتباه کرده  يا گهید

؟ اگر بروتون  شدیم یدونم اگه اون پسره واقعا اهل دعوا بود چ یو من نم نیشد ریشما به خاطر من درگ یول -

 .. تنها نبود  ای دیکش یچاقو م

 وفتادهین یحرفهاش درست بود و خود من هم همون موقع خدا رو شکر کردم که اتفاق.. نداشتم که بگم  يزیچ

 ..بود 

 نیکن یم یکردم چه قضاوت یراستش ، همه اش با خودم فکر م.. ازتون ممنونم  یلیخاطر هم خ نیبه هم -

 ینم دایواده مون بعد اون اتفاقات پخواهر من و خوان يدرباره  ینظر خوب ی؟ مسلما کس نیدیکه د يزیدرباره چ

داشتم تا باهاتون روبرو  اجیبه زمان احت و نینسبت به منم داشته باش یخوب دیانتظار نداشتم د نمیواسه هم. کنه 

 ..بشم 

من مانع  یشناخت قبل یول..  یکرد ، ول یبود که فکر م يزیاول ، قضاوتم واقعا چ قیاون دقا يتو دیشا..  دیشا

 ..قضاوت شد  نیپا گرفتن ا

گفت ، بهش حق  شدیم دیشا..  لشیدل دنیداشتم از شن یحس خوب.. درك کردنش  يتکون دادم به معنا سر

 ..دادم  یهم م

! مشورت کردم  یدرباره مشکل خواهرم با ک نیمنو بب نیکن یحتما فکر م: متفکرم  ي افهیزد به ق یتلخ لبخند

 که خودش وضع خواهرش بدتره  نیا

همه تفاوت خودش و خواهرش  نیا لیکنجکاو بودم دل یلیخ یول.. سرم نبود  يتو يفکر نیش همچ، راست نه

 رو بدونم 

 هی نیا.. خوب .. برخوردارم  یکامل بایتقر يخانواده از آزاد يبهتون که گفته بودم ، من تو:  دیکش یقیعم نفس

به جاش سه تا خواهر دارم که فردوس  یمن برادر ندارم ول.. خانواده ما در مورد همه بچه ها صادقه  يمورد تو

بهمون داره ، بهمون داده ، باعث شده فردوس  که يکه بابام به خاطر اعتماد يآزاد نیهم.. و  هیبعد من اول

 کنم ؟ کارشیچ دیبا گهیدونم د یکه نم! برسه  نجایبه ا.. خواد بگرده و  یدوستاش هر طور م ریتحت تاث
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 بدم ؟  يدختر رو دلدار هی دیچه طور با ستمیخوب من بلد ن.. کرد ؟خوب  یبا من درد و دل م داشت

افتاد ، قفل  نیزم يکه رو یقطره اشک دنیبا د.. بابا  يبکنم ؟ ا دیبا کاریچ.. کردم  یور و اون ور نگاه نیا به

 ..کردم 

 طور بگرده ؟  نیکنه ا یباباتون قبول م رتیچطور غ..  یعنی؟  نیریگ یچرا خوب جلوشون م.. اوووم  -

 يخانوم نامدار ای.. با فرنوش  یحت.. کردم  یم سهیاواخر بود مقا نیا دهیکه سپ يزیبا چ افشویاون روزمدام ق از

واسه فرنوش برام  افهیق نیا نکهیحال ، با ا نیداشتن و با ا ینسبتا متعارف پیو به خصوص ت شیهر سه اونا آرا.. 

 ..اما اون دختر .. خواهر برگ گلم  يرو برا وضعسر و  نیقبول نداشت ا رتمیشده بود ، اما غ رفتهیپذ

، چشم  ننیب یم زاشونیعز يرو تو زایچ نیا یتازشم ، آدما عادت دارن وقت..  ستیشدت ن نیبابام به ا يجلو -

 .. ینیرو نب يرو که دوستش دار یکس بیع شهیمحبت باعث م.. روش ببندن 

 .. ستمیطور ن نیمن که ا یول: کردم  زمزمه

 ی، ول نینیب یموارد م نیپسر جوون که هم سن و ساالتونو و نظرشونو در ا هی،  نیبرادر هیچون . شما آره  -

 ! کنه  یوضع پدر و مادر فرق م

 برام جالب بود  دگاهشید..  هوووم

تونم به  یدونه نم یمامان پشتشه و چون م.. دروازه  یکیگوشش در و  هیبگم ،  یدخترم و هر چ هیمنم که  -

خواست منم  یدلم م شهیکه هم نهیهم يبرا.. تازونه  یتونه م ی، تا م نمیرو بب شیبکنم و ناراحت یبابا اعتراض

 ! ..برادر داشتم  هی

 !با حسرت بود ، که  یبار باز شدن صورتش از هم ، نه باتلخ نینگاهش کردم و ا متعجب

بعد  ی؛ وقت روزیمثل د ایطرف هل بده ،  نیتونست خواهرمونو ا یهاش م دیبرادر بزرگ تر که با تهد هی -

و خواهش و تمنا اون از دوست پسرش جدا شد و دوست پسرش مزاحممون شد ؛  حتیمدتها حرف و نص

 ..کنه  تمونیحما

 !لبهاش نشست و رو برگردوند  يچشمام گرد شد ، دستش به سرعت رو یرو آروم ادا کرد و وقت "مث شما  "

 !نسبت بهم داره  یکه گفت ، اما خوشحال شدم که نظر خوب يزیتعجب آور بود چ نکهیبا ا.. شدم  خوشحال

 زنهیداره چشم منو م گهیآفتاب د نیا.  میفکر کنم بهتر باشه بر: جام بلند شدم  از

به  الیخ یکردم و ب بمیدستهامو تو ج.. حرف دنبالم اومد  یشکده راه افتادم ، بدان ریخالف جهت مس نکهیا با

 داشتم  یخاص یاحساس سبک.. آفتاب موندن ، اما مهم نبود  نیا ریبود ز یوودنگید.. انداختم  یاطراف نگاه
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..  ستیاز کالس رفع اشکال هندسه ن يخبر گهیو د نیشیم هی، تنب بتیدو جلسه غ نیعوضش بابت ا یول -

 .. شهی، سر منم کم کم شلوغ م شهیترمم شروع م انیم يداره امتحانا گهید

 بدم  حیتوض دیو با نیفکر کردم حتما دلخور شد نیمنم واسه هم!  نیومدیرو که شما ن شیجلسه پ یول -

 ؟ شیپ جلسه

 ؟ نی؟ اومده بود نیگیشنبه رو م -

..  نیایکردم ب یفکر نم.. و  دیراستش کالسم طول کش: رو گفتم  قتیاز حق یمیو منم ن دیتکون داد به تائ سر

 .. نیکردم ، حتما تا اون موقع رفت ریچون د نمیگفتم اگه اومده باش

 نینبودم و فقط به خاطر کمبود وقتم ، ا يجد یلیدرس خوندن خ میتا نیکه واسه کنسل کردن ا ییاونجا از

 خودمم اشتباه کرده بودم ، خلع سالح شدم  نکهیا دنیرو داده بودم ، با فهم شنهادیپ

امتحان هفته  يکه درباره  ییبار به خاطر بحثها نیو ا دیدوباره طول کش نایرضا ا نیبعد ، کالس حل تمر شنبه

 نیثابت کالس تمر يپا يحال ، چون بچه ها نیو با ا شدیم شینصف هفته پ تشونیجمع! قبلشون داشتن 

 یدادم ، به خاطر شوخ یم واباسواالت و ج يدرباره  یکوتاه حیتوض یو وقت حاکم بود یبودن همه ، جو خوب

دانشکده همراهم اومدن و باعث  رونیپسرا که تا ب.. کار کنم  نیرو صرف ا يشتریهاشون ، مجبور شدم زمان ب

از .. زدم  میشونی، اخم کردم و به پ دادینشون م میکه ساعت مچ یزمان دنیبا د.. شدن گذر زمان رو حس نکنم 

حاال  نیهم قایدق.. ممکن بود مونده باشه ؟ اهـــه ..  ستادمیلحظه ا کی يبرا! شده بود  رتریهم د شیشنبه پ

سمت  رمیبه هر حال من م..  الشیخ یکرده بودم رفع اشکالشو کنسل کنم ؟ ب یکه بهش گفتم وقتم کمه و سع

 رمیو م شمیهمونجا سوار اتوبوس م ستگاهیچه بهتر ، از ااگر نبود هم که .  دمیم حیعلوم ، اگر بود که براش توض

 .. نه ، خدا کنه مونده باشه  یول! .. خونه 

خواستم پا !  شدیکه داشت وارد کتابخونه م دمیرو د يدانشکده علوم ، خانوم نامدار يمحض ورودم به سرسرا به

 رونیکه همراه دوستش از کتابخونه ب دمیرو د ي؛ بچار دهیتند کنم تا نگهش دارم ، اما هنوز به قدم دوم نرس

 کم داشتم  نویهم.. شانس  یبخشک! زدن 

و  ننیبب نجایمونده که منو ا نمیهم. تئاتر رفتم  یسرعت رو برگردوندم تا متوجهم نشن و به سمت در آمف به

 بکنن  يا گهیهمراهم فکر د رانیام دنیبا د ایکتابخونه پاتوقمه و  نیبفهمن که ا

متوجه من بشه ، از سرسرا خارج بشه و بتونم  نکهیهمراه دوستش بدون ا يبود تا بچار یصبر کاف قهیدو دق یکی

 يهشدار دهنده  يانداختم که با صدا یباز کردن در ، دوباره به پشت سرم نگاه نیح.. به سمت کتابخونه برم 
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عقب  یم بشم ، قدمرودررو شخص ي نهیبه س نهیس نکهی، به سرعت برگشتم و قبل ا ي "مواظب باش "

 ی، کم دادیاون بود که هشدار م يکه ظاهرا صدا يو پشت سرش خانم نامدار رانیخانم ام دنیباد... گذاشتم 

 ..عقب تر رفتم 

 یحال نم نیسرخ شده بود ، اما با ا.. صدا شد ، متعجب نگاش کردم  کیمون که  "خوام  یمعذرت م "

آره درسته ، حتما اونم حواسش نبوده ؛ و اال امکان !.. نکنه ؟.. چرا ؟ ! دونستم چرا اون هم معذرت خواست ؟

  مینداشت فقط به خاطر اشتباه من به هم بخور

 ..منم بود  ریتقص.  کنمیخواهش م: زدم  یبخش نانیاما لبخند اطم. ناخودآگاه رفت و پشت گردنم نشست  دستم

 ..بله : کلمه به زبون آورد  کیلب  ریموند و فقط ز نییپا سرش

و خجالت زده شده ،  رفتهیپذ ریاز حد تاث شیبرخورد ، اما به نظرم اومد اون ب نیمنم شکه شده بودم از ا خود

 ؟  يخانم نامدار نیریم ییجا: برگردونم  يکردم جو رو به حالت عاد یسع نیبنابرا

 ثابت کردم  يخانم نامدار يتوجه نگاهم رو رو یاومدن سرش رو حس کردم ، اما ب باال

 بگم ؟ یراستش چ -

، منم  نیومدی، اما شما ن نیدرس بخون نجایگفت که قرار بود ا نویم: به دوستش انداخت و برگشت  ینگاه مین

 ...بچه ها  شیسر پ هی میبا هم بر امیدور و بر بودم کفتم ب نیکه هم

که امتحان داشتن ،  شیبچه ها هفته پ. خوام  یمعذرت م: رو مخاطب قرار دادم  رانیتکون دادم و خود ام سر

 ؟ نیبر نیخوایم...  دیطول کش شتریامروزم کالسشون ب

که  شهینه ، نم: رو نداشت  یشگیداشت ؟ اما به نظرم اومد صداش تحکم هم قتیحق ایدونم تصر من بود  ینم

 ...مقدار تلنبار شده  هی شمینطوری، هم

 کرد ؟ یم زیکار پره نیچشمهاش نگاه کنم ، اون از ا يحاال که من دوس داشتم تو چرا

 .. میبمون شتریواسه جبرانش سه شنبه ب میتون یم. نداره  یبیع -

خواست  یمهتا هم اومده ، م.  گهید میبر نویم: خانم دوباره دخالت کرد  نیمکث کرد تا نازن یشد و کم مردد

 .. یپارك ساحل میبر میخوا یعصرم م..  نتتیبب

 ، نه ؟ گهید نیول کرد دویخانم ، مج نینازن نیهم دار یمونیچه برنامه پرو پ -

 نیگیطور م نیکه ا شهیروز که هزار روز نم هی:  دادینشون م یواقع ریلبش غ يدلخورش رو اون لبخند رو لحن

  گهید میبر..
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  دیدنبال خودش کش بشه ، اون رو به رانیمنتظر موافقت خانم ام نکهیبدون ا و

 ..رو همراهشون شدم  یکوتاه مسافت

 ؟ نیخون یدرس م نجایا نیایامروزه ، هر هفته م نیکردم فقط هم یمن فکر م نویم -

 !باز شروع شد .. بابا  يا

زدم ، قرار  یهندسه لنگ م ي، راستش من تو ستین یلیخ: کردم و اون جواب داد  رانیبه خانم ام يعاجز نگاه

 بزرگ منش کمکم کنه  يشد آقا

 ؟  نیبا هم قرار دار ییدارم ، چه روزا رادیچند تا ا هیخوب پس ، منم ... آهان  -

 ؟ ي؟ چه قرار قرار

 ؟  هیقرار چه قرار: دستپاچه شد  رانیام خانم

 !؟  کشهیخجالت م نقدریمروز چرا ا! باز سرخ شد  و

 ..رفع اشکال منظورمه  نیخوب هم -

 .. شهینم:  دیهوا از دهنم پر یب

 چرا ؟ : باال رفت  يخانم نامدار يابرو يتا هی

اومدنت فقط دردسره و حواس  شیتونستم که رك بگم باز مث ترم پ یادامه حرفم نداشتم ، نم يبرا يزیچ

 .. که  یپرت

تو هم که ..  میتا با هم درس بخون ادیب ممیآخه قراره مر: جوابش رو داد  رانیبگم که خانم ام یبودم چ مونده

بزرگ  يو آقا کشهیطول م شتریهم ب..  شهیچون هم سر و صدا م میکتابخونه درس بخون يتو شهی، نم یباش

 ..وقت ندارن  ادیمنش هم ز

 پس؟ میکار کن یاونوقت چ -

رو که هر سه مون  یفقط هرچ گهید نکهیهم اونجا راحت تره ، هم ا.  میخون یسالن مطالعه خودون درس م -

 .. میگیم شونیبه ا میل داشتتوش مشک

چند ساعت  يهفته ا ستیالزم ن گهید ينطوریبزرگ منش ؟ ا يآقا نیگیم یچ: و به طرف من برگشت  -

 .. هیدو ساعت هم کاف یکیو  نیوقت بذار

 لیما یلیهم خ.. ، هم  شدیکه مال خودم م یطور بشه ، به خاطر وقت نیخواست ا یهم دلم م.. نداشتم  یحرف

 ! اون ساعتها رو دوس داشتم .. نبودم 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ٢٠٣ 

 نهاد ش و ازشون جدا شدم  شیشد به پ يدیمن کار رو تمام کرد و مهر تائ يسکوت نازضا نی، ا تیدر نها و

در  دهیبود که سپ یبار اول..  میکرد یفوتبال شب گذشته صحبت م يبودم و درباره  ستادهیا نیو رام دیمج کنار

 يمهایت ونیبارسا م..  دید یمحبوبش رو م يمهایاز ت یکیبوبش که نه ، در واقع مح میت يآرامش کامل ، باز

 یکی،  کناشیو باز میت نیسر ا نایبراش داشت و کل کل هاش با سامان و س يا گهید جانیه شهیمحبوبش هم

 ! ..بود  میت نیا يهایباز دنید يمن برا لیدل يهمه خانواده بود و همه  یقابل چشم پوش ریغ حاتیاز تفر

 جهینت یسامان رو ب يتالشها ي، بلکه همه  ووردیبه زبون ن یحرف چینه تنها ه شهیبرخالف هم یوقت اما

خاطر ،  نیو به هم ادیهم سر حال ب دهیسپ دیگود رفته بودم و دم به دم سامان دادم تا شا يگذاشت ، خودم تو

حرص خوردم و  يباز يبه لحظه  هلحظ يو برارفتم  شیپ دهیسپ يسامان ، به جا يبار پابه پا نیاول يبرا

 ! رو داشته باشم  يصحبت کردن از باز جانیبود ، اما باعث شده بود تا روز بعد هم ه دهیفا یهرچند ب

  زدیو بهم زل م شدیساکت م یگه گاه دیخاطر هم مج نیبود و به هم دیمن بع از

 ؟ هیچ -

 .. ـیبگو بگو ، دارم ف.  یچیه -

 سالم استاد  -

 مخاطبشون من بودم ؟ نکهیخاطر از ا نانیاطم يروبرگردوندم برا ییآشنا يصدا با

 سالم کیعل -

ندارن ؟  یسه تا کار و زندگ نیدونم ا یمن نم..  کردیتفنگدار بودن و نگاه مشتاق نفر وسط ، دستش رو رو م سه

 ! نمشونیب یبار سومه که م نی، ا دمیکه رس يامروز از لحظه ا

 هست ؟ یبه نظرت اهل دوست! گل بود چه خوش یوسط -

 !زل زدم  نیردو بدل کردم و به رام ینگاه دیبا مج متعجب

 دونم ینم -

 کرده به من ریفعال که سوزنش گ: تو دلم ادامه دادم  و

 که اهلش باشه  ادیبه سر و وضعش م: توجه به حرف من ادامه داد  یب

 يسوا يزیچهره اش ، چ يبگه ، اما اخم تو يزیکه اون چ دینگاه کردم شا دیگفتم ؟ دوباره به مج یم یچ

 ! دادیرو نشون م نیغاز رام هیصد من  يحرفا ریتاث

 خونه ؟ یم یدانشجوته نه ؟ چ -
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 و کاربردهاس اتیاضیر. ترم دوئه  -

 عوض شده ؟ نامیپس واسه ا.. هان  -

 ي، محض و کاربرد 89 يهایواسه ورود یعنیدرواقع از سال قبل از اونها ، . حرفش  دیتکون دادم به تائ سر

 و کاربردها  اتیاضیبرداشته شده بود و رشته شده بود ر

 ؟ یکنیواسه ام م يکار هیخوب پس ،  -

 ؟ یچ -

 باهات آشنا بشه  شتریخواست ب ی، شمارمو بهش بده بگو دوستم م يتو که باهاش کالس دار -

 !مونده سر کالسم شماره رد و بدل کنم  نمیهم.. کردم  اخم

،  يبخور یگه هی يخوا یداره ؟ تو م یچه ربط ایبه س: تند جوابش رو داد  دیبگم ، مج يزیچ نکهیقبل ا اما

 نخود آش بشه ؟ یاون واسه چ

 ..تونه هم  ینم. خواهش بود  هی؟  یزن یخب ، چرا م یلیخ -

 يکه سر کالس با دانشجوها شهینم.  نشونمی من استاد حل تمرمثال. تونم  ینه ، نم: به شونه اش زدم  یدست

 کنم اهلش باشه  ی، فکر نم یدختره بش نیا الیخ یتو هم بهتره ب.. خودم شماره رد و بدل کنم 

 رو داره ؟ یچرا ؟ کس -

  میازش جدا شد دیزود همراه مج یلیهم خ نیهم يبرا. بود  یکار عبث نیزدن با رام چونه

 !بدوش  گهینره ، م گمیمن م یهرچ.  میدار یچه بساط.. پووفففف :  دمیکش یراحت نفس

 داشت ؟ یبا تو چه صنم -

 ..داده که  ریگ نکهی؟ ا یبا من ؟ واسه چ -

اونقدر اسکله که به  ای،  دهیچشماشو ند نیکه موندم رام کردیمشتاق نگات م نی، همچ گمینه ، دختره رو م -

 خودش گرفته ؟

 ..که  یمشتاقه ؟ اونم واسه من يدیتو کجا از نگاه اون فهم: نم کردم انکار ک یسع

 ؟ اوشیراستشو بگو س -

 ؟ يریگیبل م ينجوریاون که ا ایمن خواهتم ! شده واسه من  میرتیغ چه

من  یعنی نیا.  کنهی، سالم م نهیب یخراب شده م نیهر روز منو تو ا. منه  يدانشجو اروی؟ بابا  ویراست چ -

 دارم ؟ يباهاش سر و سر
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 ! يدار ينبود که باهاش سر و سر نیمنظور من ا: شد  آرومتر

 که منظورت سر و سر نبود ؟ یچ یعنی يدار یاونوقت صنم: نگاهش کردم  هیاندر سف عاقل

 بهت نخ نداده تا حاال ؟.. نچ  -

 ! عجب

 ..که  يبدتر نمیتو که از رام -

 ! اوشیراستشو بگو س. ست ه يزیچ هیاز حرف زدنت معلومه  -

 !شده بود  يخانم نامدار هیشب بیو عج! شده بود  بیعج واقعا

 ! يخانم شد نینازن هیکامال شب! ذاره ها  یاثر م نیاخالق همنش گنیراست م -

 حرف فقط نگام کرد که به حرف اومدم  یب

 نمی، ا میدیرو د 90 يچند تا از بچه ها يکه پشت در کالس شوشتر شیدوسه هفته پ.. خب بابا  یلیخ -

 دو سه تا سوال داشت  هیبود ،  شونیکی

 خوب ؟ -

 . نیهم..  ستیاز اون موقع تا حاال ول کن ما ن. به منظور گرفته  نمیبود ، ا ادمیاش رو  قهیزد و من اسم عت -

 ؟ یکارش کن یچ يخوا یحاال م.. ، نه ؟  ستین یچیکه ه.. پس بگو  -

 نداره  دهیکنم فا یمحلش م یب یفعال که هر چ.. دونم  یخودمم نم: هامو باال انداختم  شونه

 ؟ یکن یمحلش م یب یمطمئن -

 ..تو وا  دیمج -

  میبکن گهیفکر د هی دیبا.  شهینم نطورینچ ، ا -

 ؟ نیفکر کن یچ يدرباره  -

 !رو کنارش داشت  رانیبود و طبق معمول خانم ام ينامدار! کم داشتم  نویهم

 ! اوشیداده به س ریدختره که گ نیواسه ا -

 یبود و اون شش دنگ حواسش پ دهیفا یرفتم ، هر چند که ب دیبه مج یوحشتناک يچشم غره .. کردم  داغ

 !رو به دنبال داشت  رانینگاه ام یرگیکارم فقط خ نیو ا! .. نامزدش رفته بود 

 ..که دوست داشتم بفهمه ، اون بود  ينفر نی، آخر شدیبا خبر م یساگر هم ک.. بدونه  یخواست کس ینم دلم
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 نیدادم که حاال ا یبروز نم يزیدهن لق شده ، و اال چ نقدریا دیمج ایدونستم تازگ ینم! کردما  یغلط عجب

 !دادن  يخود یو راه حل ب دنیکف دست زنش بذاره و با هم شروع کنن به نقشه کش زویوقفه همه چ یطور ب

 من باهاش صحبت کنم ؟ نیخوا یم -

 ؟ یبهش بگ یچ -

 !ازش  ادیبزرگ منش خوشش نم يکه آقا گمیم -

 مزخرف تر نبود ؟ شنهادیپ

،  ی، سلف یی، مثال سرسرا نیاریب رشیروز گ هی رانیچطوره تو و خانم ام!  میشیتابلو م.  شهیکه نم نینه ، ا -

 اوشیکه آهان ، مثال س نیحرفاتون بگ نی، بعد ب نیاز کنسر صحبتو ب یجفتش ، الک نینیبش..  يورواون ور نیا

 ! ادیخوشش م گهید یکیاز 

  شنهادتیپ نیخااااك بر سرت با ا یعنی

 ..خواد ؟ نـــه ، فکر نکنم  یرو م گهید یکی میبگ -

 يتو یشرکت چیهم ه رانیخانم ام.. زل زده بودم  اشونیباز وونهیفرو کرده بودم و به د بمیج يتو دستهامو

 نشسته بود  يکرد و گوشه ا یبحثشون نم

 ؟ اوشهیو ادعا کنه نامزد آقا س ششیبره پ یکی ستیبهتر ن: خانم ادامه داد  نینازن

 بره مثال ؟ یک -

هم در ارتباطن  شهیخانم بره ، چطوره ؟ هم نویآهان ، م: خودش ادامه داد  دیخانم شونه باال انداخت و مج نینازن

 .. تازه . کنه  یراحت هم قبول م یلی، اگر به دختره بگه خ

 نییبود و سرشو پا دهیرنگش کامال پر.. کرد  یبرگشتم و نگاهمون با هم تالق رانیبه سمت ام يزیهر چ قبل

 انداخت 

 گذروندن  یداشتن از حد م گهید

  دیمج گهیبسه د -

 کردم تا متوجه حالش بشه  زانیبه خانم ام ياشاره ا و

منو که  یلیم یاومده ، ب شیبراش پ یسوءتفاهم هیخوام ؟ اون بنده خداهم  یگفته من کمک م یاصال ک -

 یه ستیالزم ن گهید.. والسالم .  یهمه چ وفتهیکالسم که تمام بشه ، از سرش م. براش  شهیرفع م نهیبب

 ..که  نینک يریکه مثال از سوءتفاهم اون جلوگ نیرو واسه من جفت و جور کن یکس نیبخوا
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چلغوز خوشش  يتو یدختره از چ نیدونم ا یمن نم. تحفه . .. خب  یلیخ: شد  یو شاک دیام نفهماز اشاره  چیه

 !واسه من  یبل گرفت ينطوریاومده که ا

خودم به خودش اومد و لحنش  یاز ناراحت ایخانم متوجه اشاره ام و حال دوستش شد ،  نیدونم نازن ینم

؛ فقط  میش تونیناراحت اینبود که باعث خجالت  نیما منظورمون اصال ا.  میخوا یمعذرت م: عذرخواهانه شد 

 ..بشه به  ی، کمک میرو بپرون يزیچ هیاگر به دروغ هم که  دیشا میگفت

 کنه ؟ یعقل کل چطور خودش درستش م نیا نمیتو ؟ بذار بب يدیم حیتوض یواسه ک.  نینازن میبر ایب -

 ؟ يایخانم شما نم نویم: رو هم صدا زد  رانی، خانم ام گردوندیخانم رو برم نیطور که نازن نیهم و

 خوام  یمعذرت م:  دیبه مانتوش کش یخورد که از جا بلند شد و دست نگاههامونگره

 دنبالشون راه افتاد و

نشسته بود و  يکنار خانم موسو رانی، ام دمیبه کالس رس یوقت.. راه افتادم  ریو با تاخ دمیکش يبلند پوف

کردم حاال که دنبالشون راه افتاده پس  یفکر م! کنارش  یخال یصندل هیجلوتر ، با  فیرد هیخانم  نینازن

خانم  نینازن ينشسته که چاره برا يطور يهمراه خانم موسو نکهیاومد ا یم ياما به نظرعمد... طرفشونه ، اما 

 !نبود  دنیپر گرانیجز با د

 لبم نشست  يرو يبود ، لبخند کینزد يدور نیدنبال اکه هنوز چشمم  نطوریملحق شدم و هم دیمج به

 ؟ يخندیم یبه چ -

 ! اونم متوجه شده بود انگار

 تنها نباشه  ششیپ یرفتیم: انگشت زنش رو نشون دادم  با

 ..کنم  یکارم م نیالزم باشه ا -

 یاست ، اما لحن سردش تابلوش م شهیگفت مثل هم شدیم بایدر هم نبود ؛ اتفاقا به جز لبخند ، تقر صورتش

 کرد 

 خودته ها ریتقص نکهیچته ؟ مثل ا يهو -

 ، نه ؟ گهیمنه ؟ من به اون دختره نخ دادم د ریتقص -

،  ی؟ درثان هیطور نیآخه به من چه که اسم اون ا. اشتباه بود  هیاوال که اون نخ نبود ، : جمع شد  یام کم خنده

  ستین ادیکه از دهنت درم یکه حواست به حرف نهیتو ا ری، تقص ستیتو اون ن ریتقص

 نبودم ؟ ومدهیکه از دهنم درم یحواسم به حرف یمن ک. درست صحبت کن : شد  براق
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 یو حت یزنیم رانیمن و ام يهوا حرف از نامزد ی، چون ب ستیحواست ن: دادم  هیتک یصندل یبه پشت سرمو

 میهردومون هست یحرف تو ، وقت نیو ا میو حاضر یاون جمع ح يکه من و اون هردومون تو یستیمتوجه ن

و چشم  میباش یهم کالس گهیسال د هیاز  شتریکه من و اون قراره ب یکن یفکر نم یوقت... کنه  یمعذبمون م

 .. میتو چشم بش

 هیوسط ؛ بابا  نیا نیبزن یدورهم میعقد محضر هیانگار قراره  یکن یصحبت م يطور هی.  نیخوب بش -

 ساده است  يادعا

که  می؟ من که به درك ، هرچ یساده رو کرد تو بوق و کرنا چ يادعا نیدختر برداشت ا نیاون وقت اگه ا -

جز  گهید یکیبار با  نیسر زبونا و ا وفتهیاگه بازم حرف اون ب يفکر کرد چیه. دروازه  یکیگوشم دره ،  هیبشه 

 ؟ دیمج يبهش فکر کرد؟ اصال  شهیبوده ، چقدر براش بد م شیکه ترم پ یاون

.  میگفت يزیچ هیخب حاال ما  یلیخ: داشت  يتر نییبار اون بود که موضع پا نیزده شده بودم و ا جانیه یکم

 ! یکن یباز داغ م يکه االن دار یختیخوبه همون درجا هم کرك و پرمونو ر

 یکن نیکم سبک سنگ هی یتونست ی، بعدش که م دی، اون موقع عواقبش به فکرت نرس یگفت يزیچ هیخو  -

 ؟ یتونست یکه ، نم

  گهیخب بابا، استاد اومد د یلیخ.. داده  میرینچ ، چه گ -

 ينشون دادن اون رو متیاگر به ق یحت.. خوبه که قانع شد .حرف بهش زل زدم و باز خنده به لبم اومد یب

 کار نیغرغروم تمام شده باشه ا

 حاال چطور شده که جدا نشستن ؟ بحث کردن ؟ -

انگار فقط . ، آوردش عقب تر نشستن  يراست رفت سراغ خانم موسو هیاصال پشت سر ما که اوند ، . نه بابا  -

 خواست اونجا با تو تنها نشه یم دمیشا ایتو ما رو کنف نکنه  يجلو خواستیم

 دمش گرم.  ولیا -

 !تو رو هم کم کردا  يرو اروی. چه خوششم اومده  -

 نیاریهم واسه اش درب گهید زیچ هیاگر بمونه همونجا  دیترس یاونو که حتما م -

 شعوریب -

 شه یخم شم و خنده ام با درد قاط یشکمم خوابوند که فقط باعث شدکم يتو یکیبا حرص  و

 نجایا ایبعد دانشگاه ب: نوشته بود ..  دمید میگوش شیصفحه نما يرو رو ایرو امیخونه بودم که پ کینزد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ٢٠٩ 

سرش  میتلپ ش یرو بردارم و همگ دهیبد نبود برم مامان و سپ..  میبود که بهشون سر نزده بود يچهار روز سه

 .. فرستادم و قدمامو تند کردم  يا "باشه  ". 

 يساکت شده بود ، اما صدا دهیسپ نکهیبا ا! تعجب کردم  زدیکه موج م یوارد خونه شدم ، از سکوت یوقت اما

  ادیورود به استقبالم ن يچرخ مامان ، ممکن نبود لحظه 

 هیبود و  دهیتختش دراز کش يمامن رو یکه نبود ، ول دهیسپ.. خونه رو گشتم  يبا صدازدنشون ، همه  همزمان

 !چشمهاش بود  يدستش رو

 ؟ یخواب.. مامان : رفتم  جلوتر

 بودم  دهینه ، دراز کش: برداشت و آروم جواب داد  دستشو

 !خش داشت  صداش

 ؟ يدادیپس چرا جواب منو نم -

 حال بودم یکم ب هی. میزیببخش ع -

 شده ؟ يزیچ: تخت کنارش نشستم  يرو

 نه ، به خاطر روزه است فکر کنم -

 قضاهاتو مادر من یگرفت یهمون زمستون م دیبا -

 وقت هست ادیحاالم هنوز ز. قربونت برم گهینشد د -

 کجاست ؟ دهیسپ: تکون دادم  سرمو

 رفته خونه سامان: هم رفت و چند لحظه ساکت شد  يتو یکم صورتش

 سامان ؟ خونه

 ؟ یرفت ؟ تو چرا نرفت یک -

 امیمن نم. برو  خوامیتو هم م. خسته بودم : خورد و بهم پشت کرد  یغلت

 شده مامان ؟ یچ: رو دور زدم و روبروش نشستم  تخت

حس ، چشمها ، لبها و فکش رو ثابت نگه  نیدن اپنهان کر ي؛ هر قدر هم برا دادیرو بروز م شی، ناراحت صداش

 ..داشت  یم

برو که شب با خواهرت .. تو هم نگران نباش .  ستیکم حالم خوب ن هیفقط . نشده فدات شم  يزیچ -

  يبرگرد
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 ؟ میبا هم بر يای؟ چرا نم نجایاونوقت تورو تنها بذارم ا.. مامان  -

کنم تا اذون ، بعدشم  یکم استراحت م هی. برو یعنیگفتم برو . خود نده  یب ریگ نقدریجون ندارم ا!  اوشیس -

 شهیکه افطار کردم حالم خوب م

 برم ؟ افطارت آماده است ؟ یعنی: دودل شدم  یکم

 .آره هست  -

 يجا هی.. خاطر هم آماده رفتن شدم  نیباهاش سروکله بزنم و به هم نیاز ا شتریحالش ب نینداشتم با ا دوست

 بپرسم دهیعدم توازن از سپ نیدرباره ا دمیدیو بهتر م دیلنگ یکار م

نبودو  قیاز الله و شقا يخبر...  دی، من رو به سمت هال خونه کش رمیبگ ایرو از رو دهیسراغ سپ نکهیقبل ا اما

 نشستم ایرو يگذاشتم و روبرو زیگل م يدستم رو رو يتنقالت تو

 شده؟ یچ -

 ؟ ياومد رید نقدریچرا ا -

 چرا ؟. سر رفتم خونه  هی -

 مادر جون چطور بود ؟ ناراحت نبود ؟.  یدون یپس م: داد  هیپشت سر تک به

 دونستم ؟ یرو م ی؟ چ یچ

 ناراحت باشه ؟ یتو ؟ مامان واسه چ یگیم یچ -

 ؟ شیدیمگه ند -

 شده ؟ یچ گمیم. حال بود به خاطر روزه  یکم ب هیفقط  یچرا ، ول -

 گه چرا  یپرسم نم یم یهرچ یول.. بحث کرده نایانگار با مادرجون سر س یول. نم دو یواهللا منم درست نم -

 ..کردنگاه کردم  یازش عبور م دهیسپ يصدا یخنده اشون قاط ياتاق دخترا که صدا يدر بسته  به

 کنه  یم يکم سر حال اومده با بچه ها باز هیتازه . بغ کرده بود  شیساعت پ مین نیتا هم -

، خود  دیهال کش يوپفک تو پسیچ يبه بهانه  ایبچه ها رو که رو..  میدادم و با هم سراغشون رفت سرموتکون

 ؟ نجایا يایبهت گفت ب ایرو: به حرف اومد  دهیسپ

 ؟ یینجایتو چرا ا. نه ، دلم واسه دخترا تنگ شده بود  -

 حرفم بود تا چشماش پر اشک شه نیاهللا ؛ انگار منتظر هم بسم

 ؟ يعوا کردبا مامان د -
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 باال انداخت  سرشو

 ؟ نیتو هم ينطوریکه هردوتاتون ا هیپس چ -

 زنگ زد  نایسر ظهر س: رو بهتر بشنوم  دادیکه همراه بغض قورت م يرفتم تا صدا جلوتر

 خوب ؟ -

 گرفت  لشیهم تحو یچهار تا کلفت بارش کنه ، کل ایقطع کنه  نکهیا يمامان به جا -

 ؟ نیهم -

کار  نیداشتم ، نه ا نایاز س یدادم بهش ، خود منم نه دل خوش یحق م... رو باال آورد و بهم زل زد  سرش

کردم  یهرچند ، منم فکر م.. دل مادرانه اش رو  یکیبودم قبال کوچ رفتهیپذ..  یول.. مامان برام هضم شده بود 

 ..گرفتن  لیتحو نیهنوز زوده واسه ا

عقد خواهرزنش با همون پسر  شبیشازده اش زنگ زده بود بگه د: حرف اومد  سکوت دوباره به يا قهیدق بعد

چشم انتظار  گهید شیو عقده ا دهیخواست مژده بده که خواهر ترش یداداش مهربونم م! تحفه اش بود  يعمو

 نباشه 

 ! دیسپ: دادم  اخطار

 ..هم  دیشا ای!  ایخاله زنک باز نیا نایبود از س دیبع.. خودمم ناراحت کننده بود  يبرا یول

 گفت ؟ یمامان چ.. خوب  -

 مبارك باشه گفت و قطع کرد  هیداشت که بگه ؟  یچ -

 ؟ ي؟ باهاش دعوا کرد یبه مامان گفت یتو چ -

 واسه گفتنم مونده ؟ اون که به هر حال طرف پسرشه  يزیچ -

 دیسپ -

 ..و اال  گمیرو دارم به تو م نایا: زد  یتلخ لبخند

 ..پس  یاگه نگفت: کرد و خودم ادامه دادم  یمکث

..  "که دلم کمتر بسوزه  یگرفت ینم لشیتحو نقدریکاش ال اقل ا "و از دهنم در رفت که .. کردم  هیگر -

  نجایبعدشم که اومدم ا

 نکهیحرف بزنم ، اما با ا دهیکرد که از من خواسته بود با سپ یفکر م یبود و چ دهیشن یچ ایدونم رو ینم

برد  یآستانه تحملش رو م دیبا. صحبت کردم  دهیکرد ، با سپ یکه اون مد نظرش بود فرق م يزیفهام با چحر
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 دیهرچند ، باهاش موافق بودم که نبا..  میکه از دل مادرمون بگذر میتونست یمنم راغب نبودم ، اما نم. باال تر 

فقط به خاطر دل  میاومد یکوتاه م..  میداشته باش نایاز طرف اون با س يزیمسالمت آم ایانتظار رفتار خوب 

 مامان 

رو  رانیبعد ، تالش ام يکه روزا یشد وقت يبرام زنگ خطر ییجورا هیخودش بدونه  نکهی، بدون ا دیمج حرف

موضوع  نیا ای دیخانم خجالت کش نیو نازن دینهاد مج شیدونم از پ ینم!  دمید یکردن از خودم م يدور يبرا

 میکه بود ، تصم یهر چ... کنه  يریدست جلوگ نیاز ا ياومدن حرفها شیبراش تا با رفتارش از پشد  يهشدار

قصد نداشتم اجازه بدم ! برگرده  شیدو هفته پ یکی تیقصد نداشتم اجازه بدم وضع... بود  يا گهید زیمن چ

هندسه  انترمیامتحان م گهیکمتر از دو هفته د...  گرانیبار به خاطر حرف و رفتار د نیکنه و ا يدوباره دور

 ینم یکمک چندان يخانم موسو یحت دیخانم و شا نیند روز ، حضور نازن نیا يدونستم تو یو م شدیبرگزار م

زد ،  میخانم هم ج نی، نازن دینبود مج يتو یدوشنبه بعد وقت نیخوره ، بنابرا یکنه و مطمئنا به مشکل بر م

 برام جور شد که سراغش برم  یفرصت خوب

 رانیخانم ام -

 !نشونه خوب  هی

 جواب سالمم رو دادن ییبود و هر دو با خوش رو ستادهیا يخانم موسو کنار

 .. شهیم -

 ..حتما  کنهیشک م.. برم سراغ اصل مطلب  میکه مستق شهینم

 ؟ نیبهم قرض بد يچند روز هیجزوه هندستونو ..  -

 !امتحانه آخه  کیاالن ؟ نزد -

 بود که قبل اون به حرف اومد  يموسو خانم

گردونم  یزود بهتون برش م: برگشته بود زل زدم تا به خودم نگاه کنه  يکه به طرف خانم موسو ییچشمها به

 خوبه ؟. آموزشگاه  ارمشیپس فردا م.. رو چک کنم  ییزایچ هیفقط الزمه . 

 موثر بود و مجبور شد با خودم رودرروبشه  ترفندم

 دو سه روز الزمش ندارم  نیا. نداره  يرادیا: ود ؛ هم خودش هم جوابش ب شهیاز هم آرومتر

و ممکن بود تعللم باز عقب تر  شدیبمونم ، اما نم شتریدوست داشتم ب.. به روش زدم و تشکر کردم  يلبخند

 ... کردم اما  ییخاطر هم قصد جدا نیبرونه اون رو و به هم
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 ..با اجازه . خوام  یمعذرت م: رو باال آورد  شیگوش يموسو خانم

 دیبا یدونستم چ ی، هم نم میتنها شد نکهیهم خوشحال بودم از ا.. درجا زدم  يلحظه ا يبرا.. از ما دور شد  و

 گشت  یکردم ، بر م یتعلل م شتریب يا هیبگم ؟ و مطمئنا اگر ثان

 ؟ نیباالخره جمع شد -

 ؟ دیببخش: نگام کرد  یسوال

  نیخانم بهش برس نیو نازن يقرار بود با خانم موسو.  گمیهنودسه رو م -

 اهان -

که عصرا همه اش سرگرمه ، من و  نینازن.بار نشد هیاز  شتریب یول. آره : صورتش نشست  يرو يلبخند محو و

 .. میا گهید زیچ ریگ ای،  میکالس دار ایصبحا  ممیمر

 ؟ گهید نیدیهم درس م یاسم کالس اومد ، خصوص یراست.. هان  -

 هست  یول.  میالبته به خاطر امتحانامون کمترش کرد.  دارهیبرم یکه فقط کالس خصوص میمر. آره  -

همون سه  نیخوا یهندسه هم ، م يدرباره ..  شتونیفرستمشون پ یم دنیاگه دانشجوهام پرس. خوبه پس  -

 نیتون یعلومم م ایدانشکده خودمون  ي؟ چون از صبح تو نیکه الزم بود رو از خودم بپرس یشنبه ها هرچ

  نیکن دامیراحت پ

 ؟ ستیسرتون شلوغ ن -

 یاگر حسم درست باشه ، حت.. و خوشحال شدم !  دهیپشت کالمش خواب یطنتیحس کردم ش يلحظه ا يبرا

  دهیرو م خشیباز شدن  یبازم معن.. باشه ، بازم خوبه  یکیکوچ طنتیاگر ش

 به نفع خودمم هست  نیا.  گهینه به اون شدت د -

ممنون که . باشه پس :  دمید یچهره اش رو به چشم م يتو یبار پهن شدن حس خوب نیتکون داد و ا يسر

 نیکن یکمک م

؟ کالسورت که هنوز  نویشد م یچ. بازم  دیببخش:  يم مصادف شد با برگشت خانم موسو "کنم  یخواهش م "

 !دستت  يتو

 میبرده بود ادیکرد که از  يزیحواس هردومون رو معطوف چ و

 دیبفرمائ.  دیآخ ، آره ببخش -

 دستم گذاشت يجزوه اش رو تو و
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 ممنون -

 خرابش نکنم دمیقول م: زدم و دستم رو بابا آوردم  يلبخند

خواهش : لبش نشست  يرو يرو به دستنوشته هاش و اونم لبخند تشیمونده بود حساس ادمیخوب  شیترم پ از

 کنم یم

بود؛ هر جند  یباز شده بود و هم حاال فرصت خشیموفق شده بودم ؛ هم . گفتم و ازشون جداشم  ياجازه ا با

 ..نداشت جز مخاطب خاص بودنم  يکم و کوتاه ؛ اما در خاللش ، چاره ا

حل ..  دادمیم حیرو براش توض يبودم و داشتم مسئله ا ستادهیرضا ا یهم کالس ياز دخترها یکی کنار

بود که مربوط به درس  ینیتمر...  میبود ستادهیبود و چون بعد ما کالس بود ، وسط راهرو اتمام شده  نشونیتمر

نبودن و درس رو من قبال  راهشدرس هم نیا يکدوم از دوستاش تو چیه نکهینبود ، اما به خاطر ا زیآنال

 یبه قسمت اصل..  یستودن دادیکه به خرج م یبود و دقت یدختر خوب..گذرودنه بودم ، از من کمک خواسته بود 

و دو دوستش بودن و  يبچار...  میباعث شد هردو همزمان سر بلند کن یسالم يکه صدا میبود دهیمشکلش رس

 روم گرفت يرو جلو يحرفم رو قطع کردن و دوستش دفتر بارهسرد جوابشون رو دادم و مشغول شدم که دو

 ... سوال داشتم  هی.  دیاستاد ببخش -

دوباره  نکهیجواب دادم ، اما قبل ا عیموردش رو کوتاه و سر یکردم و سوال ب یت خواهمعذر يخانم بهورز از

 دمیدخترك ساده رو رو شن يمشغول بشم ، صدا

 ..هم داشتم  گهیسوال د هیاستاد ،  دیببخش -

و دست و  هیزود حس کنه خبر نقدریکنم که ا ینیب شیتونستم پ یرو م يزیت نی، ا يبهورز يدقت نظر باال از

 .. گهید نیبهتره به بچه ها برس. ممنون از لطفتون : بالش رو جمع کنه 

 اشکالتون رفع شد ؟: نگاهش کردم  سخت

 ..پرسم  یاز استاد م شویبق.  نیگفت یم یمتوجه شدم چ بایتقر: زد  يدستپاچه ا لبخند

 ؟ نیندار یفردا امتحانتونه و به استاد دسترس نیفکر کردم گفت -

. سواالتون جواب بدم هیتونم به بق یفعال نم: رد و مستاصل نگاهم کرد که رو به اون دو تا ادامه دادم ک یدرنگ

 نیسه شنبه ازم بپرس نیتون یم

 داشت خنده اش رو قورت بده  یبرگشتم که سع يبه سمت بهورز و

 تونم کمکشون کنم ؟ یمن م -
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 بود  ستادهیرفش برگشته بودن ؛ ابود که درست پشت سر دخترها ؛ که حاال به ط يموسو خانم

 بزرگ منش ؟ ينداره آقا یبیع -

 شمینه ، ممنون م -

 ..با اجازه. بچه ها  نیایپس ب -

 !شده بود  بیعج نمیا

 !برگشتم که حاال صورتش پر از سوال شده بود  مییگفتم و به سمت روبرو یسالمت به

 اصال اون االن چرا دانشکده بود ؟.. شدنا و  یخودمون نیبود ا دیبع ياز خانم موسو.. منم تعجب کرده بودم  خود

که افتاد  یاتفاق ي، درباره  دمشیخانم د نیو نازن رانیروز بعد همراه خانم ام یبرام سوال شده بود که وقت اونقدر

 چیپ لهیتیاونطور ف ییهو هیشد ؟  داتیاز کجا پ ییهو هیواهللا راستش من که مونده بودم شما : ازش بپرسم 

 دخترا رو  نیدکر

 نگاهش کردن یزد و دو همراهش سوال يلبخند

 ؟ میشده مر یچ: به حرف اومد  ينامدار خانم

دوتاش  هی روزی، د يبزرگ منش بود که گفته بود يآقا ياون موضوع شاگردا: جوابش رو داد  ییخوش رو با

 هیشد که  نی، کار هم داشت ا شهیبزرگ منش داره کالفه م يآقا دمیازش ، منم د دنیپرس یداشتن سوال م

 کوچولو دخالت کردم

 که نکردم ؟ يکار بد: به طرف من برگشت  و

حق  ی، ول دایبخش یم..  نیذره همچ هیالبته از سواالشون مشخص بود که : نگفتم و خودش ادامه داد  يزیچ

 يزیبه بعد اگه چ نیااز .  یقانع کردم واسه کالس خصوص شونویکیحاال هم خودم ..  شنیریس نیکه بگ نیدار

 از خودم بپرسن  نیگفتن ، بگ

خودمون  نیرو که ب یکرد که حرف يبد یلیخانم کار خ نینازن..  یول. ازش ممنون بودم .. کردم  یکوتاه تشکر

 باشه  شونیمیاگر اون کس دوست صم یگفت ؛ حت يگریبود به د

 ! ایوسط به فکر خودتم بود نیا:  نینازن

 ..  گهید میچه کن: باال انداخت  يا شونه

 ... ـی نیا... نکرد که به تو گفت  یکار خوب نینازن یشیاگه ناراحت نم یجان ، ول میمر يکرد یکار خوب:  رانیام

 از چه قراره ؟ هیشد که بگم قض چمی، اونم پاپ يشد نی؟ تو که سر سنگ هیمن چ ریتقص -
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 من  يخدا! گفته بود  يتا تهش و به خانم موسو پس

بزرگ منش دوست نداشته  يآقا يکرد یفکر م دینبا نی، نازن یچی؟ من ه میکف دست مر یهمه اشو گذاشت -

 بدونه ؟ يزیچ یباشه کس

  نویم: گذاشت و آروم هشدار داد  رانیخانم ام يبازو يدستش رو ور يموسو خانم

دونستم  یگفتم چون م میمن فقط به مر. خوام  یمعذرت م: انداخت  نییخانم ناراحت سرش رو پا نینازن

 دیشیناراحت م نطوریدونستم ا ینم. دهنش قرصه 

 ..من که  يکرده بود ؛ اونهم جلو يرو ادهیز رانیام.. مواقف بودم  يخانم موسو با

خوب به  یول. منم متوجه شدم .. ؟  هیچه حرف نیکنم ، ا یخواهش م: حرفش رو جبران کنم  یکردم کم یسع

 جمع خارج نشه  نیاز ا گهیحرف د نیا دارمیام.. حال  هر

 ..رفت  یم شیبهبود دیبود که فقط با نبودن من ام یتیموقع نیمسلما ا.. موضع رو ترك کردم  عتریهر چه سر و

 قهیاستراحت چند دق يبرا یخاطر هم سه شنبه ، وقت نیرو نداشتم و به هم يتند نیانتظار ا رانیاز ام شیراست

  دمیکش شی، حرفش رو پ میخوندنمون انداخت نیوقفه ب يا

 سوال بپرسم ؟ هیتونم  یم -

 دیبفرمائ: کرد از سوالم  تعجب

 ؟ نیسینو یشعر م هیاول هر جزوتون  شهیهم -

 :هندسه نوشته شده بود  يجزوه  يقبل از مقدمه  صفحه

 باران قرار با پنجره داشت  شبید

 آبـــدار با پنجره داشت یروبوس

 به گوش پنجره پچ پچ کرد زیکری

 چکار با پنجره داشت؟... چک،چک چک  چک

 یجور طراوت خاص هیآخه ..  سمینو یم ادیکه خوشم ب يزیهر چ.. متن ، شعر ..  هیمیعادت قد هیراستش  -

 ..داره برام خوندنشون موقع باز کردن جزوه 

 دهیبهش دست م یحس خوب.. خوندنش  يکنه برا یکه آدم مکث م يآره ، اون چند لحظه ا..  هووم

 کارو بکنم ؟ نیچه طوره منم ا.. چه جالب : تکون دادم  سرمو

 نیحتما به منم نشون بد نیاگه نوشت...  ستین يفکر بد:  دیخند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ٢١٧ 

 !کنما  یم یدونست دارم شوخ یم..  ینالوت

 ! نیسیمن تو فکر بودم بدم شما برام بنو.. بابا  يا: خواروندم  سرمو

 من چرا ؟:کردم و به خودش اشاره کرد  یمکث

 کنم  دایبگردم متن پ شهیآخه خودم حوصله ام نم -

 لبش نشست ياما لبخند دوباره رو.. شد  یو نگاهش شاک دمیخند

 .. نیسیپس همون بهتر که ننو -

 برام  نیسیشما بنو گمیم..  گهیهمون د -

 ...چرخوندم که  نیچشمهامو به طرف یبه طور مصنوع.. تکون داد به نشانه تاسف  نیرو به طرف سرش

اشون  رهیشدم و به نگاه خ يجد..  دیلبم خشک يکتابدارا ، لبخند رو شخونیو دوستش کنار پ يبچار دنید با

 .. رفتم  يچشم غره ا

 شده ؟ يزیچ: صورتم بچرخه  يرو رانیباعث شد نگاه ام سکوتم

 کتم ، به سمت اونها برگردهحر دنیبا د و

 ...شنا  ی؟ م نیک نایا -

... موندم  یتفاوت م یکاش ب.. افتاده باشه ، ساکت شد و دوباره سر جاش نشست  شیهو انگار که دوهزار هی

تونم عکس العمل  ینم چیکه ه یلعنت به من... دادم تا اون متوجهشون نشه  ینشون نم یکاش عکس العمل

 ..هام رو کنترل کنم 

 گفتم  یم يزیچ دیبود و با نییسرش پا.. شدم  رهیو در سکوت بهش خ.. شد و ساکت شدم  ساکت

 !خوشگله  -

 ؟  گفتیم يزی؟ اون بود که چ دمیشن درست

دونفر خانم مسئول کتابخونه داشتن با  یول.. به حرفاومده باشه  يا گهیکس د دیانداختم شا یاطرافم نگاه به

 ..پس ! و دوستش نبود  ياز بچار يخبر.. کردن و  یهم صحبت م

  دادیبهم م یلبش نشوند که حس تلخ يرو يرو باال آورد و لبخند سرش

 با نمک .. هم خوشگل ، هم  -

مبارك صاحبش ؛ به .. زاد باشه  ياصال پر.. تو دل برو ..  پیخوشگل ، خوش ت.داره ؟ باشه  یمن چه ربط به

 داره ؟ یمن چه ربط
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هم  یدختر خوب ادی؟ اون طور که به نظر م نیزن یاش م نهیدست رد به س یما واسه چ، ا هیدونم فضول یم -

 ..  نیتون یم.. هست 

:  ووردمیو باالخره طاقت ن شدیام نشسته بود ، هر لحظه پررنگ تر م یشونیپ يجمله اش تو نیکه با اول یاخم

 ؟ يداد یجواب منف يشما چرا به دکتر نور

قصد نداشتم ... رو زده بودم که برام سوال شده بود اما  یحرف...  رهیمتوقف شد و در سکوت بهم خ.. کرد  کپ

 بود دهیمطرحش کنم و فقط به خاطر حرف خودش از دهنم پر

که لب  يو درست لحظه ا.. هم باعث شد راسخ تر بشم و کنجکاو تر  نیو هم.. انداخت  نییسرش رو پا دوباره

 صداش بلند شد .. محکوم کردنش  ي؛ برا دنیپرس شتریکردن و سواالت ب يپافشار يباز کردم برا

 خواستم  ینبود که من م یکس يدکتر نور -

رو دوست داشت ؟  يا گهیکس د... پس ... پس ... موندم  رهیحرکت خ یبار من بودم که ب نیشدم و ا شوکه

 گذشته بود ؟ يمثل نور یکس تیش از موقعدر کار بود و به خاطر يحدسم درست بود ؟ پسر عمه ا یعنی

 ! ایخدا

 ؟ نیرو دوست داشت يا گهیکس د یعنی -

 ... راستش ... نه نه : سرش رو باال آورد  يشد و به تند هول

 چطور بگم ؟: گرفت  يانگشتهاش شد و تک تکشون رو به باز ي رهیخ

 ...اش شده بودم و سرا پا گوش انداخت  رهیکه خ یبه من ینگاه مین

رو  يدکتر نور... من ... ما ... ام نگاه کنم  ندهیبه چشم همسر آ يوقت نتونستم به دکتر نور چیراستش من ه -

 میکه چطور آشنا شد نیا.  دمیروز ثبت نام د... دانشکده  نیقبل اومدن به ا یحت..  هیپا يقبل از درس توپولوژ

پدر من .. خوب .. ساله  یمرد س هیسالم بود و اون  18من اون موقع فقط .. .  یداست ولداستان ج هیخودش 

با  یلیحس خ نیو هرچند ا...  دمید یپدرم م فیهم رد يرو مرد يسالش بود و من دکتر نور 42اون روزا فقط 

  نیهم... وقت عوض نشد  چیه یاحساس اون فرق داشت ، ول

 !شد  رهیبار به چشمهام خ نیا و

 بود و شونه هام سبک تر شده بودن  لیو تحل هیدر حال تجز مغزم

  نیحاال شما بگ -

 بگم ؟ دیرو با ی؟ چ یچ
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 بگم ؟ دیرو با یچ: زدم  يزور لبخند به

 چرا اون دختر خانم نه ؟ -

  دیو نگاهم به اطراف پر کش دمیبه پشت گردنم کش یدست

 ..و اال  نیاسمش رو نگفت -

 کردم  دایفرار پ يبرا یش مکث کرد و راهصورت يرو چشمهام

 شیناراحت.. اومد  ياسم خانم نامدار ی؟ راست رونیب دینکش دیرو از زبون مج یکی نیا يخانم نامدار.  يبچار -

طور  نیاز شما انتظار نداشتم که ا.. من  ي؛ اونم جلو نیدیپر یاون طور بهش م دی؟ اون روز نبا نیرو رفع کرد

  نیباهاش برخورد کن يبا تند

 ..نگاهش دورتر بود اما .. هنوز ! صورت من بود  خیچشمهاش م هنوز

بازگو  میواسه مر دیرو که نبا يزیچ نینازن نکهیاونقدر از ا. راستش دست خودم نبو : با مکث به حرف اومد  و

 ...خوب  یول ..دونم کارم درست نبود ؛ ازشم بعدا معذرت خواستم  یم... کرده نارارحت بودم که 

شما ،  يجلو..  دمیخجالت کش یلیخوب آخه منم خ:کردن مشغول شد  هیلحنش برگشت و تند تند به توج و

  میمر يجلو

 بد بود ؟ یلیحاال به نظر شما رفتارم خ: باز رو به افول رفت و شونه هاش افتاد  و

لبخند  نیپرت کردم ا يضوع بچارحواسش رو از مو نکهیو حس ا.. لبم نشوند  يرو يبچه گانه اش لبخند لحن

 کرد  تیرو تقو

 ..به هر حال اون خودش اول باعثش شده بود . نداره ، رفتارتون اونقدرام بد نبود  یبیع -

 ..خودش بود  ریاول تقص گمیخوب منم م: تکون داد  يرو تند سرش

 یبیع گمیمنم که م: خودم رو جمع کردم  يتا حدود شیصورت درهم و شاک دنیبود بخندم اما با د کینزد

 !ها  شهیاالن وقت رفتن من م میسرگرم صحبت شد رانیخانم ام. نداره 

بود ، داشت ازش جدا  ستادهیا رانیکه معلوم بود تا اون لحظه کنار خانم ام ي، بچار دمیدر کالس که رس کینزد

 باعث شده بود اخم کنم  نمیو هم شدیم

 گفت ؟ یم یچ -

بود ؟ اونم بدون خانم  يو کنار بچار نجایچرا اون ا یول.. حان هندسه بود و بچه ها سر جلسه بودن امت روز

 خانم ؟  نیو نازن يموسو
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 ؟ نیاومد یشما ک.. سالم :  دیجمله به طرفم چرخ نیرفت نگرفته بود و با ا یم يکه بچار يچشم از رها هنوز

 .. ایطور نشون بده ؟ آروم بود  نیکرد ا یم یسع ایتفاوت بود واقعا  یب

 گفت اون خانم ؟ یم یچ..  رانیخانم ام: تونستم آرامشم رو حفظ کنم  یمن نم یول

 ؟ نیکن یاگر بگم حرفش مربوط به شما نبود ، باور م -

 سراغ شما  ادیدونستم که ممکنه ب یم دی، با دنیکتابخونه علوم ما رو با هم د يکه تو ياصال همون روز. نه  -

 گفته باشم ؟ يزیمن چ نکهی؟ از ا نیناراحت یحاال از چ -

به  یناراحت باشم که اون حرف دیچرا من با.. اومد  یحرفش دو پهلو به نظر م... لحظه ثابت موندم  هی يبرا

 زده باشه ؟ يبچار

که شما  باشم یناراحت حرف دیچرا با: گذاشت  ریصدام تاث يتعجب ابروهام از هم فاصله گرفت و بهتم رو از

دوست ندارم به خاطر فکر ! بهت گفته باشه  يزیاون چ دی؟ اتفاقا برعکس ، من نگرانم که شا یزن یبهش م

 بچه گانه خودش ، مزاحم تو بشه يها

لبهاش  حیلبخند مل نکهیاز ا شیو در آخر پ شدیکه تو هم رفته بود ، باز م یکه با هر جمله ام صورت دمید یم

 !انداخت  نییتمام صورتش پخش بشه ، سرش رو پا يتو

.. شده بودم و  عیلبخند وس نیا دنید يتشنه ... چونه اش نشست  ریو ز دی، دست دلم پر کش يلحظه ا يبرا

 کاش مال من بود 

اون  ينه ؟ اما تو ایبود  دایاز صورتم پ میدونم کالفگ ینم... زدم  یکیرو جمع و جور کردم و لبخند کوچ خودم

 تونستم نشون بدم یبود که م یتنها عکس العمل نیحرکت موندن شده بود و ا یلحظه ، تمام تالشم معطوف ب

 ؟ نی؟ مگه االن امتحان ندار نیستادیا نجایشما دوتا چرا ا -

تو  دیبر.  دی، استادتونم رس ایب: کرد  یرو حمل م يبازدار ؛مسئول آموزش گروهمون ؛ بود و پاکت کاغذ خانم

 گهید

باهامون  شتریدو سه قدم ب يگفت ، استاد شوشتر یراست م... گروه اشاره کرد  يبه سمت راستمون و راهرو و

 به ابروهاش افتاده بود  یاخم کرده بود و گره باز نشدن... اما .. فاصله نداشت 

نبود که  یکس ياستاد شوشتر..  میوارد شد يحرف اضافه ا چیو بدون ه میکرد یبه اون و خانم بازدار سالم رو

 !از حد باهاش هم کالم شد  شیب هیطور برزخ نیا یوقت
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جا  رانیاز شانس خوبم ، درست پشت سر ام...  ستادیا زشیبازدار برگه ها رو پخش کرد و استاد پشت م خانم

رو  شمیپ قهیحس خوب چند دق.. به روش بپاشم  يهم باعث شد موقع گذشتنم دوباره لبخند نیشده بودم و هم

 .. يهمجوار نیکرد ا یم دیتمد

جا بذارمتون  هیخواستم  یم.. هم امتحان دارن  میکارشناس يخوب ، گفته بودم که همزمان باشما ، بچه ها -

 نشد  یول

 ما نشست و اخم هاش رو از نو ساخت  يرو ي، لحظه ا دیچرخ یکالس م يکه تو ینگاه

 خانم بازدار امروز مراقبتونن  یزنم باز ، ول یبهتون سر م -

 ..رفت  رونیاز کالس ب يشتریب حیتوض چیخاطر بدون ه نیو به هم.  یهیبود وبد يتکرار حرفهاش

 تمام شد.. اوفف : اومد  رونیپشت سرم ب دیکه مج دیطول نکش یلیخ

سرسرا  يخانم تو نیشده بودن و مطمئن بودم نازن رونیب شیپ قهیدق 5کمتر از  رانیخانم و خانم ام نینازن

خانم منتظر  نیهمراه نازن رانیکردم ام ینزده بود و دعا م رونیهنوز ب يخانم موسو..  کشهیرو م دیانتظار مج

سرم رو بلند کرده  يامتحان چند بار رخاطر هم س نیو به هم نمشیخواست دوباره بب یدلم م.. مونده باشه 

 ینم... بودم اما  دهیخانم بازدار رو به جون خر يهم تذکر ها يدوبار یکی یحت.. بودم و بهش زل زده بودم 

 باره از کنترلم خارج شده بود  کیبه  زیهمه چ... دونستم چم شده 

 ... و حدسم درست بود انگار  دمشید..  دمشید

 چطور بود ؟: قدم شد  شیپ يخانم نامدار میدیکه رس شونیقدم هیکردم و به  یرو همراه دیمج یخوشحال با

به  یباعث شده بود بچه ها حساب میکه دوشنبه بعد داشت يامتحان جبر...  میوقفه مشغول بود یبعد رو ب فتهه

 .. بودم  دهیآموزشگاه د يدوبار اونهم تو یکی، فقط  میرو هم بر خالف خواسته قلب رانیام...  فتنیتکاپو ب

گذاشته بود  يدرس انرژ نیا يواسه گفتن داشت و اونقدر رو يادیز يحوفا ي، خانم موسو شدیجبر که م نوبت

پر بودن خانم  نینداشت ، اما هم یهم دست کم رانیهر چند خود خانم ام... بود  یمیاستاد کر یکه سوگول

 !نداره  منبه کمک  يازیهم بر بخوره ن یاگر به مشکل یکرد که حت ی، مطمئنم م يموسو

سروکله  گهیبودم ، د دهید رانیرو کنار خانم ام يمن بچار نکهیرست از بعد اهفته و د هی نیا يتو نکهیا بیعج

 یحاضر شده بود اما مشخصا سع نکهیهم ، با ا نشونیسر کالس حل تمر ینشده بود و حت دایاش دورو برم پ

 یچ دمیپرس یم رانیخانم ام زا دیبا! کنه  يریجلوگ مونیتماس چشم ایمن  يکرد از مکث نگاهش رو یم

 کردم  یموضوع ازش م نیبابت ا یتشکر حساب هیآوردم و  یم رشیگ دیبا.. بهش گفته ؟
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 هیگرفته بود تا  یاون روز رو هم مرخص دیحال ، مج نیامتحان داشتن و با ا گهید کشنبهیخانم  نیو نازن دیمج

 یشگاهینما يرفه هااز غ یکیکه از پشت  یرو پشت تلفن بهم اعالم کرد و در حال نیا. به استادش بزنه  يسر

گرفته بودم پس بدم ، درجوابش که دنبال  نترو که اما یتا کتاب شدمیکه برپا شده بود وارد کتابخونه علوم م

 ینم یبودم و حت دهیرو از بعد امتحان ند يو موسو رانیخانم ام... کردم  یاطالع یگشت اظهار ب یزنش م

بهانه  نیخانم همراهشون بود و به ا نیاگر نازن شدینه ؟ چه خوب م ایخانم باهاشون هست  نیدونستم که نازن

 تونستم کنارش باشم  یرو م يا قهیهم که شده ، چند دق

روبروم  يصحنه  دنیبا د... جاش رو بپرسم که  دیتا از مج دمیکش رونیب بمیرو از ج میکتاب ، گوش لیتحو بعد

محکم تر از ..  شهیکه باخته بود تند تر از هم یقلب مات شدم و... هوا خشک شد و مات شدم  ي، دستم تو

 ...به تکاپو افتاد  شهیهم

روزا بود ؛  نیا يشگاههایاز نما یمیثابت ن ي؛ که پا یعفاف و حجاب يغرفه  يتو يهمراه خانم موسو نویم

 ...  دیرس یبه نظر م شهیمعصوم تر از هم... بود و صورتش  ستادهیصاف ا... به سر داشت  یبود و چادرمل ستادهیا

صورتش رو با  رمیخواست جلوتر برم و قاب بگ یدلم م... گفت  یم يزیو چ زدیلبخند م يبه خانم موسو داشت

لحظه  نیبرم و به هم بزنم ا شیتونستم پ ینم... تونستم  ینم... بود  دهیچسب نیاما انگار پاهام به زم.. دستهام 

بندازه و من رو محروم کنه از  نییهم سرش رو پا ازروزهاش ، ب نیه عادت اب دمیترس یم... لبخند رو  نیا... رو 

 ...تماشاشون بودم  يگذشته تشنه  يکه تمام هفته  ییچشمها دنید

 آ ، آ -

 ...شونه ام نشست  ي، همراه با دست صاحبش رو ینچیپنج ا یگوش و

 برگشتم  دیدل کندم و به طرف مج یسخت به

تو که چهار فنر دورت باشه کنجکاو  يتابلو ي افهیراهشه ، نه اون ق نیا نیبب: هوا تکون داد  يرو تو شیگوش

 که چه خبره ؟ شهیم

 ؟ یراه چ: سر تکون دادم  جیگ

 شدن  اریمحو .. زدن  دی، د زمیزدن عز دید -

 نقدریکه ا ییاز تو ، نه ؟ هرچند ، يدینفهم: اش شده بودم نگاه کرد و سر تکون داد  رهیکه همچنان خ یمن به

 انتظار نداشتم  نمیاز ا شتریب یبرس نجایتا به ا يطولش داد

 شد ؟ داتیزدم ؟ اصال تو از مجا پ یم دیگفته من د یبرسم ؟ به کجا ؟ ک نجایا به
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که  يکرد یم یداشت کاریچ تی؟ اصال با گوش یکن ینطق م يغرا دار نقدریا یچ يدرباره  یصاف بگ شهیم -

 ؟  "آ  " یگیم یه

از همون  یمرخیروش نقش بسته بود ، با ن رانیام نویاز م یکینزد يعکس نما... روم گرفت  يرو جلو یگوش

 ... یصورت دوست داشتن

  دیکه عقب کش رمشیآگاه دستم رو دراز کردم تا بگ ناخود

کارو  نیا ی؟ واسه چ يریعکس بگ رانیخانم ام.. گفته تو از مـ  یک: کردم و دوباره به صورتش زل زدم  یاخم

 ؟ يکرد

 !برد  یمن لذت م تیو عصبان یناراحت دنیداشت از د قایدق

از دوستام  یکینشون  رمیخواد ازش عکس بگ یدلم م. اصال به تو چه ؟ دوست زن خودمه : زد  یثیخب لبخند

 ؟ یکاره اش یبه تو چه ؟ چ. بدم ، سروسامونش بدم 

خودم  یاالن پاکش نکن نیهم دیمج: اش شدم  ینیجلوتر رفتم و باعث عقب نش یتر شدم و قدم یعصبان

 کنم  یخورد م تویگوش

خشناااا ،  نقدیا ستیخان ؟ مرد خوب ن اوشیس يخشن شد نقدهیاوا خدا مرگم بده چرا ا: نازك کرد  صداشو

 ؟ گنیم یمردم چ

چته بابا : کرد  میرو پشت سرش قا یگوشبه در کتابخونه ،  دنشیبرداشتم که همزمان با چسب يزیسمتش خ به

 چرا ؟ یشیم یوحش.. ، واسه خودت گرفتم عکسو 

 واسه من ؟ واسه من چرا ؟: موندم  ثابت

 ..  میدیهمه نقشه کش نیآخه که ا میبست دیتو ام ی، من موندم ما به چ یچقدر تو خنگ -

  نمینازن یگوش:  دیکش شیبه گوش یدست و

 یچقد گرفتمش ؟ بِرنده بِرند ، م یدون ی؟ م يدیبشه خودت خسارتشو م شیطور: به سمت خودم گرفتش  و

 ؟  یفهم

که  هیخزعبالت چ نیصاف بگو ا: آرومتر شده بودم اما هنوز طلبکار بودم  نکهینثارش کردم و با ا یی "برو بابا  "

 ؟  یگیم يدار

تا حاال نقشه  یاز ک نیمن و نازن گمی، سه ساعته دارم م ویک يمعدل الف ؟ آ يدونم تو چطور شد یمن نم -

 !داده  جهیکم نت هی، تازه حاال اون همه زحمت  نیبش کیبه هم نزد نویتو و م میدیکش
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 ؟ یکن یمسخره م... ؟  یواسه چ ی؟ از ک دنیدینقشه کش: و واج نگاش کردم  هاج

؟  نیو در رفت نیزد يفکر کرد ؟ فکر کرد یپس چ..  نیکتابخونه مچمونو گرفت نیکه تو هم ياز همون روز -

که دنبال  می، مغز خر نخورده بود میشما رو صدا کرد دمونی؟ اون همه واسه هر خر يدینه جانم ، کجاشو د

 ... میبر رونمیتازه با شما دوتا ب!  میسرخر بگرد

 انیکه خانواده هاتون نخواستن ب یگفت یم میپس الک! واقعا  يدیزحمت کش -

 نه اون که راست بود : تو لک رفت و زمزمه کرد  یکم

که راه به راه  مینبود نیاگه من و نازن ي؟ نه واقعا فکر کرد یپس چ میدیزحمت کش: دوباره صداشو باال برد  و

  ياز من دار يدار ی؟ هر چ يبود نجای، االن ا میتو دانشکده شما دوتا رو مچ کن

 طورم نگام نکن  نیا: چونه امو هل داد  و

 اری هیشب شتریب.. بودن  دهیکه کش ينقشه ا.. که متقبل شده بودن  یهمه زحمت نیا... ام گرفته بود  خنده

 ..کردن ما و تازه  قیماهه نشستن به تشو 6... دوازدهم شده بودن 

ستم به سمتش که خوا نیاما هم... و همون دست به کمر سر تکون دادم و به سمت مخالف نگاه کردم  دمیخند

 بود  ستادهیما ا یکه دو قدم دمیخانم رو د نیبرگردم ، نازن

 وسط  ایسه ساعته ؟ شمام ب يستادیگوشه ا هیپ چرا : شدم و جلو رفتم  متعجب

اومدم ..  زهیچ..  دمیبه تهش رس نیهم. االن اومدم .. دست به آب .. بودم  زیمن چ.. نه به خدا نه : شد  هول

 با اجازه من رفتم . بگم بچه ها رفتن بوفه 

 انگار نبودن  گفتیراست م... بودن نگاه کردم  ستادهیتوش ا يو موسو رانیکه خانم ام يسمت غرفه ا به

  گمیم کیتبر یراست: عقب گرد کرد  یو قدم ستادیکه ا دمیکه برگردوندم ، د سرمو

 ازمون دور شد عیسر یلیبده ، خ دیبه مج یحت یمهلت حرف نکهیبدون ا و

 چش بود ؟ نیا -

 یکردم در م یقرض م گهید ي، منم بودم دو تا پا يدیطور که تو بهش توپ نیواهللا ا: بهم رفت  يغره ا چشم

 ؟ يریبگ ادیخانومو  هیشعور برخورد با  يخوا یم یک. رفتم 

 کناالن پاك  نی، اون عکسو هم ایثان.. اوال  رنیگ ینم ادیشعورو  -

 شده واسه من  یمال لغت... خب  یلیخ- -

 ؟ شیخوا ینم یمطمئن يجد يحاال جد:  دیکش رونیب بشیاز تو ج ویگوش
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 بود ؟ یکار درست... اما ... خواست داشته باشمش  یواقعا دلم م.. لحظه مردد شدم  هی

 زنم  شیخوام برم پ ی، م گهیزود باش د -

 .. لیزنم زنم ، زن ذل. خب  یلیخ -

 ..کنم  یفوقش خودم بعدا پاکش م..  دمیکش رونیب مویگوش یحرکت آن هی يتو و

  ادیبفرست ب -

 روراست باشه  دیآدم با.. آ بارك اهللا  -

 دیو سر انگشتهاش رو بوس دیبچه ، لپم رو کش هیمثل  و

 ؟ يخواستگار میبر یحاال ک -

و  نیدهنتونو نگرفت يخودت و زنت جلو بفهمم ایاالن گفته باشم ؛ بشنوم  نی، هم دیمج: نگاهش کردم  زیت

 ؟  رمشیخوشم اومد بگ یکی؟ مگه قراره من تا از  هیگفته حاال خبر یک... ، نه من نه تو  نیگفت يزیچ

دلتم !  يهست که ملت منتظرش باشن بره خواستگار میاصال انگار چه تحفه ا... خب  یلیخ: ترش کرد  رو

 بخواد 

  یانداخت یاالن شلنگ تخته م نیکثافت تو که هم -

  يکرد یم یعزب اوغل نطوریخوحاال ، منم دلم سوخت برات ا -

 !کنم  یدارم باهات صحبت م يشو ، جد يلحظه جد هی دیمج:  ستادمیا

 ؟ ستیحواسم ن یعنیکنم  یم ی؟ که چون دارم باهات شوخ يفکر کرد یچ.  یواقعا که ابله -

 !دلخور رو برگردوند  و

 بابا  يا

دونم اون چه  یکه ، من هنوز نم گمیاحمق به خاطر خودم نم: رفتم و دستمو دو گردنش حلقه کردم  شیپ

 سر زبونا بندازمش ؟ یالک یواسه چ.. داره ؛ خودمم که نه به داره نه به بار  یحس

 ..آره ، منم که خر  -

 ؟ یچ یعنی -

شما دوتا هم که شده  دیکنم به ام یو بتونم راض نیکه منم نازن اری، فقط زودتر سروتهش رو هم ب یچیه -

 نجایبمونه ا

 داره ؟ یچه ربط -
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 ای، س دیمج -

  میدیبود د ستادهیا کیزیگوه ف يورود ي، آرمان رو که روبرو میکه بر گردوند رو

 ؟ نیکن یکار م یچ نجای؟ ا نیچه طور. سالم  -

 شگاهیاز نما میریچادر بگ رانیواسه خواهر خانم ام میاومده بود یچیه -

 ؟ پهیهم داشت ؟همون خوش ت يخواهر چادر رانیدونست ؟ اصال مگه ام یسمتش برگشتم ، اون از کجا م به

 شما دوتا ؟ -

 نجایتو ا.. اوده تنها نباشم  اوشمیمنم که هر جا زنم بره هستم ، س.  نیو نازن يو موسو رانینه ، خانم ام -

 ؟ یکن یم کاریچ

 یکیاومدم دنبال ن: باال انداخت  يجمع کرد و شونه ا لبخندشو

 ؟ یکین -

 دوست دخترم : داد  حیزدم و آرمان خودش توض دیمج يبه پهلو يا سقلمه

 ؟ يپ چرا پکر.. آهان  -

 میبحث کرد.. بگم ؟  یچ: تکون داد  سرشو

 ؟ یکی؟ ن یبا ک:  دیواضح بود از دهنم پر نکهیا با

 !چه موزون :  دیخند دیمج

 زد يلخند مچهیدوباره ن آرمانم

 ؟ نیدعوا کرد یحاال سر چ -

  نایا اوشیسر س...  يا -

 من ؟: چارتا شد  چشمام

  رانیتو تنها که نه ، تو و خانم ام -

 ؟ چرا ؟ رانیمن و خانم ام! شد  شتریب تعجبم

  ي؟ جونمونو باال آورد یزنیحرف م يدار یآرمان صاف بگو درباره چ:  دیمج

 استاد دانشگاه خودمونه ؟ یکین يگفته بودم که بابا: من زل زد  يچشمها يو تو دیکش شیشونیبه پ یدست

 خوب: خورد و همزمان به حرف اومد  یکه تکون م نمیرو بب دیتونستم سر مج یگوشه چشم م از



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ٢٢٧ 

دوستش سر ما داشت که اونو و  یلیچه دل.. آرمان انجام بدم  دیتائ يکار رو هم برا نیتونستم ا ینم یمن حت اما

 دعوا کنن ؟ اصال چطور ما رو به هم ربط داده بودن ؟

 .. نایخوب ا -

به خودت  امیخواستم ب یالبته من م: چرخونده بود به طرف خودم سوق داد  دیرو که به سمت مج یباز نگاه و

 .. دمتید نجایبگم که ا

 ...خووووب : طاقت تر شد  یب دیمج

از قرار . هم هستن  يدکتر شوشتر ي هیاستادانن و از قضا همسا يساکن کو نایا: دست و زبون به حرف اومد  با

 ..بود  ینیشب نش شتریهاشون بود و البته ب هیهمسا نیاز هم یکی يتولد بچه  ی، مهمون شیدوسه هفته پ

 ..خوب : به حرف اومدم  خودم

همه اش حول و حوش شما دوتا بود که  دهیرو با هم شن يو نور يدکتر شوشتر يحرفا یکی، ن هیتو مهمون -

 بود 

 ؟  يبازم نور! من  يخدا

 حاال ؟ گفتیم یچ..  زیهمه چ یب کهیمرت -

... درواقع  زدیم رآبتونویز: کرد و به خودم جواب پس داد  شینگاه میبود اما آرمان فقط ن دهیپرس دیمج نکهیا با

 رانیام نکهیا یو حت نیداد یبروز نم يزیاما چ نیو از اولم دوست بود نیدوست یعنی..  نیباهم نکهیا يدرابره 

با تو هم به خاطر تقلب و  نکهیآخر سرم ا.. و  داشاره کرده بو دیاش با مج عهیو به شا ستیپاکم ن نیهمچ

 ..معدلش رو ببره باال  یکه کمکش کن نیرسوندن دوست شده و ا

..  میکرد یاما انگار اشتباه م.. کنه  ینم يکار گهید میکرد ینبود و فکر م يمدت ازش خبر هی!  شدینم باورم

  میزد یکه حدس م يزیتر از چ يا نهیک.. بود  يا نهیک ينور

 ..دوسه بار بند کرده  هی یکیاز اون موقع ن:  دادمیادامه داد و شوك زده بهش گوش م آرمان

 کارو کرده ؟ نیکنم ؟ چرا ا کاریچ دیبا حاال

 ! ...، براش سوء تفاهم شد  ستیطور ن نیا رانیام نویکه م ستادمیمنم که سفت و سخت ا -

 بود  یآبرو کردن ما چ یطور ب نیقصدش از ا اصال

 و تاپ هم  پیبه ت میبحثمون باال گرفت و زد -

 داشت براش که ما رواز چشم استاد بندازه ؟ يا دهیفا چه
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 االن ؟ یکن کاریچ يخوا یکنم ، تو م یدرستش م يجور هیرو  یکیحاال من که ن -

 ؟ کاریچ:  میحواس جواب آرمان رو داد یفکر بود و هردو همزمان و ب يهم مثل من تو دیمج

شعور براشم مهم  یب.. نداره  یکه دوم هیآدم متعصب کیبه تن شما دوتا نخورده ،  شیِپِ..  گمیرو م يشوشتر -

 هیبق يجلو ای يفور..  یباش دهیسر کالس و چقدر اصال زحمت کش يبود يو چطو یهست یکه تو ک ستین

بود ، ناکس فرداش سر کالس  دهیمنو با دوست دخترم د 5ترم ..  کنهیات م ادهیسر نمره پ ای،  کنهیم عتیضا

 .. و انداختم  1جبر .. ، جوابشو دادم  هیدونستم چه جور آدم یمنم نم.. کرد  خمیسنگ رو 

 !رسد  یم يباغ بر نیهر دم از ا... ردو بدل کردم  ینگاه دیو واج با مج هاج

 نگفته تا حاال  يزیبه من که چ یول: کردم  زمزمه

 حرف قضاوت کنه ، نه آرمان ؟ هیبا  نطوریکه هم ستین نطورامیا. نداره  ییخوبه پس ، از شما آتو -

، روز  شیپ يهفته  نی؟ اصال هم یبود چ دهید رانیام رو به ام رهیکه نگاه خ ينداشت ؟ پس روز ییمن آتو از

 ينور ياز حرفا يتونست سرچشمه ا ی، م رانیمن و ام يلبها يرو ياون اخمش به خنده .. حان ش امت

 گرفته باشه ؟

 باهاش صحبت کنم رمیمن م: احتماالتون ، قصد رفتن کردم  یو بررس دیآرمان و مج يتوجه به حرفا یب

 یخوام بهش بگ یم ی؟ چ یباهاش صحبت کن ویچ یکجا ؟ چ: امم نشست  نهیس يرو دیهوادست مج یب که

 اصال ؟

  یفهم ی، تو نم دیبرم مج دیبا -

 يگتره ا نطوریکه هم ستی، االن وقتش ن یستیکه متوجه ن ییتو. شم  رفهمیفهمم ؟ بگو تا منم ش ینم ویچ -

  رانیتو و خانم ام. ؛ همراه هم  نیهردوتون بر دیهم ، با یکارو بکن نیاگر قرار باشه ا یحت.. سراغش  يبر

سنگ  هیفقط  نیآرمان ، ا يبرا دیشا.. گرفته شده بود  ياعصاب هردومون به باز..  میملتهب شده بود ردوه

و  میکه هم از سرچشمه باخبر بود دیمن و مج يدونست ، اما برا یمنشاش رو نم یکوچک بود که حت يانداز

  یوضع و پر از ناراحت نیکننده بود ا کی؛ تحر ينور تیهم از ن

 میمن و رفتارم باش لشیوجود داشته باشه و دل ينور ياز حرفا شتریب يزیممکنه چ.. تونم  ینم دیمج شهینم -

و براش مث آب  يدست شوشتر رینمره ناقابل ز 8دونم االن  یکه م یتونم دست رو دست بذارم وقت ینم... 

