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 به نامش، به یادش و در پناهش میکنیم آغاز

 

 

 ما...ما....ن..... ماشینه رو افتادین.... ای ول. -

 مرگ. دختره احمق. کر شدم. این چه جیغی بود؟ فکر کردم مردی. چت شد یهو؟ -

 بلیط دبی رو افتادی شازده. فردا بلیط نگرفته نمی یای خونه. -

 ما رو. دروغ میگی!!!!!!!!!!!!! گرفتی -

 دروغم چیه. باور نداری بیا خودت ببین. هنوز صفحه بازه. -

 مرگ آریانا؟ کو ببینم؟ -

 راس میگی نانادی؟ بگو جون مامان. -

 وا چتونه شماها. شک دارین؟ -

سم نانادی جان من. این تن بمیره راستشو بگو کی جلوت نشسته بود؟ ها؟ نفره اول بود یا دوم؟ من اگه تو رو نشنا -

 که به درد کوفتم نمیخورم.

 ما....ما....ن. به این بگو خفه شه فقط. خیلی نا مردی آریانا. مگه دستم بهت نرسه. مردی وایسا.... -

مگه دروغ میگم؟ دیگه همه عالم خدای تقلبو میشناسن. ولی تو بمیری ال مصب عجب شانسی داری ها. حاال اگه ما  -

 ه نگو.بودیم جلومون یه بیغی مینشست ک

 خیلی بدی... خیلی... کور بودی اون موقع که خودمو تو خونه حبس کرده بودم خر میزدم؟  -

خیله خوب بس کنین دیگه. خجالت بکشین. عین موش و گربه دور خونه دنبال هم میدویین. آریانا تو خجالت  -

 سالته. 03بکش. این بچه ست. تو که ماشاال 

وغ میگم؟ طاقت حرف حق نداره میدوئه دنبال من که مثال منو بگیره مشت بزنه بهم. ای بابا. مادر من مگه من در -

آخه دختر خوب با این کارا که چیزی حل نمی شه. اصال آقا من الل میشم. اما از فردا تماشا کن ببین هرکی از در وارد 

 شد همینو بهت گفت یا نگفت. اگه نگفت من اسمم رو میذارم قلی اصال. خوبه؟

س کن تو هم. بچه ام راس میگه دیگه مگه ندیدی چطور خودش رو شیش ماه تو اتاق حبس کرده بود و خر ب -

میزد. تازه مگه با تقلب کسی میتونه رتبه سه کنکور بشه. بس کن دیگه ام از این حرفا نزن که مردم عقلشون به 

 چششونه.

 سه؟نانادی جون آریانا ببینم نکنه نقلبات رو برده بودی سر جل -

آره میدونی سر جلسه چهار سال تقلب رو برده بودم پهن کرده بودم رو میزم تازه هر کدوم از مراقبا هم یه درس  -

رو داشتن برام برگه تقلبش رو پیدا میکردن. اصال اگه تو باور نداشتی که من نفر اول تا سوم میشم چرا شرط بستی 

 باهام؟

 تیغ بزنم.خواستم حالت رو بگیرم یه سفر مجانی  -

 حاال خوردی تو دیوار؟ حالش رو ببر. -

**** 
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نگاهش رو تو آینه به خودش میدوزه و دوباره لبخند عمیقی رو لبش جا خوش میکنه. تو آسمونا را میرفت. باالخره 

بود.  شاخ غول رو شکسته بود. اونم اساسی. یه کم تو هم بود که چرا اول یا دوم نشده اما خوب باالخره شرط رو برده

یه شرط اساسی که خیلی ها رو بیچاره کرده بود. اولیش مامان جان و آقای پدر که تو خرج بدی افتاده بودن. باالخره 

به سانتافه عزیزش رسیده بود. بی برو برگرد. دومیش داداشی گل پسر که یه تور یه هفته ای دبی گلش افتاده بود. 

ج محل تو کاسه اش رفته بود. چهارمیش مرجان دختر عموش که سومیش میالد پسر عموش که یه شام رستوران تا

نوشتن تقلبای ترم اولش گلش افتاده بود. اوه تازه مهمتر از همه پنجمیش بود که اون یکی پسر عموی بر عنق گیر 

مزخرفش دکتر مانی بود. ها ها. بیست بی برو برگرد مقدمه حقوق ترم اول. آی چه حالی کنم من. یعنی قیافه ات 

 تماشاییه آق مانی. 

دوباره چشمش رو به آینه میدوزه و با دقت تمام پودر برنزه رو روی صورتش میماله و موهای فر مشکیش رو از شر 

گیره سر راحت میکنه و دورش میریزه. دستی به پیراهن دکلته مشکیش میکشه و کفشای مشکی پاشنه بلندش رو 

جان گرامی شیشه عطر رو رو خودش خالی میکنه و از در اتاق خارج هم پاش میکنه و طبق معمول و به قول مامان 

 میشه و به سمت پذیرایی میره. 

همه فامیل تو پذیرایی جمع بودن به مناسبت جشن قبولیش تو دانشگاه. پاش به سالن نرسیده خنده ها و متلک ها از 

مامان جان مثه اسب گُم گُم پله ها رو پایین و سر و روش باریدن گرفت و نانادی بی خیال و با نیش باز و باز به قول 

 به سمت سالن پذیرایی شیرجه رفت و سالم بلند باالیی همه رو مهمون کرد.

به نانادی خانوم. آقا ما چاکر شماییم. میگم بیا یه کالس کنکور آموزش تقلب باز کنیم به جان تو کار و بارش  -میالد

 سکه ست ها.

 خودت رو واسه باختت آماده کن آقااااا.... هر هر خندیدم. شما فعال -

 وای دختر یعنی تو یدونه ای. من موندم آخه تو این شانس خر رو از کدوم گوری گیر آوردی ال مصب. -مرجان

 خیلی پر رویی مرجان. ای چشمت رو بگیره اونهمه خری که من زدم واس این کنکور کوفتی. -

چهار سال عالم و آدم خودش رو خفه کرد که تو رو قران عوض تقلب  جان من دیگه ما رو رنگ نکن نانادی. -

 نوشتن یه بار محض رضای خدا یه درس رو بشین بخون برو سر جلسه.

صفحه ای چرت رو تو مغزم فرو کنم یا اون اراجیف  033اوف مگه دیوونه بودم. خودم رو خفه میکردم این تاریخ  -

اون زبان عربی مزخرف. به قران عذاب وجدان میگرفتم اگه چهار سال اون جامعه شناسی و فرموالی چرت ریاضی یا 

 اراجیف رو تو مخم میکردم. این مغز نازنین خیلی گرونه. باید حسابی مراقبش باشم.

 آره واال حیفه این مغز فسیل از آکبندی بخواد در بیاد. -مانی

ل شما فسیل شده نفر سوم کنکور. ایشاال چهار سال آهای آقای دکتر حواستون رو جمع کنین ها. همین مغز به قو -

دیگه ام میشه وکیل این مملکت. البته شرمنده ها ولی خوب جای شما رو خواهد گرفت با عرض پوزش. ولی فعال 

 نگران نباشین ایشاال تا اون موقع شما خودتون بازنشسته شدین. ماشاال سن و سالی ازتون گذشته.

من به شما نصیحت با تقلب راه به جایی نمی برین. اینجا باید کار کنه. باید قر قره کنی کتابا رو بله. امیدوارم. ولی از  -

تا بتونی به جایی برسی وگرنه تو دانشگاه دیگه با تقلب نمیتونی به جایی برسی جز یه مدرک قالبی به درد نخور که 

به قول جنابالی مزخرفه پس بهت پیشنهاد میکنم البته اونم شک دارم خانوم. راستی نصف بیشتر کتاباتم همون عربی 

 قبلش خوب فکراتو بکنی. هر چند یاد ندارم شما از این باال خونه تا حاال کمکی هم گرفته باشین.
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یعنی میدونی. دلم میخواد خفه تون کنم با همین دستام. نا مردم اگه روی جنابالی رو کم نکنم. در ضمن قولتون  -

 وق یه بیست بی برو برگرد.فراموش نشه. مقدمه حق

 متاسفم. هر کی بیست میخواد باید زحمت بکشه. استاد جماعت تو نمره دادن به خسّت معروفه -

اِ این نا مردیه. جنابالی شرط بستی اگه من نفر اول تا سوم شدم ترم اول مقدمه بیست میدی. واقعا که. هر چند  -

درک. تقلبای من بیسته. احتیاجی به کَرَم جنابالی نداره. یه واو هم جا نمیذاره.  بیشتر از اینم از جنابالی انتظار نمیره. به

 هیییییییییییییییی. خوشت اومد؟

نانادی جان خاله قربونت برم بیا اصال پیش خودم. به حرف اینام اصال گوش نده. خوداشون از سال دوم خر زدن تا  -

 ه تو هم خوش گذرونی ها و تفریحاتو کردی هم نفر سوم شدی.دانشگاه یه چیزی قبول شن حاال چششون ور نمیدار

مریم جون به خدا ما هم پسر داریم ها. اونم دو تا عوض یکی. پس تو رو خدا تو بازار گرمی یه کم اینوری هم نگا  -

 کن.

ل و قربون حسودیتون شد هوای عروسمو دارم؟ ماشاال با این شاخ شمشادایی که شما دارین و با این بازار تحوی -

 صدقه هایی که دارن میرن باد نکنن باید کالتونو بندازین هوا.

ای ول خاله خوشمان آمد. بسیار. حقا که شوهر فقط یعنی امیر تپل مپل خودم. مادر شوهرمم چشم دراره. بدو امیر  -

 بیا بقل خاله قربونت برم الهی.

 پس خاله بریم گل بزنیم ماشینه بابا رو؟ -

 برم یه چند روز صبر کنی ماشین خودم میرسه همونو گل میزنیم. نه قربونت -

خجالت بکش نانادی. درست عین دو ساله ها میمونی. خدا به داد اون خل و چلی برسه که تو رو بخواد بگیره یه  -

 روز. حقا که عقلت از این فسقلی هم کمتره. 

**** 

 

 تی ها. با احتیاط برو مامان. باشه؟نانادی مامان پاتو نذاری رو گاز و د برو که رف -

مامان تو رو خدا کوتا بی. اون موقع که گواهینامه نداشت ماشین ما رو دو در میکرد عین آدم رانندگی نمیکرد  -

اونوقت حاال میخواد عین آدم بره؟ نانادی جان تصادف کردی آنچنان تصادف کن که دیگه یه راست بری اون دنیا ما 

 فتیم قربونت.کمتر به درد سر بی

 نترس گل پسر تا حلوای تو رو نخورم به جان تو اگه از جام تکون بخورم. -

.... 

 

به عکس همه بچه های ترم اولی که با خجالت و غریبی یه گوشه محوطه کز میکنن از لحظه ای که پاشو تو دانشگاه 

وپوش مشکی کوتاه و تنگ با یه شلوار جین آبی گذاشته بود در حال شر سوزوندن و از در و دیوار باال رفتن بود. یه ر

سرمه ای تنگ و یه جفت کفش ورزشی پومای مشکی که خوشبختانه چون قد بلندی داشت مشکل ساز نبود به پا 

داشت و مقنعه اش هم طبق معمول در حال افتادن. همونجور که سالنه سالنه از روی هرّۀ جدول کنار راه آسفالت 

سمت ورودی میرفت نگاهش رو روی کفش تک تک آدمها چه دختر و چه پسر لحظه ای  داخل محوطه دانشگاه به

زوم میکرد و بعد به راهش ادامه میداد و البته گاهی که کفشی نظرش رو جلب میکرد سرش به سمت باال و به طرف 

داد. همیشه صاحب کفش میرفت و اگه ارزش داشت تنها برای چند ثانیه به خودش زحمت تماشای اون چهره رو می
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نظرش این بود که به آدما از روی کفششون باید نمره داد و تصمیم گرفت که ارزش نگاه کردن و تلف کردن وقتش 

 رو دارن یا نه. 

باالخره به سر در اصلی دانشکده حقوق رسید و با لبخند وارد ساختمون شد و لحظه ای بعد مقابل برد مملو از جمعیت 

 سرش انداخت و درست عین بچه دبستانی ها  ایستاد و طبق معمول صداشو

 اونی که جلو تر از همس لطفا شماره کالس این مقدمه رو هم به ما اعالم بفرماید. با تشکر. -

و همزمان از میان موج  "033"از میان همهمه و نگاه های بعضا متعجب و بعضا خندان، صدای جدی پسری بلند شد 

 ا روون شد. جمعیت بیرون و به سمت راه پله ه

نگاه نانادی بی دلیل اینبار ابتدا روی صورت فرد زوم و با جدیتی که از جدیت پسرک بهش منتقل شده بود رو به 

 پسرک ممنون آقای؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خوب آقای.

پسرک نگاهش رو روی صورت نانادی لحظه ای چرخوند و بعد همونطور که راهی از کنار اون باز میکرد با صدایی باز 

 دی: بابک. نیکنام.هم ج

 خوشبختم بابک. نیکنام.  -

بابک از شنیدن لحن خنده دار دختر در هین ادای اسمش لحظه ای ناخوداگاه به عقب و سمتش برگشت و بعد نگاه 

 جدیش رو یه بار دیگه مهمون چهره دختر کرد و زیر لب تنها زمزمه کرد ممنون.

د از کنار پسرک رد شد و دوباره شروع کرد به حرف زدن با خودش : اوف همونطور که پله ها رو دو تا یکی باال میپری

چقدر جدی. نگاش کن تو رو قران. از اون عینک و تیپ و قیافه و اخالق تابلوئه خرخون مدرسه ات بودی. ترسیدم 

 بابا. خشن. 

ه کالس که ناگهان حضور با سالم بلند باالیی رو به کل بچه های داخل کالس راشو کج میکنه طبق معمول به سمت ت

بابک روی درست اولین نیمکت کالس یه فکر شیطانی رو تو سرش میندازه و با لبخند پلید گوشه لبش به سمت 

نیمکت اول میره و درست کنار بابک میشینه، پسری قد بلند با موهای خرمایی روشن و چشمای سبز آبی و صورت 

قطعا ایرانی نیست. یا مادر یا پدر. یه شلوار مردونه مشکی و پیراهن سفید و نگاهی که راحت میشه فهمید از یه طرف 

مردونه صورتی خیلی کمرنگ و کفشای مردونه مدل شانل و عینک فریم لسی به چشم که جذابیت و جدیت صورتش 

د رو پر رنگ تر کرده. بوی گس ادوکلنش هم انگار روی جذبه اش تاثیر گذاشته باشه نا خوداگاه و تنها برای چن

لحظه باعث جدیت نانادی میشه که تنها همون چند ثانیه عمرش میشه و بعد دوباره فکرای پلیدش توی ذهنش بر 

 میگرده و ناخوداگاه خنده ای شیطانی روی لبش میشینه که از نگاه تیز بین بابک دور نمی مونه.

ره اش میکنه. پوستی که قطعا ناخوداگاه نگاهش روی صورت دخترک ثابت میمونه و شروع به تجزیه و تحلیل چه

سفید بوده و با آفتاب و سوالر و هزار نوع کرم جور واجور به رنگ برنز در اومده و چشمای سبز لجنی و موهای 

مشکی فر. لبای خوش فرم و بینی مدل ایتالیایی صاف و بی نقص با یه نگاه که شرارت توش موج میزنه و یه لبخند 

 کل باریک و کشیده. بچه گونه و تخس. قد بلند و هی

 ببینم با پارتی بازی دانشگاه قبول شدی؟ -

 چطور آقای خرخون؟ -

 آخه این شرارت و تیپ و قیافه شک دارم فرصتی برا درس خوندن گذاشته بوده باشه براتون.  -

 اوهوم... پارتیم خوب کلفتم بود جان شما. -
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 حاال چرا میخندی؟  -

 خوب دیگه. حاال... -

سبزه رو با قدی بلند و لبخندی شیرین و نگاهی پوشیده زیر یه عینک شیک با نشستن کنار نانادی رشته دختری 

کالم رو پاره و توجه نانادی رو معطوف خودش میکنه. نانادی با خنده دستش رو به سمت دختر دراز میکنه و سالم 

 بلند باالیی تحویلش میده.

 وشبختم.سالم سارا بانو هستم. از آشناییتون خ -

 منم نانادی. خوشبختم. اینم بابک. نیکنام. حدس میزنم هم بچه خر خون. اه اه اه. -

 خوشبختم خانوم. شرمنده پارتی نداشتم وگرنه شاید خرخون نمیشدم. -

 اوف. اینی که من میبینم اصال تو ذاتته خر خونی. قیافت تابلوست. بدو بدو هم اومده نشسته میز اول. اَییییییی. -

 در حالیکه پوزخند رو لبشه نگاهش رو به نانادی میدوزه:

 خوشم میاد کم نمیاری. گیرم من بدو بدو نشستم میز اول شما چرا نشستی؟ -

آخ آخ آی گفتی. پشیمونم. بد. آخه یاد ندارم تا حاال جایی جز ردیف آخر کالس رو دیده باشم اما خر شدم دیگه.  -

 فکر کردم بذا پهلو این پروفسور بشینم ببینم چه مزه ایه. جنابالی رو دیدم یهو جوگیر شدم

 خوب حاال چه مزه ایه؟ -

 هنوز که معلوم نیست. بذا این استاد گرامی تشریفشو بیاره اونوقت معلوم میشه. -

 وای تو یدونه ای دختر. آخر شیطون. به آدم روحیه میدی. -

 ا این آقا بابک پرتمون نکرده از این میز اول.قابل شما رو نداره حاال اون خنده رو جمع کن ت -

.... 

 

قیام ناگهانی کالس و فروکش کردن صداها ناخوداگاه نگاه نانادی رو به سمت روبرو و روی صورت مانی یا به عبارت 

مول بهتر استاد گرامی با اون اخم عمیق همیشگیش ثابت میکنه و طبق معمول نیش نانادی رو باز میکنه و باز طبق مع

 نگاه جدی و خشمگین مانی روی صورتش نیشش رو ناگهانی میبنده.

راد هستم. مانی راد. دکترای حقوق از دانشگاه.... فرانسه. این ترم رو در حضور شما هستم با واحد درسی مقدمه  -

الس مقررات علم حقوق. قبل از هر چیز ورودتون رو به این دانشگاه تبریک میگم و براتون آرزوی موفقیت دارم. ک

خاصی داره که عدول از اونها مصادف با خروج شما از کالس. کسی بعد از من حق داخل شدن به کالس رو نداره. 

خنده و شوخی بیجا سر کالس ممنوع. حرف زدن با تلفن سر کالس ممنوع. صدای تلفناتون رو سر کالس قطع 

از نظر من مشکلی نیست و ترجیح میدم سر کالس  میکنین. در ضمن هر کس تمایلی به حضور در کالس نداشته باشه

 حاضر نشه تا بخواد کالس رو از نظم خودش خارج کنه.

اوف پر رو. جاال همچین رو من زوم کرده انگار فقط من یه نفر تو این کالسم. جو گیر. بابا فهمیدیم جذبه. برات  -

 دارم آقا مانی. آی حالتو بگیرم من.

مانی زوم میکنه و با قیافه ای که مطمئنه حرص مانی رو در خواهد آورد رو یه مانی لبخند جذابش رو روی صورت 

 تقریبا بین کالمش میپره: استاد اونوقت غیبتش چی میشه؟ شما حاضر میزنین یا ح... آی

 بابک با صدایی عصبی و خیلی آروم و نگاهی خشمگین رو به نانادی: شیش ساکت شو دختر.
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 یزنی. حرف بدی نزدم.خبرت حاال چرا لگد م -

خانوم محترم میتونید کال سر کالس نیاید شما. من براتون حضور خواهم زد. حاال هم یا از کالس برین بیرون یا  -

 سکوت کنید و نظم کالس رو رعایت کنید. 

 خوب یه برگ کاغذ بردارید و از انتهای کالس شروع کنید به نوشتن اسامیتون و بدین به من. 

یم سر درس. مقدمه علم حقوق یکی از اصلی ترین و پایه ای ترین دروستون هست که میتونه کمک خیلی و اما میر

بزرگی باشه براتون در فهم اوال یک دید کلی در مورد کل رشته های حقوقی و دروس مختلفی که تو طول این چهار 

ی ای که تا به حال خیلی هاش ممکنه به سال خواهید خوند و در ثانی کمک موثری به فهم اصطالحات بسیار زیاد حقوق

گوشتون هم نخورده باشه که با مثال ها و پرونده های حقوقی ساده ای که در طول درس ها براتون خواهم زد 

 باهاشون آشنا خواهید شد و .....

برگ  بابک لیست رو جلوش میگذاره و رها خنده شیطانی روی لبش میشینه و همزمان تنها به نوشتن نانادی روی

 کاغذ اکتفا میکنه و کاغذ رو به سمت سارا آخرین نفر هل میده.

 میخوای بیرونت کنه؟ چرا مسخره بازی در میاری. فامیلت رو بگو بنویسم. -

حالت خنده اش عمیق تر میشه و همزمان تنها به گفتن بیخیال اکتفا میکنه و برگه رو از زیر دست سارامیکشه و  -

استاد بگذاره که مانی نگاه عصبیش رو بهش میدوزه و برگه رو از دستش میگیره و با نگاه اون بلند میشه تا روی میز 

 رو وادار به نشستن میکنه.

... 

 

 خوب برای آشنایی بیشتر اسم هر کس رو میخونم لطفا بلند شه و رتبه اش رو هم بگه. -

 خانوم مریم حیدری؟.... نفر چهارم.... -

یکشه سمت دختر و با دیدنش لحظه ای فکر میکنه و بعد خندان با خودش زمزمه میکنه خوب نانادی تقریبا گردن م

رو هم زیارت کردیمو پشتی  9و  7و  6خدا رو شکر تو هم جلویی یا بقلی من نبودی. خوب تا اینجا که چهارم و 

 .  5و  2و  3جلوییمون نبودن. میمونه 

 آقای بابک نیکنام؟..... نفر اول. -

اک بر سر خرخون احمقت. گفتم تابلو خرخونی. یادم باشه ازت فاصله بگیرم اخالقمو خراب نکنی. خدا رو ای خ -

 شکر جلسه خانوما آقایون جدا بود و منتی سر ما نداری شما یه نفر.

که بابک با تعجب به اراجیف نانادی لحظه ای فکر میکنه و دهن باز میکنه برای نشوندن نانادی با یه حرف کوبنده 

 صدای استاد مهر سکوت رو رو لباش مینشونه

 نادیا راد؟....... با لبخند ژکوند سوم. -

بابک و سارا همزمان با دهان هایی باز ناگهانی به سمت نانادی میچرخن و نانادی هم با خباثت تمام نگاهش رو به 

ود متفاوت و از سوی دیگه فامیلش و چشمای بابک میدوزه. از سویی اسم نانادی که کامال با اسمی که خودش گفته ب

این شباهت بیش از حدش به فامیلی استاد و بدتر از همه اینها رتبه ای که از زبونش بیرون اومده بود و تقریبا تمام 

محاسبات بابک رو به هم زده بود. سارا هم گیج به نانادی نگاه میکرد و بیشتر از هر چیز از این متعجب بود که این 

 چیزی که روی اون برگه نوشته بود یک کالم بود و اونم تنها نانادی و حاال دختر تنها 
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 اوف چیه بابا؟ جن دیدین اینجوری نگاه میکنین؟ -

 دوباره صدای استاد همهمه های کالس رو ساکت میکنه

 خانومه سارا بانو مجد؟........ نفر هشتم. -

میکنه و تو دلش خدا رو شکر میکنه که اون بیچاره ای که با تموم شدن لیست نانادی نفس حبس شده اش رو آزاد 

 جلوش نشسته بوده قطعا شهید بهشتی ثبت نام کرده و خالص.

 ها چیه؟ تو چرا میخ من شدی؟ شما ها حالتون خوبه؟ -

 پس بگو دردت چیه؟ -

 مثال چیه شازده؟ -

 حسودی. -

 هه حتما هم به جنابالی؟ -

 م بودی نه سوم.قطعا. اگه نبودم االن دو -

قهقه ای بلند میزنه که همزمان با نگاه خشمگین مانی تقریبا خفه میشه و زمزمه میکنه برو بابا خدا روزیتو جای دیگه 

 بده. چه اهمیتی داره چندم بشی. دلت خوشه ها. هرچند خرخون جماعت ازش بیش از اینم انتظار نمیره. 

ستاد از کجا اسم و فامیل تو رو میدونست؟ توی خل و چل که فقط نوشته ببینم مگه اسم تو نانادی نیست؟ راستی ا -

 بودی نانادی رو کاغذ.

 بابک گیج به سارا نگاه میکنه و بعد با تعجب نگاهش رو به نانادی میدوزه. -

 اوف. بیخیال بابا. مانی پسر عمومه. -

 ها؟ مانی؟ -

 بابا آی کیو منظورم دکتر مانی راد استاد محترمه. -

 آهاااااااااا. پس برا همین اونجور سر به سرش گذاشتی؟ -

 چقدرم جواب داد. کم مونده بود یکی بخوابونه زیر گوشم و پرتم کنه بیرون. -

 خیلی کارتون بچه گونه بود. شخصیت خودتون رو زیر سوال بردین خانومه نادیا. -

 ادیا. افتاد؟بابا بزرگ کوتا بیا تو دیگه. در ضمن من نانادی ام نه ن -

خانومها آقایون لطفا حرف رو تموم کنید. میخوام درس رو شروع کنم. کتابی که تهیه میکنید کتاب مقدمه علم  -

حقوق از دکتر ناصر کاتوزیان هست. البته الزم به توضیحه که کتاب از ادبیات سنگینی برخورداره و پر از اصطالحاتی 

برداری نکنید قطعا با خوندن کتاب نخواهید فهمید. پس با دقت گوش که اگر سر کالس با دقت گوش ندید و نت 

 کنید و هر جا براتون سوالی یا ابهامی پیش اومد بگین. 

مانی یه ریز حرف میزد و صفحات رو جلو میرفت و سارا سرش رو کرده بود تو ورقای جلوش و یه ریز مثل میرزا 

انگار داشت عطسه های مانی رو هم نت برداری میکرد. نگاهش رو بنویس در حال نوشتن بود. بابک هم از اون بدتر 

به نیمکت های کناری و پشتی انداخت و تقریبا اکثر بچه های کالس رو در حال نت برداری دید. زیر لب طبق معمول 

ی به این ملت بیکار خندید و دوباره خودکارش رو محکم تر روی میز فشار داد و شروع به کندن ادامه شکل هندس

روی میز کرد که دوباره نگاه عصبی مانی به سمتش برگشت و نانادی غافل از صبر مانی که کم کم رو به آخر داشت 
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میرسید به خلق اثر هنریش ادامه میداد که ناگهان خودکار با شدت تمام از دستش کشیده و سرش رو که بلند کرد 

 ادامه حرفش رو از سر گرفت. نگاه به خون نشسته مانی روی صورتش زوم شد و لحظه ای بعد

اوف مردم بابا. این دو تا هم که همچین تو بحر درسن که نمیشه دو کلوم باهاشون حرف زد. اینبار موبایلش رو از  -

بازی کنه که خوشبختانه زنگ باالخره میخوره و نانادی همچون  angree birdجیبش بیرون میاره تا یه کم 

ز روی صندلی بلند میشه که نگاه مانی سر جاش مینشوندش و بعد از چند دیقه باالخره زندانیانه از زندان آزاد شده ا

 رضایت میده و با یه میتونید بفرمایید ختم کالس رو اعالم میکنه.

اوف دق کردم. ماشاال یه نفس درس داد. من گفتم االن خفه میشه. من جای اون دهنم کف کرد و نوشیدنی الزم  -

 شدم.

کل کالس افتاده بودی به جون این میز بدبخت. قشنگ رو اعصابم را رفتی. یعنی اگه اون خودکارو استاد روتو برم.  -

 از دستت نگرفته بود خودم خفه ات کرده بودم.

اوه. کوتا بیاد شاگرد اول. واقعا خسته نشدی انقد نوشتی؟ مغزت میترکه اینجوری پیش بری ها. هی با تو هم  -

 هستم سارا خانوم.

 من موندم تو چطوری شدی نفر سوم.  -

خیلی راحت. مثه آب خوردن. تازه مثه شما ها هم چهار سال خر نزدم. یه مشت اراجیفم تو مغزم فرو نکردم شب  -

 زنده داری هم نکردم.

 میتونم بپرسم اونوقت چجوری قبول شدین پس؟ -

خر شانسم. جلوییم سر کنکور فکر کنم نفر خیلی خوش شانس بودم. یعنی میدونی اصوال آدم خوش شانسی ام. آ -

 دوم بوده.

بابک با دهن باز به نانادی که همچنان در حال خندیدن بود نگاهش رو دوخت و گیج تو ذهنش شروع به تجزیه 

 تحلیل حرف نانادی کرد که با صدای نانادی دوباره از جا پرید.

دیقه نفس بکشه تا کالس بعدی شروع نشده.  5بذا یه  تو رو قران شما به خودت زحمت نده این مغزت گناه داره -

عزیزم کل تست ها رو از رو جلوییم زدم آخه میدونی قیافه اش تابلو خرخون میزد ولی به جان تو خودمم فکر 

نمیکردم دیگه انقدر خرخون باشه. البته خودمم یه چند تایی تست رو زدم ها. آخه ریسک باید منطقی باشه دورمم 

د. باید میدیدم چیزی بارش هست طرف اگه بود از روش میزدم برا همین تستایی که مطمئن بودم رو پر جواب بو

باهاش چک کردم دیدم نه درست زده دیگه وقت رو تلف نکردم. جای شما خالی اون ساندیس و کیکه هم خوب 

خواد کشکی که نیست. حقم چسبید.... ها؟؟؟؟ چیه؟ بپا پس نیفتی. جای تو رو که نگرفتم نازه این کارا عرضه می

 بوده.

نمیدونم چی بگم بهت. حاال که اومدی ال اقل یه کم حواستو به استاد بده و یه نیمچه جزوه ای بنویس که بتونی پاس  -

 کنی امتحانارو.

برو بابا دلت خوشه. تقلب رو برا همین وقتا گذاشتن دیگه. کل کتابو خالصه نویسی میکنم و با اجازت امتحانا  -

 اس.... پ

 اون چهار سالم همینجوری پاس کردی؟ -

 شک نکن. -
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 چند بار مچتو گرفتن؟ -

شوخی میکنی؟؟؟ من و مچ گرفتن؟ از مادر زاییده نشده اونی که اصال بفهمه من تقلب میکنم. خوب حاال ببینم  -

بابا؟ شرمنده ولی زیاد غصه  آقای خر خون این شماره کالسا رو اگه نوشتی بده منم بنویسم . سارا تو چرا مات شدی

 نخور بابا. حاال نهایتا میخواستی بشی هفتم. یه نفر باال پایین چه فرقی میکنه بابا. به من خشم نگیر لطفا.

 تو یه دونه ای نانادی. به هرکی بگم شاخ در میاره. یعنی واقعا حقت بوده رتبه ات. نوش جونت. -

م باشه نوبت نسکافه ست. به جان خودم دارم از زور خواب میمیرم. این رادم یاد بگیر آقا بابک. خوب حاال نوبتی ه -

 که انقد حرف زد جونمو در آورد. موافق نسکافه که هستین؟

 راستی کالس بعدی کیه؟ -

 ده شروع میشه. پس عجله کنین که به موقع برسیم. -

ه بار این نیمکت آخرو امتحان کنین به خدا مشتری آها بله بله یادم رفته بود جاتونو میگیرن دیر برسین. جان من ی -

 میشین. تازه دیر و زودم نداره همیشه جا میده.

 مشکلی نیست. جا نبود شما میتونی بری اون ته. با روحیه تم سازگار تره.  -

 خیلی نا مردی.  -

جلو هم بشینیم. کالس شلوغ خانومه مجد خانومه راد موافق باشین بریم سر کالس نسکافه رو بخوریم که بتونیم  -

 میشه اون ته هیچی نمیفهمیم.

اوه حاال تو ام. بذا یه چهار روز بگذره بعد خرخونی رو شروع کنین. به جان شما من زودتر از معلمام سابقه سر  -

 کالس رفتن نداشتم. کوتا بیاین.

 نانادی کوتا بیا بدو. -

هم کنارش میندازه و باز نیمکت اول میشینن. بابک و سارا آروم  لیوان نسکافه رو میذاره رو نیمکت و کوله اش رو

مشغول نوشیدن نسکافه شون میشن و نانادی هم یه قلپ خورده نخورده لیوان رو روی میز میگذاره و مشغول باز 

کردن کیت کت میشه که طبق معمول همیشه لیوان نسکافه اش بر میگرده و نیمه راه با سرعت از روی میز بلندش 

 یکنه که با صدای فریاد بابک ناخوداگاه میزنه زیر خنده.م

 هواست کجاست آخه دختر خوب؟ نگا تو رو خدا گند زدی به آستینم. -

زیاد حرص نخور گل پسر کم کم عادت میکنی. به جان تو من نمیدونم چرا هر بار من نسکافه میخورم بی برو  -

ادم رفت شما نمیدونین این مسئله رو آخه کل دوستام تو دبیرستان برگرد باید یه مقدارش بریزه. راستش یه لحظه ی

که بودیم دیگه میدونستن که با فاصله باید از من بشینن وقتی نسکافه یا چایی جلومه. به جان تو من خیلی مراقب 

 بودم. نفهمیدم چی شد. حاال چیزی نشده برو دو دیقه بشورش و بر گرد.

ه اومده. نمیشه. بعد کالس میرم فقط تو رو قران شما حواستو جمع کن باقیشو رو ما اوف. تا برم و برگردم استاد -

 نریزی.

 وای کوتا بیا تو رو خدا یعنی میخوای با این آستین نوچ بشینی جزوه بنویسی؟ -

 عیبی نداره. -

 ببین من عمرا هیچوقت دستمال تو جیبم نبوده خودت دستمال داری؟ -
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ال کاغذی رو از کیف چرمیش بیرون میاره و مقابل نانادی میگیره و نانادی با یه حرکت بابک بدون حرف پک دستم

 ناگهانی دست بابک رو میکشه و به سمت آب سرد کن ته سالن میبرتش.

بیا آب رو برات نگه میدارم سریع آب بزن آستینت رو بعد با این دسماال یه کم خشکش کن تا بعد کالس. چرا  -

با تو ام. ببین نگا اون مرده با اون قیافه بد تابلوس که استاد باشه بجنبی به در نرسیده ما هم گیج میزنی بابا؟ 

 برگشتیم.

انگار همین یک کالم کافی بود تا مغز بابک سریع بکار بیفته و چند لحظه بعد درست همزمان با استاد وارد کالس 

 میشن و دوباره یه کالس کسل کننده دیگه. 

 

 هی از شروع ترم میگذشت و حاال به جمع سه نفرشون مرجان و امیر هم اضافه شده بودن. تقریبا دو ما

 نانادی دو دیقه آروم بشین. -

اوف بمیرمم ساعت بعد میرم ته کالس. خفه شدم انقد نشستم این جلو ور دل شماها و هی به جونم غر زدین.  -

تونم دو دیقه میمیرین اگه بگیرین و اظهار نظر نکنین. تو رو قران استادا هم که میخ این جلو اند همیشه. اه ماشاال زبون

خجالت نمیکشین استاد دهن وا نکرده جا اونم میخواین درس رو از حفظ واسش بلغور کنین؟ وای شماها به شیرین 

 عسل گفتین برو ما هستیم. اَیییییییییییی. 

 ساکت شو نانادی. میذاری بفهمم چی میگه این پسر عموت؟ -

اوف بیخیال بابک. تو که کل مطالبی که میخواد درس بده رو حفظی. اه. من دیگه خسته شدم میخوام برم بیرون یه  -

 هوایی بخورم.

 تو از جات تکون نمیخوری. عین آدم بشین گوشت رو بده به استاد. -

 angreeدوست داشتنیش  عمرا. مگه گوشم رو از سر راه آوردم. همزمان گوشیش رو در میاره و میره تو بازی -

bird  با زحمت فراوون .level8  رو رد میکنه و وارد مرحله بعدی میشه که ناگهان دستی با عصبانیت گوشی رو

از دستش میکشه بیرون و دوباره به سمت تخته بر میگرده و همزمان گوشی رو میذاره تو جیبش که لبخند بابک با 

 خباثت روی صورتش میچرخه.

 ا تو باشی عین آدم سرت رو بندازی به درس گوش بدی.حقت بود. ت -

همش تقصیر تو ست. اگه گیر نداده بودی االن رفته بودم بیرون تلفنمم دست این تحفه نبود و مجبور نمیشدم برم  -

 التماسش کنم گوشیم رو بده. اه.

 دیگه تحمل کن تا زنگ بخوره.بشیش نانادی االن جلو همه میگه برو بیرون آبروت میره ها. جونه سارا یه کم  -

با تموم شدن کالس نفسش رو با حرص بیرون میده و با صدای به زور کنترل شده و عصبانیت لحظه ای نگاهش رو به 

 بابک و لحظه ای به سارا میدوزه و مثل تیربار شروع میکنه

یه مشت سوال شر و ور بپرسن و یه  نگا نگا... باز زنگ خورد این دخترا عین مور و ملخ بدو دوییدن دور این پسره -

سالشه و همچین تحفه ای هم نیستا. حال آدم رو به هم میزنن. یکی نیست  05کم قر و قمیش بیان براش. خوبه حاال 

 بگه آخه شماها ترم اول تو یه مشت کلیات چه سوالی میتونین داشته باشین که حاال تازه بعد کالسم باید بپرسین.

 آوردی؟ نکنه گلوت پیشش گیر کرده؟تو چرا حاال جوش  -
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تو یکی ساکت شو که بد حالتو میگیرم. انگار تحفه ست. بد عنقه گند دماغم گلو گیر کردن داره؟ نگا قیافش کن  -

 تو رو خدا.

ا نانادی بی انصاف نشو دیگه. به این خوبی. یه پارچه آقاست. خوب حق داره. کار غلط نکن تا باهات اینجوری  -

کنه. واال من که هر بار باهاش حرف زدم با لبخند و محترمانه جوابم رو داده. شده دو بارم یه چیز رو توضیح برخورد ن

داده اما نه اخمی کرده نه خم به ابروش آورده. به خدا از نصف بیشتر این استادای فالن ساله هم سوادش بیشتره هم 

 فهم و شعورش هم قدرت بیان و انتقالش.

فه شو سارا تا خودم خفه ات نکردم. انقد که خودشیرینی و همیشه دستت باالس واسه جواب دادنه اَییییییی. خ -

 سواالش. 

انقد بی انصاف نباش نانادی. خودتم میدونی داری بهانه میگیری چون ذاتا جز شر و شیطونی دلت رو به کاری  -

 نمیدی. وگرنه تو رو بیشتر از منم تحویل میگرفت.

مون ارزونی خودتون. خجالتم نکش کافیه اراده کنی بفرستمش خواستگاریت. به جان مادرم جفت قربون دستت ه -

 همین اصال.

 خفه شو دیگه کم شر و ور بگو. -

سارا جون حاال خواهشا اون گوشیتو بده من این گوشیمو بگیرم بلکه این ویبره اش تنش رو لرزوند و یادش اومد  -

 تلفن ما رو بده.

دادن سوال یکی از دانشجوهاست که با ویبره داخل جیبش یه لحظه تکون میخوره و بعد ناخوداگاه  مشغول توضیح

نگاهش از باالی سر دختر به سمت نانادی برمیگرده و نانادی گوشی به دست با حرص نگاهش رو بهش میدوزه که 

 یعنی اون تلفنم رو بده.

فش رو میگیره و نانادی هم با حرص دوباره و دوباره شماره رو لبخند کجی به روش میزنه و بی خیال دوباره ادامه حر

میگیره. باالخره که خسته میشی و میدی تلفنم رو آقا مانی. هر کی ندونه من که میدونم از ویبره موبایل بدت میاد. 

 حاال وایسا تماشا کن.

بیرون میاره و ثانیه ای بعد  گوشی برای بار سوم شروع به ویبر میکنه که مانی خیلی ریلکس گوشی رو از جیبش

 صدای دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد تو گوش نانادی میپیچه.

 یعنی خوردی خانوم؟ حاال عین آدم برو عذر خواهی کن تا گوشیتو بده. -

 بابک جان من تو برو بگیر ازش. تو رو تحویل میگیره. -

 ذر خواهی کن بگو استاد دیگه تکرار نمیشه تا گوشیتو بده بهت.عمرا. به من چه. کار غلط کردی پاش وایسا. برو ع -

همینم مونده که بعدم دخترای دورش واسم قیافه بگیرن و برا خود شیرینی چهار تا متلکم اونا بارم کنن. سارا  -

 جونم... جون نانادی تو برو بگیر. اگه بگیریش همین فردا میفرستمش خونتونا.

طی کردی. اوال من فقط گفتم استاد محترم و با سوادیه. دوما به من ربطی نداره. تو که باید خفه شو نانادی. پاک قا -

 بهتر از من بشناسی پسر عموتو. نمیخوای که وایسه خانوم شما چیکاره این. 

 اه خیلی نامردین. االن به مرجان میگم اصال. -

 بی خیال ما شو. بابا کاری نداره یه عذر خواهیه.خودتو زحمت نده نانادی جون من و امیر اینکاره نیستیم پس  -

 سارا میتونم یه شماره با موبایلت بگیرم؟ -
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 چیه میخوای یکی دیگه رو پیدا کنی؟ -

صدای زنگ موبایل مانی سکوت رو حاکم کالس میکنه و مانی لحظه ای نگاهش روی شماره ناشناس ثابت میمونه و 

 از کالسه ثابت میشه و بعد تماس رو جواب میده بعد روی صورت نانادی که در حال خروج

جان زن عمو اون تلفن منو بده. بسه هر چی حرصم دادی. اصال بذارش رو میز رفتی بیرون خودم میام برش  -

 میدارم.

تا یک تشریف  32من سر کالس هستم خانوم. االن هم کالس بعدیم شروع میشه. کاری داشتین میتونین ساعت  -

 . خدانگهدار.بیارین دفترم

 ای تو روحت مانی.  -

 چیه نانادی؟ با کی بودی؟ -

هم کالس دارم خانوم. کاری داشتین  32خبرش زنگ زدم بهش میگم گوشیمو بذا رو میز میگه من سر کالسم تا  -

 بیاین دفترم. 32

 اوال حقته. دوما من گفتم زنگ بزن با موبایلم دیگه نگفتم که به موبایل استاد بزن. -

از خداتم باشه. حاال از امشب بهش قبل خواب یه شب بخیرم بگو. درضمن بهش سفارش کن سعی کنه شبا دنده  -

 راست بخوابه که بلکه صبح از دنده چپ پا نشه و یه کم اخالق داشته باشه.

ه ای روی مانی که آخر حرفای نانادی رو شنیده بود لبخندی پیروزمندانه روی لبش میشینه و نگاهش برای لحظ -

 تلفن تو دست سارا ثابت میشه و بعد نگاه متاسفی به صورت نانادی میپاشه و از کنارشون رد میشه.

 خاک تو سرت نانادی. برام آبرو نذاشتی. حاال چی فکر میکنه استاد راجبم. -

لمی جنابالی مجالی نترس هیچ فکری نمیکنه. میدونه این شر و ور ها فقط از یه ذهن مستمع آزاد بر میاد و ذهن ع -

 برا این فکرا نمیذاره براتون.

 در رو پشت سرت ببند. -

 تلفنمو بده. -

 سال ازت بزرگترم پس حرمت نگه دار. 35درست صحبت کن نانادی بازم یه  -

ساعته گرفتیش که چی بشه؟ خوب حوصله ام سر میره سر کالس. گناه نکردم که بازی  0اوف آقا مانی تلفنمو بده.  -

 ردم. تازه به کسی هم کاری نداشتم و نظم کالستم که به هم نزدم. پس دیگه چرا لج میکنی؟ک

 نظم فکری منو که به هم زدی! قوانین کالسم رو که زیر پا گذاشتی. بازم بگم برات. -

 همش تقصیر این بابک مسخره ست ها. هی گفتم پاشم برم بیرون یه هوایی عوض کنم وایساد بشین سر جات.  -

واقعا در تعجبم چطور با نفر اول کنکور میگردی و دوست شدی؟ برام یه معما شده. خانوم مجدم خیلی خانوم و  -

 درسخونه. اون دو تا دوست دیگه ات هم همینطور. ببینم به نظرت زیادی وصله ناجور نیستی این وسط؟

 اونش به خودم مربوطه. تلفنم رو بده. -

 ز اول که منو عصبی کنی؟نانادی مخصوصا میشینی می -

اوف تو چقدر بیکاری بابا. چه فکرایی میکنی تو ام ها. اینم زیر سر این بابک و ساراست. هی میگم من اصال مزاجم  -

 با این میز اول جور نیست زیر بار نمیرن. گیری کردم ها. 
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ات باش. حاال که وارد دانشگاه شدی نانادی به خدا دیگه بچه دبیرستانی نیستی. بزرگ شدی. یه کم به فکر آینده  -

ال اقل فقط یه کم سر کالسا به استادا گوش بده عوض شر و شیطونی و بازی بذار یه چیزی یاد بگیری فردا برا خودت 

 یه کاره ای بشی.

 به جان تو که هر کی تو این مملکت کاره ای شده درست لنگه خودم بوده. تو یه نمونه از قماش خودت و این بابک -

نشون بده که یه کاره ای شدن تو این خراب شده من میشم اصال شاگرد اول دانشگاه. بابا دانشگاه یعنی عشق و حال. 

یعنی کالس رو بپیچون برو سینما. از شانس گندم دوستامم یه مشت خل و چلن که هر چی میگم این حرفا رو، تو 

 گوششون نمیره. 

 ؟ مگه من االن یه کاره ای نیستم؟ ها؟بس کن نانادی. کی همچین حرفی زده آخه -

چرا هستی ولی نه از قِبَلِ این درس و دانشگات. از قبل اون مدرک دکترای فرانسه ات و شرکت حقوقی بین  -

 المللیت که البته سرمایه کلونشم از جیب عمو جون بوده. دروغ میگم؟

سال نمیرسید.  33یی پولم دستم بود عمرش به نانادی بفهم اگه بیسواد بودم و فهم و شعورش رو نداشتم دنیا -

نانادی این چرت و پرتا رو از مغزت بیرون کن. به خدا هوشی که تو داری این بابک هم نداره. کافیه فقط یه کم 

 حواست رو به درسا بدی و از این بیخیالی دست بر داری.

 تموم میشه. بیخیال مانی. مطمئن باش همه درسا رو پاس میکنم و این چهار سالم -

 تا سرت به سنگ نخوره آدم نمیشی تو. بیا تلفنت رو بگیر و به سالمت. -

 خوب قربونت اینو همون اول میدادی دو ساعت جفتمون رو از غذا خوردن نمی نداختی. ای بابا. -

 بخند نانادی. امیدوارم گریه تو نبینم هیچوقت. -

م؟ شرمنده اگه زودتر اعالم میکردی میرفتم شهید بهشتی از شرم شک نکن پسر عمو جون. راستی خیلی رو اعصابت -

 خالص میشدی ها. ولی بیخیال. اینهمه سال گفتی نانادی رو باید بی خیالش بود حاالم همینو بگو و حرص نخور.

 angreeنانادی یه بار دیگه سر کالسم تلفن دستت باشه تا یه هفته بی تلفنی. میدونمم که شب اگه یه دو ساعت  -

bird  بازی نکنی و تا نصفه شب یه کتاب توش نخونی خوابت نمیبره پس حواست رو حسابی جمع کن. میدونی یا

 حرفی رو نمیزنم یا اگه زدم روش وای میستم.

- Ok .بابا. من رفتم دو دیقه دیگه اینجا وایسم نون خالی هم گیرم نمیاد انقد اینا شکمو اند 

 چی شد داد؟ -

 ره نده. فقط یه مشت نصیحت تو دلش مونده بود باید یکی رو مستفیض میکرد.مگه جرات دا -

 خیلی پر رویی نانادی خانوم. -

 بابک؟ Okاوف تو هم. کشتی منو این هزار بار مگه مامان بزرگتم که یه خانوم تنگ اسمم چسبوندی؟ فقط نانادی.  -

 آقای نیکنام؟....آقای نیکنام؟ -

ما داشتیم چهار کلمه حرف خصوصی میزدیم تو که دادت رو زدی دو دیقه صبر میکردی  میگم بهاره جون شاید -

 بابک یه بله ای هانی چیزی بگه بعد پا برهنه میومدی وسط حرفمون.

بهار با قیافه حق به جانب و براق نگاهش رو میدوزه به چشمای نانادی و تو دلش کلی بد و بیراه نثار این دختره که 

وری قاپ بابک رو دزدیده میکنه و همزمان نانادی هم کلی خط و نشون برا این دختره سیریش که معلوم نیست چط

انگار فقط میخ شدن به بابک و چشم و ابرو اومدن برا نانادی رو بلده میکشه. من نمی فهمم چه مرگشه دختره. و 
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رت مملو از آرایش و بوی تند همزمان بابک هم نگاهش رو به این دختر ریز نقش با چشمای عصبی قهوه ای و صو

 عطر و وجود پر از حسادت میدوزه.

مثال چه حرف خصوصی ای باید داشته باشین؟ آقای نیکنام واقعیتش من تو مبانی اقتصاد خیلی اشکال دارم میتونید  -

 یه زمانی رو باهام فیکس کنین که وقتتون رو بگیرم و اشکاالم رو برام رفع کنید؟

این وقت سر خواروندنم نداره که اگه داشت اشکاالی منو اول رفع میکرد عزیزم. برو از یکی دیگه ببین بهاره جون  -

 کمک بگیر.

 مگه شما اصال سر هیچ کالسی به درسی گوش میدین یا یادداشتی بر میدارین که حاال اشکالی هم داشته باشین؟ -

بود و داشت حسابی تفریح میکرد با این کالم نانادی  بابک که از این نزاع خاموش و پنهان نانادی و بهاره غرق لذت

 لحظه ای گیج نگاهش رو به نانادی دوخت و دهن باز نکرده باز با صدای نانادی خاموش شد

اونش دیگه به خودم مربوطه. ببین خیلی وقتمون رو گرفتی یه ربع دیگه کالس بعدی شروع میشه و ماشاال امروز  -

 ر ما شدن جمیعا. بابک سارا کجاست؟همه بخیل اون یه لقمه ناها

بابک که از این جنگ و تالش نانادی برای دک کردن بهاره بدشم نیومده بود با بد جنسی رو به نانادی نگاه گرمی 

کرد و : با مرجان اینا یه چیزی خورد و رفت سر کالس که جا بگیره. من منتظر بودم شما بیای با هم بریم یه چیزی 

 نما اجازه میفرمایید؟بخوریم. خانوم ره

بهار که انگار از اینهمه نزدیکی و راحتی بابک با نانادی حسابی شاکی شده بود با پر رویی نگاهش رو به بابک میدوزه 

و با لحنی که حسابی تو لوس کردن و رنگ عاشقانه دادن بهش تالش میکرد گفت من بعد کالس چند دیقه وقتتون 

 رو میگیرم با اجازه و رفت.

دختره پر رو میخواستم با همین دستام خفه اش کنم. چندش. نگا نگا دیدی چه قر و قمیشی هم اومد با اون حرف  -

 زدنش؟

 حاال تو چرا حرص میخوری؟ داشت با لحن پسر کش حرف میزد دیگه. شما که باید وارد تر از من باشین. -

سر رشته داشته باشم. دیدی تو رو خدا عین اداهای سر من به گور خودم خندیدم که بخوام تو این ادا اطفارا اصال  -

 کالسش با مانی. تو چرا نیشت تا بناگوش باز شده حاال؟

 ببینم نانادی تکلیفتو معلوم کن. باالخره االن به نگاه و رفتارش با من حسودیت شد یا با پسر عموت؟ -

 یه این؟برو بابا دلت خوشه. بیکارین همتون. خسته نمیشین انقد تو حاش -

منو که میشناسی وقته تنها چیزی که ندارم چرخ زدن تو حاشیه هاست دیدم تو خودتو داری خفه میکنی جلو این  -

 دختره و از اونجایی که زیادی بیکاری گفتم شاید تو از چرخ زدن تو این حاشیه ها خوشت اومده.

به جان تو هر سوالش رو مطمئن باش باید شیش بار  بیچاره داشتم نجاتت میدادم از سر و کله زدن با یه ابله خنگ. -

 توضیح بدی و آخرشم تازه بفهمی خانوم تمام مدت غرق قیافه و صدات بوده و مغزشم فسیل.

خوب حاال از همه اینا بگذریم ببینم تو کجا اشکال داری؟ یادت باشه حتما بگی برات توضیح بدم. چیه؟ چرا چشات  -

 بی زدم.داره در میاد؟ مگه حرف عجی

نه به قران. این تن بمیره عجیب کجا بود باید ثبتش کنیم. منو اشکال پرسیدن؟ اصال خنگ خدا من سر هیچ کالسی  -

دو کلمه تا حاال گوش دادم یا الی هیچ کتابی رو یه ورق زدم که سوالی بخواد برام پیش بیاد؟ جدی گرفتی؟ نگو که 

 به این مغزت شک میکنم.
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 تم شاید این میان ترما باعث شده یه الی اون کتابا رو ورق بزنی.چمیدونم واال گف -

برو بابا. تا چشام چهار تا نشده را بیفت بریم کالس. ناهار که ندادی بهمون ال اقل تو به کالس مهم ات برسی و یه  -

 موقع سالم استاد جا نمونه تو جزوه نویسی ات.

 . تا برسیم یه کم میتونی بخوری.آخ آخ شرمنده. بیا ساندویچ ناگت مرغ گرفتم -

 بابک؟ -

 بله؟ -

 برا خودت میگم. امثال بهار ارزش وقت تلف کردن ندارن. خودتو درگیرش نکن. -

 میدونم نانادی. نگران نباش. خودم این قماش رو میشناسم ولی راه نشوندنش رو بلدم پس تو بیخود حرص نخور. -

 نمیخوام تو با کسی دوست شی. نه به خدا.بابک فکر نکن بهش حسودی میکنم یا  -

 بسه نانادی. بی خیال. -

 

 ای بابا نگا تو رو قران. هنوز دانشگاه شروع نشده شد میان ترم. عجب گیری کردیما. -

سارا تو رو قران تو یکی خفه شو. ماشاال شماها که از اول ترم مشغول خر زدنین دیگه چه اهمیتی داره کی میان  -

 یره. خیالت تخت پاسی.ترمه و غ

 نه تو رو خدا میخوای پاسم نشم. عزیزم پاس به درد عمم میخوره. باید نمره کامل بگیرم.  -

وای خفه شو حالمو به هم زدی. مگه کالس اولی هستی که دنبال بیستی. جان من یه چهار صفحه از کتابا رو فاکتور  -

 تماشا کنیم و خر خون خر خون بشنویم.بگیر که فردا با سر افکندگی مجبور نشیم برد رو 

بیاری دوستیمونو قطع میکنما. پس عوض وای و ووی بهتره اون کتابا رو وا کنی یه  31نانادی به جان بابک کمتر از  -

 نگاهی بندازی.

 تو اصال نگران نباش بخوای من بیست میارم برات. چیه؟ چرا چشات گرد شده؟ باور نداری؟ -

انقدر باهوشی که با شب امتحان خوندن بیست میشی سر کالس یه حواس بده و عوض بازی تو  خوب دختر تو که -

 بحث ها شرکت کن. خرجش یه ساعت وقت گاشتن شب قبل برا مطالب جلسه بعده.

 برو بابا دلت خوشه. من گفتم بیست میارم برات نگفتم که میخوام درس بخونم. عزیزم تقلبام حرفه ایه. -

 

***** 

ادی با لبی خندون و بی خیال وارد کالس شد و نگاه بابک گیج روی نانادی با اون روپوش رنگ و رو رفته آبی و نان

شلوار پارچه ایه آبی و کفش زنونه پاشنه دار خیره مونده بود و داشت به تضاد خنده دار بین لباسای داغون نانادی و 

دردی رو فریاد میزد نگاه میکرد که تقریبا با صدای کفش شیکش و آرایش بی نقص و برنزه صورتش که مرفه بی 

 پر خنده و همیشه شوخ و بیخیال نانادی به خودش اومد.

 ببینم حیرون خوشگلی من مونده بودی؟ آخی بمیرم برات. خیلی نگا نکن شماره عینکت میره باال. -

 ن روز افتادی؟نه تو فکر این لباسای داغونت بودم. ببینم بابات ورشکسته شده تو به ای -

ااااااااااااااا چه عجیب امتحان باشه و کتاب متاب جلو تو باز نباشه؟؟؟؟ عجبا!!!! حیرتا!!!! ببین امروز امتحان میان ترم  -

 داریما. با این پسر عموی جوگیر ما ها. یادت رفته بود حتما. ها؟؟؟؟ 

 نه خانوم یادم نرفته. خوندم. مشکلی نیست. -
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ر دوره اش کردی؟ اصال اون کتابت رو بده بینم چیزی ازش مونده؟؟؟ به به سارا خانوم. بازم گلی جان من چند دو -

 به جمال شما باز یه نیمچه تحویلی این امتحان فامیل ما رو گرفتین اون کتابه تو دستتونه.

پ خانومانه بزنی سالم خل خدا. این چه ریخت و قیافه ایه برا خودت درست کردی؟ آخه قربونت برم میخوای تی -

اول اون کمدت رو یه نگا بنداز اگه چیزی داشتی بزن. این شلوار چیه پات کردی؟ روپوشتم که ماشاال. ال اقل اون 

 کفشت رو عوض میکردی انقد تابلو نباشه تضادش با لباسات.

 کوتا بیا بابا تو هم. اون دو تا عاشق دلخسته کجان؟ -

 با امیر رفتن یه چیزی بخوره.مرجان فشارش افتاده بود پایین  -

 نانادی خوندی؟ -

 این از اون سواال بود ها بابک. -

نگو که تقلب آوردی با خودت. اگه این پسر عموت راده که قسم میخورم تقلب همرات باشه میگیره ازت. باور کن  -

 خیلی تیزه. تو تکون بخوری اون فهمیده. کوتا بیا نانادی.

 نابالی برگه تو سر جلسه باهام عوض میکنی که سفید نمونه؟اونوقت کوتا اومدم ج -

 وای نانادی یعنی تو حتی الی اون کتابم باز نکردی که بی تقلب چهار کلمه بنویسی؟ -

حاال چرا رنگت مثه گچ دیوار شد بابک جون. نترس بابا نمیخواد تقلب برسونی تو آروم باش. به جان تو اگه مانی  -

 ی تقلب کردم. بیخیال مگه خلم برا یه مشت امتحان میان ترم مغزمو خسته کنم.اصال بفهمه من چطور

***** 

سکوت کالس رو با قدمهای محکمش میشکست و تو سالن قدم میزد. به عکس تصورش نانادی دور از بابک و سارا و 

ن سواالت بود. باالخره درست اولین صندلی گوشه دیوار کنار میز اساتید نشسته بود و با جدیت تمام در حال نوشت

این فرصتی که سالها انتظارش رو کشیده بود به دست آورده بود و حاال میتونست اولین نفری باشه که دست نانادی 

رو رو میکنه و تقلبش رو میگیره و این اعتماد به نفس کاذبش رو ازش میگیره و به نوعی سرش رو به سنگ میکوبه 

ا که فکر میکرد قصد نانادی از دوستی با بابک و سارا قطعا کمک گرفتن از اونها تا به خودش بیاد. کمی گیج بود چر

سر جلسه و تقلب کردنه. اما این گیجی انقدر نبود که بخواد باعث رو دست خوردنش از این یه الف بچه و پذیرفتن 

قطعا باید حواسش رو شکست بشه. مطمئن بود با این حساب برگه تقلبش همراهشه و از روی اون میخواد بنویسه و 

جمع میکرد تا این فرصت رو بهش نده و برگه رو ازش بگیره. اما تصمیم گرفت قبل از این اقدام هشدار الزم رو به 

نانادی بده و در حقیقت با نامردی تقلب رو نگرفته باشه پس به سمت صندلیش حرکت میکنه و درست باالی سر 

 نانادی می ایسته.

کلن مانی نزدیک شدنش رو تشخیص داده بود با دستی روی سینه و لبخندی آروم بر لب نانادی که از بوی ادو

 نگاهش رو میدوزه به چشمای مانی و خودش رو مشغول خوندن نوشته های روی برگه اش میکنه.

بی برو گفتم قبل اینکه مچت رو بگیرم بهت اخطار داده باشم. نانادی چهار چشمی مراقبتم. کاغذ تقلب رو در بیاری  -

 برگرد گرفتم و از امتحان پایان ترم هم محرومت میکنم. گفتم قبلش بگم که بدونی. مطمئن هم باش خیلی تیزم.

 تیز بودی تا حاال گرفته بودی. سوال سه رو هم تموم کردم دکتر راد گرامی. بی خیال برو. حرفتو نشنیده میگیرم. -

 باشه خودت خواستی. -
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الیکه از عصبانیت در حال گر گرفتنه ازش دور میشه و درست کنار در ورودی و روبروی با لبخند نانادی و در ح

صندلی می ایسته و تمام حواسش رو معطوف نانادی میکنه. بعد از چند دیقه زوم شدن روش به  6نانادی با فاصله 

عادیش داده که با سمت ته سالن قدم میزنه در حالیکه زیر چشمی تمام حواسش رو به نانادی و هر حرکت غیر 

حرکت ناگهانی نانادی روی صندلی به سمتش خیز بر میداره و خودش رو باالی سرش میرسونه در حالیکه لبخند 

 پیروزی روی لبش نشسته. 

 الی پاتو باز کن. همین االن. -

ر حالیکه نانادی در حالیکه ترس تو نگاهش موج میزنه سرش رو معصومانه کمی کج میکنه که مانی با جدیت و د

سعی میکنه توجه بقیه بچه ها رو به خودش معطوف نکنه دوباره حرفش رو تکرار میکنه و این سوی کالس نگاه 

نگران و غم زده بابک روی صورت نانادی خیره میمونه و در دل مانی رو لعنت میکنه که چشمش رو روی نانادی 

میدوزه و بی هیچ حرفی پاهای جفت شده اش رو از هم  نبسته و اما نانادی نگاهش رو به صورت پر اخم و عصبی مانی

 کمی باز میکنه

 

لبخندی پهن روی صورتش میشینه و با نیش باز و نگاه پر تمسخر چشم تو چشم مانی میشه و آروم زمزمه میکنه 

 خوردی مانی جون؟ من که گفتم بیخیال شو. بیا برگه تو بگیر همه رو نوشتم.

حال انفجاره نگاهش رو به نانادی میدوزه و ازش میخواد بلند شه به این هوا که برگه رو در حالیکه از عصبانیت در 

 زیرش قایم کرده. 

نانادی نگاه خندانش رو دوباره بهش میدوزه و از روی صندلی بلند میشه و زیر لب زمزمه میکنه گفتم که از مادر زاده 

 اخماتو باز کن. نشده اونی که بخواد از من تقلب بگیره دکتر راد. حاال

بابک ناخوداگاه لبخند روی لبش بر میگرده و نفسش رو با آسودگی بیرون میده و همزمان از روی صندلی بلند میشه 

 و برگه اش رو به راد میده و از کالس خارج میشه و به سمت نانادی میره.

 به به آقا بابک. ببینم بیست رو گرفتی؟ امتحانش که آب خوردن بود. -

 نادی داشتم سکته میکردم. گفتم تقلب رو ازت گرفت.نا -

مثکه باورت نشده هنوز که من از این حرفا خیلی حرفه ای ترم. ببین چهار ساله دبیرستان برا کاراموزی یه صفر  -

 کیلومتر هم زیاده چه برسه به من. گفتم بهت که خیالت تخت من راهش رو بلدم.

 ؟ ها؟نانادی جان بابک چطوری تقلب کردی -

 مثه آب خوردن. بیا اینجا بشین تا نشونت بدم.  -

بابک نگاهش رو به چشمای نانادی میدوزه که نانادی بهش نزدیکتر میشه و توجهش رو به روپوش و شلوارش جلب 

میکنه. تمام پشت پارچۀ روپوش با خودکاری پر از نوشته های ریز و مرتب خط کشیده شده و جدا شده. هنوز تو 

پوشه که نانادی الی پاش رو باز میکنه و بابک جای جای شلوار پارچه ای مملو از نوشته هایی با همون حیرت رو

خودکار آبی رو میبینه. مغزش قشنگ هنگ میکنه و گیج تنها چشمهای از تعجب درشت شده اش رو به نانادی 

 ه.میدوزه و تو ذهن به اینهمه استعداد این بشر و مغزش تو راه تقلب آفرین میگ

 هی کجایی؟ نظرت چیه؟ -

 پس فلسفه این روپوش شلوار پارچه ایه رنگ و رو رفته هم همین بود؟ -
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خوب معلومه رو جین که نمیشه تقلب نوشت. تازه این روپوش شلوار مخصوص شبای امتحانه بیچاره انقدر بعد هر  -

 امتحان سابیده شده رنگ و روش رفته. 

ه وقتی که برا نوشتن رو لباس گذاشتی اگه نشسته بودی خونده بودیش سنگین تر بود و نانادی تو دیوونه ای. اینهم -

 کمتر وقتت رو گرفته بود. دیشب تا صبح حتما داشتی تقلب می نوشتی.

نه بابا دیگه حرفه ای شدم. دستم تنده. ولی خسته کننده بود حسابی. مخصوصا که خیلی از کلمه هاش اصال به  -

که دیکته شو حتی بدونم. خوب حاال بریم یه نسکافه ای بزنیم و این تو دیوار خوردنه پسر  گوشمم نخورده بود

 عموی گرامی رو جشن بگیریم تا این سارا هم دل بکنه و بیاد بیرون از جلسه.

 

تو  روبروی هم توی محوطه ورودی دانشکده نشسته بودن و بابک با احتیاط لیوان نسکافه نانادی رو نگه داشته بود و

ذهنش هزاران سوال در گردش بودن و نوعی کنجکاوی بیش از حد برای دونستن اینکه نانادی زیر ذره بین نگاه راد 

چطور تونسته بوده روپوش رو پس بزنه و بدتر از اون بدون اینکه جلب توجهی بکنه تو اونهمه نوشته سوال مورد نظر 

رش غیر ممکن بود و با خودش کلنجار میرفت که قطعا ال اقل یه رو پیدا کنه و پاسخش رو بنویسه. این تقریبا به نظ

چیزایی خونده بوده و حدودی میدونسته جواب هر سوال چی هست و کجا نوشته. تو گیر و دار با خودش بود که 

صدای خندان نانادی و دستی که جلوی صورتش و برای به حرکت در آوردن نگاه ثابتش به حرکت در میاد، فکرش 

 شی میکنهرو متال

هی هی؟؟؟ کجایی؟ به چی اینجور با دقت تمام داری فکر میکنی؟ بابا یه کم استراحت بده به این مغز بیچاره. دائم  -

 در حال کار گرفتنشی.

نانادی؟ ببینم تو چطور زیر ذره بین راد تونستی پشت روپوشت رو برگردونی و دنبال جواب سوال بگردی و  -

 ه؟ تو یه چیزایی خونده بودی. درست میگم؟بنویسی و... اوه مگه میش

نه. حتی یک کلمه. ولی کار سختی نیست. روی صندلی میشینی دکمه پایین روپوش رو باز میکنی و کیف پولت رو  -

هم روی میز و کنار برگه ات میگذاری. بعد به محض اینکه مراقب شروع به پخش کردن برگه ها کرد و از کنارت 

پس میزنی و بعد شروع به خوندن سواال میکنی. میدونی من حافظه قوی ای دارم و وقتی دارم  رد شد روپوش رو آروم

تقلب مینویسم تو ذهنم میمونه که چه مطلبی رو کجای روپوش یا برگ تقلب نوشتم و فقط باید کلمه های کلیدی 

اون آروم شروع به نوشتن  توی هر سوال رو پیدا کنم و بعد با نوشته هام و محل حدودیشون تطبیق بدم. بعد از

میکنم به این شکل که برگه رو آروم از روی میز میگیرم تو دستم و مثال خودم رو مشغول خوندن سوال میکنم و اخم 

عمیقی هم روی صورتم مینشونم که یعنی االن شدیدا تو بحر سوال هستم و آروم از زیر برگه شروع به خوندن 

میز بر میگردونم و شروع به نوشتن میکنم. حاال اگر به هر دلیلی متوجه نگاه  جواب سوال میکنم و بعد برگه رو روی

مشکوک مراقبی تو زمان خوندن تقلبم بشم سریع اون یکی پام رو روی قسمت برگشته روپوش میگذارم و سریع 

وع به نوشتن تا هر برگه رو روی میز و مثال کیف پولم که جام رو گرفته از رو میز بر میدارم و روی پام میگذارم و شر

جایی که تو ذهنم نگه داشتم از سوال میکنم. تو اون شرایط حواس مراقب به کل پرت میشه چون من چند تا حرکت 

رو با هم و خیلی سریع انجام دادم و تمرکز اون رو به هم زدم و اگه خیلی تیز باشه و در جا هم بخواد عکس العمل 

از کن که با یه حرکت سریع همزمان که پامو از روی هم بر میدارم روپوش رو نشون بده میخواد مثه مانی بگه پاتو ب

 هم بر میگردونم به حالت معمولش و همه چی حله. به همین سادگی.
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تو دیوونه ای نانادی این خودش یه پروژه ست. تو که اینهمه وقت میذاری اینهمه هم ذهنت دقیق خوب یه دور  -

 و لرزم نداری دیگه. بشین بخون و خالص. اینهمه ترس

اما من ترس و لرزی ندارم هیچوقت. میدونی دیگه عادت شده. تازه کلی هم هیجان داره. باور کن من لذت میبرم  -

و همزمان لیوان نسکافه اش رو از دست بابک بیرون میاره و جرعه ای مینوشه و بعد روی نیمکت میگذاره و شروع 

 به بازی باهاش میکنه.

 ستو جمع کن. با لیوان بازی نکن باز میریزی روم. لباسم روشنه.نانادی حوا -

باش. ببینم تو شلوار جینی یه بلوز غیره مردونه  coolوای بابک خیلی اتو کشیده و فوت فوتی همیشه. بابا یه کم  -

 ای چیزی نداری بپوشی که این خط اتو هات رو مغز من را نره؟

رم. و واقعیتش یه شلوار جینم بیشتر ندارم که وقتی میرم کوه میپوشمش و من به این سبک لباس پوشین عادت دا -

 تیشرت و شلوار گرم کن و این جور لباسا هم به نظرم فقط میتونه لباس خونه باشه یا لباس خواب.

 یهو بفرما من با لباس خواب میام دانشگاه دیگه. -

من منظورم به خودم بود. خوب هر کی یه جوره. من  نه خانوم چرا عصبانی میشی. من کی به شما جسارت کردم. -

 چیکاره ام که بخوام در مورد لباس پوشیدن تو نظر بدم.

 ولی همچین بفهمی نفهمی به در گفتی که دیوار بشنوه ها. -

نگاه خندونش رو به نانادی میدوزه و در همون حال زمزمه میکنه خوب در اینکه برام خیلی جالبه یه بار تو لباس 

انومانه با یه روپوش مرتب و خانوم مواب و یه شلوار شیک و مرتب جای این شلوار گرمکن یا شلوار جین های خ

 عجیب غریب ببینمت که شکی نیست. فکر میکنم باید خیلی بهت بیاد.

 تعارف نکن چیز دیگه ای هم اگه دلت میخواد بگو ها. -

رِّ سوالر و آفتاب و این کرم برنزه ها در امان بمونه تا رنگش آره بدم نمیاد بذاری یه چند وقت این پوستت از ش -

 برگرده به همون رنگ سفید و طبیعیش. اونجوری جذاب تر و خوشگل تر میشی. خودت ایتطور فکر نمیکنی؟

 ایییییییییییی. سفیده شیت. حالمو به هم میزنه. بدم میاد از پوست سفید.  -

دا به هر کس میده زیبا تر از هر چیز دیگه ایه. باور کن. یه بار امتحانش کن نانادی همیشه اون چیز طبیعی که خ -

 اونوقت به حرفم می رسی.

میدونی چیه؟ اگه کشته مرده و عاشق در به درتم بودم و میگفتی این کار رو بکنم غیر ممکن بود زیر بار برم. واقعا  -

 از پوست سفید متنفرم.

هر تصمیمی که بخوای بگیری. حاال هم زودتر پاشو که این دوست جون جونیت  من نظرمو گفتم. شما مختاری تو -

 بهاره جون داره میاد این طرفی و اگه نجنبی حاال حاال ها گیر افتادیم.

 من که نه. تو گیر می افتی پسرم. -

 آقای نیکنام. آقا بابک یه لحظه. -

 بله خانوم؟ چه کمکی ازم بر میاد؟ -

 من گیج مونده بودم جواب این سوال دو چی میشد؟ میشه برام توضیج بدین؟آقا بابک راستش  -

 اوف. بابک من رفتم سر کالس برات جا بگیرم زود بیا. باشه؟ -
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صبر کن منم اومدم. خانوم رهنما جواب سوالتون تو بخش قوانین امری و تکمیلی اومده. تو فهرست نگا کنین  -

 اجازه.صفحه اش رو میتونید پیدا کنید. با 

 

***** 

امتحانات پایان ترم شروع شده بود و همه تو هول و والی جزوه گرفتن و کپی کردن و سوال پرسیدن و رفع اشکال 

بودن. سارا جزوه کپی گرفته از روی بابک رو باال و پایین میکرد و با بابک کم و زیاد جزوه ها رو چک میکرد و 

کاج بلند قسمت ادبیات در حالیکه رمان داخل موبایلش رو میخوند گاه نانادی بی حوصله روی صندلی پشت درختای 

 گاهی به این تالش بی وقفه سارا و توضیحات پشت سر هم بابک گوش میداد و میخندید.

نانادی کاش یه کپی از جزوه بابک بری بگیری هم کاملتر از همه ست هم برا تو که یه کلمه هم سر کالسا گوش  -

 یج میزنی موقع خوندن ها.ندادی یه کمکه. گ

 بیخیال سارا. جوش نزن برا من خیلی نمره اهمیت نداره. پاس بشه بسه. -

 

***** 

 

با صدای زنگ موبایلش زیر کوه کاغذای ریز ریز تقلب دنبال گوشی میچرخه و باالخره تو آخرین لحظات تماس رو 

 بر قرار میکنه.

 که؟سالم نانادی. بی موقع زنگ زدم مثل این -

نه بابک. تلفنم زیر تقلبا دفن شده بود داشتم درش میاوردم. چی شده به من زنگ زدی؟ نکنه سوالی اشکالی  -

 چیزی برات پیش اومده پسرم؟ بگو بگو برات حلش کنم.

خیلی شیطونی نانادی زنگ زدم ببینم اشکالی چیزی نداری؟ جایی گیر کردی اگه برم برات یه کپی بگیرم از جزوه  -

 و بیارم. آخه این حقوق خصوصی خیلی حجمش زیاده و پر از اصطالح و ماده و البته قطعا ازش مسئله هم میده ها. ام

دیگه هر مسئله ای هم بخواد بده که خارج از کتاب نیست. کل کتاب رو نوشتم تقریبا. دیگه آخراشه. تازه مرجان  -

 زنگ زدی. دختر عموم هم هست. کمکم میکنه.نگران نباش و ممنون که

 چه خوب. پس میتونه برات توضیح بده اگه جایی گیر کردی. ببینم داری میخندی؟ چیه؟ جک گفتم؟ -

ای همچین. خنگه گفتم دختر عموم کمکم میکنه نگفتم که حقوق خونده و چیزی رو برام توضیح میده. خدا بخواد  -

 نده.داره برام تقلب مینوسه. کمک دستی داره میکنه. هر چند خیلی ک

امان از دست تو دختر. من و تو حتی فکرامونم صد و هشتاد درجه با هم فرق میکنه. من چی فکر میکنم تو چی  -

 میگی. برو دختر. برو به نوشتنت برس زودتر تموم شه بلکه یه نگاهی هم بهشون انداختی.

 خدافظی. و با لبخند گوشی رو قطع میکنه. -

ویس اینجوری که تو داری تقلب مینویسی من باید یه بغل ورق با خودم ببرم سر مرجان جان من یه کم ریزتر بن -

 جلسه. اه.

چقدر غر میزنی نانادی. بابا تقلب میشه یه خط دو خط. یه صفحه دو صفحه نه که کل کتابو بذاری جلوت و بسم اهلل.  -

 دستم شکست به قران. تازه تو از کجا میخوای بفهمی من چی رو کجا نوشتم . 

 تو نگران نباش کارتو بکن تنبل. من بعدا یه نگا میندازم چی رو کجا نوشتی. بدو تا شام رو نکشیده مامان. -
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 راستی امتحان دادش گلمو دادی یا نه هنوز؟ بد شاکیه از دستت. -

سر پایان ترمش. آره بابا. دادم تموم شد. بی خیال از این شاکی شده که نه سر میان ترم تونست ازم تقلب بگیره نه  -

من نمی فهمم چرا انقدر دنبال تقلب گرفتن از منه. انگار خودش این دوران رو نگذرونده و به عمرش تقلب نکرده. 

بی کاره ها. یکی نیست بگه بابا به فرض اصال یکی داره تقلب میکنه. تو رو سننه. جاییزه نوبل بهت میدن تقلبش رو 

 شتو ببند سقف رو نگا کن بذار مردمم تقلبشون رو بکنن دیگه.بگیری یا سواد تو کم و زیاد میشه. چ

مانی که از دقایقی پیش کنار در اتاق نانادی در حال گوش کردن به حرفای نانادی و مرجان خواهرشه در رو با 

بندم. عصبانیت باز میکنه و نگاه طوفانیش رو به نانادی میدوزه: چشمم رو رو تقلب هر کی ببندم رو مال تو یکی نمی 

 تا حاال هم شانس آوردی که دستتو نتونستم رو کنم ولی خیلی امیدوار نباش چون ماه همیشه پشت ابر نمی مونه.

خیله خوب خیله خوب پسر عمو جوش نزن االن پس می افتی خونت میفته گردن ما. ریلکس باش. در ضمن آقای  -

ین چی سرتو بندازی پایین و بیای تو اتاق یه خانوم در استاد گرامی، آقای تحصیل کرده ادب حکم میکنه قبل اینکه ع

 بزنی. گوش وایسادنم فکر کنم کار زشتی باشه ها. نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 مرجان از تو بعیده بشینی برا این زبون نفهم تقلب بنویسی و شریک جرمش بشی. بلند شو خودش مینویسه. -

 چیه؟ کم آوردی؟ -

وزی رو که زندگیتو آینده تو با همین بچه بازی هات خراب کنی و با چشم گریون خیلی بچه ای. دارم میبینم اون ر -

 ناله پشیمونی کنی و کاسه چه کنم دست بگیری.

 به همین خیال باش. -

 

***** 

برگه سوال رو روی میز باز میکنه و الی برگه جواب رو هم باز میکنه و کیف پولش رو مقابلش زیر برگه های درهم 

رار میده و آروم برگه های تقلب رو از توش در میاره و الی برگه ها قرار میده و شروع به نوشتن میکنه و روی میز ق

نمره  6قسمتی و با بارم  5گاه گاهی برگه ها رو جابجا و سوال ها رو ادامه میده که ناگهان با دیدن یک مسئله 

دش رو جمع میکنه و با حواس جمع تک تک نگاهش مات و لحظه ای دستش از نوشتن باز میمونه. اما سریع خو

کلمات داخل سوال رو میخونه و برای هر کلمه تو برگه هاش دنبال تعریفی میگرده و پشت هم تعریف ها رو ردیف 

 میکنه و به هر جون کندنی برگه رو به انتها میرسونه و از جا بلند میشه.