 خوردنه انداختن دانشجو

 بهتره  نیباهاش حرف بزن یی؛ دوتا يسراغ شوشتر نیو با هم بر ششونیبوفه پ میریاالن م. خب باشه  یلیخ -
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درست کرده و باز از  گهیدردسر د هی يبگم که باز نور رانیچرا ؟ آخه چطور به ام یدون یم زویتو که همه چ -

خودش بگم  يرو يکه جلو ستین یراحت نیبه ا...  دیاستفاده کرده ؟ منم گاف دادم مج هشیوجود من بر عل

 !شده  يبر علت قضاوت شوشتر دیمز یچ

 ..رو ؛ آروم که نه ؛ ساکت کنه  دیتونست مج يبود اما حرفهام تا حد ختهیبه هم ر یواقع يبه معنا اعصابم

 هیچند ماهه  يتونه زحمتا یم يچطور..  يخدا لعنتت کنه نور: کردم و آروم آروم دوباره به حرف اومد  یمکث

 ؟ يا نهیک نقدریبه باد بده ؟ آخه آدم ا یراحت نینفر رو به ا

 رمیمن م: حرکت کردم  دوباره

، اما منم  هیشما و نور نیب یچه خبره و چ نیگ یهرچند به من نم: بار توسط آرمان  نیدوباره متوقف شدم و ا و

 یگیم يزیچ هیهو مث من  هی،  ستین یرفتنت کار درست يزده سراغ شوشتر جانیطور ه نیکنم ا یفکر م

 یکن یبدترش م

 یمیبه دکتر کر میاصال بذار بر.. اصال .  ایس گهیراست م: کرد  تیهم ازش حما دیلب از لب باز کردم مج تا

  میبگ

خودش رك به دکتر گفته بود  يتونه بکنه ؟ نور یم کاریچ یمیهم ، دکتر کر میبگ میاگر بر: زدم  يپوزخند

 ياگر از ماجرا یبدتر لج کنه ؟ ممکنه حت یکن ی؟ فکر نم هریبار م ریهم ز يشوشتر یکن ی؛ فکر م زویهمه چ

خودش و همکارش  يبه خاطر آبرو شتریب یمی، اون موقع کر یدرثان..  رهیباخبر بشه ، طرف اونو بگ يعزل نور

نشده به  یچیاگر هنوز ه رهیگ یپشت دوتا دانشجو رو م یک. بود که اون طور سر و تهش رو هم آورد 

 حلش کنم ؟ يبهتره که خودم با شوشتر یکن یبزنن ؟ فکر نم ياستادشون انگ اهمال کار

امتحاناتش رو  جیزود نتا یلیخ يدونستم شوشتر یم... نممونده بود  یگفتن باق يبرا يزیچ.. نداشتن  یحرف

 نکرده سراغش برم  يتا کار دیو با کنهیاعالم م

 دهیکردم که دعام به اجابت رس یدعا کرده بودم تنها باشه و خدا رو شکر م. ..اتاقش بود  يتو میحدس قبل طبق

  یصندل يدو ابروش نشست و خودش رو ونیسالم که کردم ، اخم آشناش م... 

 بگو کارت رو ؟. سالم  کیعل -

 کردم ؟  یشروع م دیمقدمه من چطور با نیا با

 .. که آماده کرده بودم  یهر حرف.. بود  دهیاز ذهنم پر زیچ همه

 نیبش: کردم و خودش دوباره به حرف اومد  یمکث
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 ریافتاد که ز ينگاهم به برگه ا.. مقابلش گره کرده بود  زیم يرفت که رو ییاراده چشم هام سمت دستها یب

 ...دستها بود  نیا

 آم  -

 نه ؟ يبه خاطر نمره اتون اومد -

 گفت ؟ یم ی؟ چ یچ

 استاد ؟ دیببخش -

 نه ؟ يبه خاطر نمره هندستون اومد دمیرسپ -

 ! نمیدر بب يرو رو يزیدقت نکرده بودم که چ یمن حت.. انداختم  ینگاه میپشت سرم ن به

 ..، به خاطر تقلبتونه  یبدون يخوا یاگر چراش رو م -

 ؟ کدوم تقلب ؟ تقلب

همون : باز به حرف اومد سخت شد و  یانداز شد که چهره اش کم نیاتاق طن يآخرم ، تو يانگار جمله  و

 .. رانیام نویتو و خانم م..  نیامتحان هندسه داشت يکه سرجلسه  یتقلب

 ..زده ام کرد  رونیاز حدقه ب يچشمها يحواله  يپوزخند و

 استاد  نیکن یاشتباه م -

 ؟ يدرباره : باال انداخت  ییابرو

 ؟ یچ ي درباره

 يبد يدونم که حرفها یم..  نیدیکه شما شن ستین يزیموضوع اون چ..  رانیمن و خانم ام يدرباره  -

 ...اما  نیدیشن رانیدرمورد من و خانم ام

کنه  یم کاریچندساله ات ، داره چ نیزل بزنم و بگم همکار و همنش يشوشتر يچشمها يخواست تو یم جرئت

 .. میدید یم يصدمه بد نویما و به خصوص م يکردم ، هردو یکارو نم نیا نیاگر االن ا... اما ... 

 ..نداشته و شما  یدرست تیحرفها رو بهتون زده ، ن نیکه ا یکه کس نهیا قتیاما حق -

پله باالتر  هیو  یگرفت سانستویبزرگ منش ، فکر نکن تا ل يآقا نیبب: از جا جست و به طرفم اومد ..  دیخروش

حاال .. به تن من پاره شده  ، يکه تازه تو تنت کرد یرهنیپ..  یهست يا دهیشخص خاص و فهم یلیخ ياومد

من  يکه تو رو دهیاجازه رو م نیپر شدم ؟ ادبت بهت ا يا گهیبه حرف کس د یگیو م يسادیمن وا يتو رو

 ؟ یطور صحبت کن نیو ا یستیاستادت با
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خواست خوردم کنه ،  یو اگر م... بود که تمام وجودم رو پرکرده بود  يزیصدم چ کی یناراحت.. شدم  ناراحت

 ...کارو بکنه  نیتونسته بود ا

واسه  یحرف گهیکردم و د نیتو رو قبال مع فیتکل...  رونیب:  دیدوباره غر دیچرخ یم زشیکه به سمت م یدرحال

آوردم و  نییصدام رو پا.. غرورم نبود  يدادن به تکه ها تیاما حاال وقت اهم... گفتن نمونده خرد شده بودم اما 

من فقط گفتم . کنم  نینبود که به شما توه نیا رممن منظو. خوام استاد  یمعذرت م: انداختم  ریو به زسرم ر

  نیستیبا خبر ن یقیحقا هیشما از 

 ؟ یقتیدونم ؟ مثال چه حق یرو نم قتیحق: نشست  زشیپشت م یالتهابش کمتر شده بود وقت از

 يرابطه ا چی، اما من و اون واقعا تا به حال ه نیدیدونم که بد شن یم رانیمن و خانم ام يرابطه  يدرباره  -

،  نیدیدونم که بد شن یهم م دیو مج رانیخانم ام يرابطه  يدرباره ..  میبا هم نداشت يو کار یبه جز درس

 وگریکه همد دهیو همسر مج رانیخانم ام کیدحرفا فقط به خاطر ارتباط نز نیا يهمه . داره  حیاونم توض یول

 ...  يدرباره . دوتا دوست بوده  نیدور و بر ا يادیبه خاطرش ز دیخواستن و مج یم شیوقت پ یلیاز خ

، خانم  گمیخودم رو نم... نه  ای میاهل تقلب هست رانیخانم ام ایاصال من  نکهیا يدرباره : رو باال اوردم  سرم

که هنوز  اشونیاالن از بعض نیهم نیبر نیتون یم..  خورنیسرش قسم م یحت اشیکه همکالس هیدختر رانیام

 ... نیبپرس نجانیهم يدانشجو

 يازین: و باالخره به حرف اومد ..  دادیبا پوزخند به حرفهام گوش م یشده بود و تمام مدت در سکوت ول آرومتر

 نیا به رانیتو و ام يکه رابطه ... کنم  یهام اکتفا نم دهیچون من واسه قضاوتم به شن.  ستین دنیبه پرس

 کالس  رونیطور ب نیو هم..  دمیکه سرکالستون ازت د ییزایچ يبد حیپس چطوره توض...  ستیصورت ن

 ..نداشتم  حیبه جز توض يو چاره ا يریگ یبه اصطالح مچ نیاز ا دیدرخش یم چشمهاش

 ..، اما  گمیبهتون م: چشمهاش زل زدن  يحرفها تو نیبود موقع گفتن ا سخت

 گمیم..  نیعدالت باش یکه اونطور ب نیستین یکنم آدم یچون واقعا فکر م گمیم:  دمیکش میشونیبه پ یدست

که  نهیا قتیحق... سوال برده  ریرو ز یپاک نیکنم رفتار من ا یو فکر م... دارم  مانیاون دختر ا یچون به پاک

که  ياون روز... همه جا دنبالشه  نگاهم، اما مدتهاست که  دمیکه فهم ستین یلیخودم خ.. من دوستش دارم 

اطالع بوده و شما  ینه ، خودش از اون زل زدن من ب ای نی، اما باور کن ادمهیرو خوب  نیشما مچ چشمامو گرفت

کنه و اگر مراب شما چندبار به  یموضوع درباره جلسه امتحانم صدق م نیا...  نیکه متوجه شد نیبود یتنها کس

بود  ششیاز امتحان حواسم پ شتریب یبود که حت ییاز روزا یکیکه اون روم  نهیر اخاط همن تذکر داده ، فقط ب
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صحبت  یدونم از چ ینم..  میکه بخواد حمل بر سوء بودنش بشه نداشت يما رفتار... از کالس  رونیب یول... 

خنده  ، نیدیهمون روز امتحان که دم در کالس ما رو د دیتونم حدس بزنمکه شا یفقط م... و  نیکن یم

که  يهر دونفر يبرا... نیکن یبازم اشتباه م ی، ول نیکرده باش یخاص زیحمل بر چ.. هامون رو حمل بر 

 نکهیا يبازم برا یول.. بخندن  یکه همزمان به موضوع فتهیاتفاقا ب نیممکنه ا ننیب یم شیکما ب گرویهمد

 یبحث ربط نیبود که به ا یالش از موضوعیاون ، راحت شدن خ يخنده  لیدل..  گمیرو بهتون بگم م قتیحق

 .. شمیهم شاد م شیاز شاد... بود که  نیا.. من  يخنده  لینداره و دل

 باور کنم ؟ يانتظار دار: پابرجا بود  شخندشین

 ..مرد  نیبودم و ا ختهیر رهیدا يدلم رو رو يهمه  من

 يقصه  هیتقلبتون هم فقط  ي هیقض تونم باور کنم که یاما نم.. من باور کنم  میخب ، فرض کن یلیخ -

هم بهتون  یلیخ.. که قبال به هردوتون دادم هستم  يخاطر هم من سر حرفم و نمره ا نیبه هم.. عاشقانه بوده 

 !مقدار  نیفکر کنم بستون باشه هم. به هردوتون نصف نمره رو دادم ... ارفاق کردم مطمئنا 

 !نداشت  يریاستاد ، اون که تقص یول: زور از لبهام گذشت  به

به اون ... کن  ي؟ براش فداکار يدوسش دار یگ ی؟ مگه نم یبار همه اشو به دوش بکش يتو حاضز یعنی -

 ؟ یگیم یچ.. داره  یخودت بستگ یانیبه نمره پا زیهمه چ نطوریا.. صفر ..به تو  یول دمینمره خودش رو م

ممکنه  يزیچ نی؟ همچ رمینمره کامل رو ازش بگ یانیپا يونم برات یچطور ممکنه ؟ اصال چطور م! من  يخدا

 ؟

که اون  ي؟ هنوزم معتقد یگیم یچ.. ندازم  ی، دوتاتونو با هم م یفتیاگه ب.. هم دارم  گهیشرط د هی یول..  -

 ؟ نیکه دوتاتون مقصر يقبول دار ایگناهه ؟  یب

 ...نداره  يریتقص... اون  -

 شرط رو ؟ یکن یپس قبول م -

 یو چطور م... قبول و رد اون تهمتها بود  يمسئله ... چند نمره نبود  يمسئله  گهیگفتم ؟ حاال د یم دیبا یچ

 ؟ رمیتونستم بپذ

شده ، اما  یکرد که چ یم دایهو یچهره ام به خوب... و آرمان منتظرم بودن  دیزدم ، مج رونیاتاقش که ب از

به  یکه حرف دیمج... آرمان هم منتظر جواب من بود ... بهش نگاه کردم ... برنداشت  دنیدست از پرس دیمج

 !زنش نزده بود ؟
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 ؟ ینگفت يکه به خانم نامدار يزیچ -

 گفت ؟ یم یحاال بگو چ... هنوز نه  کنهیراحت م التوینه ؛ اگر خ.. ؟  زاستیچ نیا دنیاالن وقت پرس -

... پشت در اتاقش رو جدا کرد  يبه ما ، برگه  یاومد و با نگاه کوتاه رونیب يحرفش شوشتر نیبا ا همزمان

 میوقت اعتراض داشت یتا ک... بوده  تیسا يرو هم سرگرم عوض کردن نمره ها قهیدو دق نیمطمئن بودم که ا

 ؟ یانیپا ی؟ بعد وارد شدن نمره اه

دوست داشتم از ... نشستم  يا یندلص ينباشه ، رو درسشیکه در د ییگروه ، جا يراهرو يرفتم و تو جلوتر

 مشکالت من رو داشتن  يکه دو دوست کنامر بودن و دلهره  یوقت..  شدینم یبزنم ، ول رونیکل دانشکده ب

 که کردم درسته ، حتما درسته  يکار... زدم  یو لبخند آروم...  " اوشیس "... به خودم اومدم  دیغرش مج با

 شده ؟ یچ. م ، منم نگران شد اوشیس گهیبگو د -

 ... یچیه: تکون دادم  يسر

 ..براشون گفتم  ياز شرط شوشتر و

 ؟  يکار کرد یتو چ -

 رانی؟ من نگفتم با خود ام يبدترش کرد ي؟ زد یدرستش کن یمثال رفت: شده بود  یبود که باز عصبان دیمج

به ... ، نفر اول  يتو نفر اول رشته ات بود وانهی؟ د ادیبه سرت م یچ یفتیهست که اگه ب تیبرو ؟ اصال حال

 ... يکه زد يگند نیحاال با ا*** ... یدکترابخون يبدون کنکور بر یتونست یآب خوردن م یراحت

 بهش بگو يزیچ هیتو : رو به آرمان کرد  و

 میپاشو بر.. چهار نفرو خبردار نکرده  دیمج يسروصدا نیتا ا رونیب میبر ایب: شونه ام گذاشت  يرو یدست آرمان

 ...رو هم  میزیآرومتر فکرامون و بر يجا هی

آرمان ... و کم حرف  میگفت و تنها رستوران دانشگاه بود ، هر سه ساکت بود یکه آرمان م یآروم يبه جا تا

 ..باال دربست خودمون  يآشنا بود و طبقه 

 آرمان ؟ نیبکن نیخوا یرو م یفکر چ -

 ؟ يشرطو قبول کرد نیا یال واسه چتو اص -

شده  نیرفتار من بوده که باعث ا.. آقا منم مقصر بودم ... زبونم مو درآورد بسکه گفتم : برگشتم  دیسمت مج به

 ...که 

 از هردوتون نمره کم کنه یذاشت یخوب م -
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 ید آخه ب... بود  همکه يا گهی؟ زنت نه ، هر کس د يکرد یکارو م نیا يخودت بود:  دمیخاطر پرس دهیرنج

...  میهرچقدرم که انکار کن... منو بونه کرده  ينگاه کردنا يشوشتر. اون روحشم خبر نداره  گمیشعور بهت م

 ..شاهد داره آرمان ، شاهد 

 دو دستم گرفتم و آرمان باز شونه امو لمس کرد  نیسرمو ب و

 ...سـ  ینمره برات م نیکه ا یمعدل نی؟ با ا یات چ ندهیآ:  دیمج

 نیهست هیفقط تو و بق نیا. ندارم  لیواسه ادامه تحص يبرنامه ا چیبهت بگم ، من ه دیچند بار با.. به درك  -

هم واسه  يزیپش یجا بسه و حت نیواسه من تا هم. باالترم برم  دیاومدم ، با نجایحاال که تا ا نیکن یکه فکر م

من به خاطر خودم دوباره  دیچرا آخه با... اونه  يوآرز نیا ...که ملکه ذهن تو شده  يزیام ارزش نداره اون چ

 دنیکنه واسه باال کش یم یو تالش یچه سع ینیکه بب يتو همراهش نبود دیکنم ؟ مج جهینت یاونو ب يتالشا

اگر شرط  یدونم حت یکه م یچرا وقت... داشته باشه  مهیفرصت نصفه ن هیخودش تا ال اقل نفر سوم بشه و باز 

 زدم ؟ یبه نفع من نبود ، بازم جا م یلیکرد و خ یکردم هم اون کار خودشو م ینمرو قبول  يشوشتر

 نویبود که م نیفکر من ا يدونم ؛ اما همه  یکرد نم یفکر م یبه چ... شد و در سکوت بهم زل زد  ساکت

کرده ، دوباره به هم  هادیواسه اش پ گهیبرنامه د هیباز  ياگر بفهمه که نور دمیترس یم.. نشنوه  يزیچ رانیام

ترم آماده  انیخودمون رو واسه پا دیبود و با ندهبه اتمام کالسا نمو شتریب گخید ياونم االن که دوهفته ...  زهیبر

 ... میکرد یم

 ..؟ نمره کامل گرفتن از امتحان  يایکه از پسش برم یحاال تو مطمئن -

 سخته  یلیخ: رفت و برگشت  دیتا مج نگاهش

 .. ستیممکن که ن ریغ: نبود  نیا ریفعال فکر من درگ... زدم  یبخش نانیاطم لبخند

 ندازه ؟ ی؛ هردوتونو با هم م یاگه نتون یدون یکه م یو مدرکت ، وقت لیهمه دل نیا ي دهیچه فا:  دیمج

که بهم گفت اگر قبول نکنم  یوقت.. کردم  یخودمون فکر م تیثی، به ح زایچ نیاز ا شتریاون لحظه من ب -

 برام نمونده بود  یواقعا راه برگشت...  رفتمیرو پذ گهیمه اون م ییزایچ يهمه  یعنی

  يکرد یکار خوب -

 .. ـیچ هیآرمان  -

، اما  یکردم اون دختر دوست زن تو هم هست و به فکرش هست ی، من فکر م ی، بهتره تمومش کن دیمج -

 رو قبول کنه ؟ تشیمسئول دیبا اوشمیس یکن یفکر نم... انگار 
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 گهید میبر دیشمام پاش. حساب کنم  رمیمن م: قدرشناسانه ام رو جواب داد و خودش قبل ما دو تا بلند شد  نگاه

 لحظه صبر کن هی: بلند شدم و دستش رو گرفتم  دیقدم از ما دور شده بود که همزمان با مج چند

 ؟ هیچ گهید: انداخت  یدستهامون نگاه به

 ... یول يطور دلخور نیا یسه چدونم تو وا ینم -

 نوروی، خود م يباز ياحمقانه و هند شنهادیپ نیقبول ا يمطمئنم اگر به جا. توئه  يمن از حماقتا يدلخور -

 ..شدیدرست م زی، همه چ يکرد یصدا م

چون من  میسرش بحث نکن نیاز ا شتریکنه ، پس بهتره که ب یموضوع با هم فرق م نینگاه من و تو به ا -

 ...رو کردم که به نظر خودم درسته  يکار

 ؟ یگیم یچ گهید. خوب پس  -

 دارم یخواهش هیفقط ازت  -

 ؟ یچ: اضافه شد  شیشونیپ ينهایچ به

خانمم  نینازن ینرسه ، حت رانیموضوع به گوش خانم ام نیا...  مونیکنم ازت ، تو رو به دوست یخواهش م -

 ..بدونه  دینبا

 نه ؟ ایکنه که اون بدونه  یم یچه فرق...  يکارتو کرد گهیچرا نگم ؟ تو که د.. نه :  دیرو کش دستش

 دوشش يباشه رو يبار هی نیخوام ا ینم -

 !گرفتت ها  يجو سوپرمن باز یلیخ نکهیتو مث ا: بود  یعصب پوزخندش

 ی، چرا الک ادیاز دستش بر نم يکه کار یوقت.  ستین يسوپرمن باز: شدم  رهیکردم و به چشمهاش خ اخم

 نگرانش کنم ؟

 بکن  يخوا یم يهر کار. ندارم  تیکار گهیخب من د یلیخ: هوا تکون داد  يتو یدست

 رفت  رونیانداخت و ب نییبه سمتم بندازه ، سرش رو پا ینگاه نکهیبدون ا و

کردم که حسم دو طرفه  یمحس  یگاه... که داشت  یبود و حس رانیام نویم یبعد ، همه حواس من پ يروزها

از  جیخانم گ نیشده بود و نازن نیاز اون روز سر سنگ دیمج... کنم  یاومد اشتباه م یبه نظرم م یاست و گاه

هم مشکوك شده بودن و  هیو بق نویم... گردوند  یم نمونیهر برخورد هاج و واج نگاهش رو ب يرفتار ما ، تو

دونست واقعا  یکس نم چی، اما ه شدنیم رهیمن خ يو عکس العمل ها دیمج يبا تعجب به کارها یگاهگاه
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داده بود بذارم من راه خودم  حیترج دیافتاده به جز آرمان که اون هم سکوت کرده بود و برخالف مج یچه اتفاق

 ...  نهسخت ترش نک یرو برم و با اوقات تلخ

برگه پشت در اتاقش وارد  يمن رو تو ينمره رفته بودم و ازش خواستم  يروز دوباره سراغ دکتر شوشتر هون

 نویکاسه من و م مین ریز يکرد کاسه ا یهنوز هم فکر م... نداشت  ینانیمن اطم يهنوز هم به حرفها... نکنه 

 ... زوی، ازش بخوام به حالت قبل برگردونه همه چ ششیکع رفتم پ یو انتظارداشت وقت رانهیام

طور  نیارزشش رو داره ؟ ا یکن یفکر م: زد  ي، پوزخند دیرو شن میدرخواست واقع یخاطر هم وقت نیبه هم و

 یتونه باشه ؟ اصال م یاونم مثل خودت م یکن یفکر م... و واقعا برات مهمه  یمصمم یلیکه معلومه تو خ

 درباره ات داره ؟  ياون چه نظر یدون

هم باز  يرومون تو رو... مهاش نگاه کردم چش يو تو ستادمیصاف ا... حدس زده بود ، مصمم بودم  درست

 نیو هم نیدون یدونم که شما نم یرو م زایچ یلیمن خ... کنم ، مطمئنم ارزشش رو داره  یفکر نم: شده بود 

  نیاون خانم اشتباه کن يباعث شده درباره 

اون اخنم رو دوست هم به هرحال ، اگر : توجه ادامه دادم  ی، اما ب:شد  دهیمثل صبح اخمهاش تو هم کش دوباره

تالش کوچولو رو بهش  هیحداقل ... بهش بدهکارم  نویدونم که ا یچون خوب م کردمیکارو م نینداشتم بازم ا

 احساسش هم  يدرباره ... بدهکارم 

 حس اون مثل مال من نباشه  دیدونم ، شا ینم: هام افتاد  شونه

 .. ارمیکردن احساسمون رو هم بدست م یکیفرصت  یول:  ستادمیدوباره استوار ا و

هم با منه و  نوی، م فتمیندونه ، اما باز هم سنگ انداخته بود که اگه ب يزیچ یکرده بود که فعال کس قبول

 بدم ؟ حیتونم بهش توض یاونوقت چطور م

 افته  یاتفاق نم نیا: کالم جواب داده بودم  کی

کردم  یدلم خدا خدا م يآخر هم محکم مونده بودم ، اما تو يه محکم به زبون آورده بودمش و تا لحظ نکهیا با

 بدم ؟ حیبراش توض دیدونستم چطور با یاتفاق ، نم نیافتاد ا ینباشه ، چون اگر م حیبه توض يازیکه واقعا ن

 !کرد  شیکار شدینم گهیکه افتاده بود و د یهر حال اتفاق به

 نیبود تا نازن یفرصت خوب... بودن  رونیب دیخانم با مج نینکنار هم نشسته بودن و ناز رانیو ام يموسو خانم

 ! خلوت کرده بودن ... کردم  داشونیدانشکده پ اتیح يتو...  ارمیب ریخانم رو تنها گ
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 شیحال دیمج نیخانم ، ا نینازن: ، بلند بلند شروع به صحبت کردم  اطیرفتم و از همون بدو ورودم به ح جلو

 !.. نیتیپنجره ها باشه ها ، از هر نقطه دانشکده االن شما قابل رو نی، شما حواست به ا ستین

که فقط باعث پهن تر شدن  یتیالبته با عصبان.. خودش جوابم رو داد  دیزد و مج یخانم لبخند خجل نینازن

 ...روزا آروم بودم  نیبرعکس اون ، من ا... لبخندم شد 

 منظور ؟ -

 کیبه هم نزد ادیکوچولو حواستون باشه ز هی، فقط  چیه: کم داد قلقل شتریب طنتیش يحرفش ، برا نیهم و

 ...واسه  نینش

،  يبر یم کیخو تو سرتو نزد... خواستم بگم به خدا  یواسه پچ پچ م: سمت حوض  دمیسمتم اومد و پر به

 ..کنن  یفکر م گهید زیچ هیمردم 

 .. ستیدرجه ن 360 دشونینه که د: تککون داد و کنار زنش نشست و با خنده اضافه کردم  سرشو

هرچند ، ... کرده بود  دایهم از هم فاصله پ دیمج يو اخمها دیخند یم یهم داشت به راحت يخانم نامدار گهید

 داشت جذبه اش رو حفظ کنه  یهنوز سع

 ؟ يمزاحممون شد يکار دار یبگو چ -

 !وقت  هیبد برداشت نکنه  ی، کس نمیبش نجایا امیتم بگف:  نشستم

 کردم ، چته بابا ؟ یشوخ: شد و گارد گرفتم  زیخ مین

 کارتو بگو  -

؛ بعد امتحانشون ؛ بعد از من  یوقت يجد یلیخ دیکه مج شیکرد و در واقع از هفته پ ینم یخانم دخالت نینازن

داده بود در سکوت فقط نظاره گر بحث و جدلهامون  حینکنه ، ترج یبود که بکشه کنار و دخالت دهیبه اون پر

 باشه 

 ..خانم صحبت کنم  نیخوام با نازن ی، م يسپر کرد نهیطور س نیبا تو کار ندارم ا -

 ؟ یدرباره چ:  دیخانم پرس نیام شد که نازن رهیابروش رو باال انداخت و خ هی

رو  یدو هفته هر چ یکی نیا يمن تو... چطور بگم ؟ .. ش راست: رو با دست کنار زدم  دیمزاحم مج ي کله

که  رونیب یزبونش بکش ریو از ز یشما باهاش حرف بزن شهیم.  دمینفهم يزیشدم ، چ قیدق رانیرفتار خانم ام

 کردن خانواده ام ؟ ی؟ تا اگه مثبته من برم سراغ راض هینظرش چ
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داره  یاصال به زن من چه ربط..  شهینم چمی، ه رینخ: زد  يدستم رو کنار دیبگه ، ممج يزیاون چ نکهیا قبل

 ... تو کار تو دخالت نکنم ؟ زنمم مث خودم  گهیو تفحص ؟ اصال مگه قرار نبود من د قیکه واسه تو بره تحق

 ...تو  میبر: دست زنش رو گرفت و بلندش کرد  و

  نمیبب سایوا قهید هی؟  چه طرز رفتاره نیا!  دیمج: خانم متوقف شد و تشر زد  نینازن اما

 کارام ، مطمئن باشه نیچه طرزشه ؟ جواب رفتار خودشه ا -

 دمی، بهتم حق م دمیمن ، برادر من ، حرفات و شن يگفتم تو تو کارم دخالت نکن ؟ من فقط گفتم آقا یمن ک -

 به من حق بده  یکم هیتو هم  یول... 

 وضعت نبود  نیکه االن ا يتو اگه حرف شنو بود -

 !کنه  یکه لب از لب باز نم دیچه خبره ؟ مج نجایال اقل شما بگو ا اوشیشما دوتا ؟ آقا س نیگیم یچ -

 ؟ دهیجوابتو م یچ نیبهش بگو بب یگیبهش بگو ، اگه راست م -

 یاومده و از راه شیواسه من پ یمشکل هیقراره که  نیماجرا از ا: خانم نگاه کردم  نیتکون دادم و به نازن يسر

 ! نیهم.  ستین دیمج دیحلش کردم که مورد تائ

 ؟ يحلش کرد یمطمئن: زد  يپوزخند

 ؟ دیمج يدار یچرا دست بر نم. آره حلش کردم : شدم  کالفه

 ؟ هیچ نیبگ نیخوا ینم یکه حت هیچه مشکل نیا -

 ؟ یصحبت کن رانیبا خانم ام شهیحاال شما م.  گمیبه وقتش م.  گمیخانم ، م نینازن -

 یلیبگه خ میبه مر نکهیباشه احتمال ا میزیاگه چ یحت یول. کم تو داره  هی نویم... کردم  یمن خودم قبال سع -

 میهم با شما دار یکینزد يرابطه  دیبه خصوص که من و مج... تا من  شترهیب

 ؟ میبپرس ياز خانم موسو می؟ بر میکار کن یچ یعنیحاال  -

 ونآره لقمه رو دور سرت بچرخ:  دیمج

 ؟ يخانم مطمئن شد نیاز نازن ياصال مگه خودت چطور. مزه  یب -

 نیترس یکه م میمث شما دوتا نبود.  میدار یما دوتا از رفتارمون معلوم بود چه حس.  ستیبه تو مربوط ن -

 ، هست ؟ ستی، باالخره به من مربوط ن دمینفهم

 عقل خوبه ؟ یمن ترسو ، ب.. آقا اصال تو شجاع ، تو عاقل ، مهربون . خب باشه  یلیخ -

 خوبه ينجوریآره ا: تکون داد  تیبه رضا يسر
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 الشیخ یرو بلند ادا کردم که لبخند رو لبش بخشکه ؛ اما بدتر پررنگ تر شد و منم ب "نچسب  ي کهیمرت "

 خانم  نیبرام بکن نازن گهیکار د هیال اقل : شدم 

 ؟ یچ -

 دتونیکه من باهاش صحبت کنم ؟ مثل همون که موقع خر یکن جادیا یتیموقع هیحداقل  شهیم.. خوب  -

 رونیباهاتون ب نیدیکش یمدام ما رو م

بعدشم که امتحاناته ، امکان نداره ... ترم نمونده  انیبه پا شتریب گهیاالن که چند روز د... آخه .. دونم  ینم -

 برگردم خونه دیمن با یعنیبعد اونم که ما ، ... رفتن بره  رونیبار ب ریز نویم

 !نکرده بودم  نجاشویفکر ا...  دمیکش يبلند پوف

 یعشق و عاشق الیخ یرو خواهشا ب يسه چهار هفته ا هی.  یبه درست بچسب دیاز اون گذشته ، تو فعال با -

 !شو 

که االن ذهن منو به خودش مشغول کرده  يزی، چ وفتمیاصال به درك که م... کرد  شتریحرصمو ب حرفهاش

 است گهید زیچ

 ایو  يگذروند یتلل یللیمدت و به  نیبشنوم ا ای نمیبب: ام گذاشت  نهیس يتر اومد و دستش رو رو کینزد

 چمیپ یجلب نظر اون بوده ، خودم نسخه ات و م ای دنیفهم یحواست همه اش پ

 .. دیمج: شدم  یعصبان

 الیخ یب یکن یبهش فکر م یاونم هست ، وقت ندهیتو آ ندهیآ شعوریآخه ب... و مرض  دیو درد ، مج دیمج -

 ...خودمه خرابشم کردم کردم  یفقط نگو زندگ

 نره ادتیرو هم  ي، شرط شوشتر یدر ثان: گوشم آورد  کیسرشو نزد و

اش حواسم پرت  ، همه شهیراحت نم المیآخه تا نفهمم خ:  دمیچشمهام زل زد که نال يسرجاش و تو برگشت

 خواستن و نخواستن اونه

 ..نترس ، اونم به اندازه خودت خل وضع هست که تو رو بخواد :  دیخند

 نیا یکن جادیکه ا يدونم اونقدر عرضه اشو دار یاگه نباشه هم ، م: شونه ام  ينگاهش کردم که زد رو دلخور

 .. ریخودتو دست کم نگ نقدریا... عالقه رو 

 مرد باش ، آ: سپر کرد  نهیس و
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 يسر و کله  ایبپلکم که  رانیاز اون روز به بعد ، جرئت نداشتم دور و بر خانم ام! وقعا هم سر حرفش موند  و

، با تلفن هاش کالفه  میدار يدونست ما با هم برخورد یکه م ییروزا ایو .  شدیم دایپ يخانم نامدار ایخودش ، 

 دهیمنو پرس نیحل تمر ياز رضا ساعت کالسا وآموزشگاهش رو  يساعت کالسها رانیاز خانم ام! کرد  یام م

، بال استثنا ،  میترم بخون انیکه قرار بود هندسه رو دوباره واسه پا يدونستم چطور بود که از روز یو نم! بود 

 داد؟یشوهرش گوش م يطور سفت و سخت به حرفها نیاصال چطور بود که ا! حضور داشت  يخانم نامدار

بعد ... کرده بود و باالخره به حرف اومد جیگ یرو هم حساب نویم یاومده بود که حت شیپ يارخنده د وضع

نشستن به رفع اشکال ،  یصندل هی يرو يهمراه خانم موسو ی، وقت یمیکالس دکتر کر يجلسه  نیآخر

 میدادم که گوش یمخود من سوال بود ، گوش  يکه برا یمطلب يدرباره  حشیکنارشون توقف کردم و به توض

 کاره ام ؟ یخواست چک کنه که بعد کالس چ یبود و م دیطبق معمول مج... زنگ خورد 

ساعت به  يبود که برا دهیرس ییبه جا یو حت شدیداشتم ختم نم نویکه با م يکردناش فقط به رابطه ا چک

سطل آشغال سرراهم انداخته  يکه دستم داد رو همون روز تو يمنم برگه ا!بود  ختهیساعت شبانه روزم برنامه ر

 !حس برادر بزرگه گرفته بودتش بدجور ... دادم  یکارهام ، سر باال جواب م يبودم و نصف سواالشو درباره 

 يآقا:  دیرو که قطع کردم و کنارشون برگشتم ، دوباره ازش خواستم حرفهاش رو تکرار کنه که پرس تلفن

 داشت ؟ کاریچ رفته ، نیبود ؟ اون که تازه با نازن يصفار

 يشد ، به تند دهیکه به دنبالش کش ینگاه دنیپشت سرم رفت که با د يناخودآگاه به سمت موها دستم

 داشتم من ، به خاطر اون زنگ زده یکار بانک هی،  ستین یخاص زیچ: زدم  يانداختم و لبخند نشیپائ

راحت  الیخ ایزن و شوهر ،  نیبه دور از چشم ا قهیچند دق هینه ، اما کنارش نشستم تا  ایدونم باور کرد  ینم

 ؟ نید ینم حیتوض: به دلم برسم 

 گهیبا اجازتون من برم د: از جا بلند شد  يدستش دوخت که خانم موسو ریز يمن نگاه گرفت و به برگه  از

 کجا ؟ -

 ...؟ اگر به خاطر منه که  يخانم موسو نیریکجا م -

 نوی، م نیکردیباتلفن صحبت م نیبود ، اونم که تا شما داشت هیقض هی نیهم ياشکال من تو. نه ، نه به خدا  -

 ؟ نوینه م.  میذار یم يقرار هیبود که تو فرجه ها  يزیاگه چ گهید. داد  حیبرام توض

 یکمکم کن دیمن چند جا مشکل دارم با. آره اون که حتما  -
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بزرگ  ياز آقا ياگه عجله دار...  گهیتا بعد د. کم عجله دارم ، نرگس خونه تنهاست  هیاالن که : زد  يلبخند

 فعال.. منش بپرس 

 !چه خوب ! زد  رونیاز کالس ب يحرف اضافه ا یب و

 ؟ نید ینم حیتوض -

با  يموشک باز میهمه قا نیدست خودم نبود و بعد ا...  دیچرخ یصورتش م يداد ، چشمهام تو یکه م حیتوض

 ..به دلم مونده بود  دنشید ریدل س هیو زنش ،  دیمج

 نگاه گرفتم عیسر یلیرو که باال آورد ، خ سرش

 ؟ نیمتوجه شد -

 شهیحواس خودش پرت نم... مداوم پاش رفته بود  يحرکتا یخو آخه حواسم پ...  مهینصفه ن یبودم ، ول دهیفهم

 ؟

 بایآره ، تقر -

 ..کرد  یمداوم پاتون حواسم رو پرت م يآخه تکونا: نگام کرد که باز لبخند زدم  یسوال

 بدم ؟ حیدوباره توض نیخوا یم: اومد  رونیدندون گرفت و صداش از ته چاه ب ریلبش رو ز گوشه

 ...و من زل بزنم به  يبد حیو تو توض نمیطور بش نیمن که از خدامه هم. خواست بگم آره  یم دلم

؟  یاسترس چ یول... پا تکون دادن  نیاز استرس بوده باشه ا دی، شا نیاز ا شتریکنم ب تشیاذ ومدینمدلم  یول

 من شده ؟ رهیمتوجه نگاه خ ایو بد قضاوت کنه ؟  نهیتنها بب نجایما رو ا یناراحته که کس یعنی

 کهیت نیخونمش ، مطمئنم با هم یبعدا خودم دوباره م. نداره  یبینه ، ع: و از جا بلند شدم  دمیکش یقیعم نفس

 رهیدوباره زنگ بزنه آمار منو بگ دیکه االنه که مج میحاال بر. اش بشم  هیتونم توجه بق یم دمیکه فهم ییها

هست که  يتونم بپرسم چشه ؟ آخه دوسه هفته ا یم: رو جمع کرد و بلند شد  لشیاز من وسا تیتبع به

 لهیبهتون پ یدو سه هفته همه اش به خاطر کار بانک نیکه ا نینگفقط ... مشخصا رفتار شما و اون عوض شده 

 !کرده 

 ، بلند و پر سروصدا دمیخند

 کنم یخواهش م! بزرگ منش  ي، آقا سیه -

 !شما باز بازه  شیمعلومه مچمون پ... که  نیگفت يجور هی، آخه  دیببخش: شدم  آروم

 !شد  رهیگوش دادن بهم خ يتکون داد و به نشونه  يسر فقط
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 یحت.. داده ، تا عمقش رو بگردم دنبال جوابم  هیپروا نگاهش رو بهم هد یخواست حاال که ب یدلم م..  ستادمیا

 ..بود  یهم کاف کینشونه کوچ هی

 .. دیمج.. راستش : به حرف اومدم  ناچار

 دروغ بگم ؟... بگم که نه دروغ باشه ، نه راست  ی؟ چ ایبگم خدا یچ

من  ينمره .. شده که  نیقرار بر ا ییجورا هیو  میکل انداخت یکیبا  یموضوع هیسر ...  دیمن و مج یعنی..  -

چون  دیمج... ما  تیموفق یعنی نی، ا رمیکامل رو بگ يهندسه بتونم نمره  ياگر من تو... کامل بشه  دیبا

که بکنم ،  میه ، خر خونکه شد یداده به من که به هر صورت ریرو به خاك بمالونه ، گ ارویدوست داره پوز اون 

 ...و بند کرده بهم  کنهیکه مدام منو چک م نهیواسه هم. ترم هندسه امو کامل بشم  انیپا دیبا

 !گفتم  یچ دمیخودمم نفهم..  اوفــــ

، اونم حضور  میکرده هر وقت من و شما کنار هم هست لهیهم پ نیکه نازن تونهیشرط بند نیاونوقت به خاطر ا -

 داشته باشه ؟

 زن و شوهر ؟ نیا یهمه سوت نیمن چکار کنم از دست ا ایخدا

واسه  ادیب خواستیترم که م انیخانم سر همون موضوع م نینازن... نه ، اون که :  دمیبه پشت گردنم کش یدست

در کل هم  یول...  نجایا ادیم نیباهاش کار نکرد يبا خانم موسو یلیخ انترمیهندسه ، گفت که چون قبل م

 ...دادن به من  ریدست شوهرشم شده و گ

دونستم که کامال قانع نشده ، اما  یم... ماجرا رو  نینکنه ا يشتریب يریگ یکردم تا پ شیبود راض یهر سخت به

  وفتمیبه صرافت ن نیاز ا شتریدرك کرده بود تا ب نکهیحال سکوت کرده بود و ممنونش بودم به خاطر ا نیبا ا

قانعم کرد که .. دستهاش  الیخ... بعدش  ییاون تنها.. اون فاصله کم  يچشمهاش تو... اون نگاهها ... روز  اون

و اصال  ستیدونستم اهل رد و بدل کردن شماره ن یم.. سر کنم  یارتباط چیتونم سه ماه تمام بدون ه ینم

 ...  دنیبودن و شن نیبرام کم بود ا... رو  نیخواستم ا یخودم هم نم

 24 يدر آستانه ... من ...  یزندگ لیتشک يها جوون بودم برا یلی، از نظر خ یسالگ 24 يدر آستانه ...  من

 ینم... کنارمه ، قوت قلبمه  نکهیاز ا نانیاز حس اون ، بدون اطم نانیبود و بدون اطم ی، دستهام خال یسالگ

با ... تالش کنم  تشیجلب رضا يتونستم برا ی، نم يو با سه ماه دور... داشتنش  يبذارم برا شیتونستم پا پ

کس  يکه سر و کله ...که ... مرتبه  زیهمه چ نکهیتونستم مطمئن باشم از ا ینم...  يخبر یو ب يسه ماه دور
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 يها کامال آماده بود برا یلی، از نظر خ یسالگ 24 ياون ، در آستانه ...  شهینم دایپ شیزندگ يتو يا گهید

 ... یزندگ لیتشک

مدت کوتاه ، اونقدر دلم براش تنگ شده بود که هر لحظه  نیهم يفکر بودم و تو نیا يروز بعد رو تو دچن

داد که  یاحساس رو بهم م نیا شتری، هر روز ب دنشیتداوم ند... ببرم  یبه درست بودن حس روز اولم پ شتریب

بود که صبح روز  دهیرس ییبه جا مکار... رو  یحس خوب و دوست داشتن هی ای زیچ هی... رو گم کردم  يزیچ

 ی، اونقدر کسلم کرد که حت نمشیقرار نبود اون روز بب نکهیعلم به ا... چشمهام رو باز کردم و  یهفتم ، وقت

 دل کندن از تختم نداشتم  يبرا يا زهیانگ

از جا  یدو چندان زهیهم باعث شد روز بعد با انگ نیکردم و هم دایپ... کردم  دایحال ، راه حلش رو پ نیبا ا اما

 ...بلند شم 

نور برام کار جور کنه و من پشت گوش انداخته  امیدانشگاه پ ي، عمو قول داده بود تو میاول قبول يروزها همون

و فقط در  ستین يدونستم روابط عمو اونقدرام قو یبه کار نداشتم و هم م يهم من اون روزا عالقه ا... بودم 

 خودم بود  يعهده  هجور کردن و بدست آوردنش ب يها یدوندگ.. کردن کاره  دایحد پ

، به سرم زد از عمو بخوام درباره  میشب قبلش که به همراه خانواده سامان خونه اشون جمع شده بود... حاال  اما

داشتن و  ازیترم تابستونه به مدرس ن يحدسم درست بود ، برا... نه ، پرس و جو کنه  ایخوان  یم روین نکهیا ي

 قرار شد خودم از فردا دنبالش برم 

 اش رو بهم پروند کهیت ایکرده بودم که باالخره رو لهیبه عمو پ ریگیو پ اقیبا اشت اونقدر

؟ راستشو بگو ،  ي، حاال چطور شده مشتاقش شد یرفت یگفت کار در م یم ی؟ تو که هر ک اوشیشد س یچ -

 ؟ هینکنه خبر

 ..خواستم تا زمزمه ها رو شروع کنم  یکه م یتیهمون موقع...  نهیهم

 نیهم دیکنه ، شا ی؟ حادثه که خبر نم يدیخدا رو چه د:  دمیحرفشو قاپ یزدم و دودست یبه لب چشمک لبخند

تو دستم داشته  يچندر غاز هی دیمن نبا...  ریمنو بگ ایدختر خانم خوشگل و ترگل ورگل اومد و گفت ب هیفردا 

 باشم که بگم نوکرتم هستم ؟

 نیا اوشی؟ هنوز زوده واسه س هیحرفا چ نیا: نازك کرد  یجمع که بلند شد ، مامان اما پشت چشم ي خنده

  زایچ
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 میبود که واسه اشون رفت یسن نیو سامان هم نایکجاش زوده ماه بانو ؟ س "زد که  يعمو که لبخند اما

 دیشد اما نور ام دهیکش یموضع عمو ، به شوخ نیت شد و بحث با وجود حظ من از ا؛ مامان ساک " يخواستگار

 ...کنم  ازکمک عمو حساب ب يمورد ، رو نیا يتونم تو یدلم زنده شد که م يتو يا گهید

ساعت قرار  هی يرو همزمان تو یاضیکامل تونستم دوتا کالس ر طنتیهاش رو که انجام دادم ، با ش یدوندگ

تونم ازش  یهم هست و م میکرده بودم که همکالس هیگروه اصرار کرده بود ، توج ریهم که مد یچ هر... بدم 

همون مصاحبه اش مدنظر و مورد  شتریو ب میما دانشجو بود يهرچند هر دو...  ارهیبخوام بعدا مدارکش رو ب

 يکنم تا قبول کنه نگه داره کالس رو برا یرو راض يبهوند يقبول بود که با هزار مکافات تونستم آقا

 نهیباهاش بذارم تا خودش به چشم بب ي، قرار طیشرا حیصحبت و توض يتونم برا یکه کار بلده و م یهمکالس

 کنه  دیو تائ

دوتا  نیا يها یقبل امتحان هندسه ، من دنبال دوندگ يروزها یفرجه ها و حت يدونست که تو یم دیمج اگر

 !کند یت از سرم مکالس بودم ، پوس

در کار  یکه انگار واقعا باورش نشده بود که تقلب يشوشتر... خوب دادم  یلیخدا رو شکر که امتحان رو خ اما

 يسر کالس ، وقت خودش رو دربست برا يا گهیانداخت و با آوردن مراقب د يدورافتاده ا ينبوده ، من رو جا

 دهیکه داشتم ، باعث شد هم کامال ناد یبیاالت ، آرامش عجاحو نیا ياما با همه ! کرد  یمحافظت از من خال

عمرم ،  يبار تو نیاول يو برا... کردم ، امتحانم رو بدم  یکه فکرش رو م يزیو هم بهتر از اون چ رمیاش بگ

 ! ارهیبدست ب یینتونه به خاطربدنوشتن هام آتو یکه حت سمیو خوانا بنو زیچنان تم

 هیرو هم خاموش کردم تا  میزدم و گوش رونیتمام کرده بودم ، زودتر ب هیقبل بق نکهیامتحان ، به خاطر ا بعد

، نتونستم  دیو از وضعم پرس دمیسرسرا آرمان رو د يتو یمدت ، اما وقت نیکرده باشم بابت ا تیو اذ دیکم مج

 ...خونه شدم  یلبش نشوندم و بعد راه يلبخند رو رو "گل کاشتم  " یبهش نگم و با مژدگون

 هی يتو نایا دیترم ، امتحان آخر ما و مج انیبار برخالف م نیترم ، ده روز فاصله بود و ا انیدو امتحان پا نیب

  شدیروز برگزار م

از پشت سر  دی، مج دمیرس يامتحان اونها بعد از امتحان ما بود ، اما تا به محل برگزار يچند ، ساعت برگزار هر

پاسخ تماس گرفته بود ،  یدوبارکه ب یکیو  ودیخاموش  یکه گوش یده روز به جزروز اول نیا يتو! خفتم کرد 

 شیآت يهنوز مثل اسفند رو ایاز شاهکارم  دارهو خبر  دهیدونستم آرمان رو د یازش نشده بود و نم يخبر گهید

 منو داره ؟ ی، نگران
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چسبونده  واریکه من رو به د یکینزد يفاصله  نیچشمهاش از ا دنید ياز من بلند تر بود و برا یپونزده سانت ده

اولش شَکم رو به سمت ندونستن  يلحظه  تیعصبان... کردم  یسرم رو بلند م دیبود ، با ستادهیبود و روبروم ا

تو صورتم پهن تر شد و با  يرو کنترل کنه ، خنده  ششیلبهام نتونست ن يلبخند رو دنیبا د یبرد ، اما وقت یم

تو : هل دادن بود ، به صورتم زد  هی هیشب شتریکه ب یآروم یلیکه به زور نگه داشته بود ، س یهمون اخم

 یهمه ب نی؟ ا يآرود یدرم م یدلنگرون نیاز ا دی، نبا دمید ی؟ فرض کن مثال من آرمانو نم یکش یخجالت نم

 تو يو آدم نشد يکرد رمی؟ پ آخه یتا کجا ؟ تا ک يفکر

 شهیتو ش يمدت خون منو کرده بود نیبه اون در که ا نیا:  ستمیتا روبروش با دیششل کرد و کنار ک دستهاشو

  یدوتا مرغ عشق مانع نش نیب یتا تو باش. 

 گفت ؟ ی؟ آرمان راست م يکرد کاریحاال چ. بود  یگفتم هر چ یمن به خاطر خودت م! برو بابا  -

 یمورد بود و م یب تیریهمه سخت گ نیا يدید. خوب بود  یلیبه نظر خودم که خ. آره : تکون دادم  يسر

رو  نویم ی، فقط نذاشت دمی، من به همه کارامم رس ی؟ حاال با اون همه که تو گفت امیتونستم خودم از پسش بر ب

 نمیدرست بب

؟ حاال  يداد یجوابشو م یچ يکردی، خراب م يبود دنشیکه ناراحت د ینیبه خاطر هم. الزم بود واسه ات  -

 دیرس بیشاهدم از غ ایب. . نشیبب ریس

 سالم -

 ؟ دیمج دیرس اوشیسالم ، باالخره دستت به آقا س -

بعد امتحان  نیاگر بدون: بودم ، مجبورم کرد بهش توجه کنم  نویکه هنوز محو م یبا مخاطب قرار دادن من و

، و اال  دهیواونم گفت که شما رود دیرو د زادهیعل يکه آقا میشانس آورد!  نیزد میج یکار کرد وقت یهندسه چ

 در خونه اتون  ومدیفک کنم همون روز م

 مدت منو کالفه کرد از دست کارهاش  نیخانم ، بس که ا نیکنم نازن تشیکم اذ هیخواستم  -

 !بشر  يچقدر تو رو دار: گردنمو گرفت  پشت

 ؟ نیرو برد يشد ؟ شرط بند یچ -

 ؟ یچ ي؟ شرط بند يشرط بند: ا تعجب جواب داد خانم ب نیکه نازن مینگاه کرد نویم به

 ...بزر يآقا. که نه ، کل انداخته بودن  يشرط بند -
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نبود و  یکیکه مطمئنا حرفامون  ییخانم گفته بود اما از اونجا نیبه نازن یهچل چ نیدرباره ا دیدونستم مج ینم

 میبود ، هردو هول شد دایهوا ياز تعجب خانم نامدار نیا

خواستم خانم  یم...  دیمن شد ، ببخش ریتقص... بابا  يا: و به خنده ردش کردم  دمیبه پشت گردنم کش یدست

 سر نمره هندسه  میکل انداخت دیکنم ، گفتم با مج تیرو اذ رانیام

 متوجه شده ؟ یعنی! شده بود  رهیباال رفته بود وبا دقت به عکس العمل هام خ نویم يابرو هی

 ؟ نویآره م: فش برگشت خانم به طر نینازن

 !کنن  تیخواستن منو اذ ی، م گهید گنیبگم ؟ خودشون م یواهللا چ: کم کرد  یکم شیحالت سوال ازاون

 بحث رو عوض کرد عیسر یلیهم خ دینگفت و مج يزیچ گهید

اومدنم از سر جلسه ، مهرداد جلود روم  رونینسبت به هندسه سخت تر بود و به محض ب یمیدکتر کر امتحان

 نبود  دیبع یمیامتحان که از دکتر کر نیخوب ا! .. کرد  يسبز شد و شروع به گله گذار

، تا وقت  هیبودم اگر منتظر خانم موسو دواریبود و ام ستادهیخانم ا نیاون طرف تر کنار نازن یکم رانیام خانم

روز آخر بود و ... بود ، مهرداد و گله هاش دست از سرم برداره  گهید قهیدق 5اومدن اون که تا کمتر از  رونیب

  رنو امیپ سیتدر يصحبت باهاش درباره  يفرصت من برا نیآخر

رفت ؛ که  یم رانیکه دنبال هر حرکت خانم ام یی، با چشمها گهید میمهرداد بود و ن يحرفا یاز حواسم پ یمین

داشتم ، گر  اوشیبا س يکار هیمهرداد ، من  یبخش یم: روم ظاهر شد و با مهرداد دست داد  يجلو دیمج

 !حرفاتون تمام شده 

رو داد و به سمت  یدست خداحافظ عیسر یلی، خ تیحرف ، مهرداد رو علنا دك کرد و اونم با درك موقع نیا با

 !دانشکده رفت  یدر خروج

 ؟ بهش برخورد ودیچه طرز صحبت  نیا -

 بده خالصت کردم از دستش ؟!  يساز یبهش نگفتم که ، کجا ناراحت شد ؟ تو هم از کاه کوه م يزیچ -

 ؟ یخالص چ.  میزد یبا هم حرف م می، داشت قمهیرف ارویبابا ! واقعا که  -

اقع در و. حواست بهشم نبود  چیهرچند که ه...  يدیشن یگفت ، تو م ی، اون م دمیکه من د ییواهللا از اونجا -

 يهتدسه ؟ شرط بند يدرباره  یگفت رانیبه ام یتو چ گمیولش کن حاال ، م! اونو خالص کردم از دست تو 

 بود ؟ یچ
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سر نمره من ، به هزار زور  یکل انداخت یکیتو ، منم گفتم با  يکردنا دیداد به کل ریگ..  یآخ خوب که گفت -

 خانم ؟ نیبه نازن یگفت یتو مگه چ.  میداد یقانعش کرده بودم ه با سوت

 !بند کردم بهت  ی، الک رمیخوام حالتو بگ ی؛ منم گفته بودم م چیه -

 ؟ میبهشون بگ ی؟ چ میکار کن یحاال چ: که خودش ادامه داد  دمیکش يکالفه ا پوف

 یدست به سرش م يجور هیباز  دیپرس يزیکه اونم اگر چ دهیفهم نویم. خانم که متوجه نشده  نی، نازن چیه -

 کنم

 ؟ یراستشو بهش بگ يخوا یم گهید یبشه ؟ ک یکه چ یکن یباز دست به سرش م -

 نگاران بشه  یلیخوام خ ینم... ه چند وقت بگذره ، موضوع سرد بشه  ي، بذار گمیم -

 ... فقط . روش  نمی، ا يکرد یخواست يبگم ؟ تو که تا حاال هر کار یچ -

  نگاش کردم  یسوال

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ویهمه چ گهید گمیم نیفقط من به نازن -

 ؟ یواسه چ: شدم  یشاک

دوست ندارم ناراحت شه به خاطر . کنم  میازش قا نیاز ا شتریخوام ب ینم ینگه ، ول يزیچ نویبه م گمیم -

 نگفتنم

 ...قبول کردم و قرار شد بعد امتحانشون بهش بگه  یتینارضا با

سربه بوفه  هیقوا  دی، واسه تجد نایا دیهم اومده بود و تا قبل امتحان مج ي، خانم موسو میما بهشون برس تا

 میزد

روزا هر  نیآخه ا! زد  یاونم مشکوك م... هم آهنگ رفتن کرد  يخانم که رفتن ،خانم موسو نیو نازن دیمج

 !گذاشت  یرو تنها م نویمن و م عیسر یلیاومد ، خ یم شیوقت که فرصتش پ

 ! گهید میر یبا هم م سای؟ وا میکجا مر -

 خونه امروز با منه دیخر. سر برم بازار  هیاول  دینه ، راستش من با: به من انداخت  ینگاه مین

 ... ـیخوب منم بات م -
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 دی، ببخش رانیخانم ام -

 دو منتظر بهم نگاه کردن هر

 کار واجب باهاتون داشتم هی؟  نیشما بمون شهیم -

مواظب ... خداحافظت .  گهید رمیخوب پس ، من م: شمرد  متیفرصت رو غن يمن کرد و خانم موسو من

 تابستونم خوش بگذره. خودتم باش 

 ..خداحافظ : دور تر که شد ،دست بلند کرد  یکم و

 ! نیدار یدوست خوب: زدم  يرفتارش لبخند به

 یخوب و دوست داشتن.  هیدختر خوب یلی؟ آره خ میمر -

 ! شهیم میهوووم ، بهتون حسود -

 ؟ مونیچرا به خاطر دوست -

 ! نیدار ادیخوب ز يشما که دوستا: تکون دادم و خودش ادامه داد  سر

 !کرد با کاراش  سی؟ اون چلغوز که دهن ما رو سرو نیگیو م دی؟ مثال مج یک -

ته  شدیباعث م... کرد  یدلم رو قرص م ییجورا هیصورتش نشست که  يتو یآروم و دوست داشتن ي خنده

 ..و آرامش رو حس کنم  يدلم استوار

؛ غبطه  سانسیکالسمون ؛ دوره ل ياپسرایشما  يبه رابطه  شهیاتفاقا من هم... هم  هی، بق دینه فقط آقا مج -

 یو متاسفانه اون حس رقابت میدسته ، اما ما دخترا دسته دسته ا هیهمه اتون  نیشما ب تیمیصم... خوردم  یم

 ! یزنه به همه چ یگند م ییوقتا هیبچه ها دارن ،  یکه بعض

 ... ی، ول دیشا... تکون دادم  سر

 يدرباره ...  میبگذر. مشکالت خاص خودش رو داره  یهر جمع.  ادیم شیپ ییزایچ هی یما هم گاه نیب -

 ؟ میصحبت کن نیکه ازتون خواستم به خاطرش بمون يزیچ

 دیبله ، بفرمائ: نشست  صاف

تونم بپرسم واسه تابستون چه برنامه  یم: م خودم رو گرفت ياما جلو... لحظه از ژستش خنده ام گرفت  هی يبرا

 ؟ نیدار يا

کردم واسه  یدر واقع اصال سراغ آموزشگاه نرفتم و وقتم و خال یعنی؛  یچیه بایراستش تقر: فکر کرد  یکم

 نامه ام و کنکور دکترا تمرکز کنم  انیپا يرو نکهیا
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 کنم ؟ کاریحاال من چ!  مونیوالبته پر و پ..  ی، چه برنامه مفصل اووه

 ... ینامه ام کار کنم ، ول انیپا يرو یخواستم کم یالبته نم م -

 ...و اال .. جور کرده بودم  رانیام نویکالسم به خاطر م هیمن همون !  یدروغ بزرگ چه

 ..نبود  نیمنظورم ا یول: خاروندم  سرمو

 ؟ یپس چ: نگام کرد  یسوال

 یول. خواستن ، من درخواست دادم  یم یاضیابستونه اشون استاد رنور واسه ترم ت امیراستش دانشگاه پ.. اوم  -

 ؟ يایشما م نمیو تداخل داره، منم گفتم بب شهیداشتن که همزمان برگزار م یاضیدوتا کالس ر

فرصت رو از  نیقصد نداشتم ا.. کردم  شیکه بود راض یقیاما به هر طر.  نویا دمیفهم یشده بود و م دودل

 یدو نشون م ریت هیاونم بد نبود ، با .. نامه  انیپا ي هیخواستم برم سر قض یکردم و م شیراض... دست بدم 

 زدم 

  میدانشگاه منتظرتونم تا با هم بر یپس من فردا صبح دم در اصل -

 ساعتش ؟ هیک نینگفت: تکون داد  يسر

 ... ایدرباره پا یراست.  دمی، قول م هیخوب ي هیتجرب.  8تا  6شما عصر  کالس

 !روبروش شد  خیو نگاهش م دیلبش خشک يرو خندلب

... بود و اون  اهیو س سیخ هیصورتش از گر! يا افهیاونم با چه ق..  دمیرو د يرو که برگردوندم ، خلود بچار سرم

 !چشمش نداشت  يپا ختهیر يمالیبه ر یتوجه چیه

 ؟ هیچه حال نودریم نمیتونستم برگردم و بب ینم یتعجب دهنم باز مونده بود و حت از

پشت دانشکده شد که  کیلحظه حواسم پرت راه بار هی... قدم جلوتر اومد  هیچرخوند و  یما م نیرو ب نگاهش

 شده ؟ یچ!  ومدنیاون م يبه نظر دوستا... ذاشتن  یدوتا دختر تند تند پشت سر م

 رانیصورت ام خیبود و نگاهش م ستادهیسرم ا ي، دوباره توجهم جلب خودش شد ؛ حاال باال يبچار يصدا با

 شده بود

من احمق به تو اعتماد کرده ... ، مثل خودش  یهست ی، دختر خوب یخانم میکردم چون دوست مر یفکر م -

 نهیب یشم چون اصال منو نم الشیخیب ی، گفت تینس يخبر چیتو و اون ه نیب یبهم گفت یبرگشت یوقت... بودم 

همه اش سوءتفاهم بوده ، که اون  مبرداشتها یگفت...  یلی، خ ينامرد یلیخ...  نهیب ینم ویا گهیکس د چی، ه

 ..نداشته  يمنظور
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 باشه من قبول دارم:  دیچشمش کش يرو رو دستش

 نیبدون یول. منظور بوده  یبزرگ منش من واسه شما بچه ام ،همه کارهاتونم ب يآره آقا: سمت من برگشت  به

و  نیرو دوس دار گهیهمد نیبگ نیتونست یم.  نیبه خودم بگ میمستق نیتونست یم. ، دوتاتون  نینامرد یلیخ

که به خاطر دل  ستمیاونقدرم پست ن... کردم  ینم میکار چیگفتم ، ه ینم یشکیبه خدا من به ه. من مزاحمم 

 بدم  يباز ایرو دست بندازم و  گهید یکیخودم 

 گفت ؟ یم یچ

 شده ؟ ی؟ چ یگیم یچ: از جا بلند شد و به سمتش رفت  نویم

 یخواد ؟ کس یتو رو نم یگفت ی؟ چرا الک گمیم یمن چ! به من دست نزن : خواست بغلش کنه که پسش زد  و

؟ به خاطر تو خودشو در معرض خطر مشروط شدن  وفتهیدر م يخواد به خاطر تو با استاد شوشتر یکه تو رو نم

 ؟ هان ؟ دهیم

گفته  نیبه ا یک! پر از سوال شده بود و من ترس به دلم افتاده بود  نویصورت م...  میو واج به هم نگاه کرد هاج

 ؟

 نیبفرست تونویگم شو ، همکالس یمزاحم نیبهم بگ نکهیا يکه به جا نیپست باش نقدریا نیتون یچطور م -

 و آرامش برام بذاره ، نه آبرو ؟ شیسراغم که نه آسا

 !صحبت کردنم ندارن  اقتیولشون کن ، ل... خلود  میبر ایب:  دنیو دستشو از پشت کش دنیبهش رس دوستهاش

 ؟ میکار کرد یشده ؟ مگه ما چ یچ نیتو رو خدا بگ: گرفت  شونویکیدست  نویم اما

 لو داده ؟ یبود ؟ ک یک مونیهمکالس دیپرس یم کاش

اش بود جواب داد ،  نهیس يرو يداشت و سر بچار يا که سر و ضع ساده یرو گرفته بود و اون پهیخوش ت دست

 ! یهست یواقعا که مار خوش خط و خال: داشت  يشتریانگار اون سر و زبون ب

 درست صحبت کن بچه جون: شد  یعصبان نویم

 بزرگ نشم  امیخوام صد سال س یاگه قرار باشه مث تو بزرگ شم ، م یول. آره من بچه ام : تر شد  ياون جر و

 نغمه  میبر ایب: گذاشته بود ، به سمت دانشکده علوم رفت  يبچار يطور که دستش رو دور شونه  نیهم و

حرف  یدونم شما از چ یشده ؟ به جون بابام من نم یتو رو خدا بگو چ: رو ول نکرد  یکی نیدست ا نویم اما

 ؟ نیزن یم
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هر .. داده به خلود  ریشده گ شیریس وند یسیع يآقا: به دوستهاش انداخت و تند تند شروع کرد  ینگاه مین

دوتا از بچه ها که  یکیمتوجه شدن و  امونیشده که همکالس يطور هی. نداره  دهیکنه فا یهم ردش م یچ

آقا گفته بود و دست بر  نیبه ا یخلود تا حاال همه چ! پرونن  یخلود و ندارن ، بهش مدام متلک م دنیچشم د

دتش دست حراست  یرو دوست داره و اگه دست برنداره ، م گهید یکیداشت ، تا امروز که بهش گفت  ینم

. بزرگ منشه ، گفت سر کارش گذاشته و شما رو دوست داره  يدونست که منظور خلود به آقا یم... اونم !

گردن  زویبزرگ منش همه چ يمچتونو گرفته و آقا بموقع تقل ينشون به اون نشون هم که دکتر شوشتر

 !گرفته 

جفت دستم بود ، مطمئنا  نیاون لحظه اگر رام... بود و منم از جا بلند شده بودم  دهیپر نوید ، رنگ مکه ش ساکت

 !خودم خفه اش کنم  يتونستم با دستا یم

  گهیمن برم د نیبذار:  دیرو کش دستش

 ؟ نیکار و کرد نی؟ ا گهیراست م: به سمت من برگشت  یشده بودن وقت سیخ نویم يچشما

 من  يوا: افتاد  یصندل يرو نگفتم که یچیه

نداشت که به  یتیبراش اهم گهیکه انگار د ينسبت به دوست بچار میتوجه بود یزانو زدم ؛ هر دو ب روبروش

 دوستهاش برسه

 رانیخانم ام -

؟ واسه امتحان هندسه که دکتر  یراسته ؟ کدوم تقلب ؟ ک: دستهاش گرفته بود باال آورد  يرو که تو صورتش

 !شما رو از همه جدا کرده بود  يشوشتر

من ... اشتباه تر هم گفته  نایاشتباه متوجه شده و به ا نی؛ رام نیکن یکه فکر م ستیطور ن نی، ا رانیخانم ام -

 !، باز رفته سراغش ؟ ستیحرفا ن نیمن بهش گفتم دختره اهل ا یاحمق چطور وقت نیدونم ا یاصال نم

 چه خبره اصال ؟ نجای؟ ا يبره سراغ بچار نیتشما بهش گف: کرد یم هیداشت گر هنوز

خانوما گذشتن ، سالم  نی، ا میروز که با هم بود هیکارو با دختر مردم بکنم ؟  نیام ا وانهیبابا من مگه د -

هست ؟  یگفت اهل دوست. ، منم گفتم  هیکه ک دی، از من پرس يچشمش افتاد به خانم بچار نیرام. کردن 

هم باهاش چونه زدم که نره  یکل. از من خواست براش شماره هم ردوبدل کنم ، قبول نکردم  یگفتم نه ، حت

 ، از اون بپرس يحرف منو قبول ندار. بود ، اون شاهده  دمیبابا مج... شده  الشیخ یکردم ب یسراغش ؛ فکر م

 ؟ هیاون چ ي هی؟ قض یتقلب چ -
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 ، رفعش کردم يسوء تفاهم بود واسه دکترشوشتر هی: بود انداختم  ستادهیکه هنوز ا يبه دوست بچار ینگاه مین

 يا گهید زیچ! نبود  يبند کرده بود به هندسه خوندن شما ؟ پس شرط بند يصفار يخاطر بود که آقا نیهم به

 ؟ نیرفت شیتا مرز مشروط شدن پ گهیم يکه خلود بچار هیچه سوء تفاهم... بود 

 دنبال دوستات ؟ يبر يخوا یشما نم: م نگاه کرد يبه دوست بچار دوباره

 گرفت  شیکه دوستاش رفته بودن رو در پ یاکراه خودش رو جمع و جور کرد و راه با

 خوب ؟: بلند شد  رانیخانم ام يچشمم دنبالش بود که صدا هنوز

... دونستم و  یعکس العملش رو نم...گفتم و سخت بود  یرو م قتیحق دیبا... سخت بود .. جام نشستم  سر

 ..آسون نبود آروم کردنش 

 ..که  نهیا قتیحق -

 وبد یحواسم به هر حرکتش م دیشدم ، با قیصورتش دق يتو

 کرده موش بدوونه تو کارتون یبازم سع يدکتر نور -

 ..دهنش گذاشت و زل زد بهم  يرو رو دستهاش

 !بار چون من کنارتون بودم ، ترکشش به من گرفته  نیو ا -

 !قلب من بود انگار  ي رهی، ش ختیر یصورتش م يکه رو ییقطره قطره ها..  دیاشکش دوباره جش ي چشمه

 !سر امتحان  میرسون یو به هم تقلب م میدار یدوست يخونده که من و شما رابطه  يگوش دکتر شوشتر ریز -

 یو البته بعض: تم چشمهاش رو نداش ينگاه کردن تو يقسمت ، رو نیگفتن ا يبرا... انداختم  ییرو پا سرم

 ! يفکر شوشتر نیمنم دامن زده به ا يرفتارا

 ؟ يچه رفتار: کرد  زمزمه

بگم ، راستش  شهینم: کردم لبخند بزنم  یروانه اش و سع میلحظه ، ن کی يو برا دمیبه پشت گردنم کش یدست

 ...باعث خجالته ..  نیدون یم... کم  هی

خوب باعث سوء تفاهم ... خوب  یول... که  یحرکت ایبوده  يبد زیچ نیالبته فکر نکن: تند تند اضافه کردم  و

شده درباره تقلب ، بهش گفتم  يکه رفتارم باعث سوء تفاهم دکتر شوشتر دمید یخوب من وقت.. حاالم . شده 

 یو قبول کنه تقلب ادینشده کوتاه ب اضر،ح يبا وجود همه صحبتهام بادکتر شوشتر یول... من بوده  ریکه تقص

 رکار نبوده د

 خوب ؟ -
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 و اونم ازم نمره کم کرد رمیگردن بگ زویآخر سرم مجبور شدم خودم همه چ... خوب  -

 چقدر ؟ -

 ندادم  یجواب

 کنم یبزرگ منش ، خواهش م يآقا -

 ..کنه ؟ مهم همون بود که  یم یچه فرق: کردم  نگاهش

 خوام بدونم یم. کنه  یواسه من فرق م -

 رو انترمیتمام م -

 ... يوا...  ي؟ وا یچ -

طور پا تند کرده بود به سمت  نیخواست بره که ا یکجا م...  دمیاز جا پر... رو چنگ زد و بلند شد  فشیک

 دانشکده ؟

 ؟ نیریکجا م:  ستادمیدانشکده ، روبروش ا يبتونه برسه جلو نکهیاز ا قبل

... اومد  یکامال به چشم م کینزد يفاصله  نیاش ؛ از ا دهیبه هم چسب يخشک شده بود ام مژه ها اشکهاش

 !گرفته بود  ییبایچشمهاش حالت ز

 يدکتر شوشتر شیپ رمیم -

طور عجوالنه عمل  نیهم شی، منم دفعه پ رانیبشه ؟ خانم ام ی؟ که چ يدکتر شوشتر شیپ: خودم اومدم  به

 نیاش شده ا جهیکردم که حاال نت

سراغش ؟ کارتون عالوه بر  نیرفت نیبذار انیمنو د جر نکهیهمون موقع ؟ چرا ؟ چرا بدون ا نیچرا بهم نگفت -

 هم بوده يفکر یعجوالنه بودنش ، پر از ب

قارش نداده  انیجر=به خاطر خودش بود که در ر! من همه اون کارها رو به خاطر اون کرده بودم ...  دمیرنج

 بودم

قصدش دردسر درست کردن  يوراگر دکتر ن.  نیکار من دخالت کن يتو نیحاال هم حق ندار: کرد  حرکت

 جورم رو بکشه يا گهیدم کس د یمن بوده ، اجازه نم يبرا

بار بهت گفتم من به خاطر رفتار خودم  هی.  یبهتره تمامش کن: مانتو گرفتم  يشدم و دستش رو از رو سخت

 دت بودهنگفتم به خاطر خو يزیاگر به تو هم چ... اون  يهچل افتادم نه چرت و پرتا نیا يبوده که تو
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بدون  نیو دوخت نیدی؟ که بر نیام گرفت دهیبه خاطر خودم بوده که ناد:  دیبهت خارج شد و دستش رو کش از

 نه ؟ نیاصال بهم بگ نیدادن ، قصد نداشت ی؟حتما اگر اون دخترا هم لو نم نیبهم بگ يزیچ نکهیا

 یچرا ، م: کردم  غیاخمهام رو از هم باز کنم ، نگاهم رو ازش در نکهیفرو کردم و بدون ا بمیج يتو دستهامو

طور مثل االن به هم  نیکه ا... افتاده باشه  ابیکه آبا از آس یفرصت مناسب ، وقت هی ياما تو. خواستم بگم 

، چون قصد  یسالم هم نکن یبه من حت گهیبهتره بعدش د یول. برو  ششیپ يبر يخوا یحاال هم م...  يزینر

 ..بهش بدم  یدارم جوابن

قرار فرداش رو  یاعصابم خورد شده بود که حت يبه قدر... اتوبوس رفتم  ستگاهیراهم رو گرفتم و به سمت ا و

 نزدم رونیو تا شب ب دمیاتاقم چپ يبه خونه ، تو دنمیاونقدر که به محض رس! رفته بود  ادمیهم 

که زد  یحرف... بودم و به سقف زل زده بودم  دهیکش تخت دراز ي، رو دیکه در رو باز کرد و سرك کش دهیسپ

 شدیم میخورد و باعث خودخور یگوشم زنگ م يمدا تو

 ؟ ياینم میزن ی؟ پس چرا واسه شام صدات م يداریب -

 امی، االن م دمینشن:  دمیطرفش چرخ به

 امتحانتو ؟ ي؟ بد داد یتو خودت ياومد یشده ؟ از وقت یچ: داخل گذاشت  یرو ول کرد و قدم رهیدستگ

تا حاال دلواپس نمره بودم که حاال  یمن ک: لبم نشوند و از جا بلند شدم و به طرفش رفتم  يلبخند رو حرفش

 بار دومم باشه ؟

شده که  یچ يحاال جد. برات مهم باشه  جهیدفعه مثل ترم بهمن پارسال نت نیا دیدونم ؟ گفتم شا یچه م -

 ؟ یناراحت

 الیچه خوش خ.. دونستم که تنها راهم واسه ارشد معدله و  یم...  یترم بهمن قبل... بار حرفشتو فکرم برد  نیا

 !بودم اون روزا 

زن : جواب دادم  يجد مهی، ن یشوخ مهیرو دور شونه اش گذاشتم و برش گردوندم تا همراهم بشه و ن دستم

 خوام یم

 آب بده  یاومده بود سر و گوش دهیکردن من و سپ ریگره کرده جلم ظاهر شد ؛ انگار با د يبا اخما مامان

... هنوز زوده واسه زن گرفتنت . که دلم خوش باشه  ینرفت میسرباز هی؛  اوشیس يتو هنوز بچه ا. خود  یب -

 برات سراغ دارم  ادیهر وقت وقتش شد ، خودم دختر خوب ز

 ! حرفاست  نی، انگار توپش پر تر از ا نه
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چته . خب بابا  یلیخ: دست گرفتم  يورانش کردم و جلو رفتم و شونه هاش رو توف نیبه ا یمصلحت ي خنده

 هو ؟ هی ياریجوش م

 !سراغ دارم  ادیو اال خومم دختر خوب ز. هنوز زوده  گمیمنم م: کردم  دهیحواله سپ یچشمک و

 يرو به چه دردسرما  نیبب!  نایتو روحت س يا! بسنده کرد  يزد و مامان به چشم غره ا یلبخند کوتاه دهیسپ

 ؟ یانداخت

 کیبود و بنا بود  10ساعت  يبهوند يقرارم با آقا... در دانشگاه حاضر شدم  يجلو 9روز بعد ، ساعت  صبح

،  ومدیکه م ومدیاگر م.. منتظر بمونم  قهیقصد داشتم فقط ده دق.  میتا همراه هم باش نمیرو بب نویساعت قبلش م

 يبزنم تا ازش بخوام به جا دیزنگ به مج هی دهر چند ، بهتر نبو. تونستم مجبورش کنم  یمن نم... هم  ومدین

اصال بگم با خودش صحبت کنه و  ای.. بود  یبدقول نشم کاف يبهوند يآقا شیکه پ نی؟ هم ادیب رانیام نویم

 کارمون داشت ؟به  یچه ربط مایاصال دعوا... گرفتم یم يبهوند ياز آقا گهیوقت د هی.  ادیکنه ب شیراض

 سالم -

 سالم کیعل: خوردم  یفکر فرو رفته بودم که با صداش تکون يتو اونقدر

 کرده بود  ریهم رفت ؛ چقدر د ياخماهم تو!  ستینه و ب: به ساعتم کردم  ینگاهم

برم که  گهیخواستم د یم.  نیستادیا نجایدونستم ا ینم... منتظرتون بودم  ستگاهیا ي، من تو دیببخش -

 دمتونید

 طرف نیاز ا: نگاهش کنم ، سر تکون دادم  نکهیا بدون

 ..خودم راه افتادم  و

 ؟ میر یسمت ؟ مگه با اتوبوس نم نیچرا از ا: سرم پا تند کرد  پشت

 آوردم نینه ، ماش: دورتر اشاره زدم  یبار نگاهش کردم و به کم نیا

 ؟ میشما بر نیبا ماش:  ستادیا

 ...سوال  چه

  نیایب يسوار ایبا اتوبوس  نیتون یم نیخوا یاگه شما نم -

 توجه بهش سوار شدم  یب و
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 دمید یکنار پاش توقف کردم و در کمک راننده رو باز کردم و وقت...  یحرکت یب! بود  ستادهیهمونجا ا هنوز

 مونی، پش دیاز جا پر نیبوق ماش ياون طور با صدا یاما وقت... لحظه بدجنس شدم  کی... همچنان مات مونده 

 برم ؟ ای نیای؟ م نیکن یم کاریچ: شدم و به طرفش خم شدم 

کدوم قصد  چیحکمفرما بود که ه یبه مقصد ، سکوت دنیو تا رس... حرف و آروم ، سوار شد و نشست  یب

 که امروزبه وجود آورده بودم یبگذرم ، و نه فکر ناراحت روزشیتونستم از رفتار د ینه م...  میشکستنش رو نداشت

 .. میدیرس يبهوند يکرد تا پشت در اتاق آقا دایتقابل اونقدر ادامه پ نیگذاشت و ا یراحتم م

دختر  کیدر نظر دارم و حاال  سیتدر يرو برا میبهش گفته بودم همکالس نکهی، اول به خاطر ا يبهوند يآقا

 یخانوم یمن از اول هم منظورم از همکالس نکهیدرباره ا حمیاما با توض. شد  نیرو آورده بودم ، باهام سرسنگ

از التهابش کم شد و خوش بختانه اون  یماش کردم ، ک هیتوص یقبل يبوده که همکارم بوده و به خاطر تجربه 

، اعتمادش رو  رانیبار به سود مون تمام شد و همراه با متانت خانم ام نیشده بود ، ا جادیما ا نیکه ب يجو سرد

 !بچه هاش رو به ما بسپره  یاضیبده سه تا کالس ر تیجلب کرد تا رضا

 !گرفت  شی، راه خودش رو در پ میزد رونیکه ب يبهوند ياتاق آقا از

 کجا ؟ -

 ؟ نیریم نیکجا دار دمیپرس:  ستادمیو روبروش ا دمیرس بهش

نهادم  شیپ يهمکار يو برا نیبه من اعتماد داشت نکهیاز ا... ممنون از : شونه اش جا به جا کرد  يرو رو فشیک

 ... نیکرد

بهتون زحمت  نیاز ا شتریب گهید...  نیانجام بد نیتونست یکه خودتون م ياونم کار: انداخت  نییرو پا سرش

 .دمینم

 جواب سوال من نبود نیا: خواست حرکت کنه که نذاشتم  و

طور شروع بشه  نیرار نبود اق.. خواستم  ینم نویمن ا.. من  يخدا! بود  سیرو که بلند کرد ، مژه هاش خ سرش

! 

 گردونم ی، خودمم برتون م نیبا خود من اومد:  یبود سرسخت سخت

 !باشه  يکار طیکه قراره مح نجایرفتارتون ، اونم ا نیا ستیدرست ن -

 نجایتا مجبور نشدم هم نیسوار ش نیایپس بهتره زودتر ب: کرد  یاواخر خرداد ، کالفه ترم م میمستق آفتاب

 بدم حیتوض زویو همه چ ستمیبا
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 دیبفرمائ: نگفت و کنارش قرار گرفتم  يزیچ

 نگام کرد  یتوقف کردم که سوال یبستن ایتر کنار

 بدم ؟ حیتا منم توض میبخور یبستن هی. کم داغ کرده  هیمن مخم  -

  نیامانت دار باش. که سوار شدم ییجا نیقرار بود من رو برسون: و سخت نشست  سفت

 ؟ چرا ؟ یکن یم يطور نیا چرا

 جا بزنم ، نه ؟ نیپس حق دارم که ال اقل حرفامو هم... خب  یلیخ -

 ! نیراه بگ يقرار بود همون تو -

 .. هی، طوالن شهینم -

 شنوم  یم -

 ؟ مینش ادهی، نه ؟ پ نیایکوتاه نم -

 نگام کنه صاف نشست نکهیا بدون

 اصرار کنم نیاز ا شتریمن حق ندارم ب.. خب باشه  یلیخ

مراجعه  یفقط وقت... طور نبوده که اون کار خودم باشه و بدمش به شما ؛ فقط  نیا...  نکهیاول ا... خب  یلیخ -

 هیواسه من مهم نبود ... که کالسشونو جا به جا کنن  ستیکردم و با تداخل کالسا مواجه شدم ، گفتم الزم ن

 بود ی، کاف يبرام و سابقه کار شدیم يکه تجربه ا نیدو تا ؛ هم ایکالس 

 ...، آموزشگاه تابستونم کالس داره که  نیخواست یاگر م -

که  نیدون یخوب م.. .  ستین يکار یفرار از ب ایاون آموزشگاه و پولش  يدرد من کار کردن تو. خوام  ینم -

دونم خود شما  یبه هر حال من که م. فرصتم بود  نیبهتر نیاست و ا گهید زیچ هیدانشگاه  سیتدر يتجربه 

کردن خودم و اونا ، با کمک گرفتن  تیاذ يفکر کردم بهتره به جا نمی، واسه هم نیکار عالقه دار نیچقدر به ا

 جبران کنم نیرو که قبال در حقم کرد یگوشه از طلف هیاز شما 

 ... يروز هیمن اگر .  نیبه فکر جبران کار من باش نیخوا یدونم تا کجا م ینم -

 .. قتهیحق هی نینبودم ، ا نجایمن االن ا نیکرد یزا اون بخشش رو نماگ اون رو -

 ...من مجبور بودم اون کار رو بکنم ، پس  یول.  دیشا -

 افتادم ؟ یدردسر م يمن تو نکهیکرد به جز ا یمجبورتون م یچ.  نیمجبور نبود -

  نیوفتادینه که حاال ن -
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دادم ؛  یمن امتحانه رو عال. ابا رد شد اون خطر از سرم ؛ تمام به شماها بگم ؟ ب یبابا ، من به چه زبون يا -

 خالص

چه  نی؛ به جز ا نیهنوزم ممکنه که مشروط بش.  شتریصدم ب هیکدوم خطر رد شد ؟ بهتون دوازده داده ، نه  -

 بوده که خطرناك بوده ؟ 

 بشم ؟ 16من ممکنه جبر و کمتر از  يفکر کرد یعنی -

 ...اون رفته  یعنینمره ها رو زده ؟  يشوشتر یعنیگفت ؟ هندسه دوازده شدم ؟  یچ... چند لحظه مکث کردم  و

 ؟ یبهش گفت ی؟ چ يشوشتر شیپ ی؟رفت يآخرش کار خودتو کرد: کردم  اخم

 ... یعنی... نه ، نرفتم : کش اومد و محو شد  حشیمل لبخند

 نتونستم :انداخت وبه دستهاش ور رفت  نییرو پا سرش

 ؟ نیدون یپس از کجا م -

که تا  نینازن.  دمیو د دیو آقا مج نینازن نکهیتا ا. اونجا موندم  یساعت هیتا ... بعد رفتن شما : زل زد  رونیب به

 !دونسته  یکه اونم نم یبغلم و تند تند معذرت خواه دیپر دیمنو د

بهش نگه ، واال بس که زنش حرف گوش کنه و  يزیو گرفتم که چ دیمج يخوب شد همون اول جلو...  اوپس

 !دهنش قرص ، تا حاال دودمانمونو به باد داده بود 

 سر نمره من هم بوده  يکه شرط شوشتر نیگفت یبهم م دیبا: طرفم برگشت  به

 لو داده ؟ یک نویبابا ، ا يا

 ...گفته ؟ من  یک -

 حیبا خبرم ، شروع کرد به توض نمیاز ا نکهی؛ با فکرادونم  یم زویمن همه چ دیفهم نکهیبعد ا...  يصفار يآقا -

 ...دادن و منو شوکه کرد 

 !پنهان کرد  شهیدانشکده نم نیا يو تو زیچ چیه

 پس درباره نمره ؟ -

 !بود که معلوم شده بود مال شماست  یتعجبشون از اون نمره دوازده... بچه ها گفتن که نمره ها رو زده  -

 ، بدم نشد  نهایا يا وجود همه ب... فکر فرو رفتم  يتو

  میفراموش کن گهی، بهتره د نیدون یم زویاومده ، شمام که همه چ شیکه پ هیزیحاال چ. خب  یلیخ -

 اومده ؟ شیحاال که پ نیبگ نیتون ی؟ چطور م وی؟ چ میفراموش کن -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ٢٥٩ 

 روز  هیکردن منو آخرش  یم وانهید... دادم  هیتک یرو به صندل سرم

 یکارو م نیکه اگر ا نیخودتون مرورش کن شیپ نقدریاگر ا نیکن ی؟فکر م نیدیکش م ویزیچ هی نقدریچرا ا -

اش رو هم  جهیکنم ، نت ی؟ آره ، اگر کار من اشتباه بوده قبول م شهی، درست م میکرد ی، اون کارو م میکرد

 رمیپذ یم

به درك،  ادیم شیخاطر پ نیکه به ا ی؟ اصالمشکل رنیبه ناحق حقتونو ، نمره تونو بگ نکهی؟ ا هیاش چ جهینت -

 که حقتون بوده رو ازتون سلب کردن ؟ يزیچ نکهیاز ا نیسوز ینم چیه

کرد ،  یکار رو م نیکردم و ا یاگر اشتباه نم. خودم باعث شده  یمباالت یکه ب نهیمن از ا یناراحت یول. چرا  -

بزنم که  بیتونم به خودم نه یقط و فقط محاال ف یول. کردم  یواسه برگردوندنش م یهر تالش نیمطمئن باش

 ندم يا گهیکس د چی؛ نه دست اون ؛ که دست ه ییآتو نیهمچ گهید

که  شهیم قیببره ، تشو شیاز پ ياالن تونسته کار ياگر دکتر نو نیکن ی؟ اونوقت فکر نم یراحت نیبه هم -

که باهامون کرده ، کوتاه  يکه از همون اول درمقابل کار میاشتباه کرد نیکن یکنه ؟ فکرنم يبازم سنگ انداز

 ؟ میاومد

 ...به خاطر من .. .به خاطر من  نکهیاز ا مونهیپش یعنیکوتاه اومده اون روز ؟  نکهیاز ا مونهیپش... پس ...  پس

 یمفوقش من .  زویهمه چ میو رو کن میبش الشیخ یمن که گفتم ب. آره حق با شماست : رفت  لیتحل صدام

 دادم یخوندم و دوباره کنکور م

 نکهیحس ا.. تمام صورتش پخش شد و  يکه تو یحالت... گرفت  یحالت خاص... شد و چشمهاش  دستپاچه

 ! دادیشده رو بهم م کیشر میناراحت يتو

که  مینکرد يچرا کار نکهیاز ا مونمیمن فقط پش نیدون یم... فقط ... من فقط . نبود  نینه نه ، منظورم ا -

 کارو بکنه نیا يا گهینتونه با کس د گهید

برکنارش کرد ؟  یبه خاطر کارش از معونت آموزش یمیخود دکتر کر یوقت میکرد یم دیبا کاریچ گهیخوب ، د -

 اون باشه یبه خاطر تالف دشمیجد يسنگ انداز نیاصال ممکنه ا

 دونم ینم -

موضوع  نیا.  نیش الشیخ یفقط ب. نداره  یبیع: کردم آموزشگاه توقف  يروبرو بایو تقر میبود دهیمقصد رس به

بود ، من خودم ده بار به  یکه اگر شدن. رسه  ینم ییبحث کردن سرش به جا یتمام شده و با الک گهید

به  نیاز ا.  شدیخواست قانع بشه ، همون موقع م یاومده ، م شیدادم که سوءتفاهم براش پ حیتوض يشوشتر
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خواد نگران  یشما نم.  ستمیا یکه بتونم جلوش م ییبکنه ، خودم تا اونجا يبازم خواست کار يبعد هم اگر نور

  نیباش

 يخود هول و وال یکه ب يقول بد دیشما هم با... کنم  یالبته قبلش مشورت م:  دمیبه روش پاش يلبخند و

 یکارهاش و نداشته باش

 میاگر پشت سر خودم قا نکهیبا ا...  يدنبال راه فرار نگرد دنشیمثل اون روزا ، با د گهید: تو دلم ادامه دادم  و

 دوست دارم شتریب ياون طور قو ی، ول شهیبامزه م یبش

 ؟ نیبگ يزیچ نیخوا ینم -

  نیدوز یو م نیبر یبگم ؟ شما که خودتون م یچ: نشست  نهیزد و دست به س يهم لبخند اون

 یخوب التیتعط.  نمیرسوند نکهیممنون از ا: رو بهم بده در رو باز کرد  يا گهیمهلت حرف د نکهیبدون ا و

 تا بعد.  نیداشته باش

 دوباره میما که بازم قراره همکار بش: شدم  ادهیباهاش پ همزمان

 گهید شهیحساب م التیهم تعط يمدت دو سه هفته ا نیهم. تا اون موقع  -

 !چه بد ... بود حواسم اصال ن! چه پرت بودم من ! گفت  یم راست

 تا خونه برسونمتون ؟ نیخوا یم: به جلو برداشتم  یقدم ناخودآگاه

 نه ، ممنون و خداحافظ: زد  يو دوباره لبخند برگشت

نرو ،  ایبرو  ای؟  يریگ یاجازه م. ذاره  یخوب معلومه که نم! ...  ایهست یمخ... لب گفتم  ریسالمت رو ز به

..  ننشیبب یبا کس ستیاصال واسه اشم خوب ن. دونم دوست نداره  ی؟ برم ؟ نه ، من که م هیاجازه ات واسه چ

 پس بهتره برگردم

که  يفکر بودم و کار يچند روز رو مدام تو نیا... چند روز بعد تماس گرفته بود تا از اوضاع با خبر بشه  دیمج

... اومده بود  دهیفا یها به نظرم ب ینیمقدمه چاون  يهمه  میکه جدا شده بود ياز لحظه ا... خواستم بکنم  یم

 یعدم دسترس یشدن دانشگاه خودمون به معن لیتعطوسط ،  نیماه نبود و ا کیاز  شتریترم تابستون سر جمع ب

و باز هم فرصت من ...  زدینامه م انیپا يکار کردن رو يرو برا شیرا دیشا نیکتابخونه اش بود و ا يبه کتابا

 یذاشتم ؟چطورنظرش رو جلب م یم ریروش تاث دیاصال به فرض که فرصتش رو داشتم ، چطور با...  شدیکم م

 کردم ؟
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منتظر برنامه  یموضوع کرد که زندگ نیبعدش افتاد ، من رو متوجه ا يکه روزها و ماه ها ییاما اتفاقا...  اما

که  یدرست زمان جهینت...  جهیو نت رهیم شیمن پ يزی، بدون برنامه ر زهایچ یلیخ... مونه  یمن نم يها يزیر

 ؛یمن ، شرط الزم ؛و نه کاف يوقفه  یب شو تال...  رهیگ یهمت من قرار م ریکنم ، تحت تاث یفکرش رو نم

  تهیموفق يبرا

 !سستم کرد  شتریداشتم ، با غرغرهاش ب يدادم که چه کردم و چه منظور حیتوض دیمج يبرا یوقت

 نیکه همکار بش یواسه دوتاتون کالس گرفت ی؟ برداشت یچرخون یرو دور سرت م نقدرلقمهیچرا ا وانهیابله د -

 ! گهید نیدوست ش ایکن ،  يازش خواستگار ایبشه مثال ؟  ی؟ که چ

 شهیازدواجمو مطرح کنم ، نم هیتونم قض ی، االن واقعا نم دیمج یدون یتو وضع منو نم -

 نیمدت باهم دوست باش هیپس باهاش حرف بزن ،  -

 چیه ینامردم که به خاطر خودم باهاش دوست شم ؟ب نقدریمن ا یعنی؟  یطور شناخت نیتو واقعا منو ا -

که نشد ؟ اصال من باشمم اون اهل  دیکالم بگم ببخش هینشد ،  يروز هیو اگر  شیبپرم وسط زندگ یضمانت

  ستین زایچ نیا

 ...زدم  يمن چه گند يخدا! سال با زنش دوست بوده  7که خودش  ادآوردمیلحظه سکوت شد و به  هی

 ؟ يندار يکار.  یدون یهر طور که صالح م -

 ... دی، مج زهینه چ: شدم  هول

 جمعش کنم ؟  يحاال چجور ایخدا

 ...که  نهیمنظورم ا -

نباشه  یکار درست دیشا. حق با تو باشه  دمیاصال شا. داره  شیزندگ يدرباره  ينظر هیهر کس . نداره  یبیع -

که  ییاتفاقا سکی، ر یارتباط چیمن که سخحت بود بدون ه يبرا.  يرو دار شیپ یکار سخت... به هر حال . 

 رمیافته و خبر ندارم رو بپذ یم شیتو زندگ

 ؟ یچه اتفاق -

حرفا و  ای. خودش بهم بگه خبردارشم ازش نکهینبود که بدون ا يزیچ نیا. خواستگاراش  نیهم شیکیمثال  -

 خانواده اش درباره خودم دیعقا

 !بود  یحرف نمیا

 ...خـ  یحال من نم نیبا ا -
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داشته  قیچارتا دوست و رف دیبه هر حال زن من با.کنم  یهم م تیموفق يبرات آرزو.  یگیم یدونم چ یم -

  گهیپابند بشه د نجایباشه ا

 لحنش ، لبخند رو به لبم نشوند و شرمنده ترم کرد رییتغ

،  یخونه گرفت یاصال توهر مجتمع. کنم که ال اقل زن تو تنها نمونه  یو م میسع يمن همه . باشه چشم  -

 هم رزرو کن واسه ما شویواحد جفت

 همه راه رو ؟ نیا رهیم یک... اوو  -

 رمیماه نشده بله رو بگ هی دمی؟ قول بهت م یپس چ -

 ؟ يندار يکار. باشه :  دیخند

 سالم برسون میبه خانم نامدار. نه دستت درد نکنه  -

،  ستیطور ن نیدلشم باهاشه ؟ نه ، مطمئنم که ا یعنیخواستگار داشته باشه ؟  نویممکنه م یعنی!  خواستگار

درآمد ثابت هم  هی یجوون آس و پاس که حت هی؟ اصال قبول دارن  هینظر خانواده اش درباره من چ یول...  یول

هم  يسرباز یبرم ؟ من حت يدیاگر بخوام برم جلو هم ، به چه ام ایدخترشون ؟ خدا يخواستگار ادینداره ب

 تونه عالف من بمونه ؟ یدو سال م... نرفتم 

 نکهیبا ا! دانشکده خودمون داشتم  يکه تو ینور کامال متفاوت بود با کالس امیدانشگاه پ سیاول تدر ي جلسه

کارم رو هم  طی، شرا نیو حل تمر سیتدر طیتفاوت شرا یشروع شده بود ، ول هر دو با معارفه ام با دانشجو ها

بدست  2 یاضیکه سر کالس ر یتیوجد بودآموزشگاه هم به کمکم اومده  يهر چند که تجربه .  دادیم رییتغ

 کرد  یآورده بودم ، کار رو برام آسون م

 ارمونیکه در اخت یهمانیم دیوارد اتاق اسات نویم 6ربع به  کی یو وقت شدیشروع م 4اول من از ساعت  کالس

 کردم  یرو مرور م میقرار داده بودن شد ، داشتم مطالب کالس بعد

 دیخسته نباش. سالم  -

 زدیصداش موج م يکه تو ينشات گرفته از لطف حضورش بود و انرژ شتریکه ب دمیبه روش پاش يلبخند

 ؟ نیس که نداراستر! امروزها  نیسر حال.  نیسالمت باش. سالم  -

 . زده ام  جانیکمم ه هیکم ،  هیچرا : شونه اش برداشت و روبروم نشست  يرو از رو فشیک

 دمیدانشگاه درس م يبار اولمه که تو اخه

 با آموزشگاه نداره یفرق چیه.  نینگران نباش -
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ذارن و حرفتونو  یراحت تر احترام م یلیکالس به شما خ يبچه ها.  نیگ یم نویکه ا نینه ، شما پسر يوا -

 کنترل کالسشه که استرس دارم نیبه خاطر هم. خانومم  هیکنن تا من که  یقبول م

ساده نبود کنترل کالس ، اونم روز  نیمن هم همچ يمطمئنا برا. داد  یاسترسش پر و بال م نیبه ا دی، نبا نه

، مغلوب  زیه قبل از هر چبود ک نیمهم ا. کنه  یم دایمطمئن بودم خودش سر کالس راهشو پ یول. اول 

 اضطرابش نشه 

 ؟ نیکیدو کالس  يتو بایمن تقر يدانشجو ها نیدونست یم: حرف رو عوض کردم  نیبنابرا

 یعنی. نصفشون سر هردوتا کالس هستن . و دوئه  کی یعموم یاضیچطور ؟ دو ساعت پشت سر همش ر -

 کردن ازیهم ن

 ؟ وفتنیاز االن ؟ بعدا تو دردسر نم -

 ازویفرصت همن گهید. دوتاشو نگرفتن تا االن  گهیو که افتادن ، د 1 یاضیر. آخرن  يترما بایتقر ناینه بابا ، ا -

 خوان ؟ یم شونیواسه ک

 کال ازش استفاده نکردم گهیساز اونقدر ترسونده بودمون که من د تیما که استاد چ.  هیحرف نمیهووم ا -

 نیهم یکه انگار دانشکده مهندس مونبودیسیساز ، استاد درس برنامه نو تیدکتر چ.  میهردومون به خنده افتاد و

رو  یسیدانشکده علوم ، درس برنامه نو يما ، بعالوه بچه ها يبچه ها يرو داشت که همه  وتریاستاد کامپ هی

من رو به تعجب  لیاز رشته امون ، اون اوا عاتشاطال زانیبود که م يرمردیپ! استاد گذرونده بودن  هی نیبا هم

حرفش با  دنی، چه برسه به شن نهیلب من بش يلبخند رو نکهیا يبود برا یهم کاف ادشی یحت! واداشته بود 

 ! رانیخانم ام نیلحن نمک

 چطور مگه ؟ -

گفت ، منم  نییپا يتو ترما ازین شیپ – ازیبار که سر حرف باز شد ، برگشت از مضرات هم ن هیبگم ؟  یچ -

 دایپ ازی، اصال ن میباالترم که رفت گهید! ذهنم شد  يا تو جو ، حرفش تو ذهنم موند و ملکه که اون موقع ه

 کار نینکردم به ا

 ! شهیش ينشد ؟ ساعت چنده ؟ وا رید: شد  يجد هویشد که  شتریخنده ام ب لشیدل دنیشن با

 هی نجامی؟ ا ستین ادتونیخودمونو . ، هنوز زوده  نیعجله نکن: با عجله از جا بلند شد که دستم رو باال بردم  و

 که بچه ها اومده باشن بهتره میبر رتریکم د

 ... ي، جزوه ا ی؟ مطلب نیامروز آماده کرد سیواسه تدر میزیچ: جاش نشست و ادامه دادم  سر
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 خونه  ینور م امیآخه اونم پ. گرفتم  میکه هماهنگن ، منم کتابشونو از آج نایخدارو شکر ا. آره  -

 دیکش رونیب فشیرو از ک یکتاب و

از خانواده اش بدونم ، حاال که خودش اشاره کرده بود ، حرف  شتریب نکهیبهش انداختم و به قصد ا ینگاه مین

 دمیکش شیخواهرشو پ

 کنه اون دوستش ؟ ینم تتونیاذ گهیشد ؟ د یخواهرتون چ یراست -

اخالقش  یلینه خدا رو شکر هم خودش خ:  ادیتا به خودشب دیطول کش يا قهیدق...  رهیبهم خ یشد و کم ثابت

 انگار گورشو گم کرده  گهیبهتر شده ، هم اون پسره د

 داد جهیانگار گرد و خاك اون شبتون خوب نت: زد  يبند میلبخند ن و

 خواد ازدواج کنه یحاالم که م: با انگشتهاش  يشروع کرد به باز و

 کنه ؟ یرو قبول م يسابقه ا نیبا همچ يدختر نیهمچ یک !شاهکار بود  گهید يآخر نی؟ ا یچ

 یدهنم رو بسته بود و ذهنم رو پر کرده بود که خودش از حالت صورتم متوجه تعجبم شد و نرمش قاط خبرش

 فردوسه هیوضعش شب بایو تقر.. خوادش  یکه م یاون. آشناست : لبخندش شد 

 دونه ؟ یمخواهرتون  ياز گذشته :  دیاز دهنم پر ناخودآگاه

 گهیاست د قهیسر کالس ؟ شش و ده دق میبر.  ستمیمطمئن ن یفکر کنم ، ول: هاشو باال انداخت  شونه

 یکه ازش رد م یی، اما اون جلوتر از من بود و دانشجوها میخارج شد یکوتاه يساختمون کالسا به فاصله  از

 دیخسته نباش: گفتن که جلو تر رفتم و منم بلند به زبون آوردم  یم دیشناختن ، بهش خسته نباش یشدن و م

 استاد 

سالمت . لحظه حس کردم صدا آشناست  هی: به لب آورد  يلبخند دنمیسمتم برگشت تا جوابم رو بده که باد به

 نی، شمام خسته نباش نیباش

 دیسالمت باش -

 رسونمتون یم.  میبر: اشاره کردم  نگیسمت پارک به

 دنبالم انیقراره ب. نه ممنون:  ستادیا يا لحظه

 ؟ یک: اراده بود  یهم رفتن اخمهام ب تو

 جواب ، صداش در نطفه خفه شد يتا لب باز کرد برا اما

 نویم -
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. سالم : ؛ که جلوتر اومد  میدیبود چرخ ستادهیمون ا یچند قدم يکه به فاصله  يهر دو به سمت پسر و

 کالست تمام شد ؟

 آره . سالم : ما گردوند  نیچشمهاش رو ب نویتوجه بود به حضور من و م یب کامال

 منن یبزرگ منش همکار و همکالس يآقا شونیا:  دیبه طرف من چرخ و

 شهاب ، پسر عمه ام: زد  یبه اون اشاره کوتاه و

 ؟ شهیم داشونیشده ان که هر دفعه سر بزنگاه پ میپسر عمه ها کجا قا نیدونم ا ینم من

در باز کردنشون بکنه ، دستش رو جلو آورد  یمثل من سع نکهیاخم من کرد و بدون ا یبه پررنگ یم اخمه پسره

 خوش بختم: 

 طور نیمنم هم: ، و هر حرکتم دوستانه باشه  دمیکه به دستش م يکردم لبخندم ، فشار یسع

 ی؟ خودم م نیزحمت داد چرا بهشون: کردم  نویو مالکانه رفتار نکنم و رو به م امینتونستم کوتاه ب اما

 گهیرسوندمتون د

 گهی، د نیبه من لطف دار شهیشما که هم. ممنون : پسر عمه جان رو کورتر کرد  يجواب اون ، گره ابروها و

 شمیمزاحمتون نم نیاز ا شتریب

 ؟ یچه مزاحمت: تکون دادم  سرمو

گربه کجا رفته ؟  يایبازه ، ح يزیدر د ی، ول نیشما لطف دار: وسط پسرعمه جان  دیقاشق نشسته پر نیع که

 مینداز ینم یشما رو از کارو زندگ گهید.  میهست مونمییما خودمون نوکردختر دا

 "بگم ؟ به جز  یگفت دست و پاتو جمع کن ؛ چ یم یزبون ی؛که با زبون ب یجوجه فکول نیبودم به ا مونده

: رو باز کرد  ششیف زده تو گل و نصا دادیکه کامال نشون م یجون یب " ستین یکنم ، زحمت یخواهش م

 با اجازه. دستتون درد نکنه

 خداحافظ.  دیببخش: پشت سرش به جنب و جوش افتاد  نویراه افتاد و م و

 !تند تند بهش ملحق شد  و

 نورایبخواد بازم ا! بود ؟ چقدرم که پررو بود  یک نیا... تو گوشم به صدا در اومد  دیمج يخطر حرفها زنگ

 ببرم شیهم از پ يتونم کار یسنگه ، نم ریدستمم ز...  یکنم ؟ لعنت کاریبشه چ داشیپ

خاطر هم دست به دامن  نیآوردم و به هم یخورد که دوام نم یاونقدر خون خونم رو م ندهیآ يتا هفته  مطمئنا

 یحاضر نم گهیکه دوستم بهم زد ، د یبودم ، با حرف دیمج ياگر خودم به جا دیشا... خانم شدم  نیو نازن دیمج
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رو  نیما وقع رو ، به سرعت نازن ادمد حیهمون شب باهاش تماس گرفتم و توض یشدم کمکش کنم ، اما وقت

 رو دست خودش داد یو در آخرهم گوش... صدا زد و از همونجا پشت خط شروع به بحث کردن 

 يخوا یم.  مینیخونه بب میرب دیاونجا ، قراره با مج امیکه من فردا پس فردا دارم م گمی، م اوشیسالم آقا س -

 ؟ یباهاش صحبت کن یی، جا ی، رستوران یشاپ یکاف میبهانه هم که شده ، صداش بزنم بعدش بر نیبه ا

بشه و بخواد همراهش  دایپسر عمه هه پ يطور اگر سر وکله  نی؟ ا نیخودتون بپرس شهینم: فکر کردم  یکم

 ؟ یچ ادیب

،  ایکه شما به رسوند شهیسراغت ؟ تابلو م ادیکاره اته که م یبهش بگم ؟ بگم پسر عمه ات چ یخوب من چ -

 شهیواسه خودت بد م

 ینم...  هیکه اگه خبر رونیب نیزبونش بکش ریکه از ز نیش چشیکم پاپ هیفقط .. نه ، نه به اون صورت که  -

 ...دونم 

 يکه اگر الزم شد فور نی؟ با خانواده اتون صحبت کرد نیکار کن یچ نیخوا یهم باشه ، م ياصال اگر خبر -

 نیاگه بخوا نطوری؟ ا نیو با خودش حرف بزن نیجلو بر ییخودتون به تنها نیخوا یم ایدست به کار شن ؟ 

 !نداره ها  نیکرد یو به خاطرش سرزنش م دیکه مج یطیبا شرا یفرق چیکارتون ه نیبر شیپ

 به زنش گفته درباره حرفم ؟ ... کردم  خی

 چیکه گرفتارش شده بود ه یطیرو به خاطر شرا دیمن مج! بود  ياراد ریحرف من کامال غ... بند اومد و  زبونم

من درباره ...  رمیخودم بپذ يرو برا يرفتار نیوقت حاضر نبودم همچ چیفقط ه... فقط ... وقت سرزنش نکردم 

 گرانیو رفتار د یزندگ ي ارهقضاوت درب يصدمش رو برا کی یاشتم که حتد ییها يریخودم سخت گ ي

 ...کردم  یاعمال نم

اومده صدام مشخص  نییاز تن پا دیهرچند که شا.. بشه و خودم رو جمع و جور کردم  جادیا یسکوت نگذاشتم

 يزیچ.. که داده بودم ، ب همونم پس گرفه بودم  یکرد ؟ با همون دست یم یچه فرق... اما ...  میدلخور شدیم

 حق هم با اون بود. که عوض داره گله نداره 

فوقش خودم بعدا ازش .  نیهم نکن يپس بهتره فعال کار. حق با شماست . بگم  يزینه ، هنوز نتونستم چ -

 پرسم یم

 ...بود که  نیمنظورش ا نینازن نیبب اوشیالو س -

 !جمالت برام آشنا بودن  نیا چقدر
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... خوام دست رو دست بذارم  یهست که فعال م نمیواسه هم.  دمیحق رو هم بهش م. دونم منظورشو  یم -

 فکر کنم بهتره اول با مامانم صحبت کنم و از اون مطمئن بشم

مدت خودم ازش خبر  تمام نکهیگذاشته بود که با ا يدست رو نقطه ا نینازن...به فکر فرو رفتم ... که کردم  قطع

. گفت  یراست م... و حاال ... باهاش روبرو نشم یال اقل تا مدت... داشتم ، اما دوست داشتم  از کنارش بگذرم 

رو  ایخودم با مامان صحبت کنم ، رو نکهیبود قبل از ا هتراما ب... اما ! شدم  یباهاش رودررو م دیهر چه زودتر با

که  نیاصال هم... وصلت  نیکرد به ا یمامان رو راض شهیدونست که چطور م یاون بهتر م... فرستادم  یجلو م

 !بود  یلیبذاره خودش خ شیبشه تا پا پ یراض

 سامان کردم يخاطر هم بود که ناهار روز بعد ، خودم رو مهمون خونه  نیهم به

 !ورا ؟ نیچه عجب از ا -

کرده بود  یلیم یکه اظهار ب دهیر کار بود و سپسامان تا عصر س... رو در آغوش گرفت  قینشست و شقا روبرون

 داده تا عصر همراهش باشه حی، مامان هم ترج

 يرو شخصا تو قیمخصوص شقا يقصد داشت غذا ایکارتون بود و رو دنیاون طف تر در حال د یکم الله

 !دهنش بذاره 

لم واسه بچه ها تنگ خوب ، من د یول.  نیزن یاون طرف نم يوقت سر چیعجب که از شما دوتاست که ه -

 پبششون امیسر ب هیشده بود ، گفتم 

 ؟ ومدنیچرا ن دهیمادرجون و سپ -

،  رونیخوام برم ب یمن عصر م. انیبا هم م يمامانم گفت عصر. بود ، حال نداشت  وتریکامپ يکه پا دهیسپ -

 زودتر اومدم

داده بود که با احتساب حواس پرت الله ،  قیشقا ياز حواسش رو به غذا یمیکه گوشش با من بود ، ن نطوریهم

 خواستم بگم بهت یم میزیچ هی: دوباره به حرف اومدم 

 ان شااهللا ؟ رهیخ!  هیخبر هیمن گفتم : و لبخند به لبش اومد  دیرو باال آورد و چشمهاش درخش سرش

 ..که هست  ریخ: دادم  هیمنم نشست و به پشت تک يرو لبا خنده

دونستم ، معلوم بود که مادر جون  یشده ، نه ؟ م دای، آره ؟خواستگار خوب واسه اش پ است دهیسپ يدرباره  -

که با سامان حرف  یحاال قراره تو به من بگ. درسشم تموم شده  گهید. تونه همه رو رد کنه  ینم نیاز ا شتریب

 ...فر  اومدهکش  ي افهیخواد ق یدلم م ي؟ آ نیگفت يزیهم چ نایبزنم ؟ به س



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ٢٦٨ 

تا گفتم  يکه فور نجایاصال مگه من بوقم ا! کله حرف بزنه  هیطور  نی، اگه بذارمش قراره تا صبح هم رینخ

 سپسده رفت ؟ شی، فکرش پ ریخ

 بود به من ؟ یگفت ، چه حاجت یسامان م ایبود که مامان خودش به تو  نیبابا چه خبرته ؟ اگر ا سایوا -

  رهیخ ی؟ تو که گفت یپس چ: جمع شد  صورتش

 واسه منه.  ستین دهیسپ يدرباره  یول. خوب راست گفتم  -

 ... یعنیتو ؟ : داد  هیجا خورد و اونهم به عقب تک شتریب

 ...تو دانشگـ  یدختر خوب هی.. راستش ... آره من . آره  -

من با مامانت حرف بزنم که بره  يخوا ینگو که م. نه تو رو خدا : شد  زیخ میگذاشت و ن يرو کنار قیشقا

 ! تیهم کالس يخواستگار

 بگم ؟  یچ گهی، من د يدیخودت که فهم -

! نبود  ي؟ تا حاال که خبر يآورد ریرو از کجا گ یهمکالس نیاصال عقل تو کله ات هست ؟ اصال ا!  اوشیس -

؟ بابا هنوز  یبزن توینشگاهحرف دختر هم دا يخوا یقهره سر زنش تو م نایحاال که مامانت با س نیات ، هم

 !فرنوش و خانواده اش نگذشته  يچهار ماه از فتنه 

 ! شترهیچرا ، چهار ماه ب -

که با من سر چند روز  یشناس یکنه اصال که چند ماه ؟ تو مادر جونو نم یم یکه مهمه ؟ چه فرق نهیاالن ا -

 ؟ یزن یچونه م

 ! گهید یکن شیو بعد راض ینیمقدمه چ اشوی واشیتو که  شیشناسم که اول اومدم پ یخوب م -

 نه  -

 ؟ ینه چ -

کنم ؛  یم شیکنم نه راض یم ینیتند تند ، من نه مقدمه چ ایباشه  واشی واشی. رم صحبت کنم  یمن نم -

 حرف فرنوش و زدم ، واسه هفت پشتم بسه هیاصال به من چه ؟ همون 

 ! ایرو: بهش زل زدم  یرفتم و با ناراحت وا

 ؟ هیچ: نبود  یاومدن کوتاه

 ! یکن یطور قضاوت م نیکه ا شیدیتو که هنوز ند -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ٢٦٩ 

 دایپ يبد دیکه مادر جون د نهینه ؟ بحث من سر ا ای نمشیکه بخوام بب ستیاون ن يو بد یبحث من خوب -

دونه و  یخودش م. خراب کنم سر اصرار دوباره  ششیخودمو پ ستمیو من حاضر ن هیقض نیکرده نسبت به ا

 پسراش

 ! يطور نبود نیتو که ا -

 هیشد  یچ. کنه  یزن منو مامانم انتخاب م یگفت یاصال تو که همه اش م. کم درك کن  هیتو هم  ینه ، ول -

 هو نظرت برگشت ؟

در ضمن اون شوهر تو بود که به مامان گفته بود خودت واسه ام انتخاب کن ، ... عاشق شدم . دوسش دارم  -

هم  شهیوقت نگفتم زنمو مامان انتخاب کنه ، فقط هم چیمن ه. بعد دلش خواست نظر خودش فقط باشه  یول

شه و هم هر وقت که مامان  ییدلم هوا وفتهیب یهو چشمم به کس هیانداختم که نکنه  ریتو دانشگاه سرمو ز

داره ؟  یگفتم چه اشکال یودم مفقط انتخاب خودم باشه ، به خ دیکه نه ، حتما حتما با ستادمیگفت ، تو روش نا

... حاالم اگه .  میکه هردومون بپسند شهیم دایپ یکس هیباالخره . موننم  ینهاد خودش م شیبه وقتش منتظر پ

بودن باهاش ، نتونستم  یمدت همکالس نیا يکه تو هیاونقدر دختر خوب نویبود که م نیاگر نه به خاطر ا

 نداشتم یببندم ، هنوزم حرف اشیچشممو رو خوب

  دمشونیبوس یکی یکیو الله رفتم و  قیجا بلند شدم و سمت شقا از

 کجا ؟: از من بلند شد  تیتبع به

 خداحافظ... دونم  یم يحقم دار... اومده بودم حرفامو بزنم و کمک ازت بخوام که انگار .  گهیبرم د -

 ..پس مادرجو  -

 کنم یم شیکار هیخودم  -

 تو گوشم  زنهیبهش عاشق شدم ، اونم م گمیکالم م هیفوقش : لبهام نشوندم  يرو یرمق یلبخند ب و

 دو سال صبر کنه  یکیخوب به دختره بگو !  اوشیس -

 يا گهیبا هر دختر د يهر مسئله ا... خواهر دارم اما  هیداد ؟ من  ینهاد رو م شیپ نیخودشم بود هم خواهر

باهاش  ي، اگه خودم بودم ؛ دوست داشتم طرفش چه رفتار دهیسپ نمیکنم ا ی، با خودم فکر م ادیب شیبرام پ

 داشته باشه ؟

 میستیبرنامه ها ن نینه اون نه من اهل ا ینهادت ، ول شیممنون از پ -
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تا هم وضعت رو به راه تر بشه ، هم  نیدو سال صبر کن یکی،  نیکن یبا هم زندگ نیخوا ی؟ م يچه برنامه ا -

 ؟ ادهیز.  شهیکم بره باال تا مادر جون اعتمادش جلب بشه ، درستونم تمام م هیسنت 

داشته باشم که همه از رابطه امون خبر داشته باشن و اگه دستشو  یصبرو وقت نیا دمیم خیترج ینه ، ول -

شون گفتم که به میاومدن.  رونیاومدن ، بگو کار داشت رفت ب نای، اگر مامان ا الیخ ینگه چرا ؟ ب یکیگرفتم ، 

 ستمیمن عصر ن

زد  ایکه رو ییحرفها... و سرگردون بودم  لونیو ابونایخ يطور تو نیرو نداشتم و هم زیچ چیه يو حوصله  حال

موانع سر  يهمه  دیسخت بود اعتماد کردن به من ؟ حتما با نقدریا یعنی... ، اگر چه به خاطر خودم بود ، اما 

داشت ؟ گذشته  یاعتماد چه معن گهیرو ثابت کنم ؟ اصال د مییتونستم توانا یکردم تا بعد م یراهم رو اول رد م

از  یمیکه ن يداشت ؟ چقدر با اون نماز یهمخون مونیاعتقاد ی، چه قدر با مبان یمن به دوست قیتشو... از اون 

 ی؟ بهش حق م کردم یم کاریچ دیداشت ؟ مامانو با یاز اون ، همخون یرفتارها ، قسمت نیاز ا یبود و نه نید

 کردم ؟ یجلب م دیاعتمادش رو چطور با... دادم اما 

 يو با درد! جدوله  يزنم ، لبه  یکه با پا دارم بهش ضربه م ینیاعصابم خورد شده بود که متوجه نشم ا اونقدر

!  شدم میکجام که چشم تو چشم مرب نمیدست گرفتمش و سرمو باال آوردم تا بب ي، تو دیچیانگشتهام پ يکه تو

 گذاشتم و به طرفش رفتم  نیزم يپام رو رو

 سالم: قدم شدم  شیدراز کردم و پ دستمو

 ! گهید يایوقته نم یلیورا ؟ خ نیچه عجب از ا. سالم  -

 رمیدرگ: زدم  يلبخند

 .. ای نیواسه تمر يحاال اومد -

 ...داد  يا

 بزنم يسر هیاومدم  يطور نینه ، هم -

 میمسابقه دوستانه دار هیامروز مسابقه .  ياومد ي، اتفاقا خوب روز ایب -

 ؟ یبا ک -

که از سر و صداشون به منم منتقل  یجانیو ه دنشونیخوب بود د... بچه ها زل زدم  ينشتم وبه باز نیزم کنار

  الی، جدا شم از فکر و خ یساعت يبرا شدیباعث م شدیم

 !زنگ خورد  میکردم که گوش یزده بودم و هنوز داشتم با بچه ها خوش و بش م رونیاز در سالن ب تازه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ٢٧١ 

 سرعت دادم و به سمت خونه راه افتادم میبه خداحافظ دیاسم مج دنید با

  دیبله مج -

 فردا از صبح دانشگاست رانیخانم ام گمیم. سالم  -

 ؟ یکه چ خوب

 کنم ؟ کاریباشه ، چ -

 اریب رشیاش بود که اومد دنبالش ؟ خوب همونجا گ کارهیپسره چ نیا ینیبب یخواست یمگه نم... بابا  يا -

 ازش بپرس

 خودم بپرسم ؟ -

 شیپ نتونیب یمشکل ای یهر وقت سوال حتی، از من به تو نص نیبب اوشیس... بهتره  یخودت بپرس.  گهیآره د -

 يزیگذاره چ یه به نظر من داره ؛ نمداشته باشه ؛ ک ياز خودش بپرس ، اگر اونم به تو عالقه ا میاومد ، مستق

 بمونه نتونیب

 ناراحت ؟ ایخوشحال باشم ...  شهیهم..  دهیم حیمن توض يبرا زویوقته که همه چ یلیخ اون

رد و بدل شده ظهر  يبه حرفا ياشاره ا چیه یوقت... برگشته بودن اما  دهی، مامان و سپ دمیبه خونه رس یوقت

دو دل بودم که ... اتاقم کز کردم  يشدم و دوباره تو دینشد ، کامال ناام شیو عواقب احتمال ایمن و رو نیب

 نه ؟ ایسراغش برم 

بزنه ، اگر  یقصد نداشت حرف ایاگررو... کرد  یکم م میاز ناراحت یکم دنشید دیآخرم ، رفتن بود ؛ شا میتصم

 .م بودن اون کنارم بود مه... جبهه خودم داشته باشم ، مهم نبود  يرو تو یخونه کس يقرار نبود تو

 ریدلپذ ي، خنکا رماهیت ياون گرما يتو... ، قدم هام رو آهسته تر کردم  دمیدانشکده علوم رس يبه سرسرا یوقت

اول از همه ، چه بهانه ... وفتهیبه کار ب شتریفکرم ب شدیباعث م نیو هم دادیبه تن گر گرفته ام م یسرسرا رخوت

خودم  فیعمه اش ؟ پسر عمه اش به درك ، تکل ربهش بگم از پس یحضور داشته باشم ؟ دوم ؛ ک نیا يبرا يا

بهش برخورده بودم و اسمش رو  يدفتر نور يتو شیکه همون ترم پ يمقاله ا ادی... کنم ؟  نیرو چطور مع

ام رو بر همون استوار کنم نامه  انیکه موضوع پا میتوافق کرده بود یمیبا استاد گر.. کرده بودم افتادم  ادداشتی

 ..هم بابتش کمک بخوام  نویمربوط بهش بگردم و از م يکتاباو بد نبود دنبال 
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لبم  يرو ي، نا خودآگاه لبخند یشگیهم زیپشت م دنشیرو که باز کردم ، با چشمهام دنبالش گشتم و با د در

راحت بود از  المیاون دور و بر نبود و خ یکس.. پروا لبخندم رو گسترش دادم  یبه طرفش رفتم و ب. نشست 

  ریچشم غ

سه تا کتاب بود و انگار  يهمزمان تو دنیبرسم متوجه من نشد ؛ مشغول سرك کش شیکیکه به نزد یوقت تا

کتابا  ينگرفتنش ، از جا بلند شد و همونطور که نگاهش هنوز رو جهیرو قصد داشت انطباق بده و با نت يزیچ

 خورد  يا کهیاش شده بودم به وضوح  رهیمن که اونطور با لبخند خ دنیورد که با دبود ، سرش رو باال آ

 هع ، سالم -

 خلوتتونو به هم بزنم ومدیکه دلم ن نیاونقدر غرق کتابا شده بود دیسالم ، ببخش -

 يکتابا نیاز ا یکی،  ي"لم  " هی يکرده بودم رو ریگ: داد به صورتش  تشیلبخندم نشست و سرا يرو نگاهش

گفتم برم بگردم اگر کتاب چهارمم مثل اون دو تا .  ستیاون دو تا ن ياضافه واسه خودش نوشته که تو کهیه ت

 !بوده  یحتما اشتباه چاپ گهیبود ، د

  شمیپس من مزاحمتون نم: هدف تکون دادم و نشستم  یب سرمو

 ؟ نیکار داشت نجایا -

 !بابا  يا

 به کتابخونه بزنم يسر هینامه ام  انیاومده بودم واسه پا. نه ، آره : شدم  بلند

 ! نیباش شیاول دنبال چندتا کتاب تو رنج موضوع دیبا... پس : لحظه نگام کرد  چند

 همزمان به پشت سرش اشاره کرد و

 هی، گفتم  دمیتازه رس ستین...  یآ ، آره ، ول: کنم  یکردم ماسمال یبه جهت اشاره اش کردم و سع ینگاه مین

 بعد نمیکم بش

 ..خواستم  ی، من نم دیآهان پس ببخش -

  نیکم کمکم کن هی،  نیتا شمام هست امینه نه ، اتفاقا بهتره ب -

 افتادم شیبه طرفش رفتم و ازش پ و

 نامه اتون ؟ انیپا هیچ يدرباره  -

 بدم  حیکردم براش توض یبه عقب برگردم ، سع نکهیا بدون
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رفته بود  ادشی...  نکهیلبم نشست از فکر ا يدوباره لبخند رو... کتابها شروع به گشتن کرد  نیاومد و ب همراهم

 !انجام دادن داشته  يبرا يا گهیخودش کار د

اون  نکهیا. 0کار رو دوس داشتم  يتو تشیجد...  میدیکتابا سرك کش نیو ب میستادیربع همونجا ا کی کینزد

نامه خودشه ، با دقت دنبال مطالب مرتبط  انیپا يدر حال کار رو نکهینده بود و مثل اکنار من مو غیدر یطور ب

 گرده  یم

وقت  انایکه اح يکتابدار يکه سر و کله  میدست داشت يدو تا کتاب تو یکیو هر کدوم  میصحبت بود گرم

 میکفشش ، هر دو چند لحظه متوقف شده بود يپاشنه  يصدا دنیبا شن! داشدیدفترشون بود ، پ يورود من تو

 ؟ دیینجایشما ا:دز يبند میلبخند ن دنمونیو با د دیکه سرك کش میو به اون سمت چشم دوخته بود

 اومده ؟ شیپ یمشکل: جوابش رو داد  نویم

 !  نیکرد رید ستین. اومده باشه  شیپ یمشکل نجاینه ، فکر کردم ا -

 نیراحت تر نینیبش زیاون سمت پشت م نیای؟ ب نیستادیا نجایچرا ا: ادامه داد پا و اون پا کرد و با مکث  نیا

 که 

 !رفت  و

 ...نگاه کردم که  نویبه زبون آوردن تعجبم به م يشدن دوباره اش ، برا دیناپد با

 مینیبش می، بهتره بر گهیراست م: و بهم پشت کرد  دینگاههامون ، چشمهاش رو دزد یشده بود و با تالق سرخ

، از کجا  نیکار کن نیخوا یم يچه قسمتها يرو شتریب ینیبب نیبنیاصال بهتره بش: شتاب زده قدم برداشت  و

 نیشروع کن

 صحبت و مشورت کنم ، نه ؟ یمیبا دکتر کر دیکه با زاشیچ نیا يدرباره : سرش راه افتادم  پشت

 اون ؟ شیپ نیچرا اول نرفت... خوب  -

طور  نیال اقل ، درباره اش داشته باشم ؟ ا یجزئ يمطالعه  هی دیاول با: ردم و به صورتش نگاه ک دمیرس بهش

 ؟ نیخود شما چقدر تا االن سراغش رفت!  رونیکنه از اتاقش ب یبرم که پرتم م

. هنوز نرفتم : که پشتش نشسته بود  يزیشده بود به م رهیمن خ دنیبود و به قصد ند ریاون ، هنوز هم سربز اما

برسونمش که  ییجاها هیشدن دانشگاه به  لیقبل تعط. امروز و فردا برم  نیقصد دارم هم یول! منم مثل شما 

 حداقل ازبابتش راحت باشه  المیخ
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، اما  يحرکت کتابدار يمنم سخت نبود درك معنا يبرا. کردم راحت بذارمش  یزدنش شدم و سع دید الیخ یب

اما قصد ... داشت اصال ؟ اما  یتیبکنه ، چه اهم یبه درك که ممکن بود قضاوت...  رمیقصد نداشتم به خودم بگ

در موردمون به  يگریکه د ياز فکر دیکش یاگر خجالت م... بابت بشم  نیاون از ا ینگران الیخ یهم نداشتم ب

دل به  نیبنا بر ا. کنم  شتریعذاب رو ب نیشتم ادوست ندا چیه... بابت  نیاز ا شدیذهنش راه داده ، اگر معذب م

که چند  یهمون نگاه قدردان... روم شدم  شیمطالب پ يدلش دادم و فراموش کردم و غرق صحبت درباره 

  یشناس تیموقع نیبشم بابان ا یکه از خودم راض دیارز یچشمهام نشست ، اونقدر م يبعد تو قهیدق

ام  نقدرگرسنهیچرا ا گمیم!  مهیدوازدده و ن: خوردم  يا کهیساعت  دنیبعد اونقدر زود گذشت که با د دوساعت

 ! شده ؟ 

 شما گرسنه اتون نشده ؟.  کشهینم گهی، مخ من که د رانیخانم ام گهید هیکاف: عقب نشستم  و

 ؟ هیچ: گرفت  که خودمم خنده ام! کرد  یباز فقط نگاهم م يگفتم و اون هم با رو یم زیر هی

 کم شده ؟ تونیانرژ نیفقط ، مطمئن یچیه -

 ؟  میبر: کردم  دیلبخندم رو کنترل کردم ، با سر تائ نکهیا بدون

 میرو برداشت و به طرف بوفه رفت فشی، ک زیم يموافقت کرد و بعد مرتب کردن رو آروم

کردم و اون  یتماس گرفته بودم فکر م دیکه به خاطرش با مج یمن به سوال.  میرفتن هر دو ساکت بود موقع

 دادیم يشتریمن فرصت جوالن ب ضیبود ، اما سکوتش به افکار ضد و نق یفکر چ يدونم تو ینم... 

اون  یبلند شد و کم زیگفت و از سر م يدیببخش. به صدا در اومد  شیغذامون تمام نشده بود که گوش هنوز

 تونستم بشنوم یهر چند صداش رو هنوز م...  ستادیطرف تر ا

خو ... ها  کشنبهیآره ...  يبگم ؟ همون هفته ا یچ... خواد  ینه ، نم... آره ، چرا ؟ . ممنون ...  یسالم خوب -

 باش ، خداحافظ...  نمتیب یباشه حاال، م... ؟  هیچه کار

 پسر عمه ام بود: داد  حینشست توض زیپشت م یمخاطبش ، اما خودش وقت ينبودم درباره  کنجکاو

نخواستم ، چه  یحی؛ من که توض نهیدلم بش يتو يابروم خود به خود باال بره و حس بد يتا هیباعث شد  و

 کنه ؟ غیطور تبل نیداشت ا یلیدل

 ، شهاب نشیدیشنبه شب د کیکه  یهمون: داد  ادامه

 دیگفتم شا.. اووم : فروکش کرده بود ، لبخندش رو جمع کرد  جانشینگفتم و اون که انگار از سکوتم ه يزیچ

 گفتم ، پسر عمه ام شهابه یبراتون جالب باشه ، خواستگار فردوس که م
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تونستم لبخندم  یگفت ؟ نم ی؛ چ شدیتر م زیتر و ت زیمن ت يرفت اما گوشها یم لیتحل واشی واشی صداش

 واسه خواهرش ؟ ودیبود که اومده  یرو جمع کنم ، پسر عمه اش همون کس

 !روز؟ید نیجالب ، نگفته بود... واقعا ؟ چه خـ  -

 بود  عیضا... کم  هی... خودش بگم  يکه جلو شهینم: زد  يند میلبخند ن دوباره

 چطور خواهرتون باهاش نبود ؟! خوب پس  -

 يخواستم بدونم از گذشته  یآخه م... با شهاب صحبت کنم ، آخه  ییخواستم تنها یم. من خواسته بودم  -

 دونه  یم یفردوس چ

 ؟ نیخواهرتون باهاش صحبت کرد يگذشته  يدرباره  یعنی:  دمیزده پرس رتیح

 ؟ نیکارو کرد نیواقعا ا: درنگ دوباره به زبون آوردم  یسرشو تکون داد و ب دیتائ به

 گفتم ؟ یم دینبا: نگران شد  یکم

 بگم ؟ یدونستم به اون چ ینم! دونستم  یمن

دور خواهرم نبود که  يگذشته  نیا. نگم  شدینم: گرفت  ینگرفت ، خودش حرفش رو پ یاز من جواب یوقت و

اواخر بود و واقعا  نیآخر فردوس مال هم یازش نمونده ، دوست يزیخاطره چ هیدفن شده و جز  گهیفکر کنم د

آورده بود و  ریروز مامانمو گ هی،  اشم يدردسر ساز شده بود و اون پسره هم اونقدر پررو بود که با وجود ادعا

بار کم  نیبود و مامانم واسه اول تیکه همون روزا بابا مامور میشانس آورد! و کف دستش گذاشته بود  زیهمه چ

دونه که  یو اال خدا م! نشد  دایاون ورا پ گهیدر اومد که سر و کله اش دتونست از خجالت پسره  یو تا م ووردین

 ممکن بود بشه ؟ یچ

 قبول کرد ؟ یراحت نیاونوقت پسر عمه اتون به هم -

 ؟ نیکرد یقبول نم نیاگر شما بد یعنی...  یعنی -

 بوده اعتماد کنم  گرانیراحت با د نقدریکه قبل من ا يتونم به دختر ینه ، من نم: جواب دادم  قاطعانه

 ؟ نیبود یآدم نیاگر خودتون همچ یحت -

 نه دمیشا... آره  دیشا.. دونم  ی؟ نم یکارا بودم چ نیاگر خودم اهل ا... فکر کردم  یکم

 دونم  ینم -

 دادم طرفم پاك باشه یم حیکه ممکن بود ترج ییحال تا اونجا نیبا ا یول

 ، نه ؟ گهید نیرو بدون زایچ نیعقد ا ای يقبل نامزد نیداد یکه م حیال اقل ترج... خوب ... خوب  -
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 !زدم یکه به همش م دمیفهم یخوب اگه قبل عقد م -

 نیو بهتون ا ادیب یکی یبعد عقد و عروس نکهیتا ا نیقبلش با خبر بش نیداد ینم حیکه ترج نهینه ، منظورم ا -

 موضوع رو بگه ؟

 اون که صد درصد -

دونست که فردوس  یالبته شهاب خودش از قبل م... خاطر گفتم  نیمنم به هم. خوب پس :  دیکش یراحت نفس

مال دوران  نایا کردیفکر م یبودش ؛ ول دهیبا دوست پسرش هم د یقبال حت یعنی. داره  ییطنتایش هی

 !شده بود خبر نداشت  وستپسره که تو دانشگاه باهاش د نیو از ا.  شتریدوستاشه ب ریو تحت تاث رستانشیدب

 کف دستش  یکه اونم شما صاف گذاشت: کردم  طنتیش یکم

 باشه که بعدا شوهرش بزنه تو سرش نشونیب يا گهید زیبه خاط خودش بود ، دوست نداشتم چ -

 یتونه بگه خودت نگفن یم. االنم نگفته است  -

روش  یخواسته رو راست باشه ، ول یم! نه ، بهش گفتم فردوس خودش ازم خواسته باهاش صحبت کنم  -

 نشونیب ادیب شیموضوع پ نیحرف ا یگفتم دوست نداره حت. نشده 

 حاال واقعا خواهرتون خواسته بود ؟!  نایکرد ی، زرنگ يآ -

بعدا  نکهی، بهتره تا ا رهیوصلت سر نگ نیا.  ومدیاز دستم برنم میا گهیکار د... دروغ گفتم : کرد  بیتکذ باسرش

فرصت بهتر واسه  هینشد ، بعدا  نمیتونه اگر ا یفردوس هنوز جوونه ، م. داشته باشه  میزجر و شکست واسه آج

 کردم که بدونه کاریچ گمیامروز و فردا هم به خودش م! کنه  دایمشترك پ یزندگ

دست  يجور هیبودا ،  یرکیعجب دختر ز.. نگاش کردم  يو با حض وافر دمیبلند خند... بلند شدم  همراهش

 سکیر یول!  دادیعمل انجام شدهقرار م يخواهرش رو هم تو... پوست گردو گذاشته بود که  يپسره رو تو

 "بشه  ریخدا کنه ختم به خ ".. بود  یبزرگ

 ! نیشجاع باش نقدریا ادیبهتون نم... خواد کارتون  یشهامت م -

 چرا ؟: رو گره کرد و نگاهش رو از روبرو گرفت  ابروهاش

 نیشناسم ا یکه من م ییپسرا شتریدر واقع ب. ممکن بود اونم مثل من باشه و قبول نکنه  نکهیبه خاطر ا -

 نیجور

 یمن م یول.  نیگیدرست م: بشم  رهیخ مرخشیبار نوبت من بود که به ن نینگاهش رو به روبرو داد و ا دوباره

 ، خواست خود شهاب بوده  نایگذاشتن عمه ام ا شیدارن و پا پ يعالقه ا مچهین هیدونستم که به هم حدا اقل 
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 ! بیعج چه

 ؟ شدنیدوست م گرانیخواستن و با د یم گرویهمد -

بود و تو  رستانشیدب يدوستا ریکاراش تحت تاث نیا يفردوس همه  یدونم ، ول یشهاب و نم... خوب  -

 پسره گشتن نیبا ا گهیدانشگاهم که عادتش شده بود د

 ! ستاین ریتاث یالبته ذغال خوبم ب -

 ...؟ منظورتون  یچ -

 خودمو گرفتم يجلو یول "کرم از خود درخته  "که  نهیخواستم بگم منظورم ا یم

  شهیکه دود از کنه بلند م نهیمنظورم ا -

 همون اصل مطلب رو بگم شدیکاش م! رسونه  یرو نم یکه صاف معن نمیبابا ، ا يا

 به هر حال دوستاشم زورش نکردن که. خود خواهرتونم هست  ری، به نظر من تقص نیشیاگر ناراحت نم یعنی -

 !با شهاب بوده  يبه خاطر لج و لج باز دیحق با شما باشه ؛ شا دمیشا: تکون داد و متفکر جواب داد  سرشو

 نهیخواهرش رو بب يکه خطا هیقو نایاز ا شتریب ي، انگار حب خواهر نه

 سر و تهش رو هم آوردم "شااهللا که خوشبخت شن ان  "به قول مامان  هیرو عوض کردم و با  بحث

 يجور هیاون روز ... بچه پررو !  شدیبود که شهاب از رده خارج م نیماجرا ا نیمثبت ا يکه بود ، جنبه  یچ هر

 !که فکر کردم چه خبره ؟ دیکشیواسه من شاخ و شونه م

 دیبا یتا ک... شم و به مامان بگم وقتش بود که خودم دست به کار ...  دمیبه خونه رس یحال بودم وقت سر

کم  هیفقط ... من بشن ؟ مامان که لولو خرخره نبود که ازش بترسم  یوص لیوک گرانیبودم تا د یمنتظر م

 گهیخوب مادر بود د.. ناراحت بود و 

 ؟ نیستی؟ ن نییاهل خونه ، کجا: رو که باز کردم ، بالند سالم کردم  در

 ؟  ياومد یک. سالم : ، چشمهاش نگران بود  رونیکه از اتاقش زد ب دهیسپ

 شده ؟ مامان کجاست ؟ يزی؟ چ ینیب ینم. االن  نیهم -

 ...، مامـ  زهیچ... نشده  يزیچ -

 یسالاام بر مام: بردم  ادیرو از  دهیدوباره لبخند زدم و سپ دنشیبا د. پشت سرم باز شد و مامان اومد تو  در

 تو ؟ يچطور. نامبروان خودم 

 سالم کیعل: بهم انداخت  ینگاه میو ن دیرو از سر کش شچادر
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از کنارم گذشت ، صورتم کش اومد و  ریتفاوت و با اخم و سربه ز یب یو وقت دیاش به زور به گوشم رس زمزمه

 لبخندم جمع شد

 شده ؟ یچه خبره ؟ چ یگینم: برگشتم  دهیطرف سپ به

شده  یچ:  يدرش رو بردار اطیاحت یباره و ب کیکه به  يبه حرف اومد ، درست مثل زودپز دهیقبل سپ خودش

دستت درد نکنه ، دستت درد نکنه که تو هم مثل ! توئه  شیخبرا که پ يبشه ؟ همه  یخواست یم ی؟ چ

 يخوب جواب زحمتام رو داد...  يخوب از خجالتم دراومد. ام  هیتو کا یداداشات خوب گذاشت

گوشه  هیکه ناراحت و مغموم  دهیاون و سپ نیمقدمه و نگاهم رو ب یجوش و خروش ب نیو منگ بودم از ا جیگ

 یچ: به جلو گذاشتم  یکرد ، گردوندم و خودم قدم یآروم کردن مامان نم يبرا یحرکت چیکز کرده بود و ه

 ... ـیکار کردم که جواب زحمتاتو بد داده باشم ؟ من که هم یشده مامان ؟ مگه من چ

که  ي؟ اگر به فکر من و جواب زحمتام بود ي؟ خوب جوابمو داد یبکن یخواست یم کاری؟ چ يکرد کاریچ -

 عروست ؟ نمیمامان ، ا ایتوخونه که ب ياریو ب يریبگ ویکیدست  ابونیتو هم تو خ یرفت ینم

 کارو کردم آخه ؟ نیا یمن ؟ من ک -

 ؟  گهیاز خودش م ایرو یعنینه ؟  ينکرد يکار نیتو همچ یعنی -

 نیا یچرا خودمو خبر نکرده که الاقل آمادگ! گفت با مامان صحبت کرده  یکه م يزیبرخالف چ ایرو پس

 !؟ ابونیاز تو خ...  نمیبب سایبرخوردها رو داشته باشم ؟ وا

 یکن یصحبت م يطور نی؟ چرا ا ابونیگفته از تو خ یمامان ک: نشستم  شیمبل کنار يسمتش رفتم و رو به

 هم خانواده داره یلی؟ خ

 ..اگه خونواده دار بود که  -

من !  میتو خطاب نکرد گرویآخه ؟من و اون بنده خدا هنوز همد یکنیو نشناخته قضاوت م دهیچرا ند! مامان  -

 جلو نینگفتم که اول شما بر یچیبهش ه

واده از خان یتو اصال شناخت یخونواده داره ؛ ول. درست  یگیتو م یبشه ؟ هان ؟ اصال هر چ یجلو که چ میبر -

 یهمه چ یبا خودت گفت يدیچهارتا برخوردشو تو دانشگاه د نیهم ای؟  نیچه جور آدمائ یدون ی؟ م ياش دار

بود ؛ چطور تا کردن  يخانواده دار رنبود ؟ فرنوشم دخت نایمگه س. جلو روت  نیحله ؟ اصال نمونه اش هم

 یبرم جلو ؟ نشست ينواده اش من چطورشناخت خا یب... کار کردن ؟ شناخت مهمه ، شنااااخت  یباهامون ؟ چ
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،  ینیب یم نهیآئ يکه تو تو يزی؟ اون چ یچ یگیبه من م يحاال اومد ی، دوخت يدی، بر يخودت گز کدر شیپ

 ...بچه  نمیب یمن تو خشت خام م

؟  نینیب یفرنوشو م ي، بد نینیب یاونو نم یبود ، نه ؟ چطور خوب یبد م دیهم با ایطوره پس رو نیاگر ا -

 خواهر تا کرده باهامون ؟ هی؛ تا حاال کمتر از  نیانصاف بد

خوابوند تو گوشت  یم یکیبرام بگه ،  تویدلدادگ يمن و قصه  شیپ ادیب نکهیا ياگر خواهرت بود که به جا -

 يمن ند لیرو تحو زایچ نیا گهیکه د

و  نیکن یقضاوت م نیدار دهیو نشن دهیند.  گمیبه اون گفتم ، به شمام م یدعوام نکرد ؟ ول یدون یاز کجا م -

با خانواده  نیکه قبول نکن ی، تا وقت نینیو با چشم خودتون بب نیایب نیکه قبول نکن یتا وقت. منم قبول ندارم 

 از عالقه ام کشمی، منم نه حرفتونو قبول دارم ، نه دست م نیاش آشنا بش

 ؟ یآشنا بشم که چ امیب -

، من نامردم اگه  نیبد لیدل. که انتخابم اشتباهه  نیخوب بهم بد لیدل هی،  که ال اقل اگر حرفتون درسته -

 ...تا اون موقع  یول. بود ، به حرفتون گوش ندم  یمنطق لتونیدال

حرف من . دارم  یاز قدم برم ی، نه قدم امیم یینه جا. موقع نداره  نیاون موقع و ا:  ستادیشد و روبروم ا بلند

،  یناراحت یلیتو هم اگر خ. خونه بشنوم  نیدختره تو ا نیاز ا یخوام حرف یهم نم گهید. همون بود که گفتم 

 بگو بعد بابام ، مادرمم مرد . ننه  نهبگو نه بابا دارم .  شیخواستگار يبر ییخودت تنها یتون یم

، کدوم  ياز خودت ندار میده تومن هی یکس و کار آس و پاس که حت یب يبه تو نمیبب: به طرف اتاقش رفت  و

 ؟ دهیزن م يپدرسوخته ا

  رمیبا سامان م -

که باهات اومده حق  یبعدش نه خودت ، نه اون یول. برو  يخوا یکه م یبرو ؛ با هر ک:  ستادیدرگاه ا يتو

 به زنش هم گفتم نویا.  نیپاتونو تو خونه من بذار نیندار

و زنش نرم رفتار  نایتو که اونقدر با س!  ينبود يطور نیمامان تو که ا: خودمو بهش رسوندم  دهینکش هیثان به

 ...که  يکرد

خوام  یدفعه م نیاتفاقا ا.  رهیبگ یاز بچه هام کول یکه کس رمیگ یشل نم گهید.  ستیدرکار ن ینرمش گهید -

هم ،  یرفته باش تویکه هم سرباز گهیاونم االن نه ، چهار سال د... بدونه  امویکه قدر مهربون یبرم در خونه کس

 یباش داشته يپس انداز مچهین هیو ال اقل  یباش یکار درست و حساب هیسر
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 ...مامـ  -

 يزینشنوم چ گهید. تمام  -

 !روم بست  يدررو تو و

پدررو هم  يمادرم بود و سالها جا. طرفه اش ، منم به اتاقم پناه بردم  هیسفت و سخت و  يریاز موضع گ دلخور

تمام  یانصاف یرفتارش ب... دوستش داشتم و براش احترام قائل بودم اما  یاز هر کس شتریب. برامون پرکرده بود 

 يچند روز هیگرفتم  میتصم... و حاال  یراشبهانه ت چیه یکه دل به دل هردو پسرش داده بود ب یبود وقت

داشته  تیار حمامنم حق داشتم خودم انتخاب کنم و حق داشتم انتظ. تا التهابش کمتر بشه  ارمیبه زبون ن يزیچ

 يکنم تو یچشم پوش غشیدر یب تیخواستم از حما یروم سخت بود و نم شیراه پ یکاف يبه اندازه . باشم 

 کارو کرده بود  نیاش ا گهیدو پسر د يکنه ، همونطور که برا يمادر مدوست داشتم برا. راه  نیا

 ..فرار کنم  رونیه ، به بفرار از تشنج مسکوت خون يشده بود که برا نیچند روز ، کارم ا نیا

مهربونش آروم گرفتم و  يلبخندها دنیرفتم و با د نویاستاد ، دوباره سراغ م دنید يبعدش رو که به بهانه  روز

 ...سامان  يبود ؛ سراغ باشگاه و خونه  لیبعد که دانشگاه تعط يروزها

حق داشت ناراحت !  دهیبهم فهموند که مامان دم اون رو هم چ یزبون یشده بود و با زبون ب نیهم سرسنگ ایرو

آخر شب که مشغول خوابوندن بچه ها بود و ... خاطر هم  نیباشه اما دوست داشتم به منم حق بدن و به هم

 بار به سامان رو انداختم نیزدم و ا ایکردم ، دلم رو به در یعزم رفتن رو جزم م دیبا گهید

 بهت گفته ؟ ایرو -

 رو ؟ یچ: و باعث تعجبش شدم  یجاده خاک يربط زده بودم تو یمقدمه و ب یب

 !منو  يخواستگار ي هیقض: کردم لبخند بزنم  یو سع دمیبه پشت گردنم کش یدست

 ؟ يخواستگار یتو ؟ مگه رفت -

 خوام برم ی، آره م نیاگه تو و مامان پشتم باش -

 ؟ يرو در نظر دار یکس خاص یعنی؟  میما پشتت باش -

 میهمکالس. آره  -

 ، آره ؟ یپس تو هم تو دانشگاه دنبالش گشت. مبارك باشه : باز شد  يبه لبخند لبش

 گهینشه د يتا سه نشه باز: گرفت  تیرنگ واقع لبخندم

 ؟ یحاال به مامانم گفت.  هینه ، انگار واقعا خبرائ: شونه ام زد  يرو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ٢٨١ 

 بود ؟ دهیدونم چقدر شن یاومد و روبرومون نشست ، نم ایرو

 ؟ ایرو یتو چرا به من نگفت -

  میچون که مامانت گفت دخالت نکن: رو برداشت  ییچا وانیل

 ؟ یچ یعنیمامان ؟  -

 کنه یم یو زنش رو داره سر من خال نایس ي هیاز قض شیمخالفه ، دلخور: دادم  حیتوض خودم

عروسش  یکی نیخواست ا یولشم دلش مالبته مامانت از همون ا: دوباره به حرف اومد  ایاز سامان ، رو قبل

 !باشه  يخود گهید

 ! ایرو: حرفش بهش چشم دوختم که سامان تشر زد  قتیاز حق کالفه

 خواد یم نویدلش ا ي، هر مادر ستیکه ن بمی؟ مگه دروغ گفتم ؟ ع هیچ: رو سر جاش برگردوند  وانشیل

 ؟ يباهاش صحبت کرد یحاال ک:  دیجواب گذاشتش و به سمت من چرخ یب سامان

 ...خواستم باهاش حرف بزنه  ایکه از رو شیچند روز پ -

 رونیشد که با زبون خوش انداختم ب نیاش ا جهیکه نت:  دیحرفم پر يتو

 دیبه خدا به خودمم کم نپر. خوام  یمن معذرت م -

 نیدو سال صبر کن یکیبهت گفتم حداقل  نیمنم واسه هم -

 یهر چ ینیو بدب نهیک نی؟ ا وفتهیبشه ؟ معجزه قراره اتفاق ب یکه چ میصبر کن: بود  رشتیب تمیاز عصبان میناراحت

 شهی، بدترم م چیه شهیکهنه تر بشه ، بهتر که نم

  شهیسرد تر م ششیکه بگذره ، آت یاتفاقا به نظر من هر چ -

 ی؟ بادست خال يخواستگار يبر يخوا یاصال تو چطور م...  نیبب اوشیس! ...  ایبابا ، چتونه شما دوتا ؟ رو يا -

 ؟

 !بستم  دیام یکه به ک نیو بب من

 ؟ یداشت ی، چ يخواستگار یمگه تو رفت!  یزن یرو م هیتو هم که حرف بق -

داشت که بهم  يپس انداز هیرفته بودم ، هم مامان  مویمن هم درسم تمام شده بود ، هم سرباز ی، ول یچیه -

. نکرده  هیگرفته بود رو تسو نایکه واسه س یی، هنوز واما چیکه نداره کمکت کنه ه یچی؟ مامان ه یتو چ. بده 

 ؟ یگیبهش م یچ تخودمون ، تو خود دهیسپ يخواستگار ادیب طیشرا نیبا ا یکیاصال 

 ... یول! بدم  یکس نیخواهرم رو به همچ شدینم یدلم راض... انداختم  نییررو پا سرم
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 کنم  یم سیاالنشم تدر نیخونم ، هم یکه دارم فوق م نینیب ی؟ نم نینیب یو ممن يشما چرا فقط نداشته ها -

،  نیریهم نگ یخونه ؟ عروس شیواسه پول پ يتا دار یس ستیب هی،  نی؟ نه خونه ، نه ماش یپس انداز چ -

 سی، حلقه و سرو ارهیخودش م میگیاصال جهنم و ضرر ، م ی، ول ارهیخود دختره ب دهیکامل هم که بع هیزیجه

 تا ؟ یس ستیب يطالشم با من ، دار

 مهیخدا کر ینه ندارم ، ول: جا بلند شدم  از

  یتو ، اومدم بخوام با مامان حرف بزن شیپ ومدمین زایچ نیمن واسه ا: نشستم  يدوباره از سر ناچار و

 صحبت نکرده ؟ ایمگه رو -

 گهی، با کس د گهید ستیب ایده سال  ایحاال . خوام سامان  یدختر و م نیمن ا.  یخوام تو صحبت کن یم -

 کنم یازدواج نم يا

 اونجا میایفردا شب م ایمن و رو. خب  یلیخب ، خ یلیخ -

 نه ، منو دخالت نده سامان -

 ؟ یچ یعنی -

، فکر  نهیب یرو از چشم من م زی، مامانت همه چ امیبار صحبت کردم ، اگر حاال هم با تو ب هیمن  نکهیا یعنی -

 بهتره  امیمن ن.  شهیرابطه امونم خراب م. کنه  یم يریجبهه گ هیکنه خبر یم

 اونجا رمیم میمن خودم فردا بعد کار مستق. باشه : بود  متفکر

 خونه بابا رمیمنم با بچه ها م -

 يایتوقراره بعدا ب میی، بگو اونجا دنیخوب اگه پرس: ما جواب داد  رهیبه نگاه خ و

 ...که  نویم ياز پسر عمه ها شدیراحت م المیخ داشت تازه

اتاق  يکالس داشتم تا بتونم تو انی، چشم به ساعت پا ستادمیا 1 یاضیکه سر کالس ر یاول يلحظه  از

تکرار مزاحمت شهاب و رفت و آمد دوباره  يبرا یلیدل نکهیمطمئن بودم از ا. منتظر اودنش باشم  همانیم دیاسات

 ختیر یم گهامبه ر یمضاعف ي، انرژ يسرخر یب نیوجود نداره و ا نویاش به محل کار م

 شده ؟ يزیچ. سالم : اش اخم آلود بود که ناخودآگاه صاف نشستم  افهیوارد شد ، اونقدر ق یوقت اما

صورتش از هم باز شد  دنمیصدام که با د يتو ینگران ایبه خاطر خودم بود ... سالم من سر بلند کرد و  يصدا با

 ؟ 

  ستین يزیسالم ، نه چ -
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 ؟ نیخوب یعنی -

 ؟ نیشما چطور. ممنون  -

 ممنون. منم خوبم : خنده ام باال رفت  يلحظه متعجب شدم از فولش و بعد صدا هی

 ، حواسم نبود دیببخش: لبهاش نشست  يرو یانداخت و لبخند محجوب نییسرش رو پا دوباره

طور زل  نیداره که ا یپات چ ریز نیاون زم.  یو به من نگاه کن ياریکه سرت رو باال ب یبخشم ، به شرط یم

 بهش ؟ يزد

 ؟ نیتازه کن ینفس نینیبش نیخوا ینم... نداره  یاشکال -

 چرا ، چرا -

بود و  دهیربع به شش رس هی،  شیپ يمثل هفته . به خودش نشست  یصندل نیتر کینزد يبالفاصله رو و

 میکه تا ن یکالس يبرا یخودم ، نه آمادگ دارید اقیاشت کیبه فال ن.  رمیبگ کیرو به فال ن نیدوست داشتم ا

هول شدنش رو  رمیبگ کیزود اومدنش رو ، به فال ن رمیبگ کیدوست داشتم به فال ن.  شدیساعت بعد شروع نم

 نانمویکدوم از اطراف چینجابتش ، در قبال ه يرو ، که با همه  دنشیخجالت کش رمیبگ کیبه فال ن یحت... 