 

***** 

 

ور به سمتش اومد و درست مقابلش ایستاد و با خنده نگاهش کرد. با حرص داشت بد و بیراه میگفت که بابک از د

نگاهی که تو اون لحظه نانادی میخواست فقط با یه جواب تند و تیز ببندتش. خواست دهن باز کنه و هر چی حرص 

تو وجودشه سر بابک خالی کنه که ناگهان از خودش خجالت کشید و سرش رو پایین انداخت. خوب تقصیر بابک 

مگه بابک طراح سوال بوده؟ تازه این بدبخت که دیشب بهم زنگم زد ندا رو هم داد که قطعا استاده مسئله هم چیه؟ 

خواهد داد. من امتحانم رو گند زدم چرا این بیچاره رو ناراحت کنم. ناخوداگاه با لبخند کمرنگی نگاهش رو به بابک 

 میدوزه.
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عجیب غریب داده بود. اما به خدا نانادی اگه خونده بودی کتاب رو میدونم سخت بود. نامردی هم کرده بود مسئله  -

 میتونستی جواب بدی مسئله شو. 

 بی خیال بابک. عیبی نداره. خیلی هم کم نیاوردم یه چیزایی سر هم کردم باالخره. -

ین چی بود مرتیکه بهاره طبق معمول پا برهنه و بابک بابک گویان رو سر بابک خراب شد و تیر بار شروع کرد: وای ا

چه فکری کرده بود همچین سوالی داده بود. یکی نیست بگه پدرت خوب مادرت خوب ما هنوز به زور معنی زنا رو 

تو مغزمون گنجوندیم اونوقت تو اومدی وایسادی حکم طفل متولد از زنا چی میشه به کی ملحق میشه و هزار تا سوال 

 بک؟عجیب غریب دیگه. ببینم چی میشد جوابش با

بابک که از صدای جیغ جیغوی بهاره کالفه شده بود و از اینهمه صمیمیت ناگهانیش که بدون آقایی فامیلی چیزی تنها 

بابک خطابش کرده بود و انگار کور بود یا کر بود که ببینه و بشنوه داره با نانادی حرف میزنه برا تنبیه و بی محلی 

نانادی بر میگردونه و با مالیمت خطابش قرار میده: نانادی جان  کردن بهش بدون هیچ حرفی نگاهش رو به سمت

 شما چی نوشتی جوابشو؟

هیچی بابا تعریف زنا و زانی و زانیه رو اول نوشتم براش بعدم تعریف طفل نا مشروع. از اونجایی هم که ماشاال تو  -

م که زن رو آدم حساب نمیکنه گفتم به این مملکت آدم یعنی فقط مرد جماعت و اونم که زیر بار برو نیست و قانون

هیچ کدوم ملحق نمیشه و از نظر حقوقی هم نه ارث میبره نه هیچ کوفت دیگه. بره کالشو بندازه هوا که نیومدن 

 سرشو با گیوتین بزنن که ننه باباش یه غلطی کردن و این از همه جا بی خبر بد شانس متولد شده.

 

 شروع و طفل متولد از زنا طفل نامشروع میباشد.توضیح: زنا در لغت جماع غیر م "

روبرو می شویم که  3367در اولین گام در بررسی وضعیت و محدودیت های حقوقی طفل نامشروع با ماده 

قانونگذار ایران با لحاظ آن در قانون مدنی الحاق طفل حاصل از زنا را به زانی نمی داند. در این ماده با اشاره به قاعده 

 وان می دارد:فراش عن

 ق. م : طفل متولد از زنا به زانی ملحق نمی شود. 3367ماده 

زانی در این ماده مفهومی مطلق دارد و تنها پدر طفل را در بر نمی گیرد بلکه به مادر او نیز اطالق می گیرد. یعنی این 

 آنها در نظر گرفته نخواهد شد. طفل بدون حمایت والدینش خواهد بود و بر والدینش تکلیفی و بر او حقوقی از جانب

قانونگذار با تکیه بر ماده فوق مشروعیت نسب را شرطی اساسی برای وراثت می داند. یعنی طفلی که به واسطه ای 

 "نامشروع پدید آمده باشد حق ارث بردن نه از والدین که از هم خونان و خویشان خود را ندارد.

 

 از تو توقع بیش از اینم نمیره.  برو بابا چرت و پرت بافتی. هر چند -

بابک عصبانیتش رو کنترل میکنه و برای کوبیدن تو دهن بهاره رو به نانادی میکنه و با لبی خندان آروم ضربه ای به 

پشتش میزنه و همزمان که نانادی رو به سمت جلو حرکت میده : آفرین نانادی. دقیقا همین میشد جوابش. خوب 

 جوابتون رو گرفتین با اجازه. خانم رهنما شما هم که

نانادی باورم نمیشه. باالخره این تقلبات یه نیمچه اطالعاتی هم تو این مغزت فرو کرده انگار. همچین قیافه ات پکر  -

 بود که من گفتم گند زده رفته پی کارش. 

نامون و تبعیض همچین کار شاقی هم نبود. تعریف همه چی جلوم بود و حس شیشمم هم در مورد ذات قانو -

همیشگی بین زن و مردم که دیگه حرف نداره. سر هم بندی کردم دیگه. هر چند بیان حقوقی ای نداره تحلیالم اما 
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خوب مثکه خوش شانسی به جاده خاکی نزدم. به به سارا خانوم. میبینم که کبکت حسابی خروس میخونه. معلومه 

 خوب دادی ها.

 متحانا. میتونیم یه نفس راحت بکشیم. ببینم پایه ناهار بیرون هستین؟آره عالی. وای خالص شدیم از ا -

 تو رو قران نگو که میخوای وسط میدون انقالب بریم ناهار بخوریم سارا خانوم. -

وای بابک کوتا بیا. من از طرف خودمو سارا بهت قول میدم مسموم نشی. اگه شدی خودم میام ازت پرستاری  -

 میکنم. 

 شه. میریم نوید خیلی هم دور نیست. پس دیگه چونه نزنین و راه بیفتین.اصال نمی -

 

تو رو جان من فقط این شنبه این دانشگاه کوفتی رو تعطیل کنین با هم بریم اسکی. اه بابا. همه دوست پیدا میکنن ما 

روز سر کالس نرین.  هم دوست پیدا کردیم. آخه آدمم انقدر خر خون؟ به خدا من تضمین میکنم اتفاقی نیفته یه

حیف نیست برف به این قشنگی بیاد و شما ها یه اسکی هم نرفته باشین؟ تازه فقط دو تا کالس رو از دست میدین. 

 بابک جونم؟؟؟؟ قبول؟ سارا جونم؟؟؟

و سارا لبخند میزنه به نانادی و بابک به اینهمه بچگی و سادگی نانادی تو دلش میخنده. به این التماسای شیرینش 

لحنی که هر وقت میخواد چیزی طلب کنه ناخوداگاه مثل بچه ها میشه. به لبای برگشته و سر کج شده اش و ناگهان 

 جرقه ای تو ذهنش میزنه و رو به نانادی میکنه و

 شرط داره نانادی خانوم.  -

 باشه. هر چی باشه قبول. آخ جوننننننننن..... -

ه و شرطش اینه که چهار شنبه سر همه کالسا موبایل و بازی و نقاشی و میز با خنده به صورت نانادی نگاه میکن -

کندن و همه چی تعطیل و برا من جزوه می نویسی. اگه همه جزوه ها رو کامل بنویسی شنبه باهات میام اسکی. 

 موافقی؟

 یام. چطوره نانادی؟منم با بابک موافقم. اگه یه روز عین آدم سر کالس بشینی و جزوه بنویسی منم باهاتون م -

اخماش ناگهان تو هم میره و به زور جلو خودش رو میگیره که جیغ نزنه و بعد رو به بابک قبول نیست. این عادالنه 

نیست. نمیخوام. تو تا سرفه استادم مینویسی من خودمو بکشمم نمی تونم جزوه کامل بنویسم تازه دق میکنم اگه 

فقط بنویسم و به استادا گوش بدم. من تو رو که تماشا میکنم موقع جزوه نوشتن  بخوام از اول کالس تا آخرش یه بند

 سرم سوت میکشه. یه شرط دیگه بذار. جون من بابک. تو که انقدر بی انصاف نبودی. 

نانادی کامال منصفانه ست. میدونی چقدر برام مهمه که سر کالسا حاضر باشم پس کم کاری نمیخوام بکن. تازه  -

هم ندارم. تو گفتی شنبه بریم اسکی جا دانشگاه منم گفتم چهار شنبه جا من جزوه بنویس. در ضمن کار اصراری 

نشد نداره. اگه حواستو جمع کنی و فقط به استاد و درس بدی خیلی هم راحته. انقدرم بین درس صحبت متفرقه 

 میکنه استاد که خودش برا استراحت دستت بسه. حاال خود دانی. 

 مینویسی؟خودتم  -

 نه گفتم که تو برام می نویسی. من فقط گوش میدم. -

 یعنی راه دیگه ای نداره؟ -

 نه نانادی. -
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***** 

 

مانی وارد کالس میشه و بعد از سالمی کوتاه کتاب حقوق عمومی رو باز و درس رو شروع میکنه. هنوز چند کالمی 

دی و چند لحظه ای حرفش از یادش میره. چیزی که میبینه غیر قابل نگفته ناگهان با نگاهی ثابت چشم میدوزه به نانا

تصوره. نانادی با جدیت تمام خودکار به دست مشغول نوشتنه جزوه ست. یعنی واقعا آفتاب از کدوم طرف در اومده 

باز یه که این دختر داره جزوه مینویسه؟ هر چی تو ذهنش کنکاش میکنه به هیچ نتیجه ای نمی رسه جز اینکه حتما 

سر گرمی و تفریح جدید پیدا کرده و یه راه جدید برا سر به سر گذاشتن و عصبی کردنش. پس اخماشو در هم 

 میکشه و دوباره شروع به ادامه درس میکنه. 

تا نیمه های ساعت نانادی بی وقفه می نویسه. انگار منتظر نشسته تا کالم از دهان مانی خارج بشه و اون رو هوا بقاپه. 

نی هم به عکس همیشه و انگار طی یه مبارزه خاموش تصمیم گرفته بی وقفه تنها درس بده تا پیروز این مبارزه ما

 باشه.

بابک با لذت نگاهش رو به نانادی دوخته و اینهمه تالش و اراده که در مقابل اینهمه بی انصافی و جنگ خاموش مانی 

جزوه ست. جزوه ای که تمام سعیش رو برای جا نیفتادنه کلمات بی وقفه و بی هیچ کالم و اعتراضی در حال نوشتن 

میکنه. واقعا این دختر دنیای اراده و هوش و پشتکاره. از اینکه احساس مسئولیت داره نسبت به قولی که به بهش 

ون داده غرق لذت میشه و چندین بار این فکر تو مغزش میاد که قلم رو از نانادی بگیره و خودش ادامه بده تا ا

استراحت کنه اما در نهایت دوباره به این نتیجه می رسه که باالخره از یه جا باید شروع کرد پس ترحم بیجا نباید 

 بکنه. میدونه نانادی اگر بخواد میتونه از خودش خیلی باالتر باشه و فقط باید بخواد.

و در حالیکه حتی فرصت فحش زیر لب نانادی کم کم کالفه و عصبی با دستایی که دیگه جون نوشتن توشون نمونده 

دادن به مانی رو هم بدست نمیاره، اخمش عمیق تر میشه و نا خوداگاه و غیر ارادی با صدای خسته و کمی بلند رو به 

 مانی نگاهش رو میدوزه و 

 ون.استاد میشه یه مقدار آروم تر بگید؟ واقعا خیلی سریع جلو میرین و من هر کار میکنم عقب میمونم ازت -

مانی که تقریبا خودش رو به هدفش نزدیک میبینه نقاب بی تفاوتی به چهره میزنه و با اخمی سنگین رو به نانادی : 

خانوم من دیکته نمیگم که آروم تر بگم. این وظیفه شماست که تند تر بنویسین و سرعت یادداشت بر داریتون رو با 

 بدین و نصف فکرتون دنبال استراحت نباشه عقب نمی مونین.من تطبیق بدین. قطعا اگر با حواس جمع تری گوش 

هم بابک هم مانی و هم سارا هر سه میدونستن که این حرف کامال بی انصافی در حقه نانادی ست اما نانادی بی خبر 

 از همه جا فکر میکنه واقعا حق با مانی ست و ایراد از اونه و حتما خیلی حواسش جمع نیست وگرنه چطور هیچکس

دیگه ای عقب نمونده و صداش در نمی یاد. غافل از اینکه نصف بیشتر کالس هم به درد نانادی دچار شدن و یه خط 

در میون در حال جا انداختن مطالب هستن و صداشون در نمی یاد به هوای اینکه بابک نامی در حال جزوه نوشتن و 

 ونن کامل کنن. حتی سرفه استاد رو هم نت برداری کردنه و بعد از روش میت

نانادی کالفه و با حالتی که کم کم بغضی سنگین توش پر میشه به خودش نهیب میزنه و با حواس جمع تری دوباره 

شروع به نوشتن میکنه. نانادی حواستو جمع کنی عقب نمی مونی. تو به بابک قول دادی. اون به امید تو نشسته. جزوه 

ما خودت که عذاب وجدان میگیری. یه بار ازت یه کار خواسته پس رو اش اگه ناقص باشه حرفی بهت نمی زنه ا

 سفیدش کن.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تقلب 

2 6  

 

دوباره با سرعت بیشتر شروع میکنه و اینبار واقعا در مقابل مانی و سرعت بیانش کم میاره و اشک تو چشماش 

که عقب مونده. میشینه. خودش باورش نمیشه که به خاطر یه جزوه نوشتن اشک بخواد بریزه و ناراحت باشه از این

اگه کس دیگه ای جای خودش بود قطعا تا یه هفته سوژه اش کرده بود و براش دست گرفته بود اما حاال.... اینبار 

 واقعا مستاصل نگاهش رو که قطره اشکی سمج توش پر پر میزنه به مانی میدوزه و با نگاه بهش التماس میکنه. 

واجه شده و یاد نداره نانادی هیچوقت به خاطر هیچ چیزی بغض کرده مانی که برای اولین بار با چنین صحنه ای م

باشه و اشک تو چشماش خونه کرده باشه و نگاه ملتمسی به کسی کرده باشه تازه به عمق مسئله پی میبره و اینکه 

سینه تنها  قطعا این برای نانادی خیلی مهمه که این جزوه کامل باشه و با نگاهی به بابک که به عکس همیشه دست به

بهش گوش میکنه میفهمه که ارتباطی بین این دو هست و ناگهان از خودش و اینهمه بی انصافیش در حق نانادی 

ناراحت میشه. دلش نمیخواد تحت هیچ شرایطی این چشمها رو غمگین و ملتمس ببینه. کم کم سرعت بیانش رو کم 

نانادی داده باشه که به جرات میتونه قسم بخوره تنها کسیه و بعد وقفه ای توی کالمش ایجاد میکنه تا استراحتی به 

 که تو کالس واو به واو گفته هاش رو داشته می نوشته و یک لحظه هم استراحتی به دستش نداده.

 نانادی هم از فرصت استفاده میکنه و با بدبختی دستش رو فشار میده و سعی میکنه درد توش رو آروم کنه.

 

و شروع میکنه که ناگهان با صدای کامال مخالف نظرتون هستم کسی از بین دانشجویان میخکوب مانی ادامه درس ر

بر میگرده و نگاهش روی نانادی ثابت میمونه. دوباره نانادی. امروز داره هر لحظه یه شوک بهش وارد میکنه این 

 دختر. مانی با اخم رو به نانادی 

 د اجازه مخالفت دارید در غیر اینصورت بهتره نظم کالس رو به هم نریزید. خانوم از نظرتون اگر میتونید دفاع کنی -

اما نانادی که کامال غرق بحث شده و نه دنبال به هم زدنه کالسه و نه دنبال دست گرفتن یا عصبی کردن مانی با 

ادی میدوزه و جدیت سرش رو باال میگیره و شروع میکنه از نظرش دفاع کردن. بابک غرق لذت نگاهش رو به نان

حواسش رو متمرکز نظرش و در نهایت حیرت میبینه که نانادی کامال داره منطقی از نظر مخالفش دفاع میکنه و لحظه 

ای این نکته تو مغزش میچرخه که واقعا دقت زیادی داره و به نکته ای داره اشاره میکنه که بابک اصال توجه نداشت 

این بحث و کامال موافقه با نظر مخالف نانادی و خودش هم میدونه این  بهش. اما مانی که تازه خوشش اومده از

مشکلی هست که متاسفانه از قوانین ایراد دارمون ناشی شده و راهی جز پذیرشش نیست، کوتاه نمی یاد و سعی 

نانادی  میکنه نانادی رو با ظرافت تو بحثش جلو ببره تا جایی که خودش متوجه مشکل اساسی بشه. پس رو میکنه به

 که در حال بحث کردن دائم سرش پایین و روی برگه هاش خم و چیزی می نویسه و با نگاهی جدی

خانوم اوال اگر دارید تو بحث شرکت میکنید و نظری میدید سرتون رو بلند کنید و نوشتن رو موقتا تعطیل کنید و  -

 حواستون رو به چیزی که میگید بدین.

 انی میپره و با صدایی آروم:نانادی با سادگی بین حرف م

نمی تونم چون باید جزوه هم بنویسم و نظرات شما رو هم یاد داشت کنم و اگر االن ننویسم فراموش میشه ولی  -

 باور کنید حواسم کامال جمع حرفام هست و حرفای شما رو هم کامال می شنوم.

نه رو هوا. پس اگر مخالف هستید نظر  مطلب دوم. یه حقوقدان همیشه با سند و مدرک مکتوب حرف میزنه -

مخالفتون رو با ماده قانونی ثابت کنید وگرنه نظرات شخصی شما به هیچ دردی نمی خوره. مواد قانونی ای که بهشون 

 استناد کردید تو نظرتون رو برای ما بخونین.
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و بی جهت اصال بلند شده و  نانادی سرش رو پایین میندازه و برای اولین بار به خودش لعنت میفرسته که بیخود

نظری داده وقتی کل چیزی که از این درس میدونه در حد همین یه ساعت کالس امروزه که خیر سرش مجبور بوده 

جزوه بنویسه و به طبع اون درس رو گوش بده. ای تو روحت نانادی. خوردی حاال؟ از کدوم گوری میخوای ماده 

کدوم کتاب باید بگردی دنبال ماده یا اصال میدونی کدوم صفحه؟ ای خبرت  قانونی براش بیاری؟ اصال تو میدونی تو

 نانا. با شرمندگی سرش رو پایین میندازه و رو به مانی

شرمنده استاد من نمیدونم اصال ماده قانونی ای هست که بتونه نظرم رو ثابت کنه و اگر هست اصال کدوم ماده  -

 ادید نظر دادم. متاسفم.هست من رو حساب مطالبی که شما درس مید

بابک که حاضر بود به خاطر نانادی و اینهمه صداقت و سادگی و مهمتر از همه تالشش و دقتش هر کاری بکنه دیگه 

سکوت را جایز نمی بینه و با دستی باال گرفته و قبل از کوبیده شدن احتمالی نانادی توسط استاد ادامه حرف نانادی 

با نانادی رو اعالم و کتاب قانون رو با سرعت باز میکنه و به مواد مربوطه ارجاع میده و  رو پی میگیره و نظر موافقش

 در نهایت به نتیجه مطلوب میرسند.

مانی با لبخند لحظه ای نگاه ممنونش رو به نانادی میدوزه و بعد رو به بابک تشکر میکنه از شرکتشون در بحث و 

کمال تعجب به ساعتش و این گذر سریع کالس نگاه میکنه. کالسی که هر کالس رو به پایان میرسونه و نانادی در 

جلسه لحظه هاش عمر نوح داشتن و حاال نفهمیده بود اصال کی تموم شده. تنها چیزی که احساس میکرد دست بی 

 حس شده اش و برگه های یادداشت جلوش بود. برگه ها رو به سمت بابک میگیره و با لبخند بهش میده.

 ه نباشی نانادی. واقعا عالی بود. خست -

خنده شیرینی میکنه و: اما دفعه اول و آخری بود از این شرط ها میذاری. دستم شکست و تازه کلی هم کنف شدم  -

جلو این پسر عموی گرامی. یعنی هر چی فحش بلد بودم به خودم دادم که یه جلسه سر کالس یه چیزی شنیدم حاال 

 تو یعنی کامل هر چی گفت رو تونستی یادداشت کنی؟ بحثم میکنم. سارا ببینم

نه فدات شم. خیلی تند میگفت. فکر کنم تو از همه کل کالس جزوه کامل تری نوشتی. شک دارم بابک خودشم  -

 اگه بود میتونست انقدر کامل بنویسه.

 براش.واقعا؟؟؟؟؟ یعنی این مانی نامرد فقط میخواست حال منو بگیره؟ عجب آدمیه. دارم  -

ا نانادی نگو دیگه. حیوونی مگه ندیدی چه لبخندی بهت زد آخر بحث. تازه کلی هم تشکر کرد که تو بحث  -

 شرکت کردین. گناه داره. خوب مگه حرف بدی زد؟ مشکل تو بود جا میموندی دیگه.

 یرتت. نترس عزیزم.وای سارا حالمو به هم زدی باز. ببین تو ازش دفاعم نکنی به خدا من میفرستمش بیاد بگ -

 سارا حرص میخورد و نانادی و بابک میخندیدن و یه روز پر خاطره دیگه رو تو ذهنشون ثبت میکردن. 

 

 ***** 

 

نانادی خسته و بی رمق جلوی تلویزیون روی مبل لم میده که آریانا با نگاهی خندان روبروش میشینه و دستش رو 

نانادی نگاه میکنه و برای اولین بار آثار خستگی رو تو این چشمای جنگلی زیر چونه میگذاره و با دقت به صورت 

میینه و ناخوداگاه دوباره یاد حرفای مانی بعد از ظهر توی شرکت می افته. حرفایی که اگه کسی غیر از مانی گفته بود 

 قطعا باور نمی کرد. 
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آروم نگاهش روی صورت آریانا ثابت میشه: نانادی که سنگینی نگاهی رو روش حس میکنه سرش رو بلند میکنه و 

 ها؟؟؟ چیه؟ چرا زوم کردی رو من؟ خوشگل ندیدی تا حاال؟

 چرا دیدم. پر روی از خود متشکر ندیدم. شنیدم امروز کوالک کردی تو دانشگاه. -

 چیه؟ باز خبر چینت چی پشتم ردیف کرده؟ -

 بیچاره مانی. حیف اونهمه تعریفی که ازت کرد.  -

 ؟؟؟؟ مگه اون تعریفم بلده از کسی بکنه؟ ماشاال ما رو که خوب شست و پهن کرد سر کالس. ا -

خودت که مانی رو میشناسی. نه حرف بی ربط میزنه نه دفاع بیخود میکنه و نه تعریف الکی. پس برو یه جا امروز  -

که تو داری اگه یه ذره حواس رو ثبت کن چون اولین باریه که مانی اینجوری ازت تعریف میکرد. میگفت هوشی 

 بدی و دست از این شیوه درس خوندنت بر داری یه روز یه چیزی میشی برا خودت.

دیدیش بهش حتما یاداوری کن من همینجوری هم یه روزی خوب چیزی میشم. حاال تماشا کنین. اگه این قانون  -

یم گرفتم رفتم خارج از ایران و اونجا به این مسخره ایران نبود حتما یه روزی من قاضی میشدم. هر چند شاید تصم

 مقام رسیدم.

 نه تو رو خدا. دستت درد نکنه. همین اینجا رو آباد کردی بسه. بذا یه ذره آبرو برامون بمونه تو این بالد کفر.  -

 آریانا؟ نمکدون. راستی من شنبه قراره با بابک و سارا دوستام بریم اسکی. میریم همین توچال. تو هم میای  -

 با یه مشت جوجه کجا بیام؟ -

 خود دانی. -

 ببینم راستی مگه تو دانشگاه نداری شنبه؟ -

 خوب نمیرم. چه اهمیتی داره. -

 برا شما که بله ولی دوستات یادمه بچه خرخون بودن به قول خودت. اونا چطور راضی شدن؟ -

ل کالسا من جزوه بنویسم شنبه رو تعطیل میکنن میان بریم هیچی بابا شرط گذاشتن باهام که اگه چهار شنبه ای ک -

 اسکی. آخه پنجشنبه جمعه خیلی شلوغه. نمی شه رفت.

آریانا بلند زیر خنده میزنه و : پس بگو. میگم این نانادی این کاره نیست بگو برا رسیدن به هدف مجبور شده بشه  -

که چقدر فکر کردیم چطور شده تو یهو متحول شدی. اون بچه خرخون جزوه بنویس. ای ای ای. من و مانی رو بگو 

مانی ساده رو بگو که وایساده سرش به سنگ خورده عالقه اش به بابک باعث شده مثل اون رفتار کنه و سر به راهش 

کرده بابک. برم این خبر دسته اول رو سریعتر بدم بهش تا بیشتر از این فکر بیچاره منحرف نشده. من گفتم این 

 دی تو این باغا و فازا نیست.نانا

 

***** 

 

چشماشو باز میکنه و نگاهش روی عقربه های ساعت مچیش میچرخه و سریع از تخت خیز بر میداره به سمت 

دستشویی اتاقش. ساعت هفت صبحه و ساعت هفت و نیم بام تهران دم باجه فروش بلیط قرار داشت. لباسش رو 

ه دستش و چوب هاش تو دست دیگه ضربه ای به در اتاق آریانا زد و همزمان در سریع پوشید و با تیکه کیکی توی ی

 رو باز کرد تا برای بار آخر هم از آریانا بپرسه که باالخره تصمیم داره بیاد یا نه. 

 آریانا حاضر و آماده در حال ادوکلن زدن بود. معلوم بود خیلی وقته بیدار شده.
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 یمردی منم بیدار کنی که هل هل حاضر نشم؟عجب آدمی هستی آریانا. خوب م -

 آخه نمیدونستم چه ساعتی قرار داری گفتم شاید دیر نشده که خوابی هنوز. -

 باشه بریم حاال؟ ساعت هفت و نیم باید دمه فروش بلیط باشیم. -

 تو برو من منتظر کسی هستم. بیاد میام. دیر شد دو تا بلیط هم برای ما بگیرین. -

 تا شاخک فضولی رو سرم سبز شده. می بینیشون تو هم؟  االن دو -

 برو بچه پر رو. این وصله ها به من نمی چسبه. پسره. -

ای خاک تو سر بی ارزه ات. نگفته بودی هم خودم می دونستم از این ارزه ها نداری. فعال. زود بیاین ها. راستی  -

 خوش تیپه دوستت؟ 

 چطور؟ -

 ره ای ببریم و دستمون رو یه جا بند کنیم.گفتم ال اقل ما یه به -

 آها از اون لحاظ. آره عالی. حرف نداره. ببینی مبهوتش میشی. -

 خوبه بابا تو هم. باز جو گیر شد با این دوستای لنگ و منگش. بای. -

 

***** 

 

 تن بودن.بابک و نانادی و سارا توی صف بلیط ایستاده بودن و مشغول شوخی خنده و سر به سر گذاش

میگم سارا ببین این داداش من بد چیزی نیست به جان تو. رسیدن من و بابک هی از تو تعریف میکنیم و آخرش  -

 تو رو میندازیم به اون. بعد تو و بابک از من تعریف کنین و منو بندازین به این دوست آریانا. بد میگم؟

ن سرم بی کاله میمونه. آقا ما بر میگردیم دانشگاه سر خیلی زرنگین ها. اونوقت من چی میشم؟ قبول نیست. م -

 کالسمون ال اقل جزوه هامون رو بنویسیم. 

 اه گندشو در آوردی بابا. یه روز بذار خوش بگذرونیم و بی خیال درس و کالس. -

. خوب پس یه فکری به حال من کنین. تو مال خودم میشی. سارا هم یا مال داداشت یا دوست داداشت بشه -

 اینجوری منصفانه ست.

 دیگه چی؟ دستی دستی کیس ازدواج توپم رو بدم دست سارا خانوم؟ رو دل میکنه دو تا دو تا.  -

عزیزم چرا رو دل کنم؟ باالخره باید حق انتخاب داشته باشم. اصال شاید دلم خواست دوست برادرت رو انتخاب  -

 مچین غیر قابل تحمل میشی.کنم. آخه میدونی چیه؟ تو بخوای خواهر شوهر بشی ه

ای تو روحت. جهنم پسره مال تو ولی امیدوارم خودش جای چهار تا خواهر شوهر حالتو بگیره. )نانادی همزمان با  -

پایان جمله اش با ژستی مثال عاشقانه دستش رو زیر دست بابک میندازه و بهش تکیه میده و(: اصال کجا شوهر پیدا 

ودم. تازه مهریه هم یه کتایخونه پر کتاب مهرم میکنه که علم آموزی کنیم ز گهواره تا کنم ماه تر از بابک جون خ

 گور.

 بابک خنده بلندی سر میده و رو به نانادی: نه که خیلی از گهواره تا اینجام علم آموزی کردین!!!!!! -

 رو بکنی تو جزوه هات. جون به جونت کنن بلد نیستی ناز کشی کنی تا بله رو بگیری. تو همون باید سرت  -

هنوز مشغول تو سر و کله هم زدنن که نانادی از دور آریانا رو میبینه که داره به سمتشون میاد. رو میکنه سمت سارا 

 و با خنده: آخ آخ سارا جون بد شانسی آوردی مثل اینکه حق انتخابی در کار نیست چون برادر گرامی رو تنها میبینم.
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ار و مثال طلبکاری به خودش میگیره و رو به نانادی: من که گفتم زن داداشت نمی شم. این سارا قیافه خنده د -

 دوستش پس کجاست. ای گندتون بزنن بخیلین دیگه.

 سالم. آریانا هستم. -

 نانادی با خنده پس این کیس مورد نظر کوش؟ سارا جون چشمش خشک شد که. نگفتی شکست روحی میخوره؟ -

نگاهش رو به نانادی میدوزه و سارا سرخ و سفید میشه و بابک دستش رو برای سالم کردن جلو آریانا با تعجب 

 میبره

 بابک هستم. از آشناییتون خوشبختم. -

آریانا از بهت بیرون میاد و بعد از دست دادن با بابک رو به سارا میکنه و دستش رو جلو میبره و در همون حال سالم 

 میگه مانی رفت ماشین رو پارک کنه. االن میاد.میکنه و در جواب نانادی 

سارا از قرمزی و خجالت سرش رو تقریبا به سینه اش میچسبونه و نانادی با فریاد بلند و متعجبش آریانا و بابک رو 

 از جا می پرونه: مانییییییییییییییییییییی؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ای خبرت کی گفت مانی رو با خودت بر داری بیاری؟

مون لحظه بهشون میرسه و با لبخند سالمی جمعی میکنه و آریانای از همه جا بی خبر رو به نانادی: جنابالی که مانی ه

صبح برا تور زدنش داشتی خودتو خفه میکردی این دوستتون هم که تا دو دیقه پیش از نیومدنش داشت شکست 

 روحی میخورد حاال چی شد یهو معترض شدین؟

آب شد تو زمین و نانادی به سمت آریانا خیز برداشت و مشتی نثار بازوش کرد و مشغول سر با این حرف سارا رسما 

 و کول هم پریدن شدن.

سارا با سری رو به پایین و خجالت زده رو به مانی: ببخشید استاد راستش نانادی داشت شوخی میکرد. ما منظوری  -

 نداشتیم.

: خانوم مجد آریانا پسر شوخی هست شما خودتون رو معذب نکنین. مانی لبخندی آروم به صورت سارا میپاشه و  -

 راحت باشین. من متوجه شدم خودم. در ضمن من اینجا استاد نیستم فقط مانی هستم.

راستی آقا بابک تبریک میگم بهتون. باالخره یه نفر یه بار تونست این نانادی ما رو مجبور کنه سر کالس درس 

 جزوه بنویسه و بحث بکنه و واقعا کار بزرگی کردین.گوش بده و مهمتر از اون 

نانادی رو به مانی میکنه: به قول بابک چیز بزرگ اگر میخوای باید کار بزرگی هم براش بکنی. کم چیزی نیست  -

 من این بابک خرخون رو از راه به در کردم آوردم اسکی. 

 کامال حرفشو ن متین بوده. -

 پس امروز خیلی مواظب خودت باش که بال مال سرت نیارم.راستی مانی یکی طلبت ه.  -

 آخه چرا نانادی؟ -

چرا؟؟؟؟ روتو برم. کی بود منو سر کالس ضایع کرد؟ خانوم اگه قانونی میتونین ثابت کنین حرفتون رو بگین  -

 وگرنه خفه شین.

جواب رو میدادم. یه کم درس  اوال من اینجوری نگفتم. بعدم مگه دروغ گفتم. هر کس دیگه ای هم بود همین -

 بخون تا وقتی استادت اینجوری گفت مثل بابک ماده قانونی بذاری جلوش.

 اتفاقا برا همین تصمیم گرفتم این بابک جون رو جا تقلب بذارم تو جیبم هر جا رفتم که تو جواب در نمونم. -

 همین دیگه. همش دنبال تقلبی. تا کی سرت -
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 کراری شده حرفت. نترس نه سرم به سنگ میخوره نه اشکم رو می بینی. حاال هم بزنین بریم.خیله خوب کوتا بیا ت -

 

همونجور که روی برف های جلوی ساختمان هتل رو به آفتاب لم داده سرش رو به کنار بر میگردونه و سارا رو 

هواشو داره تا نیفته و دو تایی  میبینه که به آریانا تکیه داده و دستش رو محکم تو دست گرفته و مانی هم از پشت

رو به سارا یاد بدن که تصمیم گرفته به جای  snow boardتمام تالششون رو به کار گرفتن تا یه روزه اسکی با 

 دَبِل بازی با اِسنو بُرد رو یاد بگیره و بابک هم در حال پایین اومدنه.

ا و داخل برف میکوبه و کنار نانادی میشینه: دختر آخه لحظه ای بعد بابک کنار نانادی میاد و چوب هاش رو از پا جد

تو چرا همه کارت با همه باید فرق بکنه. تو که میخوای آفتاب بگیری خوب برو رو پشت بوم خونتون تو برفا بخواب 

 و آفتابت رو بگیر دیگه برا چی اینهمه پول میدی بیای پیست. واقعا نمی فهمم چرا خودتو رنگ زغال میکنی.

وت کن آقا بابک. بابا خسته شدم. تو که عین فرفره میری آدم به گرد پاتم نمی رسه. این سارا هم که ماشاال به سک -

 یکی رضایت نداده و جفت کیس ها رو چسبیده و بهانه شم یاد گرفتن با این اسنو ست. منم تنهایی بهم مزه نمی ده.

 خوب یه کم تند تر بیای میتونی با من همراه شی. -

 وای نه سکته میکنم انقدر تند میری. همش فکر میکنم االن میری تو دره. -

 آخه خل خدا این پیست برا من مثل راه صاف میمونه. تازه خطری هم نداره به جان خودم. انقدر ترسو نباش. -

 بابک؟ -

 بله؟ -

 ببینم تو از چند سالگی اسکی رو یاد گرفتی؟ -

 سالگی. 2از  -

 یعنی چی؟ چطور مامان بابات می بردنت؟ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟  -

 تو مهد یاد گرفتم. -

 ها؟؟؟؟ چی میگی تو؟  -

 من اطریش به دنیا اومدم و تا سه سال پیش هم اونجا بودم. -

دروغ میگی. اون وقت پس االن اینجا چیکار میکنی؟ زده به سرت؟ خوب برگرد همون جا. ببین من االن از فضول  -

 شه یه کم توضیح بدی بهم؟درد دارم میمیرم می

من مامانم ایرانیه و بابام اطریشی. البته اصلیت پدرم هم ایرانیه ولی دنیا اومده اونجاست. پدرم و مادرم هر دو  -

مهندس عمران هستن و هر دو دانشجو بودن . اونم تو یه دانشگاه و دیگه برو تا ته. خوب منم همون جا دنیا اومدم و 

اسکی یکی از ورزش های عادی هست که همه از بچگی یاد میگیرن و حتی تو برف نکوبیده ما اونجا هم یه جورایی 

 اسکی میکنیم. 

 خوب ادامه اش. اینجا چیکار میکنی؟ -

پنج سال پیش پدر بزرگم فوت کرد و ما اومدیم ایران. پدر و مادرم خیلی سعی کردن تا مادر بزرگم رو راضی کنن  -

ا زیر بار نرفت و ما دوباره برگشتیم اطریش. اما مامانم همیشه بی تاب مامانش بود. خوب حقم که بیاد با ما اطریش ام

داشت. تا اینکه دو سال پیش مامان بزرگم دچار فراموشی شد و این همه چیز رو سخت تر کرد و از اونجایی که 

م گرفت بیایم ایران زندگی کنیم. اونا همین یه بچه رو هم داره مامان بزرگم و با توجه به وضعیت مامانم، بابام تصمی
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به من گفتن میتونم بمونم اما خوب ما همیشه با هم بودیم و دلم نمی خواست ازشون دور باشم. برای همین منم 

سالم بود و میتونستم وارد دانشگاه بشم اونجا ولی اینجا همه چیز فرق میکرد.  37باهاشون اومدم ایران. اون موقع 

رسه تطبیقی و خالصه کلی باال پایین کردم تا باالخره بعد از سه سال کنکور شرکت کردم و االنم مجبور شدم برم مد

 که در خدمت شما هستم.

 بابا تو چه پشتکاری داری. من به عمرم همچین آدمی ندیده بودم. من بودم ده دفعه کم آورده بودم. -

ت از منم بیشتره. یه روزی میرسه که اینو به خودت هم نه نانادی. خودت رو دست کم نگیر. من میدونم تو پشتکار -

ثابت میکنم. فقط یه کم طول میکشه اما من مطمئنم اون روز میرسه. خوب حاال با یه نوشیدنی گرم چطوری؟ بریم تو 

 رو مبالی دم شومینه؟ موافقی؟

 بر اون کسی که مخالفه لعنت. -

مانی و آریانا هم از راه میرسن. سارا در حالیکه تقریبا سنگینیش  روبروی هم در حال نوشیدن نسکافه اند که سارا و

 رو روی آریانا انداخته به سمت مبل میاد و با کمک آریانا روی مبل میشینه و : ممنون آریانا.

نانادی با خنده و آروم کنار گوش بابک زمزمه میکنه جانم؟؟؟؟؟؟ اینا چه صمیمی شدن. به بگو یه این استادم صدا 

 ببینیم شاید اون مانی جون شده باشه؟؟؟؟ کنه

 بابک با خنده رو به نانادی میکنه و آروم: شیطونی نکن دختر آروم بگیر. -

 ببینم سارا چرا داغون شدی؟ میلنگی. عصا الزم شدی. -

ه رو هل همش تقصیر این آریانا ست. هی میگم تو رو خدا بسه کوتاه نمی یاد. آخرم انقدر با آقای راد من بیچار -

 دادن که به اندازه یه سال زمین خوردنم پر شد. دیگه دست و پا برام نموند.

 نانادی با خنده و آروم زیر گوش سارا زمزمه میکنه یه جاییه مبارک یادتون رفت.  -

 خفه شو بی تربیت. -

وهرت بشم. چی شد؟ خر ببینم راستی از کی انقدر با آریانا جون صمیمی شدین؟ تو که عمرا میخواستی خواهر ش -

 شدی؟

 خفه شو. -

 

***** 

 

بهار با همه قشنگی هاش سالم گرمی به زمین کرده بود و فرش سبزش رو رو زمین پهن کرده بود و فخر فروشی 

میکرد. دوباره بعد از تعطیالت عید دانشگاه ها باز و زندگی روزمره شرع شده بود و روزها همچون برق و باد از کنار 

گذشتند و کم کم دوباره به فصل امتحانات نزدیک میشدند. همه مشغول جزوه گرفتن و کپی کردن و اشکال هم می

بر طرف کردن بودن به جز نانادی که هنوز هم بر همون صراط قبلش استوار بود و سر گرم این روز مرگی ها و بی 

م تقلب نویسی ها و گذروندن امتحانات و خیالی هاش و منتظر بود امتحانات شروع بشه تا دوباره چند صباحی سرگر

 بعد از اون خالصی و به قول معروف فصل تابستان و ولگردی در کوچه های عاشقی و ...

 

***** 

 الو بابک سالم؟ -
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 سالم نانادی. چرا صدات گرفته؟ خوبی؟ -

 نه. سرمای خیلی بدی خوردم. اصال حالم خوش نیست. دارم به قولی تو تب میسوزم. -

 آخه چه موقعه سرما خوردنه تو این هوا؟ -

شانس دیگه. ببین می تونی قسمت های مهمی که فکر میکنی ممکنه فردا ازش سوال داده باشه این استاده بهم بگی  -

من عالمت بزنم؟ راستش اصال نای کل کتاب رو تقلب نوشتن رو ندارم. آریانا هم که غیر ممکنه بشینه اینهمه بنویسه 

 هایی که فکر میکنی ممکنه سوال باشه بگی بهم که همونا رو بگم کمک کنه بنویسم.میخوام جا

 باشه باشه. اتفاقا سواالش مشخصه از کجاهاس بیشترش. کتابت رو باز کن صفحه هایی که میگم عالمت بزن. -

... 

 

 آریانا جان من بیا این دو صفحه رو هم بنویسی دیگه تمومه. -

دختر. آخه کجا بنویسم. نیم وجب کیف پول دادی دستم مگه فکر کردی چند طرف داره که  وای کالفه ام کردی -

 بخوام اینا رم جا بدم.

 وای جون من غر نزن آریانا. یه کم ریز تر بنویسی این گوشه هنوز جا داره. -

نویسم رو این کیف قهوه من موندم تو چطوری میخوای سر جلسه از این رو بنویسی. برو چهار تا کاغذ بر دار بیار ب -

 ای تا این مورچه های سیاه رو ببینی که کور شدی. 

وای کاری که میگم بکن. تو سالن افتادم هزار تا مراقب هست. با این حالم نمی تونم حواسم رو بدم که کی کاغذا  -

 رو در بیارم کی جمع کنم. کاری که میگم بکن.

 

***** 

 

نادی؟ حالت خوبه؟ بابک گفت سرما خوردی ولی دیگه فکر نمیکردم انقدر وضعت وای تو چرا این شکلی شدی نا -

 خراب باشه.

 سارا دارم میمیرم. از یه ور تب دارم از اون طرف سردمه. یعنی به حال مرگم. یه ده بگیرم کالمو میندازم هوا. -

کاش دیروز یه سر میرفتی دکتر. یه پنی بابک با نگرانی صورت نانادی رو نگاه میکنه و : خیلی حالت بده. میدونم.  -

 سیلین میزدی االن بهتر بودی.

بابا نمی شد. این امتحانه نبود می رفتم اما این امتحانه از یه ور نای تقلب نوشتن نداشتم این آریانا هم که تا باال  -

وشت این تقلب ها رو که سرش وای نستم کار رو درست انجام نمیده. تازه باالسرش بودم و باز انقدر درشت درشت ن

 به زور آخراش رو جا دادم.

 به خدا اگه یه دور میشستی میخوندی از این دردسرش کمتر بود. -

 بی خیال بابک. نهایتا پاس نمیشه دیگه. عیبی نداره. -

 

***** 

 

س بینیش رو پر سالن تو سکوت سنگینی فرو رفته. همه سر ها رو به پایینه و همه مشغول نوشتن. بوی ادوکلنی گ

میکنه و این گسی ناخوداگاه ترسی رو تو وجودش میاره و دلش پایین میریزه. این حس رو کم پیش میومد تجربه 
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کنه اما بی سابقه هم نبود. گاهی بعضی مکان ها و بعضی بو ها و صداها ناخوداگاه یه حسی تو وجودش میریخت 

ماش رو برای لحظه ای بست تا این سنگینی پلک هاش از تب درست مثل همین حاال. سوال اول رو نوشته بود و چش

کمی کمتر بشه که احساس کرد بو هر لحظه قوی تر میشه و بعد صدای قدم هایی محکم هم بهش اضافه شد. 

ناخوداگاه مثل همیشه چشماش باز میشه و نگاهش به سمت پایین حرکت میکنه و روی یک جفت کفش مردونه 

بت میشه و ناخوداگاه مشتاق دیدن اون صورت. نگاهش آروم آروم به سمت باال حرکت شیک و براق چرم مشکی ثا

میکنه و اولین چیزی که توجهش رو جلب میکنه دو چشم گیرای مشکی روی صورتی گندمی و کشیده. باورش نمیشه 

ت مرد با خجالت اما این مرد اونقدر جذابه که لحظه ای ناخوداگاه محو صورتش میشه و بعد با اخم عمیق روی صور

نگاهش رو به سمت پایین میگیره و تو دلش بلوایی به پا میشه. دلش میخواد یکبار دیگه سرش رو باال بگیره و اون 

نگاه رو تو ذهنش ثبت کنه. چیزی تو نگاه قدرت صاحبش رو به رخ میکشه و حسی عجیب رو تو وجود نانادی بیدار 

نه روی صورت مرد که انگار اون هم تمام حواسش رو متمرکز کرده روی میکنه. باالخره نگاهش رو دوباره بلند میک

نانادی. وقتی نگاهش رو به چشمای مرد که به نظر میرسه هم سن های آریانا یا مانی باشه میدوزه ناگهان اخم صورت 

ره و دوباره مرد پر رنگ تر روش زوم میشه. انگار داره هشدار میده و همین باعث میشه نانادی نگاهش رو ازش بگی

 سرش توی برگه هاش بره.

 

احساس گرمای عجیبی میکنه. انگار گر گرفته باشه. به نظرش میرسه که هر لحظه تبش داره باالتر میره. ناخوداگاه 

تمرکزش به هم خورده و دائم تصویر مرد جلوی چشمش میاد با کت و شلوار طوسی تیره و پیراهن سفید. مرد 

ش کم نداره جز اون اخم عمیق و نگاهی که انگار تا عمق چشمای نانادی نفوذ کرده بود. چیزی از هیچ نظر به نظر

نانادی احساس میکنه زیر نگاه مرد قرار داره هنوز. تو ذهنش دنبال این میگرده که این مراقب رو سر جلسه دیگه 

به سمت شاگردی خم میشه و با ای هم دیده یا نه که مرد با قدمهایی محکم از کنارش رد میشه و چند صندلی جلوتر 

 صدایی کوبنده رو به دانشجو: سواالت واضحه. سوال نکنید پس. و دوباره عقب گرد میکنه و از مقابل نانادی رد میشه. 

نانادی کالفه از به هم خوردن حواسش و این تب لعنتی و درگیری فکرش با عصبانیت برگه سوال رو از روی میز بلند 

ش میگیره و تمام خواسش رو سعی میکنه تا جمع سواالت بکنه. هنوز چهار سوال جواب نداده میکنه و مقابل صورت

داره که تنها سه سوال جوابش روی کیف پولش نوشته شده. چشماش انقدر خسته ست که برای خوندن جواب ها 

یخونه و شروع به مجبوره دائم چشماش رو تنگ و متمرکز رویه چرمی کیف پول بکنه. چند خطی رو با جون کندن م

نوشتن میکنه که بوی گس رو باز تو نزدیکیش حس میکنه و قدمهایی که حرکت میکنه و با فاصله کمی از صندلیش 

متوقف میشه. سرش رو باال میاره. نگاه مرد طوفانیه. انقدر که کنترل نانادی رو به هم میزنه و ترس رو دوباره به 

زه و نگاهش رو به برگه میدوزه. دوباره حواسش به کل پرت و جواب از جونش میندازه. سرش رو سریع پایین میندا

ذهنش بیرون میره. اه نانادی چته؟ حواست رو جمع کن احمق. دو دیقه به هیچی جز این امتحان کوفتی فکر نکن و 

نصفش  تمومش کن دیگه. همینجوری یه سوال رو اصال نداری یکی رو هم که این آریانای احمق انقدر بد خط نوشته

 رو بیشتر نتونستی بنویسی پس حواست رو جمع کن. 

دوباره کیف پول رو با زحمت زیاد مقابل چشمای مرد که انگار با تمام قوا روی برگه و میزش زوم شده میدوزه و 

سعی میکنه کلمات رو بخونه که مرد درست باال سرش قرار میگیره و با صدایی محکم و خشمگین و در عین حال 
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ده و پایین شروع به حرف زدن میکنه. چند ثانیه ای طول میکشه تا کالم مرد براش مفهوم بشه. انگار ته کنترل ش

 لهجه عجیبی داره

 خانوم برگه تون رو نمی خواین بدین؟ -

نانادی نگاه متعجبش رو اول به برگه اش و بعد به صورت مرد میدوزه که خشم و صالبت چهره مرد وادارش میکنه 

 یین بگیره و با صدایی که تالش میکنه تا لرز توش مشخص نباشه: نه... هنوز سه تا سوال رو ننوشتم.سرش رو پا

 بهتون پیشنهاد میکنم برگه رو بدین و برین چون اینجوری به نتیجه مطلوبی نمی رسین. -

متحان مونده و اصوال نانادی گنگ نگاهش رو به مرد میدوزه و با اخم و جدیت: فکر کنم هنوز سه ربع تا پایان ا -

 مراقب ها تا پایان جلسه اجازه گرفتن برگه ها رو ندارن اوال. دوما به خودم مربوطه که به نتیجه ای میرسم یا نه. 

مرد بار دیگه نگاه عصبانیش رو به صورت نانادی میدوزه و بعد بی هیج کالمی از کنارش حرکت میکنه و نانادی تو 

به مرد. مرتیکه جو گیر تا می بینن یکی نگاشون کرد سریع جو میگیرتشون. تحفه.  دلش شروع میکنه به فحش دادن

 تقصیر تو هم هست دیگه نانادی خانوم. عوض چشم چرونی خبرت حواستو بده به برگه ات و بنویس پاشو برو دیگه. 

میخونه و همزمان دوباره شروع میکنه به خوندن تقلب های روی کیف و هر لحظه با چشمای تنگ تر روی کیف رو 

روی برگه می نویسه و برای رد گم کنی هر چند دیقه برگه رو باال پایین میکنه و روی کیف میگذاره یا در و دیوار رو 

نگاه میکنه. این بدترین امتحانش بوده اونم تو بدترین روز اونم با وجود چنین آدمی که خود بخود همون یه ذره 

 انقدرم تقلب های آریانا گند بوده که پدرش در اومده.  حواسی که داشته رو هم ازش گرفته.

ساعت تقریبا اواخر فرصت امتحانی رو نشون میده و کم کم سالن خالی شده و حاال تنها مرد اخمو و یه زن دیگه توی 

ی سالن هستن. زن انگار تو یه دنیای دیگه ست و اجازه داده تا دانشجوها از این آخرین لحظات و امداد های غیب

 حداکثر استفاده رو برن و اما مرد با نگاه تیز و برنده اش جلوی حتی کوچکترین گردش سری رو گرفته. 

نانادی که به کل همه چیز دست به دست هم داده بوده تا این گند ترین امتحانش بشه و تقریبا جزو نفرات آخری 

ل میدوزه تا شاید بتونه حد اقل یک خط برای باشه که از جلسه بیرون میره برای بار آخر نگاهش رو به برگه سوا

سوال مربوطه بنویسه اما از اونجایی که این سوال اصال توی تقلب هاش نبوده و از اونجایی که میدونه استاد هم اهل 

نمره کیلویی دادن نیست با نا امیدی سرش رو روی برگه حرکت میده و تصمیم میگیره برگه رو بده. سرش رو باال 

خودکار هاش رو جمع کنه که مرد با همون نگاه برانیش مثل عجل باالی سرش میاد و بدون حتی یک کالم  میگیره تا

حرف لحظه ای به برگه نانادی خیره میشه و بعد خودکار قرمز رو روی برگه میکشه و کیف نانادی رو بر میداره و رو 

 به نانادی با لحنی کوبنده

متاسفم که باید عرض کنم به هیچ نتیجه ای نرسیدین خانوم راد که اگر برگه حاال دیگه وقت امتحان تموم شده و  -

رو داده بودین شاید به نتیجه ای میرسیدین. به حرمت حال نا خوشتون بهتون فرصت دادن برگه تون رو دادم ولی 

 انگار گاهی حرمت شکنی باید کرد.

ه چشم میدوزه به مرد و باز همون صداقت نانادی با صورتی که حاال درست رنگ گچ بود و نگاهی وحشت زد

همیشگی اش باعث میشه به جای کتمان نگاه ملتمسش رو به مرد بدوزه و زیر لب: خواهش میکنم بی خیال بشین. 

 شما که فقط مراقبین و تا حاال هم چشمتون رو بستید حاال هم ببندید.

 ف ببرید.مثل اینکه متوجه نیستید روی برگه رو خط زدم. میتونید تشری -
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نگاه وحشیش رو میدوزه به چشمای مرد و حاال که آب از سر گذشته ترس رو از خودش دور و با لحنی برنده رو به  -

مرد میکنه : خیلی عقده ای هستی. خوب شد استخدامت کردن به عنوان مراقب وگرنه به جان خودم این دانشگاه 

ه سمت کیف پول میبره که دستش به دست مرد میخوره و لنگ میموند. کیف پولم رو بده. و همزمان دستش رو ب

نانادی ناگهان از سرمای بیش از حد دست مرد می لرزه و مرد از گرمای بیش از حد دست زن متعجب میشه و بی 

 اراده

 تب تون خیلی باالست. -

ن کنه تا بیش از این جلوی به تو ربطی نداره و با سری بر افراشته و گامهایی که تالش میکنه تا ضعف رو توش پنهو -

 مرد خورد نشه به سمت در میره.

نیم ساعت بعد مرد با کیف چرمی در دست و گامهایی محکم به سمت درب خروج میره و پشت ساختمون کلید 

 ماشینش رو در میاره که دوباره دختر رو میبینه که از روبرو میاد و این بار با حالی به مراتب خراب تر و تکیه داده به

 شونه پسری بلند قد. ناخوداگاه گام هاش رو کند تر میکنه و لحظه ای بعد به وضوح صدای پسر رو میشنوه

 نانادی مطمئنی میتونی خودت بری؟ ببین من می تونم با ماشین خودت ببرمت بعد بر گردم ماشینم رو بر دارم ها. -

 نه بابک خوبم میرم خودم. -

 خیال. نانادی دیگه بهش فکر نکن. بی -

مرتیکه عقده ای. غیر ممکن بود اگه حالم اینجور خراب نبود بتونه ازم تقلب بگیره. مرتیکه عوضی ولی بابک  -

 حیوونی گفت برگه تو بده برو ها.

ای دختره خل. مثل اینکه تبت خیلی باال رفته هذیون میگی ها. تکلیفت با خودتم معلوم نیست. دو دیقه فحشش  -

 پشیمون میشی. میدی دو دیقه بعد

 ولی خوب حالش رو گرفتم. حقش بود. -

بابک در ماشین رو باز میکنه و درست تو همون لحظه چشم نانادی به مرد می افته که به سمتشون داره میاد و تنها 

 چند قدم فاصله داره. و با همون اخم عمیق و جدی. 

ینش میشه و چشم میدوزه به مرد و منتظر تا بیاد کنار ناخوداگاه و سریع خداحافظی میکنه از بابک و سریع داخل ماش

ماشینش و ازش عذر خواهی کنه یا حرفی بزنه که ناگهان صدای ریموت ماشینی حواسش رو پرت میکنه. نگاهش به 

سمت چراغ های راهنمای ماشین بی ام و پارک شده کنار ماشینش می افته که مرد در ماشین رو باز میکنه و بدون 

چشمی نگاه به نانادی وارد ماشین میشه و در رو میبنده و استارت میزنه. تو ذهنش این سوال میچرخه که حتی گوشه 

اینجا مخصوص پارک ماشین اساتیده پس این مرد؟؟؟؟؟؟؟ اما تو همین لحظه و نا خوداگاه فکری شیطانی تو وجود 

افته و بعد با یه حرکت سریع ماشینش رو از پارک نانادی بیدار میشه. نانادی چند دیقه ای معطل میکنه تا مرد راه می 

در میاره و با سرعت از کنار ماشین مرد که تازه از ورودی دانشگاه خارج شده سبقت میگیره و تو آخرین لحظه 

ماشین رو به سمت ماشین مرد میگیره و با شدت آینه اش رو به آینه ماشینش میکوبه و بعد لحظه ای توقف و 

 نه بر لبش مینشونه و نگاهش رو به چشمان مرد میدوزه.لبخندی پیروزمندا

 مرد نگاهی پر تاسف به نانادی میدوزه و سرش رو آروم به طرفین حرکت میده و گاز میده و از کنارش رد میشه.
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نانادی شکست خورده تازه به این کار احمقانه ای که کرده فکر میکنه و حق رو به نگاه پر تاسف مرد میده و با 

دگی ای که دیگه نه میتونه چیزی رو عوض کنه و نه سودی داره به خودش فحش میده و پاش رو روی گاز شرمن

 فشار میده و به سمت خونه میره.

پیمان دوباره یاد دختر می افته و تقلب عجیب و در عین حال حرفه ایش. شاید اگر خودش هم اون چند سال رو با 

ونست تقلب این دختر رو بگیره. اما اون متفاوت بود. چه چیز متفاوتی تو ساینا سر و کله نزده بود امروز نمی ت

وجودش بود؟ نگاه وحشیش؟ جسارتش؟ کالم برنده اش؟ تندیش؟ یا حرف ها و تغییر موضع ناگهانیش و دفاع از 

 خودش؟ یا شاید هم اون عکس العمل احمقانه اش و تالفی کودکانش؟؟؟؟؟

 

یشه و خودش رو از پله ها باال میکشه و مثل همیشه دستش رو لحظه ای بیهوده روی با تنی خسته از ماشین پیاده م

زنگ نگه میداره و بعد با سستی کلید رو در قفل میچرخونه و در رو باز میکنه. حالش انقدر خرابه که نای قدم از قدم 

طبقه دوم و اتاق خوابش میشه.  بر داشتن نداره. خودش رو از پله های مقابل سالن باال میکشه و لحظه ای بعد وارد

تنش همچون کوره میسوزه اما بیشتر از تنش درونش داره میسوزه. نمیفهمه چشه. پرده های پنجره اتاق رو با غیض 

میکشه و در رو به روی نور میبنده و اشک از روی گونه هاش جاری میشه. دلش تنگه. گرفته. اما از کی؟ از چی؟ 

لیه؟ نکنه برا تقلبی که ازت گرفته داری گریه میکنی؟ تو که انقدر ضعیف نبودی. چت چرا؟ نانادی چته؟ این چه حا

شده؟ خوب به جهنم. مگه آسمون به زمین اومده؟ افتادی که افتادی دوباره واحد رو میگیری. گریه اش بلند تر 

 میشه و ناخوداگاه دلش میگیره و با صدایی بلند مامان رو صدا میکنه.

ان کجایی؟ چرا بازم نیستی؟ چرا همیشه حسرت به دل موندم که بیام و تو باشی؟ از وقتی هفت سالم مامان.... مام -

بود باید میومدم و پشت در با ذوق و شوقی که تو در رو به روم باز میکنی دستم رو روی زنگ میذاشتم و بعد با دلی 

رو باز میکردم و میومدم تو یه خونه خالی که  پر غم کوله ام رو از پشتم در میاوردم و دنبال کلیدم می گشتم و در

انقدر سکوتش ترسناک بود که دیوارها هم صدا میدادن و من به خودم میلرزیدم و برا فرار از این ترس و سکوت 

تلویزیون رو روشن و صداشو به عرش اعال میرسوندم. غذام رو خودم گرم میکردم و هر بار حواسم رو جمع میکردم 

رو نسوزونم تا تو بیای و بهم بگی پس کی میخوای بزرگ بشی خانوم بشی. سرگرمیم نگا کردن به  که اینبار زیرش

برنامه بر میگردیم به خانه بود که بشینم آشپزی و گلدوزی و کوفت نگاه کنم چون برنامه دیگه ای نداشت اون 

بعد تو عالم بچگی و سادگی فکر  ساعت. کیف و کتابم رو پهن کنم و مشقامو بنویسم و خودم به خودم دیکته بگم و

کنم اگه غلط نداشته باشه دیکته ام خانوم معلم میفهمه خودم به خودم دیکته گفتم، پس یه کلمه رو غلط بنویسم و 

بنویسم که یعنی تو نمره دادی بهم. مامان!! تو فهمیدی من کی  39بعد زیرش یه دایره گنده بکشم که توش یه 

ه شبایی شام نخورده همونجا دمه تلویزیون خوابم برد و صبح از اینکه تو تختم بزرگ شدم؟ هیچوقت فهمیدی چ

چشم باز میکردم میفهمیدم شماها اومدین خونه. مامان فهمیدی چه شبایی ترسیدم از اینهمه سکوت اما تو کجا 

ه خونه بچه بزرگ بودی؟ تو شرکت بابا. باالسر نقشه کش و کارمند. آخه تو مهندس معمار بودی. زن که نباید بشین

کنه. باید تو اجتماع باشه. باید رئیس باشه. مدیر باشه. دستور بده. کی گفته زن باید کهنه بچه عوض کنه، بچه شیر 

بده، بچه تربیت کنه. مگه من بزرگ نشدم؟ اونم با پوشک جای کهنه. پامم اگه سوخت اکسید دو زنگ و پودر بچه 

وب وقتی از اول بهش شیرت رو ندی عادت میکنه دیگه. اصال هم نمی فهمه بیبی جانسون بود دیگه. با شیر خشک. خ

که این دو تا چه فرقی با هم دارن. گور بابای اون گرمایی هم که میخواد وقت شیر خوردن از سینه مامانش از تن 
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کردین؟ تربیت  مامانش بگیره و اون امنیت خاطر و وابستگی. اصال برا چی باید بچه وابسته بشه. مگه من رو تربیت

باید تو ذات بچه باشه. هه. مامان چه کمبودایی داشتم و تو چشمات و بسته بودی و ندیدی. االنم کم دارمت. دلم 

هوای گریه تو آغوش تو رو داره اما کجایی؟ بازم تو همون شرکتت. پیش بابا. تو راست میگی بچه ها یه روزی میرن 

ا همدیگه. پس کار تو حتما درست بود. مامان دلم میخواست سرمو سر خونه زندگیشون تو میمونی و شوهرت بر

قایم میکردم تو سینه ات و تو آروم آروم پشتم رو میمالیدی و پا به پام اشک میریختی و وقتی خوب آروم شدم باهام 

برام حل  حرف میزدی دردمو می فهمیدی و راه و چاه رو بهم میگفتی. وقتی امتحان داشتم و تو نبودی تا اشکاالمو

کنی و بهم توضیح بدی فکر میکردی چیکار میکردم که معدلم نوزده بیست کمتر نشه تا تو آریانا رو به رخم نکشی؟ 

آره مامان کف دستم تقلب مینوشتم میرفتم سر امتحان و با ترس و لرز وقتی به سوالش میرسیدم از رو دستم جوابو 

ما چیکار میکردی؟ سرم داد میزدی که باز رو دستت خط خطی مینوشتم و تو شب میدیدی دستم روش نوشته شده ا

کردی. مامان حتی به خودت زحمت ندادی یه بار که ببینی این خط خطی رو دستم چی هست. که بفهمی تقلبه. که 

ببینی دردم چی بوده که تقلب نوشتم که بهم بگی این راهش نیست. مامان من بزرگ شدم. دختر کوچولوی با نمک 

همه حسرت یه شب داشتنشون یه ساعت تو مهمونی بقل گرفتنش رو داشتن جلوت بزرگ شد اما تو وقتی  فامیل که

برا این کارا نداشتی براش. باید خانوم میبود و خانوم بودن با این چیزا جور در نمی اومد که. هه بغل مال بچه های 

یه اسم بود. نانادی که هر بار جای نادیا به لوسه نه دختر بزرگ مامان. کل چیزی که از بچگی و دنیاش مزه کردم 

زبون میاوردین ذوق کنم که دارم بچگی میکنم و لوس مامان بابام. برا همین هنوزم با نادیا مانوس نیستم مامان. تو 

که نبودی و نیستی هنوزم مامان اما کاش ال اقل بابا بود که هر بار از کسی میشنیدم دختر عزیز دردونه باباست 

نم. بابا حتی حسرت به دل آغوش گرمه تو هم موندم. کی دیدمت اصال بابا؟ تو بیشتر از اینکه مال من باشی لمسش ک

مال کارگرای سر ساختمونات بودی. اونا بیشتر از من تو رو میدیدن. به زور ساعت هشت و نه شب شما دو تا خونه 

ر بار دهن باز کردم گفتی چیت کمه؟ اوورت خرج پیداتون میشد. یعنی کارتون مهمتر از این گرمای خونمون بود؟ ه

میکنی. هر جور کفش و لباس میخوای میخری. سالی دو بار مسافرت خارج میری. اسکی رستوران و کوفت و زهر 

مارتم که به راهه. دیگه دردت چیه؟ بابا نفهمیدی دردم درد بی درمونی بود. درد گرمی دستات بود. رو سر و کولت 

بعد از ظهر  6تن. اما تو هم برام وقت نداشتی. آریانا کجا بود؟ تو مدرسه کوفت و زهر ماری که تا پریدن و باال رف

بعد از ظهر میومد تو  6ناهارشم بدن و مثال نمونه کوفت و زهر مار تیز هوشان. بازم اون از من وضعش بهتر بود از 

دستی به سرش میکشیدین اگه جایی گیر  دفترتون پیش شماها. یه نگاهی به کیف و کتاب و درسش میکردین. یه

میکرد یکی بود براش سوالش رو حل کنه. نا شکری نمیکنم که بازم از شماها برام بیشتر محبت کرد و هوامو داشت. 

وقتی دانشگاه رفت باز تنها شدم. دیگه زندگیش تو دوستاش و تفریحای پسرونه شون بود. اما حاال اونم نیست. صبح 

بازرگانیش و شب اگه خیلی خوش شانس باشم شام میاد که با هم بخوریم. شماهام که دیگه از  میره تو اون شرکت

وقتی رفتم دانشگاه همون شام یه خط درمیونی که با هم میخوردیمم حذف کردین که با دوستات برو بیرون با آریانا 

 بخور تنها بخور. بزرگ شدی. خودت یه چیزی درست کن. 

اما کدومتون یه زنگ زدین بهم بگین مردی زنده ای؟ خوبی؟ دکتر نمی خوای بری؟ اگه دارم تو تب میسوزم  -

حرفم بزنم میخواین بگین ماشین زیر پات بود میرفتی خودت. خوش به حال اونایی که هیچی ندارن اما این همدلی و 

که خودش گرفته بده. وقتش با هم بودن رو دارن. یه مامان که براش عار نباشه دست بچه اش یه لیوان آب پرتقالی 

 اینجور وقتا طال نباشه برا پول رو پول گذاشتن و ....
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آریانا در رو باز میکنه و سکوت و تاریکی خونه بهش نشون میده که کسی خونه نیست. همونطور که پله ها رو دو تا 

دعوت به نشستن میکنه تا  یکی به سمت باال میره لحظه ای به پشت سر بر میگرده و رو به مانی کرده و اون رو

 لباسش رو عوض کنه و پایین بیاد و برن به هتلی که قراره وکیل جدید شرکت رو اونجا ببینند.

کتش رو تنش میکنه و دستش رو به سمت شیشه ادوکلن میبره که صدای موبایل لحظه ای باعث ایستش میشه. 

ما تلفن زنگ نمی زنه و همچنان صدای زنگ سرش رو بر میگردونه به سمت تخت که تلفنش رو روش گذاشته ا

گوشی ای میاد. بیشتر دقت میکنه و میبینه صدا از بیرون اتاق میاد. در رو باز میکنه و بیرون میره. صدا از اتاق نانادی 

ست. درش رو باز و چراغ رو روشن میکنه. نانادی رو میبینه تقریبا نیمه بیهوش روی تخت. بهش نزدیک میشه. 

گچه و انگار تو خواب ناله میکنه. دستش رو دراز میکنه تا صداش کنه که از گرمای دستش شوکه  صورتش رنگ

میشه. سریع دستش رو به سمت پیشونیش میبره. نانادی داره تو تب میسوزه. تازه یادش میاد که نانادی صبح هم 

ه که با بی حالی چشماش رو باز حال خوشی نداشت و از اینهمه بی فکری خودش ناراحت میشه. نانادی رو صدا میکن

 میکنه

 آریانا گرمه. دارم می سوزم. -

میدونم عزیزم. میدونم . تب داری. االن می ریم دکتر. و نانادی رو از تخت بلند و حاضرش میکنه و بعد بغلش  -

 میکنه و به سمت پله ها میره. 

ه سمتشون و مقابل آریانا با نگاهی پر سوال و نگران مانی با دیدن نانادی روی دستهای آریانا نگران خیز بر میداره ب

 می ایسته

حالش خوب نیست. سرما خورده بود و حاال هم تب داره. تبش خیلی باالست. باید ببریمش بیمارستان. تشنج میکنه  -

 یهو.

 

***** 

 

ایین تختش نشسته و با نانادی چشماش رو آروم باز میکنه و نگاه خسته اش رو به مانی میدوزه که روی صندلی پ

نگاهی مهربون بهش چشم دوخته. با دیدن چشمای باز نانادی لبخندی بهش میزنه و : سرم دومه این. تبت خیلی باال 

 بود. خیلی شانس آوردی. ولی االن خیلی پایین اومده تبت خوشبختانه. چرا زنگ نزدی؟ 0995بود. 

 به کی؟ -

 به عمو، زن عمو. آریانا. -

لخی میکنه و: اگه براشون مهم بود خودشون بهم زنگ میزدن و می فهمیدن. من از صبح تب داشتم و حالم خنده ت -

 این بود. تازه االن که خبر دارن کدومشون اینجان؟ بازم به معرفت تو.

شرکت  اشتباه نکن. آریانا باید میرفت یه قرار مهم داشتیم. هر دو باید می رفتیم اما حضور اون به عنوان رئیس -

مهمتر بود. برا همین بهش گفتم پیش تو میمونم تا اون بره و بیاد. میخواست قرارش رو کنسل کنه اما واقعا االن 

شرکت تو شرایط پیچیده ای هست. منم گرفتار دانشگاه شدم. آریانا به یه وکیل احتیاج داره که هر چه زودتر به کارا 

باشه هم مطمئن و کار بلد خیلی کم پیدا میشه. راستین رو با بدبختی  سر و سامون بده. واقعیتش کسی که هم کار بلد
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راضی کردم یه مدت بیاد کارای آریانا رو سر و سامون بده. نمی تونستیم قرار رو کنسل کنیم. چون اگه کنسل 

 میکردیم غیر ممکن بود دیگه قرار بذاره. تو درک میکنی شرایط رو . نه؟

ه بودم درک میکردم شرایط همه رو. میدونم. هر کس گرفتاری های خودش رو داره. من از وقتی یه بچه هفت سال -

تو هم از زندگی انداختم. ببخشید. پاشو برو به کارت برس دیگه. حالم خوبه سرم تموم شد خودم میرم خونه. 

 ممنونتم.

 د. بابک خیلی نگرانت بود.وظیفمه پس بلبل زبونی موقوف. راستی بابک چند بار تماس گرفت. همینطور خانومه مج -

 پسر ماهیه.  -

 دوسش داری؟ -

 مثل یه دوست. -

مانی ناگهان نگاهش کنجکاو میشه و چشم به نانادی میدوزه: ببینم یه چیزای دیگه ای هم میگفت. می پرسید بابت 

 صبح هنوز ناراحتی؟ صبح چه خبر بوده؟ دعواتون شده بوده نکنه؟

ش میشینه که خیلی سریع با یاداوری اتفاق صبح تلخ میشه و آروم زمزمه میکنه: بابک و خنده شیرین و آرومی رو لبا

 دعوا؟ نه. گفتم که بابک خیلی ماهه.

توی فکر فرو میره. نانادی سر حال نیست. انگار یه غمی تو چشماش خونه کرده. همیشه نگاه نانادی رو میتونست 

و حاال میتونه یه غم بزرگ یه سر درگمی حتی اشکایی که ریخته راحت بخونه انقدر که نگاهش صاف و ساده بود. 

 شده رو ببینه. میدونه دروغ از دهن نانادی بیرون نمیاد. پس رو به نانادی میکنه و با نگاهی عمیق

نانادی چی شده امروز؟ از چی ناراحت بودی؟بهم میخوای بگی؟ میخوای باهام حرف بزنی؟ چون هنوز نتونستی  -

 درست میگم؟هضمش کنی. 

 آره هنوز نتونستم هضمش کنم و شاید هیچوقت هم نتونم اما ازم نپرس. نمی خوام بهت بگم. -

 هر وقت خواستی خودت رو سبک کنی بدون من هستم و میتونی بهم اعتماد کنی و درد دلت رو بهم بگی. باشه؟ -

 ممنون. -

 

.... 

 

ی حال باشی ها. تو باید همیشه شر و شیطون باشی وگرنه من دیوونه سالم خواهر گل خودم. خوبی؟ نبینم اینحور ب -

 میشم. خوبی؟

 تنها سرش رو تکون میده و با غمی عمیق که تو چشماش خونه کرده آروم زمزمه میکنه: مامان اینا کجان؟

 برا یکی از پروژه هاشون مشکل پیش اومده بود مجبور شدن برن شمال. ولی فردا بر میگردن. -

اش رو آروم و بدون هیچ حرفی می بنده تا این اشک سمج پایین نیاد. خودشم نمیدونه امروز چرا انقدر ضعیف چشم

شده و دائم داره گریه میکنه. نانادی مگه دفعه اولیه که نیستن؟ تو که دیگه عادت کردی. بی خیال بابا. گور بابای 

پشت به مانی و آریانا میکنه: یه جوری لمس و بی  دنیا کرده. اما اشک سمج از گوشه چشمش فرود میاد. روش رو

 حالم. میخوام بخوابم. ببخشید. 

 نانادی چشماش رو میبنده و مانی و آریانا آروم شروع به حرف زدن میکنن.

 خوب چی شد؟ دیدی راستین رو؟ -
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 آره. -

 مشکلی پیش اومد؟ -

 نه نه. اتفاقا همه چی خوب پیش رفت. -

 د بر گشتی؟ مگه قراره شام نداشتین؟پس چرا انقدر زو -

چرا وقتی فهمید خواهرم بیمارستانه و مامان اینا هم نیستن و تو مجبور شدی پیش نانادی بمونی گفت قراره شام رو  -

کنسل کنیم و پرونده ها رو هم ازم گرفت گفت میخونه و بعد تماس میگیره یه قرار دیگه بذاریم. مرد محترمیه و 

 ه. البته ایرادی که داره اینه که سرش خیلی شلوغه. خداییش خیلی پر

 خیالت تخت راستین یا قول کاری رو نمیده یا اگه داد یعنی خیالت تخت. -

 

***** 

آریانا آروم نانادی رو صدا میکنه ولی جوابی نمی شنوه و در عوض صدای پرستاری پاسخش رو میده: بهشون دارو 

 ساعتی یا میخوابه یا نیمه خواب و بیداره. نگران نباشین.تزریق کردیم خواب آوره. تا چند 

 آریانا و مانی تصمیم میگیرن از فرصت استفاده کرده و برن رستوران نزدیک بیمارستان و شام بخورن و بر گردن.

دوباره صورت جدی مرد جلوی چشمش میاد. همون نگاه ، همون دو چشم براق و پر قدرت. همون اخم عمیق. 

ه تنش میلرزه. این چه ترسی که از این نگاه به وجودش میریزه؟ چرا مرد دائم مقابل چشمش میاد؟ انگار ناخوداگا

چیزی تو وجودشه که میخکوبش میکنه. قدرت هر حرکتی رو ازش میگیره. دوباره همون بوی گس رو تو بینیش 

به سختی سرش رو بر میگردونه  حس میکنه. دلش میریزه. چرا دست از سرش بر نمیداره؟ به بدنش حرکتی میده و

به سمت در و چشماش رو به سختی باز میکنه. انگار دو تا وزنه یک کیلویی به چشماش آویزون کردن. نه. کسی 

نیست. تنها تو خیال این گسی رو حس کرده. دوباره چشماش رو میبنده و اینبار گسی انگار تو کل اتاقش میپیچه. 

ه طرفین تکون میده تا فکر مرد رو از ذهنش بیرون کنه که صدایی تو گوشش شدید تر و نفس گیر تر. سرش رو ب

میپیچه. قدمهایی محکم و آروم که به سمتش حرکت میکنه. صدا همون صداست. جرات باز کردن چشماش رو نداره. 

دی آروم باش. لحظه ای صدا متوقف میشه و دوباره به حرکت در میاد. حاال قدم ها هر لحظه دور و دور تر میشه. نانا

تب داری. خیال برت داشته. بسه نانادی. بسه. دستاش رو آروم روی گوشش میذاره حاال صدا کمتر شده. آروم آروم 

 دستش رو از روی گوش هاش بر میداره و چشماش رو باز میکنه.

 

بسته اتاق ثابت هنوز صدای قدم ها تو گوششه که هر لحظه دور و دور تر میشن. نگاهش با حسرت بیرون در نیمه 

میشه. خیاالتی شدم. اما شاخه گل رز شیری رنگ کنار تخت ......نگاهش روی گل ثابت میمونه و با سر انگشتانش 

برگ هاشو لمس میکنه. این گل؟ یعنی بود؟ یا....؟ نه نانادی باز خل شدی؟ آخه چه دلیلی داره اون مرد بخواد اینجا 

 یدی ها. حتما آریانا برات گرفته بوده متوجه نشدی. آره. همینه.بیاد اونم با یه شاخه گل؟ هه. خواب د

 

***** 

مرد با قدمهای محکم از در اورژانس بیرون میره و به سمت ماشینش آروم حرکت میکنه. نگاه بی رنگ دختر باز 

میخوای تکرار جلوی چشمش میاد. پیمان یعنی تو هم مقصر بودی؟ واقعا چرا اینکار رو کردی؟ چرا پیمان؟ دوباره 

 کنی؟ دوباره میخوای بری سر خط؟ مگه اون بار جواب داد که دوباره میخوای امتحان کنی؟ که چی بشه؟ 
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مرد آروم دستش رو الی موهاش فرو میبره و نفسش رو پر صدا بیرون میده و با نوک پا ضربه ای به سنگ کوچیک 

 فکرش یه جای دیگه ست. سالهای خیلی دور. شایدم نزدیک.جلوی پاش میزنه و دوباره این کار رو تکرار میکنه. اما 

 

.... 

 

استاد خواهش میکنم. مشروط میشم. خواهش میکنم این بار رو ندید بگیرین. اگه مشروط بشم مجبورم ترم دیگه  -

ره. تازه برا خاطر این سه واحد دوباره حدود صد و پنجاه هزار تومن بدم. به خدا برام سخته. پدرم شرایطش رو ندا

مجبور میشم فقط یازده واحد بردارم. بعد از اون طرف یه ترم دیگه به ترمام اضافه میشه و یه شهریه ثابت چهار صد 

 تومنی دیگه هم اضافه میشه. ازتون خواهش میکنم ندید بگیرین این بار رو.