 گرفت یطور رنگ نم نیا

 ؟ نیخور ینم ییچا:  ختمیر ییچا وانیکه مستخدم آورده بود ، ل یفالسک از

 ! رونیب زنهیم شینه ، هنوز داره از گوشام آت يوا -

 ؟ نیومدین یمگه با تاکس -

 خرابه کولرشو روشن نکرد خاك بر سر نکهیبه بهانه ا یول. چرا بابا  -

 خوام یمعذرت م:  دیباز من لب گز شین دنیبا د و

 نیراحت باش. کنم  یخواهش م: گذاشتم  زیم يرو رو وانیآوردم و ل نییرو پا دستم

بگه ، دوباره لب  يزیچ نکهیخندونم ، تند عکس العمل نشون داد اما قبل از ا يو چشمها طونیاز لحن ش یشاک

 نگم بهتره يزیفکر کنم چ: آروم به حرف اومد  یبست و بعد مکث

اگر گوشت کنار  شهیبهترم م: کرد  یسر به سر گذاشتنش فراهم م يرو برا نهیمن نبود اگر خودش زم ریتقص

 نیناخن تونو هم آش و الش نکن

بهش  يازیرو کنار گذاشتم ، ن ییچا. من شد  شتریب حیدو دستش رو از هم فاصله داد و باعث تفر عیسر یلیخ

 !باخت  یچشمهاش رنگ م يقهوه ا دنیبا د میخستگ ینبود ، وقت
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موقع  نیکه ا نیدادیبه روح من سالم م نیداشت دمیشا ایحاال اخمتون از کولر روشن نکردن رانندهه بود ؟  -

 براتون کار جور کردم ؟

نه به خدا ، :  رهیدهنش روبگ ي، نتونست جلو شیپ قهیطور سرخ شد و برخالف چند دق نیکردم که ا يرو ادهیز

 میخوشحال شدم که دوباره با هم میلیاتفاقا خ ؟ من هیچه حرف نیا

 دوباره..  می، همکار یعنینه : داده  یکه چه گاف دیمن که از تعجب بسته شد ، خودش هم فهم شین

از  چیحرفش ه حیهرچند که تصح... داد سکوت کنه  حیبود که ترج شتریب يها یلز سوت يریجلوگ يبرا دیشا و

از  نیکه ا دادیرو م نانیاطم نیبهم ا شتریبهت من ؛ ب ونیو فرار از محلش م " دیببخش "من کم نکرد و  يشاد

، باعث شد منم مثل اون زودتر سر کالس  نیو هم. داره  قتیبا حق یبود که قرابت خاص ییها یاون اشتبا لفظ

 هم بهش خاتمه بدم عتریهر چه سر نکهیا دیبرم ، به ام

منتظرش بودم که سر و کله اش پشت سر  رونیبود ب يا قهیده دق .از اون کلک کالس رو کنده بودم  زودتر

 ... شد  دایدانشجوهاش پ

 کولرهم روشن کنم دمیقول م. تا خودم برسونمتون  نیایب:  دیرس میکیتا به نزد ستادمیا همونجا

:  ومدیبه مذاقم خوش ن چیروانه ام کرد ، ه یکه با شرمندگ یجواب.. نبود اما  يخبر ششیخجالت دوساعت پ از

 دنبالم ادیبازم قراره پسر عمه ام ب یممنون از لطفتون ، ول

 ... نیشهاب ؟ اون که گفت -

 نیدیبار د هیقبال .  انینه ، شا -

 چرا ؟: ذهنم شده بود  يبود که ملکه  يزیبود سوالم ، اما چ اریاخت یب

گفت  یبهم م... گفت که حقم بود  یبهم م ششیرفتار دوساعت پ... طلبکار بود درست ؛ اما حقم بود  لحنم

پسرعمه هاش  يسروکله  نقدریهست ، چرا ا يدوطرفه ا يطرفه نبود و حق داشتم بدونم اگر عالقه  هیحسم 

 ...پسر عمه اش  ی؟ به چه حق شهیم دایدوروبرش پ

 کنن يبرادرکنن و دوست دارن  یم تیهمه حس مسئول.  گهیبرادر نداشتنه د يبد: زد  یمحزون لبخند

سن  يکه هردو تو يوپسر عمه ا ییدختر دا نیب يچه برادر خواهر... رفت  یحرفا سخت تو کت من م نیا اما

 ف وجود داره ؟/ازدواجن و مجرد 

 ؟ هیفقط از سر برادر تشونیحس مسئول نیمطمئن -

 ...پر کرد  شیگوش يرو صدا نمونی، تا سکوت ب میشد رهیهم خ يبه چشمها يلحظه ا چند
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 ، فکر کنم برادرتون باشه نیبردار: زدم  یکیکوچ اشاره

من  شیگفته ها و نگفته ها پ انیاگر ب... اگر رفتارامروزش از دلش بود .. خودش بود  ریتلخ شده بود ؟ تقص لحنم

؛ همه جا و در هر  رفتنمیرفتار متفاوتش با من و پذ لیاگر دل... عالقه بود  ي؛ از رو دیمج ینیب شی، مثل پ

،  مشینفر به حر کی یخودش بود که با راه دادن حت ریتقص... ؛ کنار خودش از سر دوست داشتن بود  یلتحا

 ...کرد  یرنجوند و کامم رو تلخ م یمن رو م

 هردوشون. من برادرن  يبرا: به چشمهام نگاه نکرد  گهیباال آرود و قطعش کرد ؛ اما د یمکث دستش رو کم با

 بره  یعقب گرد کرد تا به سمت در خروج و

 نگرانتونن یلیخ نکهیمثل ا. بدم  لتونیو سالم تحو حیبهتره صح: سرش راه افتادم و باهاش هم قدم شدم  پشت

 یجزءجزء صورتش اونقدر ناراحت بود که حت.. کرد  یحرف صورتش رو به سمتم چرخوند و نگاهمون تالق یب

بندازم و تا  نییباشه و باعث بشه من هم سرم رو پا یکردنم کاف مونیپش يبدون اون تالطم چشمهاش هم برا

 پسر عمه ، دهنم رو ببندم نیبه ماش دنیرس

بدون نگاه  یکرد و حت ی، آروم خداحافظ ستادیمن ا يشد و روبرو ادهیپ نیشدنمون از ماش کیکه با نزد انیشا

 !جلو نشست  یصندل يکردن به پسرعمه اش ، دور زد و رو

 حرکتش رو میاوردیکدوم به رو ن چیو ه میبا چشم دنبالش کرد يدو ، تا حدود هر

 سالم: دراز کردم  دست

  میزحمتت داد دیببخش: خودم رو گرفتم تا نپرونم  يبه موقع جلو و

 میباش دهید گرویفکر کنم ما قبال همد. سالم : زد  يرو فشرد و لبخند دستم

 اون يجلو.  شیوقت پ یلیخ: رو دادم  شیرو از هم باز کردم و جواب خوش روئ اخمهام

 ...رستوران  يآهان ، جلو -

 يکه معلوم نبود تو یبا کس... حال خوش و بش کردن هم ... حال حرف زدن نداشتم .. تکون دادم  سرمو

حاال که  نیاون هم هم... رو داره بمونه و به رخ من بکشه حضورش  نقدردوستیمن چکاره است و چرا ا یزندگ

 !رو  مینینقش آفر گانهیکردم  یداشتم باور م

جان  نویم يبرا نجایا طیبه خصوص که با وجود شما از صحت همکارا و مح.  دمتونیخوشحال شدم دوباره د -

 میمطمئن
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 یرو بکش "جان  نویم " ياعالم وجود پا يهم برا گهید ستی، الزم ن یداداش ، تو خودت در صحنه هست نیبب

 داینسبت به من شناخت پ نقدریتا حاال ا یاصال تو از ک! تو  "جان  ""جان"وسط ، لطف کن جمع کن بساط 

 امن و امانه ؟ "جان  نویم "واسه  نجایبا وجودم ا یکه بدون يکرد

 يبه باد يازین رنیخودشون اونقدر عاقل و بالغ هستن که هرجا م رانیفکر کنم خانم ام یول.  نیلطف دار -

 !گارد نداشته باشن 

داشت که به اصل  یبه خودش بستگ گهید نیا. ازش جدا شدم  یکوتاه یرو زده بودم و با خداحافظ حرفم

 نه ؟ ایببره  یمطلب پ

دوست داشتم نباشم !  يا جهینت چیه یسامان اومد و رقت ب... بودم و اتفاقات اون شب کالفه ترم کرد  کالفه

مونده بود تا با هم با مامان صحبت .. تعلل کرده بودم ، اما انگار اون  یخاطر هم کم نیبحثشون و به هم يتو

 يبود و اونم کامال خودش رو آماده کرده بود برا ختهیمن ، شک مامان رو برانگ دنیطول دادنش تا رس!  میکن

و  شدیم لیمون تعطوضعم بد بود ، بدتر هم شد ، به خصوص که تا آخر همون هفته دانشگاه خود!  یهر جواب

که اون هم مشخص بود پسر عمه هاش قصد ندارن  شدیبار ختم م کی يبه همون هفته ا دارهامونیعمال د

 یبود که مامان حت یمن چ فی؟ تکل هیمن چ فیگفت تکل یو م شدیم دایپ یکیکاش ! دست از سرمون بردارن 

و  ستیسامان اونو قانع کنه ، اون سامان رو قانع کرد که کار من درست ن نکهیا يو به جا ومدیکوتاه ن يذره ا

دونم ،  یمن نم "ام درست بود ؟ سامان کم آورد و با  گهیکردم که چطور کار دوتا برادر د ادیدادوفر یوقت

اما  ، دنشیآره سامان کم آورد و من خوردم از پس کش... خونه رو ترك کرد  " نیبر گهیخودتون به صالح همد

 میو سرباز يخسته شده بودم از بس درس تمام نشده و ندار! که وضع اونها با تو فرق داشت  دیمامان پس نکش

 يبرا يقانع کننده ا لی، دل شونیگذار ریتاث يکه مطمئن بودم با همه  ییزهایچ! بودن  دهیصورتم کوب يرو تو

 دیبا یاما به گوش ک. موانع وجود داره  نیا يراه دور زدن همه  میدونست یهردومون م.  ستنیمن و مامان ن

 ایشناختمش ؟  یرو نشونم داد که انگار نم ییرو ، رو هیقض نیمطرح کردم ا یکه از وقت يرفت ؟ مادر یم

، که به  یطرف یب يکه سکوتش ، نه به معنا دهیسپ ایکه مسبب بود ؟  نایس ایبود ؟  دهیسامان که پس کش

 کس نرفت  چیگفتم ؟ که به گوش همه گفتم و تو کت ه یم دیبا یک ي؟ برااز مامان بود  تشیحما يمعنا

ازش ، از خونه  يا گهید حیتوض دنیو شن نویم دنید دیو صبح روز بعد ، به ام دینرس ییهم به جا دادمیدادوب

که  يدانشکده ا يتو.. که دانشکده من نبود  يدانشکده ا يتو شیخال يشد به صورتم جا یلیس... زدم  رونیب
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از عدم حضورش ، فقط تا سالن مطالعه اش مسر رو گز  نانمیاطم يو با وجود همه  لیدل یدانشکده من بود و ب

 ! ورد سالن مطالعه خواهران بشم  دیکه نبا یکردم تا تذکر بشنوم از خانم

! سوخت  رو بخونه که نبود ؟ دلش برام ینام رانیازش خواستم ام ینگاهم وقت تیبودم و بد بود مظلوم پسر

 ! شنوم ازش  یرو بهم بده که مطمئن بودم م یدلش برام سوخت و رفت و برگشت تا جواب

شب به .. بچه ها سر زدم و  يپرسه زدم ، به همه  ابونایخ يتو... نرفتم از روز بعد به دانشگاهم سر نزدم  خونه

 ...  رمیه اونجا مدانشگا یلیبود که قبل تعط يروز نیدونستم آخر یم. اجبار به خونه برگشتم 

همون  يدوتا کالسم رو رو نی، ساعت ب دیبعد رس يهفته  یروز مونده به ماه رمضون رو روزه گرفتم و وقت چند

 شدم  رهینور خ امیبلند استاد نشستم و به کتاب پ هیپا یصندل

چرا ... ذهنم پر بود از دو سوال ... مهمان بودم  دیاتاق اسات يو ساعت شش تو اوردمیدوام ن...  اوردمیدوام ن اما

 ارمیوجود ، نتونستم طاقت ب نینداشت ؟ اما با ا یحیتوض نکهیبه خاطر ا ایناراحت بود ؟  نکهی؟ به خاطر ا ومدین

 دادم کنارش باشم  حیهم که شده ، ترج قهیچند دق يو برا... رو  دنشیند

دورتر  یاعالم حضور کردم و کم یکه با سالم کوتاه یوقت حل خودش بود و ورودم رو متوجه نشد تا يتو

 نشستم

  میهردو ساکت شد... رمق بود و کوتاه و بعد  یاون هم ب یو احوالپرس سالم

رو  نمونیسکوت ب... خودش اون روز اما  ومدنین لیاومدن پسرعمه اش صحبت کنه ، از دل لیداشتم از دل انتظار

خودش به حرف  شهیمثل هم شدینم... بپرسم  يزیپا بذارم و چ ریتونستم غرورم رو ز ینم... نشکست و من هم 

 لیاز دل... رو کنار بذارم و بپرسم  يورداد دلخ یدلخور بودم و غرورم اجازه نم... من ؟  دنیقبل پرس ادیب

 ... لیازدل.سکوتش 

پابرجا بود ... پابرجا بود  یم به صورتبعد اون ه يسکوت نه تنها اون روز شکسته نشد ، بلکه هفته ها نیا اما

 ..، اما در اصل پابرجا بود  شدیشکسته م یمعمول يهرچند هر دفعه با چندجمله 

 کردم ؟ یاز خواستنش ؟ دربرابر مادرم سکوت م دمیکش ی؟ پس م شدمیدلسرد م دیبا ریتفاس نیا با

 شیپ.  ستین کطرفهیو مطمئن شده بودم حسم دونستم  ینه حاال که م. نبود  دنیقرارم با دلم پا پس کش...  نه

داشت ،  یلیاون که هر کارش دل... رو مطمئن بودم و  نیارزشش رو داشت ، ا... کردم  یرفتم و تالشم رو م یم

 میباعث دلخور نکهینه ا.  دادیم حیتوض رامموند و ب یحقش بود م... فقط ... داشت  یلیپس حتما حاال هم دل
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نه ؟ حاال که من خسته بودم از  ایکرد  یرابطه م نیا يبرا یتالش هی دیاونم باالخره با. بشه و بعد ساکت بمونه 

 نه ؟ ایکرد  یاومد و دلم رو گرم م یم شیقدم پ کی دی، با دهیفا یب يسر و کله زدنها

رو با مامان راه  يروز ، بحث تکراراومد که هر روز و هر  یم دهیفا یواقعا به نظرم ب.  دهیفا یب يکله زدنها سرو

خودش رو  يصدا ای،  یآخر هر بحث شهیهم... من  ایاون  دادیداد و ب... بود  دادیاش فقط داد و ب جهیبندازم که نت

 دهیبرادر و خواهر خودم پس کش... وسط  نیو ا. باال بره  دامکرد که ص یم یمن رو اونقدر عصب ایبرد ،  یباال م

بار هم سامان رو به اجبار با خودش  هیسراغ مامان اومده بود و  ییبار خودش به تنها هی ایبودن و فقط رو

 ... کشونده بود اونجا 

 ! نیاز مامان ، سرسنگ یبانیبه جرم اون همه سکوت و پشت دهیتر شده بود وبا سپ رهیام با مامان ت رابطه

اون  يپا ستین یمامان راض یدوست نداشتم وقت چیه...  یول..  میداد سراغ عمو بر شنهادیبود که پ ایباز رو و

 ایبه دعوا بکشه ،  ایعمو بذارم تا آخرش  يدوست نداشتم مامان رو ، رودررو چیه... رو بکشم وسط ماجرا 

دختر و خانواده  نیا واشی واشیو  ادیبدوست داشتم خودش ... با عمو باشه  یستیفقط از سر رودربا تشیرضا

 دلش باشه  تیبا رضا يالاقل تا حد دشیاش رو بشناسه و مهر تائ

 ... رو برام آسون تر کرد  يریگ میبود که تصم دیگذاشتن مشکلم با مج ونیدوباره درم نیدر آخر ، ا و

 نینازن ي هیزیقدر ، جه يبه شبها دنیتولد امام حسن و قبل رس منتیپونزدهم ماه رمضون ، قرار بود به م شب

 برن شونیفطر ، سر خونه و زندگ دیتا بتونن شب ع ننیخانم رو بچ

 دیمج يبه خونه اجاره ا لیوسا ییو دوتا از دوستاش ، مشغول جابه جا دیمج ییبعد از ظهر همراه پسر دا از

 میختیهال خونه ر يرو تو لیوسا يکه اونها قصد رفتن کردن ، همه  8و تا ساعت  میبود

مشخص بود به حرمت  نکهیشام هم بمونن ، قبول نکردن و با ا يبهشون اصرار کرد تا برا دیچقدر مج هر

دوستاشون رو  هیقرارشو با بق يزنن اما بهانه  ینشدن اونها سر باز م تیاذ ي، و برا نویخانم و م نیحضور نازن

ها رو انجام  يکار زهیرخانوما ،  مکتا به ک میو ما هم دوباره مشغول شد. آوردن و به سرعت فلنگ و بستن 

 رو صدا زد  دیبار چندم مج يبرا نیده بود و کارا تمام نشده بود که نازن کیساعت نزد. میبد

 دیمج -

 بلــــه ؟ بله ؟ بله ؟ -

 زنم یصدات م یخوب سرتو بلند کن ه -
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تمام  کشونیو هال کوچ بیکار دوتا اتاق خوا... چشم گردوندم  نشونیدادم و ب هیآشپزخونه تک واریبه د خسته

و  شدیمربوط به دخترا م شتریبود ، ب یهر چ یعنیداشته باشه ،  يادیاومد آشپزخونه کار ز یشده بود و به نظر نم

خواستم  یم نویاگر از م.. وقت رفتن بود انگار . اومد وجود داشته باشه  یبه نظر نم دیمن و مج يبرا یکار خاص

 اومد تا اونم برسونم؟ ی، همراهم م

 نیریبگ يزیچ هی نیبر دیپاش -

 باشه بذار آشپزخونه تمام بشه -

 گمیگرسنه امه م -

 ! يساعت نشده که افطار کرد هیهنوز  -

و  نیتا شما بر. نمونده  يکار گهیافطار ؟ آشپزخونه هم که د یگیو خرما م ریش وانیل هیالمذهب تو به اون  -

  میکن یم تمامش نویمن و م نیبرگرد

روشون نشه  دی، شا يووردیکه ن ریاس. بکن  یرحم هیبدبختا  نیبابا به ا: تشر زد  دیو که د دینگاه مردد مج و

 ؟ یبه فکر باش دیبگن ، تو هم نبا

 ، نزن تو میخب بابا باشه رفت یلیخ: باال برد  میبه نشونه تسل دستهاشو

 ایس میبدو بر: مبل برداشت يپولش رو از رو فیبده ، ک نیفرصت اعتراض به نازن نکهیقبل ا و

 !لشکر رو داد  یفالفل فروش ی، نشون دمیکه پرس آدرس

 درست کنه يزیچ هیخودم به مامان بسپرم  یگفتی، م يبد چیبهمون ساندو یخواست یتو که م -

تازه . بود  یین داخواستم ز یاگه م. الزم نکرده :شد  رهیبهم کرد و دوباره به جلو خ ینگاه میتفاوت فقط ن یب

 هم تعارف داد نویم

 ؟ يخوب پس ، چرا قبول نکرد -

شد ،  نویحرف م یراست. شبم فالفل  هی،  ادیکه نم نیحاال آسمون به زم.  وفتهیبه زحمت ب ینخواستم کس -

 چتونه شما دوتا ؟

 ما ؟ چمونه مگه ؟ -

 ؟ میدون یاومده و ما نم شیپ يزینکنه چ دیسر منو خورد بس که پرس نی، فقط از عصر تا حاال ، نازن یچیه -

 ؟ ادیب شیپ دیبا ینه ، چ -
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 ي نویو م اوشیناگار نه انگار اون س. کرده  بهیشده ، شما دوتا رو غر یبگم واهللا ؟ فعال که هر چ یچ -

 !است  گهیکه همه اش نگاشون با همه و نصف خطابشون به همد نیدانشکده ا

به  ی، نه نگاه میرد و بدل کرده بود ی، جز از سر ضرورت ، نه حرف میده بودکه اوم یاز وقت... گفت  یم راست

 ؟ دهیپوش یچ نویاون روز م ومدینم ادمیاونقدر که در لحظه ! ...  میهم انداخته بود

 شده ؟ یچ یبگ يخوا ینم -

 ..که به خاطـ  نی؟ ا نیفقط هم -

 ی، فکر نکن با بچه طرف ناییپا ارمیزنم دك و دهنتو م یم!  اوشیس -

 ...دادم  هیشدم و آرنجم رو به پنجره کنارم تک ساکت

 ؟  یبگ يزیچ يخوا یشد ؟ نم یچ -

  ستین یخاص زیچ: کردم  اخم

 اوشیس -

 حرفمون شده  ییجورا هی... پوووفــ  -

 ؟ یچ یعنی -

 شده دایپسرعمه اش پ يباز سروکله ... خوب ...  نکهیا یعنی -

 ؟ هیخر ک گهید نیپسر عمه اش ؟ ا -

 رستوران ، اون اومد دنبالش میبار رفته بود هی،  نویواسه من و م نیبابا همون پسره که قبال که نقشه داشت -

 خوب ؟. آهااان  -

کم تند باهاش  هیدنبالش ،  ادیب دهیکه چرا اجازه م نویناراحت شدم از دست م دمشید.  گهیخوب به جمالت د -

 برخورد کردم

به هر حال واسه . خانواده اش پسرعمه اشو فرستادن دنبالش  دیدختره ، شا هی؟ خوب اونم  یواسه چ یناراحت -

 بهش ؟ يدیم ریگ یتو چرا الک. هست  زایچ نیا يهر دختر

 یدون ینم زویتو که همه چ -

 خوب بگو بدونم -

 ق نبودمح یب نیفقط بدون منم همچ... که  شهینم -
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 يو بدوز يواسه خودت ببر ينطوریهم نکهینه ا.  یبمون حشی، بهتره منتظر توض اوشیتو گوشت کن س نویا -

 حقم بوده یو بگ

بده فرداش رفتم دانشگاه که حرفاشو بشنوم ،  حیبرام توض زویعادت داره همه چ شهیاتفاقا چون هم. موندم  -

 کردم که نکردم ؟ یم دیچکار با گهید!  ومدیکه ن

 نگفته ؟ يزیاالن چ یگفته ول یرو بهت م يزیچ نیکوچکتر شهیهم یعنی؟  ومدین:  دیبه چونه اش کش یدست

 نه -

 ؟ یبهش گفت یمگه اون روز چ.. خوب  -

 کم تند برخورد کردم هیگفتم که ،  -

طور پس  نیده باشه که ااونقدر از برخوردت ناراحت ش دیکه شا يفکر نکرد چیکم ؟ اونوقت ه هی یمطمئن -

 بکشه و تو خودش بره ؟

 درست بگه دیشا... حرف نگاهش کردم  یب

 ؟ چند وقته ؟ نینجوریاونوقت از اون موقع تا حاال ا -

 ماه نشده  هی: کردم  زمزمه

 استی، نه اون س یجلو که دردشو بفهم يکه قرص و محکم بر يبلد یکه نه تو مردونگ! خاك برسردوتاتون  -

 هی ریعمرو ز هیبعدا  نیخوا یدونم شما چطور م یمن نم.  ارهیزبون تو رو بکشه و از دلت درب ریزنونه داره که ز

 دست و دلت نلرزه ؟ یهر اسکول دنیدطور با  نیکه ا يخواستگار يرینم ی؟اصال تو واسه چ نیسقف سر کن

 تونم ینم -

 ؟ يو اال و هللا برم خواستگار مبلهیو بله و جبود که ال  ادیچرا اونوقت ؟ تو که هارت و پورتت ز -

 کشهیکنم طول م یمنتها تا مامانمو راض. حرفمه  نیهنوزم هم -

 مخالفه ؟ -

 تکون دادم سرمو

 چرا اونوقت ؟ -

 سفت و سخته میلیخ. خودشو داره  لیدال: رو لو ندم  میاز امور خانوادگ يزیکردم چ یسع

 باهاش ؟ به اونا بگو صحبت کنن یبرادرات چ -

 کنار  دنیخودشونو کش اینداشته ،  يریحرفشون تاث ای یخواستم ازشون ، ول -
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 ی، کس یی، دا یییعمو -

 ...کنه ، منتها  یهم اتفاقا مامان رو حرفش حساب م یلیعمو دارم که خ هی -

 ؟ یمنتها چ -

 ... ياز رو ایجلو ،  ادیخوام مادرم به اجببار ب ینم -

 ؟ ادیاجبار م يگفته حاال حتما از رو یبابا ، ک يا -

مامان  گمیکه م نهیواسه هم. حق داره  ادیالبته عمو هم به گردنمون ز. داره  یستیرودربا یلیبا عموم خ -

 نیا. عموم ، مامانمو آدم بده کنم  يپا دنیخوام با وسط کش ینم میاز طرف. کنه  ریگ شیستیممکنه تو رودربا

 بدتره

اونا  نکهی، هم ا رنیبال و پرت و بگ ریکه هم ز یکن یچارتا بزرگتر و خبر نم. جاست  نیهماتفاقا اشتباهات  -

 ، نه ؟ يخودت هرروز هرروز با اون بنده خدا سروکله زد یحتما هم نشست.دونن  یزبون مادرتو بهتر م

 کردم ؟ یم کاریچ -

 چیه.  شهیمطمئن باش اگه بهتر نشه ، بدترم نم. بذار  ونیدرم گهیکه گفتم ، با عموت و دوتا بزرگتر د نیهم -

 نیا يفوقش تا مرحله خواستگار. ندازه  یبچشو به خطر نم ندهی، آ گرانیاش با د یستیبه خاطر رودربا يمادر

معلوم  فتویو تکل ستهیا یو سخت تر جلوت م سفت نکهیا ای،  شهیم یدل شیهمراه ای، از اونجا به بعدشو  هیجور

هم به خرج بده که به قول خودت مامانت بده نشه  استیس ی، برو بهشون بگو ، ول يشنو یاز من م . کنهیم

 شما دوتا چتونه ؟ نمیباال که بب میبر ایحاال هم ب

  اینگ يزیباال چ میری، م دیمج: گرفتم  دستشو

 ، کارت نباشه میبر ایتو ب: حواله ام کرد  یچشمک

 ! دیمج: روونه شدم  دنبالش

ما حرفشون  دنیکردن که با رس یبحث م يزیهال نشسته بودن و انگار داشتن سر چ ي، تو میدیکه رس داخل

 از جا بلند شد  نویقطع و م

 ، من رفع زحمت کنم  يصفار يآقا گهیبا اجازه د -

 ! نویا ِ ، م:  دیدستش رو کش نینازن

به  دیکردم مج یبود و دعا محضورش هم خوب  یحت یبگیچند ساعت غر نیا يخواست بره ، تو ینم دلم

 خودش هم که شده نذاره بره  طنتیخاطر ش
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  میشام بخور میخوای؟تازه م یبه سالمت نیبر نیخوا ی، کجا م ایثان.  میاوال که زحمت و ما داد -

 من برم روقتهید گهینه د: انداخت  وارید يبه ساعت رو ینگاه مین

 بود ریواقعا هم د ازدهیگفت ، ساعت  یم راست

 ی، طول م هیاسباب کش نیمگه به خانواده نگفته بود.  نی، هم نازن شمیهم من ناراحت م نیامکان نداره ، بر -

 کشه ؟

  گهیهم تمام شده د یخوب اسباب کش یچرا ، ول -

واسه شب تابستون  رهیکجاش د ازدهیاصال . رسونه  یهمه مونو م اوشی، بعد س نیغذا هم بخور نینه ، بمون -

 !ه رمضون ؟ اونم ما

مونده بود به نگاه پرخواهش من ، به  رهیبود وخ ستادهیکه همونطور مستاصل وسط هال ا نویتوجه به م یب و

 طرف آشپزخونه رفت

 گشنه امونه  یلیسفره اتو بنداز که خ ایبدو ب نینازن -

ظرف سس تنها  هیو  یترش کیکاسه کوچ هیکه وسط آشپزخونه انداخته بودن و  یبار مصرف کیسفره  به

 انداختم  یبود نگاه نتشیز

 !مای، ما شروع کرد گهید نیایب -

 نینازن يپا يرو که رو دیبودم دست مج دهیاز گوشه چشم د! ... توجه به ما شروع به خوردن کردن  یب و

 ..جلو برم  دیمن با یعنی نیکنه و ا يرینشسته بود تا از هر حرکتش جلوگ

: بود و انگار از قصدش برنگشته بود رفتم و آروم زمزمه کردم  ستادهیوسط اکه هنوز همون  یینویطرف م به

 رسونمتون ی، بعدا خودم م گهیراست م دیمج.  نی، بمون کشهیطول نم یلیشام خ

 تیتا بفهمه قصد اذ زمیمهر و محبت و خواهشم رو توشون بر يکردم همه  یچشمهام که نگاه کرد ، سع به

 میکنار هم باش شتریب یدوست دارم کم.... کردنش رو ندارم و فقط 

خانم جا  نیو هنوز صاف ننشسته بودم که اونم کنار نازن... نشسستم  دیبه سمت بچه ها رفتم و کنار مج آروم

 !گرفت 

بابا : شروع کرد  دیکه مج زدیغر م دیخانم داشت به جون مج نیو نازن میاول رو ما سکوت کرده بود قهیدق دو

 ؟ یکن یم ریاون راننده بود ، منو چرا خفت گ. منو برد اونجا  اوشیس

 منم رفتم  يخود ننداز گردن من ، خودت آدرس داد یب -
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اون ساعت شب رستوران بابام باز باشه  نیخواست یم. ا ِ ؟ آره اصال ، آقا کار خودم بود : بهم انداخت  یثیخب نگاه

خوب  ی، ول نیدوست نداشته باش دیگفت که شا اوشیس.  ستین لتونیخانم ، اگه باب م ونیم دای؟ البته ببخش

 باز نبود يا گهید يگفتم که ، جا

اش بودم نگاه کرد و سرش رو  رهیکه خ یبه من يلحظه ا يبرا نویحرفش م نیبا ا... کرد  یشروع نم کاش

 !انداخت  نییپا

واهللا من فقط گفتم : کردم ال اقل خودم رفع و رجوعش کنم  ینداشت و سع يا دهیفا دیغره ام هم به مج چشم

 دونم ؟ یگفتم که خودم نم يا گهید زیچ یک.  ستیبد ن ياریفشار ب بتیکم به ج هی

که از عصر تا حاال همه  ستیکنم ، ن یمن اشتباه م دیدونم ، شا ینم: پرخنده بود و ول کن نبود  دیمج نگاه

 خانمه ، امر بهم مشتبه شد  نویاش حواست به م

 ! دیمج: خانم هشدار داد  نیبار نازن نیا

 ینم چیتو خودش فرو رفته بود و ه شتریب! بشه  دهیکش نویبا اشاره اش ، باعث شد دوباره نگاهم به سمت م و

 تر بشم  یشاک دیباعث شد از دست مج نمیانداخت و هم یهم بهمون نم ینگاه مین یحت!  چیگفت ، ه

 گفتم یمن باب شوخ, ؟ من  زمیعز یزن یم چرا -

 شه فیکم جو تلط هیخواستم : که باز اظهار فضل کرد ستیقشنگ ن شمیبگم شوخ خواستم

و اال شما دوتا که : من بود تا بدتر کنه ، ادامه داد  الیخ يا هیراحت کردن دوثان يکه انگار فقط برا یبا مکث و

 نیامروز به زور به هم سالم کرد

 که گفتم يزیچه برسه به چ: آرومتر ادامه داد  میشد رهیه مون خهرس یوقت

 بپرسم چرا ؟:رو خطاب قرار داد  نویانگار نه انگار که من اونجا نشسته ام ، دوباره م و

 ؟  يدیاالن نپرس یعنی

 نیدیشما که پرس -

 ... گفت  يزیچ هی باالخره

 !؟ نیدیپس جواب م -

رو مالمت نکنه و زل بزنه به  دیبا نگاهش مج یخانم هم انگار اونقدر براش سوال شده بود که حت نینازن

 دوستش

 نیکن ینشده ، شما اشتباه م يزیچ -
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 گفت یم گهید زیچ هیکه  اوشیبابا ، س يا -

 گفتم ؟ يا گهیزدیچ یمن ک:  دمیبحثشون پر يحواس تو یب

 ..نگاه کردم که  نویانکار با تمام وجودم به م يدوباره برا و

 ؟ ستین ادتی،  نیتو ماش: کرد  بدترش

 موقع باز شود یکه ب یبه دهان لعنت

، فضا  رونیب میزد نیساعت با ماش مین هی! ها  شهیم تیزیچ هیجان امشب انگار  دیمج:  دمیحرص بهش توپ با

 یزن یتوهم م نقدریکه ا مینرفت

خانم  نویزنم م یتوهم نم اوشیبه جون س گهیرو د نیا: صداش رو باالتر برد  یحالت عجز و التماس مصنوع به

 یم یعنی. که پسرعمه اتون اومده بود دم دانشگاه ، ازتون دلخور شده  شیگفت چند هفته پ نیخودش تو ماش. 

 اونجا دنبالتون ؟ ومدهیپسر عمه اتون ن نیبگ نیخوا

 امیو م رمیمن هر هفته با پسر عمه هام م -

 ... نکهیبهم انداخت و من زبونم بند اومده بود از ا ینگاه مین "خاك بر سرت  "به حالت  دیمج

 ؟ هیاونوقت خبر -

 ؟ هیخبر یعنی ییرسوندش جا لشیفک و فام یمگه هر ک: خانم معترض شد  نینازن

 ؟ نوینه م: به طرف دوستش برگشت و آروم خواهش کرد  و

 من مثل برادرمن يپسر عمه ها.  نهیرو راحت کنم ، حق با نازن التونیخ نکهیا يبرا -

 نیکن یرو راحت م اوشیس الیخ شتریالبته ب -

 نویاگر م یحت... بود  ومدهیبدمم ن نیهمچ... طرف  هیآوردم از حرفهاش و از  یطرف واقعا داشتم جوش م هی از

 تابلو کرده بود زویهمه چ دیمج يها ییبخونه ، االن رك گو نویتونست ا یاز رفتارم نم

 تونییرایممنون از پذ. برم  دیبا گهیمن د دیببخش: جا بلند شد  از

 رفت یبا عجله به طرف در خروج و

 خداحافظ: کردم و منم بلند شدم  دیبه مج ینگاه میحرف ، فقط ن یب

دنبالش راه  یلمعط ی؛ ب " يآخرش کار خودتو کرد "که  دمیشن یرو پشت سرم م نینازن يصدا نکهیبا ا و

 افتادم

 نیلحظه صبر کن هی...  رانیخانم ام...  رانیخانم ام -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ٢٩٦ 

 ؟ رهیاومد که خودش هم بدونه کجا داره م یبه نظر نم ی، حت ادهیرفت و اون موقع شب ، پ یراه م تند

 ! نویم -

 ؟ نیصدا بزن کیبهتون اجازه داده منو با اسم کوچ یک: کرد و به طرفم برگشت  توقف

 !چه بامزه شده بود صورت برافروخته اش ! ... لحظه خنده ام گرفت  هی طیاون شرا يتو...  تشیعصبان

تا دو کلمه  نیایب شهیم. خوام ، ناخواسته بود  یمعذرت م: کردم نتونستم تمام خنده ام رو جمع کنم  يکار هر

 ؟ میصحبت کن

 شده رمید.  رینخ -

 میزن یتو راه با هم حرف م. تون تا برسونم نیایب گمیم نیمنم واسه خاطر هم -

 تونم برم یخودم م -

آژانس که  نیفقط خودم بذارمتون تو ماش. رسونمتون  یاصال نم نیایوقت شب ؟ تنها ؟ ب نیا: شدم  يجد

 راحت باشه المیخ

 که تنهاتون بذارم نیانتظار نداشته باش یول.  نیادامه بد نطوریهم نمیتونیم: ، ادامه دادم  دمیکه د دشویترد

 از من گذشت و به سمت ساختمون رفت حرفیب

 نیناراحت نباش دیمج ياز حرفا -

 !نگفت  یچیه

امروزمون  ینیاز سرسنگ میراستش حق داشت ، واسه غذا که رفته بود... اون حرفا رو به خاطر من زد  يهمه  -

 دنیگفتم که ناراحت شدم از د...  هیچ نیدیمکه زد ، فه ییبا حرفا انایرو دادم که اح یجواب... و منم  دیپرس

 ...من ... گفتم که بد برخورد کردم ... و  انیشا

  "! چه سخته خدا  "

 من بهتون عالقه دارم: شدم  رهیچشمهاش خ يو تو ستادمیروبروش ا.  دمیکش یقیعم نفس

 چرخوند  يا گهیروش رو به سمت د.... کرد و  مکث

 خانم نویم -

 کنم ؟ کاریچ ؟ خوب حاال هیچ -

  یچیه: کردم  زمزمه
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: اما هنوز کامل سوار نشده بودم که با همون لحن خشک دوباره به حرف اومد ... رو براش باز کردم  نیدر ماش و

 آژانس هیدم  نیمن رو برسون

 ...بعد توقف  قهیکردم و دو دق سکوت

 دیدونم که امشب نبا یم. گفتنش نبوده  يجا نجایدونم که ا یم:  ستادمیشد جلوش ا ادهیپ نکهیبه محض ا اما

من فکر .... و به خودتون چون  دیرو به من ببخش دیمج...  یکدوممون ، ول چی؛ ه میکرد یاون طور برخورد م

 نیقصدم از ابراز عالقه ام ا...  االنم... کنن  یطور فکر م نیو اونا هم هم ستیطرفه ن هیکنم که حسم  یم

هم خطابتون  "تو  " یتونم حت یکه م ییکه تا جا نینیب یم... بکنم  ياستفاده اموضوع سوء نینبود که از ا

 يمهایحر نیهم یاونقدر براتون حرمت قائلم که حت نکهیتونم ، به خاطر ا ینم نکهیکنم و نه به خاطر ا ینم

 یازتون نم يزیچ چیه... بوده که  نیگفتم به خاطر ا يزیاگر از عالقه ام چ...  رمخوام بردا یرو هم نم کیکوچ

 دیبتونم اونطور که با نکهیا يبرا.  نیخوام منتظرم بمون یم... ؟  نیاریسرتونو باال ب شهیم.  زیچ کیخوام به جز 

تونم به خودم اجازه جلو اومدن  یدارم که تا رفعشون نکنم ، نم ی، مشکالت نیازتون بخوام کنارم باش دیو شا

 چیه نکهیو حس ا شمی، ناراحت م نمیب یپسر عمه اتون رو کنارتون م مثل یکی یوقت... حال  نیو با ا. بدم 

 هیخاطره که فقط و فقط  نیبه هم. کنه  یم تمیاذ شتریکنم ، ب يریتا بتونم از بودنشون جلوگ ستمین يکاره ا

 سرك بکشن تونیخصوص میبه حر نیاجازه ند گرانیو به د نینمنتظرم بمو... خوام ازتون  یرو م زیچ

به طرف در آزانس . بود  یخوام کاف یم یدونست چ یکه م نیهم...  یحینه جواب خواستم و نه توض ازش

رو با  "در پناه خدا  "کوتاهش ،  "خداحافظ  "رو حساب کردم و در جواب  هیکرا. خواستم  نیماش هیرفتم و 

حد  نیشتریبود که ب زیعز قدراون... بدرقه اش تا خود خونه پشت سر آژانس حرکت کردم  ينرمش ادا کردم و برا

 رو براش بخوام  تیامن

آشپزخونه بودو در کمال تعجب ، جواب  ياومد ؛ مامان تو یبه نظر م يعاد ریغ یوارد خونه شدم ، جو کم یوقت

کهمامان در حال  ياز سر و وضع خونه وبه خصوص آشپزخونه ا! مدت ، با محبت داد  نیسالمم رو ب خالف ا

اتاقشه و مامان هنوز سرپاست  يوت دهی؟ اصال چرا سپ یمرتب کردنش بود ، مشخص بود مهمون داشتن ، اما ک

 !بود  داری؟ در اتاقش رو که زدم ، هنوز ب

 تو ایب-

 اومد یلحنش به نظر دوستانه نم اما

 بود ؟ نجایا یچه خبر ؟ ک. سالم :  دمیکش سرك
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 یشکیه. سالم : دست گرفت  يرو تو شیشو گو دیتوجه دراز ک یب

 ؟ یمامان سر پاست و تو تو اتاقت یو پاشا مال خودتون دوتاست ؟اصال واسه چ ختیر نیاونوقت ا: رفتم  داخل

آخه مهمونش . خودش دلش خواست :  نمیتختش بش نییگذاشت و پاهاش رو جمع کرد تا پا يرو کنار شیگوش

 !بود  زیعز

 نبود ؟ یکس یمهمونش ؟ تو که گفت -

 نایسامان بود و س. بودن  يآخه خود: گوشه لبش نشست  يپوزخند

 با فرنووش ؟ ایبود ؟ خودش تنها  نجای؟ اون ا نایس:  رونیاز حدقه زد ب چشمام

 با فرنوش -

 ناراحت ، ساکت شد و

 ..چطور ؟ آخه  -

 چرا ؟... ذهنم پر بود از سوال ... نتونستم حرفم رو کامل کنم  اما

 ؟ رهیاگه سراغ پسرشو بگ میناراحت باش دیمامان مادره ، نبا ی؟ مگه نگفت يناراحت شد نقدریچرا ا گهیتو د -

 !دوباره راهش بده تو خونه  یراحت نینبود که به هم نیمنظورم ا...  یگفتم ، گفتم ول -

از دروغ و  ینشون که بتونم دی، شا دیچرخ یصورتش م يچشمهاش ، اجزا نینگاهم ب... هاشو باال انداخت  شونه

 !هرچقدر که بودنش محال باشه ... کنم  دایدست انداختن پ

انگار ... تا . خوب شده بودن  يبا هم تا حدود یگرفت و حت یمدام سراغشونو م. کرد  یکارو م نیاونم هم -

 به مامان گفته بود که فرنوش حامله است  روزید

 !کردن که  یه عروسسال نشده ک هی؟ فرنوش ؟ زود نبود ؟ هنوز  حامله

 ...؟ آخه  یمطمدن -

شام دعوتشون  ي؟فقط فور نیچرا تا حاال نگفت دهینپرس یخانم پنج ماهشه و مامان حت. امشب شدم  نبودمم

 یعمل انجام شده قرارمون بده و همه امونو با ه آشت يرو هم دعوت کرده بود تا مثال تو نایسامان ا. کرده خونه 

 خونه دوستت یرفت یبرداشت يعصر. بده ، که ت

 گفته بودم قبال: بودم که فقط تونستک زمزمه کنم  دیجد ينقدر تو شوك خبرا.ا

تا از دست طاقچه  يکنه ؟ بهتر که نبود یم یحاال چه فرق. نبوده  ادشیحتما : شونه هاشو باال انداخت  دوباره

 !طلبکار بودن  میزیچ هیماست ،  ریتقص زیهه ، انگار که همه چ.  يخانوم و شوهرش حرص بخور يباالها
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 گفتن ؟ یم یمگه چ -

اشک چشماش اونقدر تابلو . کرد تا زود سامان رو بلند کرد و رفتن  يبنده خدا رو که کار يایبگم ؟ رو یچ -

 بود که منم بغضم گرفت

 داشتن ؟ کاریبه اون چ -

که .. که اسم خانواده رو نگه داره  ارنیکه همه که عرضه ندارن پسر ب زدیفرنوش تو سرش م... پوووف  -

 !و تو خانواده سابقه نداشته  میمشکل از اونه و اال ما خودمونم سه تا پسر دار

 بهش نگفت ؟ یچیمامان ه! چه غلطا  -

دست و پا فقط  یخودشم ب ایرو. گفت  ینم یچیه دیشن یمامان که حواسش به پسراش بود و اگرم م! نه بابا  -

انگار ! چهارتا جوابش دادم ، که اونم فقط بلد بود واسه ام پشت چشم نازك کنه  هیمن . کرد  ینگاش م

  نشونیبندازم ب ییخواستم جدا یبودن که حاال ناراحته من م یک يخواهرش و پسرعموش گربه 

 که حاال مامان شوق نوه پسر داره نه ؟ دارم براشون -

سراغ مامان ها ؟ مثال االن  ي؟ نر اوشیس یبکن يحوا یم کاریچ: خواستم از جا بلند شم که دستمو گرفت  و

 میکرد یدلش خوشه که ما آشت

 ؟ یاونوقت تو راض -

 نگفت يزیچ

 یچ نمیبب ایفعال برم سراغ رو دیفقط با. خوان خوش باشن  یهر طور که م. ندارم  شونیکار ادینترس ، ز -

 ؟ گهیم

از دست ما  شتریکنم ب یحس م. طور بهتره  نیا.  میاریو از دلش درب میبا هم بر. به منم بگو  يبر یخواست -

 میومدیپشتش درن دیو شا دیناراحته که اون طور که با

 ؟ می؟ بهش نگ یمامان چ یول. باشه : کردم  تعلل

 نیو فرنوش کال ا نیطور برداشت کرد نیشما ا گهیاونقدر خوشه از اومدن اون دوتا که م یول. خودم گفتم  -

 . نهیو فقط خووشحاله به خازر بچه اش و ا هیمدل

 کنه ؟ همونیبرامون وارونه جلوه بده و توج زویداره که همه چ تیذهن ما آدما چقدر قابل!  ایخدا

 ؟ يندار يفردا عصر کار. باشه  -

 نه ، ساعت چند ؟ -
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 یکه م ییا حرفهات میدخترا گرفته بود ي، سر راه دوتا عروسک و دوتا تل بچه گونه برا يمحکم کار يبرا

هرکدوم از اون دوتا دختر رو به صد تا پسر ؛به خصوص  يتار مو هی.  میرو عمال هم نشون بد میبزن میخواست

 مید یمثل فرنوش مادرشون باشه ؛ نم یکیاگر قرار بود 

از فرنوش نداشته  يانتظار چیه نکهیاز ا. ؛ گله از ما و مامان بود  زدیحدس م دهی؛ همونطور که سپ ایکالم رو لپ

رو داشته ، انتظار داشته  مونیخودش رو نشون داده بود ، اما از ما انتظار اثبات برادر دهیسپ ي هیچون سر قض

 نهیهمونطور که تا به حال اون مثل خانواده اش با ما رفتار کرده ، همونطور هم عکس العمل بب

 خواد بارت کنه ؟ یکه م یو هر چکه خانم از راه برسه  ی، همونجور نشست یچقدر تو اسکل -

 !درست صحبت کن ، مثال بزرگترتما  -

 !مثال  یگیخودتم م: تا بناگوش باز کردم  شموین

 !؟ گهیبگم د یمن چ. واقعا که : لبخند به لب نگاه کرد  ي دهیسپ به

ما  يفکر کردواقعا تو .  يدادیرو م تهیکه جواب اون عفر یتو اگه طبون داشت.  یچیه: دادم  هیعقب تک به

 تو دست ؟ میریاونو بگ يتا توله  میانداز یمثل دسته گلمونو دور م يدخترا

هنوز : نازك کزد  یشد و پشت چشم دهیلبهاش نشته بود ، برچ يرو " تهیعفر "لفظ  دنیکه با شن يا خنده

 رهیجوب نم هی يخانواده شوهرش باهاش آبشون تو دیکه تا د ی، اون یدر ثان.  یزن یحرفو م نیکه ا ومدهین

 کنه کاریبه بعدشو هم بلده چ نیبچه جا پاشو سفت کرد ، مطمدن باش از ا هیبا  ي،فور

 !نگا کن نشسته تا کجاشو فکر کرده ! بشر  ینیچقدر تو بدب -

 کنم ، مادرشوهرم خاطرمو بخواد ینیریخودش ستمیبلد ن ایکنم ؟ من که مثل بعض کاریچ -

حاال خوبه همه .  ایول کن تو رو خدا رو!  ی، مامانو نشونه رفت میگ ینم یچیه ، گهیخوبه د: دخالت کرد  دهیسپ

و .  ناستیبه خاطر س کنهیکه اون م میهر کار. بود  زیعز گهیجور د هیاز اولشم واسه مامان  نایس میدون یمون م

منتها منتظر بوده . خواد  یم یلیخاطر تو رو خ امانداره ؟ به خدا م یدلخوش یعروس نیاز همچ ياال کدوم مادر

تو . بشه  گهید يدعوا هیبربخوره و  نایبگه باز به س يزیاگر چ دهیترس یخوب حتما م.  یبگ يزیچ هیخودت 

که  میایاز خجالتش درم اوشیبگه ، خودم و س يزی، اصال اگر بعد باز خواست چ گهینکن د يخودخور نقدریهم ا

 ؟ اوشینه س. زبونش کوتاه شه 
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حرف  لیدل يهمه  نکهیا يدوباره حق داشت ،درباره  يکه همونطور که درباره ترس مامان از دعوا دیام نیا به

کردم موضوع بحث رو  یکردم و سع دیداشته ؛ حرفش رو تائ ایبوده که انتظار جواب رو از خود رو نینزدنش ا

 خونه دوستم بوده ؟ شبید یک نیگفتاگه .  نیااونو ولش کن: لبهام نشوندم  يرو یعوض کنم و لبخند بزرگ

موضوع رو  نیا یکم باهاشون صحبت کرده بودم و وقت یلی، خ انمونیو اطراف نویارتباطم با م زانیم ي درباره

با  ایکرد ، اما رو يرو باز ینشست وفقط نقش تماشاچ يساکت و مغموم گوشه ا دهیسپ نکهی، با ا دمیکش شیپ

 حرفم رو گرفت  یپ جانیه

معدالت من رو به  ينشون بدم ؟ مامان همه  یکنم ؟ چه عکس العمل کاریچ دیکردم ، حاال با یخودم فکر م با

 دمیگش شیو همون شب حرفشو پ ووردمیآخرش هم طاقت ن... هم زد و حاال 

 یشینوه دار م يدوباره دار دمیشن. مبارك باشه مامان  -

 نمیتو رو بب يبشه بچه  یک.  زمیعز یسالمت باش: صورتش نشست  يرو یپهن لبخند

 نیتونم بهت قول بده به هم یاون که البته من نم: چپم انداختم  يپا يراستم رو رو يجابه جا شدم و پا یکم

 تازه اون دوست داره تا دکترا ادامه بده.  مییهردومون دانشجو نویکه من و م ستی، ن يزود

 ه ؟دختره زنت بش نیکنم ا یگفتم قبول م یمن ک: ترش کرد  رو

 یخونه ، ول زیدلشون خواست کردن ؛ حاال شده عز يچطور فرنوش که خودش و خانواده اش هر کار! مامان  -

 ؟"دختره "خوام شده  یکه من م یاون

 ندارم دنویو اال چشم د.گرفتم به خاطر داداشتو بچه اشه  لیفرنوشو هم اگه تحو -

 هیبه خاطر من  یتون ینم ی، ول یاون چشم بپوش ياز همه کارها نایبه خاطر س یتون یچطور م. خوب پس  -

 ؟ شینیبب يایو ب يایخورده کوتاه ب

 رمی، اما واسه تو هنوز وقت هست که جلوشو بگ ناستیفرنوشش زن س. کنه  ین فرق م.ا -

به  ی؟ حت يریبگ ویچ ي؟ جلو رمیوقت هست جلوشو بگ یگیتو م رهیمادر من ؟ من دلم گ هیوقت هست چ -

واقعا .. اون بذارمم  يرو جا يا گهیتونم کس د یهم نم گهیوقت د چیکه من دل بستم و ه یکن یکر نم نیا

،  ایرو يایمن ، رو مهربون برو د يذار یپا م يدار نایو به خاطر س یبست یمتاسفم مامان ، چشماتو رو همه چ

 گذرم یاز حقم نم گهید یکی ياضافه  يبدون به خاطر غلطا نویا.  امیمن کوتاه نم یول...  دهیسپ يایروو ناراحت

 ؟ یبکن يخوا یم کاریچ -
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نکنم ، مطمئنا دو  یتوجه یدونستم اگر بمونم ، اگر بخوام حاال ب ییم. توجه بهش به طرف اتاقم رفتم  یب

 اون يبرا شیمونه و دل شکستگ یخودم م ییبرا شیمونیکه پش ادیاز دهنم در م يزیچ گهید قهیدق

 ؟ یبکن يخوا یم کاریچ دمی؟ ازت پرس ستمین مادرت نمگه م. با تو ام  -

و  نیمطمئنا اگر قصد داشتم زم. کنم که وضعو بدتر کنه  ینم ينترس ، کار:  ستادمیلحظه دم در اتاقم ا کی

 کردم یکار و م نیقبل تر ا یلیبه هم بدوزم تا به خواسته دلم برسم ، خ ایزمانو مثل بعض

اما ..  "باهاش برخورد کردم  نیبد و سنگ "،  "متلک بارش کردم  يادیامشب ز ". در رو پشت سرم بستم  و

 لعنت به من و دلم و زبونم. دلم شکسته بود و لعنت به من 

سراغ  دیقدم موثر بردارم ، با هیخواستم  یاگر م... شدم  یپهلو به اون پهلو م نیبودم و از ا داریشب رو ب تمام

کرد ، بلکه ممکن  یذاشتم ، مطمئنا نه تنها خودش با مامان صحبت م یم ونیاگر با اون درم. رفتم  یمعمو 

 يبودم حرفهام با همه  یم دواریام دیبودم ، با یم دواریام دیبا. رو م وسط بکشه  لیفام يبزرگا ي هیبق يبود پا

، اونو  شونیسخت يامشبم با همه  يبودم که حرفها یم دواریام دیبا. زده باشن  ي، به مامان تلنگر شونیتند

 رهیرو بپذ لیفام يبزگا ينرم کرده باشن تا حرفها

سر کار  ییکه دا یوقت دیبا ینماز باالخره خوابم برده بود و چهار ساعت خواب ، فقط کسل ترم کرده بود ول بعد

لب  يلبخند رو... باهاش صحبت کنم کنجکاو زن عمو  يرفتم تا بتونم تنها و بدور از چشمها یبود سراغش م

تونم به  یهمراهمه و پشت سرم و م نکهیکرد به ا دوارمیمهربانانه اش ، ام يعمو ، نگاه کاوشگرش ، حرفها

دونستم چه جور خانواده  ینه م. برراش نداشتم  یکه جواب دیهم پرس ییکمکش چشم داشته باشم ؛ اما سوال ها

خورن ؟  یبه ما م ایدارن و آ یمال تیدونستم چه جور وضع ی، نه م هیچ دونستم کار پدرش یداره ، نه م يا

 !بودم  دهیرو ند يا گهیفرهنگشون چطوره ؟ اصال به جز خوواهرش کس د

 می، که آشنا ش گهید نهیواسه هم يخوب خواستگار: جواب داشتم  کی فقط

 نیهم یکه همه چ یانتظار داشته باش دینبا یول. هست  نمیواسه ا يآره ، خواستگار!  دهیپدر آمرز يا:  دیخند

. ، که اون خودش ممکنه طول بکشه  یکن یمادرت رو راض دیاول با. برسه  يفردا درست شه و به خواستگار

 ؟ يآدرسشونو دار یگفت. اگه خدا خواست  قیتحق میبعدش هم بر

 تکون دادم سر

 سشیخوب پس برام بنو -
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فعال به . بعد بهتره  يالبته باشه برا: دوباره خودش به حرف اومد  دست گرفتم ، يکه قلم رو تو یچند وقت هر

 میمامانت برس

 .کرد میبدرقه تا دم در مغازه همراه يحرف برا نیبا ا و

نگاه  میو به ساعت مچ ستادمیلحظه سر جام ا کی يبعد کالس وارد اتاقمون شدم ، برا یبعد ، وقت کشنبهی

 !بود انگار  مینه ، اتفاقا هنوز پنج و ن... کردم 

 قویساعت دق شهیم. ساعت من فکر کنم عقبه : سالم سر حالش ، متعجب جواب دادم و رو به روش نشستم  به

 کنم ؟ میمن تا نیبگ

 من زود اومدم.  ستینه ، مشکل از ساعت شما ن: زد  یحیمل لبخند

 ؟ نیاومدزود  نقدریشده ا ینگفتن ؟ حاال چ يزیمن حواسم نبود ، چطور بچه ها چ گمیم -

 ، زودتر اومدم ادین ریگ یتاکس دمیترس..  زهیچ... اومم  -

ساعت زود تر  مین شهیاون هم نکهیراننده در بست داشت ؟ اصال مگه نه ا نکهی؟ مگه نه ا ادین رشیگ یتاکس

 ؟ ادیزودتر ب دیچرا با..  دیرس ی؟ خوب فوقش سر کالس م ومدیم

.. دوست داشتم برداشت خوب داشته باشم  شتریب. کارش  لیدل ينشدم درباره  ریگیرو عوض کرد و منم پ حرف

لحظه  نیدلتنگ آرامش ا.. دلتنگ بود .. اون هم مثل من .. کوتاه بود  يها دارید نیاون هم مثل من منتتظر ا

 ...اما ... و مشتاق افزودن بهشون .. ها 

 یوقت... نداشت ، کم ارزش تر هم نبود  ياگر حس بهترکه بعد اتمام کالسم باهاش رو به رو شدم ،  يزیچ اما

شدم که  یانیدانشگاه ، متوجه شا يبه در ورود دنمیرفته و با رس شیپ قهیکه بعد اتمام کالسم متوجه شدم ده دق

 !گفت  یم راهیدستش بد و ب يتو یبود و انگار داشت به گوش ستادهیا نویمستاصل و منتظر خروج م

حال فقط با خوش  نیبود ؛ اما با ا ياز ادب از سر کنجکاو شتریرفتنم به طرفش ، ب شیپدونستم  یم نکهیا با

نه خودشو هست ، نه  یول.  نویاومدم دنبال م:  ادیکردم و منتظر موندم تا خودش به حرف ب یکیسالم عل ییرو

 ؟ نشیدیشما ند.  دهیم شویجواب گوش

 ؟ رهیتونه بگ ی؟ تلفنش رو هم نم کنهیکار م یچ نجای؟ اونوقت االن ا نویاومده دنبال م.. ابروم باال رفت  هی

 منتظر نموندن نیکرد ریحتما د! رفته باشن  دیتا االن با! شده  لیزودتر از من تعط قهیکالسشون ده ق.. نههه  -

 خوام یمعذرت م.. کرد  یموقع کالسش تمام م نیهم شهیهم.. نچ  -

 دست گرفت يرو تو شیاز من فاصله و دوباره گوش و



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ٣٠٤ 

خبر  یظهرم ب... ؟  یگفت یم دی؟ نبا یچ یعنی.... ؟  یتو ؟ سه ساعته منو دم دانشگاه کاشت ییکجا.. الو سالم  -

تو  نمیاصال بب.  يزد یزنگ م هیکنه تو دست من ؟ خو  یم کاریصاحاب مرده چ نیپ ا...  ياومد یبرداشت

 احافظخد. خب باشه  یلیخ.. پووفف .. ؟  يد ینم تویخودت چرا جواب گوش

کالسو هم به خاطر ماه . جا گذاشته  شویانگار گوش.  دیبازم ببخش: به طرف من برگشت و دستش رو دراز کرد  و

 رمضون زودتر تمام کرده

جا گذاشته ؟ اون  شویگوش...کوتاه هم تنگش گذاشتم  یخداحافظ هیلب پروندمو  ریرو ز "کنم  یخواهش م "

پازل ، لبخندم  نیهر تکه از ا دنیبه تکاپو افتاد و با چ شتریذهنم ب.... اون وقت ؟  فشیککنار  زیبود سر م یچ

 نیاول یعنی نیو ا... ازش خواسته بودم از شر پسر عمه هاش خالص شه  شیمن چند شب پ... کشدار تر شد 

دختر  نیمحبت ا ي؟ جلو گفتیم ی؟ مامان چ ایدختر رو دوست نداشته باشم خدا نیتونستم ا یچطور م! قدم 

 ؟ رهیتونست بگ یرو چطور م

 يرو که تو یکرد زمان طوالن یم دایشنبه بعد موقع ورودم هو کی یبود وقت یدنیبوس ششیآال یب ي چهره

خواد از شرش راحت  یدوست داشتم بدونم موقع برگشت چطور م.. رو  انیاتاق گذرونده بود و جا گذاشتن شا

باهاش صحبت کنه تا  شهیهم يبرابار  هیانجام بده و  مایکار رو مستق نیخواست ا یدلم م شتریبشه و هر چند ب

 ...دررفتن ها کمکش کنم  نیا يحاضر بودم تو شدیخودش رو بدونه ، اما اگر الزم م فیاون هم تکل

اره چ گهیماه د کیچون تا کمتر از . مشکل از خودش بود  گهیشد د یمتوجه موضوع نم انیشا نهایبا همه ا اگر

 ...ذاشتم ینم یشدن براش باق رفهمیبه جز ش يا

 یم جادیا یرو ، حضور دو نفر مهمان رییتغ نیگذشته بود و ا يهم داشت با هفته  ی، تفاوت کشنبهیاون روز  اما

 ! رو بارها به اثبات رسونده بودن  نیداشتن و ا نویبه بودن کنار من و م یکرد که کال عالقه خاص

دانشگاه تا هر دومون  انی، قصد دارن ب شونیدادن کارت دعوت عروس ياز قبل بهم خبر داده بود که برا دیمج

شدن  دایبه هو میلیم یب يتعجب کرده بود اما من با همه  دنشونیاز د نویرو با هم دعوت کنن و هر چند م

به استقبالشون رفتم و هر چند  یبه راحت شد ؛یبراشون رو م نویمهربانانه ترم با م شهیدست دلم ؛که با رفتار از هم

 ، مجال بروز بهت رو از صورتش گرفتم یو کوتاه عیسر حیاما با توض رید

تو  کیاز دوستت و دوستم ، نشسته ان واسه خودشون باهـــم ، ج نمیخانم ، ا ایب: شروع کرد دهینرس دیمج

که االن از من  نایدوتا ؟ ا نیکجاشون ناراحته ا.. ، ناراحت شدن  میاریاز دلشون درب میبگو بر ی؛ بعد تو ه کیج

 و تو هم خوش خوشان تر شونه 
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 ! نده  ریوقت باز گ هیباهاش صحبت کرده بودم که  یخوبه قبال پشت تلفن کل حاال

محل .  زمیسالم عز: کرد و به طرف دوستش رفت  دینثار مج یتوجه ، فقط چشم غره کوتاه یخانم ب نینازن

 میبزرگ بهت بدهکار یمعذرت خواه هیدونه که دو تامون  یخودشم م. حرفاش نذار 

 !  ایدوستتو ند يرسمش نبود که جواب تلفنا نیخانم ا نویم یکردم ، ول يرو ادهیکم ز هیمن قبول آقا  -

 م ؟طور بگذر نیهم دمیکه شن ییکه از کنار حرفا نیانتظار نداشت یخوام ، ول یمن از دوستم معذرت م -

 تیواهللا ن: رد کرد  یلیبیس ریوز ییو اون هم با خوش رو "نوش جان  "باال انداختم که  ییابرو دیسمت مج به

 .خوام  یچشم ، معذرت م يناراحت شد یگیاگه شما م یول. بوده  ریمن خ

 کنم یخواهش م -

 یسر بحث عروس میبر.  گهیخوب د:  دیکش شیرو هم با خودش پ نویشد و م کیقدم به ما نزد هیخانم  نینازن

 . شما  يکارتا نمیا:  دیکش رونیب فشیک ياز تو يدوتا پاکت قهوه ا و

 که نشد  میبا شما دوتا فالشو بزن یهمون شب اسباب کش میخواست یمثال م! کارتا هم شدن  نیآخر -

 سفته ؟ نقدریکارتتون چرا ا نیا.  گهیقسمت نبود د:  دمیخند

 ؟  هیچوب: لمسش کردم  یکم و

 میگرفت یمدل نیا یعده خاص هیواسه . آره  -

 !  نیچه خوشگله نازن يوا:  دیکش رونیرو درون قاب داشت ؛ ب یکیچوب رو ؛که پروانه کوچ مهیهم کارت ن نویم

 ! ها ، انتخاب منه  نهیکار نازن نیا نیالبته فکر نکن: جوابش رو داد  دیمج و

به  یبه طرف من خم شد و حالت دفاع یسرش بلند کرده بود که کم يرو به قصد فرود رو فشیک نینازن

، همه اشون زوج جوونن ، البته به جز شما دوتا که  گهیم نیکه نازن یتازه شم ، اون عده خاص: خودش گرفت 

، قبول  مایریکارت بگ هی فقطگفتم واسه شما دوتا هم  نیگفته باشم ، من به نازن نمیا.  نیهنوز مزدوج نشد

 نکرد 

اتفاقا خوب " دیپر یم رونیدل من که قند آب کرده بودن و داشت از دهنم ب يکردن ، تو یکه تالق چشمهامون

 نایکن یشروع م نیخودتون دوباره دار دینیبب: انداخت  نییاما اون سرخ شد و سرش رو پا " نیکرد یم يکار

. کنم انتخاب تو بوده  یمنم فکر م: دستم تمام کردم  يتو یخانم رو با همون کارت چوب نیناتمام نازن ي ضربه

 داره  یافتضاح قهییخانم چه سل نینازن شهیچون با وجود تو معلوم م

 بگه نویخواد به م یدلش م یتا هر چ سمیوا يطور نیجورام نبود که هم نیا گهید.. بود  حقش
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 بگو  يزیچ هیتو  نینازن! يکرد کارمیچ نیبب.  ادیاالن خون م..  ینکن نالوت -

 ؟  يکرد فیمثال از من تعر یعنیاالن  اوشیآقا س -

 نفر ؟  هیچن نفر به ! نگاه کن تو رو خدا : سرش گذاشت  يدوباره دستش رو رو دیمج

،  یگرفت يجور نیا ستیکه ن ری؟ زخم ت ياریدرم يباز بمیچقدر ننه من غر گهید نییپا اریب:  دمیکش دستشو

 !زدم  واشیخوبه 

بود ، با وجودشون ،  یاز لطف نبود و نعمت یوجودشون ، خال..  ننیکنارمون بش يا قهین کردم تا دقتعارفشو و

و با لبخند  میبا لبخند بدرقه اشون کرد..  میکرد یو دوستانه تر برخورد م میهم راحت تر کنار هم بود نویمن و م

 !  میرو داد دیقول صبح روز ع

امتحان  يافتاد به جلسه  یبا بچه ها م دارمونیبا روز کالس ، د دیبود و به خاطر تقارن ع یآخر درس ي جلسه

 شونییامتحان راهنما یآمادگ يکردم برا یتونستم سع یکه م ییالزم رو بهشون کردم و تا جا يها هیتوص. 

 ریونده مسم یباق ی، ط اشتد یبه خودشون بستگ گهیو حاال د بایکار من تمام شده بود تقر.. کنم 

دونستم عالقه  یم. ازش خوشش اومد  یدادم ، کل دهیرو نشون سپ نیو نازن دیمج یکارت دعوت عروس یوقت

 یلیهم که خ یکنه و گاه یم یهاشون رو با دقت بررس يزیطرح ر شهیداره و هم یعروس يبه کارتا يا نهیرید

 ونشیکارت هم به کلکس نیا ممطمئن بود.  دارهیخودش نگه م شیپ يادگاری، اون رو  ادیکارت خوشش م هیاز 

 ..نبود  نیکارت ا میتقد يمن برا یاصل لیاما دل شهیملحق م

به .. ، بهونه رو واسه من جور کرده بودن  یکارت نیممنون بودم که با انتخاب همچ نیو نازن دیاز مج درواقع

بکشم و اون رو با خودم  یود عروسکارت سراغش رفته بودم و درواقع قصد داشتم حرف رو به خ یبهانه خوشگل

به مامان زده  یاومد حرف یبه نظر نم وازش نشده بود  يبا وجود صحبتهام با عمو ، هنوز خبر... همراه کنم 

رو نشونش  نویخواستم هم م ی، م یبه عروس دهیکردم و با بردن سپ یحال ، من کار خودم رو م نیباشه و با ا

 دهیکه سپ ییزای، حرف آدما و چ ینخواه یمطمئن بودم خواه. بدم و هم از روابطمون با بچه ها مطلع بشه 

 ذاره  یروش به جا م یاثر خوب نویدونستم برخوردش با م یرسه و م یم مان، به گوش ما دید یم یعروس يتو

 چطوره ؟ -

 ؟  هیک یمال عروس. خوشگله  یلیخ -

 ؟  میبر يایاست ،م گهیهفته د.  مونهیهمکالس نمیدوستمه ، نازن دیمج. نوشته که  -

 ! شناسم  یرو نم ی؟ من که کس یکجا ؟ عروس -
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تازه ،عروس .  ششونیبرو پ.خودمونم هستن  ي، از دخترا مونهیهمکالس نیچون نازن. خواد  یشناختن که نم -

  نوئهیم یمیدوست صم

  يدار ییچه زن داداش مهربون و تو دل برو نیو بببر.  یشیبا اونم آشنا م: چشمک زدم  و

  امینه ، فکر نکنم بتونم ب:  دیپا پس کش شتریب

 ؟ یستیوصلت رضا ن نیچرا ؟ چون تو هم مثل مامان به ا: شدم  ناراحت

 .. نـــــــه ، نه به خدا داداش مـ  -

 زیهمه چ يایمدت کامال گو نیا يرفتارت تو.  يقسم بخور یخواد الک ینم: به نشونه سکوت باال بردم  دستمو

 بوده 

خوام ،  یمعذرت م.. من .. خواد که تو  یمن دلم نم.  اوشیس یکن یاشتباه م: بلند شدم که دستم رو گرفت  و

 امیفک نکنم بتونم ب یول

 یخود و ب یب يها يریجبهه گ نیا ی؟ ک شدیتمام م یک. .. لب گفتم و به طرف اتاق خودم رفتم  ریز يا باشه

 ؟  شدیجهت تمام م

 ؟  اوشیشده س یچ: شد  دایبه اتاقم وارد نشده بودم که مامان سروکله اش پ هنوز

خواستم بگم ازتون . همه اتون ..  نیخواستم بگم خسته ام کرد.. بگم  يزیسر بلند کردم و خواستم چ ناراحت

خودم  يجلو.. خواستم بگم اما ...  نیخانواده پشتم نبود هیمثل .. شما  یول.. کدومتون  چیانتظار نداشتم ، از ه

 داشت گفتن دوباره اش ؟ يا دهیچه فا.. رو گرفتم 

 ..گفتم و وارد اتاقم شدم  " یچیه "لب  ریفقط نگاش کردم و ز يا هیثان چند

غلغله بود و  ابونایخ.. بودم  دهیخر دیروز مونده به ع کیرو درست  ي، کت و شلوار قهوه ا دیمج یعروس يبرا

اما با .. شده بودم  دیشب عالف خر مهیخاطر تا ن نیسوزن انداختن نداشت و به هم يها ، جا کیبازار ها و بوت

... دوستم بود و مهم تر از اون  نیبهتر یروسع.. دوست نبود  هی یمراسم فقط عروس نیا..  دیارز یحال م نیا

 شهیبرازنده تر از هم نکهیبه ا لیبود ؛ م امیدر نظرش برازنده ب نکهیا هی لیبود ، م نویمهم تر از اون حضور م

رو دوست داره ؟ اما به هر حال  ی؟ اصال چه رنگ ادیرنگ خوشش م نیو ا پیت نیدونستم از ا ینم.. باشم بود 

 اون کت و شلوار  يتر شدنم تو پیبود خوش ت نکارقابل ا ریغ.. 

نشسته بود و با داخل رفتنم بلند شد و به  ونیزیتلو يجلو دهیدم ، سپربع مونده به دوازده وارد خونه ش هی یوقت

 استقبالم اومد
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 سالم -

حال و بد خلق  یگذرونده بودم ، ب مایکه کنار ن يلبخند به لب داشت و من برخالف چند ساعت گذشته ا اون

 سالم: لب دادم  ریچند روز ز نیبودم و جوابش رو طبق معمول ا

 ؟ نمی، بب یگرفت یچ: کرد  ستادنمیو مجبور به ا دیدستم رو کش يتو يپاکتا

 رهیلباس و کفش داشت ، خ دنیکش رونیکه موقع ب یسابقش نشستم و به ذوق و شوق يمبل ، سر جا يرو

بغل گرفته  يرو تو راهنمیلب منم نشوند و هممونطور که کت و شلوار وپ يبرق چشمهاش لبخند رو رو.. شدم 

 پاشو برو بپوشش: مد بود به سمتم او

 شو الیخ یخسته ام ، ب: همون لبخند کمرنگ و پابرجا جوابش رو دادم  با

 ضد حال نزن گهیپاشو د: شد  زونیکرد و لبهاش آو اخم

 گهید ینیبیپوشم م ی، فردا م دهیولش کن سپ -

 نــــــــه ، االن -

طور بود ، هر وقت که موقع  نیا میقد ي دهیسپ... کنه  یاصرار م نطوریا یوقت ستین ایدونستم که کوتاه ب یم

... گذاشت  یکردم ، راحتم نم یخودش لباسم رو پرو نم يجلو گهیبار د هیکه  یهمراهم نبود ، تا وقت دیخر

بود و  ستادهیدرگاه آشپزخونه ا يهم تو ماماناومدم ،  رونیب یاتاق رفتم ؛ وقت يلباسها رو از دستش گرفتم و تو

مدام .. پام گذاشت  يزد و کفشهام رو به دست گرفت و جلو یجست دهی، سپ دنمیبا د... کرد  یداشت بهم نگاه م

.. هممون پرستاره بود  يچشمها.. هر دو شون پر ستاره بود  يچشمها... کرد و پرحرف شده بود  یم فیازم تعر

به فال  دیخوب بود ، نه ؟ با نشونه هی نیا...  شیاز شش ماه پ شیپ.. مثل ...  میما شده بودیبعد مدتها مثل قد

 گرفتمش ، نه ؟ یم کین

 قیخوشحال بودم ؛ نه تنها به خاطر دقا. اتاق برگشتم و لباسا رو عوض کردم  يقربون صدقه هاش ، تو ونیم

...  یعنیکرد  یم دیطور تائ نیو ا يزیچ هی یبود و وقت قهیخوش سل دهیسپ.. لباسها  دیگذشته ، بلکه به خاطر تائ

  ادیقدر خوشش ب نیهم هم نویخدا کنه م

سراغ  دیهم فردا از صبح با یخسته بودم و از طرف.. در ، دوباره نشستم  يخواستم دراز بکشم که با صدا یم

 الزم داشت ، دست تنها نباشه  یرفتم تا اگر کمک یم دیمج

 تو امیب -

 !که داخل بود  سرش
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  يخوا یم یچ نمیبب اریاتم ب هیتو ، بق يکله تو که آورد -

 ؟ یستیقهر ن گهید یعنی يمهربون شد: اومد تو  کامل

 قهر بودم ؟ یمن ک: کردم  اخم

 یبا قهر م یچه فرق نیا.  يشد نی، سر سنگ یعروس امیکه گفتم نم یازاون شب. چند روزه  نیا: نشست  کنارم

 کنه ؟

.. رفتارا  نینداشت ا يا دهیاکتفا کردم ؛ فا یپشت گردن هیخواستم دوباره رو برگردونم اما منصرف شدم و به  یم

  گهیدوست نداشتن ، نداشتن د یوقت

  يانداز یم کهیطور به من ت نیدفعه آخرت باشه ا -

 ؟ گمی؟اصال مگه دروغ م يآورد ریخو ؟ مظلوم گ یزن یچرا م ینالوت: سرش رو مالش داد  پشت

 نبود ایکوتاه ب!  رینخ

 خوام بخوابم  یم رونیبرو ب پاشو يندار يکار:  دمیکش دراز

 ؟ اوشیس..  زهیچ.... چرا دارم  -

 هان ؟ -

 هنوز سر جاشه ؟..  یدعوتت واسه عروس.. اون  -

 رفتم لباس گرفتم ؟ یواسه چ یکن یآره خوب ، پس فکر م -

 امیمنم باهات ب یمنظورم اون حرف اون شبت بود ، که گفت! مگه؟ خودتو نگفتم که  یپرت -

 گفت ؟  یچ.. چشمهام برداشتم و نگاش کردم  يرو از رو ساعدم

 هو نظرت عوض شد ؟ هیشد حاال  یچ -

دارم بهش .. هو نظرم عوض شده ؟ من از همون شب خوب  هیگفته  ی؟ ک هیهو چ هی: کم انگار هول شد  هی

.. برنامه شام دوستامو به هم زدم به خاطرت .. شه  یتا واسه تو وقتم خال دمیدردسر کش یکنم ، تازه کل یفکر م

 هو ؟  هی یگیاون وقت تو م

 اصال نخواستم: از جاش بلند شد  و

، بهش  یصحبت کن نویبا م ي، نکنه مامان بهت گفته بر دیراستشو بگو سپ: گرفتم و دوباره نشوندمش  دستشو

 ، منصرف شه ؟ یبگ يور يدر

 ! ستیخوب فرض محال که محال ن ی؛ ول يزیچ نیهمچ هیاستن بود خو دیخوب از مامان بع البته
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 شعور  یب.. انگار  گهیم يجور هی.  ستین يزیچ نیهمچ چمیه ر،ینخ -

 کم ینم يزیچ یه یدرست صحبت کن هر چ..  یخودت -

 یرفت ی، نکنه تو برداشت نمیاصال بب...  یدرباره مامان حرف نزن ينجوریا گهید یتا تو باش. خوب گفتم  -

 ، هان ؟ يخودسر با دختره صحبت کرد

 ، درم پشت سرت ببند رونیپاشو ، پاشو برو ب -

 ادب یب ریشبت به خ: بهش پشت کردم ، مجبور شد موضع رو ترك کنه  یوقت و

 هی گهید.  میعصر که اومدم آماده باش که بر. واسه کمک  رمیم دیفردا صبح من بعد نماز ع:  دمیپهلو چرخ به

 تو نشم دو ساعت معطل 

طور شد ، تا خود نه شب عالفت  نیاصال حاال که ا: به کمر بهم زل زد تا آخر حرفم و بعد به حرف اومد  دست

  یتر برس ریکنم تا از عروس و دامادهم د یم

 رفت رونیغرغرکنان چراغ رو خاموش کرد و ب و

و احسان هم از صبح  الیدان.. داماد بود و باز دست تنها .. داشت  اجیبه کمک احت دیدرست بود و مج حدسم

 شدن ی، کارا آسون م میکنار هم که بود.. اومده بودن و حضورشون واقعا موثر بود 

 رونیمامان قبل ما ب. داد به رفتن  تیباالخره رضا 7، تا  دهیخونه بست نشستم به انتظار سپ يتو 5ساعت  از

بودن  دهیخوش بختانه هنوز عروس و داماد نرس..  میدیدم در تاال رس یو وقت.. سامان  يزده بود به قصد خونه 

 .. 

بودم اومدن اون و  دهیاز بچه ها شن.. بگرده  نویرو دست خواهر عروس سپردم و ازش خواستم تا دنبال م دهیسپ

بودم موقع اومدن  دواریما ، امناراحت شده بودم ا دهیاز دست سپ یلحظه حساب هی يبرا نکهیخانم رو و با ا میمر

  نمشیعروس و داماد بتونم بب

دادن گذاشته باشن  کیکش يرو برا یشد ؛ انگار که کس دایخانمها هم پ ي، سروکله  دنیو داماد که رس عروس

فرستاد ، هم آهنگ  یرو به شادباش م ییبایز يکه نوا یساز محل.. استقبالشون از عروس و داماد جالب بود ! 

، چشم من نه به کند و کاو رنگ رنگ لباس ها ، که فقط به  ونیاما اون م... پوش شده بود  یبا زنان محل

 ! لباس تن داده ام  نیشدن با اونها ، به ا کرنگی يرفته بود ، که انگار فقط برا ییچشمها يتماشا
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و بعد متوجه کردن من به اون سمت، دل به  تادسیگفت خواهرم پشت سرش ا دیبود و درواقع با دهیسپ کینزد

از  شتریداشت که ب یحیمل شیبهشت من ، آرا... روش داد و نگاه من رو با صاحبدلم تنها گذاشت  شیپ ياهویه

 کرده بود  ی، قاب نگاهش رو ستودن زیهمه چ

دلم .. مشتاق بمونه ام  نهیشکافتن س ي، برا دنشیتاب د یب نطوریو قلب من هم ستهیخواست زمان با یم دلم

مشغول باشن  يا گهیو مالحت ، به کار د ییبایهمه ز نیا دنیرو ببندم تا عاجز از د ریغ يخواست چشمها یم

دلم ... و هر نَفس  یقارغ از هر ش... ببرم که فقط من باشم و اون  ییو جا رمیخواست دستش رو بگ یدلم م... 

 رهیبودم مدتهاست خ دهیکه تازه فهم.. رو که  ینگاه يو دوام ابد.. خواست  یدلم دستهاش رو م..خواست  یم

 يرو از جنس تمناها یتونستم خواهش یمن ، نگاهش رو به من دوخته بود و م نیتر یدوست داشتن... به منه 

؟ من امشب خوشبخت تر از همه  ستمین دیمن امشب خوشبخت تر از مج "... چشمهاش بخونم  يدلم ، از تو

 یرو نه تنها دلم ، بلکه بند بند وجودم م یاون خوشبخت... بودم ...  "؟  ستمیان مجلس ن يتو يآدمها ي

 تونست حس کنه 

هم به دنبالشون  نویم! .. از دستم رفت  دیبه مج کیتاالر بانوان رفتن و فرصت تبر يتو گاهشونیسمت جا به

 .. شهیهم يم باشه ، برابمونه و کنار.. خواست بمونه  یرفته بود و چقدر دلم م

به قسمت خانمها ،  شیهمراه يکنارش بود و برا یکین! و تنها نبود  دیبعد از عروس و داماد رس قهیده دق آرمان

ازش خواستم به خواهر  یدونم ، ول یفکر کرده بود نم یچ! رو صدا بزنم  نویدست به دامن من شده بود تا م

و تنها نباشه  کهیخودمون بفرسته تا  يها چهرو کنار ب یکیخواست ن یم.. عروس بسپره که قبول نکرد  ایداماد 

 دیپرس یم یکیحضور ن لیبه جمع اون و بچه ها برگشتم ، احسان داشت از دل یتماس گرفتم و وقت دهیبا سپ! .. 

رگ  ي، خودم باالخره نتونم جلو نپرسه يزیآورد و البته امکان داشت اگر اون چ یدوام نم یلیمشخصا خ.. 

 قدم بشم  شیدونستنش پ يو برا رمیرو بگ میفضول

  مینامزد کرد -

 شک کردم ؛ نامزد کرده ؟ آرمان ؟ دمیکه شن يزیلحظه به چ کی يبرا

 آرمان ؛ راستشو بگو  ادیچطور شد ؟ بهت نم -

 نیمنم ا گهی؟د یاومده همراهم عروس یبا چه عنوان يپس فکر کرد.  مینامزد کرد ي، جد ینه به جان اس -

 . نشده که قبول کنه  ندیاپن ما نقدریا دیباشم ، مج یمدل

 خبر ؟ یب نقدری؟ چطور شد ا یک: جواب داد  الیاحسان دان يجا به
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 کار ؟ نیبه ا ياصال چطور شد تن داد: منم تعجبم رو بروز دادم  و

 هیبگم ،  نمتونیکه بب نیخبر شد ، چون نبود یب.  شهیم يدو هفته ا یکی هی!  واشی واشیچه خبره بابا ،  -

،  هیچطور شد هم نداره ، دختر خوب. که گفتن نداشت  نمی؛ ا میهم آشنا ش اتیساده هم هست تا با روح ينامزد

 هم هست  یشناسمش ، از خانواده سرشناس یم

 خانواده رو هم خوب اومد!هم آشنا بشن  اتیخواستن با روح یم تازه

... سپرده شد  یموضوع به فراموش نیزود ا یلی، خ نیخورد و با اومدن رام یگفتنمون به درد خودمون م کیتبر

بگم و  يزیدونستم اگر چ یم. گرفتم تا پرم به پرش نخوره  یبودم و علنا ازش کناره م یشاک یلیاز دستش خ

به خصوص که ممکن بود ..  جاش نبود دیمج یو عروس شدیدرست م ییدعوا دیبگه ، مطمئنا بحث و شا يزیچ

 ...و پوچ جمعمون رو به هم بزنم  چیبشه و خوش نداشتم سر ه دهیبچه ها هم کش هیبه بق

 .. دیکه سر دلش مونده بود رو پرس يزیآورد و چ رمیجا گ هی باالخره

 ! ي، انگار ارث باباتو از من طلبکار یکن یرفتار م يطور هی؟ از سر شب  اوشیچته س -

 يزیاگه چ. شیخودش بود که اونو دعوت کرده بود عروس دیمج ریتقص... تر شدم  ياسم بابا ، جر دنیشن با

 ، من مقصر نبودم شدیم

مثل تو دهن به دهن  ییخودمه ؛ فقط خوش ندارم با آدما شیارث بابامم پ.  ستین میزیمن چ: زدم  يپوزخند

 شم 

 حرف ؟ نیا یچ یعنی.  نمیدرست صحبت کن بب -

 بود که توجهش جلب شد یکس نیاول آرمان

سراغ  يکه بر یطور دور برداشت نیکپنت خرجت کردم که ا شتریحاال هم ب نیتا هم. درست صحبت کردم  -

 یاهل دوست يمن بهت گفتم خلود بچار یوقت یواسه چ.. یدلت خواست پشت سر من بگ یو اون و هر چ نیا

 ؟ یبود بهش گفت ی؟ اون حرفا چ يشد چشیپاپ ی، باز رفت ستیصحبتا ن نیو ا

نکنه خودت چشمت دنبالش بود .  يپر یم رانیبه خلود گفتم با ام نکهیاز ا یهمون ، سوخت. خوب پس بگوو  -

 هست ؟ يزیچ رانیو خانم ام اوشیس نیب یگفت یآرمان ، آرمان مگه تو نم نیا ای؟ اصال دروغ گفتم مگه ؟ ب

 ر بود آرمان راز نگه دار باشه ؟قرا نکهیمگه نه ا.. طرفش برگشتم  به

دچار سوءتفاهم  يدادم که دکتر شوشتر یم حیتوض یکیداشتم به ن.. من ..  اوشیس نیبب..  زهیچ: من کرد  من

 ..خواستم به  ی؛ من فقط م نینبود که شما دوتا باهم نیمن منظورم ا..  دیشن نیشده ، رام
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به خلود گفتم تا چشمش  نویاال من شدم بده ؟ چون فقط ابا همن ؟ ح یگفتیم یکیبه ن یکه داشت يتو نبود -

 نباشه ؟ اوشیدنبال س

، منم مجبور شدم بهش  شدیقانع نم یکیخوب ن..  اوشیس نیبب.. گفتم با همن ؟ من فقط  یکیبه ن یمن ک -

خاطر هم با  نیهم چشمش دنبال اون بوده و به هم يو استاد نور نیخوا یرو م گهیهمد رانیبگم تو و خانم ام

من واسه  يرسه و از حرفا یسر م نیرامدونستم  یآبتونو بزنه ؛ چه م ریخواد ز یکرده و م دایشما دوتا مشکل پ

 کنه ؟  یخودش برداشت م

که درموردمون پخش  يخود یب يبه کنار ، حرفا نویمن و م.. و ناراحت از دست هردوشون . بودم  یعصبان

 ؟  شدیطور چزونده م نیا دیکرده بود که با یچه گناه چاره یبه درك ، اون دختر ب شدیم

رو  رانیخانم ام ي، آبرو یزنیکه م ییحرفا نیا يکرد یفکر م دیآرمان تو نبا...  نیفکر یواقعا که هر دوتون ب -

 نیکه نامزدت ا نی، هم دیرس یسر نم یاصال کس.  دیرس یاگه سر م گهید یکینه ،  نی؟ حاال رام دهیبه باد م

؟ اصال  يبود یما م يبه فکر آبرو دینبا. بود  یفهم کا زدیدانشگاه خراب شده م نیا يتو گهینفر د هیحرفو به 

 دی، نبا نیخورد یبوده ، روش قسم م تونیاون چهار سال همکالس شدیمنِ دوستت به درك ، شما که ادعاتون م

تو  يدختره رو برد ي؟ آبرو يبر شیپ یخواست ی؟ تا کجا م نیرام یتو چ... ؟  نیبود یبه فکر آبروش هم م

با خراب کردن  يکرد یبه من و سع يکه اون طور ربطش داد یبرس یخواست یم ینبود ؟ به چ یدانشکده کاف

 ؟  یمن به خواسته ات برس

 بود ؟ ختهیکه ر یجمع کردن تغار ماست ي دهیچه فا... رو تکون دادم و راهم رو کج کردم  سرم

به  یاما با نگاه.. گرفته بودنمون  لیاز دل..  دیپرس یتو هم بودنم م لیبود و از دل دهیسر رس الیهمراه دان دیمج

 هیبه کش دادن  يازین... گفتم و جمعش کردم  ي " ستین يزیچ "بودن ،  ستادهیاون دوتا که پشت سرمون ا

 نبود  يخود یبحث ب نیهمچ

 يشدن ها یو قر و قاط دیمج يخانواده  يبا وجود چشم غره ها. تمام شده بود  یو خوش یبه خوب یعروس

لحظات ناب دوست  ي هیبود و نبود ؛ به حاش نهایهمه ا... من از دو دوست  يبا وجود دلخور..  نیخانواده نازن

 ...شده بود و نبود  دهیداشتن کش

 يموقع بدرقه ... متوجهش نشده بودم  نیو نازن دیورود مج ياومده بود و انگار من لحظه  نویهمراه م فردوس

از  یلیخ نکهیبار ، با ا نیمتفاوت شده بود با قبل و ا.. جلو اومد و خوش و بش کرد  ییبچه ها با خوش رو

نبود و  يتند و زننده خبر ياز اون رنگها گهیکنن ، د یم شیاز مواقع معمول آرا شتریجشن ب يخانمها شب ها
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دونستم  ینم.متوجه نشدنم بود حضورش رو  یاصل لیدل نهایا يهمه  دیتر بود و شا هدیلباسش هم پوش یحت

و  ییمشخص بود اشنا دهیاز رفتارش با سپ.. بهتر از قبل بود یلی، اما به هر حال خ هیها چ رییتغ نیا لیدل

خواهرم  تیمیاز صم شتریب یلیخ تیمیصم نیاومد ا یچند ساعت ، هر چند به نظر م نیهم يتو تشونیمیصم

برام  يکه هنوز هم نگاه دوستانه ا يکردم و به پسر شونینامزد فردوس همراه نیتا کنار ماش... باشه  نویبا م

 ....گفتم  کیتبر ری، با تاخ شینداشت ، بابت نامزد

 جهیدنبالش روونه شدم تا نت... نوك پا تا اتاقش رفت  يرو دهی، مامان خواب بود و سپ میدیبه خونه رس یوقت

 ..رو بدونم  نویبا م دارشید

 خوب ، چه خبر؟: تختش نشستم و بهش زل زدم  يرو

 و به خنده هاش لبخند زدم دیخند

 ؟ یخواست یم يچه خبر -

 از تاالر خانوما : باال انداختم  ابرو

 ! يحرفا نبود نیهع ، تو که اهل ا:  دیلب گز ینشست و تصنع کنارم

 هینامزد دوستت که اومد ، عروس  نیهم نبود ، فقط ا یخبر خاص: زد  زیشالش رو به رخت آو الیخ یب و

 نگاش کرد  يطور

 ییحتما بازجو.. رو  يخبر نامزد نیبا خبر بود و احتماال باور نکرده بود ا یکیآرمان و ن یاز دوست نینازن مطمئنا

 بود  دیدر انتظار مج یکامل

 ؟ يچه طور -

مگه دروغ گفته بودن که . دوستتون با دختره  يشک داشته باشه به نامزد با سوء ظن ، انگار که.. دونم  ینم -

 نامزدن ؟

خانم  نینازن. کم بد سابقه است  هیبود ، آرمانم  ییهو هی شونینامزد.. دروغ گفته بودن  نکهینه ا.. نــــــــه  -

 نگفت درباره اش ؟ يزیچ نوی؟ م یچ هیبق... بد برداشت کرده 

 یلیخانمتون خ نوینه ، م...  يذار ی، نم چونمیخوام بپ ی؛ من م ینالوت يا: صورتش  يلبخند پهن شد تو دوباره

بود ، هم خودش و  ي، کال آدم خوش برخورد گــــهید.. گرفت اتفاقا  لشمیهم خوب باهاش برخورد کرد و تحو

انتخاب همسرتم گل  ين که توبگم به نظر م دیراستش با.  هیازش خوشم اومد ، دختر خوب.. هم خواهرش 

 یکاشت
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به باال انداختن ابروهام، مشت  یتا بناگوش باز شد و باعث شد با نگاه شمیو ن فشیتعر نیاز گلم شکفت با ا گل

 حواله بازوم کنه  یکم جون

بهتر  البته خواهرش یول. خانم شما نمونه نداره  نویخوب بابا ، حق با توئه ؛ اصال م یلیخ.. چه خوششم اومده  -

 بود

 ؟ یگیهست که م سهیخود ، اصال خواهرش با خودش قابل مقا یب:  دمیرو تو هم کش اخمهام

 تو هم  یطور اخماتو بکش نیا شهینم لیکم فشنه که دل هیچون ..  هیهم دختر خوب یلیآره ، خ -

 و خودمو کنترل کردم  دمی، نه سابقه درخشانش ؛ اما زبونم رو تو دهنم کشش يدیبگم تو االنش رو د خواستم

 .. اش  افهی، ق پشیبه نظرت چطور بود ؟ ت نویم گهیولش کن اونو حاال ، د -

 ..، خوب بود ، از همه نظر  گهیگفتم د -

  ی؛ که اونم اومده حساب ادیب نیریش ياز دهن بز دیعلف با: شونه ام گذاشت  يسرش رو رو و

  یشیمردم م مال..  يریم يدار گهیتو هم د:  دیکش یکوتاه آه

، محض  ییتو رهیم يروز هیکه  یاون.. انگار من دخترم  گهیم يجور هی: کردم و به طرفش برگشتم  اعتراض

  شهیکه به ما اضافه م نوئهیاطالعت م

روزا پسران که مال خانواده  نیاون مال سابق بود ، ا: پنهان کرد  ياشک چشمش رو پشت لبخند درخشش

  شنیزنشون م

 نوی، نه م دیسپ: دست گرفتم  يتفاوت بمونم و چونه اش رو تو یبودم ب دهیکه د يزینسبت به چ نتونستم

 که از شما دل بکنم میکه منو کامل واسه خودش بخواد ، نه من کس هیآدم نیهمچ

 ینم یچیو ه يمدت اون طور غمبرك زده بود نیبود که ا نیبه خاطر هم: کردم نرم تر صحبت کنم  یسع و

 ه ؟ ، ن یگفت

 دست خودم نبود ...  دیببخش: از پشت بغض ، ناواضح بود  صداش

که فکر کنه  یکن يو کار يمامان تنها بذار يانصاف ، تو چطور دلت اومد اون طور منو جلو یآخه ب -

 یمن دورت م ي، چطور فکر کرد یدونه خواهر من هیچقدر از دستت ناراحت بودم ؟ تو  یدون ی؟ م یهمفکرش

 نایاتون من و با س همهدونم چرا شما  یکه دوستش دارم باشم ؟ من نم یخوام کنار کس یاندازم فقط چون م

 ..  گهیآدم د هیبود و من  گهیآدم د هی؟ بابا اون  نیکن یم سهیمقا

 ! اوشیس..  زیان شااهللا همه چ شهی، هان ؟ درست م گهیتو هم فراموش کن د.. خوام  ی، معذرت م دیببخش -
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کردم حاال که  یفکر م.. خوب بود ... سپردم  یدلخور بودم اما اونقدر قربون صدقه ام رفت تا به فراموش نوزه

 یفکر م..  رمیکردنش کمک بگ یتونم ازش واسه خبر آوردن از مامان و راض یکنارمه ، م دهیدونم سپ یم

 ختیبه هم ر زیزود دوباره همه چ یلیخ... کردم اما 

 داریتلفنم از خواب ب يو ماه عسل رفتنشون نگذشته بود که صبح زود با صدا دیمج یز عروساز سه روز ا شتریب

خاطر  نیشدم وبه هم دارینماز هم به زور ب يخواب شده بودم و برا یب يسابقه ا یشب قبل به طور ب... شدم 

 دادم  شکه تماس گرفته بود فح یبه کس يداریخواب و ب يتونستم تو یهم تا م

 که به خاطرش تماس گرفته بود صاف نشستم  يخبر دنیبا شن... به زور سالم کردم اما ... بود  آرمان

 !من  يخدا!!!! فوت شده بود ؟؟! فوت شده بود  یمیکر دکتر

 ؟ یکن ی؟ اشتباه نم یگفته ؟ مطمئن ی؟ ک ي؟ چطور یک -

اونام چون . به رحمت خدا رفته  شبید گهیم. زنگ زد  یکیاالن ن نیهم. ، مطمئنم  ایآره س... پوفـــــ  -

 تو ؟  یزن یزنگ نم نایا دیحاال ؟ به مج میکن کاریچ. اشون بوده خبردار شدن  هیهمسا

 ، چطور ممکنه ؟ ایخدا.. شد  ینم باورم

. تونه خودشو برسونه  ینم ی، وقت میماه عسلشو خراب کن ستیاون االن ماه عسله ، درست ن. نه  دینه ، مج -

 ... یول

 .. يوا..  عهییتش یمراسم کجاست ؟ ک میبپرس دیبا...  میبه بچه ها بگ دی؟ با میکن کاریچ

 میکه شمارشونو دار ییبچه ها هم تا جا هیبه بق..  گمیو احسان م الی، منم به دان ریتماس بگ نیتو با رام یول -

 ؟  رنیگ یکجا مراسم م نی، از نامزدت بپرس بب یراست..  میدیخبر م

نه ، حقش بود که بدونه ، به هر  یگفتم بهتر نبود ؟ ول یرو چطور با خبر کنم ؟ اصال بهش نم نویم مدونست ینم

دادن به بازمونده  يقدم و دلدار نیآخر يکردنش تو یهمراه.. کم به گردن ما حق نداشت  یمیحال دکتر کر

 انجام داد شدیبود که م يکار نیهاش ، کمتر

... نداشت  یتلفن رو جواب داد ، حال خوش یوقت.. ؛ اما شد  رمیبگ دیمکافات تونستم شماره اش رو از مج با

تونم بهش بگم  یکردم م ی؟ چطور فکر م شدیصرف دادن خبر بد م دیبا.. تماسمون بود  نیاول نیمن ، ا يخدا

 ...داشتم که  يچه فکر... ؟
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به  یلیتما... بدتر و بدتر شد و بغض به گلوش نشست ... خبر  دنیاما با شن.. سرحال اومد  یشناختنم ، کم با

 يکنارش نبودم برا یحت یتونستم تحمل کنم حال بدش رو وقت یاز اون نم شتریادامه صحبت نداشت و ب

 ...حال بد بودم  نیخود من باعث ا یوقت...  يدلدار

 ..اما .. تونم آرومش کنم  یم..  ارمیتونم از دلش درب ی، م نمشیکه سر مزار بب یکردم وقت یم فکر

پسراستاد .. حاضر بودن  دشیو جد میقد يشاگردها يهمه  بای، تقر میروز بعد سرمزار استاد حاضر شد یوقت

دختر و  ي هیدادن و گر یرو م انیدوستان و آشنا تیبودن و جواب تسل ستادهیا يهمراه برادرهاش ، به کنار

 کیدادن ، نزد یتسل يبرا قتاما ، و... دختر شده بود  يدانشجوها يصدا یب ياشک ها يهمسرش ، همنوا

 ينویو متعلق به م..دختر استاد بلند بود  يناله ها يشدم که به اندازه  ییها هیگر يپسرش شدم ، متوجه صدا

 ! من بود 

 ؟  رانیمشده خانم ا یچ:  ستادمیسرش ا يطرفش رفتم و باال به

بود ، سرش رو بلند کرد و باهام چشم تو چشم  شیکه کنارش نشسته بود و در حال دلدار ياز اون ، دختر قبل

 !اومد  یچهره اش چقدر آشنا به نظر م... شد 

 کنن یزشته ، همه دارن شما رو نگاه م!  رانیخانم ام: صداش زدم  دوباره

  يباعث جلب توجه ها شد شتریچون ب یشما بهتره مواظب رفتار خودت باش: همون دختر جوابم رو داد  و

  رانیخانم ام: بودم  نویمن منتظر جواب م اما

 خب یلیخ: از نم اشکش رو گرفت  یآورد و کم نییبهم بندازه ، صداش رو پا ینگاه نکهیا بدون

شد که با  شتریب یو بهتم وقت... نبود که انتظار داشتم  یس العملعک.. خواستم  ینبود که من م يزیچ نیا اما

به سمت  يدوستانه ا ریو با نگاه غ دیچیپ نویم يبلند شدنش از جا ، همون دختر دستهاش رو دور شونه ها

 کرد تیمخالف هدا

 بهتره مینباش دیتو د نجایا.  زمیاون سمت عز میبر -

گذاشت  یاون دختر گردن م يطور به حرفها نیاز من ، ا یدفاع چیمخالفت و ه چیه یب نویشده بود که م یچ

ما متاثر  يبود ؟ همه  یدختر استاد بلند م يها هیگر يصدا ياون به اندازه  يها هیگر يصدا دی؟ اصال چرا با

 ! بیعج یلیبود ، خ بیعج نیکس حال اون رو نداشت و ا چیاز اتفاق افتاده ، اما ه میبود

باشن که با روبرو شدن با  دمید ياون طرف تر رفتم تا تو یترش کم بیو دوست عج بیوجود رفتار عج با

 ، ازش کمک خواستم يخانم موسو
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 ؟ هیکه باهاشه ک يچشه ؟اون دختر نیدون یشما نم -

  اوردیبه روم ن يزیحرف زده بودم ، اما اون با فهم و درك ، چ نویم يدرباره  یخودمون یلیخودآگاه خ نا

 یچ دمیپرس یهم ازش م یکرد ، هر چ یم یتاب یمدام ب میکه همراه هم شد نیماش ينه راستش ، از تو -

 ...گفت ناراحت استاده  یشده ، فقط م

  میخوب همه ما ناراحت:  دمیحرفش پر ونیم

 خانم تابان.دوستش اومد  نیتا ا. رفت از جوابم  یبهش گفتم ، اما طفره م نویمنم هم -

 !! ..طورکرد ؟؟ نیرفتارش ، چرا ا یول.. نظورتون همون دوستشه که تابان ؟ م -

اش به  افهیخاطر بود که انقدر ق نیپس به هم.. کنارش بود  يدعواش با نور يبود که تو يهمون دختر نیا

  !!!نظرم آشنا اومده بود 

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

. داره  نویسبت به من یخاص تیخانم کال حس مالک هدای ادیخوب ، به نظر م: لبش نشست  يرو یکمرنگ لبخند

.  نی، بهتره که شما فعال دوروبرشون نباش ششیپ رمیاالن هم م. ، من حواسم بهش هست  دیشما نگرانش نباش

 هدای تیکه االن همه توجهشون با شماست ، هم به خاطر حساس ییهم به خاطر کسا

 یهنوز با چشمهام راه رفتنش رو دنبال م... تا به سمتشون بره  دمیکردم و کنار کش دیرو تائ شیمنطق يحرفها

 رو کنارم حس کردم یکس ستادنیکردم که ا

 ؟ يتو چطور اومد. سالم : تعجب کردم  یکم دیام دنیکه برگردوندم ، با د رو

 !گذرونده باشه  یمیرو با دکتر کر یدرس دینداشتم ام ادی به

 ..بود  زیواسه همه عز یمیدکتر کر.  ستید ن، منم گفتم باشم ب ومدیداشت م یعل -

 عزت و احترام بود نیو الحق که مستحق ا. همه احترام داشت  شیپ یمیواقعا دکتر کر.. تکون دادم  سرمو

 .. یکس زهیطور به هم بر نیکه ا نقدرینه ا گهیالبته د -

 لبش بود يرو یلبخند محزون... اشاره کرد  نویبا سر به سمت م و

 ، نه ؟ نیهست یاالن هم کالس.  يزدیکه باهاشون حرف م دمتید -

 من کامال خبر داشت يایاومده بود دانشکده و از همکالس شیخودش چند ماه پ.. بود  یسوال چه
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رفتم جلو ؛ البته نه واسه متوجه  یبود ، منم م شیاگر چند ماه پ یحت ایبود ،  مونیاگر زمان کارشناس -

 بدم يبتونم بهش دلدار نکهیکنن ، واسه ا یکردنشون که همه دارن نگاه م

آره حتما ..  گهیخانم تابان رو م دمیشا ایبده ؟  شیدلدار دیاخه اون چرا با یرو ؟ ول نویگفت ؟ م یرو م یک

 .. نشونیب يزیچ دیخونن ، شا یشهر درس م هی يخوب به هر حال دوتاشون تو. همونه 

 کنم فراموش کنم یم یدارم سع گهیوقته که د یلیخ... االن  یول -

 یمن سال آخر کارشناس یبهت نگفته بودم ، ول.  گمیرو م رانیام نویم: چشمهام لبخند زد  يبه سوال تو و

 دنبالش بودم یلیخ

، امکان نداشت  میبا هم بود شهیهم دیطور بوده ، چطور من متوجه نشدم ؟ من و ام نیاگه ا.  "گهیدروغ م"

 و من ندونم ادیب شیپ يزیچ

، به خاطر  يکه تو نبود یآوردم و وقت یم ریدرسش رو گ يساعتا و روزا. از تو  یکردم ، حت یم میازهمه قا -

 . زدم  یدانشکده پرسه م يتو دنشید

رو  هیو تو و بق امی، م رمیکه بله رو ازش بگ یکردم وقت یفکر م.. بود  ییچه روزا: رو با تاسف تکون داد  سرش

 ..و  دیوقت منو ند چیاون ه... نشد  یول. کنم  یم زیسورپرا

 .. انگار  رهیبگ دهیخواست ناد ی، اما دلش م دید یهرچند م: زد  يپوزخند

به دلخواه من شد ، پاهام  یبرگردم اما نم نویخواست به سمت م یدلم م... منگ بودم ..  میدور شده بود هیبق از

 از من دور بود  یلیخ.. بهشت من دور بود .. کردن  یحرکت نم

بار هم  هی یاما حت. چه ترم آخر ، چه ترم اول ارشد .. هم کردم  يازش خواستگار یحت:  دیکش يآه مانند نفس

آرزوشون بود دورو برم  ياز دخترا یمیکه ن یبه من. بروبرگرد بهم نه گفت  یب... نشد که درباره اش فکر کنه 

 یکیبه خاطر  نایهمه ا دمیفهم یوقت کشمآخرش هم مجبور شدم دست ب... نگاهم بهشون بندازم  مین هی یحت

 است گهید

 ؟ گهید یکی: تونستم زمزمه کنم  فقط

؛  میدید گرویدانشگاه همد يکه تو يشدم ؛ همون روز چشیکه پاپ يبار نیآخر... هوووم : تکون داد  سرشو

قبال ... منم به حرفش احترام گذاشتم چون . مزاحمش نشم  گهیرو دوست داره و بهتره د گهید یکیگفت که 

 باشه  عهیفقط شا دیکردم شا یبودم ، اما فکر م دهیشن ییحرفا هیهم 
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برد  یو من رو با خودش به قهقرا م دیچیپ یم...  دیچیپ یگوشم م يبعد جدا شدنمون هم تو ی، حت حرفهاش

دوست چند  يخواستم صاحب بشم که آرزو یرو م یکس... من .. تونستم فکرش رو بکنم  ینم یهرگز حت... 

 نیشد ؟ چرا ا یچ..  ایخدا..  من ي؟ خدا امیموضوع کنار ب نیبا ا شدیچطور م.. تونستم ؟  یم... ساله ام بود 

 یرو م يا گهیکس د دیشا... گفته  یرو م گهید یکی دیاصال شا.. اصال ... اصال ؟  شهیاتفاق افتاد ؟ مگه م

 یادم نیمن همچ ينویم..  اوشیس یکن یصحبت م يکه درباره اش دار نوئهیم نیا یول..  یول.. خواسته 

مدتها ، .. اون مدت ها کنار تو بود ..  یدون یم يا گهیاز هر کس د تربه نویا..  یمطمئن نویتو که ا..  ستین

دوستاش اعتقاد دارن که  نیتونه ؟ بهتر ی؟ مگه م شهیمگه م.. با تو در ارتباط بود  يا گهیاز هر کس د شتریب

که .. که  دمش نیا یمن باعث و بان یعنی...  یعنی ایخدا.. اگر منظورش من بودم ..  یول.. نه .. توئه  شیدلش پ

برادر به من  هیوقتا از  یگاه.. من  يبرا ستین یکم کس دیچطور تحمل کنم ؟ ام... رو پس بزنه ؟  دیاون ام

تونم  یچطور م.. در حق من کم نگذاشته و حاال .. رو خوب بلد بوده  يتک پسر بوده اما برادر... تر بوده  کینزد

که گرماشون رو  رمیرو بگ ییتونم دستها ی؟ چطور م کردهیباشم که بودنش رو آرزو م یراحت کنار کس الیبا خ

 يخدا...  ایخدا... بخش قلب اون بوده ؟  یبشم که روشن رهیخ ییهاتونم به چشم یکرده ؟ چطور م یطلب م

 به روزمون اومده ؟ یچ... به روزم اومده  یچ... من 

 ياز همه ..  نویاز م... خبر بودم از خودم  یب.. کردم  یکه با پسر استاد خداحافظ یخبر بودم از خودم وقت یب

 ...بودن و انگار به من چشم دوخته بودن  ستادهیکه اونجا ا ییآدمها

 يتو ایشهر خودم ؟  يگم شده بودم ؟ کجا ؟ تو... شدم  ینم دایپ... شد  ینم دایپ.. خونه رو گم کرده بودم  راه

 وجود خودم ؟

 دم کر ینم دایراه خونه رو هم پ یرفته بودم انگار که حت راههیاونقدر به ب... دور بود و دور بودم از بهشت  بهشت

که  یتماس گرفت و اون وقت بود که تازه انگار از برهوت دهیبودم تا که سپ ابونیسرگردون کوچه و خ ساعتها

 پرت شدم  یخاک نیزم نیا يزدم ، رو یتوش دست و پا م

 یخودش و مامان به چشم اومدن یمگیکه وارد خونه شدم ، سراس یجوابش رو دادم ، اما وقت یدونستم چ ینم

 آروم سالم دادم و خواستم اتاقم برم که مامان متوقفم کرد... بود 

 ؟ دلمون هزار راه رفت مادر  ياومد ریقدر د نی؟ چرا ا اوشیشده س یچ -

بعدشم که با بچه ها .. ، بعدشم  دیکم طول کش هیفقط مراسم استاد ... ، فقط  یچیه: بهش انداختم  ینگاه مین

 میزد يدور هی میرفت
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؟ اصال  يداد یچرا جواب نم تویاون وقت ؟ گوش يداد یم يخبر هی دینبا: بود  یعصبان شتریا بام دهیسپ

 استادتون مرده ، چه وقت دور هم جمع شدن بود ؟ 

 بد لنتیرو سا ممینشد ، گوش: بحث نداشتم  حوصله

تختم دراز  يرو...، خودمو به اتاقم رسوندم و در رو پشت سرم بستم  يا گهیاز هر حرف د يریجلوگ يبرا و

 يبعد چند لحظه صدا.. که در اتاق به صدا در اومد ، پشت به در غلت خوردمو چشمهام رو بستم  یو وقت دمیکش

 اوشیس...  اوشیس: دمیمامان رو شن يو پشت بندش صدا یکس يقدمها

که  ي؟ شام نخورد يدیخواب:  رفتیاز طرف من ، به سمت سکوت م یجواب چیه ومدنیرفته رفته ، با ن صداش

... 

 رو هم نداشتم  میلیم یرمق جواب کوتاه ابراز ب یحت.. مطمئن بشه  دنمیحرکت موندم تا از خواب یاونقدر ب اما

 یدلم م... زدم و طاق باز شدم اما  یو همزمان چراغ رو خاموش کرد ، دوباره غلت دیپاشنه پا که چرخ يرو

تاقم بمونم تا خواب من رو با خوودش ببره و به شهر آرامش به سقف ا رهیاونقدر خ يفکر چیه یخواست ب

 ...برسونه 

 فکر کردن هم نداشتم  يبرا یرمق یحت گهید... امروز فکر کردن بس بود  يبرا... کردن بس بود  فکر

 يصدا...کرد  یم تمیسامان اذ يبچه ها يباز يخنده و شاد يصدا... کرد  یم تمیچرخ مامان اذ يو صدا سر

 ... کرد  یم تمیاذ یزندگ انیجر يصدا... کرد  یم تمیاذ ایو رو دهیحرف زدن سپ

من و  ییوقت مقدمات آشنا چیتا ه رمیرو بگ ينور يو جلو شیماه سال پ ریخواست زمان برگرده به ت یم دلم

وقت  چیبابا تا ه یمهندس يایو برم دنبال رو شیخواست برگردم به پنج سال پ یدلم م... رو فراهم نکنه  نویم

رو  يدختر گهیتونستم د ی؟ مگه م نویم ازدل بکنم  شدیمگه م.. اما ... خواست  یدلم م.. رشته نشم  نیوارد ا

با من  ندهیحسرت بودنش ، در گذشته و حال و آ شدیآرامش دلم رو بلرزونه ؟ مگه م نیکنم تا بتونه با ا دایپ

 نباشه ؟

رو کنارم داشته باشم که اون  يدل بکنم و دل بدم به دلخواه مادرم و دختر.. رو  زیرها کنم همه چ شدیم کاش

 يشونه ها يبمونم برا يبرادر ابد هیخواهرم  يرو و دل بدم به ترسها زیرها کنم همه چ شدیکاش م... بخواد 

 رمیرو بگ يدختر تونستم دست ی؟ مگه م نویمتونستم دل بکنم از نگاه  یمگه م... اما...  شدیکاش م. لرزونش 

 یهر لحظه از خودم نپرسم ک يتونستم تو یبود ؟ مگه م ستادهیاون ا گاهیجا يمن تو ينویو آرزو نکنم کاش م

 داره ؟ یگاه محکم هیتک ایاالن کنارشه ؟ تنهاست 
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دو .. . سخت بود ... و  دمیجنگ یکرده بودم و براش م فیرو با اون و در کنار اون تعر زمیمدتها بود همه چ من

تونستم دل بکنم از  یدوستم بگذرم و نه م نیبه بهتر انتیتونستم از حس خ ینه م... بود و  یسخت یراه

 که ذره ذره ، آروم آروم همه لحظاتم رو به وجودش آغشته کرده بود يدختر

 هیدونستم کار درست یو نم زیخبر بود از همه چ یب... که از ماه عسل برگشت ، باهام تماس گرفت  یوقت دیمج

 نه ؟ ای دنشیبعد رس يخبر بد نیهمچ هیگفتن 

گم ،اما انگار خودش متوجه شده بود  یها براش م ينباشم که از ناگوار ينفر نیبه سرش کردم تا من اول دست

و  میرخواست همراه هم سر مزار ب یم... بدونم  دنمید ياصرارش رو برا لیکه روز بعد سراغش رفتم تا دل یوقت

پسر  ادیز يغم و غصه  ایخودم بود ،  یتدونستم از ناراح ینم...  میاستاد بزن يبه خونه  يسر تیتسل يبرا

نبود  ای،  میپدر یزخم ب یتازگ يروزها يادآوریدونستم منقلب بودم از  ینم... بروم اثر گذاشته بود  یمیدکتر کر

و  میکه ترکشون کرد یکه بود ، بد بود حالم وقت یاما هر چ... متاثرم کرده بود  یمیمثل دکتر کر ینیمردنازن

 دادم دیرو دست مج چییسو

 تو برون -

 !  يناراحت شد یلیچت شده ؟ خ: فرمون نشست  پشت

 ، فک کنم واسه تو هم بد شد دیببخش -

 ؟ یلک رفت تو نقدهیچته که ا دمیبه من داشت ؟ پرس ی؟ حال تو چه ربط یگیچرت چرا م -

 ناراحت استادم ... ، فقط  ستین يزیچ -

 يبرنخور يکه به نور یسر کن یترم و با ک نیو ا يریبگ ینامه اتو با ک انیپا نکهیناراحت ا ای؟  نیفقط هم -

 ؟ يشد

 گفت ؟ یبود که م یچ نایا.. رو بلند کردم و بهش زل زدم  سرم

 واسه خودت ؟ یگیم یچ -

 ؟ هیا گهید زیاز چ تیناراحت یعنی -

هم کرده بود  یاالتیچه خ.. و تفسر نداشتم  هیحال توج... دادم  هیتک میصندل ینگاه ازش گرفتم و به پشت دوباره

 !خودش  شیپ

پسرش و زنشه که تا  یاز ناراحت.. از فوت استاده  ممیفکر نکرده بودم ، ناراحت یگیکه م ییناینه ، من به ا -

 م افتادمو خانواده ا ادخودمی،  دمشونید
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 ادیساکت شد تا دوباره به حرف ب ي، چند لحظه ا لمیدل دنیشن با

 ؟  يفکر نکرد ادیم شیپ یچ نکهیبه ا چیه یعنی...  یول. .. متاسفم  -

 مثال ؟ یچ -

بعد  ينور یدون ی؟ مگه نم نینگرفته بود یمینامه اتونو با دکتر کر انیخانم پا نویمگه تو و م..  گهید نیهم -

 ارشده ؟ بازم بگم ؟ يواسه کالسا نهیگز نیبهتر یمیدکتر کر

 کنم ؟  کاریخوب ، حاال چ -

 شده ؟ يزیها ساوش ، چ یپرت -

 کارشونیخوان بکنن ، چ یم يهر کار. تو رو هم ندارم يحال و حوصله فکر کردن به حرفا ینـــــــه ، ول -

 کنم ؟

نامه  انیپا..  يوقت درس شما رو ندن به نور هیدانشکده ؟ با دکتر آزاد صحبت کن که  ير یسر نم هیچرا  -

 نیا میبگ رانمیبه خانم ام دیتازه با. که قبولت کنن  یبرات ایهم که کار خودتونه ، زودتر برو سراغ کاله کج ، 

  چیه گهی، د شهطور سر به هوا با نیرو ، که اگه اونم بخواد مثل تو ا زایچ

نه ؟ حالش چطوره ؟  ایگفت تا ال اقل بدونم ازش خبر داره  یم شتری؟ کاش حاال که بهش اشاره کرد ، ب نویم

نه ؟  ایکنه ؟ از برخورد اون روزش با من ناراحته  یم کاریفقط فوت استاد بوده ؟ چ شیناراحت یلیهنوز بده ؟ دل

 اصال ؟  ادشهیکار کرده ؟ منو  یهست که چ ادشی

 که استاد به رحمت خدا رفته ؟ يدیتو چطورفهم -

 خانم گفته باشه نیبه نازن نویم دیشا

، گفت  دمشیدونست که من تازه از ماه عسل اومدم ، سرکار که د ینم... سابقم گفت  يایاز همکالس یکی -

 فوت شده  یمیکه استاد کر

 خبر نداره ؟ نویخانم از م نینازن -

 امتحان دوباره نداشتم يبه خطا رفته بود و حوصله  رمیت هیربط گفته بودم ، اما  یهوا و ب یب

من بهش نگفتم هنوز که استاد فوت شده ، دوست  یعنی... نـــه ، فکر نکنم : برگشت و نگام کرد  متعجب

خبر  يزیهنوز از چ ی، ول دیفهم یم دیتماس داشت ، با نویاگه با م.. زهرش بشه  اشینداشتم فعال که مهمون

 ؟ یکن یرو از ما م نویشده ؟ چرا پرس م يزیچ. نداره 
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 يزیکرد ، دوستش کنارش بود نتونستم چ یم يقرار یب يادیکم ز هی ي، فقط روز خاکپار ستین یخاص زیچ -

 پا بذارم  ریدوست ندارم بهش زنگ بزنم و قولمو ز... حاالم که . بگم 

 ..بود که  يکدوم قول ؟ کدوم دوست ؟ اگه خانم موسو -

،  شمینم مشیبهش گفتم وارد حر ییجورا هی... قولم که .  شیدوران کارشناس قیتابان رف هداینه ، تابان بود ؛  -

 ..که بتونم رسما برم  یتا وقت

که راه به راه سر راهش سبز  یخواست ینم..  یازش بپرس یخواست یاحوال م هی؟  هیچ شمینم مشیوارد حر -

 که  یش

 یازش بپرسه تا تو هم بد قول نش یوالاح هی نینازن گمیخودم م.. خب  یلیخ: با تاسف سر تکون داد  و

 یدونست درد من رو ؟ که نه م یمنو شرمنده کنه ، اما چه م دیکرد که شا دیتاک "بدقول  " يچنان رو و

 رمیتونستم آروم بگ یبرم ، و نه م نویتونستم سراغ م

 یرو مجبور م یاگر دوباره درس... درست بود و به فکرم انداخت  يادیگفت ، تا حدود ز یم دیکه مج يزیچ

به  شیاز پ شیشک ب یهم داشت ؛ ب يادیافتاد ؛ که احتمال ز ی، اگر دوباره سر لج م میبگذرون يبا نور میشد

اگر نه به خاطر خودم ، ال ... کنم  يکار هیکرد که  یحکم م می، عقل سل نیبنابرا.  شدیضرر هردومون تمام م

 یکردن محبتش از دلم نشدن رونی؛ ب دیعذاب وجدانم نسبت به ام يکه ؛ با وجود همه  یینویاقل به خاطر م

از حضور من داشته  ییقرار نبود رنگ و بو دیکه شا يا هیآت... اش  ندهیساختن آ دیساختن و پر ام يبود و برا

 یاومد رو به کار م یهر اونچه که از دستم بر م دیاومد ، با ینم هودهیو ب يادیز مبه نظر یتالش چیه.... باشه 

 بستم 

دونست از  ینم يزیاون که چ..  یرفتم ؟ دکتر آزاد ؟ ول یم دیبا یک شیباره ، پ نیصحبت در ا يبرا.. اما "

درست بود گفتنش ؟ ... انداخته  انشیو اطراف نویم يپا شیکه پ يسنگ ها... با ما کرده  يکه نور ییکارها

لو  هیخودش کرده ، حتما پ ينه ، نور یولافتاد ؟  ی؟ اون به خطر نم یچ نویم ينبود ؟ آبرو ينور يبردن آبرو

که من دارم  گهیمنو باور کنه ؟ نم ي، نه ؟ اصال از کجا معلوم که دکتر آزاد حرفا دهیرفتنش رو هم به تن مال

اتفاقات ،  نیکه قبل از ا یاونم کس؟  يدارم با نور یبگه ؟ مگه من پدر کشتگ دیزنم ؟ نه ، چرا با یتهمت م

 "باهاش داشتم ؟  یخوب ياتفاقا رابطه 
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 ای،  گمیخواست بگه که من دروغ م یبه هر حال اگرهم م... دکتر آزاد برم  شیگرفتم که پ می، تصم تینها در

برکنار کردن  يتو یمیبودن ، هم رفتار دکتر کر دیخانم و مج نیهم نازن.. زنم ، شواهد کم نبود  یتهمت م

 بود  زیهمه چ يای، خودش گو ينور

دانشکده رفتم و  استیبه سمت دفتر ر کراستی... تا خودم رو به دانشکده برسونم  دیاز دو روز طول نکش شتریب

 يروبرو.. کردم  یرو صبر م یدوساعت یکی دی، با دنشید يبود و برا ومدهیهنوز ن... سراغش رو گرفتم  یاز منش

 ...صبحش پرواز کرد  رس يو حرفها دهیفکرم به سمت سپ شهی، برخالف هم که نشستم یمنش

 دیکه مج یبودم ؛ به جز وقت ختهیبه هم ر دیاون حرفها از دهن ام دنیاستاد ؛ که با شن يبعد روز خاکسپار از

  ادیحال ، اونقدر ساکت شده بودم که مامان به ستوه ب نینزده بودم و با ا رونیتماس گرفت ، از خونه ب

 یمن چه گناه ایروزه سکوتشو شکست ، به تو سپردش ؟ چتون شده شما ها ؟ خدا دهیشده ؟ سپ یچ اوشیس -

گن ؟  یکه دست تنها بزرگشون کرده نم يهم به مادر یچیو ه شنیازم دور م یکی یکیکردم که بچه هام 

 ؟ نیکن یم میاون قاز مادرت ی، ول نیزن یها م بهیتره که حرفتونو به غر کیاز من بهتون نزد یک

زده مامان  یحرف نیهمچ یک: حس و حال بسنده کردم  یصدا بهش زل زدم و آخر سر فقط به دو جمله ب یب

 جان ؟

 ؟  نمتونیب یبگه ؟ مگه نم یکس دیمگه با -

 یدوروز ناراحت استادم بودم ، شما الک هیمن فقط ..  ستین يزیچ: کنارش گذشتم و وارد اتاقم شدم  از

 .روزا  یبه باق نیداد مشیتعم

 یتیچه اهم.. زدم  يپوزخند.. نشده بود ، اما به همون اعتراض کوتاه بسنده کرد و دنبال کارش رفت  یراض

 ؟ یمن یو ناراحت یداشت اصال خوشحال

که انگار منتظر بود تا مامان سرگرم دوخت و دوزش بشه تا حرفش  دهیکردم که سپ یجورابم رو به پا م داشتم

 تخت نشست ياش رو از در باز اتاق گرفت وجلو اومد و کنارم رو هیکنه ، تک رو شروع

 ؟ میهم هیشب یلیمن و تو خ یدونست یم -

 یآروم بود و چشمهاش پر مهربون صداش

 از چه لحاظ ؟: نشستم  صاف

 تو لک میریم یطور طوالن نی، ا میا دهیرنج ایناراحت  یلیخ يزیچ هیاز  هی ینظر که وقت نیاز ا -

 ستمیمن ناراحت ن -
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اون طور پشت  نایس یاومد ، وقت شیفرنوش و خانواده اش پ يپسر عمو ياون مزاحمت و بد رفتار یوقت -

ها ، از خانواده خودم  بهیاز غر شتریحق با من بوده باشه ؛ من ب دیلحظه فکر نکرد که شا هی یزنش در اومد و حت

 یاونقدر که م. مرگ کردم  يآرزو يباردوسه  یونقدر که حتا.. ناراحت شدم  یلیخ...  نمیو واسه هم دمیرنج

حاال که اون ... که زمان گذشت  واشی واشی....  یول.  رهینم ادمیوقت از  چیاون روزا ه يدونم خاطره 

که  يزیچ... حال  نیوبا ا. مقصر بودم  یکم دیکه خود منم شا دمیرس جهینت نیبه ا.. شده  نیها ته نش یآشفتگ

برام مهمه که چطور  نیاالن ، فقط و فقط ا.  میداشت ریچقدر تقص هیبق ایخودم  هک ستین نیاالن برام مهمه ، ا

 نیبشم که اگر هم همچ يبرگردم ، شاد باشم و اونقدر قو ی، چطور به زندگ وفتهیب یاتفاق نینذارم همچ گهید

، زمان که بگذره ، دردت  اوشیس...  مینیرو ازش بب صدمه نیکمتر زانمیکنم که خودم و عز يافتاد ، کار یاتفاق

 هیرو واسه گذشتن از  تیاگر سع... کنه  یرو دوا نم يدرد چیغصه خوردن ه یفهم یکه کهنه بشه ، تازه م

 .  يدیهات رو هم از دست م یخوش ي هیو بق یمون ی، تا ابد توش م یبحران نکن

کردم تنها چاره اش گذشتن از  یوقتا فکر م یداشتم و بعض يآره ، درد بد.. شونه ام گذاشت  يرو رو دستش

تونستم  یم ییواسه رها يچه کار... کنه  یم شتریدرد رو ب نیفقط ا ییکردم جدا یحس م یو گاه نوئهیم

 نباشم ؟ مونیانجام بدم که بعدها پش

اتفاق  يا گهید زیچ ایدونم مشکلت فقط همون مخالفت مامانه ،  ینم: دستش به شونه ام کم جون بود  فشار

مشکل بنده هاشو  يجور هی ییوقتا هیاول از همه توکلت به خدا باشه که ..  ی، ول یجور تو لک نیا ایافتاده تازگ

رسه رو واسه حل کردن  یکه به فکرت م ییو بعد اون ، همه راها. مونن  یکنه ، که خودشونم مات م یحل م

  ومدیتر از همه م دیبود که به نظرت بع یراه حل يفرج کارت تو دی؟ شا يدیخدا رو چه د.. مشکلت امتحان کن 

 ...راه ها  يهمه .. راه حل ها ؟  ي همه

نشستم و سر فرصت فکر  یم دیبا. حق داشت خواهرم .. جا به جا شدم  یانداختم و کم یکیاون  يپام رو رو هی

 ينور يکنم از مشکالت دوباره  ید که سعبو نیکار ا نیفعال بهتر ی؟ ول ادیاز دستم بر م ییکردم چه کارا یم

کمک کنه تا کم کم آروم تر بشم و  ونستت یگذاشتم ، م یکار م نیا يکه برا یزمان نیهم... کنم  يریجلو گ

خبرم  یطور ساکت شده و ب نیهو ا هیچرا  نکهیاز ا.. بشه  نویاز خود م يخبر ایکنم  دایپ یراه نیب نیا دیشا

 . تونست کمکم کنه  یم.  ممیتصم يتونست موثر باشه تو یو حرفهاش ، م دنشیگذاشته ؟ د
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خانم  زیکارش همونجا کنار م زی، که م یمعاون آموزش یاش نبود و فقط منش یورود دکتر آزاد ، منش وقت

صبر کردم تا صحبتش با .. اومده بود اشاره کرد  شیکه براش پ یکیبود ، در جواب استاد ، به کار کوچ یصولت

 خانم سعادت پور تمام بشه و جلو رفتم

 ؟ رمیچند لحظه وقتتونو بگ شهیم. استاد  سالم

 تو ایب. سالم  کیعل-

 .هم اگه اومد ، بگو تو اتاقمم یخانم برات. اتاقم  ادیاومد ، بگو ب یخانم صولت: رو به سعادت پور کرد  و

 خوب ؟: نشست  زشیپشت م. .. به سمت اتاقش به راه افتاد  يا حرف اضافه یب و

 ..من ... راستش استاد -

کرد ؛ از  یحالم رو بد م نمینگذشته بود و هم یمیماه هم از فوت دکتر کر هیدونستم چطور بگم ؟ هنوز  ینم

 کردم یهم رفت و مکث يناخودآگاه اخمهام تو... داشتم  یدرخواست نیهمچ نکهیا

 نیبش-

 ؟ نیرو به کدوم استادا داد یمیدکتر کر يبپرسم درسا..  شهیم-

 ؟ يخوا یم تیواسه چ: اونم تو هم رفت  ياخمها

ارائه شده  يدرباره درسا نکهیاز ا ای،  هیمیدونستم اخمش از بردن اسم دکتر کر یدونستم چطور بگم ؟ نم ینم

 ؟ دمیپرس

 ؟ نید یانم دکتر کاله کج نمکالس ما رو به خ نمیخواستم بب یم... من ... راستش -

 دکتر کاله کج ؟ یگیم یتو سر چه حساب. بهتره  میبسپر يچرا ؟ کالس شما رو که به دکتر نور-

 يا گهید زینکرده چ يخدا ایترن  فیضع يخواستم بگم دکتر نور یمن نم.. من :  میبه پشت گردنم کش یدست

 .. فقط . 

 يباعث شد تو شیترم پ.. دارن که  رانیو خانم ام... با من  یمشکالت هی شونیراستش ا: زدم  ایرو به در دلم

 بذاره  ریقضاوتشون نسبت به عملکرد مون تاث

 . تونستم بگم باهامون لج کرده  ینم نیمحترمانه تر ازا و

 دادم از عمق ماجرا حیخباثت بود اما ، ترج دیشا... جاش جا به جا شدو دستهاش رو از هم باز کرد  يتو یکم

 ... یرو از سمت معاون آموزش شونیتالششون رو کردن تا ا یمیخاطر هم دکتر کر نیبه هم یحت: خبرش کنم 

 .دونم  یم-
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 دونست ؟ چطور ؟  یم-

 بکنه ؟ يکار نیتا همچ ستهیبا يدکتر نور يچطور تونست جلو یمیدکتر کر يفکر کرد. دونم  یم نویا-

 يا گهید یسمت رسم چیه بایاستادا ؛ تقر سیکه ؛ گذشته از احترامش پ یمیگفت ، اونم دکتر کر یم راست

 دانشکده نداشت  يتو

باز  يکه دکتر نور یکن یتو فکر م.. حاال ... گذاشت  زیهمه چ انیمن رو در جر یمیهمون موقع ، دکتر کر-

 بزنه ؟ يکار نیهمچ بازم بخواد دست به یکن ی، نه ؟ چرا فکر م بادیبکنه ، اگه از دستش بر  يبخواد کار

مطرح کردنش هم ، فقط و فقط به .. خبر نداشت که  يدکتر شوشتر ي هیاون که از قض.. و من کردم  من

 گفتم بهتر بود ؟ یم یچ.. پس .. زد  یوجهه خودمون ضربه م

 ينور انجام داد ، دکتر یمیکه دکتر کر يکار ي هیبعد قض. استاد  نیخبر ندار زیشما که از همه چ.. راستش -

 نیحتما قصد دارن همچ شونیکه ا ستین نیخوب ، منظور منم ا یول. شده بود  یاز دست ما عصبان یلیخ

نگرانش  میهمکالس ایمن  که ادیب شیپ یتیموقع نیاصال همچ نیخوام نذار یکنن ، من فقط ازتون م يکار

هم  نویا.  شونهیا ریتقص می، فکر کن میبدست آورد يبد جهیاگر نت ای،  ادیب شیپ یو مضطرب که حاال چ میباش

زنه ،  ینم شونیا يبه سوابق کار يکالس ، صدمه ا هینگرفتن . خوام  یم يدکتر نور يخودم ، هم برا يبرا

 نیهم.  نیترم و باهامون مدارا کن هی نیخوام هم یم قطمن ف..  ارهیم شیهم براشون پ یمشکل چیه

 ستی؟ فکر کنم اسم دوتاتونو تو ل نیکن یم کارینامه اتونو چ انی، پا میترم رو باهاتون مدارا کن نیاونوقت ا-

 . دمید یمیدکتر کر يدانشجوها

 ... ـیفقط م.  میریگ یبا دکتر همت پور م.. اونو -

 دیکار کنم ؟ من هنوز تائ یدونستم چ ینم... تو اومد  یاضیگروه رشته ر ری، مد یبه در خورد و خانم برات يا تقه

 بهش اشاره کنم  مایمستق یدکتر برات يشد هم جلو ینم. آزاد نگرفته بودم  رو از استاد

من بعدا : نشستن ، بلند شدم و پشت بند عرض ادب به اون ، رو به دکتر آزاد کردم  يتر که اومد برا جلو

 شمیمزاحمتون م

 مینیبشه ، بعد بب لیجلسه گروه تشک دیدرباره کالستونم ، با. به سالمت : اون ، به بعد موکول نکرد جوابم رو  اما

 ؟ شهیم یچ

 يقصد داشت تو ای؟  میگردن بذار شدیجلسه گروه مطرح م يکه تو یخواست به هر چ ی؟ م یچ یعنی نیا

 جلسه گروه خودش دکتر کاله کج رو مطرح کنه ؟



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ٣٢٩ 

 ؟ میجلسه گروه صحبت کن يتو یدرباره چ-

 .شون  ییدرباره جبر جابه جا: داد  یاز من گرفت به به دکتر برات نگاه

 ، نگران نباش شهی؟ حذف نم هیخوب ، حاال مشکلت باهاش چ. ارئه شده بود  یمیبا دکتر کر! آهان -

 خواد با دکتر کاله کج ارائه بشه یم.  گهیبه خاطر ارائه اش م-

با گروهه ، شما  زایچ نیا.  گهید شهیارئه م ي؟ با دکتر نور یکاله کج ؟ واسه چ: ابروهاش انداخت  يتو یگره

 دیاستاد خاص ارائه بشه ، با هیدلتون بخواد با  یلیاگرم خ...  شهیم لیتشک یکه با ک نیخواد دخالت کن ینم

 درس رو گرفتن  نیکه ا ییهمه بچه ها.  نیهمه اتون امضا کن

 کنم ؟ کاریحاال چ. کرد  یمطرح نم یبرات يکاش جلو... و نگران به دکتر آزاد نگاه کردم  ناراحت

 دونن یقانونا رو م نیگروه هم هستن ، بهتر از من ا ریمد یخانم برات.  یامضا جمع کن دیکه ، گفتن با يدید-

  یهمه بچه هاتون جمع کن يامضا دیهمون که گفتم ، با: حرف استاد آزاد رو ادامه داد  نانیاطم با

بچه ها رو از آموزش  ستیپس من برم ل:  شترهیبرسم ب جهینت راه به نیاز ا نکهیاحتمال ا..  ستین يا چاره

 ؟ رمیبگ

 به دکتر کاله کج ؟ يداد ریگ نقدریا یواسه چ یبرو ، ول-

و دکتر همت پور  يآخه ، دکتر نور: پس بهانه آوردم .. باشه  يخوام نور یبگم که فقط نم میتونستم مستق ینم

 .  نیدرس بردار نیتون یواحد نم 18از  شتریسررشون شلوغه ، شمام که ب

 به سالمت  گهیبرو د: داد  صلهی، دکتر آزاد بحث رو ف شتریب يقبل پرس و جو و

 نی؛ ا شدیهم م نوینه اسم ؛ که شامل خودم و م دنید.. بچه ها رو از آموزش گرفتم  یاسام ستیکه ل یوقت

از اون . کردم هم نبود  یکه فکرش رو م یبه اون آسون. ..دارم ، اما  شیدر پ یداد که کار آسون یرو بهم م دینو

، به  هیبق دنید يبرا! بود  يخانم موسو نشو یکیبودن که  ياهواز گهیمونده ، فقط دو نفر د یهفت نفر باق

از اون پنج  یکی... شدم  یم دینبا دیحال نا ام نیبا ا... ، مجبور بودم تا شهرستان برم  وریشهر التیخاطر تعط

کنم  دای؛ پ نویاصال خود م ای؛  يتونستم به کمک خانم موسو یرو م گهید يتا 4معلم خودمون بود و  ينفر ، اقا

. 

... بهانه سراغش برم  نیتونستم ال اقل به ا یم... گرفتم  یدر نظر م دیامضا گرفتن رو هم با نیهم تیمز اصال

اگه .. اما . بکشم  شیرو پ يتر تیپر اهم يزهایس ، چو کال ينور تیاهم یتونستم وسط وسط بحث ب یم

؟  یبود که بهش دادم چ يوعد ا لفاز خ شی؟ اگر ناراحت یمن بود چ یعرضگ یب دیو شا یاز بد قول شیناراحت
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براش  ادیخلف وعده به نظر ب دیبذارم ، چرا با شیتونم پا پ ینم يزود نینه ، من که بهش گفته بودم به ا یول.. 

 .مشکالت حل بشه  نیا نهایزود تر از ا یلیدونست خود من انتظار داشتم خ ی؟ اون که نم

 یخواد احوال یخانم م نیگفته بود از نازن..  نویو در اصل م يکردن خانم موسو دایپ يتماس گرفتم برا دیمج با

 چطور بود ؟ "احوال  " نیخواستم بدونم ا یو م رهیازش بگ

 یم. بهانه نیرو هم بکشونه اونجا به ا نویسر به خونه شون بزنم تا م هیگفتم ،خواست که رو که بهش  موضوع

 نیگفت ا یم. میسر ناقابل بهشون نزد هیکه ازماه عسل برگشتن ،  یکه از وقت میمعرفت یما ب يگفت هر دو

که از  یقبول کردم اما هرچ.  میکن یباهاشون تازه م يداریطور ال اقل به خاطر کار خودمون هم که شده ، د

 شینیب یم يایخودت م: جمله قناعت کرد  هی، جواب نداد و فقط به  دمیزنش پرس یاحوالپرس ي جهیو نت نویم

 .  گهید

 لیخوب بود ، اما دل يچند ساعته ، پر از حس ها ینیهم نش نی، ا يحضور دارید نیمن ، هر چند که ا يبرا و

 ...  دنیشوق د نیرو نداشت ا شتریب يخبر یتوان فراهم کردن طاقت ب. اشم تاب دونستن ازش نب یشد ب ینم

 هی، پشت بند  ستیبا زبون قادر به قانع کردن من ن دیکه د یهم نشدم و وقت دیمج فیحال ، حر نیبا ا اما

 هیکردم ، قرار فردا شب رو با  یکه نثارش م ییها راهیغرو لند ها و بد و ب ونیخداحافظ کوتاه ، قطع کرد و م

 الیلبهام نشوند تا با خ ي، لبخند رو رو شکنار " یخودت یهم گفت یهر چ " هیکوتاه گذاشت و با آوردن  امیپ

 .. آماده کنم  یدرست و حساب یمهمون هی يراحت ، خودم رو برا

اثر گذاشته و توجه مامان رو هم خونه  يرفتارم تو يرو نیتاب بودم و ا یقرار و ب یبه عصر فردا برسم ، ب تا

تا از  دیچییپ یکرد و بدتر به پر و پام م ینگاه م یمنف دهیبه د شتریهر چند که اون رفتارم رو ب. جلب کرده بود 

جواب  ریتکون دادن سر و پشت گوش انداختن ، از ز ا، فقط ب شهیحوصله تر از هم یو من ب ارهیمشکلم سر در ب

 دینو نیکرد ، ا یهر لحظه قلبم رو احاطه م يکه در انتها يناشناخته ا یحال ، نگران نیبا ا. رفتم  یدادن در م

، کار رو  شیتشو نیدور کردن ا يمورد نبوده و تالشم برا یمادرانه اش کامال هم ب صیداد که تشخ یرو بهم م

 ینباشم که حت یدق ي نهییآ نییاز ا شتریبزنم تا ال اقل ب رونیکه دوساعت زودتر از خونه ب رسوند ییبه جا

 سوالش رونداره نیو معمول تر نیجواب دادن به ساده تر يحوصله 

بلند  بمیج ياز تو میگوشش يشده و صدا می، ساعت هفت و ن دمیرس نیو نازن دیبه پشت در خونه مج یوقت

زنگ گذاشتم و سرم رو به عقب  يدونستم که خودشه و فقط دست رو یجواب بدم ، م نکهیبدون ا... شده بود 

پا گذاشته  ریکه اون شب ز يریساعت گذشته رو دور و بر خونه پرسه زدم بودم ، تمام مس کی.... برگردوندم 
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 يدیبا نا ام... اون روز و شب ... کرده بودم و لحظه لحظه با هم بودنمون رو مرور کرده بودم  یرو ط میبود

بود ،  یشب خوب...  يدواریخوب و با ام.. خوب تمام شده بود ...  تیه و در نهاکرد دایشروع شده بود و بد ادامه پ

که  شدیامشب بهتر تمام بشه ؟ م شدیم یعنی... هاش  یبگیکمبود هاش ، غر ودبا وج... هاش  يبا تمام بد

 بیغر بودمطمئنا ؛ فقط اگر اون حس یخوب یلی، اصال شب خ شدیم...  شدیرو برگردونه ؟ م يدواریبازهم ام

 داشت  یدست از سرم بر م

لبخند ... نشسته بودن  يمبل ، پشت به در ورود يرو نویخانم و م نیبه استقبالم اومده و نازن دیورود ، مج وقت

که اون همه دلتنگشون  ییچشمها دنیهر چه زودتر د يرو پشت سر گذاشتم و برا دیمج بیگل و گشاد و عج

 ... شده بودم ، پا تند کردم اما 

به عقب برگردم و  شدیباعث م... هام شک کنم  دهیبه د شدیبه هم فشرده ، باعث م يروح و لبها ینگاه ب اون

 بودم ؟  ومدهیرو از نظر بگذرونم ؛ من اشتباه ن دیدوباره صورت مج

 گهید نی؟ برو بش اوشیس يسادیچرا وا -

 ستادهیا يدختر... که  ییبه طرف جا ، دیکشیبود که من رو به دنبال خودش م دیمج. خودش بود  ي، صدا نه

 سرد و ساکت بهم زل بزنه ؟ نقدریمن باشه و ا ينویم شدیمگه م! خواستم باور کنم بهشت منه  یبود که نم

شدم  رهیمن گرم بودم اما از سکون اون سرد شدم و مثل خودش خ... و اون سالم کردم  نیرفتم و به نازن جلوتر

 رو که انگار گم شده بود یکنم بهشت دایجزء صورتش تا پ شدم به هر حرکتش ، هر رهیخ.. 