ار دیگه چشمم رو نمی بندم. هر اون موقع که تقلب میکردی باید فکر این جا هاشم میکردی. بهت گفته بودم اینب -

ترم سر جلسه نشستی و یه جور تقلب آوردی. هر بار خودم رو به ندیدن زدم. گفتم من استادم نه مراقب پس ندید 

 میگیرم اما هر بار کارت رو تکرار کردی. بهت هشدار داده بودم دفعه بعدی در کار نیست. پس برو بیرون. 

بختی؟ چی میفهمین از اینکه بگم بابام با بدبختی و عملگی خرج دانشگاهم رو در  شما چی میفهمین از نداری و بد -

میاره تا بتونم درسم رو ادامه بدم؟ برا شما چه اهمیتی داره؟ آره یک کالم برم بیرون. مشکل منه که از کجا میخوام 

 رو بدم.ترم بعد پول واحد رو در بیارم. مشکل منه که از کجا میخوام شهریه یه ترم اضافه 

دقیقا مشکل شماست. میدونید مشکل اصلی از کجاست؟ از اینجاست که یک بار حاضر نشدین به این فکر کنین که  -

به جبران اینهمه زحمتی که پدرت داره میکشه و این پولی که جون میکنه تا در بیاره و بده جنابالی دانشگاه ثبت نام 

که با پول همون بابا میخری رو بدی و ازش به عنوان مرجع تقلب  کنی، به خودت زحمت خوندن اون چهار تا کتابی

 نویسی استفاده نکنی که سر تا ته سال خاک بخوره و ته سال هم.... برات متاسفم.

وقتی نمی فهمم چی رو بخونم؟ وقتی تو نیم وجب اتاق سه تا خواهر و برادر ریز و درشت دارن تو سر و کله هم  -

 ؟میزنن چطور چیزی بخونم

 اینا همش بهانه ست خانوم. برو کتاب خونه بشین بخون. -

 شب کدوم کتاب خونه برم؟ 32ساعت  -

 شب یاد درس خوندن می افتین؟ 32شما تازه  -

نه تازه نه شب از سبزی پاک کنی خالص میشم. نفس امثال شما از جای گرم بلند میشه. من از دانشگاه نرسیده  -

تومن بذاره کف دستم اونم با هزار منت و مثل سگم ازم کار بکشه.  353بشم که ته ماه  باید برم منشی یه شکم سیر

شب نرسیده یه دستم تو  7تازه اونم اگه به ته ماه برسه و نخواد همه جور سو استفاده ای هم ازم بکنه که. ساعت 

م تو کتاب خواهرم تا دیکته سفره مامانم باشه و سبزی های مردم رو پاک کنیم و خورد کنیم و سرخ کنیم یه دست

اش رو بهش بگم و ... . ما برا یه لقمه نون باید جون بکنیم کسی جلومون سفره هفت رنگ پهن نکرده. با حقوق 

عملگی سر ساختمونم یه زندگی با سه تا بچه قد و نیم قد و یه شهریه دانشگاه آزاد در نمی یاد. حتما میگین وقتی 

ه آزاد اما به بابام چی میگفتم که چشم امیدش من بودم و فردایی که میخواست زیر نداشتی غلط کردی رفتی دانشگا

سنگم شده برام بسازه تا منم یکی بشم مثل شما. سرم رو باال بگیرم و برا خودم کسی بشم. محتاج یه نون شب 

 نباشم. 

 بهت کمک میکنم. -
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اشیم. اگه حرفی زدم برا کمک گرفتن نبود که اگه یه عمر صورتمونو با سیلی سرخ نگه داشتیم که محتاج کسی نب -

 میخواستم زیر دین هر کس و نا کسی برم راهای آسون تری هم بود. 

نمیخوام همینجوری کمکت کنم. بهت کار میدم. بیا تو دفتر من هم با رشته ات یکیه هم یه چیزی یاد میگیری هم  -

حقوقش بیشتره. اگه میخوای بهم ثابت کنی که رو ناچاری سرت خلوت تره و میتونی به درساتم برسی سر کار همم 

 تقلب میکنی این بهترین فرصته که حرفت رو ثابت کنی. بهت میتونم اینجوری فرصت بدم. 

 

.... 

 

سرش رو با شدت تکون میده. انگار میخواد هر جوری که شده این افکار رو از ذهنش بیرون کنه. افکاری که هنوز 

 م وجودش رو در بر گرفته. هم مثل خوره تمو

پاش رو روی پدال گاز فشار میده و پنجره رو تا ته پایین میده. باد همچون سیلی های پیاپی تو صورتش فرود میاد. 

پشت چراغ قرمز می ایسته و دوباره اون نگاه سبز وحشی جلوی چشمش میاد. درست به وحشی گری نگاه مریم. 

 یم نه ساینا....ناخوداگاه پوزخند میزنه.... هه مر

 

***** 

 

 بابک و سارا روبروی نانادی تو اتاقش مینشینند و هر کدوم سعی میکنن به شکلی حال و هوای نانادی رو عوض کنن.

بابا چرا انقدر بی حالی نانادی؟ تو که از خدات بود این کالسا رو بپیچونی حاال چی شده که انقدر تو هم رفتی به  -

 ه نیومدن؟خاطر دو روز دانشگا

 تنهایی خونه آزارم میده بابک. باید صبح تا شب تو تختم از این طرف به اونطرف بشم و در و دیوار تماشا کنم. -

ای بابا خوب این که مشکلی نیست دختر. اون موبالت رو که ازت نگرفتن. یه کم بازی کن. ماشاال تو دانشگاه که  -

 ول کن این بازی نبودی.

کردن با موبایل همون سر کالسه. اینجا حوصله هیچ کاری ندارم. اه اصال حالم گرفته ست. نمیدونم  سارا کیف بازی -

 چمه.

خوب اینکه تعجبی نداره عزیزم. حالت گرفته ست چون بعد فالن سال یه بی شعوری به خودش جرات داده ارت  -

 تقلب گرفته.

مکن بود بتونه بفهمه. من که تو شوک بودم. هه االن میدونی آخ آخ دیدی سارا؟ به قران خیلی تیز بود وگرنه غیر م -

چند نفر اگه بفهمند منو میخوان دست بندازن؟ ضایع شدم رفت پی کارش. پسره خود شیرین. حاال انگار میمرد 

 روش رو بکنه اونطرف که یعنی من ندیدم. شانس بیارم مانی نفهمه وگرنه هیچی دیگه.

ه کم کم داره به همون حال قبل بر میگرده و روحیه شر و شیطونش پرتقال مقابلش رو بابک که میبینه نانادی دوبار

 پوست میکنه و جلوی نانادی میگذاره

بخور دخترم. بخور دهنت خشک شد انقدر این مراقبه رو مستفیض کردی. بخور جون بگیری که باید بریم پیداش  -

 ا رو گرفته.کنیم یه حال حسابی ازش بگیریم که حال این نانادی م

 بابک ترم تابستون کی ثبت نامشه؟ میدونی؟ -
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 آره چطور؟ -

خوب معلومه چطور. برم این واحد کوفتی رو بگیرم که ترم بعد از شما نخوام جدا شم. آخه المصب پیش نیاز هم  -

 بود. تا پاس نکنم نمی تونم دو رو بگیرم. 

 و نگیره.فقط خواهشا بشین اینبار بخون که باز یکی مچت ر -

 نه بابا. اونم چون حالم خوش نبود تونست مرتیکه بفهمه وگرنه عمرا می فهمید. خیالت تخت. -

 خیلی کله شقی دختر.  -

 نانادی؟ -

 بله مامان؟ -

 من دیگه دارم میرم. شب دیر میایم. زنگ بزن برات شام بیارن. باشه عزیزم؟ -

 باشه مامان. نگران نباشید. -

ای نانادی غم ناگهانی توش رو میخونه و لحظه ای خودش رو با نانادی مقایسه میکنه و عکس العمل بابک از چشم

مامانش وقتی فقط سرش درد میکنه که چطور مثل پروانه دورش میگرده و حاال.... سعی میکنه این افکار رو از 

 خودش دور کنه و با خنده رو به سارا میکنه: ببینم سارا آشپزی بلدی؟

 از این سوال نا به هنگام بابک لحظه ای جا میخوره و نانادی با خنده رو به بابکسارا 

هوی هوی. ببینم نکنه یادت رفت میخواستی منو بگیری؟ حاال آشپزی سارا میخوای ببینی چطوره؟ ای روزگار.  -

ابک. اصال نامه هامو پس شانس رو میبینی تو رو خدا. آریانا و مانی کم بودن حاال اینم چسبید بهش. خیلی نامردی ب

 بده بهم.

 کدوم نامه ها عزیزم؟ عاشقانه هاشو نمی تونم پس بدم باید از روش برا سارا تقلب بنویسم. -

 بیچاره تو عرضه این کارا رو نداری که. بیا خودم برات بنویسم تو حفظش کن تابلو نشی. -

ه هم میزنند و میگن و میخندند. بابک از روی تخت لحظه ای بعد تمام غم ها فراموش شده و سه تایی تو سر و کل

 بلند میشه و دست نانادی رو هم میگیره و به سمت آشپزخونه میرن. نگاه مهربونش رو به چشمای نانادی میدوزه 

خوب حاال شما اینجا رو صندلی بشین من برات یه سوپ حسابی درست کنم این سارا هم ببینیم یه شفته پلو با  -

 ت میتونه برامون درست کنه یا نه.دریای خورش

 نانادی از اینهمه محبت قطره اشکی آروم روی گونه اش میشینه و رو به بابک

بابک هیچوقت فکر نمیکردم یه روزی همچین دوست خوبی پیدا کنم. ازت ممنونم. سارا از تو هم ممنونم. از  -

 عصری که اومدین انگار دنیا رو بهم دادین. االنم که...

ک بین کالم نانادی میپره و با لبخند آروم دستش رو نوازش میکنه: بیچاره ببین چه گندی بدیم جای شام بخوری. باب

من جای تو بودم زنگ میزدم از بیرون برام شام بیارن که سر گشنه زمین نذارم اونوقت تو رمانتیک شدی برا ما. برو 

 مت کور خوندی.قربونت اگه فکر کردی با این حرفا خر میشم میام میگیر

 ای تو ذاتت. باز از تو تعریف کردم. -

نانادی بشقاب ها رو روی میز میچینه و ساالد رو سس میزنه و بابک سوپ جو رو توی ظرف میکشه و سارا هم برنج 

رو توی دیس و کباب های ماهیتابه ای رو هم تو دیس میکشه و روی میز میگذاره و هر سه با لبخند به کباب های 

 سوخته و برنج شفته نگاه میکنند و سر میز میشینند. نیمه
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نانادی رو به سارا میکنه و با خنده: ای خاک تو سرت سارا. آبرومون رو بردی با این غذا پختنت. جای این آریانا و  -

 مانی خالی بیان ببینن چشمشون کی رو گرفته

رو داخل آشپزخونه میکنه و از دیدن سارا و بابک کی جای من و مانی رو خالی کرد؟ ما اینجاییم و همزمان سرش  -

 لحظه ای متعجب میشه اما سریع خودش رو جمع و جور میکنه و رو به اونها سالم بلند باالیی میکنه

به به هی میگفتم این بوهای خوب از کجا میاد نگو از خونه خودمون میاد. ببینم میخواستین تنهایی بخورین؟ خوب  -

 داره و سر به زنگاه رسیدم.شد مادر زنم دوسم 

 مانی هم با لبخند کنار اپن میرسه و سالم میکنه

 بدو مانی. بدو که مادر زن جفتمون خیلی دوسمون داره. به موقع رسیدیم. بیا بشین. خوب ببینم حاال کی پخته؟ -

 نانادی نگاهش رو به صورت قرمز سارا مینداره و با شیطنت رو به آریانا

 این که گفتن نداره. از ظاهرش معلومه کی پخته دیگه. من که میدونی دست پختم حرف نداره.عزیزم دیگه  -

 پس دست پخت سارا خانومه. به به عجب سوپی هم شده. بوش تا تو خیابونم میومد. -

ون درست بابک ریز ریز میخنده و سر سارا زیر تر میره و نانادی با خنده رو به آریانا: نه عزیزم. سوپ رو بابک ج -

 کرده. اون پلوی قد کشیده و کبابای حرفه ای رو سارا جون درست کرده.

مانی لبخندی روی صورتش میشینه و آریانا با جدیت رو به سارا با لبخندی مهربون: عالیه سارا خانوم. حرف نداره.  -

 داخته بود ما رو. مگه نه مانی؟چه قدی هم کشیده برنج. چه کبابی بوش تا تو خیابونم میومد. نمیدونین چه به هوس ان

 دستتون درد نکنه سارا خانوم واقعا حق با آریاناست. -

ای خاک تو سر زن ذلیل جفتتون. بابک جون تا اینا از این دست پخت خوشمزه سارا جون میخورن یه مالقه دیگه  -

چون هیجکس دیگه انگار غذا  از این سوپ خوشمزه ات برا من بریز که مثل اینکه خودم باید بخورم و تعریف کنم

 شناس نیست اینجا.

سارا سرش رو پایین میندازه و آروم رو به آریانا: راستش من تا حاال غذا نپخته بودم برا همین انقدر افتضاح شد  -

 همه چی. شرمنده

 آریانا با لحن کامال جدی رو به سارا: ولی به نظر من عالی شده. حرف نداره. مگه نه مانی؟ -

ی طبق معمول و اخالق همیشگیش که عادت به تغریف الکی نداشت رو به سارا: خانم مجد باالخره همه چیز یه مان

شروعی داره و برای شروع خیلی خوبه غذاتون. حاال فرصت زیاده و میبینم روزی که دست پخت عالی تون رو 

 بخوریم.

 ب بود؟ببینم استاد حاال دست پخت این بابک جون من چطوره؟ سوپش خو -

 مثل همه چیزشون بیست. حرف نداشت. -

 ممنون شما لطف دارید. -

نانادی رو به بابک: میگم بابک جون خیاطی ات هم بیست هست حاال؟ تو آشپزی از کجا بلدی بابا؟ اه نشد تو یه  -

 چیز ما از شما سر تر باشیم.

 رین. شکست نفسی میکنین.بابک با نگاهی گرم رو به نانادی: شما تو همه چیز از ما سر ت -

 

.... 
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 سارا در حالیکه نانادی رو به بیرون آشپزخونه میفرسته: ظرف ها با من. تو برو بشین.

 آریانا رو به سارا: منم کمکتون میکنم. -

و نانادی دست مانی و بابک رو میگیره و رو به سارا و آریانا: پس نسکافه بعدشم با جفتتون. و به سمت سالن میره 

 نگاه ممنونش رو بی هیچ کالمی به چشمای بابک میدوزه که تنهاییش رو به بهترین لحظه ها تبدیل کرده.

 رو به مانی میکنه و با لبخند: ممنونم مانی. میدونم خیلی گرفتاری و به خاطر من اومدی. شرمنده ام. -

تنها نباشی. من کاری نکردم. از دوستاتم ممنون از آریانا ممنون باش که با اونهمه گرفتاری پا شد که بیایم تا تو  -

 باش. دوستای خوبی داری. قدرشون رو بدون که همچین دوستایی کم پیدا میشه

 

 ببینم تو برا چی ترم تابستونی گرفتی اصال؟ -

 میخواستم ببینم فضولم کیه. -

ری دانشگاه عوضش شیش روزه دیگه چه بد اخالق. خوب حاال که گرفتی دیگه غر زدنت چیه؟ یه روز در هفته می -

داری غر میزنی. تازه دیگه هم که تموم شد ترم. بس کن غر غر کردناتو. حاال هم این بند و بساطت رو از رو این میز 

 جمع کن. مهمون دارم.

 تو خونه؟ -

 ایرادی داره؟ -

د یه کتاب رو تقلب بنویسم. تو دفترت رو ازت گرفتن مگه؟ اصال خوشم نمی یاد. من پس فردا امتحان دارم بای -

 اتاقم نمی تونم. میزم کوچیکه.

 کاغذاتم همچین بزرگ نیستن که جا نشند. جمع کن برو تو اتاقت. بگذار پیش غریبه ها برامون آبرو بمونه. -

 برو بابا دلت خوشه. تقلب نوشتن شد بی آبرویی؟ -

ید شرکت قرار دارم. تازه مانی هم قراره بیاد. میدونی که وای نانادی جمع کن اون کیف کتابت رو. من با وکیل جد -

برسه تقلب هاتو ببینه باز سر به سرت میذاره. تازه برا خودت میگم. جلو دو تا وکیل برا خودت آبرو بخر که فردا تو 

 یه دادگاه دیدیشون نگن این از این وکیل قالبی هاست.حاال خود دانی.

واد اینا ندارن به من چه. تازه شاید این وکیل جدیدتون یه کم عقل و شعور داشته غلط میکنن. این کارا عرضه میخ -

 باشه و یه تجربه هایی هم تو این زمینه داشته باشه با هم مبادله روش کنیم.

هه. هیشکی هم نه و راستین. دلت خیلی خوش. از من میشنوی تقلباتو جمع کن. چون تو دانشگاهتون استاده. بزنه  -

 ت بشه فاتحه ات خونده ست ها. و استاد

 برو بابا. مثال مانی که استادمه چیکار کرده که این بتونه. -

ماشاال کمم نمی یاری ها. ال اقل یه کم جمع و جورشون کن یه گوشه بذار تا مهمونام بیان و برن. البته اگه میخوای  -

 بشینیم.بنویسی بهتره جمعشون کنی تو اتاقت چون ما ممکنه بیایم تو حال 

 لج نکن دیگه. برین تو مهمون خونه. عوضش منم براتون قهوه میارم. باشه؟ -

 بد فکری هم نیست. باشه پس خواهشا این لباسا رو برو در بیار یه بلوز شلوار درست بپوش. -

 مگه اینا چشه؟  -
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که همه جاش پاره پوره بگو چش نیست. تاپت که همش رو سر شونه ات ول افتاده یه بندش. شلوار جینت هم  -

 ست. آخه اینا چیه میری پول بی زبون رو میدی باالش. 

 الزمه عزیزم. اینجور شلوارا خصوصا برا سر جلسه امتحان الزمه. -

 ها؟؟؟؟؟؟ قاطی داری تو هم ها. االن چه ربطش به امتحان؟ -

 خوب خنگی دیگه. دارم تقلب ها رو آماده میکنم. ای بابا. -

 از کارای تو در نمی یارم. ولی جان من مهمونم اومد با این تاپ و شلوار نیا جلوش. آبرومو نبر خواهشا. من که سر -

 با صدای در نانادی سریع بلند میشه و به سمت اتاقش میره و آریانا هم به سمت در. 

 

***** 

 

آریانا متوقفشون بکنه مانی مبل رو به  مانی به سمت هال میره و پیمان هم به تبع اون به همون سمت و قبل از اینکه

پیمان تعارف میکنه و نگاه پیمان روی میز ثابت میشه. مانی نگاه پیمان رو دنبال میکنه و با لبخندی روی صورتش رو 

 به پیمان

 این دختر عموی من روزگارش بی تقلب نمیگذره. کنکورم با تقلب قبول شد اونم با رتبه سه. -

ی بهت زده به مانی خیره میشه و بعد به حال طبیعی بر میگرده و رو به مانی: پس وای به حال پیمان نگاهش لحظه ا

 اون مملکتی که ایشون بخواد وکیلش باشه. 

اینم اینجوریه دیگه. ولی کارش حرف نداره. از بگچی با تقلب بزرگ شده و تا حاال هیچکس نتونسته مچش رو  -

تقلب از این دختر بگیرم بلکه سرش به سنگ بخوره و دست بکشه از این کارا بگیره. من یکی خودم رو کشتم تا یه 

ولی نتونستم. میبینید؟ مدل تقلب نویسی هاشم خاص خودشه. مثال من نمی فهمم رو این کاعذ روغنی به این نازکی 

 اونم با این مداد چطوری میخواد بخونه نوشته ها رو.

و ناخوداگاه دهان باز میکنه و رو به مانی با لحنی عصبی: میخواد زیر  پیمان دوباره چیزی تو ذهنش زنگ میزنه -

 چیزی فیکسش کنه که روی یه سطحی قرار بگیره و رنگ اون سطح نوشته ها رو پر رنگ و خوانا کنه براش.

ن: بابا برم این اینبار مانی و آریانا با تعجب به صورن پیمان خیره میشن و بعد از چند ثانیه آریانا با خنده رو به پیما

نانادی رو صدا کنم بیاد که خر شانس تیرش به خوب جایی خورده. قبل اومدنتون میگفتم این تقلبات رو جمع کن 

آبرومون میره داشت میگفت شاید این دوستتون از شما عاقل تر بود و یه راهای جدیدی هم بلد بود بشینیم تبادل 

 روش کنیم.

ه آریانا: نه آریانا خان من اهلش نبودم ولی خوب استاد بودن و سر جلسه بودن بهم پیمان زهر خندی میزنه و رو ب -

 چیزای زیادی نشون داده.

مانی رو به پیمان: میگم پس میخوای سر این امتحان نانادی خبرت کنم یه سر بیای دانشگاه سر جلسه بلکه تو  -

 تونستی یه تقلبی از این بگیری این زبونش رو کوتاه کنه.

 خنده تلخ پیمان با صذای سالم سر زنده نانادی قاطی میشه و  -

 بیا نانادی. بیا یه متخصص تقلب گیری پیدا کردم برات. بیا شاید بهت یه چند تا روش گفت. -
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دوباره همون بوی گس تو شامه اش میپیچه. انگار این خیال نمیخواد حتی یه ثانیه رهاش کنه. فکرش رو سعی میکنه 

با خنده ای سر خوش رو به آریانا و در حالیکه به سمت مرد که پشت به او نشسته حرکت میکنه: از آزاد کنه و 

 متخصص های تقلب گیری آبی گرم نمیشه آریانا. تقلب ما رو نگیرن راه تقلب یاد دادن پیش ک...

ونه و با نگاه لبخند روی صورت نانادی هر لحظه تلخ تر و اخم روی پیشونیش عمیق تر و حرف در دهانش میم

 وحشی به صورت مرد خیره میشه و تنش سرد و سرد تر و سکوتش سنگین تر میشه.

 مرد با احترام مقابلش می ایسته و با صورتی بی حرکت و بدون کوچکترین لبخند یا اخم سالم کوتاهی میکنه.

به سمت کاغذ های روی میز نانادی بدون اینکه حتی زحمت جلو بردن دستش رو بده رو به مرد سری تکون میده و 

 میره و شروع به جمع کردنشون میکنه.

مانی و آریانا خیره به حرکت غیر عادی نانادی همیشه خونگرم و سرخوش نگاه میکنند و این پیمانه که دوباره 

 سکوت رو میشکنه: خانومه راد...

 حرفش رو با عصبانیت قطع میکنه: نانادی... -

نم فکر نمیکنید بهتره به جای تقلب بشینید بخونید کتاب رو ؟ فکر نکنم کار چندان سخت و بله بله خانم نادیا ببی -

 وقتگیری باشه.

 اینجوری بهتره. -

 اگه احیانا ازتون تقلب بگیرن چی؟ می ارزه؟ -

 فقط یه نفر میتونه ازم تقلب بگیره که اونم امیدوارم دیگه چشمم بهش نخوره. -

پر خشم نانادی نگاه میکنه و بین حرفشون می پره: ببینم نانادی از چی حرف میزنی؟ کی مانی با تعجب به صورت  -

 میتونه تقلب از تو بگیره؟ جریان چیه؟ یعنی واقعا چنین کسی رو می شناسی تو؟

نانادی نگاهش رو به چشمای پیمان میدوزه و با صدایی خشمگین: آره می شناسم. همون کسی که برای اولین و  -

 آخرین بار ازم تقلب گرفت. مطمئنا

 آریانا با صدای کامال متعجب: هااااا؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 مانی با تعجب: جان من راست میگی نانادی؟ کی؟ ها؟ -

 از خودش بپرسین. قطعا براش خیلی افتخار بوده. -

ن داره. نگاهش برگه ها تو دستش بر میگرده که نگاه پیمان رو میخکوب روی صورتش میبینه. انگار حرفی برای گفت

گرمه و از گرماش گرم میشه. پشت میکنه و آخرین چیزی که میشنوه تنها یه زمزمه ست: نکن اینکار رو. بشین 

 بخونش.

 

.... 

 

هنوز صدا از پایین میومد. نانادی برگه های تقلب رو جلوش گذاشته بود و اشک آروم آروم روی گونه اش پایین 

ده. اون نگاه، صدا. انگار فیلمی بود که تو مغزش مدام تکرار میشد و دستش میومد. خودش هم نمیدونست چش ش

روی کاغذ بی حرکت مونده بود. این چه نگاهی بود که اینجور دستش رو بی حرکت کرده بود؟ نانادی حواست 

ل و کجاست؟ بسه دیگه. باید تقلباتو بنویسی. پس بیخیال این مردک شو. چی بود اسمش؟؟؟؟ راستین؟؟؟؟ تو حا

 هوای خودش بود که در باز و آریانا سرش رو توی اتاق کرد



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تقلب 

4 9  

 

 نانادی؟ -

 جانم؟ -

 میشه زنگ بزنی شام سفارش بدی و بعدم بیای پایین میز رو بچینی برا شام؟ -

 باز هم نتونست به آریانا نه بگه. آروم سرش رو به عالمت باشه تکون میده و آریانا بوسه ای براش میفرسته و از اتاق

بیرون میره و نانادی سرش رو بین دستاش میگیره و روی تخت میشینه. دستش به سمت تلفن میره و شماره 

رستوران رو میگیره. اما بوق اشغال انگار بهش دهن کجی میکنه. ناخوداگاه تمام ناراحتیش رو سر تلفن خالی و روی 

نگاهی رو روی خودش حس میکنه. آروم سرش  تخت پرتش میکنه و از روی تخت بلند میشه و به سمت پله ها میره.

رو بلند میکنه و باز همون نگاه. نمی تونه تحملش کنه پس سرش رو میندازه پایین و بی توجه پله ها رو پایین و از 

مقابل هال میگذره و وارد آشپزخونه میشه و مشغول درست کردن شام. خودش هم نمی دونه چرا میخواد خودش 

ساله بود برای خودش میکرد و همیشه هم یه جاش رو میسوزوند و بعد  30 32که از وقتی غذا درست کنه. کاری 

 اشک میریخت برای خودش که باید غذاشم خودش درست میکرد. 

همیشه بهترین روز هفته براش شنبه ها بود که از شب قبل چیزی برای نهارش مونده بود و فقط باید گرمش میکرد. 

ن غذا براش دلچسب شده بود. انگار تو اون لحظه تنها چیزی بود که باعث میشد فکر اما حاال انگار درست کرد

مشغولش کمی آروم شه. الزانیا رو آماده کرد و توی فر گذاشت و بعد تیکه های فیله مرغ رو توی تخم مرغ و آرد 

آبلیمو گرم کرد. حاال  سوخاری فرو برد و داخل ظرف روغن انداخت و بعد ذرت و هویج پخته رو با یه مقدار کره و

انقدر مشغول بود که فرصتی برای فکر کردن نداشت و این آرومش کرده بود. دوباره نگاهش رو روش حس میکنه 

و سرش رو باال میگیره و این همزمان میشه با ریختن قارچ های پودر زده داخل روغن. نگاه مرد پر از سوال و فکر 

دای جیغ خودش از جا میپره و نگاهش به صورت ترسان پیمان و قامت نیمخیز نانادی دنبال پیدا کردن سوال که با ص

شده اش می افته که دوباره روی مبل میشینه و تنها با نگاه همراهیش میکنه. نگاهی که نگرانی توش موج میزنه اما یه 

 "چرا"عالمت سوال تو ذهن نانادی نقش میبنده و اون تنها یک کلمه ست. 

مت دهنش میبره و طبق عادتی که از بچگی تو سرش مونده لبش رو روی دستش قرار میده و روی دستش رو به س

 آروم با زبونش لیس میزنتش که آریانا وارد آشپزخونه میشه و:

 باز تو خودتو سوزوندی؟ آخه دختر چرا خودتو به زحمت انداختی من که گفتم زنگ بزن بیرون سفارش بده.  -

 و کج میکنه و : اشغال بود.نانادی با سادگی سرش ر -

 ها؟؟؟؟ خوب تا ابد که اشغال نمی موند. باالخره آزاد میشد. -

 حوصله صبر کردن نداشتم. -

نانادی تو چته؟ چرا چند ماهه انقدر عوض شدی؟ انگار از یه چیزی ناراحتی. چیزی شده؟ همش بی حوصله ای. تو  -

 که اینجوری نبودی.

شینه و با سرخوشی: نه بابا. خیاالتی شدی. خیلی هم سر حالم. حاال بدو برو بیرون یه کم لبخند شیرینی رو لبش می -

 تبلیغ شامم رو بکن تا صداتون کنم بیاین.

گونه نانادی رو میبوسه و با لبخند: غذاهای تو تعریف نمیخواد خودشون عالی اند. هر کی یه بار بخوره یه عمر  -

 مشتری میشه.
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خیال شو. زنگ میزنم براتون غذا بیارن. حوصله مشتری شدنه این راستین جون عنقتون رو  پس قربون دستت بی -

 ندارم به جان تو.

خنده بلندی میکنه و همزمان با خروجش: دلتم بخواد. کم براش سر و دست نمی شکنن. یکیش رو که زیاد مالقاتم  -

 میکنیم. خوب چیزی هم هست جای خواهری.

ناگهان چیزی تو وجودش میریزه و خورد میشه. انگار دلش هری میریزه پایین. نگاهش پر خودش هم نمیدونه چرا 

غم میشه و این نگاه از چشم پیمان دور نمیمونه و ناخوداگاه به فکر فرو می برتش. هنوز تو فکره که با صدای آریانا 

 که برای شام دعوتشون میکنه از فکر بیرون و از جا بلند میشه.

همون نانادی خانوم گل هستیم. بهتون اطمینان میدم دست پختش از دست پخت مامانم هم بهتره امشب شام م -

 پیمان جان.

 میزی که چیدن که حرف نداره بویی که راه انداختنم که دیگه سخن گفتنی نیست. تا ببینیم مشک چطوری هست. -

ا قطعه مرغ داخل بشقابش شروع میکنه به بازی دیگه میلی به خوردن نداره. انگار اشتهاش یک باره کور شده باشه. ب

کردن و در همون حال نگاهش رو میدوزه به آریانا، مانی و پیمان. همه شون سرگرم خوردن هستن. شاید اگه شرایط 

دیگه و کس دیگه و یا حتی قبل از حرفای آریانا بود االن تمام فکرش دور این میچرخید که به نظر پیمان دست 

خوبه یا نه. لذت میبره از خوردنش یا نه. تو نگاهش اون تحسینی که همیشه تو نگاه همه فامیل  پختش چه جوریه.

ساله که چنین دست پختی داشته باشه مثال زدنیه در نوع خودش  31بوده هست یانه. میتونه درک کنه که یه دختر 

و تنهاییش و اشکاشو که آرومش کنه. یا نه. اما حاال حتی حوصله سر میز نشستن هم نداره. دلش اتاقش رو میخواد 

 دلش خرس پشمالوشو میخواد که بگیره تو بقلش و محکم به خودش بچسبونه و ....

 ناگهان با صدایی از جا می پره: نادیا خانوم شما نمیخواین میل کنید خودتون؟ -

 اخماش رو تو هم میکشه و رو به پیمان: من نانادی هستم. اینو فراموش نکنید. -

ریلکس نگاهش رو به چشمای نانادی میدوزه: اما نادیا زیبا تره. نانادی خیلی بچه گانه ست. به نظر خودتون اینطور  -

نیست؟ من نمی فهمم چرا بعضی دختر خانوم ها از اسم خودشون فرار میکنن و میخوان اسم دیگه ای داشته باشن. 

انوم رو القا میکنه. بهتون پیشنهاد میکنم رو این اسم خودتون بسیار زیباست و حس بزرگی و وقار و منش یه خ

تعصب کودکانه تون تجدید نظر کنید. البته این نظر شخصی منه و توضیح دادم که دفعه بعد باز از نادیا خوندنتون بر 

 من خشم نگیرین.

گه چشم میدوزه نگاه وحشی دختر رو باز روی صورتش میبینه اما به روی خودش نمی یاره و با لبخندی آروم بار دی

 به اون جنگل وحشی و زمزمه میکنه واقعا دست پخت عالی ای دارید. حیفه خودتون میل نکنید. 

 دندون هاشو روی هم فشار میده و تو دلش زمزمه میکنه کوفت بخوری. گیر کنه تو گلوت.

میکنه و ناخوداگاه  ناگهان با سرفه های پیمان به خودش میاد و پشیمون از حرفی که زده. دست و پاش رو گم

فکرش رو بلند به زبون میاره: به خدا نمیخواستم واقعا تو گلوتون بپره. باور کنین. بغض تو گلوش میشینه و همزمان 

 لیوان رو به سمت پیمان میگیره و پاسخ پیمان تنها لبخندی مهربان به اینهمه پاکی و سادگی دخترکه.

 

 

بار دیگه مرتبشون میکنه و بعد با چسب روی پاش میچسبونه و شلوار نگاهش رو روی برگه ها میچرخونه و یک

جینش رو پاش میکنه. حاال دقیقا جای تقلب ها با جای ریش ریش های پاره شده شلوار جین یکیه. روپوشش رو تن 
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بخند رو میکنه و از در بیرون میره. مدام تو ذهنش ناخوداگاه جای هر تقلب رو مرور میکنه. هر چی سعی میکنه تا ل

لبش بیاد انگار جایی برای لبخند روی لبش نیست. پاش رو روی پدال گاز فشار میده و با آهنگ شادی که توی ضبط 

 میگذاره سعی میکنه به زور شادی و سرخوشی رو به خودش هدیه بده.

.... 

 

راقب هست. با خیال روی صندلی میشینه و آروم مراقب ها رو زیر نظر میگیره. توی کالس نشسته و تنها یک م

 راحت لبخند میزنه و روی صندلی لم میده و پاهاش رو روی هم میندازه و منتظر تا برگه ها پخش بشه.

لحظه ای بعد سکوت تمام کالس رو در بر میگیره و زن شروع به قدم زدن میکنه و نانادی برگه سوال ها رو نگاه 

منتظر تا مراقب از جلوش رد و به انتهای کالس بره و بعد آروم میکنه. حاال دقیق جای هر سوال رو میدونه و تنها 

روپوش رو کنار میزنه و پاش رو خم میکنه. با خم شدن پاش قسمت پاره شده شلوار جین از هم باز و برگه چسبیده 

و شده روی پاش معلوم میشه. هنوز شروع به خوندن نکرده همون قدمها تو گوشش میپیچه و ثانیه ای بعد پیمان ر

میبینه که باال سرش ایستاده. نگاهش رو به چشمای وحشی پیمان میدوزه که عصبانیت توش شعله کشیده. پیمان باال 

 سرش بی حرکت می ایسته و نانادی عصبی منتظر تا از کنارش رد شه و بره.

ده روی برگه پیمان آروم خم میشه و روپوش نیمه برگشته نانادی رو روی پاش میکشه و همونجور با سر خم ش -

 نانادی و به شکلی که انگار داره جواب سوالی رو میده، زمزمه میکنه:

من همین جا ایستادم تا برگه تون رو بدین. کوچکترین تقلبی بکنید برگه رو خط میکشم پس بهتره به فکر تقلب  -

 نیفتید. حاال شروع کنید به جواب دادن.

ش سوال که پنج سوالش رو باید جواب بده و باالی برگه تاکید شده نانادی با وحشت نگاهش رو برگه میدوزه. ش -

اگر به شش سوال پاسخ بدین درست ترین جوابتون محاسبه نشده و خط زده میشه. نگاه پر التماسش رو به چشمای 

پیمان میدوزه اما پیمان نگاهش رو ندیده میگیره و سرش رو به طرفین حرکت میده و روی صندلی خالی مقابل 

نادی میشینه و نگاهش رو برگه نانادی میدوزه. نانادی مستاصل چند لحظه برگه رو زیر و رو میکنه و بعد عصبی نا

پاش رو تکون تکون میده و برگه سوال رو روی میز میندازه و خودکارش رو با عصبانیت روش میکوبه و نگاهش رو 

کر میکنه از روی نفر جلوییش بنویسه که با به یاد به پشت صندلی نفر جلویی میدوزه. مغزش خالی خالیه. لحظه ای ف

آوردن سوالها و تشریحی بودنشون خود به خود این فکر هم خط میخوره. تصمیم میگیره بی خیال امتحان بشه. از 

روی صندلیش نیم خیز میشه که پیمان بلند میشه و باال سرش می ایسته و نگاه پرسانش رو به چشمای عصبی نانادی 

 میدوزه.

 برگه ها رو تو دست و به طرف پیمان میگیره. -

 پیمان با عصبانیت: بشین سر جات جواب سواال رو بنویس. -

 هه. چطوری؟ -

یعنی انقدر عرضه نداری که امتحانی که دو بار تقلب براش نوشتی رو بتونی حاال بدون تقلب بنویسی؟ پس تو اون  -

 مغز چی پر کردن؟

 شما هم ربطی نداره.میخوام برگه مو بدم به  -

 نمیتونی باید حداقل تا نیم ساعت بعد از شروع امتحان سر جلسه بشینی.  -
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 شکست خورده روی صندلی میشینه و پیمان هم آروم برگه ها رو روی میزش میگذاره و :

با هوش باشه  سواال رو با دقت بخون. حواست رو جمع کن. تقلب هایی که نوشتی یادت بیار. مطمئنم کسی که انقدر -

که عقلش به چنین راههایی برا تقلب کردن برسه یه کم فکر کنه میتونه سوال ها رو جواب بده. اگه میخوای سر جام 

بنشونیم و تالفی کنی االن بهترین فرصته. چون من معتقدم عرضه اینکه یه امتحان رو بدون تقلب پاس کنی نداری 

نکن که دفعه بعدی که چشمت منو ببینه میتونی سرت رو بلند کنی پس بهم ثابت کن که چرت میگم. اینجوری شک 

و با پوزخند بهم نگاه کنی و این من باشم که از خجالتم سرم رو پایین بگیرم. حاال فکر کن ببین این راه رو ترجیح 

 میدی یا اینکه ورقه سفید بدی و من دفعه بعدی که دیدمت بهت پوزخند بزنم.

کنه که چرا باید اصال این آدم براش مهم باشه که حاال بهش پوزخند بزنه یا نه. که بخواد لحظه ای تو ذهنش فکر می

بهش ثابت کنه که عرضه پاس کردن این امتحان رو داره بدون تقلب یا نه. تو همین گیر و دار صدایی تو وجودش به 

ه فعالیت میکنه. نانادی االن وقتشه. مبارزه می طلبش. انگار یه تفریح جالب و پر هیجان باشه. ناگهان مغزش شروع ب

 بنشونش سر جاش. تالفی اون تقلب گرفتنش رو در بیار. تو هیچوقت کم نیاوردی پس االنم کم نمی یاری. 

برگه رو دوباره توی دست میگیره و این بار با تمام حواس سوال رو میخونه و تو ذهنش جای جواب روی پاش رو 

ها رو. انگار مغزش هم از اینکه یه بار به کار گرفته شده به هیجان آمده باشه با تصور میکنه و آروم آروم نوشته 

سرعت شروع به پردازش اصالعات میکنه. زمانی به خودش میاد که تنها یک سوال باقی مونده. مغزش واقعا خسته 

ابت میبینه. شده.. سرش رو بلند میکنه و آروم دستش رو روی چشماش میکشه که نگاه پیمان رو روی خودش ث

 نگاهی که فقط به اون دوخته شده اما انگار جای دیگه ایه. جایی فرسنگ ها دور تر از این زمان و مکان.

 

.... 

 

 اگه سرت از رو برگه ات تکون بخوره به قران تقلبت رو میگیرم و از شرکت اخراجی. -

 کافیه فقط نگاهت رو بر گردونی و نبینی. -

 س حواست رو جمع کن.اما من می بینم. پ -

 خواهش میکنم مجبورم. می افتم. -

 فقط خفه شو و سرت رو بنداز پایین تا بعد تکلیف رو روشن کنم. -

 تو این کار رو نمی کنی. -

مریم قسم میخورم که این کار رو میکنم. خجالت بکش این امتحان در مقابل اون پرونده هایی که تو شرکت  -

 آب خوردنه. یه کم مغزت رو به کار بندازی میتونی بنویسی. باهاشون سر و کار داری

 داری لج میکنی. میخوای تالفی کنی. -

روز اولی که تصمیم گرفتم پات رو تو اون خراب شده بذاری فقط به خاطر این بود که دست از تقلب کردن  -

 برداری. پس ربطی به هیچی نداره. 

ن و مشغول نوشتنه. لبخند خسته و درمونده ای به صورتش میزنه و بعد ظاهرا حرفش رو قبول کرده و سرش پایی -

از چند دیقه از کنارش رد میشه. چیزی تو وجودش فریاد میزنه: بهش اعتماد نکن. اون قابل اعتماد نیست. برگرد. 

 زود باش. 
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. برگ تقلب رو از انقدر بی اعتمادش کرده که صدای درونش رو بپذیره. سرش رو بر میگردونه و به سمتش میره

 الی برگه هاش بیرون میکشه و خودکار قرمز رو روی برگه میکشه و از کنارش با نگاهی تلخ رد میشه. 

 

.... 

 

پیمان رو میبینه با نگاهی خشمگین که با دو گام بلند به عقب برگشته و همچون عقاب نگاهش رو روی برگه اش 

می ایسته و نگاهش رو به روی پای نانادی و روپوشی که همونجور روی  دوخته. هنوز خیره به پیمانه که باالی سرش

پاش کشیده شده و روی تقلب ها رو پوشونده. پشیمونی تو نگاهش سایه میندازه و سرش رو به طرفین حرکت میده 

خطور  و آروم از کنارش رد میشه و به در کالس و پشت به نانادی تکیه میده. نه پیمان چطور چنین فکری به مغزت

کرد آخه؟ مگه ندیدی چطور سرش توی برگه هاش بود؟ چرا گذاشتی چنین فکری تو ذهنت بیاد؟ این مریم نیست. 

این دختر اهل دور زدن نیست. اهل کلک نیست. تو افکارش در حال کلنجار رفتنه که نانادی بلند میشه و برگه رو 

 میشه: ممنونم. مقابل زن میگیره و ثانیه ای بعد در حالیکه از کنارش رد 

 لبخند گرمش رو روی صورتش میدوزه آروم زمزمه میکنه: خوب دادی؟ -

با صداقت سرش رو باال میگیره و تنها یک کالم نمیدونم اما امیدوارم پاس بشه نمیخوام از دوستام جدا بشم. و از  -

 کنارش میگذره.

ه نیمکت تکیه میده. احساس خوبی داره. روی نیمکت پشت دانشکده ادبیات میشینه و چشماش رو میبنده و ب

احساسی که خودش هم نمیدونه چیه فقط میدونه خوبه. بعد از چند ماه برای اولین بار حس آرامش رو تو وجودش 

لمس میکنه و لبخند روی لبش میشینه. از روی نیمکت بلند میشه و سالنه سالنه به سمت درب خروج حرکت میکنه. 

با دقت حرکت میکنه. انگار دنبال چیزی باشه. گوش هاش به صداها با دقت گوش نگاهش روی تک تک کفش ها 

میده. دنبال صدای اون قدم های پر قدرته. همون قدم هایی که میدونه متعلق به او نیست اما باز هم در انتظارشه. تو 

ش روی ساعت ماشین ذهنش هزاران عالمت سوال در گردشه. در ماشین رو باز میکنه و با روشن شدن ماشین نگاه

دیقه رو نشون میده. لبخند پهنی روی لبش میشینه و بلند با خودش زمزمه میکنه:  33:33حرکت میکنه عقربه 

خوب ... اممم... آرزو میکنم اون دختره رو ببینم. دلم میخواد بدونم کیه؟ خوب هیشکی هم که نیست بوسش کنیم 

دارم دیگه. نانادی زده به سرت ها. خوب حاال به فرض  پس دست مبارک خودمو میبوسم. خوب خودم رو دوست

دیدیش. که چی بشه؟ چه اهمیتی داره؟ خوب حتما مهمه دیگه. میخوام بدونم اون دختر کیه که چشم پیمان راستین 

گرفتتش. میخوام بدونم از چه تیپ آدمایی خوشش میاد. خوب مثال دونستی بعدش؟ بعدش؟؟؟؟ نمیدونم. برام یه 

ل شده به خدا. آخه آدم عجیبیه. اول ازم تقلب میگیره بعد میاد بیمارستان و گل میاره بعد میاد و میگه عالمت سوا

بشین درس بخون جای تقلب و بعد میاد باال سرم وای میسته تا تقلب نکنم بعد .... خوب تو باشی برات عجیب 

وری نیست. به جان خودم اگه برام فرقی داشته نیست؟ نانادی بهونه نیار بگو گلوت گیر کرده. نه به خدا. اصال اینج

 باشه با بابک.... نه خوب با بابک که فرق داره. با مانی.... نه با اونم فرق داره..... نمیدونم. به خدا نمیدونم خودم هم. 

 

.... 
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شدی؟ کوش اون مریم به خودت بیا. این راهی که داری میری به هیچ جا نمی رسه. آخه عزیز من چرا انقدر عوض  -

دختری که تمام فکر و ذکرش رسوندن پدرش به آرزوهاش بود؟ اینجوری میخوای به جایی برسی؟ خودتو تازگی تو 

آینه دیدی؟ کوش اون دختر ساده و خانومی که من یه سال پیش تو دانشگاه دیدم؟ کوش اون دختری که نگاه 

و با غرور بهم میگفت چطور دارن صورتشونو با سیلی وحشی اش رو تو چشمام دوخته بود و زل زده بود تو چشمام 

سرخ میکنن تا از احدی کمک نگیرن؟ کو اون دختری که با افتخار از سبزی پاک کردن و سرخ کردن برا همسایه ها 

حرف میزد؟ اون صداقت کجا رفت؟ به خدا که اون لباسای کهنه به صد تای اینا می ارزید. اون صورت ساده و بی 

ه ای داشت که اینهمه رنگ و روغن االنت نداره. مریم کج رفتی اما دیر نیست. برگرد. خودم کمکت آرایشت جلو

 میکنم.

ولم کن پیمان. من راضی ام. االن خوشحالم. من این زندگی رو دوست دارم. نمیخوام برگردم. میخوام جلو برم. از  -

 اطرم نیارشون.این جلو تر. میخوام تمام اون روز ها رو فراموش کنم پس به خ

 د آخه ال مصب داری زندگیت رو نابود میکنی. کوری االن. نمی فهمی داری چه غلطی میکنی.  -

 چرا؟ چون امیر دوسم داره؟ داری حسودی میکنی؟ -

به قران اگه حسودی کنم. از روز اولی که دیدمت خواستم بهت کمک کنم تا به آرزوهات برسی. تا یه روز یکی  -

درست همونجوری که اون موقع ها میخواستی. نامردم اگه حتی برا یه ثانیه حسی جز برادری بهت  مثل من بشی.

داشتم. حاضرم بازم پشتت باشم و کمکت کنم حتی حاضرم خفه شم و هیچی نگم اما اگه بهم ثابت کنی امیر رو می 

 شناسی. که لیاقتش رو داره. تو نمی فهمی مریم.

 ساینا ام. امیر متنفره از اسم مریم. هی تکرارش نکن.انقدر نگو مریم مریم. من  -

.... 

 

سرش رو توی دستاش میگیره و نگاهش رو به صندلی خالی اتاق رو برو میدوزه. به جای خالی دخترکی که شاید... نه 

ی بی در و پیمان تو بی تقصیر بودی. تو جز خیر چیزی براش نخواسته بودی. تو فقط میخواستی یه نفر رو تو این دنیا

پیکر نجات بدی. نه من تو کار خدا دخالت کردم. مگه نشنیدی میگن خدا کور رو میشناخت که بهش دو چشم بینا 

نداد؟ خدا میدونست مریم باید اونجوری زندگی کنه. میدونست که باید برا یه لقمه نون جون بکنه وگرنه... این من 

جر بکشم. داشت برام کمرنگ میشد. ای خدا چرا دوباره زنده اش بودم که دخالت بیجا کردم و حاال یه عمر باید ز

کردی؟ این کیه که باز سر راهم گذاشتی؟ اصال به من چه که داره با زندگیش چه میکنه؟ خوب اینم اینجوریه. لذت 

ادارم میبره تقلب کنه. تو رو سننه؟ بشین سر جات. یه اشتباه رو دو بار تکرار نکن. دست خودم نیست. اون نگاه و

کرد. تو که دیدی چطور جلوی خودم رو گرفتم اما خودش گوش نکرد. خودش خواست تا دوباره این صفحه ها ورق 

 بخوره و کتاب برگرده به اول. 

 صدای زنگ تلفن از این دریای طوفانی به ساحل امن میبرتش. 

 سالم استاد پیمان عزیز. خوبی شما؟ -

 ری؟ممنون عزیزم. بد نیستم. شما چطو -

 ای . -

 مشکلی پیش اومده کمند جان؟ -
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 دلم گرفته. -

 میخوای بریم بیرون یه دوری بزنیم؟ -

 میشه بیام اونجا؟ -

 نه عزیزم. من تنهام. نمیشه. -

 اه. هنوزم این اخالق گندت رو ترک نکردی؟ -

 شرط عقله. کاری نکن که بعد پشیمون شی. عالج واقعه رو قبل از وقوع کن. -

 کوتا بیا پیمان. نه تو بچه دو ساله ای نه من. -

 هوا و هوس سن نمی شناسه. یه لحظه ست. یه آن. درست به اندازه یه چشم رو هم گذاشتن. -

 پیمان؟ -

 جانم؟ -

 هیچی. قرارمون جای همیشگی. -

 نیم ساعت دیگه اونجام. -

 بازم مثل همیشه نپرسیدی چی میخواستم بگم که خوردمش. -

 تما درست تر بود که نزنی اون حرف رو. پس خودتم فراموشش کن. بذار دروغ نگفته باشی و واقعا بشه هیچی.ح -

 

سکوت شب همه جا رو فرا گرفته بود و حاال از اونهمه ازدهام و صدای بوق و همهمه خبری نبود. تنها چیزی که از 

لبه بلندی نشسته بود و پاهاشو آویزون کرده بود و  اون باال دیده میشد سیل نور بود و زیبایی خیره کننده شهر.

تکون تکون میداد. نگاهش خیره به این شهر پر فریب و حواسش توی سالهایی دور قدم میزد. توی قدمهایی که 

 برای اولین و آخرین بار تو زندگیش اومده بود. عشق رو با تمام زیباییش حس کرده بود. باهاش زندگی کرده بود.

ه آروم روی شونه اش قرار میگیره به خودش میاد و آروم صورتش رو به سمت پیمان بر میگردونه و با دستی ک

 لبخندی پر تشکر روی لبهاش میشینه.

 دختر تو که بازم اینجا نشستی. آخر یه روز از اینجا می افتی پایین ها. -

 م. خاکستری بودن بهتر از سفید بودنه.تازه اونوقت با این شهر و مردمش یکی میشم. اونوقت منم خاکستری میش -

بس کن کمند جان. تا کی میخوای خودت رو آزار بدی؟ همزمان کنار کمند میشینه و دستش رو دور شونه کمند  -

 میندازه و نگاه خندانش رو به چشماش میدوزه. 

ر میشه و دست پیمان باد خنک شهریور ماه با سخامت صورتشون رو نوازش میکنه. کمند از این خنکی کمی جمع ت

 تنگ تر.

 سردته؟ -

 یه کم. -

 میخوای بریم؟ -

 تازه اومدیم. -

 هر بار که میگی دلت گرفته بهت میگم بیایم همین جا و هر بار هم پشیمون میشم که چرا اینجا رو پیشنهاد دادم.
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مه اش تلخ نبود. شیرینی هاشم زیاد پیمان نباید از چیزی فرار کرد. خاطره ها رو باید همیشه به یاد نگه داشت. ه -

 بود.

 کمند برا یه شروع دوباره باید بعضی خاطره ها رو حتی خط زد.  -

 پیمان دلم قهوه میخواد. -

 بازم تلخ؟ -

 یه قهوه تلخ با یه شکالت شیرین. اینجوری بهتره. -

ور میبینتشون لبخند میزنه. شاید هر دستش رو میگیره و بلند میشن و آهسته شروع میکنن به قدم زدن. هر کس از د

دختری به کمند و هر پسری به پیمان حسودی کنه اما هیچکس از دلشون خبر نداره که اگه خبر داشت شاید به تنها 

چیزی که فکر نمیکرد همین حسادت بود. هر دو محکم قدم بر میداشتن تا سستی درونشون رو پنهان کنند. یک 

 خیره شده بود و دیدار تازه میکرد.جفت در دل شب که ماه بهشون 

حاال رو بروی هم توی البی هتل نشسته بودن و شاید تنها نقطه ارتباطشون نگاه هاشون بود که هر دو روی بخاری که 

از فنجون قهوه بلند میشد خیره شده بود. کمند تمام تالشش رو به کار میگیره و با نگاهی خجالت زده و صدایی لرزان 

 رو به پیمان

 پیمان ساینا خوشحال بود؟ -

پیمان ناگهان به حال پرت میشه و نگاه جستجو گرش روی صورت کمند میچرخه. باالخره پرسیده بود. باالخره 

خواسته بود که بدونه. باالخره این پیمان سوالی که همیشه دریای سوال پشتش رو با یه هیچی خشک کرده بود از 

 زبونش خارج شده بود.

ورت کمند و قطره اشکی که آروم در حال روون شدنه ثابت میشه و بعد آروم دستش رو باال میبره و نگاهش روی ص

لحظه ای تو هوا معلق میمونه و دوباره پایین می افته و این بار دستمال کنار فنجان رو بر میداره و به سمت کمند 

 میگیره.

 مریم نه ساینا. -

 ت داشتن نه مریم.اما خودش و امیر هر دو ساینا رو دوس -

 میدونی چرا؟ -

 چیزای مهمتری رو نمی دونم. این که فقط یه اسمه. -

 اما همون نقطه شروعه. همون مهمترین چیزه. -

 پس تو برام بگو. -

مریم از اون کسی که بود میخواست فرار کنه و امیر از اون کسی که باید براش حرمت قائل میشد. برای همه  -

هش. امیر دنبال حرمت نگه داشتن نبود و برای زیر پا گذاشتن چی بهتر از اینکه اول وجود و وجودش. حتی نگا

هویت مریم رو نابود میکرد. مریم دیگه مریم نبود. یه دختر بی هویت بود. بی ریشه. بی نام و نشون. چون شده بود 

له ای که با یه فوت کردن کنار میره. مثل ساینا. یه بی نام و نشون صاحبی نداره. ادعایی روش نیست. یه هاله ست. ها

 یه مه که با یه آفتاب باز میشه و گم میشه و دیگه کسی ازش خبر نداره. کسی مرگش رو نمی فهمه. 

 دختر قشنگی بود؟ -

 آدما ذاتشون باید قشنگ باشه. صورت قشنگ مال چند صباحه کمند. -
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 اگه ذاتش قشنگ نبود که ... حرفش رو میخوره. -

وم با سر انگشتش روی دست کمند رو نوازش میکنه و ناگهان دستش بی حرکت میشه و نگاهش تلخ و با عضالتی آر

 منقبض فنجون قهوه رو محکم میگیره و انگار با خودش حرف بزنه 

اشتباه نکن کمند. ذاتش قشنگ بود. پاک بود. معصوم بود. اما نتونست این پاکی و معصومیت و قشنگی رو حفظ  -

 .کنه

پوزخندی به صورت پیمان میزنه و دستش رو روی انگشتای از فشار سفید شده پیمان میگذاره و آروم آروم شلشون 

 میکنه و لحظه ای بعد از روی مبل بلند میشه و بی هیچ حرفی به سمت بیرون میره.

ن نیست. کمند تنهاییش پیمان نگاهش رو به قامت بلند کمند میدوزه و رفتنش رو تماشا میکنه. االن وقت حرف زد

 رو میخواد. بدون حتی حضور پیمان. این حقشه.

کمند به سمت پرتگاه میره. حاال اشک تمام صورتش رو خیس کرده. با نگاهش به رو برو و شهر زیر پاش نگاه 

مون میکنه. اینبار جز دود و سیاهی چیزی به چشمش نمی یاد. دیگه خبری از اونهمه نور و زندگی شهر، اون ساخت

های سر به فلک کشیده و مربع های کوچیک پر نور نیست. فقط سیاهیه. پاش قدمی جلوتر میگذاره و خاطرات 

جلوی چشمش زنده میشه. قدم دوم رو میگذاره و صدای ریزش خاکهای سست لبه زیر گوشش فریاد میزنه و باز 

وفان دو چشم سیاه روی صورتش همون دست قدرتمند از پشت میگیرتش و به عقب میبره. باز همون خشم و ط

حرکت میکنه و دستی که باز باال میره ولی مثل هر بار سریع فرو می افته اما کمند احساس همون اولین و آخرین 

باری که سیلی روی صورتش خوابیده رو حس میکنه. طعمی که باید تلخ میبود اما شیرین ترین طعم شده بود. 

 درست به شیرینی طعم زنده بودن.

 هنوزم احمقی.  -

 خسته ام پیمان. خسته. -

پیمان روی زمین می شینه و کمند آروم سرش رو روی پای پیمان میگذاره. ال اقل مزیت این احمق بودن داشتن 

 پاهای تو برا گذاشتن سرم و آروم گرفتنه.

 میتونی عاقل باشی و خیلی بیشتر از این رو داشته باشی. میتونی گرمای... -

خاطر چیزی که تو اسمش رو گذاشتی عذاب وجدان؟ نه پیمان. خودتم میدونی مقصر هیچکس نبود جز فقط به  -

 خود ساینا.

 

کمند هیچوقت نتونستم کسی رو جز خودم مقصر اصلی این ماجرا بدونم. هر بار نگاهم به صورت تو افتاد تنها 

دفترم باز نمیکردم اگه من حواسم رو بهش تونستم سرم رو با شرمندگی پایین بگیرم. اگه من پای مریم رو به 

 میدادم و اولین قدم کجی که برداشت جلوشو میگرفتم اگه

 کوتا بیا پیمان. بسه تو رو خدا. اگه کسی مقصر بوده باشه امیره. حتی نه ساینا. -

 یعنی تو واقعا ساینا رو مقصر نمی دونی؟ ازش متنفر نیستی؟ -

ی از دشمنم هم متنفر نیستم. میدونی همه چیز از همون روزی که اون خبر رو از نه پیمان این چه حرفیه؟ من حت -

ساینا شنیدم زیر و رو شد. هنوزم باورم نمیشه پیمان. یادته؟ انقدر خبر برام ثقیل بود که تو اون لحظه فکر کردم هیچ 

ازه اون روز فهمیدم چقدر راهی جز اینکه خودم نباشم نیست. من فکر کردم با مردن من همه مشکالت حل میشه. ت
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دروغ تو مغزم پر کرده بود امیر. گاهی اعتماد بیش از حد کار دست آدم میده. اما مگه بی اعتمادی دیده بودم که 

بخوام بی اعتماد بشم؟ گاهی عشق چشمت رو کور میکنه. اونقدر کور که هیچ چیز رو نمی بینی. منم نمیدیدم. هر بار 

من میگفت اون فقط چون به کمک نیاز داره هواشو دارم من باور میکردم. همیشه دلم  که با ساینا حرف میزد و به

میخواست حتی برای یکبار هم که شده از نزدیک ببینمش اما هیچوقت بخت با من یار نبود. بارها وقتی به امیر زنگ 

موقع ها بود که بارها صدای میزد صداشو شنیده بودم. اوایل برا امیر مهم نبود که من تلفنش رو جواب بدم. همون 

ساینا رو شنیدم. صدای نرمی داشت. نمیدونم چرا هیچوقت از اینکه به امیر زنگ میزد دلخور و ناراحت نمی شدم. 

شاید چون همیشه امیر مطمئنم میکرد که اون فقط یه دوسته و این منم که عشق زندگیشم. برام حتی یکبار هم غیر 

ساله بودم با هم دوست بودیم. اون حتی تو  31شوخی نبود. ما از وقتی من یه دختر قابل باور نبود لحنش و حرفش. 

خونه ما رفت و آمد میکرد. اون اواخر هر بار مهمونی بود خونمون امیر هم بود. حتی پدر و مادرش هم بودن. دیگه 

مشکالت خیلی از این  دلیلی نداشت بخوام بهش شک کنم یا حرفاش رو باور نکنم. همیشه فکر میکردم نصف بیشتر

دختر پسرای دور و برم با یه شک بیجا و پشت سرش گیر دادن های بیجا ترش شروع میشه. برا همین نمیخواستم 

 منم این اشتباه رو تکرار کنم.

میدونی من امیر رو داشتم. تمام و کمال. لبخندش رو. پشتیبانیش رو. دستای گرمش، نگاهای طوفانیش که عشق 

. من یه شونه داشتم که اشکامو روش بریزم و یه آغوش گرم که توش آروم بگیرم. وقتی تو بغلش توش موج میزد

گم میشدم، وقتی اون دستای پر قدرتش دورم حصار میشد، وقتی آروم زیر گوشم زمزمه های عاشقانه میکرد، برام 

 از آینده میگفت اعتمادم بهش بیشتر و بیشتر میشد. 

بود. امیر اون روز کالفه بود. کالفگی ای که برای اولین بار تو تمام حرکاتش مشهود  اون شب بدترین شب زندگیم

بود. هر چی ازش پرسیدم جوابش یک کالم بود. تو نگران نباش. بعد از ظهر بود که ساینا بهش زنگ زد. برای اولین 

چوقت از ذهنم بیرون بره. بار میدیم که نگاهش وحشیه. نگاهی پر خشم که تو تنم لرزی انداخت که شک دارم هی

صداش ناخوداگاه عصبی و بلند بود. ترسیده بودم. تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که برم یه گوشه و آروم 

بشینم و سکوت کنم. تلفن رو که قطع کرد برای اولین و آخرین بار شرمندگی رو تو نگاهش دیدم. از نگاهم فرار 

بلند شده شرمنده ست. رفتم کنارش و آروم دستم رو روی بازوش گذاشتم  میکرد. فکر کردم چون جلو من صداش

و بهش لبخند زدم. شاید منتظر بود ازش سوال کنم. اما من هیچوقت به خودم اجازه دخالت کردن تو کارهاش رو 

رو به  نداده بودم. همیشه فکر میکردم اگه چیزی به من ربط داشته باشه و بایستی بدونم خودش بهم میگه. نگاهم

 "امیر؟  "صورتش دوختم و تنها کلمه ای که از بین لبهام تکون خورد و بیرون اومد همین کله معروف همیشگیم بود: 

به عکس تو هر وقت اینجوری صداش میکردم میگفت جونه امیر و وقتی من بهش میگفتم هیچی تا نمی فهمید چی تو 

 دلم بوده ول کن نبود.

اون روز یه عکس همیشه تنها سکوت کرد. میدونست تو دلم چی بود. اون عالمت سوال اون روز هم همین شد. اما 

مال چی بود. اما نخواست بگم تا نخواد جوابی بده. رفت. به همین سادگی. آخرین چیزی که ازش یادمه همون بوسه 

باز لبهام رو ببوسه. آرومی بود که روی گونه ام گذاشت و رفت. خوشحالم که ال اقل تو اون آخرین لحظه نخواست 

شاید خودش هم فهمیده بود که آخرین ورق روی میز و تا دقایقی دیگه اون ورق هم رو میشه و نخواست در این حد 

پست باشه. نمیدونم شاید تعبیر غلطی دارم میکنم. شاید این پستی نباشه. شاید واقعا تمام اون بارها و بارهایی که 
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ی پاک بودن. اما نه پیمان بذار باهات صادق باشم. تمام اون بوسه ها پاکیش رو طعم بوسه هاش رو چشیدم بوسه های

 برام از دست دادن. احساس کردم تو تمام این سال ها منم یه بازیچه بودم. مثل....مثل...

 کمند دیگه تو این دنیا نبود. دیگه اشکی براش نمونده بود و هر چی بود هق هق بود. 

ه چیز تموم بشه؟ چرا هم خودتو داغون کردی هم منو نگه داشتی؟ که چی رو ببینم؟ این پیمان چرا نذاشتی هم -

 آدمای هفت رنگ رو میخواستی ببینم؟

کمند همه آدما هفت رنگ نیستن. آدمای یه رنگم پیدا میشن. باور کن کمند. فقط باید نگاهت رو عوض کنی.  -

یر.)همزمان سر کمند رو از روی پاش بلند میکنه و اون رو میدونم سخته ولی نشدنی نیست. کمند سرت رو باال بگ

 میشونه(

 حاال خوب نگاه کن کمند.چی میبینی؟

 یه شهر سیاه. -

 دیگه چی میبینی؟ -

 نور و چراغ. -

نه کمند داری سر سری نگاه میکنی. دقیق نگاه کن. داری یه شهر رو زیر پات میبینی. با کلی قوطی بلند و کوتاه. یه  -

ر کوچیک که میتونی با گذاشتن تنها یه انگشتت روی هر قسمتیش میلیون ها ساختمون رو تو یه چشم به هم شه

زدن نیست کنی. محو کنی. این قوطی ها همه مثل همند از اینجا. نه باال و پایین دارن نه فقیر و غنی نه خوب و بد. 

نشون از خواب و بیدار بودنشون و بودن و نبودنشون همه مثل همند همه قوطی اند. قوطی هایی که نقطه های نورانی 

میده. میبینی کمند به همین سادگی. معلوم نیست کدوم امیره. کدوم منم. کدوم تویی. هممون هستیم. حتی نمیدونی 

کدوممون االن هستیم کدوم نیستیم. ما آدمها همینیم. به همین سادگی. ممکنه باشیم یا نباشیم. این تویی که تشخیص 

دی االن کدوممون هستیم. کدوممون یه رنگیم کدوممون هفت رنگ. پس نگاهت رو کافیه باز تر کنی. چشمات رو می

ریز تر کن اینجوری میتونی آدمای یه رنگ رو هم ببینی. خدا بهت چشم داده، عقل داده تا باهاش همین چیزا رو 

 . ببین کدوم مکعب نورش داره خیرت میکنه؟ببینی و اون مرد یه رنگ زندگیت رو پیدا کنی کمند. کمند نگاه کن

کمند نگاهش رو میدوزه به شهر زیر پاش و بدون لحظه ای تامل انگشتش رو به سمت پر نور ترین مکعب نشونه 

 میگیره. 

 کمند حاال چشم بدوز به همون مکعب.  -

 سته ام کرد. نورش داره آزارم میده.کمند بعد از چند ثانیه نگاهش رو از روی اون مکعب بر میداره و رو به پیمان: خ

 کمند بهت یه حق انتخاب دیگه میدم. دوباره نگاه کن. ببین کدوم مکعب اینبار چشمت رو به خودش خیره میکنه؟ -

کمند نگاهش رو میدوزه و این بار بعد از لختی تامل و چند ثانیه گشتن انگشتش باال میره و روی کم نور ترین مکعب 

 می ایسته.

 گاهش کن کمند. هر وقت ازش سیر شدی بگو.ن -

چند دیقه ای هر دو خیره به اون مکعب کم نور توی فکر میرند. این سکوت و نگاه طوالنی میشه که پیمان همونطور 

 که نگاهش روی مکعب خیره مونده زمزمه میکنه

خیره کرد. از خود بیخودت کرد.  کمند اون مکعب اول امیر بود. تو یه نگاه بدون فکر و تامل نگاهت رو به خودش -

بهت فرصت حتی ثانیه ای تامل رو نداد. اما خیلی زود افول کرد. اما این مکعب رو راحت انتخاب نکردی. این انتخاب 
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دومت بود. روش فکر کردی. میدونی چرا؟ چون نخواستی دوباره شکست رو تجربه کنی. نخواستی این نگاه هم 

کعبی رو پیدا کنی که بتونی بهش خیره بمونی و از این خیرگی غرق لذت بشی. چشمت رو بزنه. سعی کردی تا م

کمند انگشت تو یا من یا هر کس دیگه ای خیلی راحت و سریع روی این نقطه پر نور، این مکعب خیره کننده می 

ند این ایسته اما چشممون اون مکعب کم نور رو نمیبینه و همیشه محفوظه. هیچوقت پاک نمیشه اون مکعب. کم

 مکعب همونی که دنبالشی و مطمئن باش ارزش موندن و جنگیدن رو داره. پس بمون و براش بجنگ. 

پیمان ازت ممنونم. تو خیلی خوبی. درست تو اوج تنهاییم تو پیدات شد و بی هیچ منتی پشتم ایستادی و بلندم  -

 کردی. 

 کمند؟ -

 بله؟ -

 مریم اون شب پای تلفن چی گفت؟ -

 کمند دوباره به دور دستها خیره میشه و اشک روی صورتش بر میگرده. تمام وجودش میلرزه.نگاه 

 پیمان پشیمون از سوالش دست کمند رو میگیره و بلندش میکنه: کمند مسابقه بدیم؟

فتم کمند هنوز تو حال و هوای دیگه ایه که پیمان با لبخند و صدای بلند شروع به شمردن میکنه: کمند یک رو که گ

 میدوییم تا دمه ماشین. هر کی زودتر برسه برنده ست.

کمند تو ذهنش زمزمه میکنه ممنونم پیمان. همیشه میدونی کی باید یه خط قرمز روی همه سوال ها بکشی و صورت 

مسئله رو به کل پاک کنی. نگاه ممنونش رو به پیمان میدوزه و مثل همیشه هنوز پیمان شروع به شمارش نکرده 

 رو آغاز میکنه. صدای خنده های بلند پیمان سر زنده اش میکنه دویدن

 ای دخترۀ جر زن. بازم جر زنی کردی. -

 راستی سر چی؟ -

 سر یه مشت و مال حسابی. چطوره؟ -

 تو رو خدا جوک نگو. تو که تو اتاق تنها با من نسکافه نمیخوری میخوای مشت و مالم بدی آقای ماساژور؟ -

 فیه. ولی راه داره ها. نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خوب اینم حر -

 مطمئن باش نمیذارم ببری. همه سعی خودتو بکن تا ببری. جلوتو نمی گیرم. -

حاال هر دو با تمام قوا میدویدند. پیمان برای مغلوب کردن کمند و کمند به خاطر پیمان. پیمان مرد بزرگی بود و یه 

میکرد نه با یه عادت زندگی کنه و بدتر از اون یه عادتی که از یه  عشق پاک کمترین حقش بود. باید عشق رو تجربه

فکر احمقانه زاییده شده. پیمان تو تمام این سالها نخواسته بود بپذیره که مقصر حال و روز امروز کمند اون نیست. 

رده بودم حاال امیر بود همیشه فکر میکرد و این فکر رو بارها به زبون آورده بود که اگه من مریم رو تو اون دفتر نیاو

 و کمند و یه عشق جاوید. غافل از اینکه اگر کمند نبود یکی دیگه ....

 

نانادی وارد کالس میشه و سالنه سالنه به سمت نیمکت همیشگی شون میره که بابک و سارا رو مشغول خوندن 

از همه اینها باز این دختره سیریش  چیزی میبینه و سارا بی وقفه رو به بابک در حال پرسیدن مواد قانونی و بدتر

بهاره بود که درست نشسته بود کنار بابک و سارا و جای خودش. هر چقدر به مغزش فشار میاره یادش نمی یاد که 

امتحانی داشته باشن بدتر از اون اینکه تازه اول ترم بود پس اینا سرشون رو برا چی تو کتاب کردن؟ نگاه سریعش 
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ونه. خوب همه هم در حال خر زدن نیستن پس شاید اینا باز جو گیر شدن و دارن درس رو تو کل کالس میگرد

جدید رو دوره میکنند. هنوز تو گیر و دار فکر کردن و کلنجار رفتنه با خودشه که با صدایی سر جاش میخکوب 

ش دوباره شروع به میشه. صدا انقدر آشنا هست که نیازی به حتی یک ثانیه فکر کردن و تمرکز نداشته باشه. ذهن

پردازش میکنه اما خالیه خالیه. اطالعاتی نداره که بخواد پردازش کنه. پس نگاهش رو بی خیال روی صورت پیمان 

 میدوزه و با لبخند و مخصوصا از روی یه لجبازی کودکانه استاد و دکتر و همه چیز رو فاکتور میگیره و :

 .0الن اینجا کالس داریم اونم مدنی آقای راستین فکر کنم اشتباه اومدین. ما ا -

پیمان تنها لحظه ای نگاهش رو به چشمای نادیا میدوزه و بعد با لبخندی که فقط به یه ابله ممکنه به اون شکل لبخند 

 زد رو به نانادی:

عجب رگه هایی سرکار خانوم مثل اینکه شما کال تو همه چیز مستمع آزادین و در مقابل نگاه نادیا که حاال همراه با ت -

 از عصبانیت هم توش موج میزنه رو به کالس میکنه و

خوب فرصت پاسخگویی تون فقط یک ساعت هست. تعداد سوال ها فقط سه تاست و کتاب قانون آزاده و مجازید  -

در استفاده ازش. مطلب بعدی من دنبال حل قانونی این سه سوال هستم پس برای من داستان نویسی یا عقاید و 

یات شخصی تون رو نمی نویسید البته منظورم از عقاید شخصی عقاید بدون مستند قانونی هست و شما باید برای نظر

اثبات جواب هاتون از قانون استفاده کنید با ذکر شماره ماده و نوشتنش. از اونجایی که میبینم با وجود تذکرم باز هم 

ستن یکبار دیگه تکرار میکنم دانشجویانی که قصد کسانی که نمیخوان تو این آزمون شرکت کنند سر کالس ه

 دیقه دیگه شروع میشه پس زودتر آماده بشین. 5امتحان دادن ندارن از کالس بیرون برن. امتحان تا 

 نانادی اینبار با عصبانیت مقابل بهاره که هنوز در حال ور زدنه قرار میگیره و خشمگین:

 میگه؟ امتحان چیه؟دو دیقه خفه میشی؟ بابک این کیه؟ چی  -

فکر نکنم دیگه بتونی توش شرکت کنی نانادی. البته چون از قبل براش آماده نشدی میگم. ایشون دکتر راستین  -

یکی از اساتید جزا و جرم شناسی هستن و بیشتر با بچه های فوق و دکترا کالس دارن. عالوه بر اون تو بخش مرکز 

اکثر ترم ها از ورودی های سال دومی جدید که تمایل به همکاری داشته  مطالعات جزا و جرم شناسی هستن و گویا

باشن و بخوان تو پروژه های تحقیقاتی در این زمینه ها فعالیت کنن یه امتحان میگیرن و سه نفر رو هر ترم میگیرن 

ین امتحان هم و جایگزین بچه هایی که فارغ التحصیل میشن یا ایشون به جاهای دیگه معرفیشون میکنند میشن. ا

 جریانش همینه.

انگار دنیا رو رو سرم خراب کردن. نه این برام غیر قابل قبول بود. من امتحان ندم و اونوقت این دختره احمق بهاره 

بخواد امتحان بده و بزنه و مورد قبول آقا هم قرار بگیره. نه نه. ای لعنت به تو پیمان. لعنت. میمردی دو روز قبل 

 ی همچین امتحانی بگیری؟بیای بگی میخوا

خوب به فرض میومد میگفت میخواستی چه غلطی کنی االن؟ این رُس میکشه تا یکی رو انتخاب کنه. احمق نیست که 

خنگ خرفت پیدا کنه. خوب پس گزینه بهاره خانوم خود بخود کنسل میشه پس ریلکس شو عزیزم. برو پایین تا 

یسوزونن یه نسکافه و کیک خودت رو مهمون کن و حالش رو ببر. اما این فیلسوفان بزرگ امتحان میدن و فسفر م

خوب یعنی سارا و بابک و ازم داره جدا میکنه؟ خوب آره دیگه. وقتی قبولشون کنه که صد در صد میکنه اونوقت 

تمام وقت آزادشون میشه مال اون. نا مرد. دوستامم میخوای بگیری؟ کاش منم یه چیزی بارم بود. کاش عرضه 
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اشتم و منم حرفی برا زدن داشتم. هه حاال چی دارم بگم؟ من بدون تقلبام هیچم. هیچ. من به چه دردی میخورم د

 آخه.

داشت با خودش کلنجار میرفت. یاس و نا امیدی تو تک تک سلوالی بدنش دیده میشد. خودش نمیدونست اما پیمان 

گاه هایی که یه لحظه روی همون پسرک اون روزی نگاه غمگین و مایوسش رو میدید و کامال زیر نظرش داشت. ن

میچرخید و لحظه بعد روی دختری که کنارش بود. ناگهان نگاه نادیا روی صورت خودش بر میگرده و لحظه ای 

 خیره نگاهش میکنه. نگاهی که قطره اشکی تهش سو سو میزنه.

 بهتره بیرون تشریف داشته باشید.آروم زمزمه میکنه: خانوم راد اگر نمیخواید تو امتحان شرکت کنید  -

برای بار دوم جلوی این مرد باید سرش رو از خجالت پایین بندازه و حرفی برای گفتن نداشته باشه. نگاهش رو به 

 پیمان میدوزه و تنها زمزمه میکنه:

 میتونم منم یه برگه داشته باشم. -

ست بنویسه چون همیشه سوال های این امتحان رو از اینهمه جسارت دختر خوشش میاد. میدونه چیزی نخواهد تون

اونقدر باال و سخت طرح میکرد که تنها کسایی رو بر داره که واقعا به دردش بخورن. حتی شده بود خیلی از سالها 

کسی رو بر نداره. حاال این دختر که تمام زندگیش و تحصیلش با تقلب جلو رفته بود... اما باز هم به احترام 

 و بهش:درخواستش ر

 فکر میکنید از پس امتحان بر میاید؟ -

 سرش رو پایین میندازه و:

 نمیخوام امتحان بدم. فقط میخوام سوال ها رو داشته باشم. میشه؟ -

 بدون هیچ حرفی برگه ای به دستش میده:

 میتونید تو کالس بشینید اگر بخواین. فقط رعایت جلسه رو بکنید. -

 

... 

 

کوت مطلق فرو رفته و تنها صدا، صدای به هم خوردن ورق های کتابهای قانون و حرکت خودکار حاال کالس تو س

 روی برگه هاست.

 صدای پیمان بار دیگه سکوت کالس رو میشکنه:

 دانشجویانی که فکر میکنن خیلی سر در نمیارن از سوال ها میتونن کالس رو ترک کنند. -

گنگی تو کالس میپیچه و بعد آروم تعدادی از دانشجوها کالس رو ترک با صدور اجازه برای چند لحظه همهمه 

 میکنند. 

نانادی که با اشاره پیمان و اشغال جاش توسط بهاره مجبور شده بود روی صندلی ای که درست کنار میز استاد 

میشمره. حدود  گذاشته شده بود بنشینه، نگاهش رو به روبرو میدوزه و تو ذهنش تعداد کسایی که هنوز نشستن رو

نفر. با حسرت نگاهش رو به بابک و سارا میدوزه که هر دو مشغول نوشتن هستن. لحظه ای بابک که سنگینی  31

نگاهی رو حس کرده سرش رو باال میگیره و نگاهش رو با لبخندی کمرنگ به نانادی میدوزه و انگار صداش تو 

ش بی اراده روی برگه سوال میچرخه و با دقت شروع به گوش نانادی میپیچه که ازش میخواد برگه رو بخونه. سر

خوندن میکنه. کم کم مغزش کار میکنه: ای یه چیزایی تو ذهنش میچرخه. کاش ال اقل کتاب قانون همراهش بود. 
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شاید میتونست یه چیزی از توش در بیاره. کم کم براش داشت جالب میشد این امتحان که تنها سه تا سوال بود. سه 

ی که از همین اتفاقای دور و برش بود و تنها باید کتاب قانونی می بود تا توش بچرخه. نانادی خاک تو سرت. تا سوال

یه قانون هم با خودت نمی یاری. حاال مثال قانون داشتم چه غلطی میخواستم بکنم؟ خوب الشو باز میکردی این که 

نونی یعنی که تو یه صفحه این قانون کوفتی جواب این سواال این سواال رو از رو هوا نیاورده وقتی هم میگه با مستند قا

هست دیگه. آره. راست میگی اما من که قانون ندارم. کاش داشتم. اونوقت ال اقل خیلی بیکار و عالفه زیادی نبودم 

 بین اینا. نگاه چطوری مشغولند همشون. خوش به حالشون. 