 کمکت امیب: کرد  تی، اون هم تبع " نیبخور ارمیب يزیچ هیمن برم  "خانم که از جا بلند شد که  نینازن

به  نیرو بذار ییرایپذ گهید. تو آشپزخونه  نیخواد ، شما از ظهر تا حاال خسته شد ینم: مهلت نداد  دیمج اما

 عهده خودمون

 !همراه همسرش به طرف آشپزخونه رفت  و

از صبح ...  یخام الیچه خ!  دمشیزدم ند یپرسه م نییکه اون پا یساعت کیاون  يچرا تو دمیفهم یم تازه

  هودهیمهمون دوستش بوده و انتظار من ب

که  یمن " یخوب "تنها گذاشتنمون بوده که در جواب  " زیچ هی "دونست که منظور از اون  یاون هم م مطمئنا

قناعت  یجون مهین "ممنون  "خودش جمع شد و به  يبه سمت عادت بکشونم ، تو یداشتم جو رو کم یسع

 کرد 
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نبود که فقط محض باز کردن سر صحبت باهاش ،  يا بهیکه روبروم نشسته بود ، غر یزن.. از رو نرفتم  اما

هر لحظه  يکرد و شاد یم ینیام سنگ نهیقفسه س يبود که هر قطره اشکش رو یاون زن... پرونده باشم  يزیچ

 لبش گره خورده بود يام ، به لبخند رو

تر  کیدوستت نذاشت نزد ی، ول يکرد یم یتاب یب یلیخ.  ينگران بودم ، به خاطر روز خاکسپار. خداروشکر  -

 ...کـ  يبهش نگفته بود.  امیب

 ؟ نیخطاب نکن "تو  " نقدریمنو ا شهیم. نبود که بگم  يزیچ -

 !حضور نو ظهور  نیکرد ا یبودم و من رو شوکه م دهیکه تا به حال ند يبار به تند نیا.. شده بودم  رهیخ دوباره

 ؟ يهمه دور نیاندازه هم حق ندارم ؟ بعد ا نی؟ تا هم یکم منو درك کن هیتو هم  شهیم.. نه .. من  -

 دیبا. کرده تا من برم  یاگر اشتباه م.  نیدار یمهم یلیگفت کار خ نینازن: رو چنگ زد  فشیجا بلند شد و ک از

 برم خونه

ذره ،  هیاگه تو  شهیم یهامو ؟ چ ینگران یکن یحالمو ؟ درك نم ینیب یبه تو بگم اخه ؟ نم یمن چ..  یلعنت

 کنم ، نگفته بودم ؟ یم يطر تو هر کار؟ من که گفته بودم به خا يایذره باهام راه ب هیفقط 

 يخوا یاز دستپخت خودتم نم... هنوز  می؟ شام نخورد نویکجا م: شد  دایپ مهیسراس دیو مج نینازن سروکله

 ؟ يبخور

گفته : شونه انداخت  يرو رو فشیجمله آخر بگنجونه ک يخواست تو یکه دوستش مثال م يتوجه به طنز یب

 نیکه از صبح تا حاال من و عالفش کرده بود یکار مهم نیانگار ا. دارن  یبززرگ منش کار مهم يآقا يبود

 پس بهتره من برم. نداره  یاصال وجود خارج

 ایمگه س یبهش گفت یچ: من رو مواخذه کرد  يجد یلیبود که خ دهینگاهمون د يتو یدونم چ یاما نم دیمج

 ؟ 

به هر حال ، حاال . بکشه شیرو پ يمهم تر يزایداده چ حیانگار ترج یول کار مهم که داشت ،: اون رو متوقف  و

هم  ایبعدش اگه س.  نیبمون ششیاول دوستتونم که شده ، شامو پ یمهمون ی، ال اقل واسه دلخوش نیکه اومد

  گمیاومدن رو بهتون م نیا لینگفت ، خودم دل

که  ینینازن یکدوم ؛ حت چیه!  میکدوم قصد شکستنش رو نداشت چیکه ه یسرد از سکوت... بود  يسرد شام

به طعم غذا  یبود و سرماش ، انگار حت يشام سرد... دلبسته  طیمح نیمشخص بود چقدر به دوستانه بودن ا

 ... برده بود  غمایزبونم به  ریکرده و تمام مزه اش رو از ز تیهم سرا
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؛ که  میقبل يبلند شدم و به طرف جا يا "دستتون درد نکنه  "از چند لقمه نتونستم تحمل کنم و با  شتریب

از  شیب نویعکس العمل م... کردم  یفکر م هیتا قبل از اومدن بق دیبا... بهشتم بود ؛ رفتم  يرودررو یزمان

که به خودم قول داده بودم ازش  ی؟ من هشد یدونستم چ ینم! بود  ینیب شیقابل پ ریکه انتظار داشتم غ يزیچ

که سه هفته برام سه  یمن... که  یترك کردن و نکردنش ، من يبودم برا ریکه با خودم درگ یکنم ، من يدور

 ادیقول و قرارهام رو با خودم از  ينگاه ، همه  نیشده بودم که با اول دنشیتاب د یماه گذشته بود و اونقدر ب

نشون داده بود ، نه تنها دست و پام ، که  که از خودش يپا شدم ؛ مقابل اون همه سرد ودست  یب... برده بودم 

گفت حاال که اون هم با تو موافقه ،  یگفت خوب شد ، م یدلم م هی... همه تمرکز ذهنم رواز دست داده بودم 

، مهم  هیچ لشیدل ستیمهم ن.  ي، کمر همت رو ببند یاستقبال کن دیخواد ، تو هم با یم ییکه اون هم جدا

 یگفت م ی، م يسرد نیا لیگفت مهمه دل یام م گهیدل د... اما ! ست دو طرفه است خوا هی نیکه حاال ا نهیا

گفت اصال هنوز  یم. کدورت رو  نیببره سر منشاه ا نیخواد از ب یگفت م ی؟ م شهیخواد بدونه چرا داره طرد م

بردم ، چطور  ادیرو از  زیطور همه چ نیا دنشیهفته ند سهکه با  یگفت من ی؟ م یقاطع رو نگرفت میکه تصم

 عمر ؟  کی يبودن به قولهام رو برا بندیتونم تحمل کنم پا یم

 شنوم ؟ یخوب ؟ م-

 ستادهیخود برزخ ا يتو... بهشت نبودم ، من  يرودررو گهیمن د.. رو بلند کردم ؛ روبروم نشسته بود اما  سرم

 یلم رو که ساز خودت رو محرف د يشنو ی؟ نم يشنو یشنوم ، وقت نم یم یگ ی، چطور م یلعنت "... بودم 

 " ؟یکن یبه دردام اضافه م يعذابم رو که درد ینیب ینم ؟یزن

 ؟ اوشیس-

 !من شده  يچه خوب که خودش هم همنوا... گفت  یدلم راست م... چشم دوختم  دیمج به

به رحمت خدا رفته  یکه حاال که دکتر کرم يگفته بود: جواب دادم  دیبرگردم ، به مج نویبه طرف م نکهیا بدون

 ؟ ي، ممکنه درساشو بدن به نور

 .برگشتن  يبود برا ریمتوجه اشاره اش شدم ، اما د.. گردوند  نویمن و م نیکرد و نگاهش رو ب دیسر تائ با

دکتر آزاد ،  شیمنم رفتم پ. کنن  یم مشونیاستادا تقس هیبق نی؛ ب دنینم يخوب ، همه رو که مسلما به نور-

خبر  ينور يکه خودش هم از گند کار ییاز اونجا. ما رو بده به دکتر کاله کج  ییرجابه جاازش خواستم جب

 يریاز همه بچه ها امضا بگ دی، گفت که با داشدیسر و کله اش پ یهمون موقع برات ینگفت ، ول يزیداشت ، چ

 ...حاال هم . 
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رو  ي، هم شماره تماس خانم موسو دیامضا کن نویخوام ا یهم ازتون م: آوردم  رونیب فمیک يرو از تو برگه

 نیبد

 ؟ یواسه چ میمر-

 قدغنه ؟  شونمیحرف زدن با ا: چشمهاش زل زدم  يعکس العمل تندش سربلند کردم و تو از

  رمیبچه ها رو هم ازشون بگ هیشماره تماس بق نکهیامضا گرفتن ازشون و ا يبرا: کردم  یمکث

 . گمیخودم ، بهش م نیبرگه رو بد-

 کارا رو انجام بدم نیخودم ا دمیم حیترج.  ستیالزم ن-

 ؟ نیشما شماره تماسشونو دار: برگشتم  يبه طرف خانم نامدار يا گهیبدون مهلت حرف د و

 ... یآره ، ول: تکون داد  سر

 نشیبهم بد شمیممنون م-

تا  رهیبگ یتماس هیامشب باهاش  نیکردم ، ازش خواستم خودش هم هم ویرو که آورد و شماره رو س شیگوش

 قصد رفتن کردم دشیداشته باشه ، و به محض تائ يا نهیزم شیپ

 .امشبتون  ییرایممنون از پذ. خانم  نی، دستتون درد نکنه نازن گهیخوب د-

 ینامه نگفت انیدرباره پا.  ایصبر کن س-

 یچشم م دیخواستم نگاهم رو به چشمهاش گره بزنم ، هنوزم از ترس دوباره متزلزل شدن ، به مج ینم هنوز

خانم  یالبته من از طرف هردومون گفتم ، ول.  میریگ یاونو که من به دکتر آزاد گفتم با همت پور م: دوختم 

 گهیگروه حاال د دمیال مهرچند که احتم.  رنیخوان بگ یکه م يتونن برن خودشون با هر استاد یم رانیام

کنم دکتر آزاد با دونستن  یحال فکر نم نیبا ا یول رهیبگ میتصم میبود یمیکه با دکتر کر ییخودش واسه ما

 هم مونده ؟ يا گهید زیچ...  میفتیکدوممنون با اون ب هی، بذاره  يمشکل ما و نور

 يا "دستت درد نکنه  "توجه به  یگم شد و باعث شد ب دیمحکم مج ي "نه  " يلبش ، تو ریز "ممنون  "

درنگ ازش گذشتم و به  يبدون لحظه ا... رو به همراه داشت ، دوباره بهش چشم بدوزم اما  دیکه دست مج

 . بس بود تعلل ... خوش و بش دوست همراهم جواب دادم 

 دنیا دبه همراه داشتن چشمهاش ت يبه خاطر سپردن جزء به جزء صورتش ؛ برا يلحظه هم برا کی همون

.. رو تنها نگذاشت  المیلحظه خ کیکه تا لحظه ورودم به خونه ،  ییداشتن چشمها يبرا.. بود  یدوباره اش کاف

 گذاشت  یکه من رو تنها نم یالیخ يبرا
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... مامان روبرو شدم  دیجد يکه با مهمونا یحوصله بودم وقت یخسته و ب..  دمیکه به خونه رس یبودم وقت خسته

بهم  ینگاه میسرش رو برگردوند و ن هیمادرش نشسته بود و با ورودم ، همراه بق يخونه ، روبرو نیا روزیپسر د

 از خود حالل زاده اش  نمیا: انداخت 

 ! دمید یم گروی، بار اول بود که همد یموندن ادیانگار نه انگار بود که بعد اون خوش و بش به  و

 

بده  نویاهواز ، ماش میایبار ب هیواسه دکتر فرنوش هر دوهفته  میگفتم حاال که ما مجبور یداشتم به مامان م-

 ؟ يتو که الزمش ندار. دست من 

گفت ، حتما  یرو م نی؛ اگر پسرش ا رمیبگ يدیبه صورت مامان نگاه نکردم تا تائ یحت... داشتم اما  الزمش

 نه ، واسه خودت: کنار دستش گذاشتم  زیم يرو رو دیبه سمتش رفتم و کل... بود  یخودش هم راض

 نیایاتاقم ن.. بخوابم  رمیمن م:  ستادمیآشپزخونه ا ي، کنار ورود دهیسپ دنیطرف اتاقم رفتم و فقط با د به

بودم و  داریب.. که رفته بودن  یبودم وقت داریشب قبل ب... و فرنوش نبود  نایاز س يشدم ، خبر داریکه ب صبح

بود که  یعیباالخره بعد نماز خوابم برده بود ، طب یوقت.. مختلف ، فقط به سقف زل زده بودم  يدوباره پر از فکرا

 دهیحال و خواب آلود ، لباسهام رو پوش یب. کرد  دارمیب هنگذاشته بود و ساعت د دهیوقت بخوابم ، اما سپ ریتا د

 ي؛ عازم بشم که جلو مینیبب گرویهمددانشگاه  يتو دهیم حی؛که گفته بود ترج يخانم موسو دنید يبودم تا برا

 روم سبز شد

 ؟ نایجلو س یرو گذاشت دایکل یحرف چیه یطور ب نیهم یتو واسه چ-

 یچ گهیبود ، من د یراض نیصاحب ماش: رفتم و دست و صورتم رو شستم  ییتوجه بهش به سمت روشو یب

 کاره بودم ؟

 ي، بعد تو اومد نویماش يکه تو الزم دار میده بودبود ؟ ما دوساعت تمام باهاشون چونه ز یمامان کجا راض-

 ؟ چویکف دستش سوئ یصاف گذاشت

 نینذار هیاز من ما یالک نیخواست یم-

که فقط واسه  يدینفهم.  یفهم ی، م یکن ی؟ دلم خوش بود تو ال اقل فرق م هیچه حرف نیا: کرد  بغض

 ؟ يدیزود خواب نقدریبا زنش رفت ؟ ا ياومده بود و بعدش فور دایگرفتن اون کل

 ؟ یگیدرباره داداشت م هیحرف هیچ نیا!  دهیسپ: اومد  رونیاز اتاقش ب مامان

 . نبود  ی، اون وقت بگو صاحبش راض ایب: زدم  يپوزخند
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که  نیزن یحرف م يطور هی؟  نیگرفت شیچه طرز صحبت کرردنه که شما دوتا خواهر و برادر پ نیا!  اوشیس-

 نتونیکه بخوام فرق بذارم ب تونمیو منم نامادر ستیانگار اون داداشتون ن

 خداحافظ. من رفتم : طرف در راه افتادم  به

 ؟ چت شده تو ؟ يریبا توام ، کجا م اوشیس-

 ؟ چت شده تو ؟ يریبا توام ، کجا م اوشیس -

از  نیهست یشمام اگه ناراض. خسته ام  گهیمادر من ، فقط د ستین يزیچ: آخر به طرفش برگشتم  ي لحظه

 والسالم ، خداحافظ. خوام سوارش شم  ینم گهی، چون من د نیریازش بگ چویسوئ نی، خودتون بر نیدادن ماش

جمله اش نه از  نیبودم اما ، اول دهیرس ریساعت د مین... کمک بهم کرد  ي، تمام تالشش رو برا يموسو خانم

 ! بود  نویکردن من ، که از رابطه ام با م رید

 دهیدونستم از کجا فهم ینه ، نتونسته بودم اما نم...  "بود ؟  یاز چ شیناراحت نیبفهم نیونستت "بود  دهیپرس

 بده میکرد دلدار ی، سع میجواب یبود که در جواب ب

چش شده ، اون موقع  نیبفهم دیاول با یکم زمان ببره ، ول هی دی، شا نیصبر کن. ان شااهللا  شهیدرست م -

  ادیم شیوصالحه پ رهیخ یان شااهللا که هر چ.نیکن دایواسه اش پ یراه هی نیتون یحتما م

 یبگم ؟ من که نم دیبا یدونستم چ یدونه ، اما بازهم نم یرو م زیحرف ، علنا اعالم کرده بودکه همه چ نیا با

 تونستم ؟  یدختر درددل کنم ، م هی شیتونستم پ

که شماره  ستیاز ل ییامضا کرد و بعد با خانومها. روش گذاشتم  شیو نامه رو پ ستیکردم و ل یکوتاه تشکر

رفت و قرار شد خودم دنبال کار  یبود رو خودش به سراغش م يکه اهواز يتک نفر. شونو داشت تماس گرفت 

و به خاطر عدم شناختشون از استادا  نبا کاله کج نداشت یکدوم مخالفت چیخدا روشکر ه...  رمیرو بگ گهینفر د 4

بهانه رو هم به  نیدرواقع ، هم. ، کار تمام بود  دهیخوش قلق تره و بهتر نمره م ياز نور میگفت یکه م نیهم، 

 یداد ترفند انتخاب جهیو خوش بختانه نت میعلم کرده بود ينور يانتخاب کاله کج به جا يبرا لمونیعنوان دل

 ! يخانم موسو

 کارینگفته بودم که چ دهیبه مامان و سپ.. گشتم  یعصر بر م و زدمیم رونیهفته ، هر روز صبح از خونه ب کی تا

کردم که با وجود  یخدارو شکر م! کردن هام  رید يشده بود برا يپام هم ، بهانه ا ریز نیکنم و نبود ماش یم

 !نفعم تمام شده بود  هدر کل ب نایرفت و آمد ها ، کار س نیو زمان بر بودن ا نهیهز
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رو  یدادن نامه امضا شده بچه ها به دفتر گروه مراجعه کردم تا خانم برات يها برا یکه بعد اون دوندگ یوقت

 !دفتر هست  يتو یگروه به من نگفته بود کس یمنش..  ستادمیاونجا ، مردد ا يدکتر نور دنی، با د نمیبب

 ؟ یداشت کاریچ. تو بزرگ منش  ایب -

 نیگفته بود: گذاشتم  زشیم يدستم رو رو يتو يرگه ، ب اندازمیب ینگاه يبه نور نکهیرفتم و بدون ا جلوتر

 ...با دکتر کاله کج  ییارائه جبرجابه جا يبرا

مطمئن بودم تا تهشو خونده ؛ .. نشست  يلب نور يرو يهم رفت و پوزخند يلحظه تو کی یبرات ي چهره

 دیفهم ی؟ باالخره که م یخوب که چ "باال انداختم  دید یکه نم يخودم و نور يبرا يذهنم شونه ا يتو یول

"  

  نمیخوب ، بذار بب یلیخ: حرفم رو قطع کرد  یبرات

آشفته شده  يخود نور شیاز مطرح شدنش پ یطور برات نیوسط بوده که ا ينور يپا هیقض نیا يجا هی مطمئنا

بود  ينور ینسبت به ناراحت يمهم تر يزایدر حال حاضر چ... خودم تکرار کردم  يو دوباره حرکت قبلم رو برا! 

 . که بخوام بهش فکر کنم 

جلسه گروه مطرحش  يفردا تو. خب  یلیخ: هم قفل کرد  يها رو کنار دستش گذاشت و دستهاش رو تو برگه

 .کنم  یم

 یاز عطش یتا کم ستادمیا يا " هیآب تصف "رفتن ، کنار  رونیقبل ب... زدم  رونیکردم و بالفاصله ب يتشکر

هنوز پوزخندش رو حفظ . برخورد کردم  يباال که اومدم ، با نور.. شده بود رو کم کنم  رمیبانگیروزها گر نیکه ا

 !کرده بود 

 يبررا نهایاز ا شتریکردم تو و اون دوستت ب یفکر م:  ستادیگفتم که روبروم ا یم نیبه اراده اش آفر داشتم

و به  یفتیطور دوره ب نیزم نبود اال! که اون همه هواتونو داشت  یاحترام قائل بشن ؛ واسه کس یمیدکتر کر

 یاگه م.. هه !  یبوده و فقط به فکر منافع خودت یرفته اون ک ادتینشده  یچیکه هنوز ه یهمه اعالم کن

 ...خواست  ینم.  شدمی، خودم زودتر دست به کار م ادیزود به سر م نقدریاش به شما دوتا ا یخوب خیدونستم تار

 یاون لحظه ، تلخ... کرد اما  یم يادآوری هیبه من و بق شهیرو هم نیا.. داشت  يزیزبون تند و ت شهیهم ينور

حرفها ، نه از سر سوزوندن من ، که از سر سوختن دل خودش  نیبفهمم که ا شدیصداش بود که باعث م يتو

و حاال فکر  ... یمیدکتر کر يادش رو برایز یلیاحترام خ.. دردونه بودنش رو  يبودم قبال دانشجو دهیشن! بوده 

منم کم از محبتش برخوردار .. نه چندان دور بوده  ياستاد سالها ياحترام برا يفرا يزیکردم اون حس ، چ یم
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که  یکه از دست رفته ، و محبت و محافظتم از کس یاحترام و محبتم به کس نیمجبور شده بودم ب... نبودم اما 

 کار  نیمجبورم کرده بود به ا یکیمجبور بودم ؛ ... رو انتخاب کنم  یکیمونده ، 

 ینقره داغ نم "نفر  هی " يمن و دوستم با کارا نهایاز ا شیمطمئنا اگر پ یدکتر ، ول دیفرمائ یشما درست م -

  فتمیطور دوره ب نیاز خود شما بخوام ، ا نکهیاز ا شیشدم پ ی، منم مجبور نم میشد

 گفتم و از کنارش رد شدم  يا "با اجازه  "و به دنبالش  گفتم

دکتر  " ییجبرجابه جا "، مدرس درس  میسر کالس حاضر شد دیشروع ترم جد يبرا یچهار روز بعد وقت سه

 . کرد  نییترم ، تع انیزمان م ينحوه تدرسش رو به عالوه  ییکاله کج بود که با خوش رو

کالس  يتو يبه همراه خانم نامدار نویکه م ياز کالس مونده بودم و درست لحظه ا رونیآخر ب يلحطه  تا

داشته  باشیرو نسبت به صورت ز دید نیرو انتخاب کنم که بهتر ییبود ، پشت سرشون رفته بودم تا جا دهیچیپ

ساده جلو نرفته  یاحوال پرس هی يبرا یحت نکهیقول و قرار هام به خودم ، با وجود ا يبا وجود همه ... باشم 

 يفرصتها نینتونسته بودم از ا یمن لعنت... تا بهش چشم ندوزم  رمیخودم رو بگ يجلو نتونسته بودم... بودم اما 

به خودش  شتریو ب شتریدرد ، ب نیا ینیریکنه ، اما ش یم شتریرنجم رو ب نیدونستم هم یم نکهیکوتاه بگذرم با ا

 ..منو  دیکش یم

، نگاهم به سمت چپ بود و  سهینو یتخته م يباشه که استاد رو يزیحواسم به روبررو و چ نکهیاز ا شتریب

که  يناخواسته ا قیشده بود ، که تنها با تاللو چشمهاش به خودم اومدم و با اخم عم ياراد ریکار غ نیا نقدریا

 شدم  رهیو به روبرو خ بگردوندمبود که کرده بود ، رو  يریمچ گ یاز ناراحت یدونستم ناش یخودم م

الزم بود که با .  شدمیم هیتنب دیکه لورفته بود ؛ با یبه تخته موندم ؛ به جرم نگاه رهیآخر کالس ، همچنان خ تا

به  رهیبعد هم خ يتا روزها رمیخودم و دلم رو بگ يالزم بود که جلو..  رمیخودم و دلم رو بگ ي، جلو هیتنب نیا

 ... نگاهم بود ، نشه  ررسیدر ت قاینشست و دق یجلوتر از من م یکه کم يدختر

نامه رو با  انیپا میداده بود حی؛ هردومون ترج میدکتر همت پور رفته بود شینامه پ انیپا يبرا..بعد  يها روز

و اون  میکرده بود میتنظ یمیکه موضوع ها رو با دکتر کر ییو از هردومون خواسته بود که از اونجا میاون بردار

 نهیتا بب می، بهش بد میکرده بود هیرو که ته یروپزوالپ ، ياجتناب از دوباره کار يکارهامون بوده ، برا انیدر جر

با ... شده بود ؛ اما من  دییگروه تا يداده بود و اتفاقا از قبل تو یمیاز اون پروپوزالش رو به دکتر کر شیپ نویم... 

از داشتم و یبه چند روز زمان ن لشیتکم ي، اما برا سمشیبنو بایاون تونسته بودم تا تقر یصدقه سر همراه نکهیا

رفعش کمکم کنه  يبود ، برا یکار رو بکنم تا دکتر بتونه اگر مشکل نیخاطر هم قرار شد هرچه زودتر ا نیبه هم
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 یکه با چشمهام تالق یسرم رو برگردونده بودم ، نگاه یآخر ، وقت يلحظه ... ، مبادا که از طرف گروه رد بشه 

نامه ام رو با کمک اون  انیهمه پا گهیقرار نبود که د... اما .. کمک  يکرده بود ، نگران بود و انگار آماده برا دایپ

تونستم پروپوزالم رو  یاگر نم.. که  شدیباشه ؛ نم ونیدرم یی "ما  "که ؛ به خصوص حاال که قرار نبود  سمیبنو

 !خودم رو به اثبات رسونده بودم  یعرضگیب سمیبنو ییتنها

صورتش رو نداشتم و خودم  ينگاه کردن تو يبار ، رو نیبودم ؛ اما ا دهیدانشکده د يرو دوباره تو يبچار خانم

با احترام سالم کرد و  شهیهرچند که اون ، مثل هم. دونستم  یکه براش افتاده بود م یمقصر اتفاق یرو به نوع

 بایرکه ازم خواسته بود و تق يتا کار رفتم یاستاد م شیداشتم پ... من رو شرمنده و متعجب به جا گذاشت 

 شنهادیپ یکه حت یمشوشم ؛ وقت يروزا ونیم... بدم  لیهمون روز قبلش به انجام رسونده بودم رو بهش تحو

دامن  یمیرو از نبود دکتر کر میدرسش ، آشفتگ نیقبول کالس حل تمر يبرا دمیاز اسات گهید یکیزودهنگام 

همراه با  فتمیبود که باعث شد به فکر ب یمتی، غن الهامیجدا شدن از فکر و خ يابر يزده بود ؛ وجود بهانه ا

 نویم يبدون همکار. نامه ام باشم  انیبه فکر پا شیاز پ شتریترم خودم ؛ با وجود برداشتن کالس ؛ ب نیا يدرسا

 ...کردم  یعزمم رو جزم م دیکنم و با یشد تنبل ینم گهی، د

 یاومدم و هر از گاه یرفتم و م یم.. کرد  یم یخودش رو ط يروال عاد زیهمه چ.. بود  یمعمول زیچ همه

 داشیدانشکده پ يهم به ندرت تو دیشده بود و مج لیآرمان ستاره سه...  دمید یرو م الیدان ای، احسان  نیرام

بود و با  نویدور و بر م يادیز ينامدار مخان.  یکار و زندگ ریدرگ يگریبود و د يدنبال نامزد باز یکی؛  شدیم

که روز اول متوجه نشده بودم  يزیچ هی! بود  يزیچ هی.. کرد اما  یرهاش نم يهم لحظه ا يخانم موسو نکهیا

تنها با  شیسرد.. شده بود ، اخالقش  ریگوشه گ نویم...  دادیخودش رو نشون م شتریو ب شتری، اما با مرور زمان ب

از  یکیبود و در واقع  ختهیرو برانگ هیبقتعجب  نیدوستاش رو هم گرفته بود ؛ و هم بانیگرمن نبود ؛ انگار 

اومدن و  یسراغ من م ي، همراه با خانم موسو دیپرس یاز من م. بود  يخانم نامدار ریاون همه گ یاصل لیدال

تابلو شده بود که  نقدررفتارشون البته او! نشد  یکس ریدست گ یخاص زیباز هم چ.. کردن و  یور و مشورت م

دونستم دامنه اش به کالس خودمون ختم  یشده بودن که نم يهامون هم دچار کنجکاو یهمکالس ي هیبق

هاش  يرو ادهیخانم بود و ز نیحال نازن نیبا ا! دانشکده پخش شده باشه  يتو شیاز پ شیممکنه ب ای شهیم

 !رو هم با خودش همراه کرده بود  يبار خانم موسو نیکرد ؛ که ا یزوم م يزیچ يکه رو یوقت

باالخره راز .. که  ییجا...  دیرس انیبه پا ییجا هیاعصاب خورد کن ،  يها یروزمرگ نیا يحال ، همه  نیبا ا

 رو برام فاش کرد  نویم يسابقه  یرفتار ب
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رو  یمهمون يسر کالس حاضر نشده بود ، خانم موسو نویکه م يدرست روز... مهر تمام نشده بود که  هنوز

 تعجب کردم  دنشیآورد که از د شمیپ

که  یدر حال يسرسرا نشسته بود و خانم موسو يتو يها یاز صندل یکی ي، ناراحت و مظلوم رو رانیام فردوس

با شما  یفردوس گفت کار مهم " نکهیا انیکرد ، با ب یکوتاه مدتش سر کالس م بتیغ لیمن رو متوجه دل

 تما رو تنها گذاش " شمیبرم ، مزاحمتون نم گهیمن د "و  "داره 

 يزی، چ يخانم موسو يبا وجود خونسرد... جون بود  یمن هم ، درست مثل خود اون ، ب یو احوالپرس سالم

 "! نشده باشه ؟؟ شیطور نویم " رمیفکر رو بگ نیا يتونستم جلو یزد و نم یذهنم زنگ م يتو

 يزیچ:  ستادیراه ا ي ونهیرستوران ببرمش ، که م ایکردم و قصد داشتم به بوفه  تشیهدا یسمت در خروج به

 و درباره اش صحبت کنم  زیپشت م نمیراحت بتونم بش الیکه با خ ستین يزیخوام بگم ، چ یکه م

 مینیبش ییجا هی دی، باالخره که با رانیخانم ام شهیطور که نم نیا یول:  ستادمیا مستاصل

 حالش خوبه ؟ نویم: ذهنم بود رو به زبون آوردم  يکه تو يزیناخواسته چ و

 زدیعلوم رو دور م يزده شده بود و دانشکده  هینخل حاش يکه با درختا یخلوت ریتکون داد و به طرف مس يسر

 .گذاشت ، رفت یم شیرو به نما یاز دانشکده دامپزشک ییو دورنما

زنم ، راه رفتن کارم رو آسون تر  یکه درباره مشکالت حرف م یمن وقت ی، ول دیبخش یم: زد  یمحزون لبخند

 کنه  یرو انگار باز م میکنه ، در واقع راه تنفس یم

 !ذهن من بود تفاوت داشت  يکه تو يچقدر با دختر!  دیکش یقینفس عم و

 !داشته  يادیز ریهم انگار تاث رانیرفتار خانم ام يتو... ؟ چون  هیچه مشکل نیتونم بپرسم ا یم -

  نوئهیخود رفتار م قایمشکل دق.. نداشته  ریتاث -

 !شم ؟ یش ؟ متوجه منظورتون نمرفتار -

هم نگفتم و اونم به  میبه مر یمن حت یول ستیراز ن هیخوام بهتون بگم ،  یکه م يزیچ.. راستش ... خوب  -

هم  یلیدوست نداشته باشه که دوستاش باخبر شن ؛ به خصوص که االن خ نویم دیفکر کردم شا نکهیخاطر ا

 حساس و زود رنج شده 

نپرسم تا خودش به حرف  يزیدادم منم چ حیحال ترج نیبا ا... سکوت کرد  یو کم دیکش یقیدوباره نفس عم و

  ادیب

 سرطان داره .. مادر ما  -
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 من  يخدا: و زمزمه کردم  ستادمیسر جا ا متعجب

بده ؟ پس چطور بود که  یلیحالش خ یعنیمادرش ؟  یضیبود ؟ مر نیا نویم یهمه ناراحت نیا لیدل.. پس  "

 یاون همه ب لیدل یعنی؟  دمینشن يزیچ نیاز ا شیناراحت نبود ؟ چطور بود که من پ چیه دیمج یعروس يتو

رفته بود ، هنوز به  ایاز دن رطانهم به خاطر س یمیدکتر کر! ...  ایبود ؟ خدا نیسر خاك استاد هم هم شیتاب

 یتاب یب لیدل! جونش رو گرفته بود  يماریب نیو ا مارهیبود که ب دهیچهار ماه فهم ی، ط دهینرس یسن بازنشستگ

 "قدر بد باشه ؟  نیممکنه حال مادرشون هم هم یعنیبود ؟  نیا نویم

 ینیاز سر گرفتن صحبتش ، به زم يمن ، سر بلند کرد و بهم چشم دوخت ، اما دوباره برا يزمزمه  دنیشن با

ما  یگفتم هم که ، مشکل اصل.  دهیرسکه به فکر شما  ستیحالش اونقدرا بد ن: شد  رهیگذاشت خ یپا م ریکه ز

که  یهمون شب اول. مشکل ساز شده  شکه با رفتار نوئهیم.  نوئهی، مشکل م ستیاون ن يماریدر حال حاضر ب

که حل نشه  ستین يزینشون بده و بگه که چ هیکرد با روح یم یسع نکهیهم ، با ا میدیمامان شن یضیما از مر

که خبر فوت  نیشما بود... کنم  یو فکر م. که خودشو باخته  میشده بود نی، اما من و مائده هردومون متوجه ا

 ؟ نیاستادتونو بهش داد

 کردم دیسکوت ، فقط با سر تائ در

مائده  ، نیکه زنگ زد یوقت...  نیمامان ، باهاش تماس گرفت يماریخبر ب دنیشما درست روز بعد از شن..  خوب

 يو حرفا میکن یو اونقدر شوخ میکنارش باش میکرد یم یسع میما داشت يدر واقع هردو یعنیکنارش بود ؛ 

تماس  یول.  "مار نزده قالب نبنده  " ل، که الاق ادیاز اون حال درب یکه الاقل کم میکننده بهش بزن دواریام

آرومش  يها هیزنگ زد ، گر هدایشب که  ازدهیاولش که کال ساکت شد ، ساعت . و به باد داد  زیشما همه چ

 . ارمیب ادیدوست ندارم به  یحت.... برگشت  يکه از خاکسپار یشروع شد ، و وقت

 يکه باعث جلب توجه افراد حاضر تو يزنه ؛ همون رفتار یحرف م یدونستم از چ یم! ... دوباره سکوت  و

 .تر هم شده باشه  دیها شد هین گراو دهیبه خونه رس یشده بود و چه بسا که وقت يخاکسپار

 یعمو و عمه ها سع یکه من و مائده و حت یخونه رو کرده ماتم کده و هر چ ییجورا هیاز اون روز به بعد ،  -

 شرفتهیمراحل پ ي، که حتما استادتون تو یضیبا اون مر یضیمر نیکنه ا یکه فرق م میقانعش کن میکن یم

.  رهیکه نم رهی، به کتش نم شدهداده  صیتشخ هیمراحل اول يمامان ما تو یضیمتوجه شده ، که مر يماریب

اشو باخته  هیکنه که هردوشون سرطان داشتن و با رفتارش ، هم مامان به کل روح یم دیتاک نیا يمدام هم رو

 ینم نویکدوم ا چیما ه یعنی.. خوام  یرو نم نیمن ا یول. کشه  ی، هم بابا و خاله هام رو به دنبال خودش م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ٣٤٢ 

.  ستیکار ساز ن یوقع نذاره و پرو بالش نده ، ول نویم يبه حرفا نقدریبابا رو به زور قانعش کردم که ا...  میخوا

است ، کار ساز  دهیفا یجبهه مون ب يداشتن بابا هم تو یکه حت دهیروزا اون قدر ترس نیمامان ا نکهیبه خاطر ا

 ...که اگه  میکن یمن و مائده فکر م... خاطر هم  نیبه هم.  ستین

پروا تر  یب یلیرابطه با جنس مخالف از خواهرش خ يتو رانیمسلما فردوس ام... چشمهام زل زد  يو تو ستادیا

 !موضوع رو ؟  نیکنه ا یدونستم شوهرش چطور تحمل م ینم. بود 

صحبت خشک و  هیخوام فراتر از فقط  یمکه  يزیچ.. در واقع .  یخوام شما باهاش صحبت کن یازت م -

 یکیمتوجه شدم ، هم نامزدم و برادرش از رفتار  شیهم خود من چند ماه پ نویا.. تنهاست  حتینص ایو  یخال

 نویبتونه م یکنم اگر کس یو من برخالف همسرم فکر م. شما دوتاست  نیب يزیمتوجه شدن که چ ریدو ماه اخ

 یخوب م.. و  يکه بخوام جلو بر نجایاومدم ا نمیواسه هم.  ییبکشه فقط تو رونیب يدیرو از اون همه نا ام

 ... هی.  ی، کنارش باش یدون

کنم باهاش  یسع لشیپا بذارم و برخالف م ریخواهرتو ز می؟ که حر يخوا یم یاز من چ یدون یم چیه -

ممکنه منو اونقدر  یدون یباره داره ؟ نم نیدر ا یسفت و سخت يچه قانونا یدون یتو نم یعنیدوست بشم ؟ 

 نده ؟ یکیبهم اجازه نزد چیهم ه نیبعد از ا یپس بزنه که حت

 يقانوناشو بزنه ، نه ؟ آقا دیها ق ییتنها نیاحتمال هم هست که به خاطر هم نیا یول. دونم  یدونم ، م یم -

اونم  یخوب بدون زویچ هیبهتره  یول.  یکنیدرباره من فکر م یخونم که چ یبزرگ منش ؛ من خوب از نگات م

 نجامیمن اگه ا. با تو و خواهرم نداره  سائلم نینسبت به ا دگاهمیبه تفاوت د یربط چیبودن من ه نجایکه ا نهیا

بشنوه ، برگرده  يزیاگر از تو چ دی، شا دیشا نکهیبه خاطر ا. که خواهرم داره  هی، فقط و فقط به خاطر وضع خاص

خوب ، بودنت ..  نکهیو به خاطر ا... داره  يادیز ياون مشخصا از تو حرف شنو. ..که  نیبه خاطر ا.. راه  نیاز ا

از تو  ییجورا هیوجه حاضر نبودم که غرورشو بشکنم و  چیواال به ه... تازه هم باشه براش  دیام هی تونهیم

که  یکن ینگاه نم ينجوریگناهه ؛ چرا فقط بهش ا نیبزرگتر يدیناام گهیم شهیمائده هم. بکنم  يخواستگار

کمتر به  یکمیبگم ،  بهتر ای؟  یکوچولو بکن يخطا هیگناه بزرگ ،  هیاز  يکه دوسش دار یواسه نجات کس

 ؟ یفکر خودت و نفعت باش

گفته که من االن فقط به  یاصال ک... "و بزرگ نداره  کیگناه گناهه ، کوچ ".. مرده استداللش بودم  کشته

اگر بودن من .. براش باشه  یاگر بودن من کنار اون ، بتونه کمک ".. که زد  یحرف،  یول.. فکر نفع خودمم ؟ 

عذاب وجدانم ؛ همه  ي؟ با وجود همه  تونستم یازش ، م نویکنم ا غیتونستم در ینم..  "..مهمه  نقدریکنارش ا
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تونستم  یر بکشم ، نمتونستم کنا یو من وجود داشته و داره ، بازم نم دیاون و ام نیکه ب يزیاز چ میناراحت ي

 به حال خودش رهاش کنم 

 یخودمو م یباشه سع:  امیب نییکه کرد و نشون گرفتن نقطه ضعفم باعث شد نتونم از موضعم پا يریگ جبهه

 ..و  ینه با دوست. به روش خودم  یکنم ، ول

 ، کله شق و لجباز نیهم نیدوتاتون ع: لب غر زد  ریز

 یتون یاگه م.  یدون یباشه ، هر طور که صالح م: که حرفمو قطع کرده بود رو مخاطب قرار داد  یبلند ترمن و

کردم ، اگر مجبور نبودم  متیتقد يطور نیهم مویفکرم نکن که من آج. ... بهتر اصال . ای، ب يایجلو ب زهیپاستور

 ...مطمئن باش چون ؛ فقط از موثر بودنش  یکمک کن يخوا یفقط جون مادرت ، هر طور که م... 

کنم  یحس م ییجورا هی: حنجره اش نشست  يبود ، رو دهیپرکش ياز صدا قهیچند دق يکه برا یدوباره غم و

 . يتو شانس آخر

؛که همون  ییکرد و سوار سمند پالك آشنا یکوتاهمون رو مسجد دانشگاه ط يعقب گرد کرد و فاصله  و

 . روبرو پارك شده بود ؛ شد 

 ادهیپ يقدم زدن تو... رو ادامه دادم  میرسونده بود مهیرو که به ن یراه ییوختم و به تنهارفتنش چشم د به

داد  یکه دل به رفتن نم یهنوز زنده از تابستون ییتک و توك و درختا يکه سرسبز بود و پراز گلها یخلوت يرو

 قایدق نیکرد ؛ و ا یتازه باز م يراهها يذهن رو به رو يکرد و هم درها یم ی، هم قلب رو سرشار از پاک

...  یکردم و هم ناراحت یم ی، هم احساس سبک رانیفردوس ام يحرفها دنیاز شن. داشتم  ازیبود که ن يزیچ

که درباره خواهرش و دوستم  يزیبودم از بار چ نیدونست خود من هم چقدر سنگ یم رانیاگر فردوس ام دیشا

 ایاز اومدن و حرف زدن و  دیکش یترك خواهرش ، پس م يبرا شدیم یلیهم داشت دل نیبودم و هم دهیشن

دونست با  ی، اگر م دی؛ شا یفیبالتکل نیدادن به ا انیپا يگذاشت برا یم شیپا پ نهایهم زودتر از ا دیشا

ذهن و  يتضادها ونیکه مدتها بود م یمیگرفتن تصم يبه جلو هل دادن من ؛ برا يزده برا يحرفهاش تلنگر

 .  شدیم دهیطرف و اون طرف کش نیقلب من به ا

 زیرفت ؛ همه چ یم یکه رو به خاموش يبه خون آغشته ا دی، پشت به خورش يزییدر بطن اون عصر پا...  حاال

تاسفم  تیافتاده بود و نها دیام يکه برا یاز اتفاق میواضح بود ، ناراحت. اومد یآسون تر و روشن تر به نظر م

 دایرو پ یباالخره بتونه کس نکهیبه ا دی، ام ودواضح ب. براش  تمیموفق يو آرزو يواضح بود ، همدرد. اون  يبرا

که گذشتن ازش اونقدر براش سخت و  یکنه که متقابال دوستش داشته باشه و بتونه به خاطرش بجنگه ؛ کس
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به  شیختخوشب يراه برا نیکردن بهتر دایپ يرو برا شی، تمام سع شیکه هر لحظه از زندگ یدردآور باشه ، کس

 .  رهیکار بگ

 يبود خواهش دلم برا ینخل به بار نشسته ، منطق ي، کنار درختا يزییاون عصر پا يرو به خنکا...  حاال

و  يدیاز ناام دنشیکش رونیب يبرا لمیبود ، دل یمنطق. روز هام بود  نیکه منبع آرامش ا يمحافظت از دختر

 کیدوست داشتم از نزد. ...  بودنکنارش  يبود ، هدف از تالشم برا یمنطق. شده بود  رشیبانگیکه گر یاسی

 .برسم  یکنارش به آرامش و خوشبخت... بجنگم و  شیخوشبخت يفاصله برا نیتر

راهم  يگفته بودم ؛ درباره  رانیکه به فردوس ام يزیچ. رفتم  دهیحرف زدن دوباره به اتاق سپ ي، برا شب

خوام باهاش دوست بشم ،  ینم نکهیا يدادن بهش ، درباره  دیام يروشم برا ي، درباره  نویبرگردوندن م يبرا

 نویواقعا سخت بود بخوام دوباره به م! اومد  یبه نظر م یبلوف از سر نادون هیبه  شتریبا گذشت چند ساعت ب

 يکه تو يزیچفقط علم هردومون از  گهیحاال د. رو بشکنم  ییمرزها هی...  نکهیا یب..  نکهیا یبشم ، ب کینزد

ها و همون  تیبودن ، با همون محدود یسخت بود همون آدم قبل..  گهیگذشت نبود ، حاال د یدل و ذهنمون م

 . طیشرا

بار  نی؛ اما ا رمیاز سر بگ هیقانع کردن مامان و بق يتونم دوباره تالشم رو برا ی، فکر کردم حداقل م نیبنابرا

که به عروس و  ییبود ، مامان با آوانس ها یهم اگر م يبهانه ا گهیبه خصوص که د. مصمم تر و قاطع تر 

 ...رو خلع سالح کرده بود  شمعنا جلوه داده وخود یپسر مورد عالقه اش داده بود اونها رو ب

 تو ؟ امیسالم ، ب-

 ، مال من هم دیدرخش ی؛ چشمهاش م دیسرك کش ستمشیپشت س از

 ؟ يسادی، چرا وا ایب! چه مودب -

 ؟ یداشت يکار: رو به سمتم چرخوند  شینشستم و صندلتختش  يرو

 ؟ ی؟ خوشحال هیچ: هوا گردوند  يو دستش رو تو رهیخنده اش رو بگ ينتونست جلو و

 يشده ؟ نکنه خواستگار ی؟ تو بگو چ يدار ینه که خودت دست کم: جوابش رو دادم  يلبخند آسوده ا با

 ؟ یشاد و شنگول ينجوریاومده ا يزیچ

 تا من خوشحال باشم ؟ ادیخواستگار ب دیگفته حتما با ی، ک شیا: نازك کرد  یچشم پشت

خواد بگه ، شما دخترا خودتون هر  ینم یکس: بود جوابش رو دادم  طنتیبار از سر ش نیکه ا يحفظ خنده ا با

 نی، همه منتظر شوهر نیگ یروز م
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 کشمت یکثافت ، م!  اوشیس:  دیکش غیو ج دیجا پر از

هوا  ي، تو رفتیو همونطور که نشسته بودم دستهاش رو که به سمت موهام م دمیخند.مله ور شد به سمتم ح و

 ؟ گمیمگه دروغ م: گرفتم 

 ي، و اال شناگرا نینیب یآب نم! خواد  یولم کن تا نشونت بدم ، نه که شما پسرا خودتون دلتون نم: کرد  تقال

  نیماهر

،  دیرسیو م شدیآزاد م يلحظه ا ياز بدن من که دستهاش برا يتمام با موها و صورت و هرجا قهیده دق کینزد

 نهیو همونجا کنار من بش رهیشد آروم بگ یور رفت تا راض

 ! یستین ياواخر بود نیکه ا ی؟ تو امشب اون آدم اوشیشده س یخوب حاال راستشو بگو ، چ-

 ! نشهیزبینگاه ت ررسیهر لرزش پلکم ، در ت یکردم حت یم به صورتم ، که حس رهیشده بود و چنان خ يجد

 یامروز کس.. ، فقط  ستین یخاص زیچ: باال بردم  ینشستم ، دستهام رو ستون بدنم کردم و سرم رو کم صاف

ناخواسته ، درست . بودم ، حل کنم  ریبود باهاش درگ یرو که مدت یکه ناخواسته بهم کمک کرد مشکل دمیرو د

منو  يرو از دوش خودش و خانواده اش بردارم ، شونه ها يخواست تا بار یت از من کمک مکه داش یوقت

 !سبک کرد 

 ! دمیبگو ، نفهم گهیبار د هیشد ؟  یچ: شدن  کیبه هم نزد یزد و ابروهاش کم پلک

؛ اومدم  ومدمین نجایا نیولش کن ، واسه ا یچیه:ترش کردم  کیدور شونه هاش انداختم و به خودم نزد دستمو

. ، خواهرانه  یبار تو هم کنارم باش نیخوام ا یخوام دوباره با مامان صحبت کنم و م یم. ازت کمک بخوام 

و باهاش  يخوام تو اول بر یم. باشه  تهتونه داش یهم نم يحاال که مامان بهانه ا گهید. یثابت کن تویبرادر

،  دهیتونم صبر کنم سپ ینم گهیمن د.  يوب بلددونم خ یکه م نویا.  یقانعش کن فی، نرم و لط یصحبت کن

 یکرد خودم رودرروش باشم چون م يدوستم ندارم اگر تند. گذاشتم بسه  گریهم تا حاال دندون رو ج یهر چ

باشه ؟ بهاش صحبت .  یتون یراحت هم م یلی، خ یتون یتو م یول. رم یرو بگ میتلخ يتونم جلو یدونم نم

از  یتون یو م يدیرو د نویخودت هم م گهید. اش  گهیمثل دوتا پسر د. بابا  يو پشتم باشه ، جا ادیکن ، بگو ب

 یکن دشیطرف خودت هم تائ

 هوی،  يزدیحرفشو نم گهیکه د یمدت نیشده که بعد ا یچ: ساکت شد و باز مشوك بهم نگاه کرد  يا قهیدق

 ؟ يدیرو د یگفته ؟ ک يزیچ ی؟ کس یگیرو م نایا ياومد
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 ریمدت که درگ هی نیمن فقط ا. نداره  دمیکه امروز د ییبه آدما یربط نیا: ، هم دروغ بود و هم راست  ابمجو

که به خودش  گمیم نویالبته ؛ ا. بودم ، گفتم بذارم به حال خودش تا مامان خودش متوجه بشه  يا گهیمشکل د

ناراحت شدم ، . هم نبوده  ری، بدون تاث من پنهون نبوده يو فرنوش هم از چشما نای؛ رفتارش با س یهم بگ

منم حق دارم .  نیخوام اون و شما هم به من حق بد یحاالم م. دادم چون مادره  یحق رو بهش م ی، ول یلیخ

 يزیچ نینه ، ا ای انیمن کنار م طیاون و خانواده اش با را نکهیا گهیخودم انتخاب کنم ، د مویزندگ کیشر

 تا خودمم برم سراغ عمو ؟ یکن یباشه ؟ صحبت م.  نیباش رشبه فک نیکه االن بخوا ستین

؟ خانواده ات  مید یگفته که ما بهت حق نم یباشه ، ک: که دور شونه اش بود گذاشت  یدست يرو رو دستش

اون مقطع از زمان اون  ياگر تو.  ستنیاونقدر هم خودخواه ن!  اوشیس ستنیهم ن یکن یکه تو فکر م ياونطور

 لیهمون مقطع هم دل يواکنش ها رو نشون دادن ؛ همه شون ، چه من ، چه مامان ، چه سامان ، چه عمو ؛ تو

بهتره خودت فعال  یکنم ول یباشه ، من صحبت م.  يحقو بهشون بد نیرفتارشون و بهتره تو هم ا يداشتن برا

 امان بگه بذار خود م.  یبه عمو نگ يزیو چ يدست نگه دار

 ... یول-

چند روزو دست نگه دار ، اگه نشد ،  هیتو فقط . بهتره  ينطوریا.  یبارو به حرفم گوش بده داداش هی نیا-

 بکن یخواست يبه من بگو و هر کار یخواست یهرچ

 نیا باشه ،: زدم و از جا بلند شدم  يشده اش ، لبخند دوباره ا ياز حد جد شیرو باز کردم ، به صورت ب اخماهم

 . روش  نمیمن که تا حاال صبر کردم ، ا. چند روزم واسه تو 

،  ایفقط بپا گند نزن: دستم نگهش داشتم  يگذاشتمش ، تو یطرف در رفتم و همون طور که پشت سر م به

 ! يشد يجد نقدهیا

  ینالوت:  دیکش غیشد و ج بلند

شب : نشسسته بودو نگاهش به سمت من بود لبخند زدم  ونیزیتلو يکه روبرو یرو بستم و به صورت مامان در

 . مامان  ریبه خ

 ؟ ینیب یم یچ: شدم  کشیبه اتاق خوودم برم ، برگشتم ونزد نکهیا يبه جا اما

 دیبود ؛ دوست مشترك من و ام ماین... زنگ خورد  مینزده بودم که گوش رونیروز بعد ، هنوز از در خونه ب صبح

 ... 
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کار داره و هر چقدر بهش اصرار کردم تا همون پشت  یدونستم چ ینم!  مینیبب گرویگرفته بود تا همد تماس

برم و  نویقصد داشتم به سراغ م.  نمشیبشم که همون روز بب یتلفن بگه ، قبول نکرد و من هم نتونستم راض

دو روز بعد به  یکیهم قرار شد  طرخا نیآماده نبودم و به هم میتصم نیکردن ا یعمل يوقفه افتادن تو يبرا

 . برم و حرفهاش رو بشنوم  دنشید

بود که اونقدر  نیگام اول ا.. عادت کنه  دنمیبود که نگذارم به ند نی، گام اول ا دمید یرو م نویم یقیبه طر دیبا

به خواست  یخودش نم یوقت دنشید یول... به  ی، حت یبه تلخ یچشمش باشم که زبونش باز بشه ، حت يجلو

باهاش تماس  نیبنارا. بشم  دیدامن مج بهبود که دوباره دست  نیا نهیگز نیها هم نبود ، اول یراحت نیهم

درمقاببل تعجب صداش . رو بکشونه خونه شون ، خودم رو هم دعوت کردم  نویگرفتم و ازش خواستم دوباره م

ممکنه مثل اون شب بشه ،  نکهیاز ا ؛ دمیغرغرهاشو به جون خر ينبود و همه  دنیزدم که قابل د يهم لبخند

شونه باال  هیاز هر بهانه اش با ... شده و  بیعج نویاصال م نکهیدراز تر کنم ، از ا دمخو میاگه پامو از گل نکهیاز ا

 دیدونستم نبا یبگذارم مثل اون شب بشه ، من م دیدونستم نبا یچشه ، من م دونستمیمن م. انداختن گذشتم 

 ... حاالدونستم ،  یمن م. قدم بردارم  اطیآروم و با احت دیدراز تر کنم ، با ممیپامو از گل

 ینثارش کردم و گوش ي " سیخس "! کنم  زشونیو مثال سورپرا رمیکرد و قرار شد اصال خودم شام بگ قبول

 شید آروم آروم پکشوند ، اگر قرار بو یرو م نویاز بعد از ظهر م دیکارم البته اون با نیدر عوض ا. رو قطع کردم 

 شتمدا ازین يشتریرو اب کنم ، به زمان ب خشیاگر قرار بود .. برم 

به  یبسم اهللا ؛ اله "خدا شروع کردم  ادیکردم و با  یمکث يدر ورود ي، جلو دمیرس دیمج يکه به خونه  یوقت

 "تو  دیام

سالم که کردم ، همراه . کرد  ی؛ نگاه م يرو ؛ هرچند سرسر یخانم نشسته بود و آلبوم عکس نی، کنار نازن نویم

بهش  نویدلم براش تنگ شده بود ؛ دوست داشتم ا.. دست داشت ، از جا بلند شد  يخانم که آلبوم رو تو نینازن

 نیکه نازن یآلبوم دنید يو به اصرارش برا مبه جاش رو به روش نشست یول.  یستیرودربا یو ب میبگم ، مستق

 . من نداشت ، زل زدم  دیاز د شیبه عکس عروس نیکردن جلد مزپنهان  يبرا یخانم تالش

 نمیمن برم بب: خانم از جا بلند شد  نیدامنش پنهان کرده و روش چنبره زده بود که نازن يتو بایرو تقر آلبوم

 .هنوز  ومدهیکنه که ن یکار م یچ دیمج

 درست کنم ؟ نیخور یم یشما شام چ: ادامه داد  شدیهمونطورکه از ما دور م و

 ...خوام برم نا یمن که م-
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 نیدوست دار یفقط هر چ. قراره من غذا رو سفارش بدم . خانم  نینازن نیزحمت نکش: رو قطع کردم  حرفش

 رمیتا بگ نیبگ

 خانم ..  نویطور م نیشماهم هم: اون که نگاهم رو از روش برداشته باشم ، ادامه دادم  یب و

 ؟ نمیمنم اون آلبوم و بب شهیخانواده خوبن ؟ م: کردم و ادامه دادم  حرفم مهیضم ییایر یلبخند ب و

به حرف اومد ، قادر به پنهان کردن  یبگه و باالخره وقت دیبا یدونست چ یتعلل کرد ، انگار که نم يا قهیدق

 .فک نکنم دوست داشته باشن ..  زهیآلبومو ؟ نه ،چ. رسونن  یممنون، سالم م: نبود  شیسردرگم

 ؟ نیش یشما که ناراحت نم. داشته باشه  یاومد مشکل یخانم که به نظر نم نینازن-

 يبهانه ا نیفقط ا.. نداشتم ؛ فقط  گرانید یخصوص يزدن عکس ها دیبه د يعالقه ا چیواقع ، خود منم ه در

 .. اومد  یبه کمکم م شتریشدنش ، ب جیگ نیشروع کنم و هم ییجا هیاز  نکهیا يدستم داده بود برا

 من ؟ من چرا ؟-

 ؟ ستیطور ن نی، ا نمیرو بب يا گهیکس د یخصوص يمن عکس ها نیدوست نداشته باش دیخوب ؛ شا-

 نه: کلمه جواب داد  کی دویهم کش يحرفم ، اخمهاش رو تو يبار ، با درك کامل معنا نیساکت شدو ا دوباره

 ؟ نی؟ دوست ندار ینه چ-

من ؛ جلو برده بود ، به سرعت  درسی؛ دور از د شیکنار زیگل م يکنار گذاشتن آلبوم رو يرو که برا یدست

نداره ، هر  یبه من ربط.. من . نبود  نینه ، منظورم ا: و چشمهاش رو ناخواسته رو صورتم قفل کرد  دیعقب کش

 لتونهیطور م

 ؟ ادیبدتون نم..  نشیکه اون پشت گذاشت ستیآخه ن: گفت و گو  نیبردم از ا یم لذت

 دیبفرمائ.. نه ، نه : شد  مستاصل

 نمیمن برم بب: من برسه ، بلند شد و اون رو هم همراهش برداشت  يجلو زیدستش کامل به م نکهیاز ا شیپ اما

 نداره ؟ يکار نینازن

 تیوضع نیا دیدونستم مج یهم براش مهم نبود ، م نیاگر نازن یخودش بود ؛ حت يبه چشمها میمستق نگاهم

 ... ر از اون رو دوست نداره ، و مهم ت

 "نه  "اون  يتونستم معنا یکرد ، م یاگر انکار هم م یبود که حت ستادهیا نجایا یکیپررنگ تر شد ؛  لبخندم

 ؟ نیمهمونتونو تنها بذار نیخوا یم: چشمها و رفتارش بخونم  يرو از تو

 آقاست دیشما مج زبانیم. که  نیستین! .. مهمون من ؟-
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مهمون  هی یو وقت نیبود نجایاتاق خلوت کردن ، شما که از قبل ا يکنه ؟ اون دوتا که رفتن تو یم یچه فرق-

 ؟ ستیطور ن نیا.رو داره  زبانینقش م یکی، مقابل اون  ادیزودتر ب

باشه  ياونقدر قو يریو غافل گ یسردرگم نیبودم ا دواریام. انداختم  یکیاون  يپام رو رو هیناچار نشست و  به

  ادیبه خودش ن بهیبرگشتن به اون جلد خشک و غر يآخر شب براکه تا 

 سفارش بدم ؟ نیدوست دار یچ نینگفت-

 ...بـ  دیمن که گفتم ، با.. اوم -

 ! نیبزن رونیب زبانیو درست قبل شام از خونه م یمهمون نیبر نی، انگار شما عادت دار گهینشد د-

 ..و  نیاریشما که قرار بوده غذا ب. باشم  نجایاز اولش هم قرار نبود من شام ا ینه ، ول-

بارش  ریخانم بهتون نگفتن ؟ من به افتخار حضور شما ز نینازن.  نیاتفاقا از اولش هم قرار بود شما هم باش-

 !رفتم 

 ! الیخ یبود ؟ ب يرو ادهیحرفام ز... و واج مونده بود  هاج

 ! شمیمتوجه منظورتون نم.. من -

 اومد ؟ یداشت به خودش م..  شدیابروهاش کم م ونیکم داشت فاصله م کم

 گهیخانم ، معلومه د...  نویم-

 ..بهانه  هی.. بهانه  هی

بار هم  هیبا خودشون ، قرار شده بود  دنیکش یکه ما رو م شونیعروس يها ی؟ واسه خرحمال ستین ادتونی-

 ! نیخر من و گرفته ، منم شرط کردم شما هم باش دیمج نیمن شما رو مهمون کنم ، حاال ا

 ! نیشما که حساب کرده بود ادمهیمن  یول: و من کرد  من

اطالع  نیریبا خانواده تون تماس بگ نیخوا ینم.  یهمون رستوران قبل میتازه قراره بر. رفته  ادتونیحتما -

 ن؟یبد

 !خونه غذارو ارنیب نیدیکه سفارش م نیگفت-

 ازیکم تنوع و عوض کردن حال و هواش رو هم ن هی. نظرم عوض شده بود  یبود ، ول نیهم دیبا مج قرارم

طور خلع سالح شده بود در مقابلم ، مشخص بود  نیمن نشسته بود و ا يکه روبرو یینویم نیداشت ، نه ؟ از ا

بود ،  یطور م نیا ستیبا یبهشت من ، نم.  ستین یمیاون ادم قد گهیخسته و از پا افتاده شده که د نقدریا
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،  رهیاورد ، ممکن بود به خانواده اش هم کمتر سخت بگ یو تنوع بدست م يشاد یاگر کم.  شدیخسته م دینبا

 که به خواهرش دادم هم بود ، نه ؟  یکارم عمل به قول نینه ؟ ا

 کیکوچ يندا هیو شد  دایهم سر و کله اشون پ نییو نازن دیکنه ، مج چمیاز اون سوال پ شتریبتونه ب نکهیا قبل

 نیخانم هم تونست نیو با زحمت و تالش نازن رونیب میتا همه با هم بر رهیبود تا پشت حرفمو بگ یکاف دیبه مج

 . بده  طالعرفتنش رو ا ریو د رهیتا با خانواده اش تماس بگ میقانعش کن

خدا رو شکر کردم ، به خاطر ! کردم  یهم بود که فکرش رو م يزیتالشم رو کردم ، و آسون تر از چ ي همه

و . نشون نداد  یلیخ نویکه انتظارش رو داشتم و م یبه خاطر مقاومت.  میآبش کن میکه باالخره تونسته بود یخی

،  دهیپر يآره ، با اون رنگ و رو. شه کرده بود یتر از هم بایشام ، بهشتم رو ز زیکه سر م ییخنده ها... به خاطر 

 . تر کرده بودن  نیدلنش شهیکه کم فروغ شده بودن ؛ اون خنده ها صورتش رو از هم ییبا اون چشمها

 يبرخالف شبها.  میبر ادهیرو پ يریگرفتن آژانس ، قرار شد تا مس يخانم به جا نینازن شنهادیاز شام ، به پ بعد

 بزنه لحظات رو رقم  نیتونست بهتر یقدم زدن م يشده شده بود و برا دهیقبل هوا به خنکا کش

که  شهینم: جلو افتاد  یرو گرفت و کم دیخانم دست مج نیکه نازن مینرفته بود شیاز چند قدم پ شتریب

 .  میر یجلو تر م دی، با اجازه اتون من و مج میچهارتامون کنار هم باش

 یدرباره موضوع دیاز ما ، مشغول صحبت با مج یانتظار حرف ایداد و بدون توجه  يشتریبه قدمهاش سرعت ب و

بود ، اما انگار  يادیکم ز هیشروع  يامشب و برا يکار برا نیا دیشا! شد که مربوط به خانواده هاشون بود 

 . بود  رممکنی، غ میزیبر رهیدا يرو میارچنته د يرو که تو یاالن هر چ نیهر کدوم از ما هم نکهیاجتناب از ا

 قدمهام رو باهاش هماهنگ کردم  یرو پر کردم و به آروم نویخودم و م ونیم خال

از بهار هم قشنگ تره ؛  یحت زییپا ادیبه نظرم م یگاه:  دمیکش یقیفرو کردم و نفس عم بمیج يتو دستهامو

 ؟ یکن یطور فکر نم نیکم خنک تر بشه مث امشب ؛ ا هیالبته اگه 

 نه ؟من برم خو دیبذار شهیم:  دیرس یبود و زمزمه اش به زور به گوشم م نییپا سرش

 ... میخوا ی؟ مگه ما م دیریگ یبهانه اشو م یه نقدریتو خونه که ا دیدار یخانم ، چ نوینع ؛ م-

 یقیکردم و دوباره نفس عم یبه جاش مکث.. زبونمو گرفتم  يکه به موقع جلو " متیبخور "بگم  خواستم

 . میبه دست آوردن خونسرد يبار برا نی؛ ا دمیکش

 .تنگ شده  میرفت یکنار راه م یو به سادگ میزد یتکلف با هم حرفامونو م یب یلیکه خ ییاون زمانا يدلم برا-

 اون روزا گذشته-
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که  ينقطه ا نیفقط از ا.  مینکن یبگیفقط اگه انقدر با هم غر. دوباره تکرار بشه  شهیم. تمام نشده  یول-

 ه ؟؟ تو چت شد میدیرس نجایشده که به ا یچ.  میبه خودمون بد یتکون هی میهست

  "بگو  يزیچ هی یلعنت ".. کرد  سکوت

 ؟ نویشده م یچ-

 يهو تو هی یکه مشکل داشت يشما بود نیا.  ستین میزیمن چ. نشده  يزیچ.  نیصدا نکن نطوریگفتم منو ا-

من چمه  ینیانگار همه مشکالتت حل شده و فقط مونده بب. يشد گهیآدم د هیهو انگار  هیحاال .  یخودت رفت

 ؟

اون  يکرد تو یم یرو که سع یتونستم رد اشک یانداخت و م نییسرش رو پا..  ستادمیو روبروش ا ستادیا

لعنت  ". شد  یآغوشم بکشمش ؛ اما نم يخواست تو یدلم م.  نمیکنه بب میانداختن سرش قا نییبا پا یکیتار

شت کردم و بلند تر و م بمیج يخواست به دستهاش گره بخوره رو تو یکه م ییزمزمه کردم و دستها "به من 

 ادامه دادم یبه آروم

 میفتی، بهتره راه ب میریگ یفاصله م نیو نازن دیاز مج میدار يادیز-

 دادم  یبه خودم تکون و

که به جلو رفته بودم رو پس گرفتم و دستم دور  یقدم.. بار نتونستم مقاومت کنم  نیبود که ا ستادهیا همونجا

 به راه برش گردوندم و مجبورش کردم همقدمم بشه.. بازوش حلقه شد 

 یکه دوستش داشتم دست از دودل یاما به خاطر کس. بودم  دهیخودم رفته بودم و کنار کش يآره من تو-

 ...برداشتم 

داشت ؟ مگه اون  یاما چه فرق.. واسطه  یمخاطب و ب یببود و  لیدل یبود که با خودم حرف بزنم ، ب نیا مثل

 جز من بود ؟ مگه از من جدا بود ؟

 .کنار نکشم  گهیتکرار نشه ، د گهید دمیرو بکنم و قول م میکه دوستش دارم قول دادم سع یبه خاطر کس-

تک به تک .. ام گفتم  خانواده يکه شروع کرده بودم ، حرفهام رو ادامه دادم و از خودم و همه  یهمون آروم به

داشت ؟  یتیحال چه اهم نیمتکلم وحده بودم و با ا. کردم و از همه شون حرف زدم  شونی، دوباره بهش معرف

همه  نیکه براش ا يزیبگنجونم و به چ هامحرف يخواستم رو ال به ال یکه م ییزهایتونستم چ یکه م یتا واقت

اون  يداشتم تا حرفها ینه ؟ بعدا وقت کاف ایبگه  يزیداشت که اون هم چ یکردم برسم ، چه فرق یم یپرحرف

حال و احوال خانواده ام  فیکه با توص یجمالت. وجود داشت  "ما  " يبرا ي "بعد  "آره ، حتما . رو هم بشنوم 
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ت سر ساعت بعد که پش میما رو کمتر کرد تا ن يخورد و فاصله  وندیپ يبعد وعاتشروع شده بود ، به موض

 . میستادیا یآژانس يخانم روبرو نیو نازن دیمج

رو رد کردم و بعد بدرقه شون ، خودم  شنهادشونی، پ نویرسوندن م يکردن وتعارف برا یکه خداحافظ ازمون

 .گذاشتمش  نیماش يتو

 يامعناه.  یستیتو مشکل من ن:  ستادمیبخواد سوار بشه ، دوباره بازوش رو گرفتم و رودرروش ا نکهیا قبل

 . ستیاز اونا ن یکی "مشکل " یاسمت و وجودت واسه من وجود داره ، ول يبرا يادیز

 یرو بدم ، به سمت راننده رفتم و با دادن ادرس ، حساب کردم و با خداحافظ یبهش فرصت جواب نکهیقبل از ا و

 .بدرقه اش کردم  یکوتاه

 ياصرارش برا لیبرم و از دل مایراحت سراغ ن الیتونستم با خ یم. برم  میزندگ ي هیتونستم سراغ بق یم حاال

 .با خبر بشم  دنمید

ذهن و روحم  يتو شمیدو شب پ داریهنوز اثر د...  میصبح روز پنج شنبه قرار گذاشت يتماس گرفتم و برا باهاش

خوش  یو و وقت میدید گرویاز بچه ها همد یکینت خلوت  میگ يتو... کرد  یداشت و من رو سرشار م انیجر

 میبر يا گهید ییبشمون تمام شد ، خواست جا و

 ! ستین یکه جز خود سبحان کس نجایا -

 ؟ رونیاگه من مزاحمم تا برم ب -

 یچون خودت اصرار داشت.  ستین نجایهست ، حرفم مال ا نجایمن نگفتم مزاحم ا:  دیشد و دستم رو کش بلند

 سبحان ؟ يندار يکار. میحاال هم بهتره بر. قرارشو گذاشتم  نجایا

 مرد شده بود ؟ شیواقعا از بعد سرباز ماین ایکردم ،  یطور حس م نیدونم من ا ینم

رو  يکه گفته بود ییلمای، ف یسب ایباشه پس ، ب: شدم و به طرف سبحان رفتم و فلشم رو به طرفش گرفتم بلند

 دستت درست .  رمیگ یازت م امیبعد م زیتوش بر

 . لمارویخوام بدم به خواهرم ف ی، م يزید دار توش نرمور: کردم  دیگفت و تاک يا باشه

 ؟ زمیهم بر شنیمیان:  دمیراه افتادم که صداش رو پشت سرم شن مایهمراه ن و

 . فقط قشنگ باشه .  زیبر یخواست یهر چ: تکون دادم  یبرگردم دست نکهیا بدون

 یخواست یم یچ: و بهش نگاه کردم  ستادمیکنارش ا.. چمن کوتاه نشست  يتوقف کرد و رو يباز نیزم کنار

 ؟ یبگ
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 دوست دخترم ولم کرده ؟ یدونستیم -

و به  دمیکردم ، پاهام رو کش یتفاوت کنارش نشستم وهمونطور که دستهام رو از پشت سر ستون بدنم م یب

 بود ؟ یدردش چ: سرم زل زدم  ياز ابر باال یآسمون خال یآب

شد و نگاهش دوباره  یزود بادش خال یلیو برنده بود ، اما خ زیت، نگاهش  دیکه به سرعت به طرفم چرخ سرش

تونست منتظر من  ینم.. کرد  ینداشت ، با خواستگارش عروس يدرد: رفت  کیچمن کوچ نیزم يبه انتها

 !بمونه 

 . متاسفم : گفتم  باالخره

 ؟ هیموضوع به من چ نیدونستم منظورش از گفتن ا یهنوز نم اما

 ! ینرنج یلیتو ازش خ دوارمیرو و ام دیکنم ام یبگم من درك م خوامیم.. اتفاق افتاد ، من  نیا یوقت -

 داره ؟ دیبه ام یچه ربط..  نیا: نشستم  صاف

حس اون  يتو یتفاوت نیا یاون دختره ، دوستش نبوده ول نکهیداشته ؛ با ا یحس نیکنم اونم همچ یفکر م -

 کرده ، نه ؟ ینم جادیا

 ؟  هیچرت و پرتا چ نی، منظورت از ا نمی؟ صاف صحبت کن بب یچه احساس -

 یلی؟ منم خ يچقدر تعجب کرد ادتهیرفتن ؟  نجایاز ا نایا دیو بهت گفتم که ام شمیپ ياومد دیبعد ع ادتهی -

تعجب کرده بودم  یلینه ؟ من خ ای یهست که دوستش داشته باش یکس دمیازت پرس یحت ادتهی.. تعجب کردم 

اصال از عشق و  نکهی؟ از ا هیاون چ فتارر لیدل یدونست ینم یتو حت نکهیبهت نگفته ، از ا يزیچ دیام نکهیاز ا

 یوقت یکردم به خاطر کارش ، ول یرو سرزنش م دیام یلیخاطر هم خ نیبه هم! انگار  ینداشت يخبر یعاشق

 ! ....دشه امشب جشن عق.  دمیرو که دوستش داشتم رو از دست دادم ، تازه فهم یخودم کس

بود که به من هشدار داده بود  شیماه پ هی نیهم...  دیزود به عقد رس یلیخ: لبش نشست  يرو یلبخند تلخ و

هفته نرم سرکار  هیداد که اگه تا  ماتومیاولت... بودم و  ووردهین ریبرگشته بودم ، هنوز کار گ يمن تازه از سرباز... 

 ...  شیو بعد خواستگار

 سانسشیطرفه عاشقش شده بود ، که بعد ل هیکه  يو دختر دیمثل ام.  میقسمت هم نبود:  دیکش يسرد آه

پنج شنبه آخر سال  یوقت... و آخرش  دیکرد و نه شن يرغم مخالفت خانواده اش چند بار ازش خواستگار یعل

ش رو قبل تر از اون ا عهیشا.  تو، هم از  دیو هم از اون بر دیبار رفت سراغش تو رو کنارش د نیقبل واسه اخر

اون  یعنیتونستم باور کنم ؛  یدرست مثل خودش منم نم یبه منم گفته بود ، ول. بود اما باور نکرده بود  دهیشن
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که خودش  یشک يکردم رو یم دیخاطر هم تاک نیو به هم يدونستم که تو از عالقه اش خبر ندار یموقع نم

اون پنج شنبه آخر سال اومد .  یحال دور وبر اون دختر بپلک نیو با ا ینرفت که تو بدو یداشت ؛ تو کتم نم

 یناراحت شدم ، بهش هم گفتم باور نم یلیداغون بود و منم خ...  دهیمن و گفت که تو رو همراه اون د شیپ

لش یو همه دل یدون یبهم گفت که تو نم! که به اون نه گفته  يسراغ دختر يحال بر نیو با ا یکنم تو بدون

؛ از هردوتون دست  دیاونجا بود که کامل دست کش!  یخبر نداشت يزیتو اصال از چ: بود  نیر کردن همباو يبرا

گرون تمومم شده بود  یلیواسه اش سخت بود ، خ... بده رفت  يخبر نکهیو همراه خانواده اش ، بدون ا دیکش

با پوست . کنم  ین درکش م، م يبخوا وو راستش. رو دوباره تحمل کنه  نیتونست ا یتو کنارش و نم دنید

 ...وخونم 

که  یدوستم به کس یو از دلدادگ نمیطور بش نیتونستم هم ینم.. منم تلخ بود  يبرا.. منم سخت بود  يبرا

 زایچ نیهمه ا اتیبود از گفتن دوباره و با جزئ یکرد ؟ اصال منظورش چ یدوست داشتم بشنوم ؛ چرا تمامش نم

 ؟

.  دمیشن دیرو قبال از زبون خود ام نای؟ همه ا یگیرو به من م زایچ نی؟ چرا ا یخوب که چ:  ستادمیشدم و ا بلند

 ؟ نیدار ی؟ چرا دست از سرم بر نم زایچ نیواسه من آسون بوده دونستن ا یکن یفکر م

 شیپکه  يزیدونم به خاطر چ یبگم که تو رو مقصر م ومدمیمن ن.  ایآروم باش س قهیدق هی:  ستادیا رودرروم

 یتو هم که خبر نداشت. نشسته  دیبوده که به دل ام یو اونم حتما دختر خوب يبه هر حال تو هم دل دار. اومده 

... 

 يروز هیآره ، . نشسته  دیکه به دل ام یدوست داشته ، کس دیکه ام ينگو دختر یه نقدریا:  دمیاشو چسب قهی

از وجود اون دختر خبر نداشتم و  یمن اون روزا حت.  دیکرد ، نه شن ياز اون خواستگار دیام یبوده ، ول يزیچ

االن  یول... من و اون نبوده  نیب يچ خبریناله ، ه یازش م نقدریا دیمحض اطالعت اون پنج شنبه هم که ام

  ارهیبه زبون ب گهید یکیاسمشو با  یه نطوریا یکس ادیخوشم نم چیهست ، هست و اون االن ناموس منه ، ه

خواستم  یم نکهیا لیاصال دل.  گهیگم د یباشه چشم ، نم:  دیدستم کش ریاش رو از ز قهیاومد و  رونیبهت ب از

من دقت  يبه حرفا چیتو ه... فقط خواستم بگم . موضوع زوم کنم  نیا ينبود که رو نیباهات صحبت کنم ا

 یلیاون خ... درست  ایبرداشت اشتباه  هیبا  البود ؛ حا دهیقبل تر درباره تو و اون دختر فهم یلیاز خ دی؟ ام يکرد

بوده  دهینگفته بود چون دست کش يزیچ. دونسته  یمراسم استادتون برگرده ، م يکه برا يقبل تر از روز

کرده  يهردوتون حسود یرغم ناراحت یبود ، عل دهیکه اون روز تو و اون رو کنار هم د یوقت...  یخودش ؛ ول
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نقطه حساس تو ،  ي، با دست گذاشتن رو يدونه اون آدم تو بود ینم نکهیبه ا تظاهر بااونقدر که بخواد . بود 

نگفته بود که  یرو دوست داره ، ول يا گهیدونه اون خانم کس د یبهت گفته بود که م. کنه  یدق دلش رو خال

 يکه برا همونقدرچقدر برات ارزش داره ؛  تونیدونست دوست ینگفته بود چون م. شناسه  یاون آدم رو چقدر م

 خودش مهم بود

ماهه که خواب و  هیبه  کینزد یدونیبرزخ؟ م يمهم بود که اون طور منو پرت کرده بود تو: زدم  يپوزخند

کردم خودمو ازش دور نگه دارم  یم یماهه که سع هیبه  کیکه نزد یدون یندارم ؟ م یخوراك درست و حساب

داشت ، من  يدیشد ازیمن ن کمکبود که اون االن به  نیکه اگه نه ا یدون یبتونم جدا بشم ازش ؟ م دیتا شا

که من  نویا یکن یاز هم بپاشه ؟ درك م زیکردم تا همه چ یم غیاومدم و اونقدر خودم و ازش در یبه خودم نم

 یاصال سر پا نم گهیو احتماال د دمیپاش یبهش دل بسته بودم که بدون اون منم از هم م قیاونقدر آروم و ع

 منو اون وسط ؟ دید یبراش ؟ مهم بودم من براش اصال ؟ م مونیشدم ؟ مهم بود دوست

شده  مونیخودش هم بعدا پش. بوده  یعکس العمل آن هی، کارش  اوشیتو هم درك کن س یول. آره مهم بود  -

من  از. روش و نداشته  ی، ول رهیخواسته خودش باهات تماس بگ یم. خاطر هم به من گفته  نیو به هم

دق  ي نهییگه رو که بخواد ایهمد نینیب ینم نیبعد از ا گهیگفته به هر حال ، د. خواسته ازت معذرت بخوام 

... به هم بخوره  نیبه خاطر ا تونیکه دوست ينذار.  یو فراموش کن شیکنم ببخش یمنم ازت خواهش م.. بشه 

اومده ،  شیکه پ يزیچ.  نیهم نگاه کن ي، الاقل راحت تو رو دنید گرویهمد ابونیخ يتو يروز هیکه اگه 

 !کدومتون نبوده  چیه ریتقص

تو : شده بودن گذاشتم ، دهنم تلخ تلخ بود  نیزم يرو یکه هالل یینشستم و دستهام رو وسط پاها نیزم يرو

که  یاون نبود ، وقت ياگر به خاطر حس عذاب وجدانم برا دی؟ شا دمیکش یماه چ هی نیا يمن تو یدون یم

کارم سخت  نقدریتا حاال ا..  وفتهین يدیتا تو دام ناام رمشیتونستم محکم بگ یم دیاون طور پس کش نویم

 نباشه واسه بدست آوردنش 

 یهر اتفاق... تونم بگم متاسفم و  یمن فقط م: شونه ام گذاشت  يپاهاش نشست و دستش رو رو يرو کنارم

؛  يمرد هیاگه سختم باشه ، تو  یحت. تازه است  يریبگ رو هروقت از آب یهم که واسه اون افتاده باشه ، ماه

 یمینس نینباش که با کوچکتر یفیضع ونباغب دیمث من و ام. بلند کن  نیو اونم از رو زم ریدستتو به زانو بگ

  يگلت رو از دست بد
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 زهیم زهیده دوازده ساله ر يبه پسر بچه ها یحرف چیه یبار هردومون ب نیو ا میهمونجا نشست گهید قهیدق چند

رو  يضربه بد نیهمچ هی یو وقت... واقعا بد بود  دیکار ام...  میاومده بودن ، چشم دوخت نیکه تازه به زم يا

اون  يتو گهیکردم که د ینکه خدا رو شکر میدونستم ا یم...  يبخور يکه انتظارش رو ندار یناغافل از کس

 ..نداره  نشونیو اتفاق ب نویبه م یربط چی، ه گشت یبر نم گهیو احتماال د ستیشهر ن

 .کرده بود  یخوب حتینص مایشدم و شلوارمو تکوندم ، ن بلند

: با اون هم شکسته باشه  میدوست يحلقه  نکهیدونستم احتمال ا یم نکهیرو به سمتش دراز کردم ؛ با ا دستم

 ادیرسمش نبود و منم فکر نکنم حاال حاال ها از  نیمعرفتت بگو ا یبه اون دوست ب یول.  حتتیممنون از نص

. باشم  دهیرس یساحل آرامش هیباشم و به  همسائل گذشت نیکامال از ا گهیکه د يروز هی یبشه ؛ ول دیشا.. ببرم 

 اون وقت فقط بتونم  دیشا

  ستیممکن ن ریغ یچ چی، ه یمردش اگه باش. مواظب خودت و عشقت باش : تکون داد  يسر

 !در ؛ انگار منتظر من  يروبرو دهیآشپزخونه بود و سپ زی، مامان پشت م دمیکه رس خونه به

  یاز گشنگ میناهار که مرد ایبدو دستا تو بشور ب: داخل شدنم ، از جا بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت  با

ساعت دو شده بود  یشد ، ک دهیحدفاصل اتاقم و اتاقش کش وارید يرو يوارینگاهم به طرف ساعت د اریاخت یب

 ؟

سراغ نمازم برم و بعد  يا گهید زیشده بود ، قبل هر چ بمیکه نص یآرامش نیداشتم ال اقل به خاطر ا دوست

 .گشنه تونه  نیاول نماز بخونم ، شما بخور رمیمن م: شستن دستهام ، وضو گرتم و از همونجا صدا زدم 

غذا رو ، سرد  دهیکه مامان کش ای؟ ب میتو بخور ی، حاال ب میما تا االن منتظر تو موند: شد  داشیچارچوب پ يتو

 . شهیم

 اوشیس: اصرار کرد  یتاب یبه راهم ادامه بدم که با ب خواستم

 ؟ یاغفالم کن يخوا ی؟ م يشد طونیش: زدم  يا مهیبرگشتم و لبخند نصفه ن ناچارا

 قهیده د نی، ا ي، تو که تا حاال موند دهیبذار بره سپ: شد  دایاصرار کنه که مامان هم کنارش پ شتریب خواست

 هم روش

 خواستم یمامان ، من م یول -

 برو مادر. غذا رو برگردوندم  -
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آرامش بخش تر از سجاده بابا ست  یچ ".باال انداختم و با خنده به طرف اتاقم روانه شدم  دهیسپ يبرا ییابرو

  "االن ؟

... هم قرآن بخونم  یتمام کردم و سجاده رو همونطور پهن جا گذاشتم تا بعد غذا کم باتیرو بدون تعق نمازم

خواستم تا سر سجاده است بهش بگم  یم:  دمیرو شن دهیمعترض سپ يدر آشپزخونه شده بودم که صدا کینزد

 کنه ؟ ی، اونوقت آرومتره و راحت تر قبول م

 . ادهینداره مامان ، وقت ز بیع -

 ..ما شهیم رید -

 ؟ یتو چقدر عجول -

 ؟ نیرو به من بگ یچ -

خواست  یرو به تو نم يزیچ: دستش رو به سمت بشقاب برد  يمامان با خونسرد یکم هول شد ول هی دهیسپ

 ..بشقابت  دهیسپ...  ایب.خواست زنگ بزنم واسه دوستش ، من گفتم بعد یم دیبه س. بگه 

 "؟ ادیخواد ب یم نایس! مامان چه مهربون شده امروز "به خورشت فسنجون روبروم انداختم ،  ینگاه

 رهیتخت نشست و به قرآن خوندنم خ يمودب داخل اومد و رو یلیخ دهیصفحه هم نخونده بودم که سپ هی هنوز

 یم ایداشت  یمشکل یوقت شهیکه مامان هم يدی؛ س " نیروح الد دیس"! هست  يزیچ هیدونستم  یم.. شد 

 نویداد و ا یرو جواب نم یگرفت ؛ اصال بعد نماز ظهرش تا عصر تلفن یباهاش تماس م رهیخواست استخاره بگ

 .دونستن  یخونه ما خوب م یاهال يهمه 

  ارهیدوم دوام ب ينتونست تا تمام کردن صفحه  دهیدرست بود و سپ حدسم

 ...که  گمی، م اوشیس -

تو سرشه ،  یچ نکهی؛ خودم هم از فکر ا دمیبه سمتش چرخ یداد وقت یمچ به شدت تکون م هیرو از ناح پاش

رو  يبعد ي هیآ نکهیخاطر هم قبل ا نیخوندم تمرك کنم و به هم یکه م ییها هیآ يمعنا يتونستم رو ینم

 ! ییجورا هیشروع کنم ، منتظر بودم 

 .. اوم  -

 ؟ دیسپ یبگ يخوا یم یچ -

 ؟ يد دارتو به من اعتما -

 جمله مسخره متوسل شده بود ؟ نیخواست بگه که به ا یم یچ..  دمیدلم خند تو
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 ؟ یالبته که دارم ، واسه چ: معمول مسخره تر رو بهش دادم  جواب

که  نهیخانواده ام اعتماد داشتم ، همه به هم اعتماد دارن ؛ اما مسئله سر ا ياعضا يکه داشتم ، به همه  البته

به خودش اعتماد  نکهیخاطر بود که با ا نیبه هم. کنه  یفرق م یکیبا اون  یکار صواب و خطا از نظر هر ادم

 .خواست هم معتمدم  یکه م يزیتونستم صد در صد بگم به چ یداشتم ، اما نم

 یمهمون میخوب قراره شب بر.. خوب  -

 ؟ یک ي؟ خونه  یمهمون: شدم  کنجکاو

 گفتنش کم سخته هیخوب ،  -

 چرا ؟: هم رفتن اخمهام شد  يکه باعث تو دیبه صورتم پاش یلبخند متزلزل و

 آخه  -

 یآخه مهمون: هم گره کرد  يپاهاش تو يتخت برداشت ، صاف نشست و اونها رو رو يرو از رو دستهاش

 .. هیدر واقع خواستگار.  تینس یمعمول

 ؟ نیشد وونهی؟ د یچ: شدم و صدام باال رفت  زیخ مین

بدم ،  حیتا کامل برات توض قهید هیآروم باش تو رو خدا : صورتم گرفت  يرو باز کرد و دستهاشو جلو گره

  شهیم شتریاسترس من ب یشیکه م یعصبان

خواد  یم گهی؟ مامان د يکه تو استرس دار نیدیواسه من د ینشم ؟ باز چه خواب یعصبان يخوا یچطور م -

 بشونه ؟ یکار کنه که حرف خودشو به کرس یچ

 نیزود قضاوت نکن ، مثال هم نقدری، ا اوشیس: صورتش رو پوشوند و اخم رو توش کاشت  یلحظه ناراحت هی

 !ها  يسجاده ا ياالن هم پا

 دادم  شنهادیمن پ: ساکتم کرد و ساکت سر جام نشستم  حرفش

 ؟ یگفت يزیچ نیهمچ یتو ؟ واسه چ: نگاش کردم  متعجب

اش تا  يخواستگار میریاومده بود ، من گفتم م شیخواهر دوستمه ، مشکل واسه اش پ.. خوب .. خوب  -

که  يخوا یکه تو م یاون يخواستگار میبود که اصال اگه ما بر نیمامان هم که ناراحت ا.  میکرده باش یکمک

خانواده هم ،  نیو مثال هم ستنیهمه هم مثل هم ن نهیاونجا که بب میکردم تا بر شیدن ، راض یبهمون دختر نم

  ستنیاونقدر خوبن که اهل سنگ انداختن ن
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مثل من  یکیبا  یگی؟ اصال اگه اونطور که تو م شهیرفتن ما درست م يکه با خواستگار هیچه مشکل نیا -

 فاتحه خودمو بخونم  دیموافقن که من با

بله رو  یخواهرش که تا تو خودت مجبورش نکن، واال  نی، خانواده اش خانواده خوب ستین يطور نینه نه ، ا -

 یکه داره کس یتیکنه با موقع ی، فکر م دهیرس يجور بن بست فکر هیخواهرش به .. مشکلشون هم ..  گهینم

 ییجورا هیدر واقع .  ستین طورام نیتونه بهش اثبات کنه که ا یرفتن ما م. ترحم يمگر از رو رهیسراغش نم

.  رهیبگ میکه دوستش داره ساده تر فکر کنه و بهتر تصم یخودش و اون تیکنه نسبت به موقع یکمکش م

 ، ها ؟ میزن یدو نشون م ریت هیچطوره ؟ با 

بود و  یکار درست دیشا... اومد اما مخالفت نکردم  یخوشم نم یلیگفت خ یکه م يزیاز راه حلش و چ نکهیا با

روز ... مخالفت نکنم  شدیکردم که باعث م یس مدلم ح يروشنا يرو در انتها يدیام..  ینادرست ، ول دیشا

و روشن  کیبه تار انشیو بد بودن پا ب، هنوز خو بشیبود که با وجود شروع دور از انتظار و امتداد عج یخاص

 شبش گره خورده بود 

تمام  مهین دهیسپ يکرده بودم ، با سر و صداها زیخودم تجو يبرا یکه به خاطر رفع خستگ یساعت خواب کی

 و پرت چشمهام رو باز کنم  جیموند و باعث شد گ

 ؟ دیسپ یکن یکار م یچ -

 ؟ يدیپوش نایس ی، اون کت و شلوارت که تو عروس يداری، حاال که ب اوشیس گمیم...  دی؟ ببخش يشد داریب -

 ! گهیپوشم د یسردسته م هیقهوه ا نیکار ؟ هم یچ يخوا یاونو م -

 ... ـینه اون تکرار -

 نبوده ؟ نایس یتره ، مگه دوستت تو عروس ياون که تکرار! ؟ نوئه ها  هیتکرار ویچ یچ -

 کجاست اون ؟  گمی؟ م یکن یبامن بحث م یاصال تو سر چ..که نبوده  شیخودشم باشه، آج.نه نبوده  -

 بالش فرو کردم يرو بهش دادم و دوباره سرمو تو آدرس

صورتو  ینه ، فک کنم خوبه ، ول.. موهاتو ؟  نمیبب. پاشو برو حموم ، اصالح هم بکن .  گهینخواب د اوشیس -

 کو ؟ اتیکفش مشک!  اوشیس. اصالح کن 

 یشلوغ م نقدریچته تو ا: تختم نشستم  يو سرو صدا کرد که ناچار بلند شدم و تو دیدورو بر اتاقم چرخ اونقدر

 ! تهیفرمال ي، اونم خواستگار ينه خواستگارمنه ،  یکنه عروس یندونه فک م ی؟ هر ک یکن
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خوشم  رهنهیپ نیاز اولشم از ا: خودم  يلباسها يگذاشت و شروع کرد به گشتن تو يست کت رو کنار راهنیپ

 هان ،... ؟  یراست یگفت ی؟ چ يندار يبهتر زیچ هی نمی، بب ومدینم

 يرو سرسر هیقض. من که وسطه  ي، آبرو ستین يواسه تو خبر.  یهرچ ای يخواستگار: باال انداخت  يا شونه

، پاشو  گهیپاشو حاال د. ها  يخانواده اش نبر يمن و دوستمو جلو ي؛ آبرو هیجد هی، واسه بق اوشیها س يرینگ

کفشات واکس داره ؟ ..  گهیپاشو د!  اااوششششیس.. بده به خودت  ییصفا هیصورتتو اصالح کن ، برو حمام ، 

 بهش بکشم یدست هینه ، بهتره خودم 

 ! يموزر و نبرد: بلند شد  غشیکه ج دمیحموم پر يفرار از حرفهاش ، به سرعت تو يبرا

  کشمیم غیت -

 بهتره یلیخ نیهم ایدوست ندارم ، ب غینه ، ت: در حمام زد  به

 . هیلیخ ی، امشب مارو داماد نکن یگرفت يکه تو جد نطوریا: زدم  رونینچ کنان ب نچ

  يدیخدا رو چه د:  دیدرخش چشمهاش

نکن  يکار هی: خوندم  ي، به سرعت پا به فرار گذاشت و پشت سرش کر میلحظه ا تیفرار از عصبان يبرا و

 ! زمایامشب بزنم همه کاسه کوزه هاتونو به هم بر

 جنبه یکوچولو باهاش کردما ؛ ب یشوخ هی،  نیمامان بب! اهـــه  -

 و به طرف اتاقش رفتنثارم کرد  یپرطمطراق " شیا "با اخم  و

بده ،  ریبه من گ نکهیحرکت بدون ا يبه موقع بود و موثر ، چون باعث شد تا لحظه  دمیحال ، تهد نیا با

رو و تا  زیبودن همه چ يکه انگار اون هم باور کرده بود جد یمامان.. به خودش ومامان بشه  یدگیمشغول رس

 !بود  دهیتونست به خودش رس یم

انتخاب گل داخل رفتن ، با حسرت به صورت  يآژانس رو نگه داشتن و هردو با هم برا که یگل فروش يجلو

قدر شور و  نیکه خودم دوستش داشتم هم هم يدختر يخواستگار يخندون مادرم زل زدم و آرزو کردم برا

 نقدریهمه ا شدی؟ م شدیم.. روم سپردم  شیشب پ یاهیسرم رو برگردوندم و چشمهامو به س... شوق نشون بدن 

کردم  یتنم م ی؟ اون شب چ شدیمن خوشحال باشن و شور و شوق نشون بدن ؟ م یگام زندگ نیبزرگتر يبرا

 ییمطمئنا گلها.. بود  یم ستیبا یبه تنم پوشونده بودن نم يا گهیکه به منظور کس د یلباس نی؟ مطمئنا ا

خوشحال تر از  نویمن و م.. اون شب  ...بود  یم ستیبا ینم شدنیانتخاب م يا گهیکس د يکه برا نهایا هیشب

رفتم  یهمه راه م شیشاپیمطمئنا پ.. اون شب . ، نه ؟ خوشحال تر و پرجنب و جوش تر از همه  میبود یهمه م
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 نانیرفتم و با لبخند و اطم یجلو م.  شدمیم رایدستهاش پذ يگذاشتن تو میتقد يو دسته گل رو شخصا برا

 یرتیاما نه ، اگه باباش غ.. کردم یباهاش خوش و بش م هیتوجه به حضور بق یب شدمیم رهیچشمهاش خ يتو

 ؟  ستیکم کمرو تر نشون بدم بهتر ن هی؟  یچ مییپروا یبشه از ب

 لطفا  نیفتیراه ب: خوردم و مامان به راننده دستور داد  یبسته شدن در تکون با

 ؟ نیریگ ینم ینیریش: به حرف اومدم  و

 هیکاف نیهم. خواد  ینه ، نم: بگه که مامان حرفش رو قطع کرد  يزیخواست چ دهیسپ

 یاگر بد بود ، خود مامان به فکر م. مامان دهنم رو بست  الیخ یب ي افهیتعجب به طرفشون برگشتم ، اما ق با

 ؟ ینیرینداشت بدون ش یبیواقعا ع یول. بود 

توجه کردم و در  دهیمامان و سپ يبه مقصد فقط مشکوك به پچ پچ کردنا دنینگفتم و تا رس يزیحال چ نیا با

جلوتر رفته بودن و زنگ در رو  نایمامان ا. شدم و حساب کردم  ادهیبشه ، پ رمیدستگ يزیچ نکهیآخر ، بدون ا

 یجیو شکم به نتا شتریدر ، تعجبم ب يپارك شده جلو ينهایماش دنیزده بودن که با ملحق شدن بهشون ، با د

با ! ال نود پارك شده بود  هیسمند و  هیمال سامان و عمو بود و پشت سر اونها ،  ییجلو نیدوتا ماش!  دیرس

کرد ، سرم رو بلند کردم و پشت  یکردنش مواخذه م رید يرو برا دهیکه داشت سپ يدخترونه ا يصدا دنیشن

 اطیح ياز مامان تو عتریکه سر يا دهیخشمم رو کنترل کردم و به طرف سپ ،ورودمون  يبند تعارف دخترك برا

بتونه به در  نکهیقبل از ا.. بود  دهیمنو هنوز ند يها يکله خر یاون هرچقدر زرنگ بود ، ول.. بود ، رفتم  دهیپر

 .. دمیبرسه ، بازوش رو گرفتم و کش يورود

 ! وفتهیبود گل از دستم ب کی؟ نزد اوشیس یکن یم کاریچ: برگشت و غر زد  معترض

 ؟ نیرو صدا زد نایعمو ا گهید ی؟ واسه چ دیسپ يدرآورد يچه مسخره باز گهید نیا:  دمیلب غر ریز

 ؟ يخواستگار میریم يسه نفر یکن ی، تو که فکر نم انیاز اول قرار بود ب نایعمو ا -

 من برم.  يندار یاجی، به من احت يقشون دار یخوب پس ، به اندازه کاف: گرد کردم  عقب

 نکن  يزی؟ تو رو خدا آبرور اوشیس یکن یم کاریچ: دست گرفت  يبار اون ساعد منو تو نیا

جمع شدن ،  نجایکه ا یجماعت نیبمونم ؟ ا یکه راه انداخت یرکیس نیا يتو ي؟ انتظار دار هیچ يزیآبرور -

 ! شنیامشب بدون داماد کردن من از جاشون بلند نم
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تو  میبر ای، ب اوشیبکنه ؟ تو رو جان بهشتت س يکار يتو بخوا نکهیاتونه بدون  یم یتو رو خدا ، ک اوشیس -

. بره  شیپ ي، هر طور تو بخوا یتو باش لیبه م یامشب همه چ دمیقول م.  یمنو امشب نبر داداش يآبرو.

 تو روخدا اوشیس

دونم چطور به  یکه نم یزدم تا وارد بشم که دسته گل شی، کالفه شدم و کنار دادیکه م یهمه قسم نیا از

جلوتر داخل شدن و از همون اول شروع به  دهیبغلم هل داد و خودش و سپ يبود رو تو دهیدست مامان رس

 کردن  یاحوال پرس

 رونیخوردم و از بهت ب یکه مامان هرچه رساتر به زبون آورده بود ، تکون ي "سالم عروس گلم  " دنیشن با

به  یقدم یو جنجال یعال شینما هیهر چه تمام تر  ياجرا يو برادستم فشار دادم  يدسته گل رو تو. اومدم 

 جلو گذاشتم 

 ...پامو داخل گذاشتم  یوقت اما

قدمهام با اضطراب ...  ستادمیا يبود ، پا سست کردم و لحظه ا ستادهیا يدرورود يکه روبرو نویم دنید با

 یدستش گذاشتم و لبخند خجل يما شده بودن ، به زور گل رو تو ي رهیکه خ یاون همه نگاه ریهمراه بود و ز

که همه رو  يمردونه ا يبود و با صدا هاون هم انگار شوکه شد.. هم بگم  يزیبخوام چ نکهیزدم ، چه برسه به ا

پراکنده شدن و به ظاهر . از دورمون پراگنده شده شدن  گرانیو د میخورد یکرد ، تکون یبه نشستن تعارف م

 !کار خودشون مشغولبه 

 ؟  یخوب:فرارکنه ، زمزمه کردم  گهید يهرجا ایبگذارم باجداکردن دسته گل بتونه به آشپزخونه  نکهیا بدون

 ؟ یدونست یتو م!  يچه سوپرابز:  دمیکش یقینفس عم و

 یاجازه م.. پس : بزنه  ینه بود و باعث شد چشمهام از شوق برق هیشب یی، آوا دیکه به گوشم رس يزیچ تنها

 ؟ تونیخواستگار...  امیب دیفرمائ

 ؟ یکن یم هیگر: به جلو برداشتم  یاون نم دار بود و قدم يچشمها برق

 !نه : کوتاه شده رو جبران کرد و سر تکون داد  فاصله

 تو ؟ امی؟ ن ینه چ-

 داخل ؟ دییای، نم زهیچ.. کنم  ینم هیگر.. نه نه -

 ، برو تو ، دم در بدهشا دوماد  گهیراست م-
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بود ،  دهیاومد و مث نخود نشسته وسط پر یم رونیکه انگار از ب ینیباجناق بعد از ا دنیگرد کردم و با د عقب

 بفرما  ی، شما ناراحت ينطوریا میما راحت: زدم  يشخندین

که اون تو  ییآدما نی، فقط ا ینه ، چه ناراحت: بهش وارد کرد  یرو پشت کتفم گذاشت و فشار جزئ دستش

 ادهیحاال نترس ، بعدا وقت واسه خلوت کردن ز.  ینشستن ، واسه خاطر شما جمع شدن ، بده منتظرشون گذاشت

 دی، بفرمائ

 ...ـیبا.بعدا  میزن یحرف م: کردم  نویرفتن ، رو به م قبل

 یذارن بزن ی، حرفم م گهیساعت د هیتا  رهینترس ، در نم: کرد  شتریدستشو ب فشار

 . تو نداشتم  ییبه راهنما يازین: ، اخم کردم و دستشو پس زدم  يآخر ي کهیت نیا با

 !باشه  یزنیکه م ییداداش عروسم ، بهتره حواست به حرفا يدر حال حاضر من جا-

 ؟ یبکن يخوا یم کاریمثال چ-

 حاالدر خدمتتون میهست-

 رمیبگ يرفتم تا کنارش جا یلب پروندم و همون طور که به طرف سامان م ریز يا "باش تا اموراتت بگذره  "

 نثارش کردم  یعی، لبخند وس

 خواهرا ؟ یچه خبر ؟ خوشت اومد از تبان-

نشون  يوسط عکس العمل بد نیا نویم ایمن  میبود آخه ؟ اومد يچه کار نی، نه ؟ ا نیدونست یشما هم م-

 ! میدادیم

بعدشم ، ! شما دوتا مثال خاطره انگز بشه ها  يشب خواستگار دنیهمه زحمت کش نیملت ا! از خداتونم باشه -

مامان فقط به خاطر  يواقعا چطور فکر کرد.  يرو باور کرد ییمشکل از خودته که بهانه به اون تابلو گهید نیا

 است مگه ؟؟ بچه  يخواستگار ادی، م ادیتو کنار ب طیهست که با شرا يامتحان کنه که خانواده ا نکهیا

 ی، مامان م نمیصبر کن بب... گفت که قانع شدم ، بعدشم  دهیسپ يطور هیدونستم ؟ خوب  یمن چه م-

 دونست ؟ خودش و دخترش منو دست انداختن ؟

وقت  چیخل و چلش ه يمامان به ته تغار:  دیکرد ، شونه هاش لرز یپوشوندن خنده اش م يکه برا یتالش از

 ...هـ ...  گهینه نم

کارش از چشم غره هم  گهیمامان هم که د! ها  کنهیشما دوتا سه ساعته ؟ عمو داره صحبت م نیگیم یچ-

 !!گذشته 
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 یم یسامان نشسته بود ؛انداختم و همونطور که مفصل باهاش احوالپرس گهی؛که سمت د ایبه رو ینگاه مین

 کنفرهیتخت  يکه رو ی؛ کنار خانم عینسبتا وس ییرایاون سمت پذ.. کردم ، با چشمهام دنبال مامان گشتم 

 يهمونطور که دستش رو رو وبه لب داشت ؛ نشسته بود  یجون مهیگوشه سالن با صورت ورم کرده ، لبخند ن

بود ، هم به ما دوتا چشم  يا گهیعمو و مرد د ياون خانوم گذاشته بود ، حواسش هم به حرفها ياز دستها یکی

 !رفت  یغره م

تخت ؛ که بر حسب  ياون سمت خانوم رو... سالن رفتم  يتو شتریدنبال اکتشافات بساکت شدن سامان ،  با

 ینشسته بود که درست مثل ما مهمان به نظر م يا گهیرو هم کامل داشت ؛ زن د نویم ياتفاق ، ته چهره 

س اون طرف تر ، نامزد فردو یکم.. فردوس رو داشت ، کنار عمو نشسته بود  يکه چشمها يو مرد.. اومد 

. برد  یم شیعمو عنان سخن رو به دست داشت و مجلس رو پ يرو مفتخر شده بود که همپا يمرد يهمجوار

 !دست سامان بود  يتو اینشسته بودن و دست رو فیرد هی ي، تو ایو رو دهیزن عمو و سپ

 پ کو دخترا ؟: شونه اش زدم  يپشت سر سامان رو از

 یزبون نیریبرده که واسه اش ش نویم ي کهیرو خواهر کوچ قیشقا: صورتش نشست  يتو یپت و پهن لبخند

 . کنه ، الله هم رفته که مواظبش باشه مثال

.  یالبته مامانش فرستادتش جاسوس یول: کرد ، حرفش رو ادامه داد  یکه نگاهمون رو سد م یسامان درحال و

 نای، حواستو بده به عمو ا اوشیس

 تیکشونده بود و داشت از وضع ریعمو حرف رو به مس... مل کردم سرم رو تکون دادم و به حرفش ع یخوش با

از نداشته ها و کمبود  ياول کار نیصورتم نشست ؛ کاش هم يلحظه اخم تو کی يبرا. گفت  یمن براشون م

 یکتمان کنم ، م تونستم یرو که نم قیها رو ، حقا ی؟ گفتن یخوب ، باالخره که چ یول! گفت  یهام نم

 ؟ یتونستم ؟ تا ک

به من دوخت و خودم رو مخاطب  میباشه ، از کنار عمو نگاهش رو مستق نویکه حدس زده بودم پدر م يمرد

 ؟ یبگ يندار يزیخوب جوون ، خودت چ: قرار داد 

؛ نه  دمشونید یبار هم بود که م نیاول يسالن ؛ که برا يتو يکدوم از آدمها چیتازه متوجه شدم که من با ه و

 !جستم  یی، نه آشنا یوال پرسسالم کردم ، نه اح

 سالم:  دیبدم ، از دهنم پر یشدم و تا خواستم جواب هول
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تر بود ، اما از جا بلند بشم  عیضا نکهیشدم با ا حیرفع و رجوع ، ترج يهوا رفت ، سرخ شدم و برا يکه رو سالن

 !و به طرف تک تکشون برم 

 ..، من اونقدر شوکه شده بوم که  دیببخش-

  ادیم شیپ. نداره  یبیع: زد  يد و لبخند رو فشر دستم

 کم سر به هواست  هیپسر ما  نی، ا رانیام يآقا دیببخش. خانمن  نویم ي، بابا رانیام يآقا: کرد  یعمو معرف و

جوون بود ،  نیا يهم جا یهر کس. نداره  یبیع: که کنار شهاب نشسته بود جواب داد  ياون ، مرد يبه جا و

 موند  یامشب هوش و حواس براش نم

 !کرد  دیجمع ، خجالت من رو هم تشد يبه خنده ها دنیهمراه با شدت بخش و

 يخوش اومد. جان  اوشیام س نویم يمنم عمو-

 دیبله ، بازم ببخش: کردم  یانداختم و خجل معذرت خواه ریرو به ز سرم

که  ي، به خصوص با برنامه ا ادیم شینداره پسرم پ یبیع:  دیرو پشت گردنم انداخت و صورتم رو بوس دستش

 . ختنیفردوس و خواهرت براتون ر دمیشن

 یاوپن نگاه يرفتم ،به طرف آشپرخونه  یو خانم کنارش م نویکردم و همونطور که از به طرف مادر م تشکر

 ! نبودن  نویبودن ، م ستادهیکه کنار فردوس ا يکدوم از دو دختر چیانداختم ، اما ه

که کنارش نشسسته ، همسر  یشفاش ، متوجه شدم زن يو آرزو رانیاز خانم ام یکه کردم و احوال پرس سالم

 !حاضر در مجلسشه  يعمو

 ؟ يجواب بد يخوا یرو نم رانیام يجان ، سوال آقا اوشیس-

گرفتن ارشدم ،  نکهیکه عمو جان گفتن ، به عالوه ا ییبگم ؟ همه اونها یمن ، راستش چ. ..  دیبخش یم-

... ؟  میمدت رو نامزد باش نیکه ما دوتا ا نیهست یدونم شما راض ینم.. سال طول بکشه و  کیاز  شتریممکنه ب

هم به خاطر دخترتون  ادیکه از دستم برب يکار بمونم وهر کار یمدت ب نیا يکه تو ستیطور هم ن نیوالبته ا

 !بگم راستش  دیبا یچ گهیدونم د ینم... و  دمیانجام م

 ؟ يعموتو قبول دار يخوب پس ، حرفا-

 بله:  قتیانداختم ، شرمنده بودم درحق نییسرم رو پا دوباره

با خانومم  یراستش ، من خودمم وقت: بار مخاطبش ، هم من بودم و هم عمو  نیبه برادرش انداخت و ا ینگاه

هم به  یلیخ.. داشتم ، که  یپلمید هیو فقط  بود ینداشتم ، دستمم خال شتریسال ب هیو  ستیازدواج کردم ، ب
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 هیمهرناز ، هم به من آسون گرفت هم ازم خواست خودمم اگه  يبابا...  یول. دردم نخورده بود تا اون موقع 

که روبروت نشسته پسرم ، من فقط ازش  یآقا شهاب نیا... که  نهیا.  رمیپدر شدم ، به دامادام آسون بگ يروز

.  يهم سر کار رفته ، هم سرباز یول.  نیمث خودت نه خونه داره نه ماش. م و جنم و جربزه خواست مونیو ا نید

از  شتریتا ب یگیم.  رمیگ یباشه ، من سخت نم یتو ، اگر دخترم راض ياون ، چه درباره  دحال چه در مور نیبا ا

 يتعارف آقا یب. ندارم  یمشکل.  يندار نیخونه و ماش یگی، م يسرباز يبر یحت یتون ینم گهیسال د هی

تون کردن  دیتائکردم و خدا رو شکر همه هم  قیبزرگ منش ، من هم درباره خانواده اتون ، هم پسرتون ، تحق

که اول ، اگر خدا  نهیدوتا شرط دارم ؛ اونم ا یول. وصلت ندارم  نیبا ا یمخالفت چیخاطر هم ه نیبه هم. 

عقد کنن ، دوم  گهیماه د هیتا  یعنی، تا قبل محرم و صفر ،  دوتا جوون بود نیوصلت قسمت ا نیخواست و ا

و شرط منو قبول دارن ، بسم اهللا  طیشرا نیحاال اگر هردوشون ا....  شونیبرن سر خونه و زندگ دیتا ع نکهیهم ا

خدا همه رو .. اگرم نه که .  میموند ، ما در خدمتتون باش ي گهی، برن سنگاشونو با هم وا بکنن تا اگر حرف د

 .کنه  ریعاقبت به خ

مدت کوتاه بخوام  نیا يخوب سخت بود که تو... من ..  میبه هم انداخت یاتمام حرفش ، من و عمو نگاه با

 میتون یکردم م یفکر م!! دست نداشتم  يتو يزیمن که چ... خوب !! ... ؟ يزود نیبه ا! ... بدم  یزندگ لیتشک

.. نه !!  میبرس یفوقش عروس ایتازه به عقد  عدب.. بکنم  يفکر هیتا من ال اقل بتونم  میمزد بموننا یدو سال یکی

 خوبه حاال گفته بودم من آه در بساط ندارم 

، شما که خوب از  رانیام يآقا: خانواده رو به عهده گرفت  تیری، مامان مد میبگ يزیعمو چ ایمن  نکهیا قبل

دخترتون رو  یراحت نینداره که بتونه به ا یآنچنان تیموقع اوشیس.. ، راستش  نیوضع ما و پسرمون خبر دار

دوروبر خودتون رو  نی، هم ینقل يخونه  هی هنکه پول ر نهی، ا ادیکه از دستم برب يکار تیکنه ، منم نها نیتام

 ؟  ادیکنار ب یتونه با نداشتن جشن عقد و عروس یدخترتون م. کنم  نیتام

بود ،  نایس یعروس يحرف اون شوکه کننده تر هم بود ؛ اون که هنوز گرفتار وامها.. ن زل زدم بار به ماما نیا

 !!!!واسه من خونه رهن کنه ؟ يزود نیپولش کجا بود که بخواد به ا

نظر هم قصد  نیالبته خانم بزرگ منش خرج عقد که به عهده خود ماست و ، از ا: جا به جا شد  یکم نویپدرم

 ...مالکه  نوینظر خود م گهید نی، ا زایچ هیو بق یدرباره خرج عروس یول.  میم بذارک يزیچ میندار

طور بوده ، خدا بخواد  نیشازده پسر هم هم نیا يالبته واسه : شهاب گذاشت  يپا يعموش دستش رو رو و

غرض . عقد کردن  ستیهم ن یلیخ نکهی، با ا شونیجوونا هم قراره برن سر خونه و زندگ نیبعد محرم و سفر ا
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، برادرم دوست نداره  میشدما از دست دخترمون خسته  نکهیا ای،  نیا بهیچون شما غر نیفکر نکن نکهیا

 . دختراش عقد کرده بمونن 

راستش اگه به ما بود که .  ارنیصاحب اخت شونی؟ ا رانیجناب ام هیچه حرف نیا: من جوابش رو داد  يعمو و

زن ... جان مطرحه که اونم  اوشیس یا بمونن پا در هوا ، فقط بحث وضع مالبچه ه میخودمونم دوست نداشت

از  ستیبهتر ن.. فقط . باشه  تراح التونیکه خ یعنیکنه ،  نیرو تام شییجا هیتا  گهیکه م یداداشم وقت

 رو قبول کنن ؟  یزندگ هی تیسرعت مسئول نیتونن به ا یاصال م مینیبب میخودشون بپرس

خواست بلند بگم  یبگم ؟ دلم م دیبا یکار کنم و چ یدونستم چ ینم!! رفت  یم شیچه زود داشت پ زیچ همه

 "!! هیجد يدونستم قراره خواستگار ینم یمن حت شیدو ساعت پ یکی،  نیبد یمهلت هیبابا  "

گوشه  هیبرن  اوشیخانم و س نویم نیبهتره اول بذار یعمو جان با اجازه البته ، ول: کرد  يگر یونجیسامان م و

تونن سنگاشونو  یموضوع هم م نیا ياصال ؟ بعد اگه خواستن ، درباره  انیبا هم کنار م ننیحرفاشونو بزنن ، بب

 وا بکنن

رو  يچا ینیبلند شد که فردوس س زدیکه اسمش رو صدا م نویم يزن عمو يو صدا! بودن  دیدر حال تائ همه

 شهتو تو اتاق نویم: و لب زد !! جلوم گرفت 

من آقا  نیخوا یم: گرفت ، رو به پدر و عموش کرد  یها رو از دستش م ییطور که نامزد اخموش چا نیهم و

 کنم ؟  ییرو راهنما اوشیس

 بفرما پسرم: نگاهش بود که اخم پررنگ شده نامزدش باز شد و پدرش اجازه رو صادر کرد  يتو یدونم چ ینم

رو  بانمیکه گر یو دور از اضطراب نمیجمع رو بب نیگرد هم اومدن ا لیسرش راه افتادم تا باالخر بتونم دل پشت

 تازه کنم یو نفس رمیگرفته بود ، از حضورش آرامش بگ

  نیاومدن که حرفهاتونو با هم بزن اوشیجان ، آقا س نویم: زد و منتظر موندم  در

؟  ارهیرو خود عروس ب یعروس يرسم بود چا نکهیمگه نه ا! کرد ؟ یکار م یاصال اونجا چ..  ومدین ییصدا اما

 گوشه کز کرده بود ؟ نیرو بشنوه ؟ چرا ا شدیمجلس رئد و بدل م يرو که تو ییایچار نمونده بود تا حرفه

 !جان ؟ نویم -

 در داخل شد  ي، خودش از ال نمیرو از داخل اتاق بب يزیبگذاره من چ نکهیگفت و بدون ا ي" دیببخش "

و دلم به  شدیم زیکه داشت کاسه صبرم لبر یپچ چ ها بخوابه و درست وقت يگذشت تا صدا يا قهیدو دق یکی

 تو دیبود ، بفرمائ ختهیکم اتاق به هم ر هی دیببخش: اومد  رونیرفت ، ب یم یو ناراحت یراه دلواپس
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 "صاحب اتاق ؟ ایاتاق  "ذهنم جررقه خورد  يبا ورودم ، تو و

 دنیبه د لشیکه از در فاصله گرفتم و به خاطر عدم تما یبود وقت ریمن ، رو از من برگردونده و سر به ز بهشت

 ... یگوشه چشم يهمه راه رو اومده بود برا نیکه ا یکس

 یتحمل نم..  ای، هست ؟ خدا ستیبار رو گناه ن هی نیا"... چونه اش گذاشتم  رینشستم و دستم رو ز روبروش

 "رو  یسیخ نیا دهیم يبد یو دلم گواه سهیرو که خ یصورت نیکنم ا

 شده ؟  یچ یبه منم بگ شهیم -

 رونیتا چونه اش رو از دستم ب دیعقب کش يسرش رو به تند... شد و بعد  رهیچشمهام خ يچند لحظه تو يبرا

 !بکشه 

 !!چهارزانو .. پاش نشستم  يجلو نیزم يزدم و همونجا رو یکوتاه لبخند

به ..  نکهیبه ا.. بشم  دواریام شدیهنوز همون آدم قبله و باعث م یعنی زیحرکت تند و ت نی، ا میتمام نگران با

 !اصال فقط دلش گرفته  دیشا...  نکهیا

 برم از فردوس بپرسم ؟-

 ؟ يچرا اومد-

 چرا ؟ ستیمعلوم ن یول.. البته ، آوردنم  ومدمین: باال انداختم  شونه

 هوی يکرد یم يو از من دور يخودت بود ياون همه تو یبپرسم چطور وقت شهیم یول. چرا ، کامال واضحه -

 هو؟یافتاد که منم هستم ؟ عشقت قلمبه شد  ادتیدوباره 

 یصحبت م يطور نی، چرا ا يادب نبود یتو که ب:  هیدونستم تا چه حد واقع یکردم که خودم هم نم یاخم

 ؟ یکن

زد و روبروم فرود اومد و عمال  یاز تختش دارم ، جست یکوتاه یلیخ يمتوجه باشه که من فاصله  نکهیا بدون

ادب ؟ هان ؟  یسراغ من ب ياومد یواسه چ. ادب بودم  ی، من از اولشم ب یکن یاشتباه م: بغلم افتاد  يتو

 ؟ يذار یو منو به حال خودم نم يرینم نجای؟ چرا اصال از ا یگ یفردوس ازت خواست ، نه ؟ چرا راستشو نم

مردمک  یکیحواسم معطوف اون همه نزد شتریداره مگه ، ب یچبفهمم  یدرست و حساب یحت نکهیا بدون

که اون  ی، والبته تپش قلب شدیبود که هر لحظه گسترده تر م يچشمهامون بود و تنها عکس العملم ، لبخند

 !! نهیرو بب دنشیتونست سر به فلک کش ینم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ٣٦٩ 

 نیتونم ا ی، نم فهیقلب من ضع زمیعز: بازوهاش گذاشتم  يمحض تمام شدن حرفهاش ، کف دستهام رو رو به

 با هم امشب تحمل کنم ها  ییهو هیرو  یهمه خوشبخت

 يدر آخر رو یحرفم بشه و وقت يدرشت شد و صدو هشتاد درجه به چرخش دراومد تا متوجه معنا چشمهاش

 زد و به همون یچشمهام به درخشش دراومده بود ثابت موند ؛ دوباره جست يکه تو يِ رنگ قهوه ا یرگیت

 ...اومده بود ، سر جاش برگشت و  نییکه پا یسرعت

 !!!زد  هیگر ریبلند ز يبار با صدا نیا

 !!؟ یکن یم هیچرا گر-

تا ارومش  دمیآغوشم کش يسرش رو تو يزیسوالم ، کنارش نشستم و به طور غر دنیشدم و به همراه پرس بلند

 يبهت من ، با دستا ونیعقب هل داد و مام گذاشت و من رو به  نهیس يبار دستهاش رو رو نیا.. کنم که 

 ام افتاد  نهیمشت شده به جون س

 به من دست نزن ، بهت گفتم به من دست نزن-

: ام به حرکت در آوردم  نهیقفسه س يرو یام رو به حالت مالش گهیدست ، دستهاش رو گرفتم و دست د هی با

 !به جونش  یوفتیم یشیم ریجو گ ستیکه ن لمیف. بکس  سهیاست ها ، نه ک نهیس زمیعز

تو :  دیو چشمهام در رفت و آمد بود ، عقب تر کش نهیقفسه س ونیو همونطور که نگاهش م دیرو کش دستهاش

 ...  یراه به راه ه.  یکنیم يکار دار یچ یدون ینم يشد ریجو گ

 ياومد یواسه چ: ام برداشتم ، خشن تر شد  نهیقفسه س يدستم رو از رو نکهی، به محض ا یبعد مکث کوتاه و

 سراغ من ؟  يایبهت گفت ب یاصال ؟ ک

. چون دوستت دارم  نجای؟ خوب معلومه ، اومدم ا ي، چرا اومد ي؟ چرا اومد یکن یتکرار م نویمدام ا یچرا ه-

 بشم کیباهات شر مویزندگ ي هیخوام بق یچون م

چون .  يایو بهت التماس کرده که ب شتیچون فردوس اومده پ. سوزه  یچون دلت به حالم م ي، اومد رینخ-

 دارم اجیتو احت ياومده و گفته مامان من حالش بده و من به دلسوز

بوده  نیهاش ا هیو گر یناراحت لی، دل دمیتازه فهم! زد  هیگر ریو آخر سر هم ز شدیم شتریهر کلمه بغضش ب با

!! 

 !  ستیگفت بنده خدا ، تو حالت خوب ن یراست م: روبروش نشستم  دوباره
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 شیآره اون اومد پ: صورتش برداشتم تا راحت تر بتونم صحبت کنم  ياش بند اومد و دستهاش رو از رو هیگر

 ... آخه ابـ . رو نه  يمزخرفات دلسوز نیا ی، ول یگیدرست م نویا. من 

 ..از دهنم نپره  يمورد یکردم تا حرف ب یزبونم رو به موقع گرفتم و مکث يجلو

 

من  یدون یکنه ؟ خوبه خودت م یم سکیخودش ر ندهیآ يرو يبه خاطر دلسوز یمن ، کدوم احمق زیآخه عز-

خوبه .  یشب نیزنم واسه همچ یسه ماه تمامه که دارم با مامانم سر و کله م یدون یخوبه م. خوامت  یچقدر م

 یک يخونه  نکهیالع از ابدون اط نخواست ی، اگر خانواده ام م نجایا امیدونستم که دارم م یاگر نم یدون یم

من ..  ستیخاطر نبوده که بدونن آرزوم ن نیبه ا. خواستم  یخاطر نبوده که نم نی، به ا نجایمنو بکشونن ا رمیم

 ... ـیا

 گهیآدم د هیکه  یمدت نی، اونوقت درباره ا یکن یواسه امشب تالش م يو چهار ماهه که دار یگیاگه راست م-

باشم و متوجه  دهیشه که ند ینم لیدل نیبودم ، اما ا ریمدت درگ نی؟درسته که ا یبگ يخوا یم یچ يشده بود

 ؟مدت ناراحت بودم از حال مامان ، تو چت بود  نیمن ا... نشده باشم 

 !مچمو گرفته بود .. عقب تر نشستم  یانداختم و کم نییرو پا سرم

،  لمیدل. موجه داشتم  لیدل یول. کردم  يرو هادی؟ قبول دارم ، اشتباه کردم ، ز یاون مدتو فراموش کن شهیم-

انتظار ندارم  نکهی، گذر از اون مرحله واقعا برام سخت بود و با ا نویم.. هم موجه بود و هم واسه خودم سخت 

 . يو از کنارشون بگذر یاون مدت ببخش يوهام رو ت یانتطار دارم ناراحت ها و بد قلق ی، ول یدرك کن

 کنه ینم جادیتو اصال موضوع ا یتفاوت نیا-

فردوس  يکه به خاطر حرفا نهیکه من به حال تو دلم سوخته باشه ؟ ا نهی؟ ا هیاصل موضوع چ: شدم  یعصبان

دلم به حالت  دیاصال چرا با.  ومدمین يمن ، که من به خاطر دلسوز زیبهت بگم عز دیاومده باشم ؟ چند بار با

 يناکرده سرطان دار يکه خدا یو خودت ستیمادرت ن نیکه انگار ا یزن یحرف م يطور هیسوخته باشه ؟ چرا 

؟ سرطان  يزیچ نیتا به حال همچ يدیانگار که ند. نشده و سرطان نگرفته  ضیمر یکس گهی؟ انگار که د

 ...  ستیالعالج که ن گهید یول. صعب العالج هست ، درست . سخت هست ، درست 

 داره هیداشت ، مادر منم سرطان ر هیاونم سرطان ر. خاطر مرد  نیبه هم یمیاستاد کر یول-

که اصله  ستین نیاالن ا یول. و مادر تو مشابهه  يبگم به تو من آخه ؟ آره ، نوع سرطان دکتر نور یچ!!  نویم-

 يبود ، تو شرفتهیمتوجه شد که سرطانش پ یوقت يشدن ؟ دکتر نور شونیماریمتوجه ب یکه ک نهیاصل ا. 
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 یحرف یحت شیکه تا آخر ترم پ يدید. نکرد  دایفرصت معالجه هم پ یاون بنده خدا حت. پخش شده بود بدنش 

.  ستیطور ن نیمادر تو ا یول. سه ماه از پا انداختش  يرفته بود که تو شیاونقدر پ یضیمر. نبود  شیماریاز ب

 یمیدوره ش هیمونه  یکرده که اونم برداشتن ، فقط م ریاش رو درگ هیر هیاز  یکی، فقط بخش کوچ شیضیمر

و  یکن یتر م دیحرفا و کارات فقط اونو نام نیتو با ا. ذاره  یپشت سر م یخدا به خوب دیکه اونم به ام یدرمان

کم چشماتو باز کن ،  هیمن ،  زیعز.  يانداز یخوب شدنش ، جونش رو به خطر م يبا وجود احتمال باال یحت

 ... ـیحاال م... ذاره  یم ری، رفتارت رو همه تاث يخانواده ا نیرگ اتو دختر بز

به در خورد  يضربه ا " میامون بپرداز ندهیبابات و برنامه آ يبه خودمون و شرطا شهیم "بتونم بگم  نکهیا قبل

 و فردوس داخل اومد

صورتش  يتو یم ؛ لبخند بزرگدوباره زانو زده بودم و دستهاش رو گرفته بود نویم يپا يمن ؛ که جلو دنید با

 ؟ گهید نیایگفتن اگه حرفاتون تمام شده ، نم.. مزاحم شدم ، هووم  دیببخش: هول شد  ینشست و کم

 تازه دعواهامون تمام شده. نه هنوز -

 ؟ نیکن یدعوا م نیدار نجایساعته ا هی؟  یچ: گرد شد  چشمهاش

 !!؟ میساعت حرف زده بود هیعقربه ها ، تعجبم رو قورت دادم ؛  دنیانداختم و با د ینگاه میساعتم ن به

 ؟ میایم گهیربع د هیتا  یبگ يبر شهی، م گهیشد د-

 ؟ شهیربع تمام م هی، حرفاتون تو  دیساعت طول کش هیدعواتون -

 گهیبرو د...  گهید میسنگامونو با هم واکند.  گهیآره د-

 . یول نیایزود ب... باشه : گرد کرد  عقب

 در رو بست  "کنه  یدعوا م شیآخه شب خواستگار یک "کرد که  یلب غرغر م ریهمونطور که ز و

اون رو هم شکار  حیبرگشتم و لبخند مل نویخنده زدم ؛ به سمت م ریکه نگاهم به در بسته بود ، بلند ز همونطور

و  پیبه ت میزد يشب خواستگارکه  میهست یزوج نیفک کنم ما اول. ها  گهیراست م: کردم و ابرو باال انداختم 

 ؟ يدیباباتو شن يم سر اصل مطلب ؟ حرفای؟ بر ستین يگله ا گهیحاال عروس خانم ؟ د یگیم یچ. تاپ هم 

 امیخواستم بمونم کنار آج یمن م یول: انداخت و زمزمه کرد  نییرو پا سرش

 ربع هم به دعوا بگذره ؟ هی نیا يخوا یم! باز شروع کرد : از کوره در رفتم  دوباره

 باال انداخت  سرشو
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 یفکر نم نجاشیچرا به ا. خوام برت دارم و در برم  یانگار من م یزن یحرف م يجور هیخوب پس چته ؟ -

خودم و مادرت مامانم خودم ؟  يخودم ، پدرت بابا يخواهرا شنی، خواهرات هم م یکه ما که ازدواج کن یکن

که بتونم همراه و  ییتا جا ه، برعکس منم ک يتو از کنارشون بر نکهیا يجا به نکهیبه ا یکن یچرا فکر نم

 مونم ؟ یشون م یحام

 دیببخش-

 سر اصل مطلب میو بر یبس کن گهیکه د یبخشم ، به شرط یم. باشه -

 یاز همون اولشم انتظار نداشتم با کس. ندارم  یتو هم مشکل طیبا شرا... ندارم  یبابام مخالفت يمن با شرطا-

،  يو بساز زیو باهام همه چ یکنارم باش یکه بتون یباش یکه آدم نیهم. داشته باشه  زیازدواج کنم که همه چ

 هیبرام کاف

خونه  ياتاقم تو يتو می؟ اگه مجبور بش یچ میداشته باش یعروس میاگه نتون یول: شدم و کنارش نشستم  بلند

 يدور يجا هی ي؟ اگه سرباز یچ ي؟ اگه طول بکشه تا درسم تمام بشه و برم سرباز یچ میکن یزندگ میپدر ي

 ؟  يفکر کرد نای؟ به همه ا ینتونم خرجت رو بدم چ یو اگه حت وفتمیب

طرفه  هیحسم  نیا دمیدوستت دارم و فهم دمیکه فهم ییهمون روزا.  وفتهیاتفاقا ب نیهمه ا نکهیقبل ا یلیخ-

 یدادم و هم بعض یم صیحرفا و رفتارت تشخ ونیبابام خبر داشتم ، هم تو رو از م دیعقا هم از.. من ...  ستین

... خوب  یول. برام آسون بود  يریگ میصمت گمیگم دو دل نبودم ، نم ینم.  دمید یرو به چشم م طتیاز شرا

با .. جاهاش رو هم کردم  یلیمن فکر خ ،ی، نه ؟ درثان نهیشیلرزش هم م يخوره ، پا یخربزه م یهر ک گنیم

 ،نه ؟ ستیمونم، بداخالق که ن یمامانت م

، پنجاه ،  میریعقد مفصل بگ هی... هم  یعروس.  ادینــــــه ، بهش نم: نگاش کردم که خودش ادامه داد  بد

فکر  يراستش به سرباز... وخرجم هم  يماه عسل ؟ درباره دور میرفت میگی، بعدم م میکنیشصت نفرو دعوت م

خودتم نه  ینرفته که منم هم کالس که ادتیجا ؟ خرجمم که ،  نیاندازنت هم یکردم ، مگه به خاطر تاهل نمن

  میکن یبعدا حساب م سمینو یهم خرج کردم ، م یتونم خودم برم سر کار ، هر چ ی؟ م

 ...لحاظ ، واال  نیاز ا. که به غرورت برنخوره  گمیمن م: گرد شد تند و تند اضافه کرد  چشمهام

 ؟ یدونست یم نوی، ا يا وونهید:  دمشیآغوشم کش يهوا تو یب

 ام ؟ وونهیچمه که د. کارو  نیگفتم نکن ا:  دیکش رونیزور خودش رو ب به

 . يکرد یو کار بچه هامون رو هم بررس یلیتا رشته تحص ی، فقط فک کنم نشست یچیه-
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 م؟یبر.  یکن یم يکار دار یچ یدون یکه م نهیبهه ا شیخوب ، خوب یول: بلند شدم  و

 ؟ يوضعو قبول دار نی؟ ا يندار یخودت مشکل...  یتو نگفت یول: دستم رو گرفت  مچ

 دهیقبول نکنم که بابات بهم دختر نم. ؟ مجبورم  گهیچه کنم د: زدم  تیرو به مظلوم خودم

 ومدیتا دوباره خواهرت ن میبر: و به پنجه هاش گره زدم  دمیکش رونیدستم رو ب و

 اوشیس-

 ؛ توکل برخدا  زمیعز میبر: هام لبخند زدم  ینگران يوجود همه  با

و  میبود دهیساعت بود که رس مین... کردم  ینشسته بودم و حرف زدنش با فردوس رو تماشا م دهیتخت سپ يرو

شده بود ، بدون توجه به  زیلبر هگیکه وارد اتاقش شده بودم ، تا به حال که کاسه صبرم د شیپ قهیاز ده دق

 !! زدیحضور من داشت فک م

جان ، اگه فردوس خانم با نامزدشم  دهیسپ: شنوه ، صدا زدم  یکه مطمئن باشم فردوس هم م ي، جور بلند

 حرف بزنه که خدا رحم کنه به باباش  ينجوریبخواد ا

  اوشیا ه ، س: گذاشت  یگوش يرو رو دستش

 نیشما دو تا نامزد شد نویمن و م يانگار جا..  گهیخو قطع کن د-

نه قربونت ، همون پس ... ؟  گهید يندار يجان کار يفر: کرد  یچیو خدا بخواد حرف رو ق ستادیبه من ا پشت

؟  يندار يباشه ، کار.. باشه چشم ، تو هم به عروسمون سالم برسون .. آره ... استخر خودمم هستم  ایفردا ب

 خداحافظ

 ! نیدیسه ساعته ؟ خوبه تازه همو د نیگفتیم یچ: ه نشست ، دوباره اعتراض کردم ک کنارم

  میدیکش یواسه شما دوتا نقشه م می، داشت یچیه:  دیخند

 

 ؟ نیکه واسه ما دوتا نقشه بکش نیشد کیتو ج کیج نجوریبا هم ا یمثل نقشه امشبتون ؟ شما دوتا ک-

طولش  نیخواست یاگه به شما دوتا بود که حاال حاال ها م.  میدینقشه کش میاصال خوب کرد.  گهید گهید-

 ی، خدا م میشد یشده که اگه ما دست به کار نم ایتارك دن يجور هیخانمتون که  نویبه خصوص م.  نیبد

 ینرمش کن یتونست یم یدونست تا ک

تا قانع بشه  میدار گهیبحث و جدل د هیکردم هنوز  یمامان چطور قبول کرد ؟ فکر م:  دمیتختش دراز کش يرو

! 
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دوستت نرم  ی، مامان همون قبل عروس يخبر ندار: داد  هیبهتر به تاج تخت تک دید يو برا دیدرجه چرخ نود

در  یعنی.  نمیو رفتارش رو اونجا بب نویخواست م یکار خودش بود ؛ م هیمنم به عروس ییهو هیاومدن . شده بود 

، که مامان از من خواست  قیبرن واسه تحق واشی واشیخواستن  یواقع فکر کنم با عمو صحبت کرده بود و م

مامان و عمو  يریگ میو تصم قیالبته نصفش فقط به تحق... مدت هم  نیا.  نمیخودش رو بب زیو قبل هر چ امیب

نه ؟ اصال اصل  ای یگیم يزیچته و خودت باز چ نهیرفتار تو که عوض شد ، دست نگه داشته بود تا بب. گذشت 

حساب کرده  نیماش يرو.. ، به خاطر خودت بود  يداد نایو به س چیسوئ یالک طور نیتو هم نکهیاز ا شیتناراح

حاال هم که معلوم شد واقعا بهش . بدردت بخوره  دیکه شا هیاول هیسرما هیپول فروشش به عنوان  يبود ؛ رو

 !!به فردوس بگم  نوینبود ا ادمی! دارنا  ییعجب بابا یول. هست  اجیاحت

  دیخند زیر زیر و

 ...تونم سـ  یبا خودتون شما ؟ مگه من م نیفکر کرد یچ.. مامان -

به  ي، نر اوشیس نیتو ؟ بش ای میفکر کرد یما چ: شدم که دستم رو گرفت و حرفم رو قطع کرد  زیخ مین و

از پس خرج و مخارجش  یتون ینکنه ، نم يکار هیاگه اون  یدون یخودت خوب م. ها یبگ يزیمامان چ

  نویم يبه خصوص با شرط و شروط بابا.  يایبرب

 میکن یم یجا تو اتاق من زندگ نیهم میایخوب م. ول کن دستمو -

گه همونطور که دوتا  یم شهیمامان هم يشنو یتو خونه و م یخوبه هست. اول خوب فکر کن ، بعد حرف بزن -

؟  ینیب ی، خاله و عروسشو نم گهیراستم م.  ارنیخونه دوام نم هیگنجن ، دوتا زن هم تو  ینم میاقل هیپادشاه تو 

،  ستیزن تو من ن...  ي، دلخور ادیب شیپ یفاگر حر. ، دوتا واحد جفت همن  ستنیخونه هم ن هیتازه اونا تو 

و ممکنه  شهیجمع م زایچ نیا واشی واشیبره ،  ادمونیو فردا  میبه هم بگ یکه امروز هر چ ستیدختر مامان ن

اگه واسه تو هم  یدون ی؟ خودت خوب م خورهیبه چه درد مادوتا م نیتازه اون ماش. مشکل و بدتر کنه  یحت

 . دهینمپسش  گهید ناینذارش ، س

 اون خونه رو بدم ؟ يخوام اجاره  یمن چطور م ي، فکر کرد نیچاره کن نویخوب ا-

 . يایکه بگم از پسش برنم یستیعرضه ن یشناسم ، ب ی، تازه من تو رو م مهیخدا کر-

 .رو شروع کرده بودم که به عواقبش کامال فکر نکرده بودم  يکار.. دادم  رونیو نفسم رو پر سر و صدا ب نشستم

. دو ساله  یکی شیخدا ، سخت دیبه ام شهیدرست م. خودتو نخور  نقدری، ا یداداش: شونه ام نشست  يرو دستش

 شروع کردن  ینداشتن وقت زیچهمه که همه 
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 .صفر شروع کنن  ریمث منم نبودن که از ز یول:  دمیچشمهام کش يرو دستهامو

باشه کارت عابر سامان رو  ادتی یراست. حلقه  دیو خر شیآزما میفکر پس فردا باش که بر. اون  الیخ یبابا ب-

 ستهیپاشم وا دیزده ، با یحرف هی،  میریبگ

 ؟ ی؟ تو مگه با فردوس قرار استخر نذاشت یکارت سامان واسه چ-

، کار  نیایب شگاهیتا شما از آزما. کشه  یثبت نامش کنم ، طول نم قهید هی میبر میخوا یچرا خوب ، اونو که م-

 ؟!کرده بود  ییرفته انگار که چه ادعا ادتی.  گهیکارت سامانم واسه حلقه د. مام تمام شده 

 ...خوام  یمن نم یول-

؟  يفکر کرد یتازه چ. کارو انجام بده  هی نیواسه ات ا فشهینکن تو رو خدا ، داداشته ، وظ شهیخوام و نم ینم-

 . يتو واسه ام حلقه شوهرمو بخر دینوبت منم که شد ، با

 ؟  گمی، خوب مگه ناحق م يوو:  دیسرش زدم که عقب کش يتو یکیخنده  با

 هم با من رتتیبگ ادیکه م يخب خل و چل ، تو شوهر کن ، حلقه اون مغر خر خورده ا یلیخ: شدم  بلند

 !؟ گهیم یچ نیبب! مامان :دوباره روشروع کرد غیج غیمامان ،ج دنیو دنبالم تا هال اومد که با د دیکش غیج

 باهات مامان کنهیم یشوخ: زد  یهم لبخند خونسرد و مهربون مامان

  نیبخور ییچا نینیبش نیایب: استم به اتاقم برگردم که مامان دوباره به حرف اومد باال انداختم و خو ابرو

بهت گفت که اجازه  دهیواسه پس فردا ؟ سپ يندار يزی، چ يمامان جان ، کم و کسر: بهانه بود  ي، چا هرچند

اهل  شهیتو هم نایدونم برخالف سامان و س یحلقه ؟ هر چند م دیواسه خر نیکه بر نویم يتونو گرفتم از بابا

 شهیم احرف نیا شتریکنه ، خرجتون ب یبار فرق م نیا ی، ول يپس انداز بود

 اندازه دارم نیتا ا. مامان  ستین يازین. آره گفت : انداختم  نییرو پا سرم

 رهیگ یسامان همون موقع گفت م سشویتازشم ، سرو-

 . آره ، به خودمم گفت : تکون داد  سر

مامان  یشرمنده باش زایچ نیخواد به خاطر ا ینم: شد  میگذاشت و باعث سربلند دست من يدستش رو رو و

تو االن .  یناراحتش باش يام نکردم که بخوا گهید ياز پسرا شتریشه ، منم که واسه تو ب فهیجان ، سامان وظ

ترسه  یبه نظرم اومد م... که .  تهمادرش ناراح تی، که مشخصه چقدر از وضع یبه فکر عروست باش ستریب دیبا

  يبد شیو دلدار یکنارش باش دیاالن با. مامانش  یضیاز مر
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 زمیکه پدرانه پشت سرم بود ، از حرفهاش که نه تنها به فکر من ؛ که به فکر عز يقرص شده بود ، از مادر دلم

 هم بود

 . دمیهم م شیدلدار. چشم مامان ، مواظبش هستم -

 دادنش يامشبم شروع کردم به دلدار نیاتفاقا از هم: صورتم نشوندم  يوت یلبخند پت و پهن و

 اتاق ؟ يشما دوتا سه ساعت تو نیکرد یکار م یچ یراست: آوردم انگار  دهیسپ ادیحرکت ، به  نیبا ا و

****** 

 يها يحرفها و دلدار يترس با همه  نیمادرش و ا يماریاز ب دیترس یم.  دیترس یم نویبا مامان بود ، م حق

تمام مدت  يتو! شد  ینم دهیهر چند که از چشم من و پدرش پوش. و فقط پنهان شد  ختینر.  ختیمن هم نر

روز همراه مادرش بمونه و  ن، محال بود که او شدیمادرش م یدرمان یمیسال گذشته ، هر وقت نوبت ش کی

. افتاد  یبود ؛ م یدانشگاه شیپ گهیمائده ؛ خواهر سومشون که حاال د ایبه دوش فردوس  شهیکار هم نیا

رفت هم ،  یرفت و اگر م ینم شیپدر يبه خونه  یتا دو روز بعد ، حت نکهیرفتارش ، از ا نیاز ا شدمیناراحت م

 نیکردم ا یترس رو ، درك نم نیتونستم ببرم ا ینم نیاز ب. کرد  یرو از مادرش حفظ م شیجزئ يفاصله 

... وجودش  يترس تو نیا دنیکرد د یبهش ، اما هنوز هم ناراحتم معادت کرده بودم  نکهیترس رو ، و با ا

،  دیرس یمورد م نیکه به ا یو غرورم بود ؛ وقت نیباعث تحس شهیمن که هم یهمسر من ، همسر دوست داشتن

کنم  یتونم ، سع یکه م ییبود که تاجا نی، ا ومدیکه از من برم يو تنها کار. برام  شدیلمس م ابلق ریدور و غ

داده بودن به  تیباالخره دکترها رضا نکهیحاال خدا رو شکر کنم از ا نکهیو ا. اون کمک مادرش باشم  يبه جا

فردوس و مامان و برشون گردونم  نبالدفاعم ، برم د يفردا قرار بود بعد از جلسه ..  یدرمان یمینوبت ش نیآخر

 یهمزمان نیا ینیریش دیو شا..  گرفتمیاله رو با هم مخ یدرمان یمیدرس من و ش انیپا ینیریش دیو شا... خونه 

 ..رو نرم تر کرد  نویبود که م

 دنبال مامان و فردوس ؟  میفردا بعد دانشگاه ، با هم بر-

 یبار چکش م نیآخر يبرا میو داشت می؛ که با هم درست کرده بود ینتیپاورپو يچشمهام رو از رو متعجب

 اومد دوختم  یسکونش ، به چشمم لرزون م ي؛ برداشتم و به صورتش که با همه  میکرد

 ؟ یچ -

 گفتم فردا باهـ -

  دمیشن نویا -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ٣٧٧ 

خوام بدونم  یم:  نمیچونه اش گذاشتم و به طرف خودم برش گردوندم تا بتونم ته نگاهش رو بب ریرو ز دستم

 شیپ يایاونجا و ن میبر شهیموضوع ؟ نم نیاز ا یخاله ؟ مطمئن شیپ يبر يخوا یکه م نهیواقعا منظورت ا

 ؟ یونت یم.  يریبغلشو بگ ری، ز ی، کاراشو بکن یکنارش باش دیبا. مامانت ها 

دونم چقدر بد بودم  یم. دونم  یخودم م: انداخت تا نم چشمهاش رو پنهان کنه  ریرو برگردوند و به ز سرش

 ... اوشیس ستیدست خودم ن... دست خودم نبوده  يدیفهم یکاش م یمدت ؛ ول نیا

و به آغوش خودم  دمیروبرگردونه ، قصد رفتن کرد که دستش رو کش نکهیفرو دادن بغضش ، بدون ا يبرا

 ...باشه  يا گهید يتونست جا یدعوتش کردم ؛ محل آرامشش نم

...  ی؛ ول يخواستم بگم تو بد ینم. خوام  یمعذرت م: خودم فشردمش و سرشار از غمش ، به حرف اومدم  به

باشه چشم ، فردا . کشم  یزجر م یکشیموضوع زجر م نیاز ا نکهیاز ا.  زمیعز شمیمن به خاطر خودت ناراحت م

 میو خودمون بمون میکن یراه ودترتا فردوس و ز میبالفاصله بر يخوا یاصال م. دنبال خاله  میریبا هم م

 کنارش ؟

 ؟ یاگه نتونم چ -

 !بار پر از ترس شده بود ؛ انگار که خودش هم نگران از عکس العمل ناخواسته اش بود  نیا چشمهاش

 یتون ی، پس مطمئنا م یکنارش باش يخوا یکه فردا م یاگه االن مطمئن.  یتون یدونم که م ی، م یتون یم -

 . يایاز پسش برب

اول  يکه از همون روزها یعطر گل.. ، صورتم رو به گردنش رسوندم  دنشونیبوئ يو برا دمیرو بوس موهاش

  دمیبا تعجب سرم رو عقب کش... اما ... برد  یتارها شده بود ، هوش از سرم م فیظر نیا یعقدمون همراه دائم

 ! دهیبادوم تلخ م ي؟ بو يبه موهات زد یچ -

 ..خودم بوشو دوست داشتم . روغن بادامه :  دیخند زیر زیر

 ؟  يتو دوست ندار: داد  تیپام جاگرفت و به صداش مظلوم ي، رو به من رو دیبغلم چرخ يتو و

 ؟ گهید یزن یبگم نه ، نم یعنی: باال انداختم  ابرو

 چرااااا ؟ خوشبوئه که ؟ -

 دوست دارم شتریباشه ، من گال رو ب:  دمیزدم و دماغش رو با دو انگشت کش يلبخند

 نیزم يشده بودم ، آروم بلندش کردم و رو زیخ میدماغش کاشتم و همونطور که ن يرو يبالفاصله بوسه ا و

 میبخواب امیب رمیمن برم دوش بگ: نشوندمش 
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 .واسه خاطر موهامه . زنم  یکمتر م!  اوشیس: سرم راه افتاد  پشت

بار متوجه شدم  نیلاو يبرا یکه شروع کرده بود به زدن روغن گلها هم ، وقت لیاون اوا... رو لبم نشست  لبخند

شدم چون خودم هم دوست داشتم ،  میدروغش سه يتو. خجالت البته ؛ گفته بود که به خاطر موهاشه  ی؛ با کل

 ...، هر چند نه به اندازه گلها  اشتمموهاش دوست د يبادام تلخ رو رو يحاال هم دوست داشتم ؛ بو نیهم

 نگفتم  يزیمن که چ. باشه خانومم  -

 کم استفاده کن یول:  دمیوارد حمام بشم حوله بدست به سمتش چرخ نکهیاز ا شیپ و

 یچ: روبروش نگاه کردم  يسرش خم شدم و به صفحه  يباال... که برگشتم ، هنوز سرش تو لپتاپ بود  یوقت

 نمونده بود که  يزی؟ چ یکن یچک م يدار گهیرو د

 ادیخوام خوب از آب درب یم ، سمینو یرو دوباره دارم م دیاز اسات ری، متن تقد یچیه -

.  گهیکنم د یتشکر م یخواد ، خودم همونجا لفظ ینم: کردم  رهیروش برش داشتم و برنامه رو ذخ يجلو از

 که هست بسه  نیهم

 بذار درستش کنم  اوشی؟ س یکن یم يدار کاریا ِ ا ِ ، چ -

، من خسته ام ،  گهید مهیدوازده و ن..  ــــمیبر ایب: دست گرفتم  هی يکردم و هردو دستش رو تو خاموش

 بره  یبدون تو هم خوابم نم

 هوشم ؟ یبه تخت ب دهیدروغگو ، اونوقت منم هر شب نرس: کرد زیرو ر چشمهاش

اون : انداختم  بمیج يرو تو دیکمد و در کمد رو قفل کردم و کل يرو تو فیگذاشتمو ک فشیک يتاپ رو تو لپ

 میکن ینم ییحاال ما سروصدا. خروپفش هوا باشه  دهیاس سرش به بالش نرسمرد ب.  "عسلکم  "داره  لیدل

 "عسلــــک  "واس خاطرشوماست 

 گهیمنم حساس شدم د!  اوشینگو س ينجوریا ِ هــــــ ، ا: خنده صورتش رو جمع کرد  با

 ؟ " یهان" يحساس شد یبه چ -

 . اداشونو  اریدرن گمیم: کرد خنده اش رو جمع کنه  یبه بازوم زد و سع یآروم ي ضربه

 اوردمیاداشونو درن: کردم  رشیبازوهام اس ونیزدم و م يا قهقهه

 ها  گمیلوس ؛ به فردوس م: خنده اش رو رها کرد  باالخره

بالش  ریفرار از غرغرهاش سرم رو ز يکرد ، برا دارمیبه زور سرو صدا ب میساعت هشت و ن یروز بعد ، وقت صبح

 شد ری، د گهیپاشو د: پرت کرد  یبردم که بالش رو گرفت و به طرف
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 هنوز ؟بذار بخوابم ازدهیبابا کو تا :  دمیرو به طرف بالش خودش کش دستم

و آماده  میبرس میتا بخوا. شده ده  میبر میپاشو تا ما بخوا: دچار کرد  یکیخودش رو هم به سرنوشت اون  بالش

 خبر دارن  یدم در اتاق استادا ، مطمئن بش يبر دیتازه با.. ، همه اومدن  میرو روشن کن و پروژکتور لیوسا میکن

اصال تو ... رو هم صدا زدم  يو شوشتر یبه همه شون گفتم ، تازه دکتر برات روزیهمون د: تخت نشستم  يرو

 ؟ یکار کن یچ يخوا ی، دفاع خودتو م يواسه من استرس دار نقدریا

 تو رو خدا  اوشیس -

 حرص نخور عسلم نقدریا -

 !  اوشیس: برداشت و به طرفم پرتاب کرد  نیزم يرو از رو بالش

 !فردوس تو هاله : آرومتر ادامه داد  و

 ؟ يشد یآفتاب نورایشده ا یچ! بــــه، خواهر زن جان :زدم  رونیباالانداختم و از اتاق ب يشونه ا الیخ یب

 ؟  يمنو حرص بد یآج نیکمتر ا یسر صبح یتون یتو نم. سالم  -

 ؟  گمیبه زنم م یبه تو چه که من چ: زدم  رونیب سیرو شستم و از سرو صورتم

 ؟ يصبحونه خورد.  زمیکنه عز یم یشوخ: و به سمت خواهرش رفت  دیپر رونیهمزمان ب نویم

، اون رفت سرکار،  میبا شهاب صبحانه خورد گهیدنبال مامان ، د میاومده با هم بر انیشا. آره تازه خوردم  -

 نجایمنم اومدم ا

، اول شما  گهیساعت د میتا ن نیشیزودتر اومده ، اگه آماده م انیگفتم حاال که شا: بلند تر رو به من ادامه داد  و

 نایخونه بابا ا می، بعد بر میرو برسون

 .دستش درد نکنه ..  ستیالزم ن: نشستم ، جوابش رو دادم  یکه سر سفره م همونطور

 ادهیز لتونیآخه وسا یول -

.  میببر میتون یفردوس خانم ، خودمون م ادیز لیوسا گنیرو بهش نم وهیم لویو چارک ینیریجعبه ش هی -

 خاله منتظره  نیشما بر.  میتا آماده ش کشهی، ما طول م یدرثان

 بگو يزیچ هیتو :  دمیشن یم نویپچ پچش رو با م يصدا

، عمه و شهاب واسه تو  شهینم شیچه وضعشه ؟ چرا حال نیآخه ا: که خودش ادامه داد  دمیرو نشن نویم يصدا

 ..خواد  یکه خودش تابلو بود نم انیاصرار داشتن ، واال شا
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که بلند ادا کرد ، خودش بلند شد و به طرف آشپزخونه  يا " هیعجب آدم "بار بعد  نیساکت بود و ا نویم بازهم

 ؟ يرو لج افتاد انیبا شا نطوریا یچ اوش؟واسهیس هیحرف حسابت چ:داد  هیر تکاومد و به کانت

 ستیبه تو مربوط ن: رو بلند کردم  مییچا وانیل الیخیب

 ! اوشیس: بلند شد  نویاعتراض م يصدا

. تو هم احترامتو دست خودت نگه دار یول. خوام  یمعذرت م: فردوس زل زدم  يچشمها يو تو دمیکش یپوف

 من و اون ، تو خودتو وسط ننداز نیب هیزیچ هی نیا

 وسط ؟ نیا شهیم یچ دهیتو و اونه فقط ؟ پس سپ نیگفته ب یک -

خواهرش رو  يبازو ریجلو اومد و ز نویبپره ، م رونیاز دهنم ب يحرف نامربوط تر نکهیشدم اما ، قبل ا یعصبان

 ها  یو تنها گذاشت انیفردوس جان ، زشته شا: گرفت 

فردوس و شهاب ،  يخونه .. گفت ، تا دم در خونه همراهش رفت  یم يزیگوشش چ ریکه آهسته زهمونطور  و

 يپنجاه و پنج متر تیکبر یبرخالف قوط نکهیهمون آپارتمان خودمون بود و با تفاوت ا يتر ، تو نییدو طبقه پا

که سر  يو آشپزخونه به نسبت دلباز تر ابردوبر بایاتاق خواب اضافه و هال تقر هیبود با  يمتر 80واحد  هیما ، 

آدم  "، اظهار نظر کنه  میواحد اومده بود نیا دنید يکه برا یهم رفته ، باعث شده بود فردوس همون روز اول

  " رهیگ یتوش دلش م

ار و با اصر " رترهینور گ یلیاتفاقا از خونه شما که خ "رد کرده بود که  یلیبیس ریراحت و ز یلیخ نویهر چند م و

 رونیحرف از دل من ب نیوقت اثر ا چی؛ ه میگشتن ، همون رو رهن کن شتریب ياز من خواسته بود تا به جا

با همون  میتونست یم... و متراژ و  شیا نطقهم تیبود و به خاطر موقع شیخونه پدر کیآپارتمان نزد... نرفت 

، تا ال اقل از شر اجاره تا حدود  میگذاشته بود ، رهنش کن ارمونیدر اخت یخانوادگ دیکه مامان با فروش پرا یپول

و فردوس رو تا دم درش رسونده  نویکه قبال م یآپارتمان يخونه ، به جا...  شیخونه پدر...  میخالص بش يادیز

 ادیاز  ادیز یجیو فردوس به کمکشون اومده بود و من به خاطر گ دهیسپ يباز يبود که تو ییالیو حدبودم ، وا

 ...رو  لشیدل دنیرده بودم پرسب

 !صبحونه تو که  ينخورد-

 گهیندارم د لیم. شدم  ریس یبه اندازه کاف: رفتم تا لباس عوض کنم  یبه طرف اتاق خواب م داشتم

  میمن مونده بودم تا با هم صبحانه بخور: دست فشرد  يرو تو رهیتا دم در اتاق اومد و دستگ دنبالم
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به طرفش رفتم و دستهام رو دور ... لباسم برداشتم  ياز بستن دکمه ها نگاهش کردم و دست مستاصل

 ستمیمن ناراحت ن: صورتش قاب کردم 

با  میبر ایپس ب: دیکش نییدستهام گذاشت و اونها رو پا يچشمهام گردوند و دستش رو رو ينگرانش رو تو نگاه

 دو لقمه بخور هیمنم 

خونه رو براش  نیتونستم بهتر یاز همون روز آرزو کرده بودم م... خواست بغلش کنم و معذرت بخوام  یم دلم

 کار رو بکنم نیتونم ا یحاال حاال ها نم دونستمیاز همون روز م..  شدی، اما نم رمیبگ

شدم و سر سفره نشستم  دهی، به دنبالش کش شیو تشکر از وجود دوست داشتن دنشیدر آغوش کش يبه جا اما

... 