ه نوشتن میکنه. خوب باالخره احمق که نیستم یه چیزاییش خودکار رو روی کاغذ به حرکت در میاره و شروع ب

 تابلوست سوالهاش. سرم رو گرمه همونا میکنم که خیلی هم تو چشم نباشم.

غافل از اینکه همین دست به قلم بردنش خودش باعث تو چشم پیمان رفتنش شده بود. براش جالب بود تالش نادیا. 

ای که  35برسه. از برگه امتحانی ای که بدون تقلب نوشته بود و نمرهتسلیم ناپذیر بود. پس میتونست به جایی 

گرفته بود مطمئن شده بود که این دختر استعداد زیادی داره که فقط یه تلنگر میخواد برای بیدار شدن و حاال اون 

و میاد و باعث این تلنگر شده بود. لبخند روی صورتش میشینه و نگاهش رو به حرکت دستاش میدوزه و کم کم جل

کنارش پشت میز خودش قرار میگیره. حاال میتونه راحت نوشته های روی برگه نادیا رو بخونه. براش جالبه. نادیا 

اول خود سوال رو توضیح داده و بعد شروع کرده زیرش استدالل های خودش رو نوشتن. بعضی استدالل هاش کامال 

روی برگه اش بلند میشه و پیمان نگاهش رو دنبال میکنه. نگاه  مخالف قانونه و بعضی کامال مطابقش. نگاه نادیا از

غمگین و پر حسرت دختر روی کتاب دست اون پسر که حاال دقیقا نامش رو میدونه و اینکه نفر اول کنکور بوده 

ثابت میشه. براش یه معماست دوستی این دو قطب کامال مخالف اما این فکر رو از ذهنش بیرون میکنه و دوباره 

 هت حرکت نادیا رو نگاه میکنه. نادیا دوباره سرش رو بر میگردونه و روی برگه هاش میندازه.ج

پیمان آروم کیفش رو باز میکنه و کتاب قانونش رو بیرون میاره. کتابی که تقریبا تمام صفحاتش با برگه های نت 

ی کسی که تا به حال کتاب قانون نویسی شده جدا و مشخص و به نوعی تفکیک مطلب شده. تو ذهنش مطمئنه که برا

باز نکرده حتی پیدا کردن مواد از چنین کتابی هم کار ساده ای نخواهد بود. اما دلش میخواد این فرصت رو به نادیا 

بده تا ببینه به قولی چند مرده حالجه. دستش رو دراز میکنه و کتاب رو مقابل نادیا میگیره. نادیا چشماش برقی میزنه 

 یا رو بهش داده باشن. آروم تشکر میکنه و کتاب رو میگیره و باز میکنه.که انگار دن

پیمان بی اراده خنده رو لباش میشینه از حرکات نادیا. با وجود تفکیک مطالب نادیا برگ برگ ورق میزنه کتاب رو و 

صه تا به حال یکبار بارها به فهرست کتاب رجوع میکنه و دوباره برمیگرده و به جستجو در بین صفحات. کامال مشخ

هم این کتاب رو دست نگرفته و حتی ورق نزده. کم کم انگار غلق کتاب دستش اومده باشه جهت دار صفحه ها رو 

ورق میزنه و لحظه ای بعد در مقابل چشمان حیرت زده پیمان درست زیر سوال اول و جایی که نظری کامال مخالف 

به نوشتن ماده میکنه. پیمان اول فکر میکنه نادیا متوجه این اختالف  ماده قانونی مربوط به اون مبحث نوشته شروع

بین تحلیلش و متن اون ماده نشده اما ثانیه ای بعد در کمال تعجب میبینه نانادی در حال شماره گذاری کردن دالیل 

 مخالفتش و رد اون ماده هست. تقریبا تو شوک میره.

 ل خودش همچین تو بحر سوال رفته که انگار داره اتم رو میشکافه.اما نادیا اصال تو این دنیا نیست. به قو

نادیا سوال دوم رو به نیمه نرسیده وقت امتحان تموم میشه. لبخند روی لبش نشسته. به خودش ثابت کرده انقدر ها 

ه رو نشسته هم تعطیل نیست. و مهمتر از همه تو اون دقایقی که پیمان درست کنارش ایستاده بوده مثل عالف ها ورق
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نگاه کنه و فرصت پوزخند زدن رو به پیمان نداده. خودش نمیدونه چرا اما واقعا براش مهم بود که جلو پیمان کم 

 نیاره. غرق تفکرات خودشه که پیمان مقابلش قرار میگیره و دستش رو برای گرفتن برگه دراز میکنه

که گفتم فقط میخوام برگه سوال رو داشته باشم و قصد و نادیا با تعجب نگاهش میکنه و بعد آروم زمزمه میکنه: من 

 آمادگی امتحان رو ندارم.

 مشکلی نیست. حاال که وقت گذاشتید و نوشتید پس دادنش ضرر نداره. -

 اما آخه من فقط یه سوال و نصف سوال بعدی رو نوشتم. -

تید شدم و برگه رو از نادیا میگیره.توی منم فقط مشتاق به خوندن نظرتون و راه حلی که برای همون میزان نوش -

برگه مقابلشه یه  1دفترش نشسته و در حال نگاه کردن به برگه های دانشجو هاست. حاال از بین تمام برگه ها تنها 

پسر که حاال میدونه اسمش هم بابکه و سه دختر: سارا بانو مجد، مریم حیدری و نادیا راد. برگه ها رو باز میکنه و 

یکبار دیگه روی برگه ها میگردونه. برگه بابک رو کنار میگذاره. کاملتر از اونه که بخواد حرفی بزنه. تمام  نگاهش رو

سه سوال با استدالل کامل و قانونی نوشته شده. سوالهایی که واقعا ساده نبودن و هر کسی نمی تونست جواب بده. 

ا هم باید کامال درست نمیشد پاسخ هاش اما اونقدر استدالل درسته که ایراداتی داره اما اون ایرادات به جا هست. قطع

های قوی توش داشته که مجابش کنه. برگه بعدی مریم حیدری که اینم چیزی از برگه بابک نیکنام کم نداره. برگه 

ه و شو میگذاره کنار. حاال تنها دو برگه مقابلشه یکی برگه دختری به نام سارا بانو که به هر سه سوال پاسخ داد

معلومه تمام تالشش رو کرده و استدالالتی که کرده هم در حد خودش خیلی خوبه و حرفی توش نیست. باید 

انتخابش کنه اما نگاهش میخکوب روی برگه ای مونده که تنها به یک سوال و نصف سوال بعدی جواب داده شده. 

انش شکسته. آثار سیلی نیست و دندان سوال اول رو میخونه: فرد اظهار میکنه طرف به گوشش سیلی زده و دند

شخص هم پر شده بوده آیا شخص باید دادخواست ایراد صدمه بده و آیا مشمول دیه میشه؟ و ... ادامه سوال رو 

 نمیخونه و نگاهش شاید برای چندمین بار روی پاسخ نادیا میگرده

داره و باید دادخواست ایراد صدمه بده. بعد  نادیا، اول شخص رو حواله پزشکی قانونی کرده و بعد از اون نوشته دیه

در زیر رجوع کرده به قانون و اینکه در قانون چیزی به عنوان پر شدگی نیست و دیه ای هم براش عنوان نشده بلکه 

اگر دندان میشکست دیه داشت و ... بعد از اون با زبانی که به عکس سه برگه دیگه کامال عامی بود نوشته بود اگر 

دت بده یا خود فرد اقرار کنه بر اینکه این کار رو کرده و علم قاضی میتونه باعث تعیین دیه از روی ارش و کسی شها

محاسبه بشه. نادیا تفاوت ارش و دیه رو نتونسته تشخیص بده که جایی که تو قانون دیه برای چیزی تعیین نشده 

برای همین هر دو رو با هم آورده.اما از طرف  باشه ارش محاسبه میشه که تفاوت بین خسارت دیده و سالم هست و

دیگه پاسخ دادنش درست مثل بچه هاست و کامال مشخصه که برگه رو نمیخواسته بده چون علم قاضی رو پر رنگ 

کرده بود و دو طرفش عکس دو تا صورتک که شامل دو چشم و یک دهان باز از خنده بود گذاشته بود و زیرش 

ود هر چند تو این دوره زمونه علم قاضی هم بر میگرده به جیبش و تو یه ثانیه میتونه یهو دوباره با جسارت نوشته ب

علمش از این رو به اون رو بشه. دختر تحلیل درست و کاملی با زبون عامیانه اش کرده بود اما سرش رو هم با این 

یک حقوقدان اصوال چشمش رو جواب دادن میتونست به باد بده. بعضی واقعیاتی رو تو تحلیلش آورده بود که 

 روشون میبنده تا وارد سیاست نشه و بحث حقوقی، حقوقی بمونه. با لبخند سوال اول رو رد و به سوال دوم نگاه میکنه

مرد موی بلند زنش رو دوست نداره و ازش میخواد تا کوتاهشون کنه. زن بهایی به حرف مرد نمیده و مرد زمانیکه  -

رو کوتاه میکنه. حال زن حق شکایت داره یا نه و تحت چه عنوانی و قانونا حکمی وجود زن در خواب هست موهاش 
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داره یا خیر. پیمان از سوال خودش خنده اش میگیره. رسما با اعصاب نادیا انگار بازی کرده باشه سوالش. دخترک 

جلوی چشمش میاد: دیگه  آنچنان کوبنده شروع به پاسخ کرده بوده که پیمان ناخوداگاه نگاه جنگل وحشی دخترک

به قانون نرسیده بوده فقط نوشته یه مشت اراجیف. قانونشون میگه خسارت باید بالفعل باشه. بالقوه باشه حق شکایت 

نداره پس چون منفعتی زایل نشده دیه ای هم بهش تعلق نمیگیره و حق شکایت هم نداره. بعد پشتش نوشته پس 

ذاشتن خدا میدونه. آره دیگه زنه برده زر خریدشه خوب خدا رو شکر مو هم اون اعاده حیثیت کوفتی رو برا چی گ

که دوباره بلند میشه پس باید خفه شه دختره و بشینه سر جاش. اعاده حیثیت برا این موردا نیست که. دلش 

 میخواست بدونه در نهایت نادیا میخواست به چه نتیجه ای برسه. قطعا به همین سادگی ول کن نبود. 

اب ها در همین حد و تا همین جا هم نشان از زیرکی و باهوشی نادیا بود و پیمان رو برای انتخاب کردنش مجاب جو

کرده بود اما از طرفی نباید حق رو ناحق میکرد. نادیا به هر سه سوال پاسخ نداده بود و تازه نوع بیانش هم به هر 

گی هم حق دیگری رو پایمال کنه. نادیا خودش مقصر بود. کسی شبیه بود اال یه حقوقدان. نمی تونست به همین ساد

خودش نخواسته بود تا مثل دوستش باشه. خودش ساده ترین راه رو برای به اتمام رسوندن دانشگاهش انتخاب 

کرده بود و قطعا این راه از نظر پیمان قابل پذیرش نبود و نمی تونست کسی رو وارد گروه کنه که در نهایت با تقلب 

است مدرک بگیره. همیشه کسانی رو گرفته بود که در آینده برای خودشون کسی بشن و بهشون افتخار کنه اما میخو

واقعا میتونست نادیا هم تو همین دسته قرار بگیره؟ قطعا اون دختر دیگه محق تر بود. اما از نادیا هم نمیتونست 

ا هیچ قدرتی برای تصمیم گیری بین این دو نفر بگذره. شاید میتونست درستش کنه. با خودش درگیر بود و تقریب

 نداشت. انگار دو تا آدم تو وجودش نشسته بودن و یکی میگفت قبولش کن و دیگری میگفت حقش نیست. 

 

نادیا روی نیمکت نشسته بود و با لیوان نسکافه اش بازی میکرد و بابک و سارا با فاصله از نادیا مشغول تماشاش 

 بودن.

ی چه نامردی بود استاده؟ مخصوصا قبلش نگفته بود. مرتیکه. بابک دیدیش. خود نا مردش بود که ازم ا ا ا دید -

 تقلب گرفت. دیدی چطوری بهم پوزخند زد؟ رسما داشت از کالس بیرونم میکرد.

صال. تو که بابک به اینهمه حرص نانادی میخنده و با آرامش: نانادی بسه دیگه. حاال مگه چی بود. چه ارزشی داره ا -

 اهل تحقیق و کار و مطالعه نیستی اصال دیگه چرا ناله نفرین میکنی؟

نادیا با ناراحتی نگاهش رو به بابک و سارا میدوزه و بعد زیر لب: آخه میدونم شماها جفتتون خوب دادین انقدر که  -

ست که وقتای بیکاری بیاد اینجا با خر خونین. اینم انتخابتون میکنه و بعد از من میگیرتتون. اونوقت دیگه هیشکی نی

 من بشینه نسکافه بخوره و بگیم بخندیم. 

سارا رو به نادیا سعی میکنه آرومش کنه : این چه حرفیه نانادی. هیشکی ما رو از هم نمی تونه جدا کنه. ما هیشه با  -

 آویزونتو. همیم. بهت قول میدم هیچوقت تنهایی نیای اینجا بشینی. حاال بس کن اون لب و لوچه

بابک بهش میخنده: اوه حاال خوبه بیچاره کتاب قانونم بهت داد ها. نگا چطور عوض دستت درد نکنه فحشش  -

 میدی.

خوب آخه اون کتاب کوفتی که من تا حاال یه بارم بازش نکرده بودم به چه دردی میخورد؟ ماشاال انقدرم توش  -

 ه درد نخور بود.نوشته بود که آدم بدتر گیج میشد. تقلباشم ب
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بابک به قهقهه میخنده: دختر تقلب کدومه. اونا نت برداریه. کلی کمکن اون یادداشت ها که بفهمی چی به چیه. چی  -

 کجاست. هی بهت میگم بشین این کتابا رو ال اقل یه ورق بزن.

 اوه بی خیال بابک. حالم گرفته ست. بدترش نکن. -

ه سمت خونه میره در حالیکه هزار جور فکر تو مغزش میچرخه. کفریه اما نمیدونه حاال توی ماشینش نشسته و داره ب

چرا. دلش میخواست اونم یکی از اون سه نفر بود. براش مهم شده بود درخشیدن جلو چشم پیمان اما چرا خودش 

باری بود که  هم نمیفهمید. نمیخواست اسمش تو ذهن پیمان به دانشجوی به درد نخور متقلب حک بشه. این اولین

تقلب یه واژه زشت شده بود. اما جالبیش اینجا بود که فقط جلوی پیمان و برای اون زشت شده بود وگرنه مانی 

همیشه این واژه رو تو سرش میزد و سر به سرش میگذاشت اما عین خیالش هم نبود. بابک بارها بهش گفته بود که 

رو اما همیشه فقط خندیده بود و حاال به حرف بابک رسیده بود که یه کم شیوه شو عوض کنه. یه کم مرور کنه کتابا 

یه روز خودت خودت رو سرزنش میکنی و حسرت میخوری و میگی کاش یه چیزی تو این مغز آکبندم فرو کرده 

 بودم. و حاال اونم چه زود به این نتیجه رسیده بود. 

 

... 

میکرد دلهره سارا رو کم کنه و از طرف دیگه نادیا رو از این  سارا با دلهره مدام قدم میزد و بابک از سویی سعی

بغض و مچاله شدنش گوشه راهرو بیرون بیاره. برای هر کدومشون به نوعی جواب این امتحان شده بود بزرگترین 

دغدغه. سارا رو باز درک میکرد چون میدونست دلش میخواد همزمان با درسش کار کنه و تجربه خودش رو بیشتر 

تا در آینده بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه و خوب حق هم داشت با اینهمه تالشی که میکرد. اما نادیا براش  کنه

یه عالمت سوال شده بود. نمیفهمید دردش از چیه واقعا. اینو حتی به خودش هم گفته بود که نانادی اگه دردت 

نزنم و هیچوقت تنها نباشی. اگه دردش انتخاب نشدن تنهایی که من بهت قول میدم از وفت بیکاری با هم بودنمون 

بود که خوب باز بارها بهش گفته بود که باید از تقلب دست بکشه و اونم بارها گفته بود فقط میخواد یه مدرک 

بگیره. پس دیگه دردش چی بود؟ فکرش تنها به یه جا میرفت اونم اینکه برای نانادی این مهمه که تو چشم این 

. براش مهمه که این استاد دیدش جور دیگه ای باشه. اما چرا؟ مگه اهمیتی هم داشت؟ این که پس فردا استاد باشه

میخواست مدرکش رو بگیره و بعدم تموم شه و بره دنبال تفریحش. نگاهش رو به نانادی میدوزه و آروم زیر لب 

 ش میشه و به سمتشون بر میگردهزمزمه میکنه شاید عشق؟؟؟؟ اما انقدر عالمت سوال جلوش میاد که بی خیال

پاشین بابا. پاشین دخیل بستین اینجا. بریم یه چیزی بخوریم. حاال این خانوم کریمی یه چیزی گفت. هنوز که  -

خبری نیست. نه کسی اومده نه لیستی آورده نه چیزی رو برد زدن که شما دو تا دخیل بستین به این برد. پاشین هر 

دیگه. بابک هر دو رو بلند میکنه و به سمت پله ها میرن که پیمان همزمان از پله ها باال  وقت زدن میایم می بینیم

میاد. پاهای نانادی ناگهان سست میشه و نگاهش میخکوب روی پیمان. پیمان لحظه ای بهش چشم میدوزه و بعد 

نانادی بوده، بر میگردونه و با  نگاهش رو به بابک و دختر کناری که حاال با شنیدن نام سارا فهمیده همون نفر رقیب

سالم بابک به خودش میاد و کوتاه جواب میده و از مقابلشون میگذره و نانادی و سارا هم پشت سرش قدم بر میدارن 

و بابک هم در پشت. نگاهش به نانادی و قدمهاش دوخته میشه و غم تو نگاهش میشینه و با خودش زمزمه میکنه 

 کاش منو قبول نکرده باشه .
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اسامی رو روی برد زدن. بابک به سمت برد میره و نانادی و سارا تنها با نگاه دنبالش میکنن. بابک حاال نمیدونه باید 

 خوشحال باشه یا ناراحت توی لیست اسامی به ترتیب:

ند بهش بابک نیکنام/ مریم حیدری/ سارا بانو مجد. بابک بر میگرده و نگاهش رو به چشمای سارا میدوزه و با لبخ

تبریک میگه و دست نانادی رو میگیره و بلند میکنه: خوب بریم دیگه. حاال میتونیم بریم یه چیزی بخوریم. نانادی 

 بس کن دیگه. 

نانادی بغض تو گلوش رو به زور پایین میده و با لبخند به سارا و بابک تبریک میگه و بعد همون ظاهر همیشه 

ت پله ها میدوه و از دور بلند رو به بابک و سارا: بدویین بابا. زود باشین که یه خوشحال رو به خودش میگیره و به سم

 شیرینی حسابی افتادم.

بابک و سارا هر دو میفهمن که همه رفتار های نانادی یه بازیه و از درون غمگینه اما ترجیح میدن این رو به روش 

با صدای قدم هایی محکم و ادوکلن گسی ناخوداگاه سرش  نیارن تا کمتر غصه بخوره. هنوز پله ها تموم نشده نانادی

رو به پشت بر میگردونه و نگاهش رو به چشمای پیمان که پشت سرش در حال پایین اومدنه میدوزه. پیمان هم 

نگاهش رو به نانادی میدوزه و نانادی ناگهان از این نگاه گر میگیره و طاقت نمی یاره. سرش رو پایین میندازه که 

 با لحنی محکم و جدی مخاطب قرارش میده پیمان

 خانوم راد تو دفترم منتظرتون هستم. بعد در مقابل چشمان حیرتزده و متعجب نانادی از پله ها پایین میره.  -

انقدر سریع جمله دستوریش رو گفته که نانادی هنوز نتونسته هضمش کنه. با گیجی به سارا که حاال کنارش ایستاده 

 سارا هُلش میده نگاه میکنه که

 برو دیگه چرا گیر کردی. راه بیفت. مگه نشنیدی گفت منتظرته؟ -

 چی کار داره؟ -

 من چمیدونم. باید بری تا بفهمی دیگه. ای بابا تکون بخور نانادی. -

 دفترش کجاست اصال؟ -

 راه بیفت بریم سمت ساختمون جدید اونجا رو برد زدن شماره دفتر همه استادا رو. -

 

.... 

 

ضربه ای به در نیمه باز اتاق میزنه و وارد میشه و بابک و سارا بیرون در به انتظارش می ایستند. پیمان به احترام 

ورودش روی پا نیم خیز میشه و با دست مبلی رو بهش تعارف میکنه. نانادی نگاهش رو از روی نگاه خیره و 

وی خودش ثابت میبینه. عصبی و مستاصل دوباره سرش رو باال موشکاف پیمان میگیره و اینبار نگاهی دیگه رو ر

سال ثابت میشه. دختری قد بلند با پاهایی کشیده که کنار هم  21میگیره که نگاهش روی صورت دختری حدود 

بصورت کج جفت کرده و با آرامش در حال نوشیدن قهوه و نگاه کردن به نانادی ست. اینبار نگاهش روی صورت 

. صورتی گرم و دوست داشتنی و سفید. با خودش فکر میکنه شاید اگر منم انقدر تالش نمیکردم برای دختر میچرخه

تیره کردن پوستم، به همین سفیدی می بودم. دو چشم خمار عسلی رنگ و موهایی خرمایی رنگ و لب و بینی زیبا و 

بتونه نگاه یک مرد رو به خودش  خوش فرم با آرایشی مالیم و زیبا. صورت دخترک انقدر جذاب و زیبا هست که

جذب کنه. دوباره با کنجکاوی دختر رو بر انداز میکنه. روپوش نسکافه ای رنگ بلند خوش دوخت که روی کمر 

کمی تنگ شده با شلوار پارچه ای تو همون مایه و کفش های چرمی قهوه ای رنگ پاشنه بلند. تیپ دختر زیادی خانم 
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به که این دختر تو اتاق پیمان اونم انقدر صمیمی که نسکافه مینوشه، چیکار میکنه. وار و اتو کشیده ست. براش عجی

ناگهان حرف آریانا تو گوشش زنگ میزنه و با خودش زمزمه میکنه شاید خودش باشه. بی هوا و سریع سرش رو بر 

شلواری سرمه ای رنگ و  میگردونه سمت پیمان و نگاهش رو سریع از باال تا پایین لباس های پیمان میگردونه. کت و

پیراهنی سفید که کت رو به جارختی گوشه اتاق آویزون کرده. ندیده صدای کفش های پیمان قیافه کالسیک کفش 

هاش رو هم به یادش میاره. خوب نانادی قطعا این دختر خودشه. جز این نمی تونه باشه. چقدر هم به هم میان. بعد 

روپوش کوتاه سرمه ای رنگش با آستین های نیمه تا خورده که با دکمه ای به  با وسواس به خودش نگاه میکنه با اون

این حالت فیکس شده و بلندی مانتو که باالتر از زانوشه و تنگ چسبیده بهش. شلوار گرمکن سرمه ای رنگ گشاد و 

ی درهمش کفش های ورزشی نایک طوسی سرمه ای. مقنعه ای کج و معوج و موهایی آشفته که به خاطر چتری ها

این آشفتگی بیشتر هم شده. شاید تنها نقطه مثبت خودش رو تو رنگ پوستش که برنزه شیکی هست که خودش 

 عاشقشه و آرایش بی نقص صورتش در مقابل چشمای سبز تیره اش میبینه.

کاش و تخمین پیمان که از نگاه های نانادی تا ته خط رو خونده بعد از مدتی که به نانادی فرصت میده برای این کن

زدن خودش نانادی و کمند، روی صندلیش تکونی میخوره و به این شکل نانادی رو از هر عالمی که هست بیرون 

 میاره.

 خانم راد -

 طبق معمول همیشه بی هوا و با حرص نگاهش رو به پیمان میدوزه و : نانادی.

 پیمان دوباره حرفش رو پی میگیره: خانم نادیا راد -

 تو ذهنش فکر میکنه یعنی که نانادی با دیوار حرف زدی پس خفه شو.  و نانادی

من برگه شما رو مطالعه کردم. شاید اگر تمام سواالت رو پاسخ داده بودید االن این شما بودید که به عنوان نفر  -

 سوم پذیرفته میشدین.

وه و با خیال اینکه میخواد دستش بندازه و نانادی که حاضر بود بمیره اما بیش از این، از پیمان تحقیر و متلک نشن

برای اینکه جلوی این دختر که حاال براش ناگهانی مهم شده بود ال اقل آبروش حفظ بشه، سریع حرف پیمان رو قطع 

میکنه و این بار با کمال ادب و سعی فراوان در قلمبه سلمبه و رسمی حرف زدن جلوی دختر و تنها به دلیل همون 

 به پیمان:حضور دختر رو 

استاد راستین من که از اول خدمتتون عرض کردم فقط میخواستم سوال ها رو داشته باشم وگرنه دکتر من قصد  -

 شرکت تو امتحان رو نداشتم اصال. 

پیمان از اینهمه ادب نادیا خنده اش میگیره و با تیزی میفهمه تمام این الفاظ از برکت وجود کمنده پس با تالش 

 ودش رو میگیره و با جدیت دوباره رو به نادیا:جلوی خنده خ

خانوم از تحلیل هایی که کرده بودید اینطور استنباط کردم که اگر بخواهید میتونید یکی از دانشجویان موفق بشید.  -

چون استعدادی که تو شما دیدم از نوشته هاتون و موارد دیگه ای که قبال دیدم ازتون نشون میده چیزی از 

ن کم ندارید. من میخوام یه فرصت به شما بدم و البته یه شرط داره و اونم اینه که روش مطالعه خودتون رو دوستانتو

 تغییر بدین.

نادیا زیر لب با خودش زمزمه میکنه: ای رذل عوضی. باالخره تیکه تو انداختی. خیله خوب تو هم نانادی. برو خدا رو 

 مطالعاتیتون چیه.  شکر کن ال اقل جلو این دختره نفرمود شیوه
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 خانم راد حواستون با منه؟ -

نگاه کمند رو با لبخندی مهربون روی صورتش میبینه اما هر چی تالش میکنه تحمل این نگاه رو هم نداره. همش تو 

ذهنش فکر میکنه اگر دو بار به پیمان هم همینجوری لبخند زده باشه که من ول معطلم. ناگهان خودش از حرف 

ب میشه. نانادی این حرف یعنی چی؟ خوب به تو چه که... چته نانادی؟ ها؟ میشه راتو بکشی بیای خودش متعج

 بیرون از این اتاق تا جلوتر نرفتی؟

 خانوم راد؟ -

نگاه عصبی و اخم پیمان زنگ خطر رو تو گوشش میزنه. پس تمام تالشش رو میکنه و فکرش رو از همه جا خالی و 

 زه:نگاهش رو به پیمان میدو

 ببخشید گفتم که تمایلی به مطالعات اضافه تر از درسام و کار کردن ندارم. با اجازه. -

پس یعنی انقدر سخته کاری که ازتون خواستم؟ واقعا اینه جوابتون؟ نا امیدم کردید. روتون داشتم حساب دیگه ای  -

 باز میکردم.

و اینجور به زانو در بیاره؟ اما مطمئن باش جلوت بمیرمم ای خدا این مرد چه قدرتی داره که با حرفاش میتونه من ر

 کم نمیارم. 

پیمان نگاه نانادی رو میدید و داشت لذت میبرد. مطمئن بود این دختر کسی نیست که به این سادگی کم بیاره. این 

 نگاه میتونست هر کاری بکنه اگر فقط اراده میکرد. باید وادارش میکرد. به هر قیمتی.

اهش رو از روی صورت دختر بلند و روی صورت پیمان برگردوند. نگاه همون نگاه چهار سال پیش بود. کمند نگ

حتی نوع تحریک کردن دخترک. اما چیز دیگه ای هم تو این نگاه بود. چیزی که قبال ندیده بود. نوعی ترس و لذت. 

داره. چیزی که هیچوقت تو پیمان  نوعی حس وابستگی. پیمان داشت با نگاه و کالمش سعی میکرد دختر رو نگه

 ندیده بود.

نگاه نادیا ناگهان خشمگین و طوفانی شد. دهانش باز شد اما باز نشده بسته شد. کالم در دهانش ماسید و نگاهش 

 آروم آروم رو به پایین خم شد و زیر لب زمزمه کرد:

 ند و به سمت بیرون اتاق حرکت کرد.من به دردتون نمیخورم. وقتتون رو تلف نکنید.. و از روی صندلی بل -

پیمان از حرکت ایستاد. کسی این حرفها رو قبال گفته بود. بدون این لفظ جمعی که حاال این دختر بکار برده بود. کم 

 کم صدا بلند و بلند تر میشد: 

انقدر بلند بود که  . دوباره همه چیز داشت زنده میشد. زنگ خطر"من به درد تو نمیخورم پیمان. وقتت رو تلف نکن"

 ناگهان پیمان بی هوا و با صدای بلند و در حالیکه نگاه خسته اش رو روی نانادی زوم کرده بود:

 تو اشتباه میکنی دختر.  -

نادیا لحظه ای به پشت سر برمیگرده و نگاه متعجبش رو به پیمان میدوزه که کمند جلوی چشمش پر رنگ و پر 

ش زنگ میزنه که با وحشت نگاهش رو به پیمان دوخته و داره از روی مبل بلند و رنگ تر میشه و صداش توی گوش

 به سمت پیمان میره: پیمان! پیمان خوبی؟

موندن رو جایز نمیبینه خصوصا با هر قدم نزدیکتر شدن کمند به پیمان و خرد شدن چیزی تو وجودش و خم شدن 

یگردونه و سریع از در بیرون و در رو به هم میکوبه و سریع از پاهاش. نمیخواد اینهمه نزدیکی رو ببینه. روشو بر م
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راهرو عبور میکنه و حتی به صداهای بابک و سارا هم که مدام صداش میکنن توجهی نمیکنه و کم کم به حالت دو از 

 در شیشه ای بیرون و از پله ها پایین میره و از دانشگاه خارج میشه. 

ندلی میشینه. انگار اشکاش منتظر همین فرصت بودن که بی وقفه شروع به باریدن در ماشینش رو باز میکنه و روی ص

 میکنن و پاشو روی پدال فشار میده و صدای ضبط ماشین رو بلند میکنه.

 

 پیمان لیوان آب رو الجرعه سر میکشه و رو به کمند خواهش میکنه تا تنهاش بذاره. 

یش برش میگردونه. به همون صبح لعنتی. همون صبحی که از وقتی صدا مدام توی مغزش میچرخه و به چهار سال پ

 32وارد دفتر شده بود مدام دلشوره داشت و عصبی بود. انگار میدونست اتفاقی افتاده. عقربه های ساعت روی دیوار 

هر دو تو  ظهر رو نشون میداد و هنوز نه از مریم خبری بود نه از امیر. امیر دوست و هم دانشگاهیش که دوره دکترا

یه دانشگاه در فرانسه تحصیل کرده بودن. پسری قد بلند و سبزه با عضالتی مردونه که زیبایی و قدرت رو به نمایش 

میگذاشت. نگاهش همیشه تیز بود. درست مثل عقاب. قدرت نفوذ و تاثیر گذاریش روی بخصوص زنها عالی بود. 

ا دندانهایی ردیف و مرتب که جلوه خنده هاش رو پسری خوش پوش و خوش مشرب و تقریبا همیشه خندان. ب

بیشتر هم میکرد. آها و البته پولدار. همون واژه مزخرف که مریم رو بیشتر از هر چیزی به خودش جذب کرده بود. 

تمام رفتارهای مریم جلوی چشمش میاد. درست از ماه دوم بود که یهو اون دختر ساده تبدیل شد به دختری با 

نو. قیافه ای کامال عوض شده با موهای بلوند و آرایشی غلیظ. تا حدی که یه بار از کوره در رفته بود  روپوش و شلوار

و بهش گفته بود اینجا گاهی افرادی میان که با این پوشش سازگاری ندارن و باید تو دفتر با سر و وضعی درست 

یم اونا رو میپرستید. اما نگاه های امیر هم بی بیاد. چقدر از اون روپوش های سبک و رنگای جلفشون متنفر بود و مر

تاثیر نبود. چند بار خودش دیده بود که چطور تو چشمای مریم زل میزد و به عشوه ها و لندی هاش میدون میداد. 

بارها به امیر گوشزد کرده بود که این کار درست نیست اما هر بار هم امیر بهش گفته بود که تو که من رو میشناسی. 

یچ فرقی با زمانی که فرانسه بودیم نکردم. هر کس خودش بخواد و پا بده منم لذت میبرم. راست میگفت امیر من ه

همیشه همینجور بود اما تیز تر از اون بود که بخواد دم به تله بده و گیر بندازه خودش رو. شاید وقتی برای اولین بار 

رو برای اولین بار باور کرده بود که این مرد هم میتونه به  کمند رو دیده بود و این نزدیکی و عشق تو چشمای امیر

چیزی غیر از خوشگذرونی فکر کنه. کمند بی عیب و نقص بود. از یه خونواده حسابی و تحصیل کرده با وضع مادی 

ه خوب. درست مثل امیر. انتخاب امیر بی عیب و نقص بود و البته غیر از این هم ازش انتظار نمی رفت. کمند همیش

سنگین و خانم بود. جلوی خیلی از رفتارهای سبکسرانه امیر رو گرفته بود. تازگی عشق رو تو نگاه امیر هم میدید اما 

همیشه یه استرس عجیبی نسبت به رابطه امیر با مریم داشت. مریمی که اولین بار امیر بود که بهش گفته بود وقتی 

م. تو هم مثل ساینا نماد پاکی و خوبی و خلوصی. امیر دقیقا درست میبینمت نمیدونم چرا ولی یاد اسم ساینا می افت

فهمیده بود مریم رو ولی خیلی راحت تمام این خوبی ها رو ازش گرفته بود. پیش خودش فکر میکرد با عشقی که 

ی بود امیر به کمند داره کم کم دست از مریم میکشه اما مریم هم ول کن نبود. هیجوقت نفهمیده بود مریم دنبال چ

که حتی وقتی بهش گفته بود که امیر با کمند نامی رفت و آمد داره و به زودی ازدواج میکنه باز دست از سر امیر بر 

 نداشته بود.

بود که تلفن زنگ زده بود و بعد از چند ثانیه منشی به پیمان اطالع داده بود که آقای سلیمانی  3295ساعت حدود 

نه. بماند که چه استرسی رو به خودش وارد کرده بود تو همون چند ثانیه تا پدر مریم میخواد باهاش حرف بز
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برقراری ارتباط. استرسی که با حرفهای قدیری صد برابر شده بود. پدر بیچاره نگران از زنگ نزدن دخترش گفته 

و قرار شده بوده  بود که مریم دیروز زنگ زده بوده که با دانشگاه یه اردوی یه روزه رفته و فردا صبح بر میگرده

 وقتی رسید تهران بهشون زنگ بزنه اما تا اون لحظه زنگی نزده و حاال پدر نگران دست به دامن پیمان شده.

پیمان سلیمانی رو آسوده خاطر کرده بود که مسئله ای نیست و خودش پیگیر میشه و بعد از اون هم چیز مثل یه 

شب تو دفتر بود و حتی پیمان هم نتونسته بود مجابش کنه  195فیلم از جلوی چشمش گذشته بود. مریم تا ساعت 

باالخره رضایت داده بود که بلند شه و امیر هم پیشنهاد  9که هوا تاریک شده و دیگه باید بره خونه اش. اما ساعت 

 داده بود که تا مسیری برسونتش و با هم رفته بودن. 

رو برای پس زدنش کرده بود اما درست زمانیکه موفق شده چیزی مغزش رو پر کرده بود. چیزی که تمام تالشش 

بود کمی فکرهای مزاحم رو از خودش دور کنه در باز و مریم دوشادوش امیر وارد شده بود. پیمان تقریبا شوک زده 

 بود که چطور این دو تا با هم اونم این موقع رسیده بودند. 

تاخیرش بازخواستش کرده بود اما مریم در جوابش فقط  نگاه خشمگینش رو به چشمای مریم دوخته بود و بابت

لبخند زده بود و این امیر بود که جواب پیمان رو داده بود. اونم تنها با یک کالم. ساینا با من بوده. برا همین دیر 

 اومد.

پیمان مریم  زنگ خطر تو گوشش به صدا در اومده بود و گیج نگاهشون کرده بود. امیر بعد از نیم ساعت رفته بود و

 رو تو دفترش برده بود. 

تصاویر تو ذهنش رنگ گرفته بود و نگاهش روی همون صندلی میخکوب شده بود در حالیکه با دستاش محکم 

 سرش رو تو دست گرفته بود صداها زنده و زنده تر میشد:

 شب کدوم گوری بودی؟بهتره سعی نکنی بهم جواب دروغ بدی. هر سوالی ازت میپرسم عین آدم جواب میدی. دی -

 به خودم مربوطه. -

بعد از ظهر از این خراب شده زنگ زدی به  1اون روی سگم رو باال نیار گفتم دیشب کدوم گوری بودی که ساعت  -

شب تو همین خراب شده و  9بابات و به دروغ گفتی از طرف دانشگات داری میری اردو. اونم در حالیکه تا ساعت 

 ؟ور دل ما بودی. هان

 گفتم که به خودم مربوطه. -

 د المصب میگم کدوم گوری بودی؟ دیشب کدوم گوری سرت رو گذاشتی رو زمین؟ -

مریم باز با ریلکسی و لبی پر خنده نگاهش رو به چشمای پیمان دوخت و : یه گور خیلی خوب. یه شب فوق العاده  -

 و رویایی داشتم. عالی بود.

بم رو میدی؟ مریم خواهش میکنم درست جوابم رو بده. دیشب کجا بودی؟ صبح چرا عین هرزه های عوضی جوا -

 کجا امیر رو دیدی؟

 صبح امیر رو ندیدم. -

 پس کی دیدی؟ چطور با هم رسیدین؟ -

 هه. خوب معلومه چون با هم اومدیم. -

 از کجا با هم اومدین مریم؟ -

 ز خونه امیر با هم اومدیم.من ساینا هستم. اینو تو گوشت فرو کن اوال. دوما ا -
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ضربه اونقدر کاری بود که پیمان نگاهش مات و حرف تو دهنش مونده بود و بعد از چند ثانیه که عمرش براش قدر 

 یه قرن بود باالخره زبونش چرخیده بود: داری دروغ میگی. میخوای عصبیم کنی. مگه نه؟

ادم. باور نداری برو از امیر بپرس. کلی هم بهمون خوش چرا باید بهت دروغ بگم. تو پرسیدی منم جوابت رو د -

 گذشت.

 

... 

 

با وحشت سرش رو بلند میکنه. انگار مریم هنوز نشسته روی همون صندلی. حاال تنها چیزی که یادش میاد اون 

 ضربه سیلی که بلند شده بود و تو دهن مریم زده بود:

نمیخوام ببینمت. خوب مزد زحمتای من و بابات رو دادی. باش تا هرزه آشغال. از جلو چشمم برو بیرون. دیگه  -

 نتیجه شو ببینی.

هه خودتو نکش. این که دق کردن نداره. میدونم ناراحتیت از چیه. از اینه که چرا تو رو انتخاب نکردم. داری به  -

دارم چه نیازی به تو و پولت امیر حسودی میکنی. فکر کردی خودمم میخوام بمونم اینجا؟ نه قربونت وقتی امیر رو 

 دارم آقا.

هه. برات متاسفم. واقعا متاسفم مریم. و برای خودم بیشتر که خوب نشناختمت که اگه میدونستم انقدر پستی غیر  -

ممکن بود دستت رو بگیرم اون روز. ولی این حرفم رو فراموش نکن مردا هیچوقت پابند زنایی که آسون به 

به همون آسونی که پاکی و بکر بودنت رو ازت گرفت، به همون آسونی هم ولت میکنه. دستشون بیارن نمی شن. 

حاال بشین و تماشا کن. اما دیگه نمیخوام ببینمت. نمیخوام اون روزی که پشیمون میشی ببینمت. لیاقت بیش از این رو 

 نداشتی وگرنه کم نذاشتم برات. حاال برو.

 

 

... 

 

یز به همون جا ختم نشده بود. اوایل زیاد صدای تلفن امیر رو میشنید و بعد خوش بش مریم رفته بود اما همی چ

هاشون رو. برای کمند خیلی ناراحت شده بود و خودش رو مقصر میدونست اما از طرفی هم امیدوار بود که امیر 

چند وقت بعدش در کمال مریم رو رها نکنه و خودش از یه راهی کمند رو مجاب کنه و بذاره بره سراغ زندگیش. اما 

نا باوریش به نامزدی کمند و امیر دعوت شده بود. حاال براش قدر مسلم شده بود که مریم تنها بازیچه امیره. دوباره 

دلش برای مریم سوخته بود. اما دیگه فقط از دور مراقبش بود تا ببینه پایان این راه به کجا میرسه و با خودش عهد 

 ر عقل بیاد بهش یه فرصت دیگه بده.بسته بود که اگه مریم س

 

... 

 

اون روز مریم رو تو دانشگاه دیده بود اونم پریشون و سرگردون. رنگ به صورت نداشت. با خودش حدس زده بود 

که تازه جریان نامزدی رو فهمیده. تمام کالساش رو کنسل کرده بود و دنبال مریم راه افتاده بود. گوش به زنگ 
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ریم زنگ بزنه و بگه که پشیمونه. تا فقط لب باز کنه تا پیمان دوباره دستش رو دراز کنه به طرفش تلفنش بود تا م

 چون خودش رو مسئول میدونست تو تموم اون اتفاقا. 

ساعت حدود یک ظهر بود که مریم گوشی به دست جایی خلوت از دانشگاه ایستاده بود و منتظر. قطعا میخواست با 

 ان همه گوش شده بود.امیر حرف بزنه و پیم

 مریم داشت اشک میریخت که باالخره انگار امیر جواب داده باشه زمزمه سالمش به گوشش خورده بود.

 

 امیر خواهش میکنم ازت. باید با هم حرف بزنیم. التماس میکنم امیر.  -

... 

 تو نمیتونی به همین سادگی رو همه چیز پا بذاری. باید پاش وایسی. -

... 

اال صدای مریم هر لحظه بلند تر و گریه اش شدید تر شده بود. پیمان همه وجودش چشم شده بود و گوش. ح

گوشهایی که کم کم داشت از چیزهایی که میشنید سوت میکشید. نه قطعا مریم انقدر نمی تونسته احمق باشه اما 

ه هر کسی اعتماد کنی، وقتی چشمت تو خوب چراکه نه. وقتی یه دختر ساده چشم و گوش بسته باشی که با سادگی ب

 زرق و برق دنیا بخواد کور بشه انتظاری بیش از اینم نباید ازت بره. 

مریم مدتی بود که گوشی رو قطع کرده بود و اشک میریخت و پیمان تنها مثل آدمهای مات زده نگاهش به مریم و 

 فکرش در حال حالجی حرفاش بود.

لتماست میکنم کمکم کن. آخه من برم به بابام چی بگم؟ بگم این بچه کیه؟ بگم چه غلطی امیر من حامله ام . امیر ا -

کردم امیر؟ پس چی شد اون حرفایی که میزدی؟ اون وعده وعیدات. تو که میگفتی خیلی دوسم داری. نمیخوای بگی 

به قران اگه نیای بگیریم  که تمام حرفای اون شبت فقط برا مجاب کردن من برا تن دادن به خوشگذرونیت بود؟ امیر

 خودم زنگ میزنم و همه چیز رو به کمند میگم. باور کن میگم.

 لعنتی پولتو میخوام چیکار؟  -

... 

دیگه چیزی از حرفای مریم نمی شنید. کالفه و گیج فقط با نگاه مریم رو دنبال میکرد که حاال داشت با کس دیگه ای 

روون بودن. تو یه لحظه دستش به سمت گوشیش رفت و شماره امیر رو  حرف میزد و هنوز اون اشکا روی صورتش

 گرفت

امیر کاری که نباید کردی حاال باید پاش وایسی. به کمند همه چیز رو بگو. اون درکت میکنه. باید به مریم کمک  -

 کنی. تو پدر اون بچه ای.

 وادارش نکردم.جوک میگی پیمان؟ چه دلیلی داره اصال. خودش خواست. به زور که  -

 اما تو میدونستی اون عقلش به این چیزا نمی رسید. میدونستی اون این کاره نبود. تو باید پاش وایسی امیر. -

بس کن پیمان. پای چیش وایسم؟ کمند رو با اینهمه متانت و وقار و خانومی که حتی بعد نامزدیمون تا حاال هم جز  -

مم نبوده ول کنم بیام دختری رو بچسبم که راحت تسلیمم شده؟ من احمق صد سال یه بار یه بوسه ازش بیشتر سه

نیستم فکر کردی برا چی دنبالم اومد؟ هان؟ فقط به این امید که فردا زن یه آدمی بشه که دستش به دهنش برسه. 

شون خوش بودم. من و ساینا سنخیتی با هم نداریم. ساینا هم یکی مثل اینهمه دختر دیگه که تو تمام این سالها باها
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خودش مقصره. االنم بهش گفتم بره سقطش کنه هزینه اش رو هم میدم. ولی بمیرمم با همچین آدم بی اراده ای که 

 انقدر راهت پا بده زیر یه سقف زندگی نمی کنم. پس تو هم بی خیال شو.

 رو بر میداره شماره مریم رو میگیره و منتظر میشه. بعد از شاید هفت یا هشت بار زنگ خوردن گوشی

 مریم پیمانم. باید باهات صحبت کنم. همین االن. کجایی؟ -

 قبرستون. -

 االن موقع لجبازی نیست پس بگو کجایی؟ -

 میخوای چیکار؟ چیه؟ امیر جونت زنگ زده چیزی بهت گفته؟ -

دلیلی برای متلک مریم کار غلط رو خودت کردی. خودت اون وقتی که خودم رو خفه میکردم کر شده بودی پس  -

گفتن االنت به من نمی بینم. در ضمن من خودم همه حرفات رو شنیدم. همین چند دیقه پیش که به امیر زنگ زده 

 بودی. من همه چیز رو شنیدم. بهتره بگی کجایی تا یه فکری بکنیم.

 مثال چه فکری؟ که به یه دکتر خوب معرفیم کنی؟ -

. یه غلطی کردی حاال باید دنبال چاره باشیم پس عین آدم بگو کجایی تا با مریم زبون تلخت رو جلو دارش باش -

 هم حرف بزنیم.

 

... 

 

 

 نمیتونم بکشمش. نمی تونم. اون یه موجود زنده ست. یه بچه سه ماه و نیمه. -

 آخه چطور اینهمه مدت نفهمیدی؟ -

 که بخوام شک کنم.انقدر که سرم گرم امیر و خوشیم بود. حال خرابی هم نداشتم  -

پیمان با خجالت و سری رو به پایین زمزمه میکنه اما خوب یعنی از روی تغییراتی که تو بدنت هم افتاده بود حدس 

 نزده بودی؟

 مریم با صورتی گر گرفته تنها زمزمه کرد نه فکر میکردم خودش درست میشه.

 حاال میخوای چیکار کنی؟ -

 ی کشتم. مامان دق میکنه.نمیدونم. اگه بابام بفهمه م -

 تو ذهنش اینهمه حماقت مریم رو فحش میداد و زبونش الل شده بود. فکرش کار نمیکرد: باالخره که چی؟

 خودمو گم و گور میکنم. -

 به فرض گم و گور کردی. اون بچه رو چیکارش میخوای بکنی؟ -

 ازش درس عبرت بگیرم و دوباره تکرارش نکنم.تاوان گناهمه. باید نگهش دارم و یه عمر جلو چشمم باشه تا  -

مریم عاقل باش. بچه بازی که نیست. چطوری میخوای شکمش رو سیر کنی؟ چطوری میخوای براش شناسنامه  -

 بگیری؟ انقدر سطحی فکر نکن مریم.

 برو پیمان. خودم حل میکنم مشکلم رو. -
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اینجوری میتونی براش شناسنامه بگیری و بعد دنیا مریم میتونم کمکت کنم. میام خواستگاریت و میگیرمت.  -

اودنش هم جدا میشیم. تا اون موقع درست هم تموم شده و ایشاال برا خودت یه جا کار میکنی و زندگیت رو 

 میگذرونی.

 من به دردت نمیخورم. خودتو عالف نکن. -

 میخوام کمکت کنم.  مریم ببخش که رک حرف میزنم اما منم نگفتم به دردم میخوری فقط گفتم -

 احتیاجی به کمکت ندارم. مشکلم رو حل میکنم. خدافظ. -

 

... 

 

 مریم رفت و پیمان ساعتها فکر کرد. فردای اون روز دوباره مریم رو گرفت و ازش خواست بیاد دفترش.

انسه. کارات رو انجام مریم خیلی فکر کردم. آخرین راهی که به ذهنم رسید اینه که با یه وکیل صحبت کردم تو فر -

میده تا بری اونجا و بچه ات رو هم همونجا دنیا میاری. اونجا میتونی به نام خودت براش شناسنامه بگیری و یه 

 زندگی جدید رو شروع کنی. بهت یه مقدار هم پول میدم که تا جا بیفتی.

 شرط داره؟ -

 ام میذاری؟اوف کوتا بیا دختر. اومدم کمکت کنم حاال شرط و شروط بر -

 اشتباه نکن. شرطش اینه که این پوالیی که خرج میکنی و بهم میدی همه یه قرضه. یه روزی بهت پس میدم. -

 خوبه هنوز یه ته چیزی از اون مریم مصممی که روز اول دیدم تو وجودت هست.  -

.... 

 

رست چهار سال از اون زمان میگذشت و مریم رفت. تا مدتی پیمان ازش خبر داشت اما بعد انگار نیست شد. حاال د

پیمان هر بار که سری به پدر و مادر مریم میزد از آب شدن اونها بیشتر خودش رو مالمت میکرد و پشیمون از اینکه 

 زندگی مریم رو به هوای بهتر کردن از بین برده بود.

امروز این دختر مقابلش همون حرفها نفس حبس شده تو سینه اش رو بیرون میده و از روی صندلی بلند میشه. حاال 

رو تکرار کرده بود. یعنی داشت دوباره یه بازی جدید تکرار میشد؟ اگر اینجور بود بهتر همین که بی خیال نادیا 

میشد و حاال که خودش هم اصراری برای بودن و کار کردن با پیمان و تغییر دادن روشش نداشت پیمان هم بی 

ها چوب یه پشیمونی دیگه رو نخوره. پیمان فراموشش کن. بذار اون نانادی باشه و خیالش میشد تا دوباره بعد

 همونجور که تا االن زندگی کرده بکنه. 

با صدای زنگ موبایلش از این عوالم بیرون میاد و نگاهی به صفحه میکنه و با لبخند: سالم کمند جان. شرمنده حال 

 خوشی نداشتم تو رو هم ناراحت کردم.

 چه حرفیه. من درکت میکنم. میدونم دوباره مریم زنده شده بود برات. فقط زنگ زدم ببینم بهتری؟ این -

 آره آره. ممنونم.  -

 پیمان؟ -

 جانم؟ -

 میخوام باهات یه کم حرف بزنم. حالش رو داری؟ -
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 شما امر بفرمایید. کی کجا؟ -

 یا تو بیا خونه ما یا من بیام خونه شما. -

 ینا مسافرتند. من میام خونه شما. خوبه خانم؟مامان ا -

 ترجیح میدادم من بیام پیش تو. هرچند میدونم باز میخوای عقاید مسخره تو تکرار کنی برام. -

 پیمان چند لحظه با خودش کلنجار میره و بعد آروم زمزمه میکنه: چرا ترجیح میدی تو بیای؟

یر . تلفن ساینا. نمیخوام مامان اینا باز با دیدن اشکام ناراحت بشن. این چون میخوام جواب سواالتو بدم. در مورد ام -

 بیچاره ها کم با من غصه نخوردن تو این سالها اما عیبی نداره. مهم نیست. نمیخوام معذبت کنم. زود بیا. 

 هنوز تلفن رو قطع نکرده صدای پیمان متوقفش میکنه

 کمند. کمند گوشی دستته؟ -

 بگو.آره پیمان.  -

 باشه بیا.  -

 خوشحالم پیمان. ممنون. زود میام. راستی شام نخوردم. -

 منم نخوردم. االن راه می افتم از دفتر. سر راه یه چیزی میگیرم. -

 

کمند و بابک تو محوطه باغ مانند جلوی ساختمون خونه پیمان کنار استخر روبروی هم نشسته بودن و هر کدوم 

 بود. هر دو تو فکر بودن. کمند تو فکر اینکه از کجا باید بگه و پیمان تو فکر نادیا. نگاهشون به جایی خیره

اون روز امیر رفت و من موندم و یه دریا سوال. همه بی جواب. تقریبا تا شب هیچ خبری ازش نبود. هوا تازه تاریک  -

ساینا باهاش به امیر زنگ میزد. تعجب شده بود که تلفنم زنگ زد. شماره رو شناختم همون شماره ای بود که همیشه 

کردم اما بی معطلی گوشی رو جواب دادم. گفتم شاید اتفاقی برای امیر افتاده باشه. وقتی صدای گریون ساینا رو 

شنیدم یه لحظه ترسیدم اما خیلی زود رفت سر اصل مطلب. اون داشت حرف میزد اما من تقریبا کر شده بودم. 

کارم میذاره اما اون لحن پر التماسش، اون اشکاش هیچ کدوم نمیتونست دنبال سر کار همش فکر میکردم داره سر 

گذاشتن من باشه. بهم گفت از اول دوستیش با امیر. از ارتباطشون. رفت و آمداشون. ابراز عالقه های امیر بهش و 

که میشنیدم. دلم خودش به اون و آخرش رسید به حاملگیش. نمی دونم اون لحظه وحشتناک ترین خبری بود 

میخواست خودم ساینا رو از روی زمین ور دارم تا ازم نخواد که دست از امیر بکشم. دست از نامزدم. کسی که هر 

فکری در موردش ممکن بود بکنم اال این. خیانت اونم وقتی هنوز ما با هم نامزد بودیم. تو اوج خوشی و لذت زندگی 

ود بود برا دلزدگی و جایگزین کردن. واقعا نمی تونستم درکش کنم. من از بودیم. تازه اول خوش خوشانمون بود. ز

امیر دست کشیدم اما میدونم یه روزی تاوان دالیی که شکسته رو باید بده. تو اوج جوونی و شور و اشتیاق شدم گوشه 

از همون باال  گیر و افسرده. لبم به جای خنده پر بغض شد و چشمام پر اشک. یادته اون شب؟ میخواستم خودمو

پرت کنم تا تو اینهمه هفت رنگی این دنیای خاکستری محو بشم. گم بشم اما تو سر رسیدی. نمی دونم از کجا خبر 

دار شدی. اما ازت ممنونم که اومدی و نذاشتی به خاطر یه آدم بی ارزش زندگیم رو حروم کنم و این هدیه ای که 

 اک خاموش بشم. خدا بهم داده بود و از خودم بگیرم و زیر خ

امیر بهم زنگ زد. گفت بهت زنگ زده اما تو فقط سکوت کردی و تنها صدای نفس های وحشت زده و مایوست رو  -

شنیده. میدونی کمند اون واقعا تو رو دوست داشت. عاشقت بود. اما این زندگی کثیف عادتش شده بود. شنیدی 
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بود. وقتی بهم گفت تو حال درستی نداشتی و ممکنه هر  میگن ترک عادت موجب مرض است؟ این دقیقا درد امیر

بالیی سر خودت بیاری دیگه نفهمیدم چطور خودم رو به تو رسوندم. یادم بود همیشه عاشق ته دنیا بودی. همیشه از 

امیر میشنیدم که هر وقت خیلی خوشحالی یا دلت گرفته اونجا تنها جایی که آرومت میکنه. خودم رو مقصر 

دائم تو مغزم میومد که اگه من مریم رو تو اون شرکت نمی آوردم شاید تو و امیر االن با هم بودین. اون  میدونستم.

لحظه هم عذاب وجدان آنچنان همه وجودم رو گرفته بود که بی معطلی راه افتادم. همه اش ترسم این بود که بالیی 

ز همون دور نگاهت رو داشتم میخوندم. از حرکت سر خودت بیاری و من دیر برسم و یه عمر.... وقتی بهت رسیدم ا

پاهات. از بی تعادلیت. با هر قدمی که به سمتت می اومدم صدای سنگ ریزه هایی که از زیر پات به اون ته سقوط 

 میکردن بلند تر میشد. درست تو آخرین لحظه 

شه انگار دنیا نیست. نمیدونم چرا فکر خیلی احمق بودم پیمان. خیلی. نمیدونم چرا اون موقع فکر میکردم امیر نبا -

میکردم این یعنی ته خط. هه خیلی بی مغز بودم که به جای مبارزه دنبال ساده ترین راه بودم. داشتم صورت مسئله 

رو به کل پاک میکردم. اما این تو بودی که به موقع رسیدی و بهم یاد دادی بایستم و مبارزه کنم. تو بودی که بهم 

دادی که از هر شکست باید یه درس گرفت و یه تجربه. باید سعی کرد دوباره بلند شد و از نو شروع این باور رو 

کرد. پیمان حاال میخوام من به تو درس بدم. درسایی که خودتم بلدی اما نمی خوای باورشون کنی. تا کی تردید؟ تا 

پر از بد بینیه. هنوزم نگاهت نمیخواد نیمه  کی ترس؟ پیمان زندگی کن. چهار ساله مریم رفته اما تو هنوز تو ذهنت

پر لیوان رو ببینه. بسه پیمان. مریم رفت. داره برا خودش زندگی میکنه. یه جا دور از ما. اما تو همه کار براش کردی. 

چیزی براش کم نذاشتی. باور کن اگه پاک بوده باشه از اشتباهش عبرت گرفته و حاال خوشبخته یه جای این کره 

سعی نکن این دختر رو با مریم مقایسه کنی. سعی نکن باز نیمه خالی لیوان رو نگاه کنی. پیمان این دختر  خاکی.

زمین تا آسمون با مریم فرق داره. این دختر سر گرمیش تقلبه. خودت گفتی. پس چرا خودت باور نمی کنی؟ این 

دونه. دنبال شیطنت ها و بچگی دختر چیزی کم نداره. دردش بی دردیه. دلش خوشه. سرش گرمه. لبش خن

کردناشه. چی کارش داری؟ نمیدونم اما حس میکنم یه احساسی بهش داری که تا حاال به کسی نداشتی. نمیتونم 

بفهمم چیه اما نمی خوام باور کنم که داری به چشم مریم می بینیش. هیچوقت نفهمیدم عاشق مریم بودی یا نه و چرا 

دختر... امیدوارم یه حس خوب بهش داشته باشی. بزرگش کن پیمان. بدون ترس و انقدر برات مهم بود اما این 

وحشت. بدون اینکه هر حرف و کاریش رو بخوای به مریم ربط بدی. با خنده هاش بخند. با خوشی هاش خوشی کن. 

ه عشق باشه؟ تو غم هاش دستش رو بگیر. اما بازم میگم اول با خودت کنار بیا. ببین چرا جذبش شدی. ببین میتون

ببین شاید مثل یه خواهر نداشته میمونه برات. یا یه دوست. نمیدونم خیلی چیزا میتونه باشه. مهم اینه که ببینی 

 کدومه. بعد باهاش قدم هات رو یکی کنی.

سال اختالف  36 35کمند... کمند!!!! تو داری چی میگی کمند؟ هان؟ نکنه فکر کردی من عاشق یه دختر بچه با  -

 ی شدم؟ هان؟ سن

پیمان بفهم. عشق سن و سال نمی شناسه. سعی نکن دائم دنبال دلیل تراشی برا خودت و احساسات باشی. بذار  -

 احساست خودش تصمیم بگیره.

کمند تو داری اشتباه میکنی. من از اخالقای اون دختر عصبی میشم. از اینهمه باال پایین پریدناش. تخص بازی  -

لباس پوشیدنش. اخالقش. رفتارش. تو چطور تونستی همچین فکری کنی. چه سنخیتی بین من و  هاش. بچه بودناش.

 اون دیدی؟
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کوتا بیا پیمان. یه کم نگاهت رو دقیق تر کن. کیا عاشق میشن؟ کسایی که هیچ سنخیتی با هم ندارن. عاشق هم  -

قهقهه زدن. به جزئیات آدما دقیق شدن.  میشن تا هم رو تکمیل کنن. اون بچگی کردن رو بهت یاد میده. بی خیال

پیمان امروز لذت نبردی وقتی با نگاهش دقیقه ها رو خودش و ما زوم کرده بود و با سادگی داشت مقایسه مون 

میکرد؟ اینهمه سادگی برات لذت بخش نبود؟ تفکر و کارش خنده رو رو لبت نیاورد؟ چرا نمیخوای زندگی کنی 

ی ور دل یکی مثل من که موقع نشستن هزار بار باال پایین شه که خط اتوی شلوارش به پیمان؟ عصا قورت داده بشین

هم نریزه یا روپوشش کج نشه. بشین کنار اون دختر. وقتی با شلوار ورزشیش کنارت قدم زد یه دل سیر بخند و 

نقدر تو منگنه شادی کن. باور کن اونوقت به تیپ احمقانه خودت میخندی. به این کت شلوار مسخره ات که ا

گذاشتتت. تو نمی تونی بلند بخندی چون کت شلوار تنته. اون میتونه قهقهه بزنه از پله ها سر بخوره چون شلوار 

 گرمکن پاشه.

 از هره جدوالی کنار خیابون راه میره. -

عادلت رو درست دلت نخواسته تو هم از رو اون هره ها راه بری؟ گاهی که داری می افتی دستات رو باز کنی تا ت -

 کنی؟

 کوله پشتیش خاک خالیه همیشه. انگار پرتش میکنه رو زمین. -

شایدم میذاره زیرش و روش میشینه. به خدا لذت بخشه پیمان. اینجوریه که اون میتونه زندگی رو ساده بگیره اما  -

 تو نه. 

 اون بچه ست.  -

 زرگ نکردی؟خوب بزرگش کن. برا تو که کار سختی نیست. مگه منو ب -

 نمیخوام خودم رو درگیرش کنم. باور کن حسی بهش ندارم. هیچی.  -

فکر کن خواهرته. بهش بزرگ شدن رو یاد بده اما بچه بودنش رو ازش نگیر. تو نگاه این دختر اراده ای دیدم که  -

قبول میکردم اما اون محکم تو کمتر کسی دیدم. پیمان اگه تو استاد من بودی و بهم پیشنهاد یه فرصت میدادی با سر 

جلوت وایساد و زیر بار منت تو نرفت. اما حاال ببین چطور به زانو درت میاره. تماشا کن پیمان. مطمئنم غرق لذت 

میشی. اونوقت بهت میگم چه حسی بهش پیدا میکنی. اون دختر انقدر خوبی داره که فقط دو تا چشم بینا میخواد تا 

 رو هوا ببرتش. 

 ا پسم میزنی؟ من که تو رو انتخاب کردم.کمند چر -

پیمان با خودت صادق باش . تو منو انتخاب کردی چون میبینی کسی رو نتونستم جایگزین امیر کنم. و فکر میکنی  -

مقصر تو بودی. اما باور کن عشق خودش باید بیاد نه زورکی بیاریش. تو برا من یه دوست خیلی خوبی اما عشق نه. 

دیگه ای بهت نگاه کنم. اگه تو هم با خودت صادق باشی میبینی تو هم عاشق من نیستی. میخوای منو نمی تونم جور 

خوشبخت کنی و تو روزمرگی بمیری. نه پیمان. به خودت فرصت عاشق شدن بده. چشماتو باز کن تا جفت خودت 

هیجانی نداره. دو تامون نگران رو پیدا کنی. من و تو فقط همدیگه رو کسل میکنیم. زیادی شبیه همیم. زندگیمون 

خط اتوی لباسامونیم. دلم میخواد یه روز عشق رو تجربه کنی تا بفهمی من چی میگم. اونوقت دیگه از نه گفتنم 

دلخور نمی شی. خوب حاال ببینم میخوای به ما شام بدی یا بعد اینهمه حرف زدن با دهن کف کرده باید بریم 

 خونمون؟

 یخوام بدم. شام بهت جوجه کباب م -
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 به. بگو رفت تا نصفه شب دیگه. -

 

روی پله های راهروی بیرونی اتاق های اساتید نشسته بود و داشت با موبایلش بازی میکرد اما حواسش تماما توی 

اتاق پیمان بود که حاال شده بود محل دائمی رفت و آمدهای بابک و سارا. براش شده بود آرزو که بره تو اون اتاق و 

ینه کنار پیمان و فقط تماشاش کنه. به خودش نمی تونست دروغ بگه که. دائم صدای قدم هاش، اون چشمای بش

براقش اون بوی گس ادوکلنش تو بینیش بود. دروغ چرا خیلی وقتا دلتنگش میشد. همون وقتا که بابک و سارا رو 

که پشت در اتاق قدم رو بره و تمام مجبور مییکرد هر دو برن پیش پیمان و بعد خودش بهانه ای پیدا میکرد 

وجودش بشه گوش تا صدای گاه و بی گاه پیمان رو بشنوه. اما هیچ کدوم اینا نمی تونست جای دیدنش رو بگیره. 

دیدنی که شده بود آرزوش. گاهی آرزوش میشد که دانشجوی فوق یا دکترا بود و میتونست ال اقل هفته ای یه بار 

ببینتش. خودشم نمیدونست دردش چیه. اگه میخواست ببینتش مثل آب خوردن بود باهاش کالس داشته باشه و 

چون تو دانشگاه هیچوقت کسی کاری به دانشجوها نداشت که سر کالسی بشینن یا نه. میتونست بره سر این کالس 

ه به خاطر ها و ببینتش اما میخواست همون دست نیافتنی باشه. دلش نمیخواست خودش رو سبک کنه که پیمان بفهم

دیدن اون حاضره هر کاری بکنه. اونم یه همچین کار احمقانه ای . اونم کی؟ کسی که کالس های خودش رو به زور 

 می نشست.

میشد. با حرص  game overشاید برای بار دهم بود که این مرحله بازیش رو شروع میکرد و به ثانیه نکشیده 

ن کنار پاش ول کرده بود. با تانی بلند میشه و کیفش رو بر میداره و تلفنش رو پرت میکنه روی کوله اش که رو زمی

به سمت داخل راهرو و پشت اتاق پیمان بر میگرده. اینبار خیلی معطل کردن. تقریبا یه ساعتی میشه که اون تو 

 هستن. 

ند که هر چی میخواد در اتاق نیمه بازه و صداشون میاد. صدایی تو ذهن نانادی شروع میکنه به حرف زدن. انقدر بل

بهش بی توجه باشه نمیشه. نانادی ببین در بازه. کافیه یه کم بری جلو تا بتونی ببینیش. همین یک کارم مونده. که 

بفهمه دارم له له میزنم؟ این چه حرفیه دختر خوب، اصال نمی فهمه. انقدر سرشون گرمه که... اگه فهمید؟ هیچی. به 

 میگی منتظر دوستامم.  رو خودت نیار اگه حرفی هم زد

کمی جلوتر میره. حاال با در شاید به زور ده قدم کوتاه فاصله داشته باشه. حاال میتونه نیم رخی از صورت پیمان رو 

ببینه که با جدیت تمام سرش رو کرده توی یه کوه کاغذ و لپ تاب کنار دستش. نگاهش رو میچرخونه و بابک و 

ت کمی از پیمان ندارن. خیالش کمی راحت تر میشه و پاهاش بی اراده چند قدم دیگه سارا رو میبینه که اونها هم دس

جلو میرن و تقریبا پشت در می ایسته. لحظه ای اون نگاه و اخم پیمان دلش رو میلرزونه. چیزی وادارش میکنه به 

در حقوق جزای ایران.  گوش دادن حرفهاشون. دارن روی یه مقاله بحث میکنند. در مورد چیزی به اسم دفاع مشروع

به مغزش فشار میاره اما خالی تر از اونه که حتی بدونه این یعنی چی. سعی میکنه دقت کنه بلکه از حرفهاشون بتونه 

چیزی سر در بیاره اما بی نتیجه. خوب مثال قرار بود چی بفهمی نانادی خانوم. بعد یه ساعت رسیدی میخوای کل 

 . بی خیال بابا. اصال هر چی. منو سننه. مطلبم دو ثانیه ای دستگیرت بشه

پیمان سرش رو باال میگیره و نگاهش رو به بابک که حاال داره یکی از مقاله هایی که در آورده رو نشون میده، 

میگردونه که درست از پشت سرش نگاهش به دو چشم کنجکاو و دو گوش که تماما به توی اتاق چسبیده می افته. 

دیا میشه و اینکه چی تو مغزشه. چیزی دستگیرش نمیشه جز اینکه فقط یه تصوره وگرنه این لحظه ای خیره به نا
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دختر این کاره نیست. به تنها چیزی که تو اون مغز کاری نداره باهاش، همون خود مغزه. نگاهش آروم روی نانادی 

شکی و کفش اسپرت مشکی و سر میخوره و همین طور از صورتش پایین میره. دختر طبق معمول با شلوار گرمکن م

روپوش چین چین کوتاه. وای خدایا یعنی این آدم چه فکری کرده اومده وکیل بشه؟ آخه این میخواد از پرونده 

کدوم بد بختی دفاع کنه که سرش رو باالی دار نفرسته! فکر کن جلوت وای میسته و با تمانینه برگه تقلباش رو در 

پرونده میگرده و بعد... ناخوداگاه خنده روی لبش میشینه و نگاهش رو به میاره و بعد توشون دنبال دفاعیات 

چشمای دختر میدوزه و این دقیقا همزمان میشه با نگاه دختر که روی صورتش ثابت میشه. کامال معلومه دست و 

 پاش رو گم کرده از این مچ گیری. 

به یه عالف بیکاره عاتل و باطل داره نگاه میکنه و نانادی نگاه پر خنده پیمان رو لبخندی پر تمسخر فرض میکنه که 

میخنده. چیزی تو وجودش با خشم سر میکشه. یه حس. شاید بشه گفت حس انتقام. تو یه لحظه تصمیم میگیره 

جواب تندی به این پوزخند پیمان بده. تو همین حال و هواست که پیمان نزدیک و نزدیک تر میشه و در رو کامل باز 

 به نانادیمیکنه و رو 

 سرکار خانوم تشریف نمی یارین داخل؟ -

 با غیض تنها یک کالم به زبون میاره: نخیر. ممنون. منتظر دوستامم. -

 پیمان دوباره لبخندش رو تکرار میکنه که دوباره به چشم نانادی یه پوزخند دیگه میرسه.

و تا ما کارمون تموم بشه خودتون رو به یه  خوب ما یه مقدار دیگه کار داریم میتونید شما تشریف بیارید تو -

 نوشیدنی مهمون کنید. اینجوری حوصله تون هم سر نمیره.

خون خون نانادی رو میخوره. از این رک تر نمی تونست بهش بفهمونه که یعنی تو اصال این کاره نیستی و چیزی از 

بحثای علمی مون رو بکنیم. آقا پیمان دارم  بحثای ما حالیت نمی شه که حوصله ات سر نره. تو بیا کوفت بخور ما

برات. حاال وایسا تماشا کن. من نانادی نیستم اگه روی تو رو کم نکنم. لبخندی زورکی میزنه و پاش رو داخل 

 میگذاره و رو به پیمان:

 بد فکری هم نیست. هر چی باشه دوستام رو ازم گرفتین الاقل حق یه نسکافه که دارم.  -

البته. بفرمایید. لیوان روی میزه. نسکافه هم خدمت شما. آب هم زحمت بکشید از دستگاه تو راهرو  اون که صد -

 بریزید.

نانادی سعی میکنه زیر نگاه دقیق پیمان دست و پاش رو گم نکنه و آروم لیوان رو بر میداره و بیرون میره و ثانیه ای 

کنه و داخلش بر میگردونه و رو به پیمان با پر رویی طلب قاشق بعد پر آب بر میگرده و بسته نسکافه آماده رو باز می

 میکنه.

پیمان با لبخند از روی میز خودش قاشقی بر میداره و به دست نانادی که در کنار بابک و سارا روی میز کنفرانس 

ن رو باال و اولین داخل اتاق نشسته میگیره. نانادی قاشق رو میگیره و شروع به هم زدن میکنه و ثانیه ای بعد لیوا

جرعه رو با لبخند مینوشه و بعد با لحنی مثال شرمنده که لبخندی عمیق پشتش نشسته نگاهش رو به پیمان میدوزه و 

 : آخ ببخشید یادم رفت تعارف کنم. شما میل ندارین؟ و همزمان لیوانش رو جلوی پیمان میگیره.

ه طرفین حرکت میده و با جدیت و لحنی کامال محترمانه رو پیمان بر خالف حرکت بچه گانه نانادی سرش رو آروم ب

به نانادی: اختیار دارید خانم. شما بفرمایید. نوش جان. وظیفه من بود از مهمانم پذیرایی کنم پس بیش از این 

 شرمنده نفرمایید.
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ت کشیدی حاال؟ خاک بر و نانادی تو دلش بلوا میشه. به خودش فحش میده. بد و بیراه میگه. واقعا که نانادی. خجال

سرت. هه. فکر کردی االن کنفش میکنی بعد تو دلت غش غش میخندی؟ واقعا خیلی بچه ای نانادی. ادب تربیتم که 

تعطیل. تو که میدونستی اون بخورش نیست میمردی قبل از اینکه دهنیش کنی و عوض اون لحن جلف و احمقانه 

جلوش بگیری و بگی بفرمایید؟ حتی حرمت استادی رو هم نگه  محترمانه بعد از اینکه نسکافه رو درست کردی

 نداشتی. برات متاسفم نانادی. حقته آدم حسابت نکنه.

از خودش بدش میاد . سرش رو آروم باال میگیره و نگاهش رو به پیمان که حاال سرش روی برگه های ساراست 

ن از سنگینی نگاهش سرش رو باال بیاره و روی میدوزه. چند ثانیه ای چشم میدوزه بهش و همین باعث میشه پیما

 صورت نانادی خیره شه. 

 آروم زمزمه میکنه: کارم بچه گانه بود. ببخشید. -

پیمان لبخندی که تنها یک پدر میتونه روی دختر شیطون و نادم از خطاش بزنه، به نانادی میزنه و سرش رو دوباره 

 روی برگه بر میگردونه.

نانادی. واقعا برات متاسفم. فکر میکردم فهمت بیشتر از این حرفهاست. بغض تو گلوش میشینه اینم یه درس دیگه 

و لیوان رو میاد روی میز بگذاره که باز طبق معمول که حتما باید این لیوان نسکافه بر گرده، نمیدونه تو یه لحظه چی 

لیوان رو میگیره و لبخندی پر وحشت روی میشه که لیوان بر میگرده و نیمه سرازیر نشده طبق معمول بابک سریع 

 صورت نانادی مینشونه.

به خدا اینبار حواسم بود بابک. نفهمیدم چی شد و آروم قطره اشکی از کنار چشمش پایین میاد. دیگه از این بدتر  -

 نمیشد نانادی.گند زدی. اینم از کوفت خوردنت.

یگیره و رو به نانادی: کاریه که شده خانم راد. اینها فقط یه پیمان تو اوج عصبانیت با تالش زیاد جلوی خودش رو م

سری مقاله بودن نه چیز بیشتر. تمومش کنید. و همزمان دستمالی رو جلوی نانادی میگیره و چند برگ دستمال دیگه 

کنن و هم در میاره و روی میز رو آروم پاک میکنه که باالخره سارا و بابک هم از شوک بیرون میان و بهش کمک می

 اما نانادی بدتر اشک میریزه.

 پیمان با کالفگی نگاهش رو به نانادی میدوزه و ناخوداگاه خشمش همه آب میشه و جاش غصه تو دلش میشینه.

خانوم نادیا راد بزرگتر از اونید که راه حل مشکالت رو تو اشک ریختن ببینید. به جای اینکار سعی کنید تا از دفعه  -

ری بنوشید تا چنین مشکلی پیش نیاد و همیشه تا قبل از اینکه اتفاقی بیفته تمام تالشتون رو برای بعد با دقت بیشت

 جلوگیری از اون بکنید. اما وقتی اتفاق افتاد دیگه تموم شده پس براتون تجربه بشه فقط.

ته و بهش تعارف میکنه و بعد از جاش بلند میشه و چند دقیقه بعد با لیوان نسکافه ای مجدد رو بروی نانادی می ایس

با لبخند: انگار خدا هم فهمید رسم مهمون نوازی رو به جا نیاوردم کاری کرد که خودم براتون یه نسکافه دیگه بیارم. 

حاال تا شما مشغول میشین ما هم بحثمون رو به پایان برسونیم. بعد بدون نگاه کردن به نانادی بحثش رو از سر 

 میگره.

 الت فقط چشم میدوزه به لیوان و دستش دیگه جلو نمی ره.اما نانادی با خج

بعد از چند دیقه پیمان دوباره رو میکنه به نانادی و با لبخندی آروم و در حالیکه تو دلش به اینهمه بچه بودن نانادی 

 خیره شده:
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ار تمام مدت نانادی حواسش رو خانم راد سر شد. بفرمایید. و به این شکل نانادی رو وادار به نوشیدن میکنه. اما اینب -

 جمع لیوان میکنه و بابک هم هر بار لیوان رو که روی میز قرار میگیره با دست میگیره. 

دقیقه باالخره بحثشون به پایان میرسه و نانادی میفهمه قراره یه کنفرانس سه نفره توسط بابک،  23بعد از حدود 

بر گزار بشه در همون زمینه موضوعشون. جرقه دوباره تو ذهن سارا و مریم برای هفته بعد توی سالن مطالعات 

نانادی زده میشه. باید رفتارش رو جبران کنه. پیمان براش مهم بود که من راه درس خوندنم رو عوض کنم. پس 

 قطعا براش باید اینم مهم باشه که تو این کنفرانس شرکت کنم و مهمتر از اون حرفی هم برای زدن داشته باشم. این

بهترین راه برای جبران تمام گند کاری های امروزمه. باید جبران کنم. آره نانادی. اینجوری انقدر بچه هم فرض 

 نمیشی. میتونی ثابت کنی یه کم بزرگ شدی. فهم و شعور داری و اگه خطایی کنی جبرانش میکنی.

 بابک؟ -

 بله نانادی خانومه گل؟ -

 ؟دفاع مشروع چیه؟ برام توضیح میدی -

بابک خوشحال از اینکه دونستن یه مطلب درسی باالخره برا نانادی مهم شده بی وقفه شروع میکنه به توضیح دادن. 