 بخورم ها يزیتونم چ ینم يزل زد ينجوری؟ ا هیچ:  دیخند

 خودم بذارم تو دهنت ؟ امیب يخوا یم-

 بمون يجور نینه نه ، اشتباه کردم ، هم: رو باال برد  دیسف پرچم

به زور خنده ام رو کنترل ... بود بلند شدم و کنارش نشستم  دهیکه عقب کش يتوجه به دستش و سر یمن ب اما

رو از دست دادم و همونطور که  ارمی، اخت ادیخواست به چشمم ن یکه م یکرده بودم و با فاصله گرفتن آروم

کجا :  دمشیو به طرف خودم کش کردمخنده ام کل خونه رو برداشه بود ، دستم رو دور شونه هاش حلقه  يصدا

 خودت ؟ واسه يریم

 ...ایس..  ادیتو رو خدا ، بدم م اوشینکن س-

 ذارمت رو پام ی، نم نیخب بب یلیخ: دست گرفته بودم ، ساکتش کردم  هیکه با  ییلقمه عسل و گردو با

 یب یبود ؛ وقت دهیخواست طول کش یکه پدرش م يزیدوبرابر چ بایدو ماه بعد از دوران عقدمون ؛ که تقر یکی

بود و چنان غرق خوندن شده بود ،  یگوش يکنم ، سرش تو رشیبودم تا غافلگ دهیش رسسر يسر و صدا باال

پاش  يبود که نقش اول پسرش ، دختره رو یاز داستان یقسمت... خونه  یداره م یکه کنجکاو شدم بدونم چ

بودم و  دهیغذا خوردنشون رس يبه آخر صحنه ... گذاشت  یدهنش غذا م ينشونده بود و در همون حالت تو

 یگوش يدرآورده بود و سرش رو از رو ي"عق زدن  " يصدا نویکه م دیکش یم کیبار يکار داشت به جاها

از  يزیاون روز چ... قلبش گذاشته بود  يرو رو تشو دس دهیکش یفیخف غیمن ج دنیبلند کرده بود که با د

 يهنم مونده بود و با ازدواجمون چندبارذ يموضوع تو نیبودم اما ، ا اوردهیکه خونده بودم به زبون ن يصفحه ا
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گذاشته من اون قسمت  نکهیا يخودش رو برا شهیکار رو کرده بودم که هر بار صداش در اومده بود و هم نیا

 ...کنهیرو بخونم مالمت م

 شده بانو مهربون شدن ؟  یچ: ابروم رو باال انداختم  هیکره و مربا رو تو دهنم گذاشت که  ي لقمه

 يذار ی، محل نم گمیبه خودت م یهر چ کهنیواسه ا-

 تو غذا بخورم يخواست از دست گلبو یدلم م دیخوب شا:  دمیاش رو بوس قهیشق

 ! اوشیس: رفت  یور م يبعد يلقمه  با

 جانم ؟: شدم  قیصورتش دق يتو

 ؟ هیناظرت دکتر نور یبه من نگفت یواسه چ-

 میآماده ش میتا بر يشد ریاگه س. مهم نبود  نکهیواسه ا: دهن خودش گذاشتم  يرو از دستش گرفتم و تو لقمه

 ها شهیم رمونی، د

 ؟ یخودت چ-

 گهیپاشو د. لقمه رو هم چون از دست خانومم بود گرفتم  هیاون . زمیعز رمیمن س-

 یگفت یاگه مهم نبود خوب م: کرد  میخودم مشغول جمع کردن شدم که همراه و

مهم بودنش  لینگفتنم که دل: شده بود  ریبهانه گ يو باز خنده ام گرفت ، مثل دختربچه ها دمیکش یقیعم نفس

دکتر  نیا ی؛ در ثان ستیناظر که داور ن. باز  یگرفت یاسترس م یتو الک ینگفتم چون مهم نبود ول.  شهینم

 یلیچقدر عوض شده ؛ خ یمیکر ربعد فوت دکت يخودت که شاهد.  ستیسابق ن ياون دکتر نور گهید ينور

 ؟ یهست ینگران چ. به کار من و تو نداره  يوقته هم که کار

کنه ؟ اگه اون  یهنر م یلیهم نداشته باشه ، خ ياصال کار. کنن  یوقت نمره دادن که با هم مشورت م یول-

 ...واسه دکترا بدون کنکور تالش کـ  مینبود االن هردومون فرصت داشت

اتفاقا من ازش ممنونم که باعث .  هیکاف يکه تو نفر سوم شد نیهم...  ســــیه: شتم دهنش گذا يرو رو دستم

. خواستم ازش استفاده کنم االن تو دست توئه  یرو که من نم ی؛ فرصت يریاومدن من شد تا تو جامو بگ نییپا

 ؟ یتالش کن یاستخو یکه م يزیبه چ دنیواسه رس یتون یتو هنوز م نکهیبهتر از ا یچ

 ...خواستم کنار تو  یمن م:  دیاز چشمش چک یاشک قطره

 لیاومدم دل نجایتا ا نکهیگفتم ، ا هیصدبار به تو و بق نویمن دوست نداشتم ادامه بدم و ا... خواستم  یمن نم-

با عالقه بره ؛ به خاطر دلش ، نه به خاطر رقابت با  دیرو با یآدم هر راه. رو هم برم  هیبق دیکه حتما با شهینم
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. درس و کار رو  یرو با تو بگذرونم ، نه وقت شلوغ مشموقت آرا نکهیخواستم ، ا یو م نیمن فقط هم...  هیبق

 نیهم

ظرف ، از  يتو ینیریو ش وهیم دنیچ يبرا نویاومده بود و بعد کمک به م نیو نازن دیخانم زودتر از مج میمر

بتونه با  نویاز حضار آماده باشه و م ییرایپذ يسالن نشسته بود تا به موقع برا يام ، انتها هیهمون شروع دفاع

، به گوشش نرفته بود که نرفته  ستیکه الزم ن بودم؛ هر چقدر اصرار کرده  رهیبگ لمیف هیراحت از من و بق الیخ

که از دستم خارج  و رشته کالم شدیمن م یباعث حواس پرت ی، گاه زدیم نیکه پشت دورب ییبود و با لبخندها

دوباره من و خجالت اون  ياری، باعث هوش کردینثار هردومون م يبا تکه جانانه ا یو هر بار، دکتر صولت شدیم

  شدیم

 ياش نشونده بود و چهارنفر گهیخانم رو سمت د نینشسته بود و نازن الیهم کنار آرمان و احسان و دان دیمج

که  دنیدونستم موقع سوال پرس یکه م دنیخند ینداشته من م شیه رچنان با هم پچ پچ راه انداخته بودن و ب

بود که اون آخر  نیبه ا شیخوب..  شدیم بشونینص نویاز جانب م يکردن ، مطمئنا تشکر آبدار یم رونشونیب

 ...نشسته بودن تا الاقل صداشون حواس داور ها و استاد راهنمام رو پرت نکنه 

 نیاز خودم ، کار اون بود ؛ با ا شیهم ب نتشینوشته بودم و پاورپو نوینامه رو با کمک م انیاز پا یمیاز ن شیب

که از  یشش ماه ينامه خودش انجام نداده بود و تو انیبه ثمر رسوندن پا يبرا يادیحال ، هنوز کار ز

 نید ؛ به انامه من شده بو انیپاخودش و  يگذشت ، تمام هوش و حواسش معطوف دو مقاله  یازدواجمون م

به  میبود دواریام. رو برم  میکه من هرچه زودتر درسم رو تمام کنم و سرباز نهیکه بهتر ا میبود دهیتوافق رس

 نیاطرافش خدمتم رو بگذرونم و از ا ایاهواز  نی، بتونم هم یآموزش ياگه خدا بخواد بعد از اتمام دوره  نکهیا

 و صالحمون رو ازش خواسته بودم ریفقط خ... خواست  یم یخدا چ نکهی؛ اما ا میشباز هم کنار هم با قیطر

 دنیکرد و با د یآخر مکث يلحظه .. کردم  ی، با نگاهم بچه ها رو بدرقه م ناریرفتن از سالن سم رونیب موقع

تا  ختمینگاهم ر يرو تو میقلب نانیکه پشت لبخندش پنهان شده بود، با آرامش پلک زدم و تمام اطم ینگران

و با بسته شدن در پشت سر ... بودم  استهکه صبح سر نماز از خدا خو یو مصلحت ریاون رو هم گرم کنم از خدل 

 ...سوال رو به عنوان داور مطرح مرد  نی، دکتر آزاد اول نویم

 ؟ دنیپرس یشد ؟ چطور بود ؟ چ یچ: که اومدم ، بچه ها دورم رو گرفتن  رونیب

 يلبخند... جست  یبود و با چشمهاش ، نگاهم رو م ستادهیا ينم موسودورتر کنار خا یو همسفرم کم همسر

نبود که نتونم از پسشون  يزیبودن ، چ دهیکه پرس یکردم ، سواالت یبود که فکرش رو م يزیزدم ؛ بهتر از چ
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 ياشاره  هیاون مورد هم  يمورد مجبور شدم دست به دامن دکتر همت پور بشم و تو هی يو تنها تو امیبرب

 ..بود  یاز طرف دکتر کاف کیکوچ

 بنده خدا ستیخانومم ؟ دل تو دلش ن شیحاال اجازه هست برم پ. خوب بود بابا ، خوب بود  -

 ؟ يای، چقد ادا م دیبد دیند لیزن ذل: پشت گردنم نشست و سرم رو به جلو هل داد  دیمج دست

صورتش گذاشته  يکه بچه ها با کنار رفته بودنشون زده بودن ، نگاهش کردم که دستش رو رو یتونل يابتدا از

 ؟ نویم گهیراست م: بود و چشمهاش رو پنهان کرده بود 

  دیحرف لب گز یو ب دیکش نییپا دستهاشو

 . کرد  دی، خودش هم تائ ایب -

 به چاك ؟ نیو خودت و خانومت بزن يدر بر ینیریش ریکه از ز یاالن گفت نویا یعنی -

 ؟ تا کجا آخه خدا ؟ یتا ک یسیبگو ، خس نویهم -

که قبل  نیهم بهم بد يزیچ هی دیاالن ؟ تازه با نی؟ کم خورد نیخوا یهم م ینیریش! بابا  يگفته ؟ ا یک -

 ؟ هیوضع و اوضاع چطور نینامه مو ارائه دادم ، بدون انیهمه تون پا

از دستمون  يا هیدفاع چیهم ه سانسیآقا ، ما تو همون دوران ل ری، نخ دمیبد دیانگار ند ؟ هیوضع و اوضاع چ -

 رفت  یدر نم

 شیاونو که معلومه واسه چ -

 ادیخواستم هم دانشم باال بره ، هم به اصطالح قلق کار دستم ب یگفته ؟ من م یک -

تررو داشته  یعال هیو دفاع ینامه عال انیپا هیانتظار  دی، با گهیخوب پس حتما قلقش خوب دستت اومده د -

 ؟ گهید میباش

 رو مخاطب قرار داد  دیاومده بود و مج رونیب ياز دکتر شوشتر شیبود که پ یبرات دکتر

 جهینت شهیمشاورم ، مگه م يو دکتر شوشتر نیشما استاد راهنمام باش یاستاد تا وقت: اوردیاما بازم کم ن دیمج

 داشته باشه کارم ؟ يبد

 " میکن فیو تعر مینیبب "هم که خنده اش گرفته بود  يتکون داد و رد شد و شوشتر يبا خنده سر یبرات ردکت

 ...گفت و به دنبالش روانه شد  ي

رو  یکه قفل شدن دست میبود دنیدرحال گردش بود و با بچه ها در حال خند دیاون و مج ونینگاهم م هنوز

جواب ...  دمیبا برگردوندن سرم ، بهشتم رو کنارم د یشوق به دلم نشست وقت.. دست راستم حس کردم  يتو
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بود و داشت با دکتر آزاد  ينور تدس يتو رهیدستگ.. اشاره کرد  ناریلبخندم رو داد و به روبرو و در سالن سم

 ...کرد  یتعارف رد و بدل م

: منتظرمون جواب داد  يزد و به چشما يقفل شده امون لبخند يستهابه د یاومد ، با نگاه رونیازاد که ب دکتر

 بپرس ينمره تو از دکتر نور

، نوزد  گمیم کیتبر: زد  يبند میلبخند ن ي؛ دکتر نور مونیسال گذشته ؛ بعد از نامزد کی يبار تو نیاول يبرا و

 و هشت صدم 

. روانه شد  یو به دنبال دکتر آزاد و دکتر صولتبشه ، رد شد  دهیکش نویبگذاره نگاهش به سمت م نکهیبدون ا و

 میکرده بود جادیکه پشت در سالن ا ییبابت اون همه سر و صدا نکهیپشت سرشون دکتر همت پور بود و بعد ا

بده ؟ به محض خارج شدنش از  تیاهمبود که  یاما ک... گفت و همراه همکارهاش شد  یکیغرغر کرد ، تبر

 .. گفتن  کیو شروع کردن به تبر دنیسر و کولم پر يبچه ها ، با سروصدا تو يحلقه 

شدن و مجبور  ینم ینیریش الیخ یب...  میکرد یقفل کردم و از بچه ها خدا حافظ نویم يرو دور شونه ها دستم

از  نکهیعد اب. آقا ، اونجا هم مهمونشون کنم  یعل يها به بوفه  وهیو آبم کیک یشدم همزمان با پس دادن باق

 یبه ساعتش شدم ، از جمع عذرخواه نویمکرر م يمتوجه نگاهها نکهی؛ و به محض ا میصحبت کرد يهمه در

با هم رفتنمون گفته و  يدونستم به فردوس درباره  یم...  میبچه ها از جا بلند شد یاز باق شیو پ میکرد

 !در هزار باشه  کیاگر احتمالش  یمطمئن بودم که نگران تنها موندن مادرشه ؛ حت

.. کرد  یخداحافظ هیخانمون ، همزمان با ما از جا بلند شد و از بق يها یخانم هم همراه دوتا از همکالس میمر

رو که  ي، فکر مینشست نیماش يو تو میدردانشکده علوم ازش جداشد يتشکر از حضورش جلو یبعد کل یوقت

 بود به زبون آوردم دهیبه ذهنم رس شیپ یمدت

 !ها  میریخودمون لقمه بگ ياز بچه ها یکیخانم رو هم واسه  میمر ستیکه ، بد ن گمیم -

 ؟ یمثال ک: نگاهم کرد  مشکوك

 خورن ؟ یبه هم نم الیبا دان.. مثال ... دونم  ینم -

 خدا رو شکر:  دیکش یراحت نفس

 خدا رو شکر ؟ یواسه چ: شدن  کیمن به هم نزد يبار ابروها نیا

 يبد شنهادیرو پ نیآقا رام يخوا یفکر کردم تو هم م...  نکهی، واسه ا یچیه -

 داده ؟  شنهادیاونو پ ی؟ منم ؟ مگه ک نویرام -
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 دیمن بهت نگفتم ، چون گفتم شا. خودمون  یعروس يکاینزد بای، تقر شهیپ یلیمال خ نیا.. اووممم  -

 ناراحت بشه شونیکی

 نویبرو سر اصل مطلب م -

که ماجراش رو با  ممیکرده بود ، مر يخواستگار میاز مر نیما ، آقا رام یدو هفته قبل عروس یکی هیبابا ،  -

آقا  نیا... بود  دهیهاشو د یناراحت کیبود و از نزد يدونست ؛ اصال خودش دوست خلود بچار یم يخانم بچار

بود ؛ منتها از رو نرفته بود و از آقا  ختهیرو رو دستش ر یهمونجا آب پاک میکه باهاش صحبت کرده بود ، مر

و  کنهیم دایرو تو دانشکده پ نیو آقا رام شهیم یعصبان میهمونجا انگار مر.. خواست که مطرح کنه که  دیمج

و تازه تا  زاستیچ نیو ا یخودش اهل دوست یچطور جرئت کرده وقت نکهیاز ا..  گهیم خوادیدلش م یهرچ

گذشته  دونهیکه م یسرغ کس ادیراحت ب الیکرده ، حاال با خ جادیا یناراحت مزاحمت و گهید یکیتونسته واسه 

کنه و موضوع  يخواسته نامعقولش پافشار نیا يهم رو نهایاش پاکه ، که نقطه مقابل خودشه ؛ تازه بعد همه ا

شده بود ، فقط ر یکه انگار غافلگ نمیبهش حرف زده بود و آقا رام یلیخالصه انگار خ... هم بکشونه  گرانیو به د

 یگفت ، حت یم میطور که مر نی؛ اصال ا شهینم داشیبوده پ میهاج و واج نگاش کرده بود و بعد اونم هرجا مر

 که بهش نخوره کنهی، راهشو کج م نتشیدانشکده هم بب ياگر تو

 !طور  نیعجب ، که ا -

 !جمعمون نبود  يامروز تو نیبود که رام یلیدل نیا پس

که  يدوستم بود و به نظرم برخورد آخر نیرام نکهیقرار نگرفته بودم ؛ با ا ری، اونقدرها هم تحت تاث راستش

تونست  ی؛ که م يکه اون با دختر يکار... اما  یانصاف یب یباهاش شده بود واقعا ناراحت کننده بود و کم

 !تونست بدون عواقب باشه  یخواهر منم باشه ؛ کرد ، به نظرم نم

برطرف شد بازم  یناراحت نیکه ا گهیکنم چند روز د یچون فکر م ی، ول ينم که االن ناراحت شددو یم -

 یصحبت نکن الیو آقا دان میدرباره مر گهیخوام که د ی؛ ازت م یگیم

 ...که  الیآخه ؟ دان یواسه چ -

که دوستامونم با هم خوشبخت  شهینم لی، دل میبا هم خوب بود دیو آقا مج نینازن ای، اگه من و تو  زمیعز -

 بشن حتما

 که  انیهم به هم م یلیچرا که نه ؟ خ -
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. که خوبه  الیهنوز با آقا دان یشده ، ول رهیرابطه تون ت نیمگه فقط به هم اومدنه ؟ درسته که تو و آقا رام -

 شنیبا هم چشم تو چشم م میدون یم یموضوع وقت نیدوستن و نخوبه مطرح کردن ا

خبر  یبود که ازش ب ی، اما مدت دمیشن یدرباره اش م مایو ن یدورادور از عل نکهیبا ا! افتادم  دیام خودم و ادی

بودن و  بیدوستم رق نیسخت بود با بهتر یلیمنم خ يبرا...  میدیکه مادرش رو د يدرست از بعد روز.. بودم 

 ... مادرش  دنید

نامزده و اتفاقا قراره تا قبل محرم امسال عقد  یررسمیرو دوست داره ، درواقع به طور غ یکس می، مر یدرثان -

 .کنن 

 ؟ يرو از من پنهان کرده بود ایچ گهید: ابروم رو باال انداخته بودم  هی

بگم ،  ینشده من به کس یو رسم یرو که هنوز قطع يزینبود چ یراض دیشد بگم به خدا ، شا ینم:  دیخند

 .که مطرح شده گفتم  ییزایحاال هم به خاطر چ.  زمیعز همسر یحت

 خونه  میطلبت ، بذار بر یکی: شد که فقط تونستم کنار گوشش زمزمه کنم  رهیبه چشمهام خ يطور و

،  شدیم دهیسمت چپش کش يگونه  يکه دور گردنش حلقه شده بود و نوازشگونه رو یقرمز که شد از دست و

 دیبفرمائ: رانند توقف کرد 

 ؟ شهیممنون ، چقدر م: پولم بردم  فیو به سمت ک دمیرو کنار کش دستم

بود و فردوس همون موقع  دهیبه شش رس بایساعت تقر... تا خاله رو مرخص کردن  دیطول کش یسه ساعت دو

مادرشون بعد از ... شام به کمک خاله اش بره  ي هی، جاش رو به خواهرش داده بود تا واسه ته میدیکه ما رس

 یم مارستانیکه خاله ب يروزتونستن از از ظهر  ینم یو دخترا حت شدیغذا حساس م يبه بو یدرمان یمیش

دور روز بعدش  يغذا يخوردن و برا یم يحاضر زیچ هیبود که حتما ظهر اون روز رو  نیا. کنن  يرفت ، آشپز

بود تا هر سه چهار هفته  شده يهم بهانه ا نیکمک و هم يهم ؛ خاله ها و عمه هاش داوطلب شده بودن برا

برخالف دفعات قبل ، ! برطرف شد  يتا حد یدرمان یمیش ریتاث نکهیبار ، دور هم جمع بشن ؛ البته بعد ا هی

بعد  یلحظه هم مادرش رو تنها نگذاشت و تمام مدت کنارش بود ؛ اونقدر که وقت کی یبار حت نیبهشت من ا

 ...بمونه  شیپدر يشام من قصد رفتن کردم ، ازم خواست که شب رو خونه 

 تو ؟ یمن تنها برم خونه ؟ ب یعنی:  دمشیزدم و به طرف خودم کش يلبخند متعجب

 !لطفا ؟: سر تکون داد  ینرم به

 بگم ؟  یچ -
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  یمون یدونم که تو نم یم ی، ول میخوب من دوست داشتم با هم بمون -

 اون طرف تره ها  ابونیخونه خودمون دوتا خ ، زمیعز -

 مامان شیخوام بمونم پ یبه اونش دارم ، م کاریمن چ -

بد عادتم  نیو هم میشب رو هم از هم جدا نبود کی یشش ماه گذشته ، ما حت يدادم ، اما تو یبهش م حق

 کرده بود 

  می، تا شب هم که قراره همه بمون ایخوب فردا صبح ب -

 مامان باشم شیخوام امشبو پ یم: ها بغض کرد دختربچه  مثل

تونستم ازش  یدونستم و نم یبه دورش عادت کرده بودن بود ؟ نم دنیچیمن که به پ يبه بازوها حواسش

 داد  یبپرسم ؛ غرورم بهم اجازه اعتراف رو نم

فقط  یباشه ، ول: شدم  میچشم هاش تسل يرو یکوتاه يشد ، با بوسه ها روزیجنگ نگاه پ يکه تو یوقت و

 امشبو 

 ؟ يدونه ا هی یدونست یم:  دیزده خند ذوق

 ..میدیدزد يتو جر زد یصرفا هم محض نمونه بودم ها ؛ ول: شاد شدم  شیشاد از

 نایبا فردوس ا يموند یمواظب خودت باش ، کاش م: کرد  میو بعد هم تا دم در همراه هیبا بق یخداحافظ يبرا

 ! یرفت یم

 اینداره ؛ تازه اونم پسر عمه تو که تازگ اجیاحت یدوقدم راه که به راننده شخص:  دمیسرش رو جلو کش يرو شال

 خواد  یانگار ارث باباشو از من م

تو  اوشی، س نیه: برد  نییآورد ، صداش رو پا یکه همراه با درست کردن شالش، به زبون م ییغرغرها وسط

 شنوه ها  یروخدا ، م

 که بشنوه گمیبشنوه ، منم م -

 خوب حقم داره بنده خدا!  اوشیس: کرد  ناله

 حق داره ؟: ابروم رو باال دادم  هی

 يخوا یصاف کن ، فردا صبح هم م نویا: برد  راهنمیپ ي قهیتکون داد و دستش رو به سمت  يفقط سر عیسر

. ، بپوش و برو  راهنتیکنار پ نازکم گذاشتم لتیژ هینرو ، صبح واسه ات لباس اتو کردم ،  نایدانشکده ، با ا يبر

 شهیهوا داره سرد م
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 یو نگران تهایمنم حساس یدونستم نظرش رو ، ول ینکردم ، از قبل هم م یرو عوض کرده بود و اعتراض حرف

 ...؛ موافق باشم  هیمورد باهاش ؛ با اون و بق نیا يتونستم تو یخودم رو داشتم و نم يها

تماس گرفتم  دیو با مج دمیکش رونیب بمیرو از ج میکرد و در خونه رو بست ، گوش یخداحافظ نکهیمحض ا به

و  رهیتونستم ، برام دفترچه بگ یسرم شلوغ بود و خودم نم نکهیازش خواسته بودم به خاطر ا شیدو سه روز پ... 

لحظه هم ما رو  کی یحت نویو م نینکه نازنیدانشکده دفترچه رو دستم بده ، اما به خاطر ا يقرار بود صبح تو

و حاال  رمشیبگ دیباخبر بشه ؛ نتونسته بودم از مج يزیخواستم فعال بهشتم از چ یتنها نگذاشته بودن ؛و من نم

 دیتا مج ستادمیساختمونشون منتظر ا نییپا...  رمیموقع بود تا دفترچه رو ازش بگ نیهمراهم نبود ، بهتر نویکه م

به خونه  میرفتن به خونه اش جواب رد دادم و همراه با دفترچه مستق يدنش ، به اصرارش برایوبعد د ادیب

که  گهیتا چند روز د... تا  نتشینب نویکه م ییخواستم همون شب تمامش کنم و بعد بذارمش جا یم... برگشتم 

محل  نییتع يبرا فهیخواستم برم نظام وظ یکه م يهم تا روز دیشا ای.. حساب کرده باشم  هیبا دانشگاه تسو

 ...  یآموزش

بهم داده بود که اگر به خوندن و پر کردن  يادینبود و نبودش وقت ز نویخواستم انجام دادم ، م یرو که م يکار

 بکنم ؟ دیدونستم باهاش چکار با یگذروندم ، نم ینم اتشیجزئ نیاون دفتر و توجه به کوچکتر

 یپهلو م نیبه ا! برد  یخوابم نم... شده بودم اما  خواب آماده يخواستم رو انجام داده بودم و برا یکه م يکار

دونستم هرشب داشتنش کنارم بد  یم.. دونستم حدسم درسته  یم... زدم اما  یشدم و به چپ و راست غلط م

مدت قرار  نیا... کردم  هیو به تاج تخت تک دمز ینیلبخند غمگ... کنه و سخته برام  یبدعادتم م... عادتم کرده 

 افتادم ، نه ؟  یم نجایهم که هم یدو هفته اول بود ، نه ؟ بعد آموزش یکیبه  شیم بشه ، نه ؟ سختبود زود تما

همه جوره بود ، سخت و آسون ، ... افتادم  يسرباز يام درباره  گهید يو دو سه تا از دوستها دیمج يفایتعر ادی

مجبور  نویبود که چقدر از م نیکه فکر منو به خودش مشغول کرده بود ، ا يزیاما تنها چ...  زیتلخ و خاطره انگ

رو  مونییاز روز اول آشنا شدیو باعث م یذهن واسوس نیخوره به جونم افتاده بود ا هیدور بشم ؟ مثل  شمیم

 ... یوابسته وجودش شدم ول نطوریذهن مرور کنم تا بدونم چطور شد ا يتو

نگران ! شب بود  مهیدو ن.. انداختم  یشب نما نگاه يزیخوردم و به ساعت روم یتکون لمیزنگ موبا يصدا با

 ؟ یعنیشده  یشدم ، چ

 شده ؟ يزی، چ نویالو م: سرعت جواب دادم  به

 ؟ يهول کرد یسالم ، نه ، واسه چ: جواب داد  آروم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ٣٩٠ 

 ؟ ينگا به ساعت کرد هیمن ،  زیآخه عز: و سرجام برگشتم  دمیکش یقیعم نفس

 کردم ؟ دارتیب. ، حواسم نبود  دیببخش:  دیچیپ یگوش يگفتنش تو نیه يشد و بعد صدا یپشت گوش یمکث

 دونه هم ساعت چنده ؟ یموقع شب زنگ زده ، تازه نم نیشده که ا یچ گهینه ، حاال خانوم حواس پرت م-

 یزنم ؛ فکر م یم غلت مکه اومدم دار میو ن ازدهیاز ساعت ..  یعنیبرد ،  یخوابم نم... ، فقط  ستین يزیچ-

 ؟ يدیخواب نمیگفتم بهت زنگ بزنم ، بب نمیکردم االن فوقش دوازده باشه ، واسه هم

 !بره  یکه دور از اون خوابم نم ستمیپس فقط من ن.. شدم  خوشحال

 بودم داری، منم ب زمینه عز-

 ؟ یوقت شب ؟ واسه چ نیتا ا-

 ؟ منم واسه همون يداریب یتو واسه چ-

 بره ؟ یتو هم خوابت نم یعنی-

 "...خواد  ی، دلم م زنهیچپ م یطور به کوچه عل نیا یوقت "

 نه-

 ی، ول شهیباورت نم.  میدور از هم مونیکه از شب عروس هیامشب بار اول... من اصال حواسم نبود :  دیخند زیر-

اونقدر .. سبک باره  یلیامشب بازوم خ کنمیهمه اش حس م.. شونه امم  يدستت رو ینیهمه اش دنبال سنگ

 دلم برات تنگ شده... پرونه  یحواسم و پرت کرده که خواب و از سرم م

 "منم  "

 مامانت شیخونه ، فردا صبح برو پ ایمن که بهت گفتم امشب و ب-

به  دیارز ینه ، م یول...  ومدمین خودیب. باباست ، منم تو اتاق مائده  شیمامان که االن پ.  یگیهووم ، راست م-

داشت تو  یبرق خاص هیاصال .  شدیافتاد صورتش از هم باز م یمامان امشب هردفعه نگاهش بهم م نکهیا

 اوشیچشماش س

 آره ، واقعا ارزشش رو داشت... گفت  یطور بود که م نیپس اگر ا...  خوب

 ...، امشب  اوشیس یدون یم-

 بدم  یلیمن خ...  ینعی. کردم که مامان خوبه  یخدا رو شکر م یلیخ: صداش نشست  يتو بغض

 ؟ ی؟ واسه چ یچ یعنی: شدم و صاف نشستم  اریهش
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... عرضه است  یکردم مامان ب یفکر م شهیهم... نشده بود  ضیاون موقع ها که مامان هنوز مر..  شهیمن هم-

گله سرپرست خانواده ام ،  ییجورا هیمن  ستیبابا ن یوقت نکهیکردم ، از ا یخودم رفتارهاش رو انتقاد م شیپ

 ای. کنم نه اون به من  هیبه اون تک دیکه با نمم نیمامانه ، ا فهیوظ نایگفتم ا یبا خودم م. خودم  شیکردم پ یم

تونم  یکه منم م فهینقشش ضع يکردم مامان اونقدر تو یبه خودم مغرور شده بودم ، فکر م..  گهید يوقتا

پشتوانه من بوده و  شهیبودم که اون هم دهیتازه فهم. شد ، از خودم بدم اومد  ضیمامان مر یوقت...  رمیجاشو بگ

جواب حرفا و  نیکردم ا یحس م. تونستم محکم ظاهر شم  یوقت نم چیاون نبود ، ه اگر،  یهر جمع يتو

 ... یلیکه من گفته بودم مامان نباشه هم خ نهیجواب ا.. منه  يقضاوتا

 یکه حت یمن احمق. خانواده تاوانش رو داد  يهمه  ینه ؟ من مغرور شدم ، ولبدم ،  یلیمن خ: زد  هیگر ریز

 ! زهیحواسم نبود مامان چقدر واسه خودم عز

 کنارم نبود ؟ یبدم وقت شیتونستم دلدار یاصال چطور م! ؟  دمیشن یم یمن ، چ يخدا

روزا سرطان اونقدر  نیا.  یکن یکه تو فکر م ستیطور ن نیا... ، خانومم ، همسرم  زمیعز!  نویجان ، م نویم-

.. من ، بهشت من ، خانومم  ينویم... امتحان  هی یحت ایعذابه ،  هی نیتونه بگه ا یکس نم چیشده که ه عیشا

 یکی،  زنهیرقم م ينطوریبنده اشو ا هی یزندگ یواسه چ یکه بدون یستیخدا ن يتو که جا.  گهینکن د هیگر

که ممکنه  یدون یتو از کجا م.  میخدا رو هم قضاوت نکن میریبگ ادیما آدما  ستی؛ بد ن گهیطور د هیرو  گهید

 درد مبتال شده باشه ؟ نیبه خاطر تو مادرت به ا

 ؟ ستین یدون یاز کجا م: کرد  ینم هیگر گهی، د دیرو باال کش دماغش

حرفا رو  نیودتر از یواسه چ. هر نعمت و محنت خداداده هست  يو حکمت تو لیدل هیاز اونجا که هزار و -

 ؟ ارهیرو دلت بمونه و نفستو بند ب یگذاشت ی؟ واسه چ يبهم نگفته بود

 ؟ ستیمن ن ریتقص-

 اونجا امیم شمیامشب پا م نیها ؛ و اال هم يحرفا خودتو زجر ند نیبا ا گهیمن د زیالبته که نه ، عز-

خوابم ببره بتونم فردا صبح زود از  دیشا. ، من از خدامه  ایب: تونستم لبخندش رو اون طرف خط حس کنم  یم

 شم خونه رو آب و جارو کنم واسه مهمونا داریخواب ب

 صبح زود پاشم برم دانشگاه دیتازه فردا هم با. جا راحت ترم  نیتونم ، هم ینم-

 ؟ یزود واسه چ-
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نت بمونه به جام،  یتونه تو کاف ینم ادیبهروز ز. بهتره  رمیکارمو بگ یاونجا باشم پ ياز همون اول ساعت ادار-

گفتن صاحب کارت دوستت باشه  گهید.  بتیهمه غ نیشه از ا یم یشاک یاونجا ، عل امیب دیفردا از ظهرم که با

 حد نینه تا ا گهید ی، ول

 جان اوشیس-

 جانم-

 ؟ شیاریبا خودت ب يفردا ظهر که اومد شهی، م ارمیرفته با خودم ب ادمی زدمویکه به موهام م یاسیروغن -

 ؟ یفردا شبم اونجا بمون يخوا یمگه م:  دیخواب از سرم پر دوباره

 خوام یم يواسه هد.. نــــــه -

که بازم  ي؟ هرجا بر يدیباز تو خودتو دور از دسترس د: صداش بود که به واکنش وادارم کرد  يتو یطنتیش

 که  یوفتیم رمیگ. جاست که  نیجات هم

 . بارکه اومد خونه مون براش ببرم  نیخوشش اومده ، گفته ا ي، هد نه به خدا اخه:  دیبه جمالتش بخش ناز

 ، ساعت سه شد گهیبخواب د ریحاال بگ.  ارمینم-

 گهید اریب!  اوشیس-

 نه ؟ ای یخواب ی؟ م یکن یم کاریچ.  یبمون داریب دیتا صبح با ی، االنم اگه نخواب ارمینم-

 من برم بخوابم رینه ، نه ، شبت به خ-

داشت پشت تلفن ،  ینگهم م داریب روقتیشبها که تاد یاومده بود که بعض شیپ... گفتم  ریو شب به خ دمیخند

 کار وجود داره نیدونست خطر تکرار دوباره ا یاونقدر با اس ام اس و زنگ نذارم تا صبح بخوابه که حاال خوب م

 نینامه آخر انینمره پا... دانشگاه شدم  یشدم و راه داریگفته بودم ، از خواب ب نویزود ، همونطور که به م صبح

و اون  نیدنبال امضا گرفتن از ا دیحاال با... بود  دهیهم به انجام رس نیا روزیو د شدیرد م دیبود که با ينمره ا

به  شیخوب..  يو در آخر ساختمون مرکز... ، سلف  يمرکزدانشکده ، کتابخونه  سیگروه ، رئ ریرفتم ، مد یم

 . داشتم بودن  اجیکه به امضاشون احت ییوسط ترم بود و هم وسط هفته و همه کسا بود که هم نیا

اصل ... کردم و در زدم  ینچ.. و باباش دم در خونه بود  انیشا نی، ماش دمیعمو رس يظهر به در خونه  یوقت

تحمل سر و صدا رو هم  یدرمان یمیدور هم جمع شدن دو روز بعد مرخص شدن خاله بود چون بعد ش نیا

کم سر و صدا باشه ، چه  نستتو یوجه نم چینداشت و صد البته دور هم جمع شدن اون همه آدم دور هم ، به ه
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بار آخر بود ، خود خاله دوست داشت زودتر دور هم جمع بشن  نکهیبار به خاطر ا نیسر و صدا ؛ اما ا یبرسه به ب

 ...اومد  یجشن هم به حساب م ییجورا هیو 

 رد یدست شیسالم کردن پ يتو ییدر رو برام باز کرد و با خوش رو نویم خود

 خرابه ؟ فونی؟اصال مگه آ یکن یسالم ، واسه همه تو در رو باز م کیعل: کردم  یاخم

؟ نه ، واسه همه باز نکردم  ادیبهش نم چیدونست اخم ه یما م يآقا:  دیدوتا ابروهام کش يهاش رو رو انگشت

ما رو  يآقا یول.  فونی، با آ ينجوری، اونا رو فرجام در رو براشون باز کرد ، اونم نه ا ناستیت عمه ا، اگه منظور

 ایروشن شد . بگم  یخوش آمد درست و حساب هی بهشدر  يجلو امیندا داد خودم ب هی،  دیکه د فونیآ ياز تو

  هیک شیدلش پ انیشا یدون یبدم ؟ حاال خوبه خودت م حیبازم توض

زنم ؛ شما  یم ریکه ادی، اسمش م ادیمن از پسر عمه تو خوشم نم یبود ، ول یکاف:  دمشیآغوشم کش يتو

 کردم يتندرو دیببخش

 من يپسر عمه ها چارهیب.  نهیب یاز تو پنجره هال م یکی،  اوشینکن س-

خونه ،  نیا دیخر لیاز دال یکی.. اومد پشتش باشه  یبه نظر نم یهال کردم ، کس يبه پنجره سرتاسر ینگاه

 نیکه خاله دچار ا یوقت شیسال پ... بود  یمادرشون دوست داشتن يهالش بود که برا رینورگ يپنجره  نیهم

خاله از سر  یهم ناراحت یاز طرف و یدرمان یمیعمل و بعدش هم ش يها نهیشده بود ، عمو به خاطر هز يماریب

شهر بود  هیحاش بایمنطقه که تقر نیا يتو ییالیو ي خونه هیو صدا ، آپارتمان وسط شهرشون رو فروخته بود و 

 لیفام يبار بچه ها  هیتا کم کم هر چند وقت  یلیبودن شده بود دل ییالیو نیهم. و نسبتا آرومتر ، گرفته بود 

گول خوردن من شب  لیاز دال یکینو  يخونه  نیهم...  انیدنبالشون ب بزرگترهاجمع بشن و بعد هم  نجایا

 داشتم  ادینبود که من به  ییبود ؛ خونه اونجا يخواستگار

 خورن ؟ یمگه ناهار نم-

 مامان یحت. هم موافقت کردن  هی، بق مینهاد داد منتظر تو بمون شینه ، عمو پ-

که منتظر  می؟ بر یگیچرا زودتر نم:  دمشیگفتم و همراه با گرفتن دستش ، به دنبال خودم کش ي "بابا  يا "

 نمونن

 اوشیسفره رو ، عجله نکن س کشنیدارن م-

بچه ها هم درست از بعد ناهار شروع به  یناهار هم باشن و باق يعمه اش زودتر اومده بودن تا برا ي خانواده

بود  دهیکه زنگ خونه رو به صدا درآورد ، سپ ينفر نیآخر... بودن  دهیاومدن کردن و تا دوساعت بعد همه رس
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 نوی، من کنار م دیکه رس یوقت... خوند  تشصور يرو از تو ینااراحت شدیکه وارد شد ، م يکه از همون لحظه ا

کردم ، از فردوس  یرو نگاه م لشونیفام ينوجونا ينظم و قاعده  یب بالیوال يطور که باز نینشسته بودم و هم

 يبلند مشاجره شون جلو ي، صدا رونیخواستم از خونه بزنم ب یصبح که م... زدم  یو همسرس باهاش حرف م

 يبگم تا اگه الزم باشه مداخله ا نویباشه که به م نیکردم درستش ا یو فکر م وددر واحدشون متوقفم کرده ب

بودم ،  دهیکه رس یبه خصوص که از وقت. باشه  انیحداقل در جر ایبکنه ،  حتیخواهرشرو نص ایداشته باشه 

کرده بود  دیائبودم ، اون هم ت دهیهم پرس نویاز خود م یاومد و وقت یکامال به چشمم م نشونیب يرابطه  يسرد

... 

هم توجه بچه ها رو به  گهید زیچشم بود ؛ دو چ ينبود که به محض ورودش تو يزی، تنها چ دهیسپ یناراحت

بار  نیپرسروصدا به استقبال خواهر من رفت ؛ هرچند ا شهیخودش جلب کرده بود ، اول فردوس بود که مثل هم

؛ و اون رو کنار خودش و  میکن گاهو به هم ن میبرگرد يلحظه ا نویکه فقط باعث شد من و م يشتریبا اغراق ب

 ... يگریو د. نشوند  لیبزرگتر و به اصطالح جوون فام يدختروپسرها

تا لحظه  ستادیورود خواهر من از کنار دختر خاله و شوهر دخترخاله اش بلند شد و ا يبود که از لحظه  انیشا

جا گرفت ، سرجاش  نویفردوس و م نیاون طرف تر و ب یبا همه ؛ کم ی؛ بعد سالم و احوالپرس دهیکه سپ يا

 رمیبگ میمن باال بزنه و تصم رتیرو داغ کرد و باعث شد رگ غ عاتیکارش باز هم بازار شا نیننشست و با ا

 ...اصال هر جا که اون بود باشه  ایشرکت کنه ، و  ییها یدورهم نیهمچ يخواهرم تو نینگذارم بعد از ا

 ؟ ومدی؟ خاله چرا ن زمیعز یخوب:  دیطرف صورتش رو بوس کی نویم

بود ، من  نایسامان ا شیمامان پ... ؟ مامانت خوبه خدا رو شکر ؟  یممنون ، تو خوب: همسرم رو جواب داد  بوسه

 ارنشیاش خودشون مباب يگفت شب که خواستن برن خونه  ایزنگ زدم ، رو. از استخر اومدم 

 جان ؟ دهیسپ يریاستخر م: نشسته بود ؛ شروع کرد  انیکه کنار شا نویم ي؛ همون دختر عمه  یهست

؛ مطمئن بودم  "رو هم درآوردن  دهیحاال خوبه همه اشون تا شماره شناسنامه سپ "کردم و رو برگردوندم ؛  ینچ

پسر عمه اشون بهش خبر دار  يخواهر من و عالقه  ینکات زندگ زیر زیاز ر نویم يپدر يخانواده  يکه همه 

 ؟ یچ یعنیتظاهر به ندونستن  نیدونستم ا یحال نم نیشدن تا حاال و با ا

سرکاره : اهل پنهان کردن نبود  ایاما انگار اونقدر ها هم تو باغ نبود ؛  نویم يساله  ستیب ي؛ دختر عمو مستانه

 ؟ یاونجا ، مگه فردوس بهت نگفت هست

 مستانه ؟ نیمثل هم یکی؟  رهیرو بگ لشیخوش صحبت فام يدخترا نیاز هم یکی انیاقا شا نیا شدینم حاال
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 .. یعنیخانم ؟  دهیسپ یکن یکار م-

 شنام اونجا یمرب: خودش جواب حرف مهرداد ؛ برادر مستانه ؛ رو داد  دهیسپ

شنا رو رفته  يگر یمرب يکالسا دهی، سپ شیمرب ي هیبعد اتمام درسش ، به خاطر عالقه اش و به توص درست

 مشغول به کار بود یبود و حاال ، کنار همون مرب

 !شنا ؟ چه خوب  یمرب:خانم اظهار فضل کرد  یهم هست باز

،مهرناز  یهست نیایوقت ب هی دیبا.خودش کالس شنا  شیآره ، اتفاقا منم رفتم پ: فردوس جوابش رو داد  و

 ؟ دهیمگه نه سپ.  نیایب دیهمه تون با..  ی، مست ي،هد

 نویکه از پشت سرم بلند شد و همه رو ساکت کرد ، دست م " میشناگر کم داشت هی نمونیخوبه ، ب" ي زمزمه

 بکن یسالم هیهم  نایتو به خاله ا میبر: رو مخاطب قرار دادم  دهی، سپ شدمیرو گرفتم و همزمان که بلند م

درست پشت سرش فردوس .. بکنه همقدم مون شد  ینگاه انیبه سمت شا نکهیزد و بدون ا یکمرنگ لبخند

همه تون تو ، واسه  دینر!  یهست:  دمیرو شن ی؛ همسر هست دیحم يهم از در هال داخل اومد و بعد هم ،صدا

  ستیخوب ن ییزن دا

 تو ؟ نیاومد یواسه چ: رو مخاطب قرار داد  نویرفت ، م یکه به سمت در هال م شهاب

 مامان شیپ ادیخواست ب یم دهیسپ: زد  ياشاره ا دهیبه سپ نویرد شد و م فردوس

 میکل انداخت دی؟ من و حم یزن یشطرنج م اوشیس: تکون داد  سر

 کنم یم ي، با برنده باز امیمنم بعدا م نیکن يباشه ، شما باز-

 ایزود ب. مهرداد تو صفه ...  یزک-

بساط  دنی، با د اطیاما با ورود به ح... بچه ها برگشتم ننشستم و دوباره به جمع  نایربع کنار عمو ا هیاز  شتریب

افتضاحشون رو کنار  بالیهم بساط اون وال شونیبچه ها ؛ که باق ونیجمع شده شطرنج ، متعجب نگاهم رو م

 شد ؟ یچ: نشسته بودن ؛ گردوندم  هیگذاشته بودن و کنار بق

 يتونن با هم باز یهمه هم م..  یپارك روبرو وسط میبر گهیم انیشا: ؛ جوابم رو داد  نویم ي؛ پسرعمو دیفر

 کنن

 میجغله ها مسابقه بد نیبا ا کلیه نیخواد مام با ا یم:  دیداد و خند هیپشت سرش تک واریهم به د دیحم

 ...بار هیداره مگه ؟  یچه اشکال!  دیحم: اعتراض کرد  یهست

 نگفتم يزیباشه چشم خانم ، من که چ:  دیرو درآغوش کش همسرش
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 حاال کجا رفتن ؟-

 گرده  یم یاومد با نگاه دنبال کس یفردوس به طرفش برگشتم ؛ به نظر م يصدا با

 کنه يبا اونا باز مایقد ادی، شهاب هوس کرده به  رنیبگ یکیرفتن توپ پالست-

 !خوب بود که  بالهیتوپ وال نیهم! ا ِ ه -

 بود  ستادهیهم ساکت کنار در ا دهیسپ.. جلوتر اومد و انگشتهاش رو به پنجخ دستم گره زد  نویم

 اون بهتره گنیدونم ، م یچه م: خدا رها شده بود زد  دیبه ام نیزم يکه رو یبالیتوپ وال ریز دیفر

 میایما نم: و شهاب بلند اعالم کردم  انیبا ورود شا همزمان

 ؟ یک یعنیشما : انداخت  انیبه شا ینگاه میو شهاب ن نستادیتوپ به دست ا همونطور

 گهید دهیو سپ نویمن و م-

 ؟  یواسه چ:چشم بود  يکامال تو انیشا يشونه ها افتادن

 میمون یهم م نویخسته است ، من و م دهیسپ-

 اوشیس گهیضد حال نزن د-

 .خسته است  دهیزنم ، سپ یضد حال نم: فرجام لبخند زدم  يرو به

 يشهرباز میبعدش بر میخواست یم-

 میایکنه ، مام م یتا اون موقع خواهر منم استراحت م: نگاه کردم  انیشا به

 دهیسپ شی، من خودم هستم پ نیشما دوتا بر: دخالت کرد  فردوس

، تو  میخواد خودمون هست ینم: کنه  يریجمع جلوگ دنیاز ازهم پاش ییکرد با خوش رو یو سع دیهم خند نویم

 میایاستراحت کرد مام م دهیکم که سپ هیشهاب برو فردوس ، هم با 

که بهش  انیبود و شا دهیبود ، خود سپ ستادهیوسط ساکت ا نیکه ا یگفت و تنها کس یم يزیچ هی یهرکس

 بگه يزیچ دهیاومد منتظره خود سپ یزل زده بود و به نظر م

: نشست  نیزم يبه جلو اومد و رو یحرف من صحه گذاشت ، شهاب باز قدم يخواهرم با سکوتش رو یوقت اما

  نیای، بعدا شمام ب میریما م.  اریچاقو ب هیمائده 

  میخلوت خلوت شده بود و ما هم داخل برگشت اطیبعد ، ح قهیکردن و تا ده دق موافقت

کم دراز  هیتو اتاق مائده  میبر ایبجان ،  دهیسپ:رو گرفت و از دنبال کردن من منصرفش کرد  دهیدست سپ نویم

 بکش
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و فردوس هم با بچه ها  یهست: رو مخاطب قرار داد  نویهنوز دو قدم هم جلو نرفته بودن ، که عمه اش م اما

 رفتن ؟

 ؟ یواسه چ. آره عمه ، همه شون رفتن -

که بچه ها نرن سراغ  نیاالن درست کن نیذره غذا هم هی،  رونیب نیبر نیخوا ی، گفتم اگه شب م یچیه-

 . رونیب يغذا

حواسش به کارا  یمن برم ک گهینم چمیه. رفت  هیکه بزرگتر همه شونه ، قبل بق یهست: رو به خاله کرد  و

 باشه ؟

االن خودم . همه اش تو آشپزخونه است  میشیگناه داره عمه جون ، بنده خدا هروقت جمع م: سپر بال شد  نویم

 دست نزنه یهست گهید نیبهتون بدم که بگ ییغذا هی، امشب  شمیدست به کار م

 کنم یمنم کمکت م-

که بهتون  یستیل نیبرو ا اوشیبا س یستی، تواگه خسته ن زمیخواد عز ینم:  دیپاش يهم لبخند دهیسپ يرو به

 اعتماد ندارم دشیکه من به خر يریبگ دمویم

 رمیبده خودم م سستتویخواد ، ل ینم: شدم  بلند

 جان اوشیس: عوض کنم که پشت سرم اومد  رونیرو با لباس ب میبه طرف اتاق خواب رفتم تا شلوار خونگ و

 رو هم با خودت ببر دهیسپ: طرفش برگشتم که در رو بست  به

 ...؟ مگه چـ  یواسه چ: باال رفت  ابروهام

 نی؛ و اال ا ياریحالشو جا ب کن یسع. نیحرف بزن رونیب شیخواستم با خودت ببر یم... بهانه ام بود  دیخر-

االنشم اگر مجبور نبود و حرف خودش نبود ، با  نیهم. ها  شهیخودش دست به کار م انیبره ، شا شیپ يطور

 ادیب شیپ یبحث نتونیبگه و ب يزیخوام اون چ ینم... رفت  یبچه ها نم

 ؟ دهیبگم به سپ یمن چ.. خوب ... شدم  رهیکردم و به چشمهاش خ یمکث

 

 فقط دلش گرفته دیدونم چشه ؟ اصال شا یباهاش حرف بزنم ؟ من که نم یدرباره ج-

 یچیمنم که نگفتم حتما بپرس که چشه ؟ اگه خودش گفت که ه ی؛ ول ستیدونم فقط دلش ن یهرچند که م-

 . ياریدرب یخواهرت و از ناراحت یتون یتو خوب م گمیمن فقط م.  یخواد تو بپرس ی، اگه نه هم نم

 ؟ ستیکه فقط دلش ن یدون یکجا ماز -
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 ... یول ایناراحت نش-

 ؟ یچ یول: رو ادامه نداد که اخم کردم  حرفش

 اوشیس-

 ؟ یبگ یخواست یم یچ-

 بکنه يکار نیدلش گرفته همچ نکهیفقط به خاطر ا دهیامکان نداره سپ.  کنهیم یمحل یب انیبه شا: کرد  ینچ

 ...خواهر من  یبگ يخوا یم یعنی-

تا برم  سایحاالم وا.  ریتو هم جبهه نگ. نزده  یکه خواهرت خودش حرف یخوام بگم تا وقت ینم یچیمن ه-

دوست  يا گهید زیزبون و مرغ درست کنم ، چ چیخوام ساندو یم.  سمیخوام و بنو یکه م ییزایچ ارمیکاغذ ب

 درست کنم ؟ يدار

 ؟ یدرست کن چیاندوس يخوا یهمه ادم م نیواسه ا: قبلش بودم  يهنوز تو فکر حرفا من

 یکه م ییزایچ نیتو فعال برو ا.  کنمیرو هم کم درست نم نای، هرچند هم ستیکه ن نایفقط ا: لبخند زد  بازم

 ها نیعجله نکن چمیه...  ریبگ سموینو

الزمه  يهم خودت اونجا فکرکرد یهرچ.  ستیل نمیا ایب: رو صدا زد  دهیرفت و سپ رونیبدون توجه به من ب و

 ها رهیدم دستش اومد نگ یهرچ ينطوریهم اوشیفقط حواست باشه س. بهش اضافه کن 

 ؟ میبر: دست گرفتم  يرو تو نویم دیدستش چرخوند که دسته کل يتو ستیمادوتا و ل نینگاهش رو ب متعجب

رو به سمت  دهی، سپ انیشا ي رهینگاه خ دنیو با د میکردن گذشت یم يکه بچه ها توش باز یکنار پارک از

 میریم "، فرجام بود که با  دیکه از مقصدمون پرس یتنها کس.. دست تکون دادم  هیبق يام فرستادم و برا گهید

و سروصدا بودن که  اهویاونقدر گرم ه هابچه  یباق.. برگشت  شیجوابش رو دادم و اون هم به باز " دیسوپر خر

 یالبته اگر اون... به خرج بدن يشتریب يخواستن کنجکاوهم ن گهید میمتوجه ما نشده بودن و ن شونیمین یحت

 گرفتم یبهمون زل زده بود رو فاکتور م هیبق الیخیکه ب

 خوبه ؟ نیا-

 میریبگ جاتینه ، بهتره سبز:  دیدستم کش يرو از تو ینخود فنگ کنسرو

 فقط نوشته نخود  یول: دستم روباال گرفتم  يتو کاغذ

 رمیبهتره بگ يزیرستاد ، که اگه فکر کردم چف نیدونم ، منو هم واسه هم یم-

 ها گهیراست م-
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 ؟  یک: کنسروها گرفت  فیرو از رد نگاهش

 ... یناراحت گفتیم.  نویم-

 ؟ ینه ، واسه چ: رو برداشت  یکی

 ...االن نبـ  نیمثال هم. معلومه ، از رفتارت : راه افتادم  دنبالش

 یکن یاشتباه م-

 یگیباشه تو راست م-

 حق با منه یول:  دمیقدم جلو تر رفتم و دوباره برگشتم و بهش خند چند

 بخنده ، به راهش ادامه داد  مونیشگیهم یبه شوخ نکهیا بدون

 ستین مونیزیچ گنیخورد ، بعد م شهیمن عسلم نم هیملتو با -

 ستین میزیمن چ-

 من هست یول-

 کرد نگام

 بهم خوش بگذره ومدمیخود با زنم ن یب.. حوصله ام سر رفت -

 يومدیخوب با زنت م: باال انداخت  شونه

 لوس : بهش زدم  يا تنه

 جنبه یب: زدم  يرفت و بازهم تنه ا جلوتر

 برداشت و دنبالش رفتم  یبگه قدم يزیاونکه چ یب بازهم

 اوشیس گهیبسه د.. اه : زدم و خواستم دهن باز کنم که باالخره فوران کرد  يا گهید تنه

: بکوبه نیتر بشه و پا به زم یجمع شده اش کج و خودش شاک يو باعث شدم موها دمیکش موهاش رو دم

 رمایم..  يووو

 کنه برنده است دایپ ستشهیتو ل یزودتر هرچ یهر ک: توجه برگه رو از وسط نصف کردم  یب

 يا گهیه دبود که بهش تن ستادهیهنوز همونجا ا... دستش گذاشتم و خودم به سمت قفسه رفتم  يرو تو کاغذ

 ها یمهمون من دهیچهارتا کش يبرو کنار ، بباز: زدم 

 بزنم تورو ادی، من دلم نم ستیقبول ن: معترض شد  بالفاصله

 ؟ گفتم مجازات تو نهیمگه من گفتم مجازات من ا-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ٤٠٠ 

 یمهمون کن یمنو بستن..  دیبا...  دیبا يباشه پس ، تو هم بباز-

 ؟ نیهم:  دمیخند

 نعمت هم باشه یبستن دیتازه با.  یمهمون کن دی، منم چهاربار با يدار دهینه ، اگه تو چهارتا کش نیهم-

 برو بابا-

 ستیپس قبول ن-

 رو یفروش یبستن ای،  ریچهاربارو بگ ای-

 باشن دیو فردوس هم با نویم یبار ، ول هینعمت  یباشه بستن-

 ... یول يزیچ هی نویحاال م.. که شد همون که  نیا-

 یبزن یحرف يبه دوست من حق ندار.. ا ِ -

 ااهللای. از دست تو و دوستت ، باشه جهنم ضرر -

پنج  يتو نکهیکه عالوه برا می؛ جواب داده بود راهکارم و چنان به تکاپو افتاده بود "خداروشکر "زدم ؛ لبخند

 ختهیرو به هم ر پرمارکتیها ییانتها ي، بلکه هم کل قفسه ها میرو جمع کرده بود نویم ییکل مواد غذا قهیدق

،  نهاشیدورب يشد و جلو تر اومد تا به جا ندبل زشیکه فروشنده از پشت م میبود دهیو هم اونقدر خند میبود

 !خودش مراقب ما باشه 

 بردار میک یبرو به تعداد بستن: کردم  دهیفروشنده دادم و رو به سپ لیعابرم رو تحو کارت

 همه ؟-

 بردار یچهارپنج تا فقط اضاف هی. کردن  یم يکه داشتن باز ییه ها ، اونم اونابزرگترا نه ، فقط بچ-

 باشه-

 بردار نوساالری، واسه خودم و خودت و م نیبب دیسپ-

 اوشیزشته س-

 .واسه خودمون دوتا هم بردار میک...  میگرفت نویفقط واسه م میگی، بعد م مشیخور ی، تو راه م ستین-

 اوشیس-

 خورمشیخودم م ينخورد-

 میگرفت یم میکاش واسه خودمونم ک یول: زد ، باز زد کانال عذاب وجدان  شیاول رو که به بستن گاز

 تو دستت ؟ هی، پ اونا چ گهید میگرفت-
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بود  يچه روز:  دیکش یقیهو ساکت شد و نفس عم هیکه  دمیخند یبه خنده هاش م.  طونی؛ بلند و ش دیخند

 ...خاص واسه خودش داشت  يحال و هوا هیهر ساعتش ! امروز 

 ؟ یچه حال-

شد و  يپر اعصاب خورد. .. بعد دوباره شاد و قشنگ شد .. کم ناراحت کننده  هیبعد ، . شروع شد  یاولش عال-

 ختم نشه هیخنده ها به گر نیبود ؛ فقط خدا کنه ا یاالنم که عال... 

 است ؟ هیگر يگفته پشت هر خنده ا یخدانکنه ، ک-

 معتاده ؟ نایباجناق س یدونست یتو م... بس که امروز رنگ و وارنگ بود .  يجور نینه ، هم: زد  یتلخ لبخند

 "به بحث ما داشت ؟ ی؟ اصال اون چه ربط هیک نای؟ باجناق س یچ "

 ، نه ؟ گمیم ویک يدینفهم-

 !دادم که نه  سرتکون

 :گمیفرنوش و م ییکذا يهمون پسر عمو-

 !هاان -

 چشه ؟ یخوب پس ، گفت... آرره ، االن دوم افتاد -

 خبر نداشتن نایمعتادشده بود، ا يانگار همون تو سرباز. درواقع بهتره بگم معتاد از آب دراومده  ایمعتاد شده ؛ -

 به تو گفته ؟ یک-

 دهیداولش که قبل کالس منو ...  دمشیصبح دخترشو آورده بود استخر د. فرنوش  ي طهیهمون خواهر سل-

بعد کالس خودم منتظر مونده بودم که با هم . دخترش دوستمه  یمرب. بود ، روشو برگردونده بود و رفته بود 

دونم  ی، نم دمیخند یداشتم م.. گفت من خنده ام گرفت  یدونم چ ی، نم میزد یبا هم حرف م می، داشت میبر

که خواهر من بدبخت شد ، حاال واسه  يدیآه کش نقدریهو که سر من خراب شد که آره ، ا هیشد  داشیاز کجا پ

خودش و خانواده  قیال ی، کثافت هرچ ارمیخواست چشاشو از کاسه درب یدلم م..  يخند یما م شیخودت به ر

 اش بود بار من کرد و رفت

 ؟ ینگفت یچیتو هم ه-

 ادیخودمو بکنم ، ز يروکردم مراعات آب ی، فقط سع ووردمیراستش منم کم ن:انداخت  نییسرشو پا دویخند زیر

 پروندم تا ناکجاآبادش بسوزه یم يزیچ هی یخوب هر ازگاه یدهن به دهنش نذارم ؛ ول
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انتطار داشتم  یعنیکه  " ینگفت يزیچ "بودم  دهیازش پرس يجور هیخودم  یتونستم بهش بگم وقت ینم يزیچ

 !بگه  يزیچ

 ؟ يکرد یسرش خال توی؟مگه نه دق دل هیاز چ تیناراحت گهی، د شیتو که سوزوند-

 ...، فقط  یچــیه-

  میبود دهیبودن رس يکه بچه ها توش درحال باز یبود نشست ؛ به پارک یکیکه همون نزد یمکتین يرو

 

ارزش بوده  یب نقدریکردن هم ا یکه اونجور سرش دعوا م یکه آدم نیاونروزا که افتادم غصه ام شد ، ا ادی-

 دهیدقم م شتریب

 نیبب.  شدمیاتفاقا من جات بودم خوشحالم م: گذاشتم  مکتین يلبه  يمو پشت سرش رونشستم و دست کنارش

 یالم شنگه رو به پا نم نیاگه اونا ا دیشا! از سر راهت برداشته  ينجوریرو ا ارویخدا چه دوستت داشته که 

 میدادیکردن ، تو رو بهش م

 مگه مغز خر خورده بودم من ؟: شد  معترض

رفته هم بود ،کار هم داشت ، باهاشون  يمهندس بود ، سرباز.  هینطوریاون ا میدونست یما که نم ینه ، ول-

 میخواست یخود منم ازت م یکه سهله ، سامان و حت نای، س ومدیم شیمطمئنم اگه پ..  میهم که بود لیفام

 یاز مزاحمتهاش به ما بگ يزیچ یخواست یبه خصوص که تو انگار نم.  یروش فکر کن

 ... میشد رهیکرده بود خ دایهم پ یکه حاال تماشاچ ییاهویسکوت به ه يو تونگفت  يزیچ

 ...هم تو کاسه شون گذاشته  يخدا چجور! ارزش بوده ها  یواقعا ب-

 بدبخت شد چارهیدختره ب یول-

 هیچه کارکردن به خاطر  ادیم ادمی یوقت یکنم ، ول يخواد به حالش دلسوز یمنم دلم م: باال انداختم  شونه

 بکنم نیبه حال ا يفکر هی دیمنم با... ، تو به فکر خودت باش  الشیخ یب... دونم  ینم... ساده  يخواستگار

 ؟ یبه حال چ: نگاهم کرد  متعجب

 شده بکنم رهیبهمون خ نجوریکه ا یبه حال اون يفکر هی دیبا.  ینه ، ک یچ: دور تر اشاره کردم  یکم به

 ؟ اوشیس یبکن يخوا یم کاریچ:  دیسباز جام بلند شدم که بازوم رو چ و

 و خودم خبر نداشتم ؟ دادمیمراد م نمیخوام برم بپرسم بب ی، م یچیه-

 ها یباهاش دعوا کن ينر!  اوشیس-
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 اون ؟ ای یاالن نگران من: رو گرفتم  مچش

 لتهی، زشته ، فام زهینه ، چ: تته پته افتاد  به

 نشستم ، اون رو هم با خودم همراه کردم یآوردم و همونطور که دوباره م نییرو آروم پا دستش

 ؟ میحرف بزن-

 ؟ یعنی میکرد یم کاریتاحاال چ: زد  یزورک لبخند

به ما نبود چشم دوختم  گهیبچه ها نشسته بود و ظاهرا نگاهش د يباز يکه حاال کنار محوطه  انیبه شا دوباره

 ؟بهم گفت  یچ نویامروز م یدون یم:

 

 ؟ یچ-

 يریبگ دهیرو ناد انیشا لیدل یساده و ب یناراحت هیگفت تو امکان نداره به خاطر  یم-

 ؟ یچ یعنی: کرد  اخم

 يریجبهه بگ نطورینگفتم که مقابل زن من ا نویا:  دمیابروهاش کش ونیزدم و دست م يلبخند

 بوده ؟ یحرف چ نی؟ منظورش از ا رمینگ-

 من فقط .  کنهیکه اون با تو مثل خواهراش رفتار م یدون یخوب م نوینداشت ، خودت ا يمنظور بد-

 يدونم که فردوس تو یم. کرده  يتو رو از من خواستگار انیشا یدون یدونم که م یم:  دمیکش یقیعم نفس

 یکه از همون وقت یخوام تو بدون یهم م نویا. دو ماه همونقدر که مخ منو خورده ، رو تو هم کار کرده  یکی نیا

..  یول... ، نه شر  ری، نه خ یچیه. نگفته  یچیه نویازش زده نشه ، م یه من مخالفت کردم و خواستم حرفک

فقط االن ناراحتم از دست ... و فقط  دمیوقت از خود تو نظرتو نپرس چیآورد که من ه ادمیکه امروز زد ،  یحرف

خوام  یم... و حاال  ینگفت یول.  یگفت یاز دهنش بپره خودت بهم م يزیاون بخواد چ نکهیتو ، که کاش قبل ا

 ؟ هیچ انیشا يجان ، خواهرم ، نظر خودت درباره  دهیسپ... خودم ازت بپرسم 

 خواد باشه ؟ یم ی؟ نظرم چ یچ.. من : بند اومده بود  زبونش

دونم ، واسه  ینم: انداختم باال  يتفاوت نشون بدم ، نگاهم رو از چشمهاش گرفتم وشونه ا یکردم ب یسع

 پرسم ازت  یکه دارم م نهیهم

 ندارم ينظر: انکار کرد  تند

 ؟ یگیم یچ نویحرف م ياونوقت درباره -
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 اشتباه کرده-

من  یترس ی؟ چون م یبگ يزیچ يخوا ینم یواسه چ. دارم  نانیمن به حس ششم زنم اطم یاشتباه ؟ ول-

 ناراحت بشم ؟

 ؟ یشینم: بکشه  رونیرو ب قتیچشمهام حق يکرد با نگاهش از تو یم یسع

من و اون سر  ییآشنا. دارم  لیحسمم دل نیو واسه ا ادیخوشم نم انیداره که من از شا قتیحق. هستم -

 قایرو عم نویکه ترس از دست دادن م یمن بود رون موقع ، اونم درست زمان بیاون رق. نبوده  یموضوع معمول

دامن  یاومد و به همه چ یبه نظر م يقدر بیاون هم رق. دونستم  یرو نم نویکردم وحس م یدلم حس م يتو

موضوع  نیبا ا یمشکل یدون یاگر تو م...  یول امیکه حاال حاال ها بتونم باهاش کنار ب ستین يزیچ نی؛ ا زدیم

خواسته مادر و برادرش بوده و  نویاز م ي؛ واقعا خواستگار گهیهمونطور که خودش م یکن ی، اگر فکر م يندار

برادرانه بوده ؛ اگر فکر  رتیکرده ورفتارش با من غ ینگاه م اهرشخودش همون موقع هم بهش به چشم خو

 دارم مانیمن به قضاوت تو هم ا... ندارم  ی، خودش و حرفهاش رو ؛ من حرف يباورش دار یکن یم

اگر  یبودم ، حت ختهیر رونیدلم بوده رو ب يکه تو اونچه یکی يباالخره برا... زدم  ينگفت و لبخند يزیچ

 یحس م... اگر اون متوجه عمق حرفم و ناراحتم نشده باشه  یبوده باشه ، حت يا گهید زیحرف زدنم چ لیدل

 ام برداشته شده بود نهیس ياز رو يوزنه ا.. کردم سبک تر شدم 

 شه ؟؟ داداشت حق نداره از حست خبر داشته با یبگ يزیچ يخوا ینم-

 ستین نینه ا-

 ... نگفتم فقط  نویمن ا: کرد  یمکث

 ...  یول دمیبهت حق م... کردم  یداشتم به تو فکر م:  دیبغض خند با

به خدا من بارهاامتحانش کردم ، اون . دروغ نگفته انیشا:  ختیر رونیپام نشست و تند تند ب يشد و جلو بلند

بارم  هی یحت.  ستین ياونجور چی، نگاش ه دمیرو د ينجوریا يمن آدما. نداره  نوینسبت به م ينظر چیه

 کنهیهم م يوقتا به خاطر تو ازش دور یاصال بعض. باشه  ياونجور نوینشده رفتارش با م

 ، نه ؟ يتو هم اونو دوست دار یعنیحرفا  نیهمه ا:  دمیخند تلخ

 یداداش-

 یاگه تو حرف دلتو بهم نزن شمیناراحت م تریب یلیفقط راستشو بهم بگو ، من خ-

 آره: انداخت  نییرو پا سرش
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 تر بشه یکم رسم هی؟ الاقل بگو بله ،  نیهم-

 اوشیس-

هم بچه  یلیخ! کنه  یپا و اون پا م نیچطور ا نیبب.. سراغمون  ومدهیتا خودش ن میبر: و بلند شدم  دمیخند

 . توشون  هیارث یی؟ البته پررو یدونستیپرروئه ها ، م

... اومدم ، فقط زمان الزم بود  یمنم کنار م.. من نباشه  یدلواپس ناراحت نیاز ا شتریزده بودم تا ب یدر شوخ به

 شیکه دوسه شب پ یجبهه خودشون برده بودن ؟ وقت يمامان رو هم تو یتونستم بکنم وقت یم کاریاصال چ

دونستم که  یم نهایاز ا شیاصال اگر پ دیاش... موضوع باهام صحبت بکنه ؟  نیا يتماس گرفته بود تا درباره 

 ومدمی، زدوتر هم کوتاه م هیخواهرم خودش راض

 ! يناراحت بود يا گهید يامروز ؟ تو که از جا يداد یحاال چرا محلش نم-

 دیکش یزبونم نم ریآورد و تا از ز یم رمیگ ییجا هیکردم  ینگاش م یاگه حت..  دمیترس یم... تونستم  ینم-

 بگم يزیموضوع چ نیخواستم درباره ا ینم. کرد  یچمه ول نم

 نه نیگیبچه پرروئن ، م یگم خانوادگ یم-

 یبستن نیایبچه ها ب:  میدیو به بچه ها رس دیخند

 بچه ها دراومد  يها آب شده بود وصدا یبستن اما

 يشد هیتنب..  يتک خور يسزا نمیا:  دیبار بلند بهم خند نیا دهیسپ

 ادیباهام ب دیبا یکیدوباره ، فقط  خرمیم رمیمن م: بود  دهیصورت سپ يتو يبه خنده  انیشا نگاه

 منتظره نویکه م میببر لویوسا نیا میبر دیسپ: ابروم باال رفت  يتا هی

 زریفر يتو نیبذار نیها رو هم ببر یبستن نیا-

 خورن ؟ ی، به چه درد م گهیآب شدن د: حرف مائده ، فرجام صورتش رو جمع کرد  نیا با

 جون ؟ دهیسپ نیبر ی، م کنمیتو به اونش کار نداشته باش ، من خودم بعدا درستشون م:  دیخند

؟  انیشا یکن یم کاریچ:  دمیمستانه رو از پشت سرم شن يکه صدا میقبول کرد و به راه افتاد ییخوش رو با

 ؟ يریبگ یبا مهرداد بستن يریمگه نم

زدم و از روبرگردوندن  یگرفتم ، چشمک کوتاه یدست م يرو تو دهیو همونطور که دست سپ دمیخند

 منصرفش کردم
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 انایاح نکهیبا دونستن ا... کردم  یم تیرو اذ انیاون روز و اون شب ، شا ينبود که تو يتنها دفعه ا نی، ا درواقع

بود ، از هر  یو کم محل یمحل یمود ب يهنوز تو دهیکه سپ یطیفرصتها رو در دست دارم و در شرا نیآخر

هم در اومده بود  نویم جتایفردوس و نت يکه صدا مکار ادامه داده بود نیکردم و اونقدر به ا یاستفاده م یتیموقع

کرد و چنان  یرد م یلیبیرسیز ییبایکرد و هربار فقط با صبر و شک یباز نم تیلب به شکا انیو ؛ چون خود شا

 شنهادیپ انیعزم رفتن کردن و شا نایمامان ا یکرد ؛ وقت یده مکه من رو هم شرمن زدیم دهیسپ يبه رو يلبخند

کنم و  یبزنم و مخالفت یکرد حق ندارم حرف دیتهد يجد ییلیو خ دیکش يمن رو کنار نویداد برسونتشون ، م

 بزنه ؟ یحرف خانومش حرف يکه بتونه رو هیک

قبول درخواست  يدونه برخورد کنه و انگار مصلحت رو تو یتا مامان هرطور که صالح م دمیکنار کش آروم

 میجان آماده شو بر نویم: داخل خونه برگشتم  هیمن هم احترام گذاشتم و بعد بدرقه شون همراه بق!  دید انیشا

 ؟

 مونم ، البته با اجازه شما یم نجایمن امشب ا-

 ؟که با پسر عمه ات خوب رفتار کردم  نهیا هیتنب نی؟ ا یواسه چ-

و فردوس و شوهرش هم دنبال ما راه افتاده بودن که شهاب نتونست  میرفت یهم به طرف اتاق خواب م همراه

دونستم  ی؛ اگه م نیاعصاب نذاشت یکیفقط خودت و خواهرت واسه من ...  يرفتار کرد یعال: ساکت بمونه 

 کردم برات یجبران م ریخودت س ي، دوران نامزد یکن یتا م ينجوریا

 ؟ ي؟ تو با من خوب رفتار کرد یگیجک م:  یشی؛ بلند و نما دمیخند

 گرده که نشونت بدم یزمان برنم فیاون ور تر ، ح يزیچ هیاز خوبم -

 ...، همـ  ينشونم بد ستین يازین-

 ...خواهشا  نیدعوا نکن-

 بچه ها افتادن به جون هم نیع ینصف شب: لب غرغر کرد  ریز و

 ...کـ ينگفتم فردوس جان ، تو خودتم شاهد بود يزیمن که چ-

 ؟ یبخواب يخوا یتو کجا م نویمن خسته امه ، م-

 خونه ؟ میبر یپوش یعسلکم ، مگه نم: فردوس رو گرفت  دست

لبهامون  يتا رو رفتیکه م يخنده ا ي، اما به جا میبه هم نگاه کرد نویمن و م "عسلک  "لفظ  دنیشن با

 چشمهامون نشوند يو تاسف رو تو یوس نگران، عکس العمل فرد نهیبش
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 جا راحت ترم نیهم: لب جواب داد  ریبکنه ، ز یبه مخاطبش نگاه نکهیو بدون ا دیرو کش دستش

 !هرسه ما رو مبهوت به جا گذاشت و وارد اتاق خواهرش شد  و

 ؟  نیشبو بدون ما سر کن هی نیتون یشما دوتا چتونه ؟ نم: زد  یلبخند زورک نویم

 دیبر... خوان کنار هم بمونن  ی، خواهرا امشبو م نیتنها بر: دستهاش رو پشت کمرمون گذاشت و هل داد  و

 گهید

 امشبه رو فقط ها ، عادتتون نشه نیهم: پس بود و منم همدست همسرم شدم  هوا

 به سالمت... باشه بابا ، باشه -

 ..میکرد یافظ، تند و تند خداح میبه شهاب مهلت فکرکردن بد نکهیبدون ا و

 ؟ يدیسالم رس: بلند شد  میگوش امیپ يشهاب درخونه اش رو نبسته بود که صدا هنوز

  يومدیتو که ن. سالم ، آره : دادم  جواب

 ؟ هیمشکلشون چ نمی، فردوس که موند ، منم موندم بب دیببخش-

 مونه یاون که بعد تو گفت م-

 گ شدهدلم واسه تخت خودم تن... نه ، از قبل گفته بود -

 فقط تخت ؟-

 دمیخواب یخوب بدون تو که من اونجا نم-

 برم تو هال بخوابم ؟ دیمنم االن با یعنی-

 واسه خونه کشهی، به خدا منم دلم پرم گهید ریبهانه نگ!  اوشیس-

 فقط خونه ؟-

 اوشیس:  دیچیگوشم پ يتو غشیج يبلند شد و به محض وصل شدن ، صدا میزنگ گوش ي، صدا امیپ يجا به

! 

 دمیبه حرص خوردنش خند بلند

 دمیخند یمنم بودم م.  يبخند ، بخند ، حق دار-

 به روت بخنده ایکه دن زمیبخند عز-

 ، نه به من يکه تو با من بخند یخندم ، به شرط یمنم م-

 منو رهیبگ یکیاوهو ، -
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 ؟ يفکر کرد یچ.  زیعز يداره آقا هیعال التیکنه ، تحص یکه داره با شما صحبت م یخانوم نی؟ ا یپس چ-

 شمیکرده هم م لیخانوم تحص نیمن قربون ا. بلــــه بلــــــه خانــــــوم -

 تو بشم يمن فدا. خدا نکنــــــــه-

 يشب و موند یواسه چ گهیتنگ شده بود د نقدریتو که دلت ا... عق : انداخت  تیاز اون سمت خط پاراز یکی

 ؟ نجایا

 ؟ یزنیداد م نقدریا یواسه چ: آهسته تر اومد  نویم يصدا

 سر کار ؟ يبر یفردا صبح پا ش يخوا یتو نم... خوام بشنوه  یم-

 !فردوس .. ا ِ ه -

 ؟  گهید يندار يجان کار اوشیس: ادامه داد  یگوش يبرگشت و تو و

 !دختر چشه ؟ اعصاب نداره  نیا نمیمنم برم بب: آورد  نییرو پا صداش

 . ریبه خ باشه ، شبت-

 بوسمت یم.  ریشب تو هم به خ-

 ؟ یکن یکار م هی، نس ستیقبول ن-

 ریشب به خ-

پرکرده بودم  شبید يگذاشتم که چشمم به دفترچه ا یپاتخت يرو رو یو گوش دمیخند! تماس رو قطع کرد  و

پنهانش کنم تا بعد که بخوام پستش  ییرفته بود که جا ادمیو  رونیصبح با عجله از خونه زده بودم ب... افتاد 

کنم  مشیبار قا نیا دیبا "فکر کردم  دمبازش کردم و با خو دمیکش یبرش داشتم و همونطور که دراز م... کنم 

 ...بود چون  دهیفا یاما ب.  ".. االن ... بهش بندازم  گهینگاه د هیبذار .. 

پاشو ...  اوشیجان ، س اوشیس: ز خواب بلند شدم ا نویم يدر حال خوندن خوابم برد و صبح با صدا همونطور

 ...اویس... نمازتو بخون تا قضا نشد 

 خوابم برد ؟ ی؟ ساعت چنده ؟ من ک یکن یم کاریچ نجایتو ا: شدم و متعجب نشستم  بلند

پاشو اول نمازتو بخون تا قضا نشد ، بعد : بود  اوردهیرو هم درن شیروسر یبه تن داشت و حت رونیلباس ب هنوز

 دمیجوابتو م

 !!چه عوض شده بود ... تخت نشسته بود و  يلباس داده ، رو رییرو که تمام کردم ، اون هم تغ نمازم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا یازل  – نویم

wWw.98iA.Com ٤٠٩ 

به موهاش دست نزده بود  مونیتا روز عروس... صورتم زدم و با ذوق و شوق کنارش نشستم  يبه پهنا يلبخند

 ...زود کمرنگ شده بود و بعد اون  یلیاون موقع گذاشته بود ، خهم که  یو رنگ

 ؟ يکارو کرد نیا یک! چه خوش رنگ شده :  دمیموهاش کش يتو دست

 فردوس برام گذاشت شبید. برم حمام  گهیدوبار د یکی هی دیهنوز خوب رنگش باز نشده ، با-

؟ چرا به  ياومد یک. خوشگله  شمیجور نیمه: و بازوهام رو دور شونه هاش حلقه کردم  دمیرو بوس شیشونیپ

 ؟ نیکارو بکن نیکه هم نیموند شبیدنبالت ؟ نکنه د امیب یخودم نگفت

و مجبور شد  ختیگفت که منو به هم ر يزیچ هیفردوس موقع خواب  ی، ول میکار نموند نینه ، واسه ا-

 دید یآخرشم وقت. دادن من بذاره  يهمونقدر که من واسه صحبت کردن باهاش وقت گذاشتم ، اونم واسه دلدار

 دست به دامن رنگ شد شمیآروم نم

 !داروخونه  نینگو که اون وقت شب رفت-

 خودمون که نه ، مهرداد:  دیخند

 ؟ نیکرد دارشیب-

 ، فردوس شماره رنگ رو بهش داد ، اونم رفت گرفت دارهیکه ب میدونست یخوابه ؟ م ینه ، مگه اون شبا هم م-

 ؟ ي؟ چطور اومد ياومد یک ینگفت-

 ... مینذاشتم فردوس بخوابه ، با آژانس اومد گهی، بعد نمازم من د میبود داریتا صبح ب-

 امیو ن ارمیطاقت ب نیاز ا شتریتونستم ب ینم:  دیآغوشم خز يتو شتریب

 گفته ؟ یچرا ؟ مگه فردوس چ:  نمیخودم جداش کردم و عقب تر بردمش تا خوب چشمهاش رو بب از

گفت دفترچه آماده به خدمت و تو  یم..  دنیبرگشتن خونه تو رو دم در د یوقت شبیگفت پر: حلقه زد  اشک

 ... نویا..  دنیدستت د

 ..بود اشاره کرد  یپاتخت يرو میکه کنار گوش يبه دفترچه ا و

 شده ؟ یفکر کردم چ.  دمیخداروشکر ، ترس: فشردم  نهیو سرش رو به س دمیکش یقیعم نفس

 ؟ یچرا بهم نگفت: نم برداشت  راهنمیبغض بود و پ پر صداش

 ؟ اوشیس یچرا بهم نگفت: زد  هیگر ریز بلند

 بخندم ؟ ایدونستم ناراحت باشم  ینم

 ...رفت ، بعدشم  ادمیشلوغ پلوغ بود من اصال  روزیرو نگفتم ؟ خوب د یچ-
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فعال  دادمیم حی، ترج یکن یم يطور نیدونستم ا یم یوقت: رو بلند کردم و اشکهاش رو پاك کردم  سرش

 نویم گهید اریدر ن یناراحت. تمومه  ي؟ تا چشم رو هم بذار کشهیمگه چقدر طول م...  یدرثان.. نگم  يزیبهت چ

که االن ناراحت  میتو زندگ مکرد رتیدرگ یکه اصال واسه چ کشمیمن عذاب م یکن یم ينطوریتو ا. جان 

 یبش

حرفا نزن ، باشه ؟ من با  نیتو هم از ا یول... گم  ینم يزیچ گهینه نه ، باشه د: دهنم گذاشت  يرو رو دستش

 .  اوشیتو خوشبختم س

 منم: رو تنگ تر کردم  آغوشم

 دمی؟ من دوروزه سر جمع چهار ساعتم نخواب میبخواب: و من رو هم با خودش برد  دیکش دراز

 تمتو بخواب ، منم هس:  دمیچشمهاشو بوس يرو

 تو هم بخواب: کرد  زمزمه

 ، تو راحت باش دمیمن خواب: کردم  ریدستم جاگ يرو رو سرش

 پس ينر ییجا: رو به سکوت رفت  صداش

 کنارت.جام  نی، هم رمینم-

 "؟  نجاستیبهشتم ا یکجا رو دارم برم وقت "... به آرامش نفس هاش چشم دوختم  و

 

 دفتر  نیآمد ا انیپا به

 ..همچنان  تیحکا

93/11/12 

 

 

 

 

  93 بهمن  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  94 اردیبهشت: انتشار در سایت نودهشتیا 
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  http://www.forum.98ia.com/member213480.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member31058.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member231993.html    :ناظر 
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