شاید حدود یه ربع با دقت و حوصله تمام موضوع رو برای نانادی توضیح میده اما با دیدن نگاه گیج نانادی سعی 

 ادی توضیح بده. میکنه تا دوباره و با زبون ساده تر مطلب رو برای نان

نانادی تقریبا گیج و در حالیکه حاال با توضیحات بابک تعداد عالمت سوال های ذهنش و تعداد مطالبی که حاال به 

 ندانسته هاش اضافه شده، بیشتر شده و برای جلوگیری از ایجاد عالمت سوال های بیشتر رو به بابک:

 تحقیق کنم بلکه سر در بیارم اینجوری بدتر دارم گیج میشم. بابک فکر کنم بهتر باشه خودم برم راجبش یه کم -

بابک بدون ثانیه ای وقفه دستش رو به سمت نانادی دراز میکنه و با لبخند: پس بیا این مقاالت همه در مورد همین 

 موضوعه. فکر کنم اینا رو بخونی برات روشن تر بشه مطلب.

 داری برا کنفرانستون.نه نه میرم پیدا میکنم خودم. تو الزمشون  -

 بگیر دختر من همه اینا رو روی لپ تابم دارم. -

 

***** 

 

روی تخت میشینه و دوباره و سه باره برگه ها رو میخونه. هر چی بیشتر میخونه کمتر میفهمه. کالفه سرش رو با 

ین مطالب همه جدیدن. به خدا دستش میگیره. انگار آپلو داری هوا میکنی نانادی. خیلی خنگی. اه. من خنگ نیستم ا

تو هیچ کدوم از کتابایی که تا حاال خوندیم یکیشم نبوده. پس خنگی دیگه. مثال چرا؟ چون اگه واقعا مطالب جدیده 

برا بابک و سارا هم بوده. چطور اونا سر در میارن و تو در نمی یاری؟ خوب خنگی دیگه. حاال چیکار کنم؟ طبق 

یتونم. من باید از اینا سر در بیارم و مهمتر از اون باید تو اون کنفرانس حرفی هم برا معمول بی خیالش شو. نه. نم

گفتن داشته باشم. بایدیه. فهمیدی؟ خیله خب بابا. خوب از مانی کمک بگیر. مانی؟؟؟؟؟ عمرا. همینم مونده به اون 

. ببین نانادی لج نکن اگه خودت با رو بندازم که تا پس فردای قیامت برام دست بگیره. اصال خودم دوباره میخونم

خوندنت میتونستی چیزی سر در بیاری تو این دو روز سر در آورده بودی. یه کم فکر کن بابک و سارا دو نفری االن 

 1 0یه هفته است دارن رو این موضوع تحقیق و کار میکنن پس اگه بخوای حرفی برای زدن داشته باشی باید تو این 

اونا در آوردن رو بخونی هم دنبال چیزای جدید بگردی و تازه بعدش کلی تحلیل و باال پایین روزه هم چیزایی که 
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داری. پس بهتره زنگ بزنی به مانی و ازش کمک بخوای. ببین نانادی گاهی وقتا برای بدست آوردن چیزایی که 

م به هر دلیلی حاال میخوای در میخوای باید قید غرور و این حرفها رو بزنی. سوال کردن آر نیست. بدم نیست. تو ه

مورد یه چیزی اطالعات بدست بیاری پس انقدر مرد باش که چشمت رو روی هر حرف و گوشه و کنایه ای ببندی و 

فقط به نتیجه ای که از حل کردن مشکلت به دست میاری فکر کن. آره راست میگی. باید هر کاری بکنی تا به چشم 

 پیمان بیای. 

 میگیره و شماره مانی رو میگیره. بعد از چند بوق با صدای بله مانی به خودش میاد. گوشی تلفن رو دست

 سالم مانی. خوبی؟ -

 ممنون. چی شده یاد ما کردین خانوم؟ -

 مانی کجایی االن؟ -

 لحن مانی از شوخی خنده ناگهان جدی میشه و نانادی اتفاقی افتاده؟

ه زحمت دارم که اگه وقت داشته باشی یه نیم ساعت یه ساعتی بیای پیش من یا نه بابا چه اتفاقی بیفته. فقط برات ی -

 من بیام پیش تو. ها؟

 من االن دفترم هستم اگه عجله داری میتونی بیای اینجا اگه نه شب یه سر میام اونوری. -

 نه نه... نه نه من االن میام. شب خیلی دیره. فعال. -

نیتور رو به روش چشم میدوزه و تو فکر میره. براش عجیب بود که نانادی چیزی مانی گوشی به دست با تعجب به ما

تو زندگیش وجود داشته باشه که ارزش تا این حد عجله رو داشته باشه. همیشه ریلکس و سر خوش تر از اونی بود 

ی و خوردن و ساعت دیگه خیلی تفاوت داشته باشه. مگه قضیه رو کم کنی و مهمون 5که براش یه ساعت دیگه با 

 گشتن میبود. لبخندی روی لبش میشینه و شونه ای باال میندازه و منتظر تا خودش بیاد و بفهمه جریان چیه.

... 

 

نمی تونست درک کنه نانادی یه ربعه خودش رو رسونده به دفترش تا بشینه مقابلش و با جدیت بهش بگه برام دفاع 

ه جدی ترش نبود قطعا فکر میکرد سر کارش گذاشته. نانادی کجا این مشروع رو توضیح بده. اگه لحن جدیش و نگا

حرفها کجا. چند دیقه ای فقط مات و مبهوت به دهن نانادی چشم دوخته بود و تقریبا هیچی از حرفاش نمی فهمید. 

 باالخره با صدای عصبی نانادی به خودش اومد

هست؟ در ضمن گفته باشم از ب بسم اهلل هیچی نمی دونم تا اه مانی کجایی؟ با تو ام ها. بگو بینم این کوفتی چی  -

 تهش. 

میتونم قبلش بپرسم برا چی یهو مشتاق دونستن شدی اونم در حالیکه هیچوقت برات مهم نبوده که معنی واژه ها  -

 چیه؟ بهم حق بده تعجب کنم و فکر کنم میخوای سر کارم بذاری.

 ه کنفرانس در مورد دفاع مشروع در حقوق جزای ایران.مانی به خدا وقت ندارم. روز یکشنبه ی -

 میدونم. استادش هم دکتر راستینه.  -

 خوب پس حاال عوض حرف زدن بیا برام توضیحش بده. -

 اما خوب این که بازم نشد جواب. -

 اه خوب معلومه دیگه. میخوام برم سر کنفرانس بشینم باید یه چیزی بارم باشه!  -
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 کوتا بیا نانادی. سرت به جایی خورده؟ها؟؟؟؟؟؟؟؟  -

 نمیخوای بگی بگو نمیخوام بگم دیگه چرا دو ساعت منو عالف میکنی؟ -

 باشه باشه بد اخالق. بشین برات توضیح بدم. -

ساعت طول کشیده بود تا نانادی بفهمه جریان چیه و بتونه از برگه  5شب رو نشون میداد و این یعنی دقیقا  1ساعت 

بابک بهش داده بود یه چیزایی سر در بیاره و مانی به عکس اینکه می بایست از سر و کله زدنی انقدر  هایی که

طوالنی با یه هیچی ندون تمام معنا دیوانه شده باشه با لذت و صبر و حوصله هنوز در حال سر و کله زدن با نانادی 

 بود. 

 رو بذار کنار یه چیزی بخور بعد دوباره بریم سرشون.نانادی جان خسته شدی بسه دیگه. دو دیقه این ورق ها  -

 نه تو بخور من خیلی عقبم. -

ها؟؟؟ نانادی چی میگی؟ به خدا هیشکی برا سر کنفرانس نشستن انقدر دیگه نمی ره دنبال تحقیق و بررسی  -

 موضوع.

ل همونو تدریس کنن مای همینه که همیشه از همه جا عقبیم. استادامون عادت کردن یه کتاب بنویسن سی سا -

شاگردم عادت کردیم عین میرزا بنویس همون چیزای تکراری استادا رو، بنویسیم و آخر ترمم بیایم چهار تا سوال 

 کلیشه ای رو جواب بدیم و بعدم اسممون رو تحصیل کرده بذاریم.

یه جایی خورده و البته امیدوار  مانی واقعا دیگه شوکه شوکه بود. دیگه مطمئن شده بود که این دختر امروز سرش به

 بود که اثرش از بین نره. دوباره تو افکارش داشت غرق میشد که با صدای نانادی به حال برگشت.

اگه وقتی یه کنفرانس میذارن ماها عین مهمون سرمون رو نندازیم پایین و بیایم سر کنفرانس و هی فقط الکی سر  -

نس دهنده رو بنویسیم دیگه نمی شیم جهان سومی. ما ها هنوز نفهمیدیم تکون بدیم و درست و غلط حرفای کنفرا

که وقتی میخوای بری سر یه کنفرانس بری از چهار روز قبلش شیش تا کتاب و مقاله و سایت موافق و مخالف رو 

ی تا دفعه بخونی، یادداشت برداری کنی و رفتی نشستی رو اون صندلی دهنت رو باز کنی و چهار تا نظر مخالفم تو بد

بعد اون استاده هم به خودش یه زحمتی بده و قبل کنفرانس بشینه چهار تا مطلب جدیدم مطالعه کنه. استادامون 

ساله استاده این دانشگاس. اما یه ثانیه تو ذهنمون  13دهن پر کن شدن برا خاطر اینکه مثال دکتر فالنی حرف نداره 

یگرده میگه من نمی دونم چطوری مطلب از سایت بگیرم. این یعنی چی؟ فکر نمیکنیم که دکتر فالنی همونیه که بر م

یعنی دکتر فالنی باید بره خونش استراحت کنه دیگه به درد تدریس نمیخوره. برا همینه که وقتی پامیشیم از این 

نا هم دلیلش خراب شده میریم یه جا دیگه ادامه تحصیل بدیم می بینیم ای بابا اینا چی میگن ما چی میگیم. همه ای

فقط همینه که من دانشجو به خودم زحمت نمیدم چهار تا مقاله و مطلب جدید رو ور دارم بخونم و بذارم جلو استاده 

 که اونم خودشو مجبور کنه که به روز بشه.

 نانادی باورم نمی شه تو داری این حرفها رو میزنی. من همیشه فکر میکردم تو انقدر سرت گرم خوش گذرونی ها -

و بگرد بچرخات و تقلب نوشتناته که اصال وقتی برا این چیزا نداری و اصال این چیزا به مغزتم خطور نمیکنه. واقعا 

خوشحالم که دارم یه روی دیگه تو رو میبینم. رویی که واقعا متعجب و خوشحالم کرده. واقعا افتخار میکنم که 

 که تو چطور یهو انقدر تغییر کردی؟ همچین دختر عمویی دارم. ولی واقعا هنوزم برام سواله
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برای اینکه برای اولین بار میخوام برم تو یه کنفرانس شرکت کنم و هر چی فکر کردم دیدم حق اینه که یه چیزی  -

بارم باشه و حرفی برا زدن داشته باشم بعد برم. و یه عذر خواهی که به دکتر راستین بدهکارم و فقط اینجوری میتونم 

 ادا کنمش.

 

 نانادی تا روز کنفرانس تقریبا الی مقاله و کتاب و لپ تابش گم شده بود. نه خواب داشت و نه خوراک. 

باالخره روز کنفرانس هم از راه رسید و نانادی با شلوار جین آبی و روپوش مشکی و کفشای ورزشیش و مقنعه ای 

وپوش مشکی مدل عروسکیش و آستین های که انقدر صبح با عجله حاضر شده بود نفهمیده بود کمی چروکه و ر

نیمه تا خورده و کوله گل بهی رنگ مخصوص لپ تابش و یه بغل کاغذ و مقاله که با برچسب های قلبی قرمز و زرد و 

سبز فسفری روشون خالصه مقاله ها رو نوشته بود، وارد سالن کنفرانس میشه. سالنی که حاال کلی دانشجو و استاد 

نتظر برای شروع کنفرانس. برانکه حوصله اش سر نره و از روی صندلی نشستن خسته نشه یه توش نشسته بودن و م

آدامس خرسی توی دهنش گذاشته بود و گاهی گداری بادش میکرد و بعد با لذت می ترکوندش. انگار نه انگار عالم 

گام کرد اون راست نگام کرد. و آدم بودن. یعنی اصال به حسابشون نمی آورد که بخواد حاال فکر کنه وای این چپ ن

 اصال آدما رو نمیدید. 

مانی از در وارد و با نگاه به دنبال نانادی میگشت. لبخند روی لبش نشست. این دختر رو از ده فرسخی هم میشد 

شناخت. نیازی به دقت کردن نبود. طبق معمول بی خیال عالم و آدم لنگه کفشش رو انداخته بود گوشه دهنش و 

مثل بچه ها باد میکرد و با نگاه آدمای توی سالن رو میسنجید. طبق معمولم انگار چشمش کسی رو نگرفته  میجوید و

بود. هنوز مشغول بر اندازش بود که متوجهش شد و با سر بهش سالم کرد و لبخندی شیرین و بی خیال تحویلش داد 

 و باز مشغول کند و کاوش شد.

نشسته بودند رفت و در حالیکه مشغول سالم و احوال پرسی با اساتید بود یک مانی به سمت جلو و جایی که اساتید 

نگاهش هم به نانادی بود که ناگهان رنگ نگاه نانادی عوض شد و از حالت لم داده روی صندلی به حالت سیخ شد و 

به دادت نگاهش برق زد. جهت نگاهش رو دنبال و روی صورت پیمان رسید و زیر لب با خودش زمزمه کرد خدا 

 برسه پیمان که بد آشی برات پخته. 

سالن تو سکوت بود و تنها صدای پیمان بود که بعد از خوشامد گویی مسئول کنفرانس ها شروع به صحبت کردن و 

توضیح در مورد موضوع کنفرانس و کنفرانس دهنده ها کرد و بعد از توضیحی مختصر بابک شروع به ارائه کنفرانس 

 دقیقه به مریم حیدری.  23دقیقه جاش رو به سارا داد و سارا هم بعد از  23 کرد. بعد از حدود

دیقه پذیرایی اعالم کردن و بعد از اون قرار بر سواالت دوستان از کنفرانس دهنده ها و  5با پایان کنفرانس مدت 

 تبادل نظرات شد.

گرفته بود و مشغول سرویس دادن به نانادی لیوان چای رو در یک دست و شیرینی دانمارکی رو در دست دیگه 

خودش بود که نگاه ثابت پیمان رو روی خودش حس کرد. نگاه دو حس رو به نانادی منتقل کرد یکی تعجب پیمان 

از حضورش و دیگری نگاه هشدار دهنده اش زمان نوشیدن چایش. و نانادی لبخندی عمیق تحویلش میده و همزمان 

و هم دلت خوشه. ها چی؟ مثال میخواد بریزه. خوب بریزه. چه اهمیتی داره. رو خودم تو ذهنش زمزمه میکنه برو بابا ت

میریزه. رو تو و دفتر دستکت که نمی ریزه. باز وراجی های بهاره از فکر و خیال بیرونش آورد. ماشاال یه سره 

 مشغول ور زدنه دختره. میگن مار از پونه بدش میومد قضیه اینه. 
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 نانادی؟ -

 و به زور بله غلیظی تحویل بهاره میده که شاید خفه شه. ولی بهاره پررو رو به نانادی:با حرص 

 میگم تو برا چی اومدی کنفرانس؟ تو که کالسا رو به زور تحمل میکنی. -

با لبخندی خبیث نگاهش رو به چشمای بهاره میدوزه: آخه بابک جون و سارا جونم کنفرانس داشتن نه هر کسی.  -

 شون روحیه بدم.اومدم به

 اوف. مسخره. -

 چیه عزیزم؟ مشکلی داری یا جای تو رو گرفتم. -

 نه فقط وقتی به دردت نمیخوره خودتو برا چی االف کردی -

آخه دنبال فضولم میگشتم عزیزم. خوب شد پیداش کردما. وگرنه بی بهره میموندم از این کنفرانس. شما خودتو  -

 زیت باشه و یادداشت برداری کن.نگران نکن حواست به علم آمو

 احتیاجی نیست بعدا از بابک میگیرم. -

 منظورت پسر خالته؟ عزیزم اونی که میگی آقای نیکنامه.  -

 چطور برا شما بابک جونه! -

 آخه اون منم. جنبه ام هم خیلی باالست. خودتو با من سعی نکن مقایسه کنی. -

ا حرفی بزنه که با صدای پیمان که شروع بخش دوم کنفرانس رو اعالم میکنه بهاره آتیش گرفته دهن باز میکنه ت -

 مجبور به سکوت میشه و نانادی لبخند پیروزی روی لبش میشینه و حالش خوش تر میشه.

خوب دوستان تو این بخش شما اگر سوالی دارید طرح میکنید و اگر با قسمتی از نظرات کنفرانس دهنده ها  -

 تون و دالیلتون رو میگین و بحث رو ادامه میدیم.مخالفین، مخالفت

تک و توک دستانی باال میرن و سواالتی می پرسن که در راس اونها هم دو تا از اساتید وارد بحث میشن و بعد 

دانشجوها. نانادی با تفریح نگاهش رو به بچه ها میدوزه و سواالتشون رو تو ذهن حالجی میکنه. حدود یک ربعی به 

دانشجوها میگذره و بعد از پایان پاسخ بابک و بعضا سارا و مریم و توضیحات اضافه پیمان سکوت توی سالن سواالت 

 حکمفرما میشه و پیمان نگاهش رو به مقابل میدوزه و دوباره میگه کسی سوالی داره؟

 صدایی سکوت سالن رو میشکنه. صدای پر قدرت و پر طنین و همزمان دستی باال میره: بله.

مان نگاه شوکه اش رو در سالن میگردونه و روی دستی در تقریبا انتهای سالن ثابت میشه و کم کم نگاهش به پی

پایین سر میخوره و روی صورت نادیا میمونه و نگاهش خشم عمیقی به خودش میگیره و با خودش زمزمه میکنه نه 

شک رو به دلش میندازه و آروم به اشاره سر بهش  نادیا االن اصال زمان خوبی برای شوخی نیست. اما نگاه مصمم نادیا

 اجازه طرح سوالش رو میده.

تا سوال دارم که باعث شده تو یه قسمت هایی از نظرات دوستان هم نظرم کامال مخالفشون بشه.  1من حدودا  -

 نمیدونم فرصت طرح همشون رو دارم یا نه؟

نانادی نگاه میدوزه در حالیکه تو دلش قند آب میکنن و سر  مانی سرش رو به سمت عقب بر میگردونه و با لبخند به

 حاله سر حال. پیمان نگاهش با تعجب و بهاره کپ کرده و بابک با لبخندی مهربان و سارا با دلشوره.

پیمان دوباره به زبون میاد و رو به نادیا: میشنویم خانم. همه سواالتتون رو میتونید مطرح کنید. دوستان پاسخگو  -

 اهند بود.خو
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نانادی بی وقفه شروع به حرف زدن میکنه و هر حرفی که میزنه شماره ماده یا شماره سند یا صفجه کتاب یا نام مقاله 

و نویسنده رو مطرح میکنه. بابک و سارا و مریم تنها به سه سوالش پاسخ میدن و بعد مستاصل نگاهشون رو به پیمان 

این وضعیت به وجد میومد که گاهی نگاهشون روی پیمان و گاهی روی  میدوزند. انگار جمع هم کم کم داشت از

 نانادی زوم میشد. 

سر یکی از سوال های نانادی، پیمان با اصرار حرف خودش رو میخواد به کرسی بنشونه که نادیا جوش میاره و از جا 

ز پیمان میبره و مقابلش قرار میده و بلند میشه و یکی از اسناد معتبری که در این زمینه در آورده بود رو به طرف می

 با جدیت رو به پیمان: این سند مربوط به یک هفته پیش هست و آخرین نظریه تقریبا.

پیمان نگاهش رو به برگه ها میدوزه و سریع متن رو از نظر میگذرونه. خیلی سعی کرده بودن تا تمام مطالب به روز 

به روز تر از خودشون داشت. کسی که یکه و تنها کار چهار نفر رو کرده باشه ولی حاال یکی پیدا شده بود که مطلبی 

بود و حرفهایی به مراتب تازه تر و به روز تر و بیشتری برای گفتن داشت. پیمان با لذت تمام مقابل همه رو به 

 نانادی:

روز و حتی از ما بیشتر رو توی  خانم واقعا خوشحالم که دانشجویی رو میبینم که با مطالعه کامل و اطالعاتی کامال به -

 کنفرانس می بینم. بهتون تبریک میگم و ممنونم از اطالعات جدیدی که در اختیار ال اقل من گذاشتید.

 

.... 

 

کنفرانس تموم میشه و پیمان یه چیز جدید میفهمه اونم اینکه کسی اونجا به سر تا پای نادیا و لباسش یا آدامس تو 

د. کسی موهای عجیب و غریب نادیا رو ندیده بود بلکه ذهنش و فکرش و اطالعاتش رو دیده دهنش نگاه نکرده بو

بودند. و با دیده احترام از کنارش گذشته بودند. به سمت نانادی میره که حاال کنار دوستاش ایستاده و داره با خنده 

 سالن رو ترک میکنه. قدمهاش رو تند تر میکنه و کنارش قرار میگیره

 م راد؟خان -

 و باز طبق معمول نانادی با بی خیالی زیر لب زمزمه میکنه نانادی و نگاهش میکنه

 واقعا خوشحالم کردید. انتظارش رو نداشتم. -

پس من بعد داشته باشید. من بخوام انتظار هر کاری ازم میره. پس حواستون باشه. و بعد آروم پاش رو روی هره  -

هم قدم دوستاش میشه و پیمان قدم سست میکنه و از پشت نظاره گر دختر میشه.  کنار جدول میگذاره و بی خیال

لحظه ای بعد بی اراده دستای دختر کمی باز و پاش کمی میلغزه و بعد دوباره تعادلش رو درست میکنه و دستاش 

 پایین می افته و لبخند روی لب پیمان میشینه.

 

و نانادی تو خواب هفت پادشاه. اما انگار طرف مقابل هم دست بر دار  موبایل نانادی همینجور در حال زنگ زدن بود

نبود. باالخره بعد از دو سه بار زنگ خوردن با لختی دستش رو زیر بالشت میبره و موبایل رو روشن و کنار گوشش 

 قرار میده و با صدایی خوابالود بله ای معترض تحویل مخاطب میده.

 شبه. 1. نانادی ساعتت رو نگاه کردی اصال؟ خجالت داره ساعت سالم نانادی خانومه خوابالو -

 وای بابک تو رو خدا بذار بخوابم. دارم میمیرم.  -

 مگه کوه کندی؟ -
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از کوه بدتر بوده. بد ذات یه هفته از خواب و خوراک افتاده بودم درس میخوندم برا اون کنفرانس کوفتی. شب به  -

 همش خواب درس میدیدم. وای بذار بخوابم. کاری نداری؟ ساعت میخوابیدم که اونم 1زور 

ای بچه خرخون. اونوقت به من میگه خر میزنم و سرم همش تو کتابه. تو که ما رو هم شرمنده کردی. میدونم  -

خسته ای خانوم خانوما. شرمنده فقط خواستم بگم من و سارا تصمیم گرفته بودیم که به خاطر این گلی که امروز 

شب شام مهمونت کنیم اساسی که حاال با این خسته کوفتگی شما کنسلش میکنیم و میندازیم پنجشنبه که تو کاشتی 

 هم خستگیت در رفته باشه. خوبه؟ موافقی؟

موافق؟؟؟؟؟ شنیدی میگن مفت باشه کوفت باشه؟ عجیب موافقم. خواب از سرم پرید یهو. خوب زودتر میگفتین  -

 که هر روز گل میکاشتم. از این جاییزه ها بهم میدین

بابک به صدای خنده های شاد نانادی میخنده و با خوشی ادامه میده: خوب پس حاال که فهمیدی پس ادامه بده همین 

 راهو.

نه قربونت. حاال من یه چیزی گفتم تو چرا باورت شد. همین یه بار جیره یه ساله من بود. قصد جونم رو نکردم بابا.  -

 خونی ها با روحیه من سازگاری نداره. خوب حاال پنجشنبه کجا میخواین ببرینم؟جان تو، این خر 

 بهت نمیگیم یهو ذوق کنی. -

 بی صبرانه منتظرشم. ال ال. -

 برو بخواب بچه جون. شبت به خیر. -

 

.... 

 

و روسری مشکی نگاهی به خودش توی آینه میکنه. روپوش سبز سربازی تنگ و کوتاه با شلوار گرمکن سبز یشمی 

و کفشای پومای مشکی. موهای فرش رو بدون وسواس با کش گوله کرده و یه مقدارش هم از زیر کش در رفته و 

دورش ریخته. با آرایش قهوه ای مسی که با رنگ برنزه شده پوستش کامال هماهنگه و رژی صدفی مانند. تو 

چ چیزی وسواسی به خرج نداده باشه اال رنگ آرایشش هم وسواسی به خرج نداده. شاید تو کل زندگیش به هی

اش میزنه و به در  coco chanelپوستش که همیشه برنز باشه و این سفید مهتابی یخش رو نبینه. کمی از عطر 

 و دیوار من رفتمی میگه و از در خارج میشه.

ابی رو ریخته میگذاره و  هاش اونی که فرامرز اصالنی و داریوش و تعدادی آهنگ cdسوار ماشین که میشه از بین 

 صداش رو بلند میکنه. همیشه از تضاد لذت میبره. و این هم به نوعی یه تضاد براش حساب میشه. 

 آهنگ ابی تو گوشش میپیچه 

 )من این روزا یه حال دیگه ای دارم / همیشه هیچ وقت اینطور نبودم

 همیشه نیمه خالی رو میدیدم / به فکر نیمه های پر نبودم

 میشه فکر میکردم زمین پسته / خدارو سوی قبله میشه پیدا کرده

 همین دیروز سمت این حوالی بود / یکی در زد خدا رفت و درو وا کرد

 من این روزا یه حال دیگه ای دارم / جهان من لباس تازه می پوشه

ا لبخند زمزمه میکنه ای خدا خوب یه منو تو دیگه تنها نیستیم چونکه / خدا با ما نشسته چای می نوشه( و ناخوداگاه ب

 بارم بیا با ما بشین چای بنوش ای بابا. ما هم تنهاییم به خدا ها. چه حالی کردی تو. کوفتت بشه. 
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دوباره میخنده و سرخوش جلوی رستوران سنتی .... و بعد از کلی گشت زدن یه جای خالی پیدا میکنه و ماشین رو 

 دیقه بعد روبروی بابک و سارا قرار میگره و با لبخند سالم و احوال پرسی میکنن.پارک میکنه و خارج میشه و چند 

 یایک رو به نانادی با لبخند رو میکنه: خوب نانادی خانوم تصمیم گیری با شماست که کجا بشینیم.

رو اون  آخ جون. خوب معلومه رستوران سنتی یعنی بشین رو تخت و پاتو دراز کن و حالشو ببر. ای ول. بریم -

 تختای دمه حوضخونه. موافقین؟

سارا و بابک با لبخند موافقتشون رو اعالم و به سمت تخت مورد نظر میرن و نانادی سریع کفشاش رو از پا میکنه و 

 باالی تخت به پشتی تکیه میده و همچون بچه ها ذوق میکنه. 

 نها:بابک و سارا لبه تخت میشینن که نانادی با خشم ساختگی رو به او

اوهوی. کفشاتونو در بیارین بیاین باال. بدم میاد از این کالس گذاشتنا. خوب اومدیم که رو تخت لم بدیم دیگه این  -

 اداها چیه. بیاین این باال ببینین چه مزه ای میده. 

 بابک و سارا با لبخند و تسلیم کفشاشون رو در میارن و میرن روی تخت و دو طرف نانادی.

 لبخند بهشون نگاه میکنه و دوباره رو به اونها: نانادی با

وای یعنی واقعا احمقن اینایی که میان تو رستوران سنتی و میشینن رو صندلی. نگاه تو رو خدا. اون دختر پسره رو  -

نگاه کنین. بدبخت پسره دلش لک زده بیاد رو این تخت ها و یه آبگوشتی بزنه، منتها چیکار کنه وقتی خانوم آب 

 شت واسش اه اه پیف پیفه و کبابشم میخواد با چاقو چنگال بخوره. گو

 بابک با خنده رو به نانادی: ببینم اینا رو گفتی که یعنی میخوای جنابالی هم آبگوشت بخوری؟ -

 آی قربون آدم چیز فهم. -

و ساالد و زیتون  گارسون مقابلشون می ایسته و بابک سفارش آبگوشت و جوجه با استخون میده به همراه ماست

 پرورده و ... 

گارسون میره و چند دیقه بعد با سینی ماست و ساالد و مخلفات و نون تازه از تنور در اومده و سفره ای در دست 

 مقابلشون قرار میگیره و سفره رو پهن میکنه.

از و شروع به نون و ماست سارا و بابک نگاه میکنن و نانادی گارسون نرفته دست میبره و در یکی از ماست ها رو ب

 خوردن میکنه و در همون حال رو به نگاه خندان بابک و شرمزده سارا:

ها چتونه؟ بخورین دیگه. مزه رستوران سنتی به همین چیزاشه دیگه. اه یه شب مثه من باشین ببینین اگه بهتون بد  -

 گذ...

 ی مقابلش رو نشون میده.ناگهان لقمه داخل گلوش میپره و در حال انفجار با انگشت جای

بابک و سارا به جهت انگشت نانادی که رو به چند مرده که پشت شون به اونهاست و تازه وارد شدن، نگاه میکنن و 

 در حالیکه هنوز متعجبن از حرکت نانادی، باالخره سرفه اش آروم و با خنده: 

د ملت. آی دلم میخواد برم بگم اینجا رستوران آ اس پ نگاه اون احمقا رو ببین با کت شلوار اومدن سنتی. دیوانه ان -

 نیست ها، هتل هیلتون هم نیست. هه حاال حتما هم میخوان بیان رو میز صندلی بشینن و با چاقو چنگال شام بخورن.

در مردها از سالن اول عبور میکنند و وارد همون سالنی که نانادی و دوستاش نشسته اند میشن و نگاه هر سۀ نانادی 

 حال انفجار از خنده و سارا و بابک بهشون دوخته میشه.
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نانادی خنده اش ناگهانی به سرفه تبدیل میشه و نگاه سارا و بابک خندان و رو به پایین میره و همزمان سه مرد چشم 

 میدوزن به اونها و نانادی باالخره خودش رو کمی جمع و جور میکنه و با خنده رو به آریانا:

برادر گل خودمان. مهمونی تشریف میبردین !!!!! لباس پلوخوری پوشیدین. بعد قهقه میزنه و نگاه با پوزخند  به به -

و سر کیفش رو به مانی و پیمان میدوزه و دوباره به حرف میاد: ما چه شانسی داریم که افکارمون انقدر شبیه شماست. 

 ا.ولی فکر کنم اشتباه اومدین ها. اینجا رستوران سنتیه ه

مانی و بعد از اون پیمان با حالتی رسمی و احترام سالم میکنن و آریانا با خنده سالم میکنه و روش رو به سمت نانادی 

 بر میگردونه و :

 خوب سنتی باشه. چه ربطی داره؟ -

تی نگذاره و ربطش رو االن بهتون میگم. و نگاهش رو میدوزه به پیمان و با لحنی کامال مودبانه که جای هیچ مخالف -

به مراد دلش برسه : آقای راستین امشب دوستام من رو مهمونم کردن اینجا به خاطر کن فیکونی که سر کنفرانس 

 شون کردم. حاال اگه از شما هم برانکه خوشحالیم کامل بشه یه درخواست کنم قول میدین نه نیارین و قبول کنین؟

رف دیگه حق یه درخواست در مقابل کار به این بزرگی نادیا رو بهش پیمان که لحن نادیا کار خودش رو کرده و از ط

 میده، با لبخند نگاهش رو لحظه ای بهش میدوزه و بعد آروم زمزمه میکنه: شما امر بفرمایید.

 میشه شما هم به ما ملحق بشین و با هم شام بخوریم؟ -

ره و بابک سرش رو پایین میندازه تا از این پیمان بی حرف قبول میکنه و قدمی به سمت نادیا و دوستاش میگذا

 شیطنت خبیثانه نانادی و نگاه پیروزش خنده اش نگیره.

 مانی رو به نانادی میکنه و : خوب پس پاشین بیاین سر این میز. ما نمیتونیم رو تخت بشینیم. -

 کلی پیدا کرده؟نانادی با حالتی پر تعجب و لبخندی پنهان رو به مانی: چرا؟؟؟؟؟؟؟؟ مگه پات مش -

 خودتو لوس نکن بچه. با این کت و شلوار که نمیشه رو تخت نشست. -

 نگاهش رو به پیمان میدوزه و با تحکم: قول دادین نه نیارین پس بشینین رو تخت. -

 پیمان نگاه خندانش رو به نادیا میدوزه: من که حرفی نزدم. آه بفرمایید این از من. -

اجبار میشینند که نانادی بازم کوتاه نمیاد و رو به هر سه شون: اینجوری نمیشه. کفش هاتون رو آریانا و مانی هم به 

 در بیارین بیاین باالی تخت.

 آریانا خشمگین رو به نانادی: دیگه داری شورش رو در میاری ها. تا همین جاشم از سرت زیادیه. -

زندگی رو بهتون نشون بدم. لذت بردن. کیف کردن. اگه پایه نانادی نگاهش رو به پیمان میدوزه و : میخوام امشب  -

 هستین در بیارین کفشتون رو.

 پیمان کفشاش رو در میاره و با وسواس روی تخت به حالتی کامال معذب میشینه.

 نانادی با خنده نگاهی بهش میکنه و بعد رو به آریانا و مانی میکنه و اونها هم به اجبار کفششون رو در میارن.

 خوب حاال بیاین نون و ماست. حرف نداره. عالیه. -

نانادی با نگاه پیمان رو مجبور به تبعیت میکنه. خودش هم نمیدونه چرا براش مهمه که امشب پیمان، پیمان همیشگی 

 نباشه. اون عصا قورت داده نچسب و جدی نباشه. تمام تالشش رو برای در آوردن پیمان از اون حالت میکنه.

ی راستین انقدر به اون شلوار و کت فکر نکنین. اصال اون کتتون رو در بیارین بدین من بذارم اینور یه کم راحت آقا -

 شین. و دستش رو دراز و باالخره اولین قدم رو بر میداره و کت رو از تنش جدا میکنه.
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سفره نشسته و با لذت آبگوشت پیمان چشم میدوزه به نانادی که چه راحت باز با اون شلوار گرمکن همیشگی کنار 

میخوره و میخنده. پیمان میبینیش! داره زندگی میکنه. چقدر آزاد و رهاست. چه لذتی میبره. تو عمرم چنین کسی رو 

ندیدم که وقتی مقابلت میشینه سر اشتها بیارتت. لبخند رو به لبت بیاره و دلت پر از خوشی بشه. این دختر چقدر 

 راحته.

 آقای راستین. ترشیش عالیه  -

 انقدر رسمی نباشین میتونید پیمان صدام کنید.  -

نانادی در جواب تنها لبخند میزنه و نگاهش رو به مانی میدوزه: اه مانی کوتا بیا دیگه. یه شلوار اتو شویی میخوای  -

ون از مال تو هم هندونه بدی تهش دیگه. هی باال پایین نشو. از این آقا پیمان یاد بگیر. به جان خودم خط اتو شلوارش

 بر تر بود.

 اوف. عجب گیری کردیم از دست این دختر عموی خل و چلمون. -

 تا درس عبرت شه براتون که من بعد اومدین رستوران سنتی با کت شلوار تشریف نیارین. -

 خدا. فشارت میفته پایین.آریانا رو به نانادی میکنه با نگاهی نگران: نانادی جان انقدر ترشی نخور. خوب نیست به  -

 بادمجون بم آفت نداره داداشی. -

 

.... 

 

پیمان کمی با خودش کلنجار میره تا حرفش رو به زبون بیاره و در نهایت رو به نانادی و دوستاش میکنه و : خوب 

م شهر رو تماشا کنیم و راه حاال اگه موافق باشین با اینهمه غذایی که خوردیم بریم یه سر هم ته دنیا و از اون باال یه ک

 بریم تا این غذاها هضم بشه.

 اگه بستنی هم به من بدین من پایه ام. بابک سارا هم میان. -

پیمان به چشمای نادیا نگاه میکنه که یه دنیا بچگی داره توش موج میزنه و با لبخند همه به سمت ماشین هاشون 

 آریانا با ماشین نانادی و مانی و پیمان هم با هم. میرن و بابک و سارا با ماشین بابک و نانادی و

توی ماشین هر کس غرق افکار خودش میشه. پیمان غرق فکر کردن به دختری آزاد و سرزنده که یه روی دیگه 

زندگی رو امشب بهش نشون داده بود. دختر جالبی بود. پر از شگفتی و زندگی. دختری که واقعا زندگی میکرد نه که 

ی کردن رو در بیاره. وقت خوشی کسی رو نمیدید. از کسی خجالت و رو در وایسی نداشت. یه حسی به ادای زندگ

این دختر داشت. انقدر که این حس وادارش کرده بود که ببرتش به ته دنیای خودش و کمند. براش جالب بود 

 عکس العمل این دختر رو ببینه. 

ن. پیمان زیر چشمی نادیا رو میپاد و سارا و بابک با لذت به نمای شهر باالخره ماشینها رو پارک میکنند و پیاده میش

نگاه میکنن و مانی و آریانا آروم قدم زنون به سمت لبه بلندی میرن و اما نانادی با هیجان و پر خنده شروع به دویدن 

تگاه به روبرو خیره میشه و با میکنه و ثانیه ای بعد فارغ از این دنیا با لذتی کودکانه دستاش رو باز میکنه و لبه پر

خوشی بلند صدا میزنه: سالم دنیا.......... هورا. من اینجام. بعد نگاه پر تشکرش رو به پیمان میدوزه و با لبخند ادامه 

 میده:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تقلب 

9 2  

 

اینجا فوق العاده ست. آدم دلش میخواد از این باال همه رو صدا کنه. وای عالیه. عالی. و قدمی جلوتر میگذاره که  -

نگ ریزه هایی آروم از زیر پاش به سمت ته دره سقوط میکنن و پیمان وحشت زده و بی اراده به سمتش خیز بر س

 میداره و از پشت میگیرتش.

نانادی لحظه ای زمان و مکان رو فراموش میکنه. از اینهمه نزدیکی و گرما گر میگیره. بوی گس حاال تمام وجودش 

هم همزمان از گرمی دختر و ظرافتش شوقی عجیب حس میکنه. این دره همیشه رو پر کرده. دلش میریزه و پیمان 

غمگین و ساکت ناگهانی براش پر از زندگی و گرمی و حرکت میشه. انگار تنها با همین نزدیکی ناگهانی دنیایی 

 زندگی و حرارت رو بهش منتقل کرده باشه ناخوداگاه لبخندی پر رنگ روی لبش میشینه.

تماس بیش از چند ثانیه طول نمیکشه که نانادی آروم خودش رو از حصار پیمان بیرون میکشه و با  شاید زمان این

 خنده و نگاهی طوفانی رو به پیمان: چقدر ترسویی. 

 پیمان بی حرف سرش رو زیر میندازه و در سکوت به شهر زیر پا نگاه میکنه.

ی سارا گذاشته و در سکوت نظاره گر منظره روبرو بابک پشت سارا و در حالیکه دستاش رو آروم روی شونه ها

میشه و مانی که هنوز ترس رو تو چهره پیمان میبینه جلو میره و دست دور شونه نانادی میندازه و آروم اون رو از 

 پرتگاه کمی عقب میبره و ناخوداگاه میچرخه و لبخند پر آرامش پیمان ازش تشکر میکنه.

 

مخاطب اصلیش پیمانه: پس بستنی چی شد؟ چه خبره انقدر این پایین رو نگاه میکنین؟  نانادی بلند و در حالیکه -

 حوصله ام سر رفت دیگه. 

پیمان با لبخند تو ذهنش فکر میکنه ای خدا این دختر همه چیزش خاص خودشه. تا دو دیقه پیش داشت از ذوق 

داره که این دختر از وقت گذاشتن براش خسته میمرد حاال میگه دیگه حوصله ام سر رفت. یعنی واقعا چیزی وجود 

 نشه؟ دست از فکر کردن بر میداره و رو به نادیا:

 اینجا میخواین بخورین؟ -

 اوهوم. میخوام بشینم رو زمین پاهامو تکون بدم و بستنی بخورم. مشکلی داره؟ -

 نه اصال. خوب نمیخواین بیاین اول بستنی تون رو انتخاب کنین بعد؟ -

 نادی رو به بقیه میکنه و با صدای بلند: ببینم مگه شماها نمیخواین بخورین؟نا -

 سارا و بابک و مانی و آریانا نسکافه رو ترجیح میدن تو اون هوای خنک آبان ماه.

نانادی با اخم روش رو سمت پیمان میکنه و : اه بی مزه ها. حال آدمو میگیرن. خواستیم یه بستنی بخوریم ها. واسه ما 

 کالس میذارن.

آریانا رو به نانادی: خوب تو بستنی تو بخور. طبق معمول که همه چیت باید با همه فرق داشته باشه اینم روش.  -

 دیگه چرا مثه پیرزن ها غر غر میکنی؟

 اه آخه تنهایی که نمیچسبه بستنی.  -

میخورم. اینجوری دیگه تنها هم نیستین.  پیمان با لبخند و نگاهی عمیق و ناگهانی رو یه نانادی میکنه: منم بستنی

 چطوره؟

 اممم.... میگم نمیشه من هم بستنی بخورم هم نسکافه؟ -
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پیمان هیچ تصوری جز یه دختر کوچولوی شیطون جلوی چشمش نمیاد و با لبخند: اگه قول بدی نسکافه رو نریزی 

 میشه.

میرن با لحنی مثال دلخور: خوب تقصیر من چیه؟ خودش نانادی در حالیکه هم قدم پیمان میشه و به سمت کافه تریا 

 میریزه.

 میریزه چون دقت نمی کنی. -

چرا دقت هم میکنم ولی خوب میریزه دیگه. اصال مدلشه. میشه بستنی من یه اسکپش نسکافه ای باشه یکی  -

 کاراملی یکی هم شاهتوتی؟

 یعنی میتونی بخوری بعد از اونهمه شامی که خوردی؟ -

وب معلومه که میتونم. میدونی نصف بیشتر دختر ها هم میتونن یخورن ولی کالس مفت میذارن جلو دوست خ -

 پسراشون.

خوب فرض بگیر ااالن با دوست پسرت بودی. اونوقت چیکار میکردی؟ بازم سه تا اسکپ بستنی و یه نسکافه  -

 سفارش میدادی؟

دوست پسرم بودی که عوض سه تا اسکپ سی و سه تا سفارش نانادی میره تو خیال: وای یعنی میشد؟ اگه تو  -

میدادم که پس فردای قیامتم تموم نشه که. خوش به حال اون دختره. حتما خیلی دوست داره. حتما هم وقتی با هم 

میرین بیرون دائم دستش تو دستاته. کاش دست منم میگرفتی. خیله خوب نانادی. بسه رویا بافی. االن فکر میکنه 

 دوست پسر داشتن داری.  عقده

پیمان محو نگاه نانادیه که با تنها یه جمله انگار به کل از این عالم رفته. سعی میکنه با نگاه به چشماش از فکر تو 

 ذهنش سر در بیاره که ناگهان نانادی سرش رو باال میگیره و با همون قیافه شاد و بی خیال رو به پیمان :

 اشق بستنی ام.اوهوم. شک نکن. آخه من ع -

 عرض خیابون رو طی میکنن و وارد کافه تریا میشن و بعد از کمی معطلی با دستای پر بیرون میرن. 

نگاهش به نانادی می افته که با لذت سرش رو کرده تو ظرف بستنیش و مشغول خوردنه و گه گاه هم زیر زیرکی به 

گاهاش حدس میزنه که دلیل اونهمه اصرارش به بستنی خودش که اونم دست نانادی هست نگاهی میکنه. از ن

متفاوت بودن سه اسکپ بستنی خودش با نادیا این بوده که دلش از همه اون طعم ها میخواسته. درست مثل بچه ها 

که ذوق زده میشن و هیچوقت هم نمی تونن انتخاب کنن. لبخندی روی لبش میشینه که ناگهان با شنیدن صدای بوق 

یرون و نانادی رو میبینه که بی هوا وسط خیابون هنوز سرش تو بستنیشه و بی خیال همه ماشینها از خواب و خیال ب

 ست. با عصبانیت دست خالیش رو به طرف نادیا میبره و مچ دست نادیا رو میگیره و با صدایی بلندتر از حد معمول:

 رتو نگاه کن.دختر مگه زده به سرت. وسط خیابونی ها. عوض بستنی خوردن اینور اونو -

 آی دستم. ولش کن درد گرفت. بستنی ات هم داره بر میگرده. اه نکن. -

 پیمان زیر لب زمزمه میکنه به درک و دستش رو محکم تر میگیره.

 نانادی با حرص رو به پیمان: ال اقل بازومو بگیر. ریخت بستنی. اه. تو نمیخوری من میخوام بخورم. -

 شم جای خودش رو به لبخند میده و فشار دستش روی دست نادیا کمتر میشه.با حرف نادیا به یکباره خ

تازه نادیا گرمای دست پیمان بهش مزه میکنه و دلش پر از خوشی میشه. خوشی ای که آرزو میکنه تمام راه خیابون 

تو وجودش حس باشه و دست پیمان دور مچش. و پیمان برای اولین بار حس مسئولیت و دلواپسی برای یه غریبه رو 
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میکنه. عرض خیابون رو رد میشن اما هر کاری که میکنه میبینه قادر به جدا کردن دستش از مچ نادیا نیست. انگار 

اگر دستش رو رها کنه چیزی کم بیاره. حس حمایت و قدرت مانع از هر حرکتیش میشه و اما نادیا که از حصار و در 

ش رو از دست پیمان در میاره و با لبخند روی لبه جدول میره و شروع به بند بودن گریزونه به ثانیه نمیکشه که دست

 خوردن و راه رفتن میکنه.

 نادیا بیا پایین عین آدم رو زمین راه برو. -

 اوال نادیا نه نانادی. دوما مگه االن رو هوا هستم! خوب رو زمینم دیگه. -

 اوال اسم شما نادیا ست پس من نادیا صدات میکنم. -

ادیا با حرص از لبه جدول پایین میاد و روبروی پیمان می ایسته و بعد همونجور که عقب عقب راه میره و روش به ن

 پیمانه:

 اما من از اسم نادیا بدم میاد. -

 چرا؟ -

 خوب چون بدم میاد. -

 ال حاضر خیر.هر وقت یه دلیل قانع کننده داشتی بهش گوش میدم و شاید اون موقع کوتاه اومدم اما در ح -

 نانادی با حرص بر میگرده و با قدمهایی سریع پشت به پیمان و به سمت مانی میره که جلوتر از همه ایستاده.

همه مشغول خوردن میشن و پیمان با خنده نسکافه اش رو مینوشه و زیر چشمی هم نادیا رو میپاد که حاال مثال قهر 

تو دست میگیره و آروم به سمت نادیا حرکت میکنه که روی زمین و با  کرده. بعد از مدتی پیمان ظرف بستنی اش رو

 پاهایی آویزون لبه پرتگاه نشسته. 

 ببینم شما یه دختر کوچولویی که احیانا هم قهر کرده باشه ندیدین؟ -

 نانادی با لحنی تلخ فقط یک کلمه میگه نه.

واستم بهش این ظرفم بدم که مدالشو تست کنه. ولی آخه این دختر کوچولو بستنی خیلی دوست داره و تازه میخ -

 خوب مثل اینکه شما ندیدینش.

 آریانا با خنده بهشون نزدیک میشه و رو به پیمان:

 ولش کن پیمان جان. این نانادی عادت داره الکی قهر کنه. -

 من قهر نیستم. -

 ز کنارشون رد میشه.آریانا شونه ای باال میندازه و در حالیکه زمزمه میکنه خدا کنه ا

 پیمان دوباره رو به نادیا: اگه دهنیش کنم دیگه این خانوم کوچولو سرش بی کاله میمونه ها. -

 نانادی با حرص: من کوچولو نیستم. -

پیمان با لحنی جدی و لبخندی پنهان: منم به شما جسارت نکردم. من با این خانوم کوچولویی بودم که با من اومده  -

 ی بخریم.بود بستن

نانادی پاهاش رو سریعتر تکون تکون میده و میاد روش رو از پیمان بر گردونه که تعادلش رو از دست میده و بی 

 اراده جیغ کوتاهی میکشه.
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پیمان با لبخند: خوب هر کی پیمان رو اذیت کنه و به حرفش گوش نده همین میشه دیگه. بعد بستنی رو مقابل  -

ند و نگاهی گرم که تمام وجود نانادی رو به لرزه در میاره: دیگه قهر بسه. بیا ببین بستنی خودت نادیا میگیره و با لبخ

 خوشمزه بود یا مال من.

 

..... 

 

صدای جاروی رفتگر سکوت نیمه شب رو میشکنه و سالمی به شهر خاموش میکنه که امشب دو تا مهمون بیداره 

 دیگه هم داره. 

مین بار از این پهلو به اون پهلو میشه و لحظه لحظه این شب زیباش رو مرور میکنه. لحظه نادیا دوباره برای هزار

هایی که انگار فقط یک نفر توش پر رنگه و اونم کسی نیست جز پیمان. نانادی عاشق شدی؟ نمیدونم. دلتنگشی؟ 

ن ترین لحظه هام بود. آره. دلت میخواست االن کنارت بود؟ آره. گرمای دستاش چه حسی داشت؟ گرم ترین و ام

پس بدون که عاشق شدی. اما من کجا اون کجا. عشق بی سواده. بی منطقم هست. بی اجازه میاد و موندگار میشه. 

 ولی اگه نگهش نداری آسون از دستت میره.

ه ای پیمان نگاه خسته اش رو به پنجره میدوزه و انگار بخواد از دل این شب تاریک گمشده اش رو پیدا کنه. گمشد

گریز پا. مدام نگاه دختر تو ذهنش میاد شیطنت هاش. قهر کودکانه اش. سادگیش. راحتیش. بی خیالیش. چه شبی 

بود امشب. و چه زود گذشت. دختر کوچولوی من پیمان بهت یه حس عجیبی داره. شاید عشق باشه. اما تو گریز 

 رت. پس پرواز کن. من تنها نظاره میکنم.پایی و عشق اسیر میکنه. تو باید پرواز کنی. برا تو زوده اسا

 

دوباره زندگی به روال عادی خودش بر میگرده و نانادی به شیطنت ها و خنده هاش و بابک و سارا به تالش بی وقفه 

شون توی درس خوندن و بهاره به گیر دادن های همیشگیش به بابک و مانی به حرص خوردن از دست نانادی. شاید 

ت بعد از اون اتفاق و تالش نانادی برای یه کنفرانس با یه نانادی دیگه روبرو بشه. اما نانادی همچنان چون انتظار داش

 به همون صراط کجه خودش بود. سر کالس ها سرش گرم بازی و رمان خوندن هاش و سرگرمی های همیشگیش. 

 ه باید تحویل پیمان میدادن رو بهش بدن. اون روز بعد از کالس بابک و سارا به سمت سالن اساتید میرن تا مقاالتی ک

بابک رو به نانادی میکنه: نانادی پاشو دیگه. بدو بریم این مقاله ها رو بدیم به دکتر راستین و بعد بریم ناهار  -

 بخوریم. 

ببین شما ها بدو برین منم میرم ساندویچ ها رو میگیرم که دیگه معطل نشیم. گرفتم میام اون ساختمون دمه  -

 دفترش. حاال اگه کارتون زودتر تموم شد که بین راه همدیگه رو میبینیم.

 باشه فکر خوبیه. پس ما رفتیم. -

بعد از رفتن بابک و سارا کوله اش رو روی دوشش میندازه و سالنه سالنه به سمت بیرون کالس میره. امروز عجیب 

ه مهمونی و دیشب برای اولین بار از مامانش خواسته بی حوصله ست. شاید چون قرار بود روز پنجشنبه با آریانا بر

بود که امروز باهاش بیاد برن پیش خیاط مامانش و طبق معمول مامان دوباره کار رو براش عَلَم کرده بود و مجبور 

بود حاال به تنهایی بره پیش خیاط و از این کار تا حد مرگ متنفر بود. دوباره با یاداوری بحث های دیشبش اخماش 

 در هم میره و بغض تو گلوش میشینه. تو همون حال و هوا مانی رو مقابلش میبینه.

 به به سالم نانادی خانم. چی شده کشتی هات غرق شده؟ -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تقلب 

9 6  

 

 مانی حوصله ندارم.  -

 اونو که خودم دارم میبینم. چراش رو نمیدونم. -

 بر فرض دونستی. چی عاید تو میشه؟ -

حرف زدن به سمت پله ها میرن و نگاه برنده و پر کینه و خشمگین بهاره روی صورت  نانادی و مانی همچنان مشغول

نانادی خیره و خیره تر میشه. بعد از چند ثانیه کنار بوفه نانادی و مانی از هم جدا میشن و بهاره زمان رو برای خالی 

 کردن عقده و کینه اش مناسب میبینه و به سمت نانادی حرکت میکنه.

 انادی خانم. میبینم که ماشاال بیکار نمیشینین. به به ن -

 نانادی نگاه پر خشمش رو به بهاره میدوزه و : منظور؟ -

 هه تازه میگی منظور. ماشاال یه دانشگاه رو آباد کردی. -

حرف دهنت رو بفهم. اگه کسی آبادم کرده باشه شمایی نه من. حرفها رو میشنویم ما هم. گوشمون خوب کار  -

 .میکنه

 میدونم منتها نه بیشتر و بهتر از چشمتون. -

 چرا تو لفافه حرف میزنی؟ حرفی داری جنم اش رو داشته باش رک بگو. -

خوبه واال روتو برم. دیگه به هیشکی هم رحم نمیکنی. خجالتم خوب چیزیه. به بابک از یه ور چسبیدی تو گوشش  -

هات استاد راد رو چسبیدی از اون ور برا دکتر راستین خودتو لوس رو پر کردی. از اون ور با جلف بازی ها و عشوه 

میکنی و ناز و کرشمه میای. ولی یه چیز رو تو گوشت فرو کن خانوم. اونم اینکه این آدمایی که دست روشون 

 گذاشتی فرق آدم جلف و سنگین رو خوب میفهمن پس خودت راتو بکش تا مثل دستمال مچاله ات نکردن.

به خودش هم متعجب به صورت قرمز شده بهاره و دست سوزان خودش چشم میدوزه. خدایا من چیکار با صدای ضر

کردم؟ تقصیر من نبود خود آشغالش انقدر سر به سرم گذاشت تا اینجوری شد. اگه دهنش رو بسته بود کاریش 

 نداشتم. اون ... اون عوضی....

یشب گیر کرده تو گلوش با تلنگر بهاره سر باز میکنه. ولی بغض تو گلوش میشینه و باالخره این بغض لعنتی از د

قبل از اینکه بهاره با دیدن اشکش بخواد پیروزی رو حس کنه نگاهش رو به صورتش میدوزه و خطاب به بهاره: 

دیگه دور و برم آفتابی نشی آشغال هر جایی. و بعد با سرعت از اونجا دور و به سمت پله ها میره و لحظه ای بعد 

رد راه پله های ساختمان دفاتر اساتید میشه. سکوت ساختمون بغضش رو میشکنه و اشک آروم آروم روی گونه وا

اش جاری میشه. خدایا من کجام عشوه و نازه. کجام جلفه. من کی خودمو به کسی چسبوندم. اون عوضی چرا به من 

 توهین کرد. اون حق نداشت. 

یمان میرن و پیمان هم در کنارشون و برای بدرقه اونها تا نزدیک در میاد که بابک و سارا همزمان به سمت در اتاق پ

ناگهان نگاه هر سه روی نانادی که با سرعت از کنار اتاق رد میشه ثابت میمونه. بابک با تعجب از اینکه نانادی به کجا 

 داره میره بلند صداش میکنه

 نانادی؟ -

 پاسخش تنها سکوته.
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: نانادی هی کجا داری میری؟ گیجی؟ و همزمان سریع به دنبالش حرکت میکنه و تقریبا انتهای دوباره صدا میزنه -

سالن دستش رو دراز و نانادی رو به سمت خودش بر میگردونه که با دیدن اشکهای نانادی و هق هقش گیج و 

 مضطرب تکونش میده و با این حرکت پیمان و سارا هم متعجب بهش چشم میدوزند.

ردی رو تو تموم وجودش حس میکنه. دردی که از دیدن اشکای نانادی فقط میتونه باشه. باورش نمیشه این پیمان د

دختر همون دختر شاد و شوخ و بی غم سرخوش باشه. دلش میخواد بره و محکم در آغوش بگیرتش و آرومش کنه. 

انادی گذاشته و اون رو داره بر اما با تالش خودش رو آروم نگه میداره و به بابک خیره میشه که دست پشت ن

 میگردونه و اما هنوز صدای هق هق نانادی به وضوح شنیده میشه.

 سارا به سمتشون حرکت میکنه که پیمان با لحنی پر تحکم رو به سارا :

 بیارینش توی اتاق من. زشته تو راهرو. و بعد خودش آروم وارد اتاقش میشه و ثانیه ای بعد بابک و سارا هم با -

نانادی وارد میشن و بابک نانادی رو روی مبل اتاق مینشونه و دوباره تیر بار سوال هاش رو تکرار میکنه و پیمان تنها 

چشم میدوزه به چشمای سبز نانادی که حاال قرمزی اشک اون جنگل وحشی رو به بیابون بدل کرده. بعد آروم آروم 

 محکم اما آرامش دهنده رو به نانادی:جلو میاد و درست مقابل نانادی میشینه و با لحنی 

بسه دیگه. مگه بچه ای که اینجور زدی زیر گریه؟ عوض گریه کردن آروم شو و بگو چی شده. بعد نگاه گرمش  -

 رو به نانادی میدوزه و نگاه ناگهان صدای نانادی رو ساکت میکنه. 

 باز میکنه و رو به پیمان:نانادی چند لحظه خیره به اون نگاه سکوت میکنه و بعد آروم زبون 

 اون... اون عوضی به من میگه عشوه میام. میگه خودمو میچسبونم.... اون... -

 پیمان گیج به نادیا چشم میدوزه: ببین ما هیچی از حرفات نمی فهمیم. درست حرف بزن ببینیم چی شده. -

 و به تو چسبوندم؟ من جلف ام؟اینبار نانادی نگاهش رو به بابک میدوزه و با گریه: بابک من خودم -

 بابک با خشم رو به نانادی: نانادی این چرت و پرتا چیه میگی؟ زده به سرت؟ -

 نانادی با خشم صداشو کمی بلند میکنه: گفتم جواب منو بده. -

 بابک هم عصبی رو به نانادی: کی این مزخرفاتو بهت گفته؟ هان؟ اون دختره عوضی بهاره گفته. نه؟ -

 اب منو بده.جو -

واقعا برات متاسفم نانادی. فکر میکردم محکم تر از اون باشی که به خاطر حرفایی که یه احمق از رو حسادت زده  -

 این کارا رو بکنی.

 اینبار نانادی روش رو به سمت پیمان میکنه و با اشک: من خودمو به شما دارم میچسبونم؟ -

 حظه ای توی شوک میره و بی حرکت نگاهش رو به نانادی میدوزه.پیمان از حرف رک و احمقانه نانادی ل -

 چیه؟ چرا ساکت شدین؟ من جلفم؟ من عشوه میام و ... نگاهش رو به بابک میدوزه.... تو و..... مانی؟ هان؟ -

 بابک عصبی دست نانادی رو میگیره و نگاه پر خشمش رو بهش میدوزه: ساکت شو نانادی. یک کلمه دیگه از این -

مزخرفات از دهنت دراد خودم میزنم تو دهنت. اگه کسی جلف و آشغال باشه و بخواد خودشو به کسی بچسبونه 

 قطعا همون بهاره عوضیه. 

پیمان عصبی لیوان آبی مقابل نانادی میگیره: بیا اینو بخور. بعدم همه مون هر چی شنیدیم فراموش میکنیم تا  -

 تکلیف این خانم رو مشخص کنیم. 

 د از اینکه نانادی کمی آروم میگیره پیمان رو به او میکنه و با لحنی آروم شروع به حرف زدن میکنه:بع
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تو رو دختر قوی ای میدیدم. فکر نمیکردم با این بادا بخوای بلرزی. زندگی باال و پایین زیاد داره نادیا خانم. اینو  -

یکنن ونه درک. باید یاد بگیری بین یه مشت گرگ درک کن. همیشه آدمها اون جوری که دلت میخواد نه فکر م

زندگی کنی و گلیمت رو از آب بیرون بکشی و همیشه محکم باشی و سرت باال. نذار کسی از ضعف هات سو استفاده 

کنه و بدون این حالت ها و این عکس العمل های سریع و نپخته ات بزرگترین ضعف میتونه باشه برات. من بعد هر 

اول خود شخص رو تجزیه تحلیل کن اگر دیدی خود اون ادم ارزش داره برو برس به اینکه  کی هر حرفی زد

حرفاش رو تجزیه تحلیل کنی یا ازش ناراحت یا خوشحال بشی. این بزرگترین درسیِ که باید یاد بگیری. این درس 

ر و نسنجیده ای ازت تقلب نوشتنی نیست. باید حفظش کنی. فهمیدی؟ دیگه هیچوقت نمیخوام چنین حرفای بی فک

بشنوم. و بدون دونه دونه اشکای آدما انقدر ارزش دارن که نباید حروم این مزخرفات بشن. این اشک ها حرمت 

 دارن پس حرمت نگه دار باش.

 

 نانادی چته؟ چرا دمقی؟ -

 ولم کن آریانا. -

 چیزی شده؟ -

 نه. -

 چیکار میکنی؟ لباس منظورمه. ببینم راستی باالخره چی شد. برا مهمونی پنجشنبه -

 هیچ کار. با یه بلوز و شلوار میام. -

وای نانادی. چرا نمیفهمی. هزار بار بهت گفتم مهمونی رسمیه. همه با لباس شب میان. اونوقت تو میخوای با بلوز  -

بهت گفتم برو پیش خیاط شلوار بیای؟ البد منظورتم از شلوار، جین یا گرمکنه. اه. خوبه از اول هفته وقت داشتی ها. 

 مامان برات دو روزه میدوزه یه چیزی اما تو مخصوصا لج کردی. خیلی بچه ای.

 نخیر نه بچه ام نه لج کردم. من متنفرم تنهایی برم خیاطی لباس سفارش بدم عین این بدبختای بی کس و کار. -

 تنها نداره.چه ربطی داره نانادی؟ میخوای لباس سفارش بدی. دیگه تنها و غیر  -

 ن... می... خوام. -

 خیله خوب. صداتو بیار پایین. پاشو با هم بریم یه لباس حاضری بخر خوب. -

 اه گیر دادی ها. انگار حاال چه خبره. -

نانادی این یه مهمونی خیلی مهمه. چند تا مهمون خارجی داریم که اگه خدا بخواد قراره بشن مشتری های آینده  -

واد تو این مهمونی به عنوان همراهم بی حرف و عیب باشی. از همه نظر. پس به خاطر من پاشو بریم یه مون. دلم میخ

لباس بگیر. آخه به قول خودت هر لباسی یه جایی داره. همه آقایون با کت و شلوار و کروات و همه خانم ها با لباس 

 بلوز؟ ها؟ شب. اونوقت خودت احساس وصله ناجور بودن نمیکنی با شلوار جین و

 خوب یکی از همین لباس شب هایی که دارم رو میپوشم. -

خواهش میکنم نانادی لباس شب هاتم فقط خاص خودته. یا انقدر کوتاه و تنگه که همه چشم بدوزن یا انقدر باال  -

 تنه اش بازه که کافیه یه خم بشی تا....

 تون میومد. حاال امروز یهو ایراد دار شدن؟چطور تا دیروز هیچکدوم اینا نه ایراد داشت نه به چشم -
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ساله ای  39ساله بودی که همه به چشم بچه نگات میکردن اما االن یه دختر  31 37نانادی تا دیروز یه دختر بچه  -

 که همه به یه چشم دیگه بهت نگاه میکنن.

 هه فقط برا همین یه سال بزرگ شدن؟ -

. مردها به یه چشم دیگه بهت نگاه میکنن. پس دلیلی نداره جوری لباس نه تو دیگه دانشگاه رفتی، بزرگ شدی -

بپوشی که کسی برداشت بد بکنه. دلم نمیخواد کسی فکر کنه خواهر خانوم من اومده خودشو نمایش بده. بفهم 

 حرفامو نانادی. همیشه دنبال جنگ و خود رایی نباش.

 خوب من که گفتم بلوز شلوار میپوشم. -

 نم کردی نانادی. هر غلطی میخوای بکن اصال. با تو حرف زدن فایده نداره.اوف دیوو -

سکوت حاکم میشه و آریانا با دلخوری روی مبل لم میده و به نقطه ای روی سقف نگاهش رو میدوزه و نانادی پاهاش 

با خودش کلنجار رو از دسته مبل آویزون میکنه و با حرص شروع به تاب دادنشون میکنه و در همون حال تو ذهنش 

میره که از آریانا بپرسه در مورد مهمونا یا نه. خودشم نمیفهمه چرا انقدر براش مهمه که بدونه پیمان هم خواهد اومد 

یا نه. انگار تمام هیجان این مهمونی فقط به اومد یا نیومدن پیمان بستگی داره. مدام تو فکرش جمله میسازه و بعد 

 پشیمون میشه. 

گه کی ها هستن از شرکتتون. خوب ابله این که تابلو میشه. ده دفعه تا حاال با خودش بردتت مهمونی خوب میگم دی

هیچ باری هم اصال عین خیالت نبوده کی هست کی نیست حاال یک کاره بپرسی دیگه کی میاد. خوب میپرسم کسی 

مانی. اه خوب اصال مگه تعارف هست که من بشناسمش. خوب اونم میگه آره داریم میریم خونه مانی دیگه. خود 

دارم میگم پیمان میاد یا نه. بعد اگه بهت گفت تو رو سننه چی جواب میدی؟ میگم همینجوری. ببین نانادی خودتو 

 تابلو نکن. آریانا تیز تر از این حرفهاست. آها فهمیدم. بعد رو میکنه به آریانا:

 که میان مهمونی؟ ببینم آریانا میخواین قرار داد ببندین با اینایی -

 اگه با شرایطمون کنار بیان آره. -

 ببینم شرایطتون معلومه حاال؟ مانی خونده که از نظر قانونی هم مشکل نداشته باشه؟ -

 آره بابا خیالت راحت. مانی و پیمان با هم تنظیمش کردن. -

 ببینم حاال خودشم میاد؟ -

 کی؟ -

 خوب پیمان دیگه. -

 چطور؟ -

االخره یه وکیل باشه از همه نظر خیالتون راحت تر میشه. مخصوصا که خودشم تنظیم کرده قرارداد رو و خوب ب -

 خوب به همه باال پایینش کامال واقفه دیگه.

مثل اینکه تو باغ نیستی ها.گفتم که با مانی با هم تنظیم کردنش. بعدم مانی خودش وکیله. یادت رفته؟ تازه تو  -

 م قرار داد تنظیم کنیم که تو انقدر نگرانی.مهمونی که نمیخوای

دوباره با خودش زمزمه میکنه هه حاال خیالت راحت شد؟ دیدی نم پس نمیده! حاال بشین سر جات و خفه شو. خیله 

خوب حاال. بُغ نکن دیوونه. حاال شایدم بیاد. خوب باالخره اونم یه وکیل شرکته. اگه قرار بود بیاد که خوب همون اول 

چونه زدن میگفت خیالت راحت اونم میاد. کوتا بیا نانادی. بی خیال. حاال یا میاد یا نمی یاد. مهم اینه که میری عوض 
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مهمونی و یه دل سیر میرقصی و دسر میخوری. با این فکر خنده رو لباش میشینه و دوباره میشه همون نانادی شوخ و 

 و لک در بیاد. شنگ و انقدر سر به سر آریانا میگذاره تا اونم از ت

ساعت حدود یازده و نیم شب در باز و مامان و باباش خسته و کوفته از در تو میان. نانادی رو به مامان میکنه و به 

 متلک:

چه عجب تشریف آوردین مادام موسیو. میگم میخوای شماها یه اتاق خوابم تو شرکتتون برا خودتون درست کنین  -

 جا بخوابین یه باره دیگه. نه آریانا. به نظرت فکرم بکر نیست؟ که شبها هم زحمت نیفتین. همون

 کوتا بیا نانادی. بعد رو به مامان و بابا سالمی میکنه و از روی مبل بلند و به سمت اتاقش میره. -

 نانادی با حرص به مامانش نگاه میکنه و بعد با لحنی محکم رو به مامانش:

 برم خونه مانی مهمونی.مامان پنجشنبه قراره با آریانا  -

 خوب خوش بگذره. -

 خوش که حتما میگذره ولی حرفم چیزه دیگه ست. آریانا گفته برا مهمونی باید یه لباس سنگین شب بپوشم. -

 خوب مامانم مگه نرفتی پیش آذر خانم سفارش بدی؟ -

 نه چون متنفرم تنهایی برم خیاطی. -

 ضری بخر. پول داری؟خوب مامان جان برو فردا یه لباس حا -

 نانادی با پوزخند نگاهش رو به مامان میدوزه که خستگی از صورتش میباره و :

تنها چیزی که دارم همین یه قلمه. اما من نمیدونم لباس شب چطوری باید باشه. آریانا میگه لباسای مهمونی من  -

 از این حرفا دیگه.مناسب این مهمونی و سنم نیست. نمیدونم میگه یا کوتاهه یا بازه. 

 خوب عزیزم برو یه لباس شبه بلند و یه کم بسته بخر. این که مشکلی نیست. -

دقیقا مشکل همینجاست. من اولین باره که بعد از بزرگ شدنم میخوام برم یه لباس شب بخرم برا همین باید شما  -

 هم باهام بیاین. فردا صبح با هم میریم.

من چقدر گرفتارم. بابات که همش سر ساختمونه اگه منم بخوام با تو بیام خرید اون  نانادی جان تو که میدونی -

 دفتر به امون خدا میمونه.

خدا بهترین امون دهنده ست مامان جان. بعد از فالن سال یه بار بهتون گفتم بیاین باهام خرید چون نمیدونم چی  -

م این مهمونی. پس شما فردا میمونی خونه و با من میای خرید. باید بخرم و برا برادرم مهمه که یه لباس مناسب بپوش

 مطمئن باش با یه روز سر کار نرفتن شما دنیا به هم نمی ریزه.

 چرا لج میکنی مثل بچه ها عزیزم. تو دیگه بزرگ شدی. زشته این کارا. -

م میریم یا اگه نموندی منم دیگه تو فکر نمیکنم زشت باشه. گفتم میخوام با شما برم خرید. یا فردا میمونی و با ه -

این خونه نمی مونم. میرم برا خودم یه خونه مستقل میگیرم. خدا رو شکر به قول خودتون پولم که دارم پس دیگه 

 مشکلی نیست.

 پدر از پله ها پایین و رو بروی نانادی قرار میگیره و : این چه حرفیه دختر گلم. اصال چه ربطی داره؟ -

اینه که وقتی قراره ناهار شامم رو خودم درست کنم. خریدم رو خودم بکنم. مشکل داشتم خودم حل ربطش به  -

کنم. کار داشتم خودم انجام بدم. مریض بودم خودم برم دکتر. مردمم خودم خودم رو کفن کنم پس شما رو میخوام 

کنم نه مامان دارم نه بابا چشمم کور چیکار؟ یه باره از این خراب شده هم میرم میگم آقا خالص من تنها زندگی می
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دندم نرم هر غلطی میخوام بکنم خودمم و خودم. بعد با قدم های محکم و اخم های در هم کشیده از کنار پدر و مادر 

رد میشه و سریع از پله ها باال و لحظه ای بعد با حرص در اتاقش رو محکم به هم میکوبه و روی تخت می افته و با 

کنه نه نانادی. االن نه. محکم باش. حق نداری اشک بریزی. به قول پیمان این اشک ها حرمت دارن خودش زمزمه می

پس حرمت شکنی نکن. چشماتو ببند و چند تا نفس عمیق بکش و بعد یه کم بازی کن و آهان دنبال مدل مو بگرد 

. آخه اینم ننه باباس من دارم؟ اِ اِ برا روز پنجشنبه. ولم کن. حوصله ندارم. فقط دلم میخواد یه دل سیر گریه کنم

نانادی حواستو جمع کن ها. بی احترامی نداشتیم. مامان باباتن. برات کلی زحمت کشیدن. از روز اول که همین قدی 

نبودی. پس الل شو و کفر نگو. تا عمر داری باید ممنونشونم باشی. هه چیکار کردن برام؟ جز تنهایی و یه مشت پول 

بسه نانادی. خیلی چیزایی بهت دادن که یه عالمه آدم حسرت یه ذره اش رو میخورن. پس نا شکری چی دادن بهم؟ 

نکن. همینقدر که سایه شون باال سرته باید ممنون و سپاسگذار باشی. خوب یه کم ایراد دارن که اونم اگه بخوای راه 

نتیجه داد. نتیجه شو فردا که مامانت  درست کردنش رو خوب بلدی. حاال فعال برا قدم اول خوب بود. آره چقدرم

 پیشت موند و باهات اومد خرید میبینی. خدا از دهنت بشنوه.

 

نادیا نگاهش رو به تصویر توی آینه میدوزه. دختری با آرایشی مسی قهوه ای و رژگونه ای برنزه و لبهای خوش 

خاوت نگاه جنگل سبزش رو به تصویرش فرمی که با رژی گلبهی پوشیده شده. موهای فرش رو دورش ریخته و با س

 دوخته.

سرش رو کمی به سمت پایین میگردونه و با حظّی وافر به لباسش چشم میدوزه. ناخوداگاه با یاداوری خرید رویایی و 

لحظه های دوست داشتنی که با مامان داشته لبخند روی لبش میشینه. رنگ سبز یشمی لباس با برق پارچه که انگار 

خته باشن چشمش رو میگیره. لباسی ماکسی که روی سینه کیپ شده تا پایین نیفته و رنگ برنزه توش طال ری

پوستش رو به نمایش گذاشته. روی کمر تنگ و چسبان و همینطور تا پایین رفته. و چاک زیبای کنار پیراهن که قدم 

وداگاه با یاداوری حرف آریانا و زدن رو براش راحت تر کرده. تصمیم میگیره بی خیال شال روی لباس بشه که ناخ

برای جلوگیری از تصور غلط حتی یک نفر، شال رو روی دوشش میندازه و روپوش شنل مانندش رو هم میپوشه و در 

آخر سر وقت اتاق مامان میره و سرویس زمرد سبز مامان رو هم از بین طالهاش جدا و به گردن و گوشش آویزون 

 و سریع از پله ها پایین میره و مقابل آریانا که منتظر روی مبل نشسته قرار میگیره. میکنه و از خیر دست بند میگذره

نانادی روپوشت رو در بیار یه لحظه ببینم سلیقه مامان خوب بوده یا هُل هُل ای یه چیزی خریده و آبرومون رو  -

 میبره!

ه باورت نمیشه اگه بگم به جان تو دیگه آ آ... نچ. سور پریزه. ولی خیالت راحت سلیقه مامان حرف نداشت. او -

 آخراش حسابی پشیمون شده بودم از اینکه بهش گفته بودم باید بیاد برام لباس بخره.

آریانا با خنده رو به نانادی: چرا؟ تو که خودتو داشتی میکشتی که نیاد ال میکنی و ... حاال چطور پشیمون شده  -

 بودی؟

ر از این پاساژ به اون پاساژ، از این سر شهر به اون سر کرد. خفه میکنه تا چشمش یه وای آریانا دیووونم کرد انقد -

چیزی رو بگیره. به جان تو سی تا لباس بیشتر دیدم و گفتم همین عالیه بخریم. اما مامان از هر کدوم هزار تا ایراد 

 ه دیگه کشت منو تا اینو خرید.گرفت و تهش هم وایساد که فکر نمیکردم دخترم انقدر کج سلیقه باشه. خالصه ک

 پس این لباس دیدن داره. بی صبرانه منتظرم ببینمش تو تنت. -
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.... 

 

سالن شلوغ بود و بوی عطر و ادوکلن های مختلف با هم قاطی شده بود و یه حس عجیبی به نانادی داده بود. همیشه 

ف یه دلهره ای تو وجودش می ریخت. سعی کرد اینجور مواقع شلوغی و آدمها و نگاه های غریبه و بوهای مختل

خونسردی خودش رو حفظ کنه و آروم به سمت اتاق مانی رفت و لباساش رو روی تختش گذاشت و ثانیه ای بعد از 

در بیرون و دوباره به آریانا چسبید و دستش رو تو دست آریانا پنهان کرد و همراهش به سمت سالن رفت. شاید 

حوال پرسی و ابراز خوشبختی از دیدن افراد سالن کرد و بعد از تحمل کلی نگاه روی خودش حدود یه ربعی مشغول ا

باالخره روی مبل میشینه و تو دلش ابراز خوشحالی میکنه از اینکه شال لباسش رو برداشته بوده. نگاه دقیقش رو 

ینه. مردی مقابلش و در حالیکه آروم توی سالن میگردونه. حاال راحت تر میتونه نگاه های هیز بعضی مردها رو بب

دستش تو دست زنشه ناگهان سرش رو باال و روی صورت نانادی زوم میکنه و ثانیه ای بعد لبخندی روی لبش 

میشینه و نانادی عصبی فحشی زیر لب نثار وقاحت مرد میکنه و سرش رو بر میگردونه که اینبار نگاه مرد جوون 

آریانا خبرت میمردی اگه بهم نمیگفتی نگاه مردا ال و بلِه. اه مهمونی داره دیگه ای رو روی خودش حس میکنه. اوف 

زهرم میشه. اگه نگفته بودی این مزخرفات رو اصال به مغزم هم خطور نمیکرد انقدر دقت کنم و نگاه های کثیف این 

دور خودش میپیچه.  آدمای هیز رو ببینم. با نگاه خیره مرد روی سر شونه هاش ناخوداگاه حریر لباس رو محکمتر

ای تو روحت مرتیکه عوضی. اه این پیمانم که نیومده. آریانا و مانی هم که ماشاال آنچنان تو بحر حرف زدن با این 

مهمونای مسخره شون شدن که اصال فراموش کردن من بدبخت این گوشه تک و تنها موندم. اه. خیله خوب نانادی. 

ی بدتر میشه و حساس ترم میشی. اصال پاشو برا خودت یه کم چیپس و بیخیال بابا. هر چی بیشتر بهش فکر کن

ماست بریز و از خودت پذیرایی کن و لذت ببر. با این حرفِ خودش، لبخند رو لبش میشینه و از جا بلند و ثانیه ای 

ی پر و بعد از بین آدمای توی سالن که بیشتر دو به دو مشغول رقصیدنند رد و روی صندلیش بر میگرده با دست

مشغول خوردن میشه. با بی خیالی چیپسش رو داخل ماست میکنه و آروم تو دهنش میگذاره که صدای خندانی کنار 

 گوشش زمزمه میکنه:

 ماشاال. فکر نمیکردم چیپس به اون بزرگی رو تو یه ضرب نیست کنین. -

اتی که زیر کت پنهان شده و لبخندی با وحشت سرش رو بلند میکنه و مردی قد بلند و با کت و شلواری شیک و کرو

چندش آور و نگاهی هیز رو مقابلش میبینه. بی اراده کمی سرش رو عقب میکشه و به این شکل فاصله اش رو با مرد 

بیشتر میکنه تا بوی گند مرد حالش رو خراب نکنه. معلومه زیاده روی کرده تو نوشیدن. مرد دوباره لبخندش رو 

 نادی و با ژستی احمقانه دستش رو دراز و :تکرار میکنه و رو به نا

 افتخار یه دور رقص رو به من میدین؟ -

تو دلش زمزمه میکنه همینم مونده با یه عوضی لنگه تو برقصم. افتخار پاک کردن کفشامم به جنابالی نمیدم. دوباره 

 همون لحن نیش داره همیشگیش از جلد خانومیش بیرون میاد و رو به مرد:

 رو به نوشیدنت برس که انگار از قحطی اومدی. به سالمت.شما ب -

 مرد با عصبانیتی آشکار رو به نانادی:

باید حدس میزدم خانومی که بخواد چیپس به اون یزرگی رو با اون حالت زننده بذاره تو دهنش بیشتر از این ازش  -

 انتظار نره.
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 ت.خوب خدا رو شکر که حدستونم درست بود. حاال به سالم -

 

نگاه وحشی دختر اولین چیزیه که تو چشمش میاد. این نگاه رو از ده فرسخی هم میتونه حس کنه. معلومه خیلی 

عصبانیه و این از طرز چیپس خوردنش کامال مشخصه. این بار نگاهش روی مردی خیره میمونه که در حال دور شدن 

وبی پیدا میکنه. دوباره نگاهش رو به نانادی میدوزه که با از نانادی ست و معلومه بد تو پَرِش زده. ناخوداگاه حس خ

لباس زیبای تو تنش واقعا میدرخشه. هیچوقت نتونسته بود این دختر رو با لباسی غیر از شلوار گرمکن و تاپ تصور 

ا کنه و حاال دختری رو روبروش میدید که اگر دست از چیپس خوردنش اونم به اون شکل بر میداشت قطعا میشد تنه

روش اسم شاهزاده خانم گذاشت. نانادی از روی مبل بلند میشه و به سمت میز نوشیدنی ها قدم بر میداره و نگاه 

مرد روی اندام نانادی بی حرکت میمونه. لباسی که با ابهت هر چه تمام تر زیبایی نانادی رو به رخ میکشه. با هر 

ینه که انقدر مجذوب دختر شده که قادر نیست حتی قدم حرکت دختر قدرت پاهاش کم و کمتر میشه و با حیرت میب

از قدم بر داره. دختر لیوانی آب پرتقال از روی میز بر میداره و بی رو در وایسی لیوان رو بو میکشه و بعد از اطمینان 

 از آبمیوه بودنش ال جرعه سر میکشه و پیمان زیر لب زمزمه میکنه:

ه تو اصال لوندی و عشوه اومدن میدونی چی هست که بهت اون مزخرفات رو نادیا آخه کدوم احمقی تصور کرده ک -

گفته. دختر آخه حتما باید اون لیوان رو یه نفس میدادی باال؟ چی میگی پیمان این نادیاست. همون دختر با گرمکن و 

مزمان نانادی لیوان کفش ورزشی که راه رفتن رو جدول ها رو، راه رفتن رو زمین میدونه. لبخند رو لبش میشینه و ه

خالی رو روی میز میگذاره و بر میگرده به سمت مبلش که نگاهی رو حس میکنه. نگاهی که ناخوداگاه باعث گر 

گرفتنش میشه. پاهاش از حرکت می ایسته و سرش باال میره و روی صورت پیمان می ایسته. لبخند پیمان همه 

 وجودش رو میلرزونه.

ه: باالخره اومد. نگاش کن چقدر جذاب شده با این کت و شلوار مشکی. وای درست مثل نانادی با خودش زمزمه میکن

دامادا شده. هی چی میشد االن میرفتم کنارش، دستمو مینداختم زیر بازوشو بعد میرفتم اون وسط و با هم می 

و بعد بهم  رقصیدیم؟ بعد اون هر لحظه حلقه دستاشو دورم محکم تر میکرد و نگاهش رو میدوخت به چشمام

میگفت.... وای خفه شو نانادی. خجالتم خوب چیزیه. به اون مرتیکه میگی هیز؟ خودت که بدتری. نگا نگا پسر مردم 

رو خوردی. چی االن فکر میکنه در موردت؟ سرتو بنداز پایین. اینبار به خودش مسلط میشه و سرش رو باال میگیره و 

 ش و سالم خندانش :این همزمان میشه با رسیدن پیمان به کنار

 سالم نادیا خانم. مشتاق دیدار. -

 اوف بابا من ... -

حرفش رو قطع میکنه: من که گفتم تا دلیل نیارین همینه. پس بیخود خودتون رو خسته نکنید. و همزمان نگاهش  -

ده شال رو دور رو از روی صورت نانادی تا روی کفش های پاشنه بلندش میگردونه و نانادی خجالت زده و بی ارا

خودش محکم تر میپیچه و پیمان از حرکت نانادی غرق لذت میشه و نگاهش رو از روی شونه های ظریف نانادی بر 

 میداره و زمزمه میکنه:

 لباستون واقعا برازنده تونه. بهتون تبریک میگم. -

ا پیمان قسمت میکنه و با هم به نانادی یه دنیا خوشی تو دلش میپیچه و صادقانه این خوشی رو با نگاه خندانش ب

 سمت مبل نانادی حرکت میکنند و بعد از نشستن نانادی پیمان سری خم میکنه و رو به نادیا:
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 با اجازه من برم سالمی به بقیه دوستان عرض کنم. -

 خواهش میکنم. راحت باشین. -

 نگاه دنبالش میکنه.پیمان پشت به نانادی به سمت طرف دیگه سالن میره و نانادی از پشت با 

 

نانادی با حرص دومین لیوان دسرش رو هم تموم میکنه و با خودش زمزمه میکنه نگا کن تو رو خدا. اه. انگار نه انگار 

که اومدم مهمونی. سه ساعته عین این احمقا نشستم رو این صندلی یکی نیومده بگه خرت به چند من. اون از آریانا 

هم داره اونم از مانی و پیمان که مثل چسب اهو چسبیدن به این مهمونای مسخره شون.  که اصال یادش رفته خواهری

خوب تقصیر خودته. تو هم پاشو برقص. برای چی نشستی خوب؟ ا.... نه بابا منتظر بودم جنابالی امر بفرمایید. آخه 

ل و ول رو گذاشتن و همشون دو تا احمق مگه کوری؟ نمیبینی بی جنبه ها از اول مهمونی انواع و اقسام این آهنگای ش

دو تا تو دل همدیگه خیر سرشون مثال تانگو رقصیدن. انگار بی کالسیه اگه چهار تا آهنگ اندی و شهرام کی و ساسی 

مانکن بذارن که منه بدبخت بی جفت هم پاشم یه تکونی به خودم بدم. اه. مهمونی مزخرف تر از این ندیده بودم واال. 

با یکی تانگو برقص؟ مثال با کی؟ نکنه با این مست و مدهوشای چشم چرون منظورته؟ ای بابا خوب تو هم پاشو 

خوب به من چه. اصال بشین سر جات. اه آخه دق کردم انقد نشستم باسن مبارکم تخت شد. بی ادب. مثال چرا؟؟؟ 

 خوب اینم یه عضو بدنه دیگه. خدا رو شکر همه هم دارن. خیله خوب. بسه. 

 وع میشه و صدای ابی توی سالن میپیچه و زن و شوهر ها و دختر پسرا دو به دو تو آغوش هم فرو میرنآهنگ شر

.... 

 کی اشکاتو پاک میکنه شبا که غصه داری "

 "دست رو موهات میکشه وقتی منو نداری....

تماس میکنه ای خدا تو رو نادیا با بدبختی خودش رو محکم روی مبل نگه میداره و با تمام وجود تو دلش به خدا ال

جون هر کی دوست داری نصف عمرم رو بگیر جاش یکی رو جلوم بیار دعوتم کنه به یه رقص تا پاشم . من عاشق 

این آهنگم. آخ آخ کاش منم شوهر کرده بودم و االن تو بقل شوهرم فرو میرفتم و نگامو به چشماش میدوختم و 

شو دور گردنمو و منو به خودش فشار میداد و با هم می رقصیدیم. ای سرم رو روی سینه اش میذاشتم و اونم دستا

 خدا دیگه بخیل نباش دیگه. جان من.

نادیا تو همین فکرا در حال کلنجار رفتن با خودش، پاهایی رو جلوش میبینه و دستی که به طرفش دراز شده. بدون 

ار دستاش روی کمرش بیشتر میشه و فاصله هیچ فکری سریع دست رو قبول میکنه و میره وسط. مرد هر لحظه فش

اش با اون کمتر. نانادی کم کم پشیمون از غلطی که کرده سعی میکنه از فشار دستای مرد کمتر کنه و آروم سرش 

رو میگیره باال و با دیدن صورت مرد وحشت تو تمام وجودش میشینه. وای خدا من چه غلطی کردم حاال تو این 

اگه غلطی بکنه میخوام چیکار کنم. با وحشت سعی میکنه خودش رو از حصار بازوها و تاریکی این مرتیکه مست 

آغوش مرد بیرون بکشه که فشار دست مرد بیشتر و تنگ تر میشه. وحشت زده سرش رو دور سالن میگردونه تا 

. مرد صورتش رو بهش شاید آریانا یا مانی یا حتی پیمان رو ببینه و ازشون کمک بخواد. اما انگار اونا هم نیست شدن

نزدیکتر میکنه و نگاه سرخش رو بهش میدوزه و لبخندی مشمئز کننده روی لبهاش رو میپوشونه و همینطور نزدیک 

و نزدیک تر میشه. قطعا اگه ترس از بی آبرویی نداشتم همین االن یه جیغ میزدم تا این مرتیکه ولم کنه. اما نانادی 

تضاح میشه جیغ بزنی. فکر آریانا باش. کاری نکن همه برنامه هاش به هم بریزه. نمیشه. یه فکر دیگه بکن. خیلی اف
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آروم باش. پاشو محکم له کن نانادی اینجوری از درد خودش عقب میکشه. با این فکر لبخند روی لبش میاد و 

ای از درد صورتش  نیرویی دوباره میگیره و با تمام قدرت پاشنه میخی کفشش رو روی پای مرد فرو میبره. مرد ثانیه

تیره میشه اما خیلی سریع به حال عادی بر میگرده و لبخندی چندش آور روی صورتش میشینه و بهش نزدیکتر 

میشه. وای نه نانادی بدبخت شدی. این مرتیکه انگار حس هم نداره که درد رو بفهمه. حاال میخوای چیکار کنی؟ ای 

گه عمرمم بگیر اما نذار این مرتیکه جلوتر از این بره وگرنه بیچاره خدا تو رو جون هر کی دوست داری اون نصفه دی

 میشم. 

حاال فاصله بین صورت مرد و خودش شاید به زحمت ده سانت میشد. با وحشت چشماش رو میبنده و سرش رو سعی 

ین صورت میکنه عقب تر ببره که مرد میخنده و با دستاش گردنش رو جلو میاره و به این شکل دوباره فاصله ب

هاشون رو کمتر و کمتر میکنه. نانادی چشماش رو محکم روی هم فشار میده و اشک آروم از صورتش جاری میشه با 

خودش شروع میکنه به شمارش ثانیه و اینکه االنه که لبهای مرد روی لبهاش قرار بگیره. اما ناگهان احساس میکنه 

ش با لطافت قرار میگیره و بوی گس و نفس هایی تند و فشار دستها از پشت گردنش برداشته میشه و دور کمر

عصبی روی صورتش میخوره. کمی احساس آرامش میکنه و خدا رو شکر میکنه که مرد بی خیال شده. هنوز کامال به 

خودش مسلط نشده و چشم باز نکرده دستی رو روی صورتش حس میکنه که با مالیمت اشک روی صورتش رو پاک 

کمی سرش رو عقب میکشه و ناگهانی چشماش رو باز میکنه که نگاه پر اخم و محکم پیمان رو  میکنه. نا خوداگاه

روی صورتش میبینه و دستای گرمش که با مالیمت در حال پاک کردن اشک روی گونه شه. بی اراده لبخندی گرم 

ته و دست دیگرش هم از روی صورتش میشینه اما نگاه پیمان پر اخم تر میشه و دستش از روی صورتش پایین می اف

دور کمرش و تنها نگاه طوفانی و عصبیش رو به چشماش میدوزه. نانادی از خجالت و شرمندگی تنها سرش رو پایین 

 میندازه و روی کفشای پیمان خیره میمونه. 

میکنه و چند ثانیه وضع به همین منوال میگذره و بعد آروم دست پیمان روی چونه اش قرار میگیره و سرش رو بلند 

 آروم زمزمه میکنه:

 چرا؟ -

مثل همیشه که هر چقدر سعی میکنه تا جوابی برای ماست مالی خطاش پیدا کنه نمی تونه و صداقت ذاتی اش زبون  -

 باز میکنه و در حالیکه سعی میکنه نگاهش رو از صورت پیمان قایم کنه زمزمه میکنه:

 برقصم باهاش.چون عاشق این آهنگم. چون دلم میخواست منم  -

 فکرم نکردی یه آدم مست ممکنه هر کاری ازش بر بیاد و هر سو استفاده ای از این وضعیت و تاریکی سالن بکنه؟ -

 نه. فقط فکرم پیش این بود که با این آهنگ برقصم. -

با فاصله ای متعارف پیمان از اینهمه صداقت نادیا دلش میلرزه و آروم دستش باال میاد و با مالیمت دور کمر نادیا و 

حلقه میشه و نگاه گرمش که حاال قرمزی شرم و گرمای وجود نادیا جای خشمش رو گرفته روی صورت نادیا ثابت 

 میشه و آروم زمزمه میکنه حاال برقص با خیال راحت.

نادیا گرم میشه. عشق رو زیر پوستش حس میکنه. گرمای دست پیمان روی کمرش چیزی از وجود پیمان تو 

جودش میریزه و آروم دستش رو باال میبره و روی شونه های پیمان قرار میده و ثانیه ای بعد خودش رو به پیمان و

 نزدیکتر میکنه.
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پیمان سعی میکنه فاصله کم شده رو دوباره زیاد بکنه اما کامال حس میکنه که نادیا داره تمام تالشش رو میکنه تا این 

تو وجود پیمان بهش نهیب میزنه بذار نزدیک شه. بذار گرماشو با همه وجود حس فاصله رو کم و کمتر بکنه. چیزی 

کنی. آرامشی عمیق تو وجودش خیمه میزنه و دستاش محکم تر دور نادیا حلقه میشن. اما در همون حال عقل بهش 

نادیا میاره  حکم میکنه که فاصله رو بیشتر بکنه و همچون همیشه عقل به احساسش پیروز و با فشاری که به کمر

 فاصله رو دوباره زیاد میکنه و نادیا رو کمی دور.

وجود گر گرفته نادیا میل رها کردن نداره و هر لحظه این تمنا بیشتر و بیشتر میشه. عقل جایی تو ذهنش نداره یا 

ر نهایت اگر داره احساسش خیلی راحت پسش میزنه و قدرتی به بدنش میده که حتی پیمان رو هم متعجب میکنه و د

این نادیاست که پیروز میشه و در حالیکه آهنگ تموم شده و پیمان تالش میکنه تا از نادیا جدا بشه دستش رو محکم 

تر دور شونه پیمان میپیچه و با شروع آهنگ جدید و صدای سیمین غانم شوق و حس آهنگ و زیباییش هم به 

 نیروش اضافه میشه و در نهایت پیمان رو مغلوب میکنه.

 گل گلدون من شکسته در باد تو بیا تا دلم نکرده فریاد"

  "گل شب بو دیگه شب بو نمیده کی گل شب بو رو از شاخه چیده...

نادیا با خودش زمزمه میکنه نمیخوام به هیچی فکر کنم. فقط میخوام از گرمای وجودش لذت ببرم. میخوام عشق رو 

ش. نانادی این پیمانه. نه هم قد توست نه همسن تو. اون با تو با همه وجودم حس کنم. میخوام تو ذهنم حک کنم

زمین تا آسمون فرق داره. خر نشو نانادی. این عشق نیست. چرا هست خودت یه بار بهم گفتی این عشق. آقا من 

ادم غلط کردم کوتا بیا نانادی. پیمان مال تو نیست. یادت که نرفته صاحب داره. دختره که یادته. نه هیچی االن ی

نیست و نمیخوامم یادم بیاری. میخوام امشب پیمان فقط مال من باشه. نمیخوام االن هیچی بگی. بذار فردا عذاب 

وجدان بیاد سراغم اما امشب و االن نه. خواهش میکنم. جونمو بگیر اما... ببخشید دقیقا کدوم جون رو منظورته؟ 

یکی بیاد باهات برقصه و وسط آهنگم گفتی نصف دیگه همونی که قبل شروع آهنگ نصفش رو گفتی خدا بگیره که 

اش رو بیاد بگیره و یکی رو بفرسته نجاتت بده؟ خیله خوب باشه بابا. بعدا حساب میکنیم با هم حاال کمکم کن این 

 دستاشو یه کم شل کنه و بذاره برم بغلش. اه. 

تر کوچولویی بود که برای اولین بار داشت پیمان هنوز هم در تالش و مقاومت برای رعایت فاصله بین خودش و دخ

طعم تانگو رقصیدن رو میچشید و تمام تالشش رو برای نزدیکتر شدن میکرد. باالخره بعد از کلی کلنجار تصمیم 

میگیره برای چند ثانیه این فرصت رو به نادیا بده تا مبادا تو دلش بمونه و بخواد زمانی این طعم رو با کسی تجربه 

جنبه اش رو نداشته باشه و از این کودکی دختر سو استفاده کنه. دستاش رو دوباره شل میکنه و دختر  کنه که شاید

آروم توی دلش میخزه و سرش رو روی سینه اش میگذاره و آروم تکون میخوره. همه وجود پیمان تو یه ثانیه گر 

 میگیره. 

حال شدم؟ خدایا چی تو این وجود داره آتیشم  پیمان مستاصل با خودش فکر میکنه: خدایا من چم شده. چرا این

 میزنه؟ کمکم کن خدا. کمکم کن. اما دستاش محکم تر دور کمر نادیا میپیچه و به خودش فشارش میده. 

حاال تو اونهمه صدا انگار فقط صدای نفس های گرم و تند نادیا تو گوشش میپیچه و نفس های گرمش تو صورتش 

 میپاشه. 

و لرزانش رو باال میگیره و تو چشمای پیمان میدوزه. زمان متوقف شده. تمام تالشش رو میکنه تا نادیا نگاه گرم 

گرمی و عشق متقابل رو از نگاه پیمان بخونه اما گرمای نفس های پیمان توی صورتش و اون نگاه طوفانی فرصت هر 
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ا میکنه و نگاهش رو به چشمای پیمان فکر و خوندن هر چیزی رو ازش میگیره. سرش رو ثانیه ای از سینه پیمان جد

 میدوزه.

پیمان طاقت از کف میده و سریع نادیا رو از خودش جدا میکنه و آروم بوسه ای روی پیشونیش مینشونه و مثل باد 

 پاییزی از کنارش رد میشه و گم میشه.

ظه ازش دور و دور تر میشه و لحظه ای بعد نگاه گر گرفته نادیا با عشق روی شونه های پیمان ثابت میشه که هر لح

تصویر مردی با دستهایی که با کالفگی توی موهاش فرو کرده و قدمهایی مضطرب در حال خروج از خونه است تو 

 ذهنش ثبت میشه و عشق با تمام زیباییش مهمون دل کوچیک دختر میشه.

هم صدای نفس های بلندش  پیمان از در بیرون میره و توی سکوت فضای بیرونی ساختمون قدم میزنه و پشت

سکوت فضا رو میشکنه و با خودش زمزمه میکنه: پیمان تو چته؟ چرا به این حال و روز افتادی؟ واقعا خجالت داره. 

ساله شده رفتارات. انگار نه انگار سنی ازت گذشته. داری چیکار میکنی؟ آخه چرا  23درست مثل پسر بچه های 

وشت فرو بره؟ چرا دختره رو هواییش میکنی؟ اون که بچه هست تو ام با این بوسیدیش؟ چرا گذاشتی اونجور تو آغ

کارات یه مشت احساس بیجا رو تو مغزش میاری. بعد میخوای چیکار کنی؟ هان؟ میخوای وایسی بگی شرمنده 

رم. نفهمیدم چی شد! چرا با دل دختره بازی کردی؟ من بازی نمیکنم. باور کن. نمیدونم چرا این حس رو بهش دا

میدونم خیلی بزرگتر از اونم. میدونم نمیتونم مثل اون آزاد باشم. میدونم با من باشه بال و پرش بسته میشه اما چیکار 

کنم که این دل دیووونه ام حرف حالیش نمیشه. عصبی به سنگ ریزه جلوی پاش ضربه میزنه و دوباره با خودش 

 سالن بر میگرده و به سمت نادیا میره.کلنجار میره . در نهایت بعد از شاید ده دیقه به 

 نادیا ناخوداگاه با دیدن پیمان که به سمتش میاد لبخندی شیرین روی لبش میشینه.

باالخره پیمان روبروش قرار میگیره و بعد از لختی این پا و اون پا کردن کنارش روی مبل میشینه و با سری رو به 

 پایین شرع به حرف زدن میکنه:

 نوم؟نادیا خا -

 اه این هزار بار نانادی. اصال ببینم شما چه اصراری داری منو نادیا صدا بزنی؟ -

چون نانادی اسم خیلی بچه گونه ایه. درست مثل این میمونه که وقتی بچه ای مامانت میخواد صدات کنه بهت میگه  -

صدات بزنه. دوست داری؟ یا مثال عسلم. خوشگلم. حاال تصور کن تو این سن مامانت جلو کلی آدم بخواد اینجوری 

یه مرد وقتی میخواد زنش رو تو جمع صدا کنه بگه عسلم یا عشقم. تو بعنوان یه غریبه چه حسی بهت دست میده تو 

 اون شرایط؟

نانادی بی توجه به حضور پیمان و تالش برای محترمانه جواب دادن، صورتش رو به حالت حال به هم خوردگی میکنه 

 ه:و زمزمه میکن

 اَیییییی حالم رو به هم میزنه. -

 پیمان با لبخند ادامه میده

میبینی؟ درست همین حس رو یه غریبه وقتی تو رو جلوی جمع به جای نادیا کسی نانادی صدا بزنه بهش دست  -

از طرف هر  میده. یه اسم لوس و کامال بی معنی. ببین نادیا خانوم هر حرفی جایی داره. نمیگم نانادی بده اما گفتنش

کس بده. این اسم شما اونم تو جمع خونوادگیت اونم برای پدر و مادر و برادرته. نادیا جان سعی کن بزرگ بشی. 

 نمیگم بچگی نکن ولی موقعیت ها رو تشخیص بده و از هم تفکیک کن. هر رفتاری جایی داره. میفهمی؟
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یکرد و تفاوتها تو ذهنش میومد و با خودش زمزمه میکرد نانادی با چهره ای در خود فرو رفته تنها به پیمان نگاه م

نانادی واقعا میتونی چنین آدمی رو تحمل کنی؟ اصال آبت باهاش تو یه جوب میره؟ آخه این چه عشقیه؟ این خیلی 

 بزرگه. رفتارش، اخالقش، حرف زدنش... دیگه چی بگم بهت. یه کم فکر کن. 

اشت به این نتیجه میرسید که به تنها چیزی که نادیا گوش نمیده همون پیمان نگاه نانادی رو میدید و کم کم د

 حرفاشه. مکس میکنه و با لبخند نگاهش رو به نادیا میدوزه و :

 ببینم خانوم گوشت با منه؟ -

 نانادی مثل همیشه با سادگی زمزمه میکنه: نه. به یه چیز دیگه داشتم فکر میکردم.

 از حرفای من بوده.با لبخند: حتما خیلی مهمتر  -

 اوهوم. داشتم در مورد یه چیزی تصمیم میگرفتم. ولی خیلی سخته. -

 میتونم کمکت کنم؟ -

 نه. باید خودم تصمیم بگیرم. -

پس خوب بهش فکر کن و رو هوا تصمیم نگیر. مثل بزرگا فکر کن. با دلیل و منطق. اینجوری احتمال تصمیم گیری  -

 غلط پایین تر میره.

 ی میکنم.سع -

پیمان ناخداگاه زنگ خطر تو گوشش به صدا در میاد و با خودش فکر میکنه شاید من با رفتار امشبم باعث فکر و 

 خیالش شدم. باید از فکر و خیال بیرون بیارمش. رو به نادیا میکنه و آروم زمزمه میکنه:

برادرانه بود. متاسفم. امیدوارم بد برداشت نادیا خانوم یه عذر خواهی بهتون بدهکارم. بابت بوسیدن پیشونیت.  -

 نکنید و عذرم رو بپذیرید.

نگاه نانادی ناگهان غمگین میشه و با خودش زمزمه میکنه دیدی؟ دیدی دوستت نداره؟ دیدی اون دختره رو دوست 

 اصال. داره. بهت میگه برادرانه یعنی که من خواهرشم نه هیچی دیگه. هه. خوب حالم رو گرفتی باهات قهرم 

نگاه نانادی که کم کم رنگ غصه و لب برچیدگی به خودش میگیره ناگهان دل پیمان رو میلرزونه و پشیمونش میکنه 

و باز صدای درونش زمزمه میکنه: چرا پیمان. چرا دلش رو شکستی؟ چرا گفتی برادرانه؟ میخواستی غصه اش بدی؟ 

 بچه تر از اونه که بخواد به این چیزا اصال فکر کنه. باور کن.نه تو خیاالتی شدی. اون هیچ حسی به من نداره. اون 

 نانادی به ثانیه نمیکشه که دوباره لبخند بی خیالی روی لبش میشینه و با سر خوشی رو به پیمان میکنه:

میدونم اصال هم فکر بدی نکردم. عذر خواهی هم نمیخواد. اما به من خیلی خوش گذشت. دوست داشتم. تو امنیت  -

رقصیدن دوست داشتنیه. من تا حاال فقط یه بار تانگو رقصیده بودم اونم با بابام. بعد لبخندی آروم میزنه و از روی 

 مبل بلند میشه و مقابل پیمان می ایسته:

 میخوام برم یه کرم کارامل دیگه بخورم. شما هم میخورین؟ -

تره خودم برم بر دارم. برا شما خوب نیست  ممنون زحمت نکشین. من یه نوشیدنی میخوام بخورم که درست -

 بخواین بر دارین. آدما بد تصور میکنن.

نانادی نگاه نگرانش رو به پیمان میدوزه و زیر لب: من خوشم نمیاد از آدمایی که نوشیدنی میخورن. رفتاراشون 

 ترسناک میشه. چشاشون قرمز میشه.... چیز خوبی نیست.

 دخترک: خوب پس بریم یه نسکافه بخوریم که شما هم نترسین.پیمان با لبخندی به صداقت  -
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نور تمام اتاق نادیا رو پر میکنه و خبر از رسیدن یه جمعه دیگه رو میده. یه جمعه کسل کننده. دستاش رو از هم باز 

ش اومده نگاهش رو میکنه و کش و قوسی میاد و بعد با لبخندی که از یاداوری شب قبل و رقصیدن با پیمان روی لب

از پنجره اتاق به بیرون میدوزه و تو رویاهاش فرو میره. رویاهایی که دلش میخواست روزی به حقیقت بپیونده و 

مطمئن شده بود که کسی نمیتونه جای پیمان رو بگیره. کار سختی در پیش داشت. مدام تو ذهنش نقشه میکشید تا 

یمان تو دانشگاه بپیونده و به این شکل کمی بهش نزدیکتر بشه و بتونه ببینه چطوری میتونه به جمع گروه تحقیقی پ

 بیشتر ببینتش. 

صدای زنگ تلفن از فکر و خیال بیرون میارتش و با خیزی روی تخت به سمت پاتختی کنارش هجوم میبره و بعد از 

از شنیدن صدای بابک  بوق پنجم ششم گوشی رو بر میداره و با صدای خش دار ناشی از خواب آلودگی و لبخندی

 سالم میکنه.

 به به خانم سحر خیز. احوال شما؟ -

قربونت برم اون زعفرونه سحرخیزه. من نانا... بعد ناگهان نیرویی بهش نهیب میزنه و حرفش رو میخوره و بعد از  -

 چند ثانیه و در حالیکه اسم به سختی تو دهنش میچرخه تکرار میکنه: من نادیا خانم هستم.

بک با تعجب از بکار بردن اسم نادیا اونم از زبون نانادی که تا دیروز از این اسم متنفر بود و هر کس جز نانادی با

 صداش میکرد میخواست بخورتش با خنده زمزمه وار به نانادی میگه: 

 وایسا وایسا ببینم گفتی شما؟ -

 تر از منی ها. ها؟ یعنی چی شما؟ چی میگی خوبی؟ مثل اینکه جنابالی خوابالو -

 نه نه منظورم اینه که درست شنیدم که شما نادیا خانوم هستید؟ -

 خوب معلومه. -

واقعا عالیه نانا... اوه ببخشید نادیا خانم گل. این اسم خیلی قشنگه. خیلی قشنگ تر از نانادی و البته با معنی و  -

ص و بزرگ میشی. دیگه دختر کوچولوی شیطون بزرگ. وقتی نادیا صدات میکنم ناخوداگاه برام یه خانم متشخ

 نیستی.

 هه ممنون بابکی.  -

باید ممنون اون کسی باشی که باعث شد باالخره دست از این اسم کودکی هات بر داری. ببینم حاال کی بود که  -

 انقدر خاطرش برات عزیز بوده که همچین تکونی دادی؟ ها؟

 دت رفت کارم داشتی ها.کوتا بیا بابک. ببینم راستی مثکه یا -

 ها؟ کار؟ -

 ای بابا پس برا چی بهم زنگ زدی؟ اونم کله سحر. -

 اوال خانوم خانوما بهتره یه نگاه به اون ساعتت بندازی. لنگ ظهره یه کم. اما کارم. زنگ زدم ازت یه کمک بخوام. -

 شما امر بفرمایید. بعد با لبخند ادامه میده: کیه که انجام بده. -

 باشه. باشه. نوبت ما هم میشه ها. -

 اوه چه زودم میخوای تالفی کنی. بابا شوخی کردم. بگو گوش میدم. -
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 بابک کمی من من میکنه و بعد آروم آروم دوباره شروع به حرف زدن میکنه:

یتش مریم و سارا راستش نانا... یعنی نادیا برای روز چهار شنبه باید یه تحقیق تحویل دکتر راستین بدیم اما واقع -

هر دو سرما خورده اند و خالصه که زنگ زدن و کل کار رو گردن من انداختن. فکر کردم شاید بتونی بهم کمک کنی 

و با هم رو این تحقیق کار کنیم چون خودم به تنهایی از پسش بر نمیام و عمرا هم تموم بشه. از طرفی هم اصال دلم 

تونیم به موقع تحویل بدیم پروژه رو اینه که با سابقه خوبی که تو تحقیق ازت  نمیخواد برم به دکتر راستین بگم نمی

 دیدم گفتم بهت زنگ بزنم و خالصه بندازمت تو زحمت. هستی؟

اوه نه تو رو خدا بابک. من هِر رو از پِر تشخیص نمیدم به جون تو همون تحقیق قبلی رو هم رو حساب رو کم کنی  -

سال  30الصه از این چیزا کار کردم و واقعا جونم به لبم رسید. به جان تو توی کل این و معذرت خواهی و مرام و خ

انقدر درس نخونده بودم. ثانیه ای مکس میکنه و بعد با خنده و لحنی عاجز: به منه بدبخت بیچاره رحم کن. این 

ین مغز بیچاره مو دچار شوک بدترین عذابیه که میتونی منو بدی. آخه پسرم من به این گلی، خانومی، دلت میاد ا

 بکنی؟

 بابک اما برخالف لحن شوخ و شیطون نادیا با لحنی تقریبا جدی دوباره زمزمه میکنه:

نادیا خواهش میکنم. تو خودت خوب میفهمی وقتی پای غرور و قول در میونه بدترین حالت اینه که کم بیاری.  -

 نه؟ نمیخوام جلو راستین کم بیارم. بهم کمک میکنی مگه

 چی کار کنم که کشتۀ رفاقتم. خوب حاال موضوع چی هست؟ -

 خیار غَبن.) غبن در لغت به معناى فریب و مکر است( -

 هااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جانم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به جان تو همه جور خیاری شنیده بودم اال این یه مدل. جدیده؟؟؟؟؟؟ -

 داری شوخی میکنی دیگه؟ -

کدومه. خیلی هم جدی ام. راستش ما شنیده بودیم خیار چمبر، خیار درختی، خیار گلخونه ای، نه به جان تو. شوخی  -

خیار مجلسی، خیار ساالدی، جونم برات بگه اممممم خیار معمولی. خالصه به جان مادر جانمان این یه مدل رو تا حاال 

 نشنیده بودیم. خوب حاال مورد مصرفش چی هست؟

ند بلند میخنده و همزمان از روی تخت بلند میشه و به سمت روشویی میره و شروع به نادیا بعد از این جمله بل

مسواک کردن دندوناش میکنه. انگار سرگرمی و موضوعی برا تفریح و تبدیل این جمعه کسل کننده به یه جمعه 

 توپ پیدا کرده باشه.

 ؟نادیا؟ گوشت با منه؟ داری چیکار میکنی بابا؟ این سر و صداها چیه -

 نادیا با دهن کفی و صدایی تقریبا نا مفهوم : هوم؟ دندون میشورم.

 ای خدا.  -

خوب شستم حاال بگو بینیم این خیار جدید الکشف چیه؟ خوشمزه ست؟ حاال این راستین گشته گشته موضوع پیدا  -

 کرده؟

 وای نادیا پس تو سر کالس چیکار میکنی؟  -

ومه هر کاری به جز درس گوش دادن. خوب حاال اگه میخوای بهت کمک کنم اینم پرسیدن داشت آخه؟ خوب معل -

 لطفا سریعا بفرما این خیاره چیه بابا. دق دادی منو. مردم از فضولی. میگی یا نه؟
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ببین خیار غبن اصطالحا یعنی فروختن مال خود به کمتر از قیمت واقعى آن و یا خریدن کاالیى بیشتر از بهاى  -

 مغبون ) فروشنده یا خریدار ( به واقع. واقعیش با جهل

منظور از کمتر یا بیشتر بودن قیمت، به لحاظ شرایط مقرر تو معامله ست؛ بنابر این، اگر فروشنده کاالیى را که هزار 

تومان ارزش داره به شرط ثبوت خیار براى خودش، به کمتر از آن بفروشه، غبن تحقق پیدا نمیکنه؛ چون ارزش 

شده به این شکلی که گفتم، کمتر از ارزش کاالیى ست که به گونه بیع الزم )بیع بدون حق خیار براى  کاالى فروخته

 فروشنده ( فروخته مىشه. فهمیدی؟

به جان خودم نه. بهت میگم خیار چیه تو چهار تا هم بهش اضافه میکنی و گیج ترم میکنی. میشه به زبون من بی  -

 ؟سواد حرف بزنی پروفسور بالتازار

 بعد خنده سرخوشی تحویل بابک میده و همزمان یه تیکه کیک رو تو دهنش میگذاره و قلپی چای مینوشه.

خوب نانادی خانم معلومه نمیفهمی اینجوری. داری ده تا کار رو با هم میکنی . تنها جایی هم که حواست نیست  -

 همین جاست.

ما هم بفرمایید. خوب نگفتی خیاره یعنی چی اصال. انگار ای بابا بد اخالق. خوب گشنمه دارم کیک میخورم. ش -

 اینجور که داره بوش میاد این خیاره با اون خیارایی که من میشناسم فرق داره.

بابک با نفسی بلند حرصش رو خالی میکنه و سعی میکنه در مقابل شر و شیطونیای نادیا کمی تحمل و صبر و حوصله 

 به خرج بده:

ار و تسلط. خیار غبن هم یعنی اختیار و تسلط دو طرف معامله بر فسخ عقد به سبب غبن. غبن رو خیار یعنی اختی -

 هم که برات توضیح دادم.

 اوهوم گفتی مکر و فریب. خوب حاال اینا که معنیش تو همه کتابا هست. تو قراره چیکار کنی؟ -

ی کنیم. در مورد کاربردش، شرایطش، قراره خیار غبن رو تو قانون تجارت که کاربرد فقهیش هست بررس -

 احکامش،مبدا ثبوتش و اسباب سقوطش.

اوه قربانت. اینا که تو گفتی فقط یه یه هفته طول میکشه من بفهمم معنی اسمی شون چیه تا برسه به تحقیق رو  -

 خودشون. شرمنده خیلی میخواستم کمک کنم ها ولی نشد دیگه. 

سختی هم نیست. فقط وقت گیره. با هم بشینیم روش کار کنیم قول میدم سریع  نادیا االن وقت شوخی نیست. کار -

 همه معانی رو بفهمی و بتونی کار خیلی خوبی تحویل بدی. من بهت ایمان دارم.

 نادیا دست از لودگی بر میداره و با لحنی جدی :

فهمم آخه یه کم خنگ تر از این حرفام باشه بابک. خودم یه کاریش میکنم ولی نه با تو. واقعیتش حرف تو رو نمی  -

 و مانی الزم میشم اینجور مواقع. البته بهت قول نمیدم چیز حسابی ای ازم در بیاد اما سعی میکنم.

 مطمئنم کارت حرف نداره. درست مثل قبلی. هر جا هم کمک خواستی یا به مشکلی بر خوردی من هستما.  -

 باشه پس فعال تا یکشنبه. -

چای رو آروم آروم هم میزنه و با ضربه هایی که به کناره لیوان گاه گاهی میزنه سعی میکنه تا فکرش رو قاشق توی 

متمرکز کنه و با خودش حرف میزنه: خوب نانادی .... آها نه شرمنده آق پیمان نادیا خانم. اه چه کار کسل کننده ای. 

نزدیک شی و بری جزء گروهش؟ خوب آره ولی  آی آی مگه تو نبودی که تصمیم گرفتی هر جوری شده به پیمان

نه اینجوری. راه دیگه ای نداره تنبل خانم. این پیمان فقط با دیدن افتخارات جنابالی چشاش برق میزنه و ممکنه خر 
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شه و بلهههههه. اوف گیری کردما. آخه باز برم خِرِ این مانی رو بگیرم چی بگم؟ هیچی. بگو میخوای کمک دوستت 

ونجاییکه طبق معمول همیشه تو باغ نیستی یکی رو میخوای کمکت کنه. پاشو دختر پاشو زودتر زنگ بزن کنی و از ا

 بهش که وقت نداری ها.

باالخره قاشق رو ول میکنه و چای سرد شده اش رو مثل آب سر میکشه و در همون حال هم شماره مانی رو  -

 میگیره. اوف بر دار دیگه بابا. اه. 

ر بوق خوردن و زمانیکه نا امیدانه دست میبره که گوشی رو قطع کنه صدای مانی توی گوشی میپیچه و بعد از هشت با

کالم محکمش نادیا رو به این باور میرسونه که دستش شدیدا بند بوده و به قولی خروس بی محل شده. با این حال از 

 رو نمیره و خندان توی گوشی فریاد میزنه:

خره جواب دادین این گوشی رو. هر کی ندونه فکر میکنه چه آدم پر مشغله و گرفتار و مهمی ای بابا. خوب شد باال -

 هستی. 

 نانادی کارت رو زود بگو خیلی درگیرم. -

اوی اوی حواست باشه ها. من که زنگ میزنم درگیر مرگیر خبری نیست. روز جمعه مثال درگیر چی هستی؟ عشق  -

 جاست. بعد به قهقهه میخنده.و حال یا خواب یا شایدم طرف اون

مانی حرفش رو قطع میکنه: نانادی من و پیمان مشغول جمع و جور کردن یکی از پرونده های شرکت آریانا ایم و 

 باید تا دو ساعت دیگه تمومش کنیم که من مسافرم.

 سکوتش رو میشکنه نادیا از شنیدن خبر مسافرت مانی شوکه و مستاصل چند ثانیه تنها سکوت میکنه که باز مانی

 نانادی؟ چی شدی؟ بگو کارت رو زود باش دیگه. -

 کی بر میگردی؟ -

 فکر کنم سه یا چهار روز دیگه. چطور؟ -

 نانادی با کالفگی دوباره مانی رو مخاطب قرار میده: حاال نمیشه نری؟

 چی شده نانادی؟ مشکلی پیش اومده؟ -

 آره. -

 .خوب بگو شاید تونستم حلش کنم -

 نه اگه بخوای بری نمی تونی. اه. -

 خوب حاال چرا عصبانی میشی؟ آخه این چه مشکلی که به رفتن من ربط داره؟ -

نانادی بی مقدمه ادامه میده: برا چهار شنبه یه تحقیق در مورد خیار غبن باید تهیه کنم تو حقوق تجارت. هیچی هم 

تا یه چیزی حالیم شه و بتونم روش کار کنم. اه. حاال من چیکار ازش نمیدونم. خودتم که میدونی چقدر طول میکشه 

 کنم؟

مانی چند ثانیه تو شوک حرفهای نانادی فرو میره و بعد با بهت ادامه میده: تو تحقیق چی میخوای بکنی؟ چی شده؟ 

 تو و این حرفها؟ خبریه؟

هاش مریضند به من گفته کمکش کنم. نخیر. بابک دوستم ازم کمک خواسته چون تنها شده و دو تا هم گروهی  -

خوب دوستمه. باید کمکش کنم. )صدایی تو گوشش زمزمه میکنه آره جون خودت. اصال هم که قضیه ربطی به پیمان 

 خان نداره و ما هم که عر عر.(
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 مانی با خنده و لحنی متعجب و حدس هایی جالب در مورد دلیل خنده دار نانادی ادامه میده:

 نطور. خوب این که مشکلی نداره. من برات یه راه حل دارم.آهان که ای -

 نانادی ناگهان دوباره روحیه میگیره و با لبخند بین حرف مانی میدوه: آخ جون چه راهی. چه راهی؟ ها؟ها؟

ه مهلت بده دختر. خوب از یکی از همکارام و دوستای خوبم میخوام که کمکت کنه. فقط برا بعد از ظهر میشه و البت -

 به اندازه منم پر طاقت نیست و بازیگوشی کردن هم موقوفه که خیلی جدیه.

 اوف تو هم گشتی ها. چاره چیه. از هیچی بهتره. حاال آدرسش کجاست؟ کی باهاش هماهنگ میکنی؟ کی برم؟ -

ساعت چقدر سوال میکنی دختر. آدرس دفترش رو بهت میدم. ساعت دقیقش رو هم زنگ میزنم بهت میگم تا دو  -

 دیگه. فقط االن برو بشین یه چیزایی خودت بخون که خیلی آبرومون رو نبری.

برو بابا دلت خوشه. میفهمیدم که خوب خودم میخوندم. بهش بگو طرف اصال تو باغ نیست. چمیدونم بهش حالی  -

 کن دیگه. 

 با خنده: خیله خوب بابا. برو پس حاال تا ما هم به کارامون برسیم. -

 

 

دیا مدام با خودش حرف میزد و مانی رو فحش میداد: اه آخه خدا بگم چیکارت نکنه دوساعته قراره یه خبر به من نا

بدی. انگار اصال حالیت نیست وقتی میگم من عجله دارم. یک کلمه هم از این موضوع خنده دار که تازه فهمیدم خیار 

نبه هم یه تحقیق بدم دست بابک. اونوقت جنابالی هم یک هست ولی نه از نوع خوراکیش، نمیدونم و باید تا چهار ش

 کلمه وایسادی بهت زنگ میزنم کی کجا بری و رفتی حاجی حاجی مکه. اوف.

مستاصل دستاش رو توی موهاش میکنه و چند بار موهاش رو به هم میریزه و در نهایت دوباره گوشی رو دست 

 میگیره و شماره مانی رو میگیره.

 عد از دو تا بوق خوردن برداشته میشه و صدایی توی گوشی میپیچه:تلفن اینبار ب

 سالم بفرمایید؟! -

 نادیا لحظه ای گیج به صدا گوش میده و بعد آروم زمزمه میکنه: ببخشید جناب راد؟؟؟

تشون دوباره صدا اینبار با لبخندی که از لحنش نادیا حدس میزنه که لبخنده: بله بله. راستش ایشون چند لحظه دس

 بنده گفتن من جواب بدم بهتون.

اوف اینم که امروز انگار تو پست وزارته. حاال برا من منشی دست و پا کرده. ای بابا. بهش بگین نانا... نه نه بگین  -

 نادیا دختر عموش تماس گرفته کار واجب باهاش داره.

ود نادیا پشت خطه با نوع بیان شدن اسم نادیا از پیمان که از همون ابتدا هم با خوندن نام نادیا روی گوشی فهمیده ب

زبون خودش ناخوداگاه لبخندی شیرین روی لبش میشینه و این لبخند با حرص و عصبانیتی که نادیا برای فراخوندن 

مانی صحبت میکنه، عمیق تر میشه و در نهایت با گفتن گوشی چند لحظه به سمت مانی که مشغول ریختن قهوه تو 

 و با خنده و در حالیکه دستش رو روی گوشی نگه داشته تا صدا به نادیا نرسه خطاب به مانی: فنجونه رفته

 عجب آدمی هستی مانی. بیا نادیا خانوم پشت خطه و حسابی هم توپش پره. -

 خوب ببین چیکار داره. مگه نمیبینی دستم بنده. -

 خوب اونو بده من درست میکنم تو برو ببین چیکارت داره. -
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مانی با خنده شیر جوش رو به دست پیمان میده و گوشی رو میگیره و به سمت صندلی میره و با آرامش روش لم 

 میده و پاهاش رو دراز و با لبخندی بر لب شروع میکنه به صحبت:

 به به نانادی خانم گل. احوال شما؟ -

 نانادی.نادیا با عصبانیت خطاب به مانی: اوال من بعد به من میگی نادیا نه 

مانی گیج و هنوز در حال هضم جمله نانادی هست که دوباره سکوت چند ثانیه ای رو نادیا میشکنه و با صدایی بلند 

 شده و خشمگین ادامه میده:

دوما، دو ساعته منو عالف کردی اصال هم حالیت نیست که وقت من طالست و مثل جنابالی عالف و بیکار نیستم.  -

االن یه ثانیه هم برا من کلیِ. جونِ من حاال که کارم گیر تو ست دور سر نگردونم. کارم رو راه  اینجوری بگم بهت که

بنداز. به خدا وقت ندارم مانی. اصال حرف زدی با اون دوستت یا فقط یه حرفی زدی که منو از سرت باز کرده باشی و 

 رفتی؟

 مانی با خنده در جواب نادیا:

اش حرف زدم. اما اون بیچاره هم االن کار داره. باید یه کم دیگه صبر کنی تا بره خونه نه به جون تو عزیزم. باه -

 اش.

نادیا با لحنی گنگ و کمی دلهره ادامه میده: ببینم نکنه میخوای من برم خونه اش؟ آدم مطمئنیه مانی؟ تنهاست تو 

 خونه اش یا زنی بچه ای چیزی؟؟؟؟

ن میکنه که نادیا با حرص بین خنده اش میپره و ادامه میده: مرگ. واقعا انگار مانی با صدای بلند شروع به قهقهه زد

 شوخیت گرفته. مسخره. میدونی چیه؟ اصال نخواستم. خودم یه غلطی میکنم. خدافظ.

مانی سریع خنده اش رو قطع میکنه و برای اینکه نادیا قطع نکنه و بعد ازش دلخور نشه و نخواد هزار جور بهانه بیاره 

 ا آشتی کنند ادامه میده:ت

نه عزیزم. این چه حرفیه. خندیدم چون این آدم غیر ممکنه با یه خانوم حتی برای دو ثانیه تنها بشینه. با لبخند  -

 اضافه میکنه: اونم زیر یه سقف.

یاد  نادیا با حرص جواب میده: مسخره. ولم کن تو رو قران گشتی یه عامل نفوذی ترسناک پیدا کردی به من چیز

بده؟ البد بعدم موقع حرف زدن میخواد برا من تسبیح بندازه و هی ذکر بگه و در و دیوار و نگاه کنه موقع درس 

دادن. ولمون کن بابا تو هم با این آدم پیدا کردنت. از اولم میدونستم آبی از تو یکی و دوستای عجیب غریبت برا من 

 ظ بابا.گرم نمیشه. فقط دو ساعت وقتم رو گرفتی. خدا ف

نه نه. خیالت راحت. اصال آدم اینجوری ای نیست فقط خوب به یه چیزایی اعتقاد داره دیگه. ولی خیالت راحت  -

موقع درس دادن صاف زل میزنه تو چشات که از چشات بفهمه حالیت شده یا نه. با خنده ادامه میده: به یه سر تکون 

 راحت خیلی بارشه. حاال خودت میبینی میفهمی.دادن و اینکه بگی فهمیدی هم قانع نیست. خیالت 

 خدا کنه. خوب حاال کی هست؟ کی و کجا باید برم؟ ها؟ -

مانی لحظه ای فکر میکنه و خنده ای شیطانی روی لبش میاد که نادیا از پشت تلفن نمیتونه ببینه و بعد ادامه میده: کی 

 نیم ساعت دیگه دفتر من باش. خوبه؟هستش رو میری میبینی اما اینکه کی بری و کجا باید بگم 

 آره آره. عالیه. االن راه میفتم. -
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نادیا گوشی رو قطع میکنه و سریع به سمت اتاق خوابش میره و روی همون شلوار گرمکن سفید توی پاش یه 

روپوش مشکی دمه دستی رنگ و رو رفته و شال مشکی سرش میکنه و بدون هیچ آرایشی تنها عطرش رو میزنه و 

کفش های ورزشی مشکیش رو هم پا میکنه و کوله لپ تابش رو با یه مقدار کاغذ و خودکار بر میداره و به سمت در 

 میره. 

ثانیه ای بعد ماشین رو روشن میکنه و به سمت دفتر مانی میره در حالیکه ذهنش پر از افکار مختلف در مورد دوست 

 مانی هست و مدام براش تصیر سازی میکنه:

بذار ببینم؟؟؟؟ االن میری میبینی طرف یه کوه ریش رو صورتشه و یه اخم عمیق رو پیشونیش و امممم آهان  خوب -

یه سطل گل محمدی هم رو خودش خالی کرده و ... ناخوداگاه به تصویر تو ذهنش میخنده و همزمان ندای درون 

آدمها رو مسخره کردن. هر کس یه  ذهنش محکومش میکنه: اوی اوی نانادی خانوم حواست باشه ها. خیلی زشته

جوره با عقاید خاص خودش. پس دلیل نمیشه آدمها رو دست بگیری. تازه باید خیلی هم ممنونش باشی که حاضر 

شده برا تو وقت بذاره و تو مغز آکبند تو چیزی فرو کنه. خیله خوب بابا. من که چیزی نگفتم. خوب آدم خنده اش 

ره شهاب حسینی تو اون فیلمه چی بود خدایا؟ ها؟ تو یادته؟ همون که پسره تو میگیره دیگه. شد قضیه اون پس

دانشگاه دختره بود ها. تو بسیج بود چی بود. ای بابا که سوار ماشین پسره هم نمیشد. که دختره سقف ماشین رو 

اون فیلمه. ببین یه  پس زده بود که سوار شه ها. آی جون میده من این بنی بشر رو آدمش کنم و تو راه بیارمش مثه

کاری بکنم من که تو اتاق خوابش با من تنهایی لم بده. دوباره شروع به قهقه زدن میکنه که ندای تو ذهنش فریاد 

میزنه خفه شو بی جنبه بی تربیت. تو واقعا دهنت رو میخوای باز کنی دو ثانیه قبلش فکر میکنی به حرفی که میخوای 

دارم حرف میزنم خوب. چه فرقی میکنه. تو آدم بشو نیستی وقتی داری با مردم هم بزنی؟ اوف تو هم حاال. با تو 

حرف میزنی همینی. دو ثانیه فکر نمیکنی چی میخوای بگی. خیله خوب بابا کوتاه بیا. دوباره میخنده و زمزمه میکنه 

شه بخندیم. مثال میخوای فقط یه چیزی جان من بذا یه کم براش عشوه خرکی بیام و با ناز حرف بزنم سرخ و سفید 

بری درس بخونی؟ ای بابا خوب یه کم تفریح الزمه دیگه. بخیل نباش که. اه. ببین نانادی حواستو خوب جمع کن. 

سنگین رنگین میری عین آدم و با حواس جمع میشینی به درس دادنش گوش میدی و بعدم راتو میکشی میای خونه. 

 . رسیدیم بابا.شیر فهم شد؟ آره بابا. بسه دیگه نصیحت

ماشین رو پارک میکنه و کوله اش رو از روی صندلی کناریش بر میداره و از ماشین پیاده میشه و به سمت شرکت 

 مانی راه میفته و از آسانسور باال و ثانیه ای بعد پشت در میرسه. 

تش تا موهاش رو زنگ رو فشار میده و همزمان و ناخوداگاه دستش به شال روی سرش میره و کمی جلو میکش

پنهون کنه و اخمی ظریف روی پیشونیش میشینه و با خودش زمزمه میکنه خدایا جان من خیلی نچسب و زشت 

نباشه. ریشاش هم تمیز مرتب و صاف باشه بتونم نگاش کنم وقتی درس میده و هی حواسم نره به اینکه کاش میشد 

دا جون اون دکمه باالیی پیراهنش بسته نباشه که من جاش اون ریشاش رو با یه تیغ از ته بتراشم یا اون آخ آخ خ

خفه میشم و دست دراز میکنم بازش میکنم ها. به جان تو این یه قلم بد عصبیم میکنه و تا ته درس دادنش یک کلمه 

 هم نمیفهمم ها.

قابل صورت نادیا تکون منشی با لبخند دوباره نگاهی به چهره نادیا میکنه و اینبار بلند تر و در حالیکه دستش رو م

 میده صداش میکنه:

 نادیا خانوم؟ خانم راد؟  -
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نادیا ناگهانی از فکر و خیال بیرون میاد و متعجب نگاهش رو به صورت دختر میدوزه و دو بار پشت هم سالم میکنه: 

 سالم ... سالم...

؟ حواستون نبود اینجا. چند بار صداتون دختر با لبخندی صاف و نگاهی مهربون رو به نادیا: سالم خانم راد. کجایین

 کردم. نه حرفی میزدید نه تو میومدید.

نادیا با خنده ای که از یاداوری دوباره تصوراتش از صورت مرد رو لبش میاد وارد سالن میشه و همزمان سرش رو 

کنه: این دوست مانی دور سالن میگردونه و به در بسته اتاق مانی نگاهش رو میدوزه و با صدایی آروم زمزمه می

 اومده؟

دختر با تعجب نگاهی به مسیر نگاه نادیا میکنه و گیج پاسخ میده: نمیدونم کی رو منظورتونه ولی از صبح آقای دکتر 

 راستین اینجا هستن با دکتر راد.

که خودمم نادیا تو دلش زمزمه میکنه: اوف اینم که خودشیرین دکتر دکتر از دهنش نمی افته. مسخره خانم اینو 

میدونستم از صبح آقا پیمان اینجا تشریف داره و دارن کارای شرکت برادر گرامی رو انجام میدن. میخوام بدونم اون 

 آقا معتقده اومده یا نه. اوف.( نگاهش رو از در بسته میگیره و به دختر میدوزه: 

ه اومده یا نه. هر چند یه ده دیقه ای زود اومدم. اونو که میدونم. میخوام بدونم اونی که قرار بود بیاد به من درس بد -

 خیلی خوب حتما میاد دیگه. من برم یه سر پیش مانی و آقای راستین. 

در رو باز میکنه و با لبخند بر لب تو میره و همزمان دو تا سر از روی میز کنفرانس بلند میشه و نادبا با خنده ای 

 رکت در میاره و :سرخوش رو به مانی و پیمان نگاهش رو به ح

 اوه اوه ببخشید دکتر راد و دکتر راستین. میدونم باید اول در میزدم ولی خوب من نانا یعنی نادیام دیگه.  -

 مانی و پیمان هر دو خنده ای شیرین روی لبشون میاد و همزمان سالم میکنن و مانی ادامه میده:

 م به اینجوری تو اومدنت شیطون خانم.به به نانادی شیطون خودمون. عیبی نداره عادت کرد -

 نادیا نگاه متاسف و کمی شرمنده اش رو به سمت پیمان میگردونه و آروم زمزمه میکنه نادیا مانی... نادیا...

 پیمان سرش رو بی هیچ حرفی پایین میگیره و مانی با تعجب چشم میدوزه به نادیا و نکرار میکنه:

 شه از این اسم متنفر بودی چی شده حاال؟نادیا؟؟؟؟؟؟؟ ببینم تو که همی -

 نادیا با لبخندی شرمزده دوباره زمزمه میکنه:

 اینجوری بهتره. درست نیست با این اسم صدام کنی. این اسم بچگی هام بوده. دیگه بزرگ شدم. باشه مانی؟ -

 مانی هم در جواب با لبخندی آروم و مردونه چشم میدوزه به نادیا و ادامه میده:

چشم نادیا خانم گل. هر چی شما امر کنید. خوب ببینم یادمه خیلی عجله داشتی برای این تحقیقت. نمیخوای  -

 بشیینی شروع کنیش؟

 نادیا از فکر بیرون میاد و با استرس رو به مانی ادامه میده : آره آره... کو پس؟

 چی کو؟ -

دیگه. ای بابا. چرا پس نیومده؟ به این دوستات بگو یه کم آن  نادیا با لبخندی شیطانی رو به مانی: این استاد معتقدت

 تایم باشن بابا.

مانی با لبخند ثانیه ای پیمان رو نگاه میکنه و بعد نگاهش رو به سمت نادیا بر میگردونه و : ای شیطون. بدو برو بند و 

 بساطت رو تو اون یکی اتاق پهن کن تا بیاد استادتم.
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و به مانی میدوزه و با خنده ادامه میده: بهش نگی ها ولی مگه نگفتی تو، تنها با یه دختر زیر یه نادیا دوباره نگاهش ر

 سقف نمیشینه!!!! نمیاد ها. بذا برم رو این میز بیرون نزدیک خانم آجرلو منشیت بشینم.

قرمز چشم میدوزند به مانی با خنده ای صدا دار و پیمان با لبخندی که سعی داره به زور خفه اش کنه و صورت کمی 

 نادیا و مانی ادامه میده:

 شیطون عوض بلبل زبونی برو تو اون اتاق کیف کتابت رو باز کن تا بیاد. -

نادیا شونه اش رو باال میندازه و همزمان که به سمت در حرکت میکنه : از من گفتن بود. راستی بهش گفتی من مغزم 

 آکه آکه؟ 

 همه میدونن. برو دیگه عوض وقت تلف کردن.الزم به گفتن نیست. اینو  -

 

نادیا در رو باز میکنه و نگاهش رو دور تا دور اتاق کنفرانس میگردونه. میزی مستطیلی و مشکی با صندلی های 

گردون. با خنده روی یکی از صندلی ها خودش رو میندازه و مثل بچگی هاش میز رو با دست میگیره و شروع میکنه 

خودش و با لبخند تفریحش رو کامل میکنه. لحظه ای نگاهش به دیوار روبروش می افته و رنگ  به چرخ زدن دور

خاکستری روی دیوار و قسمت باالی طرح سنگ دیوار. این رنگها و دکوراسیون حس سردی و قدرت و اقتدار رو با 

رای شادی و رنگ و زندگی هم به وجودش میندازه. انگار تو این اتاق هم مثل بقیه اتاق های این شرکت جایی ب

نیست. هر چی هست کار و اخم و سنگینی و چیزایی که حتی با فکر کردن بهشون هم دلش میگیره و تو ذهنش 

ناخوداگاه این فکر میاد که چرا مثال مانی دیواراش رو بنفش یا صورتی یا سبز پسته ای یا حتی نارنجی نزده؟ قطعا 

ار انجام بده. کوتا بیا نانادی خیلی بچه ای. حتی فکراتم بچه گونه ست. برو اونجوری آدم بیشتر سر ذوق میومد که ک

بابا. اینهمه آدم دور و برت که ادای آدمای بزرگ رو در میارن، راست بگو کدومشون به دلت نشسته؟ همشون فقط 

ند تاشون تا برا نیم ساعت قابل تحمل هستن. بعدش میخوای با همین دستات خفه شون کنی. خدایی فکر میکنی چ

حاال چرخ زدن رو صندلی چرخ دار رو امتحان کردن؟ باور کن هیچکدوم که اگه یه بار امتحان کرده بودن حاال اینهمه 

همه چیزشون سرد و خشک نبود. وای کاش یه بارم صندلی مانی رو امتحان کنم این صندلی مدیریتی ها عالی اند. 

م تر به میز میگیره و کمی صندلیش رو از میز فاصله میده و چشماش دوباره چرخی میزنه و با خنده دستاش رو محک

 رو میبنده و با خنده ای که به زور صداش رو خفه کرده شروع به چرخیدن میکنه.

مرد در نیمه بسته اتاق کنفرانس رو آروم با فشاری اندک باز میکنه و وارد اتاق میشه که با دیدن صحنه مقابلش لحظه 

نادیا رو نگاه میکنه که درست مثل دختر بچه های تخس و شیطون دور از چشم مامانشون دارن ای گیج و متعجب 

شیطونی میکنن. یه لحظه دلش میلرزه و نگاهش روی صورت نادیا میگرده و انگار از لبخند نادیا روی لبش لبخندی 

نداره انگار. فرشته ای که  میشینه و محو صورتش میشه. صورتی صاف و معصوم که خبر از دنیای هزار رنگ بیرون

فارغ از هر غم و غصه ای با چرخ زدن روی یه صندلی دلش از خوشی پر میشه و لبخند ساده و آسون رو لبش 

میشینه. نگاهش از روی صورت نادیا کم کم پایین میاد و روی کوله پشتیش می افته که با بی قیدی روی زمین پرت 

ار پای نادیا قرار میگیره و کوله رو از روی زمین بلند و همزمان سرفه ای شده. با لبخند روی زمین خم میشه و کن

آروم میکنه که نادیا ناگهان چشماش رو باز میکنه و با وحشت روی صندلی سیخ میشینه و نگاه شرم زده اش رو برای 

رو میگیره و زمزمه ثانیه ای به پیمان و کوله اش که توی دستشه میدوزه و بعد آروم دستش رو جلو میبره و کوله 

 میکنه:
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 شما اینجا چیکار میکنین؟ -

 پیمان با خنده ای کنترل شده و نگاهی آروم به نادیا در پاسخش: مثل اینکه فراموش کردید برا چی اومدین اینجا ها.

 خوب این چه ربطش به شما؟ -

 خوب من اومدم ببینم مشکلت کجاست و کمکت کنم دیگه. -

 ا؟؟؟؟؟ ولی آخه مانی گفت یکی از دوستاش قراره بیاد که. همونی که یه کم عجیب غریبه.ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شم -

 پیمان با خنده و در حالیکه روی صندلی کنار نادیا میشینه ادامه میده: حاال چرا عجیبه؟

ن و در نادیا با خنده و صدایی آهسته و سرخوش از بدست اومدن یه فرصت برای توضیح دادن یه کشف مهم به پیما

نهایت با هم خندیدن به اون مرد، هیجان زده ادامه میده: بَه.... خبر ندارین. مانی یکی رو پیدا کرده که با یه دختر 

 تنها نمیشینه جایی. اوه داشته باش!!!!!!!!! یعنی جون میده یه کم اذیتش کنم. راستی شما دیدینش؟

 میگه: بله. ولی خوب این چه چیز عجیبی هست؟پیمان با لحنی جدی اینبار رو به نادیا و در جوابش 

اوه خوب عجیبه دیگه. میدونی به نظر من فقط آدمایی که به خودشون شک دارن و نمیتونن جلوی نگاه و رفتارای  -

خودشون رو بگیرن از این فلسفه بافی ها دارن. وگرنه دو تا آدم عاقل و بالغ چه دلیلی داره اصال بخوان به چنین 

 کنن و برو تا ته.... چیزی فکر 

 خوب هر کس یه عقیده ای داره و عقاید هر کس محترمه و باید بهش احترام گذاشت. موافق نیستین؟ -

 نادیا دوباره نگاهش رنگ شیطتنت میگیره و زیر لب زمزمه میکنه: ولی یه کم اذیت کردن خوبه دیگه.

 :پیمان اینبار میخنده و نگاهش رو به نادیا میدوزه و میگه

خوب اون استاد معتقد و عجیبی که مانی بهتون گفته بود منم. پس دیگه حرف زدن تعطیل و کتابتون رو باز کنید و  -

 اشکاالتتون رو بگین تا حلشون کنیم.

نادیا ناگهان وحشت زده و قرمز از خجالت سرش رو تا آخرین حد ممکن به پایین میچسبونه و زمزمه میکنه: 

 ؟؟؟ من.... من منظوری.... من ....شماااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پیمان حرف نادیا رو قطع میکنه و با نگاهی جدی رو به نادیا: الزم به توضیح نیست. دیگه فقط در مورد درس صحبت 

 میکنیم. خوب مشکل چیه؟

چنان نادیا زیر نگاه سنگین پیمان خودش رو مشغول در آوردن کتاب قانون و لپ تاب و کاغذ و خودکار میکنه و هم

با خودش زمزمه میکنه حاال میمردی اگه الل میشدی؟ اه مگه دستم به این مانی عوضی نرسه. پسره دیوونه نکرد به 

من بگه این استاده همین پیمان که من از همون اول بگم بی خیال. دیدی چه گندی زدم؟ حاال من به این چی بگم؟ 

ی که این تا ته خط رو بخونه و فکر کنه حاال خبریه و حتما عاشق االن کافیه بگم میخوام برام خیار غَبن رو توضیح بد

چشم و ابروش شدم که هر چی تحقیق میگه به اونا من بدو بدو میرم خودم رو خفه میکنم که براش خود شیرینی 

 کنم. اه. 

 پیمان دوباره رو به نادیا شروع به حرف زدن میکنه:

 کنین؟ نادیا خانم؟؟؟ پس چی شد؟ نمیخواین شروع -

خوب راستش من... مانی به من نگفته بود که از شما خواسته وگرنه من بهش میگفتم که نیازی نیست مزاحم شما  -

 بشه. من... خودم میخونم شما برین به کارتون برسین. ممنون.

 میاد پیمان کتاب قانون رو باز میکنه و بی توجه به حرف نادیا ورق میزنه و همزمان حرفای مانی توی ذهنش
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 پیمان میشه اگه تا شب برنامه ای نداری کمک نادیا بکنی؟ "

 چه کمکی؟

دوستش بابک ازش خواسته تو یه تحقیق در مورد خیار غبن کمکش کنه و اینم که خودت بهتر میدونی کال تو باغ 

ببین اولش خیلی ساعته بذاری قشنگ مطلب رو براش توضیح بدی و جا بندازی.  1 6نیست اصال. حاال باید یه وقت 

به زحمت میندازتت و واقعا باید حوصله به خرج بدی ولی یه مزیتی که داره اینه که اگه بخواد چیزی رو یاد بگیره 

 "آنچنان هوش و حواسش جمع میشه و با دقت گوش میده و به قولی سر ذوقت میاره.

ن این مطلبه اما از طرفی از نگاه نادیا و حرفاش هنوز برای پیمان یه عالمت سواله که چرا انقدر نادیا مشتاق یاد گرفت

شک و دو دلی کمک خواستن از خودش رو حس میکنه و در نتیجه بدون فرصت دادن به نادیا از روی قانون اولین 

ماده مربوطه رو میخونه و متعاقب اون شروع به توضیح دادن میکنه و به این ترتیب نادیا رو از هر تصمیم گیری ای 

 ه.باز میدار

نادیا کم کم نگاهش رو باال میاره و روی لبهای پیمان ثابت میشه و با دقت گوش میکنه به توضیحاتش اما فکرش تنها 

چند ثانیه به تمرکزش ادامه میده و بعد ناخوداگاه محو نگاه و صدای آروم و پر قدرت پیمان میشه. نگاهش روی 

ونه سفیدش. نگاهش باال میره و روی تک دکمه باز باالی دستای پر قدرت پیمان میچرخه و بعد روی پیراهن مرد

پیرهن میره و ناگهان یاد تصورش از مرد عجیب می افته و خنده رو لبش میشینه. خنده ای که عمرش تنها چند ثانیه 

 میشه و با نگاه خشمگین و لحن برّان پیمان قطع میشه:

 خانم راد چی میگفتم؟ -

 داشتین... ها؟؟؟؟ اممم.... خوب... خوب -

داشتم حرف خنده داری میزدم؟ وقتی دارم بهتون مطلبی رو توضیح میدم انتظار دارم با تمام حواس به من گوش  -

بدین. چون هم وقت من با ارزشه هم قطعا وقت شما و هیچکدوم هم نشستیم اینجا تا وقتمون رو تلف کنیم. پس بار 

  اینجا. متوجه شدید؟اول و آخریه که میبینم حواستون همه جا هست اال

لحن محکم و خشمگین پیمان ترس رو تو وجود نادیا میاره و تنها سرش رو به پایین به مفهوم بله تکون میده و پیمان 

دوباره توضیحاتش رو از سر میگیره و نادیا با تالش زیاد سعی میکنه حواسش رو متمرکز کنه که اینبار با تکون 

اش با نادیا و آوردن کاغذ جلوی نادیا و حرکت خودکارش روی کاغذ و پخش شدن پیمان و نزدیک تر کردن فاصله 

رایحه ادوکلنش و صدای نفس هاش، باز تمرکز نادیا به هم میخوره و گیج پیمان میشه و با عجز زیر لب ناله میکنه 

 با خودش و چته مرگ. اه.

ن نادیا میدوزه: بله؟؟؟ مشکل چیه نادیا خانم؟ انگار پیمان زمزمه نادیا رو میشنوه و ناگهانی سرش رو باال و به چشما

 اصال نه حواستون با منه نه میلی به یاد گیری دارین. بعد خودکار رو با قدرت روی میز میگذاره و رو به نادیا:

 چیکار کنیم حواستون جمع بشه؟ اینجوری تا نصفه شبم به جایی نمی رسیم. -

 دوزه و سرش رو زیر میندازه و زمزمه میکنه: میشه بشینم رو بروتون؟نادیا نگاه مستاصلش رو به پیمان می

 اگه بشینی مشکل حله؟ حواست جمع میشه؟ -

 نادیا زیر لب زمزمه میکنه: بهتر میشه. 

پیمان با حرکت سر موافقتش رو اعالم میکنه و نادیا از روی صندلی کنار پیمان بلند میشه و روبروی پیمان اون سمت 

 ه و نگاهش رو به میز میدوزه و زمزمه میکنه بفرمایید.میز میشین
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پیمان دوباره از اول شروع میکنه و نادیا اینبار تمام حواسش رو میده به درس و توضیحات. کم کم انقدر تو درس 

 فرو میره که همه چیز جز کلمات و اصطالحات از ذهنش پاک میشن.

تو دلش اینهمه پشتکار و تالش رو تحسین میکنه. ساعت روی  پیمان نگاهش رو به چشمای خسته نادیا میدوزه و

 شب رو نشون میده که دست از توضیح بر میداره و رو به نادیا: 33دیوار 

 فکر کنم برای امروز بسه. خیلی خسته شدین.  -

 شما بیشتر. من که فقط گوش دادم. شرمنده ام واقعا.  -

ود که میتونستی در حق من و دلم بکنی و ساعتها از دیدن و بودن در پیمان دلش میخواست بگه این بهترین لطفی ب

 کنارت لذت ببرم. اما در جواب نادیا با لبخند زمزمه میکنه:

دیگه هیچوقت از این حرفها نزنید . تدریس وظیفه منه و تا زمانیکه ببینم شاگردم مشتاق یادگیری و حواسش رو  -

چ چیز دیگه. تازه لذت هم میبرم و البته در نهایت با دیدن نتیجه کار میده بهم نه احساس خستگی میکنم نه هی

خستگیم کامل در میره. پس از امروز تا چهار شنبه وقت دارین تا با این مطالبی که بهتون یاد دادم برین و یه تحقیق 

جا هم ایرادی داشتین عالی و کامل برام انجام بدین. میخوام مثل تحقیق قبلی باشه که خستگی از تنم در بیاد. هر 

بدون تعارف بهم زنگ بزنید و ازم بپرسید. اگه بتونم تلفنی اگه نه حضوری بهتون توضیح میدم. بعد خودکار رو 

 دست میگیره و باالی آخرین برگۀ خالصه نویسی کرده، شماره موبایلش رو مینویسه و بعد رو به نادیا: باشه؟

 هایی از پسش بر میام. ممنون. دیگه از اینجا به بعد خودم تن -

همزمان نادیا مشغول جمع کردن کیف و کتاباش میشه که پیمان بعد از کمی تعلل و در حالیکه از روی صندلی بلند 

شده و کنار نادیا قرار گرفته ادامه میده: تا شما وسایلتون رو جمع کنید من هم کیفم رو بر دارم و بریم که این آقای 

وی این دفتر تنها موندن و االنه که دختر شیطون بفهمه و شروع به اذیت آقای عجیب عجیب با یه دختر شیطون ت

بکنه. بعد با خنده آروم از در بیرون میره در حالیکه خودش هم متعجب از این لحن حرف زدن خودش و عنوان 

حتی فکر کردن به چنین کردن تنهاییشون با هم توی دفتر، به نادیا. حاال به حرف نادیا میرسه که واقعا جایی برای 

چیزی رو هم ال اقل وقتی با نادیا ست به خودش نباید بده. چراکه نادیا دختریه که همه چیز رو در حد تعادل حفظ 

میکنه و به اصول پایبند. باز هم از قیاسی که همیشه بین مریم و نادیا میکرد پشیمون میشه و با خودش فکر میکنه 

هم محترمانه پاش رو پس میکشه و سر بلندت میکنه. با لبخندی شیرین کیفش رو  قطعا این دختر اگر بهش پا بدی

 بر میداره و همزمان با نادیا از در دفتر مانی بیرون میرن و وارد آسانسور میشن.

نادیا برای شکستن سکوت آسانسور و در حالیکه از اینهمه نزدیکی به پیمان دچار نوعی استرس شده بود با صدایی 

 بلند که سعی میکنه خالی از لرزش باشه و اخمایی در هم کشیده رو به پیمان: تقریبا 

میبینی تو رو خدا. این مانی هم انگار نه انگار که قبل رفتنش بیاد یه خدا فظی کنه باهامون ها. خیلی نا مرده.  -

 همینجوری راشو کشید رفت. 

و در جواب: نه بابا. بیچاره به من پیغام داد داره میره.  پیمان با لبخند نگاهش رو آروم روی صورت نادیا میگردونه

گفت شما حواست پرت میشه بین درس مزاحم نشه. وگرنه حتما میومد خدافظی میکرد. حاال حتما شب بهت زنگ 

 میزنه.

یا سر تکون دادن نادیا همزمان میشه با رسیدن آسانسور به طبقه همکف. پیمان دستش رو به حالت تعارف مقابل ناد

حرکت میده و نادیا با لبخند از در خارج میشه و پیمان پشت سرش در حالیکه نگاه خندانش روی کوله پشتی قلمبه 
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شده نادیا ثابت شده. همزمان بی اراده دستش رو زیر کوله میگذاره و سنگینی کوله رو از روی شونه های نادیا کم 

این شکل کوله از دست پیمان جدا و دوباره روی دوشش  میکنه که نادیا با حالی عجیب به پشت بر میگرده و به

 میفته.

 میخواستم سنگینیش رو کم کنم. -

 نادیا با لبخند: عادت دارم. همیشه همینقدر سنگینه کوله ام.  -

 پیمان دستش رو به سمت کوله دراز میکنه و با لبخند ادامه میده بده من میارم.

 دیم.نه ماشین همین نزدیکیه. دیگه رسی -

 پیمان با نگرانی نگاهی به ساعتش میکنه و ادامه میده: خیلی دیر نیست برا تنهایی برگشتن؟ ساعت ده و نیمه. 

نادیا با لبخندی کمرنگ و در حالیکه تو ذهنش با خودش زمزمه میکنه هه دیر؟؟؟ من خیلی وقته عادت کردم تنهایی 

اره. تنهایی همیشه تنهایی ست برام. چه دیر وقت و تاریکی چه از خودم مراقبت کنم. برا من دیر و زود تفاوتی ند

 روشنایی. فکرای در حال چرخ زدن تو مغزش رو پس میزنه و زمزمه میکنه:

 نه مشکلی نیست. نگرانی نداره. درها رو قفل میکنم شیشه ها رو هم میدم باال و یه راس میرم تا توی پارکینگ. -

نادیا رو باور کنه و فکر میکنه فقط برای کم نیاوردن جلوی خودش و بر طرف کردن پیمان که انگار نمیتونه حرفای 

نگرانی اش، نادیا چنین حرفی میزنه و در حالیکه مدام تو ذهنش خودش رو محکوم میکنه به اینهمه بی فکری و نگه 

 میده: داشتن نادیا تا این ساعت شب بیرون از خونه اش، با لبخند بین حرف نادیا میره و ادامه

خوب من یه پیشنهاد دارم اونم اینکه با منزل تماس بگیرین تا نگران نشن و بعد با هم بریم یه شامی بخوریم و از  -

 اون طرف شما برگردین خونه و منم برم خونه خودم. موافقین؟

یکی میرن و وقتی عالیه چون قطعا مامان اینا خونه نیستن و رفتن دوره دوستاشون. چون جمعه ها هر هفته خونه  -

هم برگردن شام خوردن. منم اینجوری تنهایی مجبور نمیشم شام بخورم. بعد با ذوقی کودکانه به پیمان نگاه میکنه و 

 : من دلم مرغ کنتاکی میخواد با سیب زمینی و ذرت. قبول؟

ده، نگاه میکنه و با خنده پیمان به نادیا که حاال همچون دختر کوچولوهایی که میخوان شام برن بیرون بخورن ذوق کر

 موافقتش رو اعالم میکنه.

 نادیا در ماشینش رو باز میکنه و رو به پیمان: قرارمون کدوم رستوران؟

پیمان با خنده و لحنی جدی رو به نادیا ادامه میده: با هم میریم. یعنی منم با ماشین شما میام. میخوام ببینم دست 

 فرمونتون چطوره.

 رین؟مگه ماشین ندا -

چرا ولی با شما میام بعد از شام بر میگردم و ماشینم رو بر میدارم. ببینم نکنه میترسین خراب کنین جلو من؟ یادمه  -

 دست فرمونتون برا الیی کشیدن و آینه زدن خیلی خوب بود. نکنه شانسی بود؟

ن می افته که تو اون حرکت بچه گانه نادیا با لبخندی شیرین سوار میشه و همزمان تو فکرش به یاد آینه ماشین پیما

 اش و برای تالفی تقلبی که پیمان ازش گرفته بود، کرده بود. 

 پیمان هم سوار میشه و در ماشین رو میبنده که نادیا زمزمه میکنه: متاسفم. کارم بچه گانه بود.
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خاطر بسپارید که گذشت  شاید هر کس دیگه ای هم جای شما بود همین کار رو میکرد. فراموشش کنید ولی به -

همیشه بزرگترین درسه و برای اشتباهاتتون دنبال تالفی کردن نباشین هیچوقت؛ بلکه دنبال راهی برای جبران یا 

 دوباره تکرار نکردنش باشین.

نادیا با سرعت و در حالیکه به سمت رستوان مورد عالقه اش میره با اخمی عمیق نگاهش رو برای لحظه ای به پیمان 

 دوزه و زمزمه میکنه: من کار اشتباهی نکردم.می

 پیمان با خنده بین حرفش میره: خواهش میکنم نادیا خانوم. تقلب به نظرتون کار اشتباهی نیست؟

 نه.  -

 چرا فکر میکنین کار درستیه؟ -

 چون من اینجوری فکر میکنم. -

 یعنی همیشه هر جوری که خودتون فکر میکنید به نظرتون درسته؟ -

 خوب نه. -

 پس چی؟ -

 نادیا مستاصل زمزمه میکنه: نمیدونم. انقدر سوال پیج ام نکنین. خوب من عادت کردم.

 اما انسان باید سعی کنه عادت های بدش رو ترک کنه. -

 نمیشه. -

 سخته؟ -

 خیلی. -

 د بخوای.اما تو که از پسش بر میای. هم هوش خوبی داری، هم اراده و پشتکار. پس فقط بای -

خسته میشم. بعد از اون تحقیق قبلی تا یه هفته همه وجودم خسته بود. بی خوابی. استرس. کلی اطالعاتی که یهو  -

 میداد .  errorوارد ذهنم کرده بودم. با خنده ادمه میده: به خدا مغزم هنگ کرده بود. هی پیغام 

ه وکیل موفق باشی باید سعی کنی ذهن پر و مطلعی هر کاری اولش سخته. بعد عادت میشه. اگه بخوای روزی ی -

داشته باشی. همیشه باید به روز باشی و در حال مطالعه. انقدر با کتابای قانونت زندگی کنی که ماده ها رو حفظ باشی. 

 حتی شماره هاشون رو.

ته باشم دلیلی برا تالش فقط میخوام یه مدرک بگیرم. انگیزه بیشتری ندارم. تا وقتی هم برای کاری انگیزه نداش -

 زیادی کردن نمی بینم.

 دلت نمیخواد از دوستت بابک یا سارا جلو بزنی؟ -

 نه. که چی بشه؟ -

 دلت نمیخواد شاگرد اول دانشگاه باشی؟ -

 نه. چه اهمیتی داره اول باشی یا آخر. -

اش انگیزه بشه اما نادیا در مقابل تمام پیمان همچنان با سواالش سعی میکنه نادیا رو تحریک بکنه تا بلکه چیزی بر

سواالش تنها به گفتن نه و راحت گذشتن از کنارشون بسنده میکنه. پیمان کمی عصبی از این بحث بی نتیجه و نا امید 

از اینکه نتونسته نادیا رو وادار به تغییر موضعش بکنه، با ایست ماشین کنار رستوران حرفش رو نیمه کاره رها میکنه 

 ماشین پیاده میشه و هر دو به سمت در رستوران حرکت میکنن.و از 
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 نادیا با ذوق: بریم رو اون مبال بشینیم. اینجوری میتونیم لم بدیم و یه شام راحت بخوریم.

 باشه. شما تا یه جا بشینی منم سفارش میدم و میام. فقط غیر از مرغ و ذرت چیزی میخواین؟ -

ه سمت پایین تکون میده و ادامه میده: یه ساالد فصل یه پیاز سوخاری یه قارچ نادیا با سرخوشی سرش رو ب -

 سوخاری با.... اممم.... نوشابه کوکا.... دسرم میخوام.

پیمان با خنده نگاهی به نادیا میکنه و با سر موافقت میکنه و به سمت قسمت سفارش میره که نادیا سریع پشت 

 سرش میدوه و :

 بخورین؟شما چی میخواین  -

 با خنده: چطور؟ -

 نادیا سرش رو پایین میگیره و زمزمه میکنه: دلتون پیتزا نمیخواد؟ مخلوط؟

پیمان هر چی سعی میکنه واقعا نمیتونه جلوی خنده شو بگیره. این دختر واقعا هنوز خیلی بچه ست. به همون 

گاهش رو به چشمای نادیا میدوزه و : اینم سادگی، با همون احساس دست نخورده کودکانه. سرش رو بلند میکنه و ن

 فکر خوبیه. یه پیتزا مخلوط میگیرم با یه مرغ چهار تیکه با یه همبرگر یا هات داگ. ها؟

 چیز برگر. -

 نادیا به حالت دو از کنارش رد میشه و به سمت میز میره و پیمان از پشت نگاهش میکنه و میخنده.

 

.... 

 

گه به نادیا میدوزه که مشغول خوردن ذرت و ساالده و تقریبا غذاهاش دست نخورده مونده. پیمان نگاهش رو بار دی

با لحنی جدی و همچون پدری که میخواد به دختر کوچولوش غذا بده، ذرت رو از دست نادیا میگیره و ظرف ساالد 

 رو هم از جلوش بر میداره و مرغ رو میگذاره.

و ذرت دراز میکنه که پیمان ظرف رو پس میکشه و خطاب به نادیا: نادیا خانوم  نادیا با اخم دستش رو به سمت ساالد

اول غذا بعد ساالد و ذرت. اینهمه غذا گرفتم باید اول اینا رو بخوری. شام میخوای بخوری نه عصرونه. غذات تموم 

 شد اجازه داری اینا رو بخوری.

 اه خوب همه رو با هم میخورم.  -

 . غذاتو بخور. وگرنه من غذام زودتر تموم شه ساالد و ذرت رو میخورم و اصال نمی رسه بهت.نه. همین که گفتم -

نادیا با قهر ظرف غذا رو جلوش میکشه و شروع به خوردن میکنه و همزمان زمزمه میکنه: حاال اگه با اون دختره هم 

 اومده بودی از جلوش بر میداشتی اینارو؟

 ت از خوردن میکشه و چشم میدوزه به نادیا و زمزمه میکنه: کی منظورته؟پیمان لحظه ای گیج و متعجب دس

نمیدونم کیه. یه بار بیشتر ندیدمش. تو دفترتون. بی خیال. مهم نیست. به من چه. اما تو ذهنش به خودش میگه تو  -

ن دختره رو هم میبره که راست میگی، به تو چه. اصال هم برات مهم نیست. از این سوالم اصال قصد نداشتی بفهمی او

 رستوران و بیرون یا نه.

 پیمان بدون منظور و با لبخندی آروم زمزمه میکنه: کمند خیلی با تو فرق داره. تو هنوز تو یه عالم دیگه ای. 
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بعد تو ذهنش جمله اش رو ادامه میده: تو یه کوچولوی شیطونی که دلت همه چی میخواد و درست مثل بچه ها باید 

تا غذاتو بخوری و ... تو یه دنیا شور و زندگی ای. با تو غذا خوردن یه مزه دیگه میده. اما من و کمند  چشم گذاشت

وقتی با هم میشینیم سر غذا فقط برای رفع تکلیف و سیر شدنه. ما هیجانی برا نوع غذا ، حتی مزه اش نداریم. تو آدم 

 ست االن برم یه هات داگ هم سفارش بدم.رو به هوس میندازی. انقدر که شاید باورت نشه دلم میخوا

اما نادیا با حرف پیمان ناگهان خنده از لباش میره و منظور پیمان رو کامال چپه تو ذهنش تصور میکنه و با غصه با 

خودش زمزمه میکنه: هه پس اسمش کمند خانومه. آره دیگه خوب چرا تعارف میکنی بگو تو زیادی لوس و بچه ای. 

ستوران آ اس پ میشینیم پشت صندلی و با چاقو چنگال استیک میخوریم و پیانو گوش میدیم و گاهی بگو ما میریم ر

یه لبخند میزنیم. اه اه. ولم کن بابا. به درک. حاضرم بمیرم یا اصال بهم بگی بچه دو ساله ام اما مجبور نشم یه همچین 

 تلخ رو به پیمان ادامه میده: جایی برم غذا بخورم. کوفتم میشه آقا جون. بعد بلند و با لحنی

متنفرم برم بشینم تو یه رستوران مسخره و با چاقو چنگال غذا بخورم. تازه حق انتخابم هم فقط یه غذا باشه. غذا  -

 خوردن برا من یه تفریح لذت بخشه. هیچ جوره حاضر نیستم به خودم حرومش کنم.

 نادیا؟؟؟؟ نادیا خانوم؟؟؟ -

 های ورچیده نادیا میدوزه و دوباره نامش رو تکرار میکنه و ادامه میده:پیمان نگاهش رو به لب

من اصال منظورم این نبود که اونجوری شام خوردن رو ترجیح میدم. اتفاقا من کلی هم دارم لذت میبرم از این  -

 شامی که داریم میخوریم. 

انگار، دستش رو به سمت صورت نادیا دراز  نادیا پاسخی نمیده و پیمان که از غم نادیا چیزی روش سنگینی میکنه

میکنه و آروم چونه اش رو میگیره و سرش رو باال میاره و نگاهش رو به چشمای سبز وحشی میدوزه و با لبخند 

 زمزمه میکنه:

میدونی نادیا من و کیمیا هیچوقت طعم لذیذ غذاها رو حس نمیکنیم همیشه یه جورایی انگار رفع تکلیف بکنیم. اما  -

االن واقعا دارم از خوردن این غذاها با تو لذت میبرم. دارم مزه شون رو احساس میکنم. من خوشحالم از اینکه با هم 

اینجاییم و با غذا خوردن و شیطونی هات داری همه اون حس های قشنگ و لذت بخش خودت رو به منم منتقل 

 ؟ یه دونه برم بگیرم؟میکنی. باور کن نادیا. خوب ببینم حاال با یه هات داگ چطوری

انگار حرفای پیمان ناگهانی همه اون حس های بد و هر چیزی که ربطی به کمند و ناراحتی داشته باشه رو از وجودش 

 میبره و با خنده رو به پیمان سرش رو به عالمت موافقت تکون میده.

 بر میگرده و رو به نادیا:پیمان با خنده از میز بلند میشه و دقیقه ای بعد با سینی محتوی ساندویچ 

زود باش ببینم. تو که هنوز هیچ کدوم از غذاهاتو تموم نکردی. بدو ببینم. کلی پول دادم باالشون . باید تا ته غذات  -

 رو بخوری ها. تازه اگه نخوری از دسر هم خبری نیست.

رو به پیمان که با آرامش مشغول نادیا آخرین قاشق بستنیش رو میخوره و بعد با خنده دست روی دلش میگذاره و 

 خوردن قهوه اشه میکنه و : وای دارم میترکم انقدر خوردم. همشم تقصیر شماست.

پیمان با آرامش نگاهی به چهره کودکانه نادیا میکنه و : برا اونم یه راه حل دارم. میریم ته دنیا. یه کم قدم میزنیم تا 

 هضم شه اینایی که خوردیم. چطوره؟

 . حرف نداره. فقط به مامان اینا یه زنگ بزنم چون االنا میرسن یه وقت نگران میشن. عالیه -

 باشه مشکلی نیست. -
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 چند دیقه بعد به سمت ماشین نادیا حرکت میکنن که پیمان دستش رو مقابل نادیا دراز میکنه و : کلید لطفا.

مک راننده رو باز میکنه و باال میپره و پیمان هم سوار نادیا از خدا خواسته کلید رو به دست پیمان میده و خودش در ک

 میشه و آروم به سمت شمال و پشت کوچه پس کوچه های فرشته میره.

نادیا آروم چشماش رو میبنده و با لذت عطر پیمان رو میبلعه و با حس وجود پیمان ثانیه ای بعد به خوابی نیمه عمیق 

ست به عکس خودش که همیشه عاشق سرعته، پیمان در آرامش کامل و میره از آرامش پیمان هین رانندگی که در

 به نرمی رانندگی میکنه. 

ثانیه ای بعد نادیا به رویای بودن با پیمان و یک شب در کنارش لحظه ای چشم هم گذاشتن و پیمان مست عطر 

باعثش شده، میشه. نگاهش رو بی وجود نادیا و این آرامش کامال متضاد با روحیه و وجود نادیا که تنها خوابی آروم 

اراده به سمت صورت نادیا میگردونه و با لبخند ثانیه ای به صورتش خیره میشه و دستش رو آروم به سمت ضبط 

میبره و بالفاصله بعد از روشن کردنش صداش رو کم میکنه چراکه با روحیه نادیا قطعا گوش دادن به موسیقی اون 

در نمیاد و حدسش هم با لبخند روی لبش به یقین تبدیل میشه. صدای ابی توی هم در آرامش و آروم اصال جور 

ماشین میپیچه و هر دو به خلسه ای عجیب فرو میرن. هر کدوم تو رویای چند دیقه بودن و حس کردن دیگری با 

 تمام وجود.

 

ته ست و به خواب آرومی پیمان ماشین رو پارک میکنه و سرش رو به سمت نادیا بر میگردونه که چشماش هنوز بس

رفته. خستگی از چهره اش میباره. دلش نمیاد بیدارش کنه. بعد از اونهمه درس گوش دادن و تکون نخوردن برای 

این دختر که اگه دو دیقه یه جا بشینه کالفه میشه بیش از این هم نباید انتظار داشت. صندلیش رو کمی به عقب میده 

گرده سمت نادیا و چشم میدوزه به صورتش و با همه وجود از اینهمه نزدیکی و صدای و به حالت لم داده، نیمه بر می

نفس های آروم نادیا لذت میبره. احساس میکنه نادیا کمی سردشه. آروم کتش رو از روی صندلی پشت بر میداره و 

ای دستش با پوست روی نادیا میکشه. دستش رو میبره به سمت گردن نادیا تا کت رو فیکس کنه که برای ثانیه 

گردن دختر برخورد میکنه و گرمایی ناگهانی تو وجودش میپیچه. دستش خارج از کنترل و انگار منبع گرما جذبش 

کنه به سمت گونه دختر میره که با تالش تمام نیمه راه جلوش رو میگیره و آروم میگیرتش توی دست دیگه اش و به 

 نگاه خسته و کالفه اش رو دوباره به صورت نادیا میدوزه.حالت مشت با دست دیگه نگهش میداره و گیج 

ناریا گرمای ناگهانی و بوی گس دوست داشتنی پیمان تو بینی اش میپیچه و لبخندی گرم رو روی لبش مینشونه. 

کمی هوشیار میشه اما حتی تکون هم نمیخوره که مبادا این خواب شیرین رو از دست بده. گویی رویای شیرینی 

که حتی با یه تکون فرو میریزه. دستش رو جمع تر میکنه و پاهاش رو آروم به سمت شکمش جمع میکنه و از میبینه 

زیر کت رو باالتر میکشه و تقریبا روی بینیش قرار میده. ناخوداگاه نفس عمیقی میکشه تا این گسی نزدیک و 

 خوشایند رو بیشتر داشته باشه و تکونی میخوره.

لحظه ای دست و پاش رو گم میکنه اما با دیدن چشمای بسته نادیا با آرامش سرش رو از روی  پیمان با تکون نادیا

صورت نادیا بر میگردونه و خیره به شیشه جلو میشه و دستاش رو به حالت دست به سینه جلوش میگیره و ثانیه ای 

قدم از ماشینه میره و  33فاصله تنها بعد کالفه آروم در ماشین رو باز میکنه و پیاده میشه و به سمت پرتگاه که با 

همزمان یه نگاهش هم به سمت ماشینه که مبادا کسی نزدیک ماشین بشه. به کنار پرتگاه میرسه و آروم سرش رو 

بر میگردونه به پشت اونهمه نور و قوطی های کوچیک زیر پا و چشم میدوزه به ماشین. انگار نیرویی قوی نگاهش رو 
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ه. اونهمه زیبایی و عظمت همیشگی دره شهر خاکستری بر خالف همیشه حتی ذره ای تاب به این سمت بر گردوند

 مقاومت در مقابل این نور و گرمای تازه پیدا کرده رو نداره. 

نادیا چشماشو آروم باز میکنه و نگاهش رو به سمت راننده میگردونه و صندلی خالی پیمان برای لحظه ای غم رو به 

ست همون لحظه نگاهش به کت انداخته شده روش میخوره و لبخند روی لبش میشینه و زمزمه چشماش میاره اما در

میکنه: میگم داشت حالم خراب میشد نگو کت تو روم بود. وای چی میشد دیگه کتت رو پست نمیدادم؟ روتو کم کن 

اوف تو هم کشتی منو.  بی جنبه. دیده سردته کتش رو انداخته روت دیگه دلیل نمیشه بخوای دنبال آستر بگردی.

خوب ال اقل بذا تنم کنم یه کم گرمای تنش تو تنم بشینه. خجالت بکش. ای بابا من که هر چی میگم تو میگی یا رومو 

کم کنم یا خجالت بکشم. چه گیری کردیم ها. میگم من وجدان نخوام کی رو باید ببینم؟ بعد آروم با لبخند کت رو 

ها با دو دست بغلش میکنه. اوی داری چیکار میکنی؟ چرا کت پسره رو داری تنش میکنه و همچون شیئی گرانب

میچلونی. چروک شد بابا. ای بابا خودش روم انداخته میخواست فکر اینجاهاشم بکنه دلم میخواد سفت بغل 

 بگیرمش. برامم مهم نیست چروک بشه یا نه. نفس عمیق دیگه ای میکشه و در رو باز میکنه. 

نج دقیقه یا ده دقیقه خیره به ماشین چشم میدوزه تا در باز و اندام نادیا از دور تو دیدش قرار میگیره. پیمان شاید پ

ناخوداگاه لبخندی شیرین لبش رو پر میکنه. نادیا در حالیکه کت رو به خودش پیچیده به سمتش میاد و پیمان با 

میکنه چی میشد میتونستم کتم رو همین االن که دیدن کت نگاه پر حسرتش رو به نادیا میدوزه و با خودش زمزمه 

پر از تو ست ازت بگیرم. داری باهام چیکار میکنی دختر؟ شدم مثل پسر بچه های عاشق و مستاصل. ببین به چه 

 روزی انداختیم.

 نادیا با خنده ای سرخوش چشم میدوزه به پیمان و چند قدم مونده به پیمان با صدای بلند:

دره خاکستری رو از این پشتتون جمع کردن که اینجور محو ماشین شده نگاهتون؟ میگم دره و  ببینم نکنه این -

 شهر اون طرفه ها. 

پیمان خندان و بی خیال اینکه ممکنه دستش برای نادیا رو شده باشه رو به نادیا زمزمه میکنه: از کجا معلوم؟ شایدم 

 ت درست شده.واقعا ته دنیا اینوری شده و یه دره نورانی این سم

نادیا تو دلش از خوشی اینکه شاید منظور پیمان از این دره نورانی و ته دنیا خودش باشه، میلرزه و نگاه گرمش رو 

برای لحظه ای به پیمان میدوزه و بعد آروم از کنار پیمان رد میشه و لبه پرتگاه میشینه و چشم میدوزه به دور ترین 

مون های سر به آسمون کشیده که تنها مثل قوطی های کوچیکی از این باال دیده نقطه نورانی شهر. به اونهمه ساخت

میشن، چشم میدوزه و کم کم نگاهش تو شهر نورانی گم میشه و از ذهنش جدا میشه. بعد آروم روی زمین میشینه و 

 پاهاش رو آویزون میکنه و برای ثانیه ای نگاهش رو به سمت پیمان میگردونه.

نگاه میخواد پیمانم به نشستن دعوت کنه. پیمان آروم جلو میاد و با فاصله کمی از نادیا و بدون نگاه  نادیا انگار با

کردن به شلوار اتو کشیده سرمه ایش و بدون اینکه بخواد حتی یه ثانیه فکر کنه اگر کمند بود االن دو تا زیر انداز 

نه. اول با حالتی ناراحت و سیخ. اما وقتی نگاه خندان کوچیک میاورد تا زیرشون بذارن و کثیف نشن، روی زمین میشی

و گرم نادیا رو روی خودش ثابت میبینه کم کم اون رو هم فراموش میکنه و بی خیال و راحت روی زمین میشینه تا به 

 نادیا نزدیک تر بشه. طعم این خاکی بودن رو آروم آروم مزه میکنه و نگاهش رو برای هزارمین بار و با تالش از

صورت نادیا به سمت منظره مقابل میگردونه و ناخوداگاه جهت نگاه نادیا رو دنبال میکنه اما به جایی نمیرسه. بر 

میگرده تا صورتش رو نگاه کنه و بعد آروم آروم نگاهش رو بگردونه به سمت دره تا نگاه نادیا رو دقیق رد یابی کنه 
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ره اشکی سمج که آروم آروم به سمت پایین حرکت میکنه اما نادیا که قطره اشکی گرم رو روی گونه نادیا میبینه. قط

انگار حتی احساسش هم نمیکنه. ناخوداگاه غم بزرگی از غم دختر تو قلبش میشینه و نگاهش رو میدوزه به نادیا. 

دنیای دلش میخواد بفهمه این اشک چیه؟ اونم از گونه دختر همیشه شاد و سرخوش و آزاد. اما نادیا انگار تو یه 

 دیگه ست. 

کم کم قطره اشکها با سرعت بیشتر از هم سبقت میگیرن و پایین فرو میریزن. دست پیمان چندین بار تکون میخوره 

تا به سمت صورت دختر بره و اشک روی گونه اش رو پاک کنه. اما با تالش جلوش رو میگیره و در نهایت مغلوب 

یا کم و کمتر میشه و درست با فاصله یه دست با پای نادیا قرار میگیره دل و قلب نا آرومش میشه و فاصله اش با ناد

 و دستش آروم به سمت شونه نادیا میره و از پشت در بر میگیرتش.

نادیا که گرمای پناه دهنده مطمئنی رو حس میکنه با تموم وجود خودش رو به سمت دست پیمان میکشه و چسبیده 

ونه پیمان قرار میده و نگاهش رو باز میدوزه به دره و منظره مقابلش و به پای پیمان ، سرش رو آروم روی ش

 اشکهاش همچنان میبارن.

 پیمان آروم آروم بازوی نادیا رو نوازش میکنه و بعد از چند دیقه زمزمه میکنه:

 نادیا خانوم؟ خوبی؟ -

 نادیا تنها سرش رو تکون میده.

 نمیخوای باهام حرف بزنی؟ -

 

 

 شحالیه. امشب بهم خیلی خوش گذشت.گریه خو -

پیمان دستش رو آروم از دور شونه نادیا بر میداره و لبخند زنان نگاهش رو به چشماش میدوزه و زمزمه میکنه: پس 

 دیگه نباید گریه کنی که. باید بخندی.

ه پیمان گره میخوره. نادیا احساس میکنه گفتن یه حقیقت رو به پیمان بدهکاره. سرش رو کج میکنه و نگاهش با نگا

 تالشی برای پس زدن نگاهش نمیکنه. تنها زمزمه میکنه:

این اولین باری بود که یه دوست دعوتم میکرد به شام. دوستی که من مهمونش بودم. دُنگی در کار نبود.  -

 خوشحالیم بابت حس این دعوت بود. اونم از یه دوست خوب. میتونم دوست خودم بدونمتون؟

 لبخند سرش رو تکون میده و زمزمه میکنه:پیمان با 

چرا که نه. مگه همه دوستا چطوری هستن که ما نباشیم. خوشحالم میشم. پس حاال که دوستمی اشکاتو پاک کن  -

 خانوم کوچولو که دلم میگیره.

 نادیا ناگهان اخمش تو هم میره و با لحنی رنجیده خطاب به پیمان: من کوچولو نیستم.

که شما فقط میتونی یه خانوم کوچولوی خندون و شاد و پر انرژی باشی. حاال ببینم میخوای بریم یه کم  به نظر من -

 بدوییم تا این غذاها هضم بشه؟ چون اینجوری بخوای بشینی تا فردا هم چیزی هضم نمیشه ها.

سنگینی کرده بود مثل باد میره نادیا با خنده و ناگهانی از روی زمین خیز بر میداره و همه غم و غصه ای که تو دلش 

 و با لبخند دستش رو به سمت پیمان دراز میکنه.

پیمان برای یه لحظه چشم میدوزه به دست نادیا و بعد تصمیم میگیره به چیزی جز لذت بردن از کنار نادیا بودن فکر 

نه و با خودش کلنجار میره تا نکنه، دست نادیا رو آروم میگیره و از روی زمین بلند میشه و با خنده ازش تشکر میک
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دست نادیا رو ول کنه. ثانیه ای بعد به احساسش پیروز و دستش رو شل میکنه تا از دست گرم نادیا بیرون بیاره که 

 نادیا همچون شیئی گرانبها دست پیمان رو میچسبه.

که از با تو و کنار تو بودن نادیا با خودش زمزمه میکنه نه پیمان. امشب نه. امشب میخوام از همه حس های قشنگی 

میتونم به دست بیارم، لذت ببرم. میخوام همه شون رو مزه کنم. میخوام دستامو محکم بگیری تا اینهمه تنهایی هام 

رو پر کنی. حتی برای چند دیقه. امشب میخوام فقط تو باشی و تو و تو. امشب همه قانونای دنیا رو زیر پا میذاریم با 

 هم.

 خر تو ذهنش رو دوباره و این بار بلند تکرار میکنه: میشه امشب همه قانونای دنیا رو زیر پا بذاریم؟نادیا جمله آ

پیمان ثانیه ای گیج نگاهش رو به نادیا میدوزه و از حرکت می ایسته. چیزی تو نگاه نادیا حرارتش رو باال میبره. 

کار کردن و در نهایت فرمان دادن میکنه.  گرمای بدنش به باالترین حد ممکن میرسه و مغزش سریع شروع به

فرمانی قوی که با تمام تمایلش برای زیر پا گذاشتنش، تسلیمش میشه و سریع دست نادیا رو از دستش جدا میکنه و 

 با حالی عجیب زمزمه میکنه نه نادیا. نه.

ماش میدوزه و کالمی که از نادیا لجوجانه دست پیمان رو دوباره و این بار محکم تر میگیره و نگاهش رو به چش

 دهنش خارج میشه تنها یک چرا ست.

 چرا؟؟؟؟؟؟؟ -

 قاون ها برای این وضع شدن که بهشون احترام بگذاریم، این وظیفه ماست. پس چرا نداره. باید بهشون عمل کنیم. -

ن. اگه با تغییرات جلو اما بعضی قانون ها دست و پا گیرن، بعضی ها عمرشون خیلی وقته سر اومده. باید شکستشو -

 نریم میشیم همین جهان سومی ای که االن هستیم. پس باید این قانون های دست و پا گیر و زیر پا گذاشت.

چیزی تو ذهن پیمان بدترین فکر ها رو در مورد خواسته نادیا و قوانینی که اصرار به زیر پا گذاشتنشون داره، میکنه. 

یت همیشگی پیمان رو روی صورتش بر میگردونه و دوباره سخت میشه. در حسی که ناخوداگاه اخم عمیق و جد

 جواب نادیا تنها لحظه ای نگاهش میکنه و بعد دستش رو دوباره از دست نادیا بیرون میکشه و زمزمه میکنه:

ون. این چیزایی که تو میگی فقط قانون نیستن. برای من جزئی از اعتقاداتم هستن. نمیتونم زیر پا بگذارمش -

 میفهمی؟

نادیا با عصبانیت دوباره دستش رو به سمت پیمان دراز مکینه که پیمان سریع دستش رو توی جیب شلوارش میکنه و 

 دوباره و این بار با تحکم بیشتری زمزمه میکنه: تو میفهمی حرفمو. مگه نه؟

خور از پیمان دور میشه. این قهر کودکانه اش نه... نه.... نه.... نمیفهمم و نمیخوامم بفهمم. بعد با قدمهای عصبی و دل -

تنها ثانیه ای به درازا میکشه و بعد در حالیکه محکم کت پیمان رو به خودش فشار میده با خودش زمزمه میکنه نه 

پیمان. نمیذارم خوشی امشبم رو ازم بگیری. امشب باید مال من باشی. باشه گرمای دستاتو نمیخوام. گرمای آغوش 

یخوام. شونه هات رو برای آروم گرفتن نمیخوام اما میخوام دنیای من رو امشب تجربه کنی. بهت قول امنت رو نم

میدم لذت ببری. کاری میکنم که هیچوقت امشب رو فراموش نکنی. نگاهت با من و دلمه اما خودت نمیخوای باشی، 

مال خودم کنم. من نادیام. همون نادیایی اون عقل و مغز و منطقت پسم میزنه. مطمئنم میتونم یه روزی همه اینا رو 

که کار براش نشد نداره. من کوه رو رو کوه میگذارم. کاری میکنم امشب خودت دستمو دوباره بگیری و اون گرما 

رو بهم هدیه کنی. بعد لبخندی عمیق روی صورتش میشینه و ناگهان می ایسته و به پشت بر میگرده و نگاه خندانش 

 و فکر مشغول پیمان میدوزه که آروم آروم داره قدم میزنه:رو به صورت گرفته 
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 ببینم یه خواهشی ازتون بکنم حرفم رو زمین نمی ندازین؟ -

 بستگی داره. -

 اِ...... اینجوری که نمیشه. باید قول بدین قبول کنین. -

 و با این حرفا خراب نکن.پیمان مستاصل به نادیا چشم میدوزه و زمزمه میکنه: گفتم که نمیشه نادیا. شبمون ر

 نادیا با لبخند: اگه قول بدم به اعتقاداتتون اصال کار نداشته باشه خواسته ام چی؟ -

 مطمئنی؟ -

 حرف من حرف. سرش رو کمی کج میکنه و با لبخند نگاهش رو دوباره به پیمان میدوزه و : پس قبول؟؟؟؟ -

مه میکنه مگه من میتونم با اون نگاهت که دنیامو آتیش میزنه با لبخند: قبول شیطون خانوم. بعد با خودش زمز -

 قبول نکنم؟ تو جون بخواه. حرف نادیا افکارش رو پاره میکنه

از رو لبه جدول باید راه بیاین. اون جوب. من از لبه اینور جوب راه میام و شما از لبه اون طرفش. هر کی زودتر به  -

نیه ای تو ذهنش فکر میکنه. میدونم من میبرم. حاال وقتشه چیزی که آرزومه ته رسید برنده ست. اگه من بردم )ثا

ازش بخوام. یه هفته بودن باهاش. یه هفته هر طرف رو که نگا کردم ببینمش و صداشو بشنوم. با صداش به خواب 

هامون رو تو برم و وقتی چشم باز میکنم ببینمش. باهاش کنار ساحل قدم بزنم. دستامون تو دست هم بگیریم و پا

 شن ها فرو کنیم و آب پاهامون رو قلقلک بده.( لبخند رو لبش میاد و ادامه میده: باید یه مسافرت بریم شمال.

نگاه پیمان ناگهان آنچنان رنگ پریده میشه که نادیا هُل میکنه و بعد تازه میفهمه چه حرف احمقانه ای زده و قبل از 

خنده دستش رو باال میاره به حالت تسلیم نگه میداره و میگه: آقا تسلیم تسلیم  اینکه پیمان همه چیز رو خراب کنه با

 منظورم دسته جمعی بود. با آریانا و مانی و اممم... دوست شما. کمند خانوم.

پیمان نفسش رو آروم بیرون میده و بعد با دیدن چهره تو هم رفته نادیا بعد از بیان اجباری اسم کمند خنده اش 

 زمزمه میکنه: میگیره و

اتفاقا کمند هم همین جا با من مسابقه البته دو داده بود چند وقت پیش ها و از بد روزگار من باختم و بازم از قضا  -

 اونم شرطش سفر شمال بود.

نادیا ناگهان تلخ میشه و با اخم نگاهش رو به پیمان میدوزه و تو دلش زمزمه میکنه عوضی انگار اعتقاداتش فقط برا 

نه. با کمند خانوم تنهایی برن شمال نه ایرادی داره نه اخم تخم. بعد بلند و طلبکارانه رو به پیمان: ببینم اونوقت با م

 کمند خانوم برین شمال برید برا اعتقاداتتون اتفاقی نمی افته؟ 

ش شروع میکنه به نگاه پیمان لحظه ای متعجب روی نادیا خیره میمونه و نادیا تازه میفهمه که چی گفته و منطق

بازخواستش: نادیا باز فکر نکرده دهنت رو باز کردی تو؟ حقته االن بگه به تو چه. خجالتم خوب چیزیه. االن پسره 

چه فکری میکنه راجع بهت؟ ها؟ خوب چیکار کنم. انقدر ادا اطفار مفت میاد مثه دخترا که آدم شاکی میشه. اه. یکی 

هم خواستم بکنم تو که پسری ترس و خطری هم برات نداره چیه ادا این بچه نیست بگه اصال به فرض من یه غلطی 

 مثبت ها رو در میاری. 

 کالم پیمان افکار نادیا رو از هم میپاشه:

 منم که نرفتم باهاش که شما اینجور عصبانی شدی خانوم گل. -
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ش از خوشی میلرزه. تا به حال کسی خانوم خانوم گل.... خانوم گل.... مدام این کلمه تو ذهن نادیا تکرار میشه و دل

گل اونم با این لحن صداش نکرده. دلش میخواست میتونست ازش بخواد تا یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه با این اسم 

 صداش کنه. 

چشمای نادیا میخنده و نگاهش گرم میشه و پیمان از اینهمه خنده و گرما دلش میلرزه. دیگه از به کار بردن لفظ 

 خانوم گل ناراحت و پشیمون نیست. ارزش دیدن این حس قشنگ رو داشت. چشم میدوزه بهش و میگه:

 خوب حاال اگه من بردم چی؟ -

هر شرطی بذارین قبوله. البته به شرطی که شرط منم قبول باشه. در ضمن من فقط به حرف بسنده نمیکنم و باید  -

ند خانوم، ساکت نمیشینم ها. انقدر غر میزنم تا مجبور شین باختتون رو عمل کنین ها. از االن گفته باشم. من مثه کم

 بدین.

پیمان با خنده ادامه میده قبول ولی شرط من اینه که اگه من بردم این ترم کل واحدها رو بی تقلب باید پاس کنی.  -

 چطوره؟

 مخالفم. نه.... نادیا جیغ جیغ میکنه: نه.... نه.... اصال قبول نیست. این که نشد شرط. من

 آی آی..... قرار نشد زیر قولت بزنی نادیا خانوم. من شرط شما رو قبول کردم شما هم شرط منو قبول میکنید. -

نادیا به قهقهه میخنده: اصال مهم نیست. چون از االن من بردم. اوه من استاد از رو جدول دوییدنم. خوب بیاین  -

 وایسین شروع کنیم.

شمردن میکنه و هنوز سه رو نگفته شروع به راه رفتن روی لبه جدول میکنه. کمی که از پیمان فاصله نادیا شروع به 

 میگیره و خیالش راحت میشه که برنده میشه بر میگرده به پشت و شروع میکنه به تماشای پیمان.

اون شکل از روی جدول آروم پیمان با بدبختی و خیس عرق از خجالت راه رفتن با اون بلوز و شلوار مردونه اونم به 

 پاش رو میگذاره پایین و دستاش رو باال میبره و رو به نادیا:

 من باختم رو قبول میکنم. بیا پاییین از رو زمین بریم. -

 نادیا با تحکم رو به پیمان: برگردین باال. شما به من قول دادین. باید تا ته مسیر رو از رو جدول بیاین. -

 یکنم. زشته. من با این لباس و قد و قواره زشته. مردم چی میگن؟نادیا خواهش م -

به مردم چه؟ زود باشین. به هیچکس و هیچ چیز فکر نکنید. نمیدونید چه لذتی داره. خواهش میکنم یه امشب مثل  -

دا با همون من باشین. بعد عقب گرد میکنه و کنار پیمان روی جدول می ایسته و پیمان دوباره روی جدول میره و ابت

حس بد و کم کم با خنده ها و جیغ و هیجان های از ته دل نادیا همه چیز رو فراموش میکنه. انگار فقط خودش و نادیا 

تو اون کره خاکی باشن. با لذت قدم هاش رو تند تر میکنه و از ته دل پا به پای نادیا میخنده و گاهی دستاش رو باز 

 به دست بیاره. میکنه تا تعادل از دست رفته اش رو

 نادیا غرق خوشی نگاهش به عقب بر میگرده و ناگهانی فریاد میزنه: پیمان دستاتو باز کن. دستات. افتادی.

پیمان اما با شنیدن اسمش از زبون نادیا و اون هم برای اولین بار و بدون هیچ فعل جمعی، اونقدر غرق خوشی میشه 

 اه گرمش رو به صورت نادیا میدوزه.که راه رفتن رو به کل فراموش میکنه و نگ

 سانتیه.  03زمان متوقف میشه. نادیا زیر نگاه پیمان ذوب میشه. فاصله بینشون تنها یه جوی 

پیمان خودش رو جمع و جور میکنه و راه می افته به سمت نادیا. اما نادیا همچنان خیره پیمان. پیمان نزدیک و 

نطرف جوی قرار میگیره . بوی گس پیمان توی بینی اش میپیچه و ضربان قلبش نزدیکتر میشه و تقریبا کنار نادیا او
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تند تر و تند تر میشه. نفس عمیقی میکشه تا همه وجودش رو پر از پیمان کنه. ناگهان تعادلش رو از دست میده و 

دستای گرم پیمان  دستاش رو باز میکنه اما پاش سست تر از اونه که بخواد این تعادل رو حفظ کنه. تو آخرین لحظه

دست باز شده اش رو میگیره و همزمان تعادل هر دو شون رو درست میکنه. نادیا محکم دست پیمان رو میگیره و تا 

 پایان مسیر دو نگاه در هم گره میخوره و گرماشون رو با دستهاشون به هم هدیه میکنن. 

ستش رو بیشتر و بیشتر میکنه. گویی وجود بخ پیمان دست نرم نادیا تو دستش، بهش آرامش میده. کم کم فشار د

 زده اش تنها با همین منبع گرما میگیره. 

باالخره به پایان مسیر میرسند و هر دو همزمان از روی جدول پایین میرند و همچنان دست در دست و تو سکوت 

رامش رو میشکنه و ثانیه ای لذت بخش مسیر رو ادامه میدن. صدای باد تنها صداییه که گاه گاهی این سکوت پر از آ

 بعد دوباره همه جا تو سکوت و تاریکی فرو میره.

 

 پیمان آروم زمزمه میکنه: هنوزم سردته؟ چرا دستات انقدر یخه؟

 نادیا تنها نگاهش میکنه و بعد زمزمه میکنه: کتتون رو هم دادین به من خودتون سردتونه حتما. ببخشید.

یده: دختر خوب من ازت میپرسم چرا دستات انقدر سرده تو در مورد کتم حرف میزنی؟ پیمان با خنده و نرم ادامه م

 من سردم نیست. اما مثل اینکه فایده چندانی هم نداشته کتم چون هنوزم سردی.

 نادیا با لبخندی آروم زمزمه میکنه: من همیشه دستام سرده. کم خونی دارم. ولی تنم گرمه گرمه. نگران نباشین.

آروم دست نادیا رو با دست خودش میبره توی جیب شلوارش و نادیا گر میگیره از اینهمه نزدیکی. از اینهمه پیمان 

حواس پیمان و محبتش. کمی خودش رو به پیمان نزدیکتر میکنه و دست پیمان رو محکم تر میگیره که صدای پیمان 

 از فکر درش میاره

 رفتی دکتر؟ -

 ها؟؟؟؟؟؟؟ برا چی؟؟؟؟ -

 است کجاست بچه جون! برا کم خونیت دیگه.حو -

 آها... نه. ارثیه. مامانمم داره. -

خوب باید درمانش کنی. این اصال خوب نیست پشت گوش بندازیش. باید بری دکتر بهت دارو بده تا به مرور حل  -

 بشه مشکلت.

اد. یه حس بدی بهم دست میده. برا ناگهان نگاه نادیا غمگین میشه و ادامه میده: از تنهایی دکتر رفتن خوشم نمی

 همین بی خیال دکتر رفتنم همیشه.

پیمان بی خبر از همه جا و با لحنی پر تحکم که از نگرانیش سرچشمه میگیره حرف نادیا رو قطع میکنه و نگاهش رو 

د خیلی زیاد به سمتش میگردونه و : مجبور نیستی تنهایی بری. با مامانت برو. دستات خیلی سرده. کم خونیت بای

 باشه. شوخی نیست. 

نادیا با اخمی عمیق و لجوجانه بُراق میشه تو صورت پیمان و : اما مامانه من خیلی گرفتاره. وقت با من جایی رفتن 

نداره. دائم مشغوله کاره و دفترشون. من اگه بخوام برم دکتر خودم باید تنهایی برم. منم بمیرمم تنهایی نمیرم. دیگه 

 ناخداگاه هر دو دستش به حالت مشت در میاد و قدمهاش تند تر.تمومش کن. 
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پیمان آروم دست مشت شده نادیا رو توی جیبش باز میکنه و با خنده زمزمه میکنه: ببینم نکنه میخوای همه حرصت 

رو سر جیب من خالی کنی و جیبم رو پاره کنی که اینجور مشت کردی دستاتو. این جیب شلواره. به زور دست 

تمون توش جا شده حاال مشت میکنی دستت رو؟ خیله خوب اخماتو باز کن. اصال حاال که تنهایی دوست نداری جف

 بری دکتر به کمند میگم یه روز تو این هفته برات یه وقت بگیره با اون بری دکتر. 

اره و نگاه نادیا از حرف پیمان همچون آتشفشان فوران میکنه و با حرص دستش رو از جیب پیمان بیرون می

خشمگینش رو برای ثانیه ای به چشمای پیمان میدوزه و بعد قدمهاش رو تند میکنه و به سمت ماشین میره و در 

همون حال بلند خطاب به پیمان: خیلی دیره دیگه. زود بیاین. من خسته ام میخوام برم خونه. همزمان تو ذهنش تمام 

زم کمند. کمند کمند. اه. از هر چهار کلمه حرفی که میزنه سه تاش مسیر تا ماشین رو زیر لب غر میزنه و عوضی. با

کمنده. نکرد بگه خودم باهات میام بری دکتر. وایساده میگم کمند برات وقت بگیره با اون بری. میخوام صد سال 

صنمی داره سیاه با اون جایی نرم. ها؟ چته افسار پاره کردی؟ حرف بدی نزد. کلی هم بهت لطف کرد. اصال با تو چه 

که بخواد بیاد باهات دکتر؟ زنشی؟ خواهرشی؟ مادرشی؟ خودتو جمع کن. واال اینم از آقاییش بود که دید تنها 

 دوست نداری بری یکی باهات بیاد. بخوره تو سرش این آقایی. دیدی آخرش گند زد به همه خوشی امشبم؟ 

خودش رو به کنار نادیا میرسونه و دستش رو از پشت نادیا؟؟؟؟؟ نادیا؟؟؟؟؟ پیمان دو قدم بلند بر میداره و  -

میگیره و با حرکتی سریع به سمت خودش بر میگردونتش و نگاه جدی و خشمگینش رو به نادیا میدوزه و دهن باز 

 میکنه:

 این رفتارای بچه گانه چیه از خودت در میاری؟ چی بهت گفتم که اینجور از کوره در رفتی؟ -

ر نادیا خانوم. جرات داری دهن باز کن بگو چته. بگو دیگه. حاال گندی که باال آوردی رو درست )هه حاال تحویل بگی

 کن.( نادیا با خجالت سرش رو پایین میندازه و نگاهش رو از صورت مصمم پیمان میگیره و زیر لب زمزمه میکنه:

 ببخشید. منظوری نداشتم. -

 ه و چشم میدوزه به چشماش و تکرار میکنه:پیمان با جدیت سر نادیا رو دوباره بلند میکن

 چرا پس این رفتار بچه گانه رو کردی؟من معذرت خواهی نمیخوام ازت. دلیل میخوام. حرف بدی زدم؟ -

 نادیا با نگاهی غمگین و شکست خورده زمزمه میکنه:

 مند.... نه. بهم لطف کردین که خواستین کمکم کنین اما انتظار نداشتم بخواین کمند .... ک -

پیمان با حرف نادیا و بغض تو صداش تا ته خط رو میفهمه اما برا جلوگیری از دامن زدن به این حس نادیا با لحنی 

 جدی ادامه میده:

چرا انتظار نداشتی؟ تو گفتی تنها دوست نداری بری دکتر گفتم با کمند بری. تنها کسی که میشناسم و دختره و  -

. بعد بدون اینکه به نادیا مهلتی برای حرفی بده در ماشین رو باز و ادامه میده: سوار شو بریم میتونه باهات بیاد کمنده

 که خوب استراحت کنی تا فردا بشینی سر تحقیق و تا چهار شنبه یه تحقیق کامل و عالی تحویلم بدی.

تا به این شکل غصه تو نگاهش  نادیا سوار میشه و پیمان آروم به سمت خونه نادیا میره. ترجیح میده چشماشو ببنده

رو از نگاه تیز بین پیمان مخفی کنه. نگاه پیمان انقدر تیز بود که میتونست همه چیز رو از تو چشماش بخونه و حاال 

دیگه نادیا نمیخواست که پیمان چیزی رو ازش بخونه. نمیخواست جلوش خورد بشه چون جلوی پیمان باید محکم 

بلند میرفت. پیمان مطمئن باش من نه شکست میخورم نه میذارم از نگاهم وابستگیم رو وای میستاد و تا ته خط سر 

بفهمی. نمیذارم بفهمی با نفسات دارم نفس میکشم. چون میدونم باورت نمیشه تو چند ماه کسی بتونه اینجور عاشق 
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ودت بهش بخندی. نفس بشه. نمیذارم به عشقم بخندی و بگی بچه ام. عشقت انقدر برام مقدسه که نذارم حتی خ

 بلندش رو از سینه بیرون میده.

 پیمان نیم نگاهی به چهره نادیا با چشمای بسته میندازه و زمزمه میکنه:

 خیلی بهش فکر نکن.  -

نادیا جوابی نمیده. اما پیمان تو دلش از درد دیوونه میشه و با خودش زمزمه میکنه: منو ببخش نادیا. منو ببخش که 

تو میخوای نمیکنم. منو ببخش که دوستی رو در حقت تموم نمیکنم. ببخش که نمی تونم بیشتر از این اونجوری که 

باهات راه بیام. خیلی زوده نادیا. عشق، عقل و منطق رو نمی شناسه اما برای اینکه یه روز پشیمونی سراغت نیاد و 

ماتو ببندی و با عقلت بری جلو. تا یه جایی عشق رو کمرنگ و از هم بپاشه باید قبل عاشق شدن عاقل بود. باید چش

باید عقلت بهت حکم کنه و عشقت رو بسنجه. بعد از اون میتونی بدون عقلت بری جلو اما حاال خیلی زوده عزیزم. هر 

دو مون فرصت میخوایم. تو فرصتی برای بزرگ شدن و من فرصتی برا شناخت تو. نادیا دوستت دارم اما نمیدونم 

چگی ها و شور و شوق و شیطنتات که جذبم کرده. نمیدونم همیشه میتونم این اخالقاتو تحمل کنم یا این عشقه یا ب

برام خسته کننده میشه. نمیدونم باید از روی زمین صاف راه رفت یا از روی جدول. نمیدونم میتونیم این تعادل رو 

بریم و به موقع اش هم از روی جدول کنار داشته باشیم هر دو که به موقع اش از رو زمین صاف راه بریم و لذت ب

خیابون. تو این چیزا رو نمی بینی اما من به اقتضای سن و سالم و یه عمر با عقل زندگی کردن این چیزا رو خیلی 

 شفاف میبینم. درکم کن نادیا. بذار یه کم بگذره. خیلی زوده برا هر وابستگی ای. نمیخوام بهت ضربه بزنم.

 

یاد شرطشون می افته و با صدایی خندان و کمی بلند که چشمای بسته نادیا رو باز و از این حال و هوا  پیمان ناگهان -

درش بیاره میگه: خوب خوب نادیا خانوم پاشو ببینم. االن چه وقته خوابه. بیا تکلیف این شرطمون رو معلوم کنیم. 

 کی برد کی باخت؟

کنه و دوباره همون نادیای سرخوش میشه و بلند میگه: خوب معلومه من نادیا با خنده و ناگهانی چشماش رو باز می -

 بردم؟

آی آی آی. تقلب؟؟؟؟؟ نداشتیم ها. میدونی که من مچت رو میگیرم. هر دو مون با هم رسیدیم آخر خط. یادته  -

 که؟

اش. بعد با صدای بلند و با  تو ذهنش زمزمه میکنه مگه میشه یادم نباشه؟ تا عمر دارم یادم میمونه. ثانیه به ثانیه -

حرص رو به پیمان: خوب آره ولی اینجوری که نمیشه. قبول کن من فقط برانکه به شما کمک کنم برگشتم عقب 

 وگرنه من برنده میشدم.

خوب حاال که در هر حال هر دو با هم رسیدیم. دو راه بیشتر نیست یا اصال بی خیال هر دو تا شرط میشیم یا اینکه  -

مون برنده میشیم و درنتیجه شرط هر دومون باید عملی بشه. و با لبخند ادامه میده: حق انتخابم میدم به تو که  هر دو

 خیلی حرص نخوری خانوم خانوما. خوب حاال چی؟

نادیا که میدونه با جیغ جیغ و جنجال به نتیجه ای نمی رسه و جز این دو راه راه سومی نیست به فکر فرو میره. از  -

ی دلش هوای سفر رو داره و از طرفی ناله امتحان دادن بدون تقلب اونم وقتی ترم داره تموم میشه و آخر آذره و طرف

یعنی تقریبا هیچ فرصتی برا درس خوندن نداری. خیلی با خودش کلنجار میره. هر چی به این دل دیوونه میگه کوتا 

 ر احدی نیست.بیا، کوتاه بیا نیست. ساز خودش رو میزنه و گوششم بدهکا
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پیمان نگاه موشکاف و خندانش رو به نادیا میدوزه و میتونه حدس بزنه که سر بد دوراهی ای مونده. امیدواره که  -

راه دوم رو انتخاب کنه و باالخره پیمان بتونه نادیا رو از این راه غلطش بکشه بیرون و از طرف دیگه فرصتی برای 

 ریا و آرامشش رو بدست بیاره.بیشتر بودن در کنار نادیا و کنار د

درست زمانیکه تصمیم میگیره بی خیال دلش و همه چیز بشه و کال قید هر دو تا شرط رو بزنه نگاهش روی  -

صورت پیمان باال میره و دلش تو یه لحظه و تنها با یه نگاه گرم پیمان، رو همه تصمیم های نادیا خط میکشه و بدونه 

 نه و قبول میکنه اون امتحانا رو بی تقلب بده و پیمان شمال ببرتش. توجه به نادیا دهن باز میک

پیمان میخنده و سرعتش رو بیشتر میکنه تا خوشحالیش رو پنهان کنه و نادیا با حرص سرش رو به سمت پنجره بر  -

 میگردونه و هر چی فحش بلده به این دل دیوونه اش میده که تو همچین هچلی انداختتش.

بل خونه نادیا ماشین رو پارک میکنه و رو به نادیا: متاسفم اگه امروز خیلی اذیتت کردم، اگه بهت بد پیمان مقا -

گذشت، اگه حرفی زدم یا کاری کردم که ناراحت شدی. ولی بدون دوستای خوب دوستایی اند که از هم به این 

ی های همدیگه رو تو ذهنشون ثبت آسونی ها دلگیر نمیشم و زود بدی های همدیگه رو فراموش میکنن و فقط خوب

 میکنن.

 نادیا با تمام تالش لبخندی محو میزنه و : ممنون خیلی خوش گذشت. شب خوبی بود. -

پیمان کلید نادیا رو مقابلش میگیره و در رو میبنده. نادیا تازه به یاد میاره که پیمان ماشینش توی دفتر مانی مونده  -

ن بره خونه. با لحنی که سعی میکنه طوفان درونش رو نشون نده رو به پیمان: بیاین و این موقع شب باید بدونه ماشی

 سوار شین میبرمتون ماشینتون رو بر دارین.

پیمان با لبخند: نه ممنون. یه کم پیاده روی میخوام بکنم. خیلی دور نیست خونه ام از اینجا. شما برین تو. هوا هم  -

 کمی سرده سرما میخورین.

 ا جایی برای اصرار بیشتر نمیبینه و خداحافظی کوتاهی میکنه و داخل میره و در رو میبنده.نادی -

پیمان قدم زنون با دنیایی پر از فکر و خیال شروع به رفتن میکنه و ناگهان با خودش زمزمه میکنه: اه دیدی؟؟؟  -

. نفس عمیقی میکشه و با لبخند و کتت رو هم نگرفتی ازش آخر. چه دلی خوش کرده بودم به این کت. هی روزگار

 فکری پر از نادیا دور و دور تر میشه.

سالمی به پدر که روی کاناپه در حال نگاه کردن اخباریه که باز چون مهمونی بوده نتونسته با دقت قرقره کنه و حاال  -

گفتن که یعنی دارم اخبار  باید این وظیفه رو حتما به انجام برسونه، میکنه و پاسخی در حد تکون دادنه سر و هیس

گوش میدم حواسم رو پرت نکن میشنوه و از پله ها باال و به سمت اتاقش میره. بین راه در اتاق مامان رو آروم باز 

میکنه و سرک میکشه و طبق معمول مامان مثال خوابه و توی تخت چشماش رو بسته. پاورچین میاد از اتاق بیرون بره 

بیدارم. لبخندی شیرین روی صورت مامان میپاشه و ناخوداگاه با یاداوری اخالق مامان که  که مامان زمزمه میکنه من

انگار همیشه بیداره و هر ساعتی از شبانه روز هم وارد اتاقش بشی این جمله من بیدارم رو بهت میگه، لبخندش به 

 ن.خنده ای کم صدا بدل میشه و زمزمه میکنه: باشه مامان من برگشتم. خوب بخوابی

 خوش گذشت؟ -

 جاتون خالی بود. به شما چی؟ مهمونی خوب بود؟ -
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نمیگم جات خالی بود چون تو جمع یه عده آدمه مسن که حرفشون یا کاره یا اخبار و سیاست و یا آشپزی بهت  -

بینیم قطعا خوش نمیگذشت. ولی به ما خوش گذشت هر چند این بابات اینا کشتن ما رو انقدر گفتن داریم اخبار می

 آروم تر حرف بزنید.

 نادیا با خنده به سمت در اتاق میره و ادامه میده: االن هم داره دوره میکنه همه اخبارا رو. شب به خیر. -

بعد از اون بدونه سر زدن به اتاق آریانا میره تو اتاقش. چراکه مطمئنه امشب دیگه بر نمیگرده خونه و فردا از  -

همیشه پنجشنبه جمعه اگه برنامه ای نداشت با دوستاش میرفتن دماوند و تو زمستونا  دماوند یه سر میره شرکتش.

شمشک. چقدر بچه که بود دلش میخواست یه بار باهاشون بره. اما همیشه میگفت ما مردونه میریم نمی شه تو بیای. 

خوداگاه به فکرش میخنده و در و هنوزم براش این یه معما بود که واقعا مردونه میرفتن یا اونو نمیخواست ببره. نا

اتاق رو میبنده و به سمت آینه اتاقش میره و خودش رو توی آینده نگاه میکنه. با دیدن کت پیمان تو تنش خنده 

دوباره رو لبش میشینه و هر لحظه عمیق تر میشه و زمزمه میکنه: آقا پیمان مگه به خواب ببینی دیگه که این کتت رو 

نه. آروم دستش رو روی کت میکشه و بعد کت رو از تنش در میاره و جلوی صورتش بهت پس بدم. این سهم م

میگیره و صورتش رو توی کت فرو میبره و نفسی عمیق میکشه. بوی ادوکلن تو تموم وجودش میپیچه و غرق خوشی 

عطر فروشی به  میشه. باید کشف کنم این چه ادکلنیه. اما چه جوری؟؟؟؟؟؟ اممم.... خوب کت رو با خودم میبرم یه

مغازه دار میگم از این عطر میخوام. خوبه واال خجالتم بد چیزی نیست ها. با چه رویی میخوای یه کت مردونه رو 

ببری بگی از این ادوکلن بدین بهم. یه کم سنگین باش. این اداها فقط مال دختر بچه های دبیرستانیه. تازه شک دارم 

ی بچه گونه رو انجام بدن. یه کم بزرگ شو نادیا. بزرگی فقط به قد و قواره تو این دوره زمونه اونا هم این کارا

نیست. به فهم و عقل و شعور و ..... اوههههه.... خیله خوب بابا. کوتا بیا کشتی منو. چشم یه راه دیگه پیدا میکنم. حاال 

ردا بشینم بکوب تحقیق کنم. بعد با اجازت شدیدا خوابم میاد و امشب میخوام بخوابم و به پیمان فکر کنم تا از ف

روپوش روسریش رو در میاره و با همون گرمکن میره توی تخت و کت پیمان رو هم کنارش به لبه تخت میزنه و 

زیر لب جای مامان یه کم خودش رو خفت میده که باز تو با لباس بیرون رفتی تو تخت. این عادت رو کی میخوای از 

جواب، همون بهانه های همیشگی رو سر هم میکنه که مامان جان روپوش روش  سرت بیرون کنی. و باز خودش در

تنم بوده با شلوارم که جایی نشستم که و ادامه میده اصال هم بوی دود نمیده. خیاالت برت داشته شما. بعد لبخندی 

 میزنه و کم کم خواب آروم و شیرینی به چشماش میاد و بیهوش میشه.

 

ش بی وقفه نتیجه تحقیقش رو مقابل بابک میگذاره و : بیا. دیگه خوب بد همین از دستم بر بعد از چهار روز تال -

 میومد که میبینی.

 بابک لبخند میزنه و در حالیکه با دقت برگه های نادیا رو زیر و رو میکنه: -

دیا میگذاره و نادیا با دقت واقعا عالیه نادیا. کارت از منم کاملتره. بیا ببین. همزمان برگه های خودش رو مقابل نا

 روی برگه ها خم میشه و گاهی بعضی جاها انگشت میگذاره و از بابک میخواد که مطلبی کم یا زیاد کنه. 

بابک این قسمت رو به نظرم حذف کنی بهتره. میره تو یه بحث دیگه. خیلی با بحث ما مرتبط نیست. عالوه بر اون  -

 برا درک این قسمت و خوب از موضوع اصلی باید خارج بشی.مجبور میشی که توضیحی اضافه کنی 
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به جاش میتونی..... توی برگه های خودش سر خممیکنه و بعد از چند ثانیه باال پایین کردن برگه ها، برگه ای رو در 

ارج میاره و رو به بابک.... آها بیا این قسمت رو بگذاری بهتره. هم یه توضیح مختصر دادی هم اینکه از بحث خ

 نشدی. موافقی؟

 بابک با لبخند نگااهی به چهره خسته نادیا میکنه و : -

واقعا کارت حرف نداره دختر. یعنی جای یه واو رو هم خالی نذاشتی. خوب تا تو یه نسکافه بخوری من اینا رو جمع و 

 جور میکنم یه مقدار و بعد بریم پیش راستین.

 میکنه: سرش رو روی دو دستش میگذاره و زمزمه -

 ساعت خوابیدم. 21وای بابک انقدر خوابم میاد که حد نداره. این چهار شب، رو هم ،به زور 

تا تو اینا رو مرتب کنی من یه کم بخوابم. بعد با خستگی چشماش رو روی هم میگذاره. ثانیه ای بعد کوله اش رو از 

 ذاره روی اون و دوباره چشماش رو می بنده.روی زمین بر میداره و روی میز کتابخونه میگذاره و سرش رو میگ

شاید به زور نیم ساعت میخوابه اما وقتی با صدای آروم بابک چشماش رو باز میکنه احساس میکنه یه خواب سیر 

کرده. با گیجی ثانیه ای نگاهش رو به دور و بر میدوزه و بعد کم کم خواب از سرش میپره و نگاهش رو به بابک 

 ی خش دار از خواب:میدوزه و با صدای

 تموم شد؟ -

آره. احتمال زیاد یه تغییراتی باید روش بدیم و یه کم و زیاد کردنایی هم داره ولی بهتره با خوده استاد این  -

 تغییرات آخر رو انجام بدیم که دیگه دوباره کاری نشه.

 اریم.که کالسش تموم میشه باهاش قرار د 3395حاال پاشو بریم دفترش که برا ساعت 

 با اخم کوله اش رو از روی میز بر میداره و : -

. این چه موقعه قرار گذاشتنه؟ چرا یه بار 5کالس داریم تا  0ای بابا. پس ناهار چی میشه؟ بعد از ظهر هم ساعت 

 بهش نمیگین وقت ناهار برا ناهار خوردنه نه درس خوندن. اه. 

پاشی راه بیفتی زودتر کارمون تموم میشه و میرسی یه ساندویچی خاله غر غرو بسه هر چی غر زدی. اگه زودتر  -

 چیزی هم بخوری قبل کالس.

اصال میدونی چیه؟ تو خودت برو. چهار روزه از زندگی افتادم دیگه امروز نای بی ناهار موندن رو ندارم. تازه اون  -

ش. الزمم نیست اصال بگی من کمکت که اصال با من کار نداره. تو گفتی من کمکت کنم که کردم. برو خودت پیش

 کردم.

واقعا نمیخوای بیای؟ خیلی طول نمیکشه. اگه همین االن راه بیفتی میریم و سریع تموم میشه کاراش و میرسی یه  -

 ساندویچی چیزی بخوری قبل کالس.

ال یک کلمه دیگه از دستش رو توی هوا تکونی میده و با بی حوصلگی زمزمه میکنه: کوتا بیا تو رو قران. اصال ح -

درس شنیدن رو ندارم. میخوام برم فقط غذا بخورم. میرم یه رستوران میشینم یه چلو کباب بخورم. به هیچی هم جز 

 غذام نمیخوام فکر کنم.

 ها؟؟؟؟؟؟؟؟ تنهایی؟ کوتا بیا نادیا. تنهایی کی میره رستوران؟ -

ی نیست. وقتی هوس میکنی چلوکباب بخوری و هیشکی با لبخندی محو جواب میده: من. عادت دارم. چیز عجیب -

 هم نیست که باهاش بری عادت میکنی خودت بری و از خجالت شکمت در بیای و لذت ببری از غذات.
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 آخه نادیا خانم کی تو انقالب میره چلو کبابی؟ -

ه یکی وسط شهره یکی کوتا بیا بابک. غذا ، غذاست. همشونم یه آشغال به خوردت میدن. فقط یکی باالی شهر -

 پایین شهره. منم بادمجونه بمم هیچیم نمیشه. پس خیالت راحت. بعد میخنده و ادامه میده البته اگه ناراحت. بای.

 پس من میگم تو هم یه بخشش رو انجام دادی ولی االن رفتی ناهار بخوری و برای همین با من نیومدی. -

 . فعال.برا من فرقی نمیکنه. هر چی میخوای بگو -

 

.... 

 

 سالم استاد. -

وارد دفتر پیمان میشه و نگاه پیمان در حین سالم کردن با بابک به پشت سرش و در انتظار میمونه. اما در کمال نا  -

 باوری میبینه که در بسته و خبری از نادیا نیست.

 سالم. چه خبرا؟ تحقیق چطور پیش رفت؟ -

 مک کردن و الحق کارشون از نظر من که هیچ ایرادی نداره. عالی. واقعا خانوم راد خیلی ک -

 خودشون کجا هستن؟ پس چرا نیومدن؟ -

راستش ساعت سه کالس داریم و ایشون هم یه کم خسته بودن. اینه که گفتن میرن یه ناهاری بخورن و کمی  -

م. بعد برگه ها رو روی میز استراحت کنند. قرار شد اگر مشکلی بود من اضافه یا کم کنم و دیگه تمومش کنی

 کنفرانس اتاق پهن میکنه و با اشاره پیمان روی صندلی میشینه و شروع به بررسی میکنند.

پیمان ناگهان با نگاهی جدی و پر اخم نگاهش رو به صفحات پایانی میدوزه و ادامه میده: اسباب صقوط خیار با کی  -

 بوده؟

ی به نظرش ایراد دار نمیرسه. شاید خیلی کامل نباشه اما واقعا در حد دادن بابک نگاهی به مطلب میندازه اما چیز -

 یه اطالعات کافی برای خواننده به نظرش ایرادی نمیاد. پس با خیالی راحت رو به پیمان ادامه میده:

 با خانومه راد بوده ولی به نظر من کامله و مشکلی نمیبینم. چطور؟

ها باال و پایین میکنه و بعد ادامه میده: به این میگین کامل؟ مامال معلومه از سر  با عصبانیت نگاهش رو روی برگه -

 باز شده.

بابک دوباره نگاهش رو بین برگه ها میچرخونه و ادامه میده: اما در حدی که خواننده رو به انتهای موضوع برسونه  -

 قوطش. فکر نمیکنم نیازی باشه.واقعا کامله. ما اصل تحقیقمون روی خود خیار غبن بوده نه اسباب س

 باهاشو ن تماس بگیرین بگین همین االن بیان. -

بابک نگاه ملتمسش رو به چشمای جدی و عصبی پیمان میدوزه و تو ذهنش زمزمه میکنه نه. واقعا این بد اخالقی  -

ه. حقش جز تشکر حقش نیست. این دختر پدرش در اومده. تا همین جا هم خیلی بیشتر از اونچه باید کار کرد

 نیست. نباید ناراحت بشه. 

 پیمان با عصبانیت سرش رو دوباره باال میگیره و ادامه میده: نشنیدین؟ گفتم بگین همین االن بیان. -

ببینید استاد هر مشکلی هست بگید من خودم حل میکنم. بهم یه نیم ساعت زمان بدین این قسمت رو کاملتر  -

 اقعا خسته بودن. دیگه زیادیه بازم بخواین رو تححقیق کار کنند.میکنم خودم. خانومه راد و

 پیمان دوباره با جدیت ادامه میده: وقتی کاری رو تقبل میکنن باید درست و کامل انجام بدن.  -
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وظیفه خودشونه که ایرادات رو رفع و مبحثشون رو کامل کنن. باهاشون تماس بگیرید و بیش از این وقت رو تلف 

 ون کم کاری نیست. زمان میبره.نکنید چ

 بابک ناچار گوشیش رو در میاره و شماره نادیا رو میگیره. -

با بوق دوم گوشی رو خندان بر میداره و : شالم بابکی. ببینم نکنه کارت تموم شده به این سرعت زنگ زدی با هم  -

 اب فروشی ها چرخ میزنم تا برسی. بای.بریم ناهار؟ ببین بدو اگه بیای هنوز نرفتم تو رستوران. یه کم این کت

 بابک سریع و قبل از اینکه نادیا تلفن رو قطع کنه : نادیا... نادیا ببین یه مشکلی پیش اومده. -

 ها؟؟؟؟؟؟؟؟ چیه؟ -

ببین قسمت پایانی تحقیق به نظر استاد یه مقدار ناقصه و چون قسمت تحقیقی تو بوده استاد میگن خودت باید بیای  -

 مقدار دست کاریش کنی. سر...یه 

نادیا با حرص حرف بابک رو قطع میکنه و : عمرا. بمیرمم نمی یام. ولم کن تو رو خدا. بهش بگو بهانه بیخود نیاره.  -

 خیلی هم کامله. تازه اصال موضوع ما اون بحث نبوده که. در همین حد اطالعات که گذاشتم زیادی هم هست. 

له میگیره و زمزمه وار و با صدایی آروم ادامه میده: نادیا جان من پاشو بیا. گیر داده هیچ بابک کمی از پیمان فاص -

 جوره هم کوتا بیا نیست. بیا خودم کمکت میکنم سریع جمع و جورش میکنیم و میریم ناهار. دنبال شر نگرد.

ه کم و کسری هاشو درست کنه. تا اه ولم کن تو رو قران. الکی داره بهانه میگیره. بهش بگو ناراحته خودش بشین -

 همین جا هم از سرش زیاده. من نمیام.

با عصبانیتی کنترل شده حرفش رو قطع میکنه: خانومه راد یاد بگیرین یا کاری رو انجام ندین یا وقتی انجام میدین  -

تحویل بدین. اگر  درست و کامل انجام بدین نه که سنبل کنید. در ضمن این وظیفه شماست که این تحقیق رو کامل

 قرار بود به قول شما خودم کم و کسری هاش رو درست کنم از اول خودم تحقیق میکردم و به شما نمی گفتم. 

نادیا الل شده و با بهت تنها به صدای خشمگین پیمان گوش میده. هیچ نرمشی تو این صدا نمیبینه. هنوز تو شوکه  -

 های نادیا رو خودش شنیده؟؟؟؟ که چطور تلفن دست پیمانه و آیا تمام حرف

 متوجه شدید خانومه راد؟ همین االن میاین اینجا بدونه اتالف وقت. خدانگهدار. -

 

.... 

 

با اخم سالم میکنه و وارد اتاق میشه و بی تعارف روی اولین صندلی لم میده و کوله اش رو هم روی زمین میندازه و  -

 روی کاغذها خم میشه:

 داره؟ کجاش ایراد -

 با جدیت نگاهش رو از روی برگه ها بلند و به نادیا میدوزه: سالم خانومه راد. -

 با حرص زیر لب جواب سالمش رو میده و ادامه میده: پرسیدم کجاش ایراد داره: -

.... یکی از شرطای سقوط رو عنوان کردید تصرف مغبون در مال... بعد از بین برگه ها، برگه ای رو در میاره و  -

 اینجا.

 خوب؟؟؟ ایرادش چیه؟ -

فرض کنید من هیچی در مورد این مطلب نمیدونم از این جمله شما چی باید دستگیرم بشه؟ اصال چیزی دستگیرم  -

 میشه؟
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خوب دستگیر شدن نداره. خیلی واضحه یعنی که یکی از چیزهایی که باعث میشه دیگه شمای مغبون)کسی که  -

م معامله ای( نتونی به دلیل این ضرر فاحشی که متحمل شدی، مغامله رو به هم بزنی، ضرر فاحش کرده از انجا

 تصرفتون در اون مال مورد معامله قرار گرفته ست.

خوب دقیقا منظورم همینه. چه جور تصرفی؟ اصال چه معنی ای از تصرف کردن دارین؟ چه زمانی تصرف صورت  -

 بگیره؟

 دش بره بگرده پیدا کنه.ای بابا. من چمیدونم. خوب خو -

خانومه راد یه کم جدی بگیرید کار رو. شما دارین یه تحقیق روی این مطلب انجام میدین. تحقیقی که باید تمام  -

سواالت احاتمالی و معمول ذهنه خواننده تون رو پاسخ بده. اگه قرار باشه هر سوالی براش پیش اومد خودش بره 

 ازیم دور از همین االن که سنگین تره.تحقیق کنه که تحقیق شما رو بند

با حرص و ناراحت از انتقاد پیمان از روی صندلی بلند میشه و به سمت در میره و همزمان در جواب پیمان با صدایی  -

 بلند تر از حد معمول ادامه میده:

 پس همین االن بندازینش دور و خودتون یه تحقیق کامل بنویسین. با اجازه.

ت روی صندلی نیم خیز میشه. خبری از پیمان عاشق نیست. نادیا فقط یه دانشجوست تو اون لحظه. با عصبانی -

دانشجویی که تحقیق ناقصی تحویلش داده و باید تحقیقش رو کامل کنه. عادت به این سر کشی های بی جا اون هم 

 ه میده:تو درس و کار نداره. نگاهش رو به چشمای نادیا میدوزه و با صدایی بلند ادام

خانومه راد بر گردید و به جای جنجال بی جا بشینید و نواقص تحقیقتون رو کامل کنید. عادت کنید وقتی از کارتون  -

ایراد گرفته میشه به جای ناراحت شدن و این رفتارهای بچه گانه سعی کنید کارتون رو تکمیل کنید. اگر بخواید چیز 

با سواد بشین باید اولین چیزی که یاد میگیرید انتقاد پذیر بودن باشه و یاد بگیرین و فردا یه حقوقدان درست و 

دومین چیز تالش برای حداکثر تالش و در نهایت ارائه یه کار بدون نقص باشه. قطعا ایرادی که من گرفتم خودتون 

ه از زیر کار در هم به ذهنتون رسیده اما با یه جواب سر باالی خوب به من چه خودش بره هر سوالی داشت پیدا کن

رفتید. واقعا انتظار چنین کم کاری ای رو از شمایی که سر اون کنفرانس سوالتی کامال زیر ذره بین رفته پرسیدید 

 نداشتم. حاال هم بهتره بشینید و به جای اتالف وقت تحقیق رو کامل کنید.

 میشینه: باید چیکار کنم:نادیا ناخوداگاه تسلیم کالم پیمان میشه و عقب گرد کرده و روی صندلی  -

پیمان تو قالب استادیش فرو میره و شروع میکنه به توضیح مطلب: تصرف مغبون در مال یا پس از آشکار شدن  -

غبن است و یا پیش از آن. در فرض اوّل، چنانچه بیانگر رضایت وى از معامله باشد موجب سقوط خیار مىشود. 

گندم رو خریده و بعد شروع میکنه به تبدیل گندم به آرد برای پختن نان، )یعنی اگر این تصرف کردن خریدار مثال 

که اگه بشه از این کار خریدار فرض کرد که راضی بوده به این اختالف فاحش قیمت در نتیجه حق و اختیار فسخ 

ا تصرف قبل از بنابر نظر اکثریت فقه -معامله براش از بین میره و دیگه نمیتونه معامله رو بر هم بزنه.( همچنین

یا مانع بازگرداندن آن  -مانند آنکه آن را بفروشد -آشکار شدن غبن اگر موجب خروج مال از ملک مغبون گردد

موجب سقوط خیار است. ولی سایر تصرّفات قبل از آشکار شدن  -مانند آنکه برده خریدارى شده را آزاد کند -شود

 غبن موجب سقوط خیار نمیشه.

د و البته در حد مختصر برای اینکه سوال ذهن خواننده ات رو پاسخ داده باشه. حاال باید بشینی این کله مطلب بو -

 این مطلب رو از منابعی که در اخیار داری کامل کنی و بسطش بدی و این قسمت اضافه کنی.
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نه رو به پیمان: این نادیا بی هیچ حرفی نگاهخش رو ثانیه ای به برگه هاش میدوزه و بعد به بابک و بعد نا امیدا -

 کاری که میگین خودش یعنی چهار ساعت کمه کم. 

پیمان کمی نرم میشه و ادامه میده: اگه با حواس جمع و سریع شروع کنید من هم بهتون کمک میکنم تا سریعتر  -

 تموم شه. 

 من لپ تابم تو ماشینه. -

ه و زمزمه میکنه: میتونید با لپ تاب من کار کنید. حاال لپ تابش رو از روی میز بر میداره و مقابل نادیا قرار مید -

سریع شروع کنید تا من و آقای نیکنام هم بقیه برگه ها رو یه چک بکنیم و بعد بیایم کمک شما. فقط با حواس جمع 

 و با دقت کار کنید.

 

بکنه ثانیه ای زیر  نادیا با حرص روی کاغذهای جلوش خم میشه و بیشتر از اونکه بخواد حواسش رو جمع کارش

چشمی به پیمان نگاه میکنه و بعد سرش رو پایین میندازه و چند تا فحش نثارش میکنه و دوباره یه نگاه دیگه و 

دوباره چند تا فحش و غر غر دیگه. با حرص یه دستش رو زیر چونه اش میگذاره و دست دیگه اش رو روی موس 

 لپ تاپ و روی صفحه باال پایین میکنه. 

هان خنده شیطانی ای روی لبش میشینه و فراموش میکنه که پیمان چطور برج زهرماری بوده و باید االن چیکار ناگ

کنه. دستش به سمت پوشه عکس های پیمان میره و حس کنجکاویش برای دیدن عکسهای داخل لپ تاپ پیمان هر 

به پیمان و بابک نگاه میکنه. هر دو سرگرمه لحظه بیشتر و بیشتر میشه. اینبار نگاه نگرانش رو باال میبره و سریع 

کارن. خیالش کمی راحت تر میشه و روی پوشه کلیک میکنه و ثانیه ای بعد وارد گالری عکس های پیمان میشه. تمام 

حواسش به عکس ها میره. اغلب عکس ها پیمان با دوستاش و یا پدر و مادرشه. نگاهش رو به عکسی میدوزه که 

و مادرش ایستاده و یه دستش رو پشت کمر مادرش گرفته و لبخند روی لبهای هر سه شون  پیمان در کنار پدر

میدرخشه. ناگهان غم بزرگی توی چشماش میشینه. و تو همون لحظه ذهنش شروع به چرخ زدن تو عکسای خودش 

روم آروم از میکنه. هر چی بیشتر دنبال عکسی مثل این عکس میگرده کمتر چیزی پیدا میکنه. قطره اشک سمج آ

چشمش پایین میاد و با حسرت روی عکس دست میکشه. یادش میاد که همیشه هر عکسی که تو عروسی یا مهمونی 

هم میخواستن بندازن مامان و باباش انقدر گرم بحث های کاری همیشگیشون بودن که یا بی خیالش میشدن و یا 

 شیش نفر دیگه هم تو عکساشون سر در میاوردن. 

حرص تکون تکون میده تا این افکار مزاحم رو از ذهنش بیرون کنه. دستش رو آروم به سمت صورتش  سرش رو با

میبره تا قطره اشک رو پاک کنه و همزمان نگاهش رو باال میگیره تا مطمئن بشه هنوز پیمان و بابک سرشون گرم 

ترس دستش رو روی موس میگذاره تا  کارشونه. دو تا چشم عصبی رو مقابل صورتش میبینه با یه نگاه پر سرزنش. با

قبل از خرابتر شدن همه چیز صفحه رو ببنده اما نگاه گر گرفته پیمان که خبر از فهمیدن جریان رو میده دستاش رو 

 سست میکنه و نگاهش رو با شرمندگی پایین میندازه. 

و شرمنده تر میکنه. نادیا سرش  پیمان بدون اینکه به خودش زحمت زدن حرفی رو بده با سکوتش نادیا رو عصبی تر

رو پایین میندازه و دستش آروم به سمت موس میره و زیر لب زمزمه میکنه به درک. تقصیر خودته. میخواستی 

مجبورم نکنی به کار کردن. اصال خوب کردم. بعد با حرص به جای بستن پوشه مشغول دیدن بقیه عکس ها میشه. 

لذت به تماشا کردنش ادامه میده که ناگهان با دیدن عکسی از پیمان و کمند در کم کم به حال عادی بر میگرده و با 
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کنار هم به مرز جنون می رسه. کمند یه لباس شب ماکسی مشکی رنگ پوشیده. سرشونه های سفیدش با حریر 

ن هم کت و نازکی پوشیده شده که قسمتی از اون هم از روی شونه اش افتاده و لبخند شیرینی روی لبش نشسته. پیما

شلواری طوسی با کرواتی صورتی رنگ و پیراهنی به همون رنگ. در حالیکه دستاش دور شونه نیمه لخت کمند قفل 

 شده و لبخندی دوست داشتنی لبش رو پوشونده. 

با ناراحتی و حرص عکس رو رد میکنه و اینبار عکسی باز میشه که پیمان دستش رو محکم تر دور شونه کمند گرفته 

ار کمند پدر پیمان و طرف دیگه اش مادر پیمان ایستاده. دلش میلرزه. ناگهانی همه کاخ آرزوهاش رو در حال و کن

فرو ریختن میبینه. دیگه میلی برای ادامه دادن نمیبینه. صفحه رو میبنده و فلشش رو باز کنه و سرش رو به کارش 

 گرم میکنه. 

مرکزش رو به هم میزنند. با ناراحتی دستاش رو محکم دو طرف مدام تصاویر جلوی چشمش میان و تقریبا تمام ت

سرش میگیره و با خودش زمزمه میکنه نه نادیا. بسه. خواهش میکنم بهش فکر نکن. اصال مگه آدم قحطه. بابک رو 

ببین. هم مهربونه هم سنش به تو خیلی نزدیکتره هم هر چیزه دیگه ای که فکر کنی داره. پیمان رو فراموش کن. 

دیدی کمند رو؟ اون به درد پیمان میخوره. تویی که طاقت یه اخم پیمان رو هم نداری، تویی که از یه حرفش اینجور ن

بهت بر میخوره میخوای چطوری یه عمر باهاش زندگی کنی؟ هان؟ میخوای جز اون دسته ای بشی که چشم بسته و 

دراز تر بر میگردن و انگ مطلقه رو هم باید با با دلشون میرن ازدواج میکنن و به سال نکشیده هم دست از پا 

خودشون بکشن؟ بی خیال شو نادیا. کمه کم پونزده سال ازت بزرگتره. به چه دردیت میخوره احمق. ببین بی خیال 

همه چی شو و یه یه ساعت حواست رو بده به کارت و این تحقیق کوفتی رو تموم کن و پاشو دست بابک رو بگیر و 

حسابی بخور و بعدم دور پیمان رو خط بکش. خالص. انقدرم ادای این عاشقای دلشکسته رو در نیار که برو یه ناهار 

 اصال بهت نمی یاد. 

دوباره مشغول کارش میشه. اما تصویر پیمان و کمند هر لحظه جلوی چشمش پر رنگ تر میشه. خنده هاشون دیوونه 

قریبا بی فایده ست کار کردنش. اعصابش به هم ریخته و فکرش اش میکنه. نگاهی به صفحه مقابلش میکنه و میبینه ت

مشغول تر از اونیه که بخواد تمرکزی روی کارش بکنه. در نهایت دستش به سمت پوشه بازی ها میره و روی بازی 

ورق میره و بازش میکنه و سخت ترین مرحله اش رو میگذاره و بازی رو شروع میکنه. کم کم تمام حواسش مشغول 

 میشه و همه چیز رو فراموش میکنه. بازی

تقریبا اواخر بازی بوی گس پیمان رو نزدیک خودش حس میکنه اما تمام حواسش رو میده به بازیش و با خودش 

زمزمه میکنه بسه احمق جون. انقدر فکر و خیال مفت نکن. باز بوی عطر این اومد تو دست و پاتو گم کردی. انقدر 

با حرص روی دکمه  game overل. با حرص بازیش رو ادامه میده و با دیدن واژه که بهش فکر میکنی. بی خیا

خروج بازی میزنه و نفسش رو بیرون میده و همزمان چشمش به صندلی کناریش میخوره و پیمان که با نگاه 

ترسناکش نشسته کنارش و سرش توی لپ تاپ نادیاست. نگاهش به همون تلخی و ترسناکی اولین دیدارشون و 

 همون زمانی که از نادیا تقلب گرفته بود، میموند. نادیا تقریبا الل شده بود و نگاهش رو روی لپ تاپ زوم کرده بود.

 پیمان با لحنی عصبی و پر تمسخر رو به نادیا نگاهش رو به چشماش میدوزه و :

کارمون تموم شد. مال شما هم خوب تا کجا پیش رفتید خانومه راد؟ ساعت ده دیقه به سه ست. من و آقای نیکنام  -

 قاعدتا باید تموم شده باشه. بدین ببینم. 
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بعد بدونه اینکه منتظر عکس العملی از نادیا بمونه لپ تاپ رو از زیر دستش میکشه و جلوی خودش قرار میده و 

و رو به  دست نخورده و صفحات باز میدوزه. بعد از چند ثانیه سرش رو باال میگیره wordنگاهش رو به صفحه 

 بابک میکنه:

 آقای نیکنام بهتره شما زودتر برین تا به کالستون برسین. خانومه راد هنوز کارشون تموم نشده اینطور که میبینم. -

بابک دهن باز میکنه حرفی بزنه که نگاه خشمگین و طوفانی پیمان وادار به سکوتش میکنه و سرش رو پایین میگیره 

 ه.و آروم از دفتر بیرون میر

 تو آخرین لحظه صدای پیمان سکوت رو میشکنه:

 در رو نبندید. -

 بابک از در بیرون میره و پیمان با عصبانیت لپ تاپ رو جلوی نادیا بر میگردونه و نگاهش رو به چشماش میدوزه و :

 خوب؟؟؟؟؟؟؟؟ من منتظرم. فکر میکنم یه توضیح بهم بدهکار باشین. اینطور فکر نمیکنید؟ -

 ا سرش رو پایین میندازه و سنگر سکوتش رو حفظ میکنه.نادی

 پیمان عصبی بهش چشم میدوزه:

توضیح بدین. لپ تاپ میگیرین که تحقیقتون رو کامل کنید بعد یه سری از توی گالری عکسای من سر در میارین.  -

ی میکنی؟ کارت وقتی ناقصه بعد از توی بازی سر در میارین. این بچه بازی ها چه معنی میده؟ با کی داری لجباز

انتظار نداری که برات به به چه چه کنم. هان؟ به جای اینکه کارت رو انجام بدی مثه بچه ها با من لج کردی. بهتره 

به جای این سکوت جوابم رو بدی. اگه کار غلطی هم میکنی انقدر جرات داشته باش که سرت رو باال بگیری و یا 

 ی نه مثل آدمای ترسو سرت رو بندازی پایین و سکوت کنی.دلیل بیاری یا عذر خواهی کن

 نگاهش ناگهان شعله ور میشه. سرش رو باال میگیره و چشم میدوزه به پیمان و با صدایی زمزمه مانند:

 من ازت نمی ترسم. کار خالفی هم نکردم. حوصله تحقیق کردن نداشتم. دلم میخواست بازی کنم.  -

 میکنه و ادامه میده:با پوزخند حرفش رو قطع 

 و حتما دلتم میخواست که تو پوشه خصوصی منم فضولی کنی و عکسای منم ببینی؟ نه؟

 ناگهان و بی اختیار خنده میشینه روی لباش و زمزمه میکنه:

 خوب معلومه. دلم نمیخواست که نمی دیدم.  -

شستم تا تحقیق رو کامل کنی. تا وقتی هم باشه. مشکلی نیست. منم چیزی که زیاد دارم وقت و صبر و تحمله. ن -

 تموم نکردی هیچ جا نمیری.

 بیشتر باز نیست. 6دانشگاه تا  -

دفترم قرار دارم با کسی. میریم دفتر من. اونجا هم تا نصفه شبم بازه.  1قرار نیست تو دانشگاه بمونیم. من ساعت  -

 خیال شما راحت راحت.

 راستین با یه دختر تو یه فضای بسته نمیشینن. هه هه. ولی استاد محترم من آقای -

 شایدم نشستن. شما به خودت وعده نده خانوم. -

 

نادیا تو ذهنش سریع مشغول سر هم کردن جمالتی با حد اکثر متلک میگرده تا نثار پیمان بکنه. ناخوداگاه 

آقا. نگاهش باال میره و پیمان رو  شمشیرش رو از رو می بنده و با خودش زمزمه میکنه بلدم چطور حالت رو بگیرم
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میبینه که تقریبا تمام وسایلش رو جمع و جور کرده و میزش رو مرتب و در حال پوشیدن کتش و برداشتن کیف لپ 

 تابشه. 

 برگه های نادیا رو جمع و جور میکنه و دستش رو به سمتش دراز میکنه:

 اینم برگه هاتون.  -

 من با شما نمیام. دلیلی... -

 پیمان پوزخندش رو میخوره و با نگاهی متاسف چشم میدوزه به نادیا و کالمش رو قطع میکنه و ادامه میده:

مشکلی نیست. اتفاقا اینجوری بهتر هم هست. این برگه هاتون. تا فردا فرصت دارین تکمیلش کنید. فردا  -

تون رو با کار و درس قاطی نکنید که ازتون نا میبینمتون و میگیرم برگه ها رو. در ضمن بهتره لج بازی های کودکانه 

 امید بشم.

با حرص شروع میکنه به خودش بد و بیراه گفتن. دختره احمق عوضی. میمردی اون دهنت رو دو دیقه می بستی تا 

اینجور ضایع نشی؟ خوردی نانادی خانوم. اون مغز پوکت و به کار مینداختی میفهمیدی که از اولم نمیخواست ببرتت 

فترش اونم با همچین عقاید مزخرفی که داره. فقط باید الل میشدی که خدا رو شکر اینجور وقتا میمیری اگه الل د

 شی. 

هنوز در حال کلنجار رفتن با خودشه که پیمان با نگاهی خیره از کنارش میگذره و خدانگهدار کوتاهی میگه و کم کم 

 دور و دور تر میشه.

میدوزه و ناله میکنه حاال آیه خدا غلط میشد اگه بهم میگفتی بیام دفترت. کاش بی نگاهش رو به پشت سر پیمان 

 حرف رفته بودم. اینجوری ال اقل یه چند ساعت باهاش بودم و شایدم میبردم رستوران. خجالت داره نانادی. واقعا که.

ثانیه ای بعد سوار ماشینش به سرش رو پایین میندازه و سالنه سالنه به سمت انتهای کریدور و آسانسور میره و 

 سمت خونه میره. 

تمام طول راه اون نانادی سرکش تو وجودش بهش راههای مختلف لجبازی با پیمان رو یاد میده و طرف آروم و 

منطقی وجودش راههای تکمیل تحقیق و در نهایت لبخند رضایت پیمان رو دیدن. طرف منطقی به زبون میاد... باید 

کنی. فردا میخواد تحقیق رو ازت. طرف سرکش پاسخ میده من که فردا اصال دانشگاه ندارم که تا فردا تکمیلش 

بخواد بگیره. تلفنم رو هم خاموش میکنم که حالش جا بیاد و بخوره تو دیوار. فکر کرده کیه که به من امر و نهی کنه. 

و خفه میکنی و برا خاطرش چشم دیدنه کیه؟ واقعا دوباره برات توضیح بدم کیه؟ همونیه که از عشقش داری خودت

کمندم نداری. همونیه که آرزوته یه عزیزم بهت بگه. من؟؟؟؟ من؟؟؟ برو بابا. جمع کن این حرفا رو. سن بابای منو 

داره مرتیکه عوضیه بد خلقه جدی عصبی. میخوام صد سال سیاه چشمم بهش نیفته. هه... تو که راست میگی. ولی از 

دست آوردنه پیمان هر چی باشه لج و لجبازی نیست. سعی کن یه کم بزرگ بشی. این راهش من میشنوی راه به 

 نیست. دیگه خود دانی.

با ترمز محکم و ناگهانی جلوی خونه پارک میکنه و کیفش رو بر میداره و با حرص در رو میبنده و پشت در خونه به 

ه ای تصور میکنه که مامان در رو روش باز میکنه و عادت همیشه اول دستش رو میگذاره روی زنگ و تو ذهنش ثانی

یه کم سرش غر میزنه که چه خبره دستت رو گذاشتی رو زنگ. سوخت. ناخوداگاه پوزخندی رو لبش میاد و دستش 

از روی زنگ پایین و به سمت زیپ کیفش میره تا کلید رو بر داره که در کمال نا باوری در باز و مامان رو با قیافه ای 
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و اخمایی در هم میبینه. مثل شوک زده ها چشم میدوزه به صورت مامان که صدای مامان به حال برش  شاکی

 میگردونه:

 چیه دستتو گذاشتی رو زنگ عین طلبکارا. تو کی میخوای بزرگ بشی آخه؟ ها؟ -

میبوسه و  خنده عمیقی روی صورتش میشینه و ناخوداگاه به سمت مامان هجوم میبره و درحالیکه گونه اش رو

 میخنده:

 خوب من از کجا میدونستم این مامان بد اخالقم این موقع روز تو خونه ست. فکر کردم هیشکی نیست. -

برا همین دستتو گذاشته بودی اونجور روی زنگ؟ معموال آدمای عاقل وقتی میدونن کسی خونه نیست خودشون  -

 در رو با کلید باز میکنن نه که زنگ رو بسوزونن.

 اوه.... سخت نگیر مامانی. حاال چی برا ناهار داریم؟ -

 یه نگاه به ساعتت کردی؟ چهار بعد از ظهره. چه وقته ناهاره این موقع؟ -

آخ آخ مامان دست رو دلم نذار که خونه. گیر یه استاده عوضی افتاده بودم امروز که از ناهار خوردنم انداختم.  -

 داشتم براش تحقیق تکمیل میکردم.

 مامان با نگاهی متعجب چشم میدوزه به نادیا و با انگشت بهش اشاره میکنه و :

هیشکی هم نه و تو. یه چیزی بگو آدم باورش بشه نانادی. اونجور ولو نشو با لباس بیرون رو مبل. پاشو برو لباساتو  -

 بر دار از این وسط. عوض کن بیا یه کم از غذای فردا بخور. یه چیزاییش آماده شده. اون کوله ات رو هم

 توی چارچوب در می ایسته و به سمت مامان بر میگرده و با تعجب زمزمه میکنه:

چی؟ غذای فردا؟ مامان اینجا چه خبره؟ روز چهارشنبه بعد از ظهر میام میبینم مامان خونه ست. بعد میبینم اومده  -

 اریم؟خونه داره برا فردا غذا درست میکنه. اینجا چه خبره؟ مهمون د

آریانا امروز صبح زنگ زد که فردا شب مهمون داره برا شام. گفت مهموناش رسمی اند و رو در وایسی دار و سن  -

باال. میخواد غذای خونگی بده بهشون. منم فردا باید برم کرج. در نتیجه دیر میرسم خونه. اینه که گفتم امروز که 

 سرم خلوت تره بیام غذا رو آماده کنم.

رو با گیجی توی اتاق میچرخونه و بعد از چند لحظه ناگهانی از تخت پایین میاد و چشم میدوزه به ساعت نگاهش 

بعد از ظهر رو نشون میده. با خودش زمزمه میکنه تو نوبری نانادی. خجالتم خوب چیزیه.  2روی دیوار. ساعت دقیقا 

یعنی جای مامان خالی که حالتو حسابی جا بیاره.  دیگه از لنگ ظهرم اونور تره. خوبه دیشبم ساعت ده خوابیدی ها.

لبخندی میزنه که ناگهان یاد چیزی می افته. صدا دوباره زمزمه میکنه دیدی تحقیقه رو هم کامل نکردی؟ حاال 

میخوای چی جواب پیمان رو بدی؟ سریع گوشیش رو از زیر بالشتش بر میداره و چشم میدوزه به صفحه اش. یه ده 

 از آریانا و یه میس کال از سارا. سه تا اس ام اس. اس ام اس ها رو باز میکنهتایی میس کال 

 .... نانادی؟ خوابی؟ پاشو بابا....

 .... نانادی مگه کوه کندی؟ تو که دیشبم ده خوابیدی اه پاشو دیگه.....

اری پاشو برو یه دوش بگیر. .... ماشاال نانادی یعنی وقتی میخوابی با مرده فرقی نداری. تو رو جون هر کی دوست د

خودم رو میرسونم. مامان اینا  7اون شیرینی ها رو هم تو ظرف بچین. میوه ها رو هم در بیار تو دیس بچین. من تا 

 هم همون موقع ها میرسن. یهو میبینی مهمونام هم زود میان زشته هیچی آماده نباشه....

 گوشی رو بر میداره:با خنده شماره آریانا رو میگیره. با اولین زنگ 
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چه عجب. باالخره پاشدی. ساعت دو ظهره ها. ده دفعه بهت زنگ زدم. شماره خونه رو گرفتم. اس ام اس زدم. هر  -

 کی بود دیگه پا شده بود.

 خیله خوب بابا. غر غرو. خوب خسته بودم. -

خوندن و کار کردنی. موندم تو میدونم. انقدر که زحمت میکشی و شب تا صبح بی خوابی میکشی و مشغول درس  -

 ازدواج کنی میخوای چیکار کنی.

 بلبل زبون. اگه کارایی که گفتی کردم. -

خیله خوب حاال قهر نکن. بدو برو یه دوش بگیر و کارایی که گفتم رو بکن. راستی خودتم شب یه لباس رسمی  -

 باید بپوشی. اگه نداری برو بخر.

 چه صیغه ایه؟جانم؟؟؟؟؟؟؟ لباس رسمی دیگه  -

لباس رسمی یعنی یا یه پیراهن مرتب و خانومانه و تا زیر زانو یا یه شلوار زنونه و بلوزه شیک و مرتب زنونه. و  -

 قطعا نه شلوار جینه پاره پاره و تاپ یا گرمکن.

نشستن پیشه یه مگه میخواد خواستگار بیاد که باید خودمو عین دلقکا کنم. در ضمن مهمونه تو هست ها. اصال حال  -

 مشت پیر پاتال رو ندارم.

نانادی با من چونه نزن. کاری که میگم رو میکنی. مهمونام رسمی اند و با کت شلوار و کت دامن میان. آبروم رو  -

 نبر. یه بارم جوری که من میگم لباس بپوش. ببین اون لباس سبز یشمی که من برات خریدم رو بپوش اصال.

ن. اونوقت باید همش حواسم رو بدم به دامنم و نشستنم که اینورم معلوم نشه اونورم معلوم نشه. وای نه تو رو قرا -

 بلوزشم زیادی رسمیه. کوتا بیا تو رو قران.

 نادیا کاری که میگم رو بکن. با منم چونه نزن. خیلی کار دارم. فعال. -

فلکس برمیداره و توی ظرف میریزه و روشم  سرسری دندوناشو مسواک میزنه و میره تو آشپزخونه و یه کم کورن

ماست میوه ای و سریع مشغول خوردن میشه. بعد یه دوش میگیره و یه جین به قول آریانا پاره پاره با یه تاپ تنش 

میکنه و پشت میز توالتش میشینه. ناخوداگاه مهمونای آریانا براش مهم شده بودن. دستش به سمت مو صاف کن 

ف کردنه موهاش میکنه. صاف شده اش تا زیر کمرش میرسید. نگاهش رو به صورتش میدوزه و میره و شروع به صا

کرم برنزه رو برمیداره و اول صورت و بعد گردنش رو میزنه و آرایش کامل و بی نقص و در عین حال کمرنگی 

انا رو در میاره و میکنه و موهاشو دورش میریزه از روی صندلی بلند و به سمت کمد میره. لباس پیشنهادی آری

مقابلش میگیره و مشغول تماشاش میشه. یه دامنه تنگه تا روی زانو به رنگ سبز یشمی با یه بلوزه سفید آستین 

کوتاه کمر تنگ و یفه مرونه و جلو دکمه دار. با خودش زمزمه میکنه بدم نیست ها نانادی. فقط باید موقعه نشستن 

اال. از توی کمد صندل های پاشنه بلنده یشمی اش رو هم در میاره و همه رو پاشدن یه کم حواس بدی که دامنت نره ب

 روی تخت میگذاره تا دمه اومدنه مهمونا بپوشه.

 از پله ها پایین و میره تو آشپزخونه و مشغول چیدن شیرینی ها و میوه ها میشه که با صدای هوار مانندی از جا میپره:

 ت گفتم مهمونه رسمی دارم.این چیه پوشیدی نانادی؟ خوبه به -

 چرا داد میزنی دیوونه. حاال کو تا مهمونات بیان. خوب دمه اومدنشون میرم عوض میکنم دیگه. -

 یه باره بگو وقتی اومدن میرم دیگه. ساعت هفت و نیمه. -
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ض کنم. ا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جدی میگی؟ اصال نفهمیدم. پس خودت میوه رو ببر مهمون خونه من برم لباسمو عو -

 راستی مامان اینا نیومدن چرا؟

 االن حرف زدم. تو راهن. میرسن االن. بدو برو حاضر شو.  -

... 

 

با صدای سوت آریانا سرش رو باال میگیره و چشم میدوزه بهش که یه پیراهن مردونه سفید با یه شلوار مردونه 

 سورمه ای تنش بود. با لبخند نگاهش میکنه و در دل تحسین.

 چه خبره بابا. کی میره اینهمه راهو. میگم من نظرم عوض شد برو همون گرمکنت رو بپوش وگرنه رو هوا میزننت. -

 حتما یکی از همون مهمونای نود ساله ات دیگه!!!!  -

 تو از کجا میدونی همه شون نود ساله اند؟ تازه مگه نود ساله ها دل ندارن. -

 پوله خوش تیپه سه سکته ای باشه که حرف نداره. بی برو برگرد بله رو دادم. خوب اگه از اون نود ساله های خر -

 با صدای پر خشم مامان خنده اش بیشتر میشه و مامان با حرص وسط حرفش میپره:

 خجالتم خوب چیزیه. این حرفا رو میزنی فردا مردم باورشون میشه. -

 وای مامان کوتا بیا داریم شوخی میکنیم. -

 نمیگن شوخی. یه کم سنگین باش. به این -

 باز زدی تو حالمون ها. اوف.... -

 پریسا چی کار دخترم داری؟  -

 من کاری به دخترت ندارم. بگو قبل حرف زدن یه کم فکر کنه.  -

 با حرص حرفش رو قطع میکنه ادامه میده:

 و برا من وقت نداشت. شرمنده مامانم اون موقع که باید این چیزا رو یادم میداد سر کار بود -

 سر کار بودم که تو و داداشت راحت زندگی کنین و کم و کسری نداشته باشین. -

 بله حق با شماست. تنها کم و کسری مون عاطفه و محبت بود که اونا هم از نظر شما کشکه. -

 ای بابا. کوتا بیاین شما ها هم. االن مهمونام میان میبینن اینجا میدونه جنگه. -

با صدای زنگ در آتش بس اعالم میشه و آریانا به حالت دو به سمت آیفن خیز برمیداره و ثانیه ای بعد جلوی در سر 

 و صدای خنده ها و سالم و احوال پرسی ها باال میگیره. 

ش دلش گرفته بود و حوصله هیشکی رو نداشت دیگه. به سمت پله ها میره و ثانیه ای بعد وارد اتاقش میشه و اشکا

آروم آروم روی صورتش جاری میشن. صندل ها شو از پا در میاره و آروم روی تختش میره و پاهاشو تو شکمش 

جمع میکنه و سرش رو روی زانوش میگذاره و نگاهشرو به منظره بیرونه پنجره اتاقش میدوزه. نمیدونم چقدر تو 

 ایان میشه.اون حال و هوا میمونه که در اتاق باز و آریانا تو چارچوب در نم

 نادیا؟ بچه شدی نادیا؟ -

 دستش رو روی گونه اش میکشه و اشکاشو آروم با دست پاک میکنه و آروم بوسه ای روی گونه اش میگذاره و :
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دلم نمیخواد اشکاتو ببینم. من و تو که عادت کردیم به این زندگی. االن اشک ریختن نه چیزی رو عوض میکنه و  -

دونه پس بهتره خودتو ناراحت نکنی. بدو یه آبی به صورتت بزن بیا پایین که مطمئنم تو هم نه به عقب برمون میگر

 از مهمونام خوشت میاد. بدو بدو....

.... 

 

آروم از پله ها پایین می اومد و تمام حواسش رو داده بود به راه رفتنش که با اون کفشای پاشنه بلند و دامن تنگ 

نی نگاهی رو روی خودش حس میکنه و سرش رو آروم باال میبره که با تعجب نگاهش مبادا سوتی ای بده که سنگی

روی صورت پیمان میخ میشه. نگاهش رنگ تعجب و خنده و مهربونی و خیلی رنگای دیگه داشت. انقدر محو نگاهش 

نی پیمان روی مبل شده بود که راه رفتن یادش رفته بود و با سکندی ای که میخوره و نگاه نگران و حالت خیز ناگها

به خودش میاد و سریع نرده چوبی کنار پله رو میچسبه و نگاهش رو به زمین میدوزه و تو ذهنش تصویر پیمان رو 

مرور میکنه با کت و شلوار سرمه ای و پیراهن سفید و کرواتی با تم رنگهای سرمه ای و سفید که با وقار روی مبل 

لبخند گرمش. اما نگاه متعجبش چی بود؟ اینم پرسیدن داره نادیا؟ منم  نشسته و پاش رو روی پاش انداخته و اون

 بودم وقتی همیشه تو رو با گرمکن و کفش ورزشی و جین پاره دیده بودم تعجب میکردم. اوهوم. اینم حرفیه. 

گرم و  افکارش رو منظم میکنه و سرش رو باال میگیره و این بار نگاهش رو به مردی همسن و سال پدرش با نگاهی

کت شلوار کرواتی میدوزه با لبخندی دوست داشتنی و پدرانه. دستش رو به طرف مرد دراز میکنه و دست مرد رو 

میفشره و سالم آرومی میکنه. ناخوداگاه اون عکسی که پیمان و پدر و مادرش با هم گرفته بودن تو ذهنش میاد. حقا 

 که خودش از عکسش خیلی دوست داشتنی تره. 

میکنه و اینبار مقابل مادر پیمان دستش رو دراز میکنه و سالم آرومی میکنه که مادرش با حرکتی سریع  عقب گرد

نانادی رو تو آغوش میکشه و بوسه ای آروم روی گونه اش میزنه و برای لحظه ای نگاه دقیقش رو روی صورت نادیا 

 میدوزه و :

 ون. خدا براتون نگهش داره.ماشاال. واقعا دختر خانوم و خوشگلی دارین پریسا ج -

 ممنون سیمین جون. شرمنده میکنید. -

 واقعیت رو گفتم. -

کم دست و پاشو گم کرده بود بدترم میشه. با صورتی گر گرفته به سمت پیمان روم رو میکنه و زیر لب سالم میکنه 

ر حال بیهوش کردنشه و و از خیر دست دادن هم میگذره. نگاه خیره اش هنوز روشه و بوی ادوکلنش کم کم د

 پاهاش سست که دست سیمین جون رو زیر بازوش حس میکنه و همزمان صداش رو:

بیا پیش خودم بشین عزیزم. مامان اینا رو چند باری دیده بودیم. آریانا جان رو هم. ولی شما رو ندیده بودیم.  -

 خوب عزیزم از مامان شنیده بودم دانشجو هستی. چی میخونی؟

 یخونم.حقوق م -

 چه جالب پس مثل پیمان منی. کدوم دانشگاه میری؟ -

 دانشگاه تهران. -

 چه جالب. پس باید زیاد پیمان رو ببینی چون اونم استاد همون دانشگاهه. دوره فوق. -

 بله می بینمشون گاهی.  -
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ود همیشه سرش تو کتاباش و خیلی رشته سختیه. حاال میفهمم چرا تا حاال ندیدیمت. یادمه پیمان وقتی دانشجو ب -

 تحقیق بود. رشته پر کاریه و وقت زیادی میخواد.

با خجالت و گر گرفته نگاهش رو آروم باال میاره و صاف ذل میزنه به چشمای پیمان. انگار منتظر بود دهن باز کنه و 

 و بهش میده. همه چیز رو بگه. اما نگاه آروم و لبخند گرم پیمان ناخوداگاه لبخند و آرامش عظیمی ر

 سال چندمی عزیزم؟  -

 سال سومم این ترم تموم میشه. -

پس کم کم باید آماده بشی برا امتحان وکالت. هر جا اشکال داشتی به پیمان بگو. رو در وایسی هم نکن. پیمان بی  -

هماهنگ میکنم تعارفه. وقت نداشته باشه میگه االن کار دارم. هر وقت مشکلی داشتی به خودم زنگ بزن باهاش 

 بیای خونه هم ما ببینیمت هم پیمان تو درسا کمکت کنه. مگه نه پیمان؟

 پیمان نگاهش رنگی از شیطنت به خودش میگیره و سرش رو بلند و چشم به نادیا میدوزه و بعد رو به مامانش:

 کافیه نادیا خانوم اراده کنن فقط. من در خدمتشونم. -

وضی. ببین میتونی تابلو کنی؟ ذات خراب. میمیری یه چشم بگی و این جمالت تو ذهنش زمزمه میکنه: پسره ع

قصارت رو فاکتور بگیری؟ با حرص چشم میدوزه به پیمان که با صدای خنده آرومی سرش رو برمیگردونه و چشم 

 :تو چشم آریانا میشه. با نگاهش مشغول خط و نشون کشیدنه که آریانا به زبون میاد و رو به سیمین جون

 سیمین جون نادیا قصد گرفتنه پروانه نداره. فقط میخواد لیسانسش رو بگیره؟ -

مگه میشه؟ یکی حقوق بخونه و اینهمه زحمت بکشه و این کتابای به این کلفتی حقوق رو بخونه و بعد نخواد پروانه  -

 بگیره و فقط با لیسانس بکشه کنار؟ حتما اشتباه میکنین. درست نمیگم نادیا جان؟

مستاصل مونده بود که چه جوابی باید بده بهش. دوباره زمزمه ها تو گوشش میپیچن: آخه یکی نیست بگه اینهمه 

حرف و بحث. چرا گیر دادین به من و اینکه چیکار میکنم و میخوام بکنم. نگاهش رو به زمین میدوزه تا موقع حرف 

سیمین جون بهش خوب باشه. که همون ارزشی رو تو زدن نگاه پر تمسخر هیچکس رو نبینه. براش مهم بود که دید 

 چشمش داشته باشه که کمند داره. که روش به عنوان عروسش حساب باز کنه. نباید میذاشت کسی خرابش کنه.

 حق با شماست سیمین جون. کم کم باید شروع کنم به آماده شدن برا امتحان کانون. -

 ان از سال آخر لیسانسش شروع کرد به خوندن . درست میگم پیمان؟عزیزم از کی میخوای شروع کنی؟ یادمه پیم -

 بله مامان. -

پس پیمان یه برنامه بذار روزایی که کارت سبک تره نادیا بیاد خونه باهاش کار کنی که حتما تهران قبول بشه.  -

 امتحان سختیه اما نه برا تو عزیزم.

 نه و با خنده ای به زور فرو خورده رو به مامانش:نگاه پیمان برای ثانیه ای روی صورتش ثابت میمو

 من حرفی ندارم مامان جان. گفتم که کافیه نادیا خانوم اراده کنن و بخوان.  -

معلومه که میخواد. امتحاناش تموم شد یه برنامه بذار شروع کنین به دوره کردن.امتحانش توی بهمن اسفنده  -

 نید دیگه.اشتباه نکنم. از تابستون باید شروع ک

با صدای مادرش که همه رو سر میز صدا میکرد باالخره بحث شیرینه با محوریت نادیا رو رها میکنن و بحث شام و  -

 تعریفات و به به چه چه کردن های معمول داغ میشه و نادیا یه نفس راحت میکشه.

 فعال به خیر گذشته بود تا اینجای ماجرا. -
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توی بشقابش داشت بازی میکرد و تمام فکرش پیش این بود که نکنه پیمان جلوی مامانش نانادی تقریبا با غذای 

ازش تحقیق ها رو بخواد. اونوقت چی داشت که در جوابش بگه؟ اگه آبروش میرفت چی؟ از بین حرفای سیمین 

لب بودن یه دانشجو جون فهمیده بود که خودشم استاد دانشگاهه و هیچ چیزی برا یه استاد بدتر از درس نخون و متق

 نبود. انگار همه چی دست به دست هم داده بود تا هر سنگی که ممکنه جلو پای نانادی بندازه. 

باز زمزمه های توی ذهنش با هم در حال کلنجار بودن. نانادی کاری نداره که بعد شام برو بشین یه چیزایی در بیار 

اال شما هم ببینین. اینجوری هم آبروت نمیره هم دهن پیمان که اگه گفت تحقیقت تموم شد بگی یه کارایی کردم ح

بسته میشه. مگه به این آسونیه؟ اونم با همچین آدمی که میخواد مو رو از ماست بکشه بیرون. بهتر از اینه که بگی نه 

 کاری نکردم. خود دانی.

 نانادی؟ چرا غذات رو نمیخوری؟ -

 و بعد در جوابش بدون ثانیه ای فکر به زبون میاد:نگاه گیجش رو لحظه ای به آریانا میدوزه 

 خیلی اشتها ندارم.  -

 آریانا با خنده و لحنی شوخ ادامه میده: -

بعد از ظهر ناهار  6ظهر صبحانه خورده بودم و ساعت  2هر چند حق داری. منم بودم میلی نداشتم وقتی ساعت  -

 االن سیر بودم دیگه.

آریانا رو خفه کنه. همینجور پشت هم داشت گند میزد به همه رشته هایی که نانادی با دلش میخواست بلند بشه و  -

 زور و ضرب داشت سر هم میکرد.

نگاه پر خنده پیمان کم کم داشت رو اعصابش راه میرفت. اخماشو در هم میکنه و به آریانا چشم میدوزه که خنده 

 وزه به نادیا و به حرف میاد:آریانا بیشتر میشه و سیمین جون با مهربونی چشم مید

آریانا جان حق داره. من درکش میکنم چون یکی لنگه شو تو خونه داشتم. انقدر درساش سنگینه که وقت سر  -

 خواروندنم نداره و صبحانه ناهار شامش با هم قاطی میشه. 

ده و پیمان لبخند روی آریانا عمال بلند میخنده و در جواب سیمین جون بله حق با شماست کش داری تحویل می

 صورتش عمیق و عمیق تر میشه و سیمین جون با سماجت تمام ادامه حرفش رو پی میگیره:

 اما عزیزم خیلی مراقب خودت باش. سالمتیت از هر چیزی مهمتره.  -

امانش ادامه باالخره پیمان به زبون میاد و با لحنی پر خنده و موزی لحظه ای به نادیا چشم میدوزه و بعد رو به م -

 میده:

البته مامان به نادیا خانوم حق بدین. احتماال دیروز و امروز تمام وقتشون مشغول آماده کردن قسمت پایانی تحقیقی  -

 که قراره به من تحویل بدن بوده. درست نمیگم نادیا خانوم؟ به کجا رسیدین؟

ه. چشمایی ملتمس که پیمان رنگ نگاهش رو به وضوح نگاهش رنگ میبازه و چشماش با وحشت خیره به پیمان میش

اولین بار سر جلسه امتحان وقتی ازش تقلب میگرفت دیده بود. تقریبا با اون نگاه مطمئن میشه که نادیا الی تحقیق 

رو هم باز نکرده اما حس میکنه که نادیا داره تمام تالش خودش رو برای پنهون نگه داشتن این موضوع و خیلی 

د از مامانش یا حتی خودش تو اون لحظه میکنه. برای همین ترجیح میده یه آرامش حداقلی فعال و چیزای دیگه شای

 جلوی جمع به نادیا بده. پس لب باز میکنه و رو به نادیا جمله اش رو اینجور ادامه میده:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تقلب 

1 5 1  

 

 وریم.البته بهتره بحث درس رو بگذاریم برای بعد از شام و فعال دست پخت عالیه پریسا جون رو بخ -

 به وضوح نفس راحتی که نادیا میکشه رو حس میکنه و لبخند آرومی روی لبش میشینه.

اما نادیا با استرس تمام شروع به شمردن ثانیه ها میکنه تا هر چه زودتر همه از سر میز بلند بشن و بتونه بره اتاقش 

یاست دور میز شام شروع میشه و همه و یه چیزی سر هم بکنه برای پیمان. اما طبق معمول همیشه بحث مزخرف س

با بشقاب های خالی شده همچنان دور میز مشغول گپ سیاسی میشن. با حرکتی عصبی شروع میکنه به تکون تکون 

دادن پاهاش و با ناخنش آروم ضرب گرفتن روی لیوان. حرکت باالخره صداش تو مغز پیمان که با فاصله کمی از 

شنونده بی نظر جمع بود میره و پیمان با حرکتی ناگهانی لیوان رو از جلوی نادیا و زیر  نادیا نشسته بود و تقریبا تنها

 دستش بیرون میکشه و جلوی خودش روی میز میگذاره و آروم زمزمه میکنه:

 مجبور نیستی بشینی سر میز. میتونی بری. -

یداره و رو به مامان تشکر آرومی میکنه و با نادیا انگار تنها منتظر همین یه جمله بوده باشه از روی صندلی خیز بر م

عذر خواهی کوتاهی جمع رو ترک و به سمت پله های طبقه باال و در نهایت اتاق خوابش میره. با بسته شدن در 

باالخره نفس آروم و پر صدای خفه شده تو گلوش رو آزاد میکنه و هر کدوم از صندل هاش رو تقریبا یه طرف اتاق 

میکنه و به سمت لپ تابش خیز بر میداره و سریع روشنش میکنه و روی تختش به روی شکم  با حرکت پاش پرت

 ولو میشه و دستاش رو تکیه گاه سرش میکنه و نگاهش رو میدوزه به صفحه نمایش. 

کم کم غرق کار میشه و فارغ از تمام هیاهوی بیرون. با ضربه ای که به در میخوره به خودش میاد و بی خیال و با 

 صدایی بلند ج.اب میده بیا تو.

در رو باز میکنه و با اولین قدمی که داخل اتاق میگذاره رنگ نگاهش سرخ میشه و گر میگیره. نادیا رو میبینه با 

پاهایی خم شده از پشت به طرف باال و در حال تاب دادن و بدنی روی شکم خوابیده. تو ذهنش میگذره که این دختر 

ن چطور باید رفتار کنه. تقریبا دامن با وضع بدی باال رفته و نادیا با بی خیالی در حال تاب دادن واقعا نمیدونه با دام

 پاهاشه. حتی به فکرش نرسیده که با ورود یه نفر به اتاق باید بلند بشه و وضعیتش رو تغییر بده. 

تغییر وضعیتش میکنه و نگاهش رو ناخوداگاه سرفه کوتاهی برای متوجه کردن نادیا به اینکه کی وارد اتاق شده و 

 همزمان از روی بدن نادیا به زیر میدوزه.

اما نادیا که واقعا فراموش کرده دامنی پاشه با حرکتی ناگهانی نیم چرخی روی تخت میزنه و یه وری روی تخت قرار 

 نداره. میگیره و گردنش رو به سمت پیمان میگردونه که جلوی در ایستاده و انگار میل به داخل شدن

 چرا نمی یاین تو؟  -

بعد ناگهانی با نگاه رو به پایین پیمان به خودش میاد و سریع روی تخت میشینه. دوباره نگاهش به دامن باال پریده 

 اش می افته و با حرص دامن رو میکشه پایین و زیر لب زمزمه میکنه: اه.

 میکنه: رنگ نگاه پیمان به حال عادی بر میگرده و با لبخند زمزمه

 انقدر سخته مثل خانوما لباس پوشیدن؟ -

 افتضاحه. مزخرفه. عصبی میکنه آدم رو. همش باید حواست به دامنت باشه. -

تنها لبخندی آروم روی صورتش میشینه و با تعارف دست نادیا روی تخت کنارش میشینه و همزمان نادیا لپ تاب 

 یده.رو به طرفش بر میگردونه و مقابل دیدش قرار م
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نادیا تو که تو یه ساعت میتونی همچین چیز کاملی آماده کنی چرا انقدر از زیر کار در میری؟ حیف اینهمه استعداد  -

 و توانایی نیست که بخواد بی استفاده بمونه؟

 .کوتا بیا تو رو قران. بحث فلسفی نمیخواد بکنی ببین اگه کامله خدمت شما ما را به خیر و شما را به سالمت -

بعد با یه حرکت پاهاش رو از روی زمین بلند میکنه و زانوهاش رو باال میاره روی تخت و دستش رو دورش حلقه 

میکنه که با نگاه هشدار دهنده پیمان با حرص دوباره پاهاش رو پایین میندازه. پیمان آروم خم میشه و با دست 

دستش به پاهای نادیا انگار جریان برقی قوی به بدن هر دو پاهای نادیا رو میگیره و کنار هم جفت میکنه. با برخورد 

 وارد میشه. نادیا گر میگیره و پیمان دستاش میلرزه. سریع پای نادیا رو رها و زمزمه میکنه:

 اگه پاهات رو کنار هم جفت کنی و کمی کج بگذاریشون هم مرتبه هم زشتی نداره و هم راحت تره. امتحان کن. -

 وری؟چه طوری؟ اینج -

با لبخند دوباره سمت نادیا خم میشه و کمی حالت پاهاش رو متمایل میکنه و بعد سرش رو باال میاره و برای ثانیه ای 

چشم تو چشم هم میشن. زمان گم میشه و نادیا تو نگاه پیمان غرق میشه. پیمان سریع تر به خودش میاد و سرش رو 

 روی لپ تاپ خم میکنه و آروم زمزمه میکنه:

 اینجوری راحت تر نشد؟ -

 نادیا صادقانه اخم هاش رو در هم میکشه و با بد خلقی جواب میده: -

نه. وقتی آدم میتونه یه شلوار بپوشه و هر جور دلش خواست بشینه و هی مجبور نباشه به نشستنش حواس بده مگه  -

 دیوونه ست دامن بپوشه؟

یند نیست که تو یه جمعی که همه لباس رسمی پوشیدن و خانوم گاهی الزمه آدم همرنگ جماعت باشه. خیلی خوشا -

ها با پیراهن و دامن بخوای با جین باشی. همونطور که تو چنین جمعی اگه یه مرد بخواد بین جمعی مرد کت شلوار 

 کرواتی یه جین پاره پاره بپوشه خیلی جالب نیست. 

ند آدمها هم نباشه ولی باید این سختی رو بپذیریم. گاهی همرنگ جماعت بودن کار خیلی سخت و چه بسا مورد پس

 اینطور فکر نمیکنی؟

 نه -

اگه اینطور فکر نمیکردی اون روز تو رستوران سنتی کت و شلوار و کروات ما ها برات خنده دار و غیر معمول  -

ن با بقیه تحقیق یکی نبود. پس تو هم همین طور فکر میکنی. بگذریم. ادامه تحقیق رو بریز روی این فلش و بده م

 کنمش شب و کارش تموم شه.

 با من اگر کاری نداری میرم پایین.

 فلش رو نمیخواین؟ -

 پایین میگیرم ازت. -

از روی تخت بلند و سریع اتاق رو ترک میکنه و پشت در نفس حبس شده اش رو بیرون میده و برای ثانیه ای می 

آروم آروم و با فکری پر از نادیا و بینی ای پر از عطر مست کننده نادیا ایسته و دستش رو الی موهاش میکشه و بعد 

پله ها رو پایین و به سمت سالن حرکت میکنه و آروم روی مبلی کنار آریانا میشینه که نگاه خیره مادرش سیمین 

یتونه از نگاه و غافلگیرش میکنه. مادری که هنوز هم بعد از اینهمه سال و بعد از مستقل شدن حدودی پسر کامال م

رفتارهای پسرش تا ته فکرش رو بخونه. ولی این براش قابل هضم نیست. رنگ نگاه پسرش رو رنگی از عشق و سر 
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در گمی میبینه اما نمیتونه هیچ ارتباطی بین این نگاه و شخصی همچون نادیا بر قرار کنه. نادیایی که تو همون نگاه 

 درک کرده بود. دختری که قطعا تنها یه دختر بچه بود با دنیایی کامال اول تفاوت های فاحشش با پیمان رو کامال

متفاوت با دنیای پسرش. دختری با حتی نوع لباس پوشیدنی کامال متفاوت از پیمان. مطمئن بود که این دختر در تمام 

ی دختر نشون میداد طول زندگیش به زور چهار بار لباسی غیر از جین و تیشرت پوشیده باشه. نوع قدم بر داشتن ها

که هنوز حتی نمیدونه با کفش زنونه چطور باید راه رفت و براش عجیب بود که مادری همچون پریسا که تمام این 

اصول رو میدونست و رعایت میکرد به دخترش چیزی یاد نداده باشه. دختری که نوع نشستن بلند شدنش رو هم 

 م سیمین اومده بود و نمیتونست حاال نگاه های تک پسرش رو هضم کنه.حتی بلد نبود و تمام این تفاوتها کامال به چش

 

از نظرش نادیا خیلی بچه بود و با دنیای بزرگتر ها فاصله زیادی داشت و میدونست این فاصله ها برای ال اقل پیمان 

رای چیزایی مثل قابل هضم نیستن. این دختر هنوز دنیاش کوچیک بود. خیلی کوچیک. انقدر کوچیک که توش تنها ب

برنزه کردن و آفتاب گرفتن جا بود. نمیدونست چطور تو اونهمه درس و مطالعه وقتی برای این کارها پیدا میکنه. 

پیمان رو جلوش دیده بود که حتی برای چهار بار اسکی رفتنه تو زمستون و چهار بار تنیس تو تابستونش هم باید 

نهایت از هزار تا چیزش میزد تا وقتی برای این کارها خالی کنه اما حاال  ساعتها مینشست و برنامه ریزی میکرد و در

نادیا رو میدید و نمی تونست درکش کنه. قطعا پیمان با کسی خوشبخت میشد که براش چیزای خیلی مهمتر از این 

خارق العاده ای تفریحات تو زندگی مهم باشن و خودش رو تنها با این دستاویز مجاب میکرد که قطعا این دختر چیز 

 تو این زمینه ها داره که تونسته ذهن پسرش رو اینجور مشغول کنه. 

با صدای پاشنه های کفش روی پله ها نگاهش به سمت باال و روی نادیا خیره میشه و تو ذهنش زمزمه میکنه آروم 

پشتت رو صاف کن. اما دریغ از تر. اینجور پات رو نکوب روی پله ها. یه مقدار با متانت بیشتر. سرت رو بگیر باال. 

 حتی یکی از ذهنیاتش که بخواد به واقعیت بپیونده. ولش میکردی قطعا نرده کناره رو میچسبید و سر میخورد. 

سعی میکنه حواسش رو از حرکات دختر دور کنه اما نا خوداگاه نگاه ها و سردر گمی پسرش نمیگذاره بی خیال 

تارش رو زیر ذره بین گرفته بود و این از نگاه تیز پیمان هم دور نمونده بود. سنجیدن نادیا بشه. حاال کامال رف

ناخوداگاه ترس از نتیجه تجزیه های مادر استرس عجیبی رو تو وجودش آورده بود و تمام مدت زوم شده بود رو 

 نادیا تا به هر شکلی مانع حرکات عجیبش در مقابل نگاه مادر بشه.

کنار آریانا میشینه. هنوز کامل روی صندلی جای نگرفته سنگینی نگاه پیمان رو حس میکنه نادیا باالخره روی مبلی 

که روی پاهاش خیره شده. آروم پاهاش رو به هم نزدیک و کنار هم به همون شکلی که پیمان بهش گفته بود جفت 

 میکنه و لبخند کمرنگ پیمان مهر تایید رو بر رفتارش میزنه.

 نگاه ناشی بودن بیش از حد نادیا توی نشستنش رو تشخیص میده.  اما سیمین تنها با یک

نادیا فلش رو مقابل پیمان میگیره و پیمان کمی رو به جلو خم و با تشکری کوتاه فلش رو میگیره و داخل جیب کتش 

 میگذاره و دوباره به پشتی مبل تکیه میده. 

ین شدت زیر ذره بین مادر قرار نگیره از مبل بلند و پشت بعد از چند دیقه پیمان که ترجیح میده فعال نادیا به ا

سرش هم پدر و بعد مادر بلند و بعد از چند دیقه ای باالخره خداحافظی و از در بیرون اومدن و این تازه شروع ماجرا 

 برای پیمان میشه.
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درصدش اسمی از نادیا توشه. پیمان هنوز استارت نزده باران سواالت مادره که بر سرش نازل میشه. سواالتی که نود 

سواالتی که پیمان نه میتونه در جوابشون دروغی به مادر بگه و نه جرات راست گفتن داره. تنها پاسخش سکوته و هر 

بار سکوتش مادر رو بیشتر متعجب میکنه. کم کم داشت به ایده آل های پسرش شک میکرد اما اونم آدمی نبود که 

 ی زود بود برای زدن هر حرفی. ترجیح میده مثل پیمان تنها سکوت بکنه.بیگدار به آب بزنه. هنوز خیل

 

.... 

روزها به سرعت از پی هم میگذشتن و حاال سارا و بابک با نزدیکتر شدن امتحانات وقت کمتری برای نادیا داشتن و 

و به خودش بده باید همین نادیا رو کالفه و عصبی کرده بود. از طرفی اگر میخواست شانس یه سفر با پیمان ر

مینشست سر درس و امتحانات رو بی تقلب میگذروند و از طرف دیگه تقریبا هیچی از درسا سر در نمی آورد و این 

کار رو براش وحشتناک کرده بود. بارها تصمیم گرفته بود و کنار بابک و سارا نشسته بود و خدایی بابک و سارا هم 

ای نادیا جا بندازن اما وقتی خانه از پای بست ویران بود این چیزا تقریبا بی خیلی سعی کرده بودن که مطالب رو بر

تاثیر بودن و هر بار در نهایت نادیا کالفه از جا بلند و با فکری خراب راهی خونه میشد. تبدیل شده بود به یه نادیای 

تو گوشش یه صدایی زنگ میزد که بی حوصله و بهانه گیر. میتونست بی خیال سفر بشه و تقلب کنه دوباره اما مدام 

اینجوری میخوای جایی برا خودت پیش سیمین جون باز کنی؟ اینجوری فکر میکنی کی کمند رو حاضر میشه با تو 

 عوض کنه و در نهایت فحش بود که نثار کمند بیچاره میشد.

.... 

 

هار روز بعد بود. به نوعی میشه روی تخت نشسته بود و مشغول نوشتن تقلب های اولین امتحان بود که حدودا چ

گفت کال بی خیال سفر و پیمان شده بود. با صدای زنگ موبالش غلطی روی تخت میزنه و گوشی رو از البالی ورق 

 هاش پیدا و سریع دکمه سبز رو میزنه و ارتباط بر قرار میشه.

ه نمایش رو نگاه میکنه و زیر لب با صدای پیمان تقریبا سیخ میشه و گوشی رو آروم از گوشش جدا و دوباره صفح

رو زمزمه میکنه و بعد دوباره گوشی رو به گوشش میچسبونه و با دلهره ای عجیب و ناگهانی در  "آریانا دفتر"اسم 

حالیکه با صدای از ته چاه در اومده سالم میکنه با دست آزادش شروع به قایم کردن برگه های تقلب زیر کتابش 

ر اتاقش ایستاده و با نگاه پر تاسفش بهش چشم دوخته. اما صدای پیمان فکرش رو بار دیگه میکنه. گویی پیمان دم د

 به هم میزنه:

سالم نادیا خانوم. شرمنده. مثل اینکه بی موقع زنگ زدم. راستش دفتر آریانا بودم خواهش کردم شماره تون رو  -

 بگیره باهاتون کار داشتم.

خوب فهمیدم شماره مو نداری و براتم بی اهمیته و با اطالع بزرگترم زنگ زدی تو ذهنش با حرص زمزمه میکنه خیله 

 حاال کارت رو بگو. بعد با صدای بلند حرف پیمان رو قطع و ادامه میده:

 خواهش میکنم. نه اصال بی موقع نبود. گوش میدم. -

 فقط خواستم شرطمون رو بهتون یاداوری کنم. فراموش که نکردین؟ -

 راموش کنین. نمیشه.شرط و ف -

ناگهان لحن پیمان جدی و خشک میشه. ترس دوباره تو وجود نادیا بر میگرده و با اصرار گوشه های برگه تقلب رو 

 زیرتر میده که صدای پیمان اوج میگیره و تو گوشش زنگ میزنه:
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 فکر نمیکردم انقدر بی اراده باشین. اصال انتظار شنیدن چنین جوابی رو نداشتم. -

زمزمه میکنه بی اراده نیستم. اما واقعا نمیشه. شوخی نیست. سه سال همه درسا رو با تقلب پاس کردم حاال انتظار  -

 دارین بی تقلب و یه شبه اینهمه کتاب رو تو مغزم چطوری فرو کنم؟ 

بزنی. میتونم بهت کار نشد نداره. ما با هم شرط بستیم. همونطور که من زیر قولم نزدم شما هم نباید زیر قولت  -

 کمک کنم در عوض.

گیر بیخود داری میدی. جنابالی چه کمکی میخواید بکنید؟ اصال چطوری میتونین کمکی کنین. بابک و سارا  -

 خودشون رو خفه کردن به هیچ جا نرسیدن. دیگه کشش ندارم.

چیزایی که میخوای بجنگ و تالش امتحانش ضرر نداره. انقدر راحت زیر بار شکست نرو نادیا. برای بدست آوردن  -

 کن. قطعا موفق میشی. باور کن نادیا. کافیه اراده کنی. امتحانات از کی شروع میشه؟

 از شنبه. -

با آریانا صحبت میکنم از فردا تا آخر امتحانات تو و آریانا بیاین خونه من. اینجوری از وقتم بیشتر استفاده کردیم  -

 مه درسا رو یاد بگیری. موافقی؟و بهت قول میدم خیلی راحت ه

از فکر بودن شبانه روزی کنار پیمان بال در آورده بود و میخواست پرواز کنه. مگه میشد موافق نباشه. از خداشم بود. 

بودن تو خونه پیمان. خونه ای که میتونست یه روزی خونه خودش باشه. دیگه حتی یک کلمه هم از حرفای پیمان رو 

 غرق رویا بافی شده بود که جایی برای چیز دیگه نبود. نمی شنید. انقدر 

با صدای تقریبا فریاد مانند پیمان از عالم هپروت بیرون میاد و با گیجی چند بار پشت هم تکرار میکنه: ها؟؟؟؟ 

 ها؟؟؟؟ چیه؟؟؟

کن که فردا صبح  اصال شنیدی چی میگفتم؟ هیچی. با آریانا حرف میزنم شما هم وسایلت رو و همه کتابات رو جمع -

 میاین خونه من.

 

متر ورودی  2آریانا و پیمان مشغول سالم و احوال پرسی بودن و نادیا چشماشو ریز کرده بود و میخواست از همون 

خونه کل خونه رو با نگاهش شخم بزنه. آریانا هم با حرکتهای چپ و راستی که هین حرف زدن و تعارف تیکه پاره 

 دام میدان دید نادیا رو کم میکرد و این نتیجه واضحش گردن کشیدن های پی در پی نادیا بود.کردن با پیمان میزد م

باالخره آریانا از جلوی در کنار و نگاه پیمان روی صورت نادیا و حرکاتش می افته و خنده ای شیرین و ناگهانی تمام 

وض نگاهش رو به چشمای نادیا میدوزه و صورتش رو پر میکنه. خنده ای که تالشی برای پوشوندنش نمیکنه و در ع

 با صدای خودش حواس نادیا رو به سمتش معطوف و :

 سالم نادیا خانوم. نمیخواین بیاین تو؟ قطعا راحت تر از گردن کشیدنه. موافق نیستین؟ -

 نادیا با حرص و در حالیکه خجالت زده مچ گیری پیمانه آرام سالم میکنه و وارد آپارتمان میشه.

رگترین و واضح ترین مشخصه آپارتمان تو اولین نگاه بزرگی و دلبازی و پر نور بودن و تمیزی و مرتبی بیش از بز

حدشه. از اینهمه نظم کمی متعجب و در عین حال شاکی میشه. قطعا اینجا هم نمیتونه اونجوری که دلش میخواد 

 زندگی کنه.
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میکرد به کاری و وقتی از در میومد تو کیفش رو هر جا آرزوش بود یه خونه مستقل داشت تا هیچکس مجبورش ن

دوست داشت ول میکرد و لباساش رو سر صندلی و کیف و کتابش رو روی میز ناهار خوری پهن میکرد و غذاش رو 

 میاورد تو حال دمه تلویزیون میخورد و بالشتش رو وسط هال میاورد و ... 

برا نبود . هر چند از قیافه پیمان هم میشد حدس بزنه خونه اش هم مثل اما اینجور که بوش میومد اینجا هم از این خ

 خودش اتو کشیده و کسل کننده ست.

با یه حرکت ناگهانی تصمیم میگیره یه امتحانی بکنه شاید پیمان روش نشد حرفی بزنه و این ده دوازده روز بشه 

ورودی آپارتمان از روی شونه اش پایین میگذاره و زندگی تماما رویاییش. با این تصمیم کوله اش رو کمی جلوتر از 

 بعد سرشونه هاش رو با بی قیدی باال میندازه و رو به پیمان که زیر ذره بین گرفته بودش زمزمه میکنه:

 سنگینه. از کت و کول افتادم خوب. -

که توی خونه چرخ میزنه  پیمان بدون هیچ حرفی تنها لبخند میزنه و نادیا خوشحال از بردش تو قدم اول، همونطور

روپوش و روسریش رو هم در میاره و در انتها روی دسته مبلی پشت میز ناهارخوری میگذاره. بعد کیف لپ تابش 

 رو روی میز ناهارخوری میگذاره و با لبخند به عقب بر میگرده تا نتیجه رو ببینه.

 ه، زمزمه میکنه:آریانا با لبخند رو به پیمان که به فاصله چند قدمی اش ایستاد

 شرمنده این خواهر ما یه کم شلخته ست. البته بهش گوشزد کنی دیگه تکرار نمیکنه. -

 پیمان در جواب لبخند محوی به صورت نادیا میپاشه و ادامه میده:

 یه کم بزرگتر بشه و وقتی مسئولیت گردوندنه یه خونه رو دوشش بیفته یاد میگیره. -

 ه و ادامه میده:بعد لبخندش عمیق تر میش

 به قولی وقتی خانومه یه خونه شد همه این چیزا رو یاد میگیره. -

بعد بدون هیچ حرفی یا کوچکترین اعتراضی به سمت مبل میره و روپوش روسری نادیا رو بر میداره و بر میگرده به 

میره و در انتها در اتاقی رو باز  جا رختی کنار ورودی آویزون و کوله و لپ تابش رو هم بر میداره و به سمت راهرویی

و وسایل رو روی میز تحریر اتاق میگذاره و بعد به پشت بر میگرده و نگاهش رو به نادیا که پشت سرش وارد اتاق 

 شده و کنار در اتاق ایستاده میدوزه و آروم جوری که تنها خودشون دو نفر صداش رو بشنون زمزمه میکنه:

ونه بشین و اولین حرف رو تو رابطه دو تا هخونه با هم، احترام گذاشتن به قوانین اون قراره چند وقت با هم همخ -

خونه و تالش برای به هم نزدنه آرامش و آسایش همدیگه میزنه. پس ازت میخوام سعی کنی هر چیزی رو سر جای 

ای تمیز مرتب خودش بگذاری و ریخت و پاش نکنی. اینجوری همیشه همه چیز مرتبه. چون هیچکدوم وقتی بر

کردن شلوغ پلوغی نداریم. در ضمن مامان من هفته ای یه بار میاد اینجا و تا این لحظه سابقه نداشته بی نظمی و نا 

 مرتبی ای تو خونه من ببینه و نمیخوام دیدش به تو خراب بشه. پس تمام سعیت رو بکن. باشه؟

زمین. نمیتونست تاب شنیدن چنین حرفی و چنین تذکری نادیا گر میگیره. الل میشه. دلش میخواد آب بشه بره تو 

رو بیاره. اما پیمان قبل از هر حرف و جبهه گیری و دلخوری نادیا دستش رو آروم زیر چونه خم شده نادیا میگذره و 

 سرش رو باال میاره و نگاهش رو تو چشماش میدوزه و زمزمه میکنه:

تا دوست خوب. و دوستا از حرف همدیگه به این آسونی ها ناراحت و یادت که نرفته هنوز، ما دو تا دوستیم. دو  -

دلخور نمیشن. دوستا سعی میکنن حرفای هم رو بدون برداشت بد و پیش داوری بشنون و اگه دیدن درسته انجامش 

 بدن و اگه دیدن غلطه به طرف مقابلشون توضیح بدن تا از اشتباه درش بیارن. تو اینا رو میدونی. مگه نه؟
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 حرفهای پیمان انگار آب روی آتیش بود. به همون سرعتی که نادیا رو از کوره در برده بود، آرومش کرده بوذ. 

نادیا آروم چونه اش رو از زیر دست پیمان بیرون میاره و سرش رو پایین میندازه که پیمان بار دیگه سرش رو باال 

 میاره و زمزمه میکنه:

اشه. هیچوقت سرت رو زیر ننداز. سربلند بودن آسون ترین کاره. فقط یه کم باید دلم میخواد همیشه سرت بلند ب -

حواست رو به کارات بدی و قبل هر کاری یه کم فکر کنی. دلم میخواد بهم ثابت کنی که میتونی همیشه سربلند 

 باشی. حتی اگر من نباشم.

 روم از کنارش رد و به سالن بر میگرده.نادیا با همون بغض تو نگاهش لبخند محوی به روی پیمان میزنه و آ

 

 پیمان من واقعا دیرم شده. باید برم شرکت. تو میای یا من برم؟ -

 نه . چند دیقه صبر کنی منم میام -

اونوقت ببخشیدا برای چی منو کشوندین اینجا؟ از اون خونه اومدم این خونه که چی بشه؟ نکنه خونه تون قراره  -

 بکنه؟درسا رو تو مغز من 

نهایتا  0دانشگاه کالسم تموم میشه تا  2نه دختر خوب. االنا کمند میرسه. خودش میدونه چیکار کنه. منم ساعت  -

 خونه ام.

 تو دلش چهار تا فحش آبدار نثار کمند میکنه و بعد با غیض رو به پیمان ادامه میده:

. شما هم بیخیال قول و قرارمون. موسی به دین اونوقت کمند خانوم قراره بیان چیکار؟ من میرم خونه خودمون -

 خویش، عیسی به دین خویش.

آخه کمند مگه چه هیزم تری بهت فروخته؟ به خدا دختر خیلی خوبیه. بذار بیاد اگه نتونستی باهاش به جایی برسی  -

 چشم. من تسلیم میشم.

کمند باز و ثانیه ای بعد کمند وارد با صدای زنگ آیفون حرفش رو قطع و به سمت آیفون میره و در رو برای 

آپارتمان میشه و نادیا با پوزخند سر تا پای کمند رو بر انداز میکنه که یه کت و شلوار و کفش پاشنه بلند مشکی 

پوشیده با پیراهن سفیدی که یقه اش از زیر کت دیده میشه. خط اتوی شلوارش میره رو اعصاب نادیا و ناخوداگاه 

 مکن مشکی اش با راههای طالیی مانند کنارش میکشه و لبخند رو لبش میشینه.دستی روی شلوار گر

هنوز لبخند گوشه لبش در حال خودنمایی که کمند دستش رو به طرفش دراز و با لبخندی متقابل بهش سالم و 

 خودش رو معرفی میکنه.

 نادیا هم از روی اجبار دستش رو می فشاره و زمزمه میکنه: -

 بختم.نادیا. خوش -

 باالخره پیمان و آریانا از در بیرون و کمند کت و شال مشکی اش رو به جا رختی آویزون و روی مبل هال میشینه.

هنوز کمند لب وا نکرده، نادیا با بی خیالی دستش رو توی جیب گرمکنش میکنه و شروع به وول خوردن سر جاش 

 :میکنه و بعد نگاهش رو به کمند میدوزه و زمزمه میکنه

میدونی تا کل خونه رو نبینم و فضولی هام تکمیل نشه مغزم تعطیله تعطیله. پس میرم تو خونه یه چرخی بزنم. با  -

 اجازه. 

 نادیا یک راست میره به سمت اتاق در بازی که تو بدو ورود حدس زده بود باید مال پیمان باشه.
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اقت نادیا از روی مبل بلند و پشت سرش به سمت اتاق کمند هم با نگاهی دقیق و خندان از شر و شیطونی ها و صد

 میره.

 نادیا حضور کمند رو حس میکنه و شروع به حرف زدن میکنه:

 ناراحت نمیشی یه کم تو اتاق پیمان فضولی کنم؟ باید همین اتاق باشه. نه؟ -

 جایی نباشه. اوهوم. راحت باش. به قول خودت خوب فضولی هات رو بکن که بعد سر درس هواست پرت -

 از کنار تخت دو نفره پیمان رد میشه و به سمت میز کنار پنجره با دو تا مبل تک نفره کنارش میره.

 خیلی وقته پیمان رو میشناسی؟ -

 اوهوم. -

 وقتی گیر میده چطوری میشه از خر شیطون پایین آوردش؟ -

 معموال گیر بیخود نمیده. هیچوقت باهاش مشکل نداشتم. -

 ون خودتم لنگه پیمانی. اما من از لنگه تو یا پیمان بودن متنفرم.چ -

 همین هم منحصر به فردت کرده. -

 برا کی؟ تو؟؟؟؟؟ -

 نه. برا پیمان. -

کوتا بیا. اگه من برای پیمان منحصر به فرد بودم انقدر ازم ایراد نمیگرفت. میدونی برای پیمان امثال تو اتو کشیده  -

 ه من و گرمکن دوست داشتنیم.منحصر به فردن ن

 گرمکن قشنگی داری. باید خیلی راحت باشه. درست مثل خودت. -

 تا حاال عاشق شدی؟ -

 اوهوم. -

 پس چرا ازدواج نکردی؟ یا شایدم در شرفش هستی!!!! -

 نه. -

 به نظرت پیمان دفترچه خاطرات داره؟ -

 نه. -

 چه مطمئن. البد تو هم نداری. -

 و نداشتم.وقتش ر -

 آهان پس بچه خرخون ها هیچکدوم از این چیزا ندارن. اما من دارم. -

 باید جالب باشه. -

 تا دلت بخواد. چند بار اومدی خونه پیمان؟ -

 خیلی زیاد. -

 هه. پس فقط با ما نمیتونه زیر یه سقف باشه. جالبه. -

 نگفتم تنها اومدم. هر کس اعتقاداتی داره. -

 داری؟ تو باورش -

 پیمان رو؟ یا اعتقاداتش رو؟ -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تقلب 

1 5 8  

 

 هر دوش. -

 پیمان رو آره. اما اعتقاداتش رو خیلی نه. -

من صد در صد مخالف اعتقاداتش ام. مزخرفن. خیلی محافظه کاره یا شایدم از یه چیزی میترسه. از این ارتباط ها.  -

 از اینکه مبادا کج بره.

 چرا اینطور فکر میکنی؟ -

اینطوری نبود میتونست مطمئن باشه که نفسش برده خودشه و اونوقت اگه صد سال هم تو یه اتاق اونم چون اگه  -

 تو بقل یه هم جنس من میموند آب از آب تکون نمیخورد.

 چرا داری این حرفا رو به من میگی؟ -

 برانکه رو دلم نمونه. -

 بره. بهتر نیست به خودش بگی؟ چون اینجوری بعید میدونم از دلت -

 ممکنه ازم دلخور بشه. -

 خوب بشه. -

 فکر میکنی با این لباسا رو تختش بشینم شاکی میشه؟ -

 هیچوقت رو تختش نشستم. نمیدونم. -

 مامان من متنفره با لباسی غیر از لباس خواب کسی رو تختش بشینه. مامانم هم یکی لنگه امثال تو و پیمانه. -

رمکنت بری زیر لحاف و تا صبح تخت و راحت بخوابی. حتی راحت تر از وقتی که با و تو دوست داری با همین گ -

 لباس خواب بخوابی.

 دقیقا. -

 میتونی امتحان کنی. -

 مامان پیمان چه جور آدمیه؟ -

 زن خوب و مهربونیه. -

 البد یکی لنگه پیمان. نه؟ -

 خوب مادر همون پسره. قطعا همینطوره. -

 کمند؟ -

 بله؟ -

 من از تو خوشم نمی یاد. -

 اما من از تو خوشم میاد. دختر رک و شاد و پر انرژی و دوست داشتنی ای هستی. -

 اما درست نقطه مقابل تو. -

 آدما همیشه جذب کسی میشن که نقطه مقابلشونه. -

 اما پیمان نه. -

 از کجا میدونی؟ -

 هت گفته چطوری تا اینجا هم جلو اومدم. کمند من حوصله درس خوندن ندارم. حتما پیمان ب -

 اوهوم. میدونم. فقط نمیدونم چطور شده یهو تصمیم گرفتی بی تقلب امتحان بدی.  -
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 باهاش مسابقه دادم.  -

 و باختی. و شرطم این بود که بی تقلب امتحان بدی. آره؟ -

ارم. خواستم اونم راه بره. برا همین مساوی نه. ازش میبردم. مسابقه از رو جدول راه رفتن بود. من خدای این ک -

 شدیم. 

 پس شرط چی میگه؟ -

 شرط بسته بودم اگه من بردم بریم شمال. -

 و حتما نتونستی از خیر شمال بگذری. -

اولش آره. یهو خر شدم. بعد که عقلم یه کم سر جاش اومد بهم انگ بی اراده زد. باید روشو کم میکردم. من هر  -

 ی اراده نیستم.چی باشم ب

 اگه بخوای جلوش کوتا بیای یه روزی چشم وا میکنی میبینی چیزی از نادیا نمونده. -

 اگه کوتا نیام... آخه... تو که نمیدونی.... -

 نادیا تو خیلی ساده و بچه ای. از چشات میشه حرف دلت رو خوند. دوسش داری. آره؟ -

 کی رو؟ -

 پیمان رو. -

 فرض کن آره. -

پس عشق رو ازش گدایی نکن. بذار اون از تو بخوادش. جلوش کوتا نیا. االن تو براش منحصر به فردی. اما روزی  -

 که بشی یکی لنگه من دیگه منحصر به فرد نیستی. اون موقع اگه بهش برسی هم، احساس خوشبختی نمیکنی.

 

 تا حاال تقلب نوشتی؟ -

 نه. اگه مینوشتمم به دردم نمیخورد. -

 خوب معلومه بچه خر خونا رو چه نیازی به تقلب. -

نه اینجوری ام نیست. منم خیلی وقتا نمیرسیدم کامل امتحانی رو بخونم یا سر جلسه سوالی میدادن که اصال جوابش  -

 یادم نبود. ولی مسئله اینجاست که هیچوقت بلد نبودم از تقلب استفاده کنم. میترسیدم.

عجب. نمردیم و یه بچه خر خون اعتراف کرد که میترسیده تقلب کنه وگرنه بدش نمی با خودش زمزمه میکنه چه 

اومده. آخ آخ یادم باشه یه جوری از زیر زبون این پیمانم بیرون بکشم اینو. بعد نگاهش رو دوباره به کمند میدوزه و 

 ادامه میده:

 میکنی؟ منم اولش میترسیدم. بعد کم کم عادت شد برام و ترسم ریخت. کمکم -

 اومدم که کمکت کنم دیگه. -

 نه این کمک. تا نصف امتحان شنبه ام رو تقلب نوشتم. باقیش رو با هم بنویسیم. -

 میخوای تقلب کنی؟ -

 شاید. -

 بگو خودش کمکت کنه بنویسی. -

 سر خر کمتر؟ دوباره ذات بدش شروع به موعظه میکنه: آها که البد بعدشم پرتم کنه بیرون و شرم کم شه و یه 
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 از فکر بیرون میاد و ادامه میده:

 زده به سرت؟ هیچکی هم نه و پیمان. -

 اگه عاشق باشه هر کاری برات میکنه. -

بالشتی از زیر روتختی در میاره و ثانیه ای جلوی بینیش میگیره و همون بوی گس همیشگی رو تو ریه هاش  -

 زمان با لبخند ادامه میده:میفرسته و بعد بالشت رو پشتش میگذاره و هم

 بدم نمیگی. چرا به عقل خودم نرسید؟ -

 چون عقلت بهت حکم نمیکنه. احساست داره حکم میکنه. منم این دوران رو گذروندم. -

 با پیمان؟ -

 نه دختر خوب. پیمان برام مثل یه برادر خوبه. نه بیشتر. -

 خدا کنه راست بگی. وگرنه کالمون بد تو هم میره.

 پس ازت خوشم میاد. آدم جالبی هستی.  -

 دختر تو همیشه هر چی تو دلته اینجوری میریزی بیرون؟ یه کم سیاست داشته باش. -

 بابام همیشه میگه سیاست یعنی کثافت. صداقت خودش بزرگترین پدرسوختگیه. باور کن. -

 میخواد.میشه حاال بریم یه کم سر درس؟ پیمان االن میرسه ازمون حساب پس  -

 

با خودش زمزمه میکنه اوف کشتی منو با این حس مسئولیتت. داشتیم تازه به جاهای خوبش میرسیدیم ها. جون به 

 جونت کنن تو هم لنگه همون پیمانی. 

بعد به ناچار از روی تخت بلند و به سمت اتاق خودش میره و ثانیه ای بعد روبروی کمند روی میز ناهار خوری 

اونجایی که میتونه از نبود پیمان سو استفاده میکنه و کتاباش رو پخش میکنه روی میز و با لبخند میشینه و تا 

 آمادگیش رو به کمند اعالم میکنه.

.... 

.... 

 

 

تقریبا از روی صندلی بلند و دست در جیبش میکنه و ثانیه ای بعد در مقابل نگاه گیج کمند آدامس خرسی ای از 

ا ریلکسی کامل بازش میکنه و همزمان با گاز زدن نیمه ای از اون، دستش رو به طرف کمند دراز جیبش در میاره و ب

 میکنه و:

 میخوری؟ -

کمند ثانیه ای نگاهش میکنه و بعد آروم لبخند روی لبش میاد و لحظه به لحظه این لبخند پر رنگ تر میشه و در 

 نهایت سرش رو تکونی میده و رو به نادیا:

حتی آدامسی که میخوری هم عجیبه. یادم نمی یاد آخرین بار کی آدامس خرسی خوردم اما فکر نکنم  ممنون. -

 سال داشتم. 30 32بیشتر از 

 نادیا تیکه دیگه آدامس رو هم با بی خیالی دهانش میگذاره و بعد ادامه میده:
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ا وقتی حرصی باشی هیچ چی جز خوب سرت کاله رفته دیگه. یه بار بخوری دیگه هیچی جاشو نمیگیره. مخصوص -

این جواب نمیده وقتی با فشار گازش میزنی و اون نرم زیر دندونات بهت میخنده. یه چهار بار که گازش بزنی از رو 

 میبرتت و مجبورت میکنه به آرامش.

چی داره تو ذهنش فکر میکنه چرا من تا حاال اینجوری در مورد یه آدامس خرسی بچه گونه فکر نکردم؟ این دختر 

که هیچکس رو مثلش ندیدم تا حاال؟ بعد از ذهنش میگذره که بدم نیست یه بارم از این دید آدامس خرسی بخورم. 

 با این فکر نگاهش رو به نادیا میدوزه و ادامه میده:

 بازم داری؟ -

 چی؟ آدامس؟ -

 اوهوم. -

 میخوای؟ -

 بدم نمیاد. -

 ش میکنه و ثانیه ای بعد یه آدامس در میاره و مقابل کمند میگیره.اینبار دستش رو تو زیپ جلویی کوله ا

 

.... 

 دستاش رو محکم دور سرش میگیره و با اخمی عمیق رو به کمند به زبون میاد:

 اه خسته شدم. دو ساعت پشت هم داری حرف میزنی. دیگه هیچی از حرفات نمی فهمم. -

 لبخند همیشگی اش زمزمه میکنه: کمند سعی میکنه خستگیش رو پنهون کنه و با

صفحه ست و بجز امروز فقط فردا و پس فردا  023نادیا خواهش میکنم. هنوز به زور پنجاه صفحه خوندیم. کتاب  -

 رو وقت داری پس سعی کن حواس بدی تا زودتر پیش بریم.

 ال اقل بذار برم ببینم این پیمان جونت چی تو خونه اش پیدا میشه برا خوردن. -

خودشم نمیدونه چه اصراریه که هر جوری شده میخواد کمند رو دائم به پیمان ربطش بده. انگار هنوز نمیتونه حرفای 

 کمند رو در مورد خودش و پیمان و مهمتر از اون حس پیمان نسبت به خودش رو حالجی کنه.

رف نسکافه و شکر رو پیدا میکنه و آب به سمت آشپزخونه میره و تقریبا تمام کابینت ها رو باز میکنه و در نهایت ظ

 رو میزنه بجوشه و این بار به سمت یخچال میره و درش رو چهار طاق باز میکنه و جلوش می ایسته به تماشا.

ناخوداگاه حرف مامانش تو ذهنش میاد که هر وقت مچش رو جلوی در باز یخچال میگرفت با عصبانیت میگفت 

 یترین نیست دو ساعته درش رو باز کردی و تماشا میکنی.نانادی در اون یخچال رو ببند. و

خنده رو لبش میاد و کمی بیشتر از حد معمول مشغول تماشای ویترین یخچال میشه و تو ذهنش زمزمه میکنه مامان 

هیچوقت نفهمیدی گاهی دلم یه چیزی میخواد که نیست یا نمیدونم چیه. اونوقت تنها راهش اینه که در یخچال رو 

 کنم و جلوش وایسم تا بلکه یه چیزی پیدا کنم....باز 

بعد از چند دیقه باالخره رضایت میده و با شیشه شکالت صبحانه و یه بشقاب میوه در یخچال رو میبنده و دو تا لیوان 

 نسکافه میریزه و همه رو تو سینی میگذاره و دوباره بر میگرده سر میز ناهارخوری.

 

.... 
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 صبرش تموم میشه و درس رو قطع و رو به نادیا زمزمه میکنه:کمند باالخره  -

 نادیا خواهش میکنم بسه دیگه. -

 چی بسه؟ -

نادیا دو ساعته دارم خودمو خفه میکنم این طبقات ارث رو حالیت کنم و تو داری شکالت صبحانه میخوری. حاضرم  -

 شرط ببندم یه دونه اش رو هم نفهمیدی.

د. چه اصراریه حاال. کل اینایی که دو ساعته داری در موردشون بحث میکنی میشه دو خط تقلب. اوف. کوتا بیا کمن -

 دیگه دو خط تقلب که قابلی نداره.

 عصبانیتش رو به زور کنترل میکنه و دوباره نگاهش رو به نادیا میدوزه و ادامه میده: -

ر برادر و سهم االرث هر کدوم میگذره میرسه به نوه نادیا این طبقات هی اضافه میشه از بچه و پدر مادر و خواه -

 عمو و نوه عمه و .... اونوقت قطعا دیگه دو خط تقلب نمیشه. خواهش میکنم حواست رو به من بده.

 

.... 

 

 پیمان تک زنگی میزنه و بعد چند ثانیه کلیدش رو داخل قفل میندازه و در رو باز میکنه. 

زدن با کمنده خنده رو رو لبش میاره.کفشاش رو در میاره و دمپاییهای رو فرشیش رو صدای نادیا که در حال چونه 

 میپوشه و آروم از ورودی میگذره و به سمت صدا میره....

 اه کمند کوتا بیا دیگه. خفه شدم. بذار برم ببینم کی بود در زد. -

 نادیا بشین. حتما پیمان بوده. خودش کلید داره میاد تو. -

 با عجب آدم گیری هستی ها. بابا بذار برم یه سالمی، علیکی....ای با -

 نادیاااااااا..... -

 خوب بابا نشستم. خوب میفرمودین.خونواده درجه سه از طبقه سه کی بود اصال. میشه اینو بگی اول.... -

 نادیا نیم ساعت نیست اینو توضیح دادم برات.... -

گاه و مکسی طوالنی به منظره رو بروش خیره میشه. کل میز ناهار خوری پر از نزدیک ناهار خوری می ایسته و با ن

کتاب و ورق و یه گوشه میوه و گوشه دیگه آشغال میوه و گوشه ای لیوان قهوه نصفه و زیرش فوجی دستمال کاغذی 

ن جنگل بلوه شور رنگ نسکافه که سریع عادت نادیا به ریختن نسکافه روی میز رو به یادش میاره. و در آخر تو او

ساخته دست نادیا، خودش رو میبینه نشسته روی دو زانوش روی مبل با شیشه شکالت صبحانه کنارش و قاشقی 

 گوشه دهنش که مدام در حال چپ و راست کردنشه.

یه لحظه خودش رو جای کمند و دیوانگی احتمالیش از دست نادیا می گذاره و بعد یه چیزی تو ذهنش زمزمه میکنه 

دیا راه آروم کردن این طوفانم بلده. قطعا کمند خیلی هم ناراضی نیست که اگه بود هنوز با این آرامش با نادیا در نا

 حال سر و کله زدن نبود.

نادیا سنگینی نگاه پیمان رو حس میکنه و با یه خیز ناگهانی و لبخندی عمیق از روی مبل شیرجه میزنه روی زمین و 

 ه خودش و پیمان رو رد میکنه و درست مقابل پاش ایست میکنه.تقریبا به حالت دو فاصل

ناخوداگاه یه فکر تو ذهن هر دو میاد. نادیا تو ذهنش فکر میکنه چی میشد االن دستاش و باز میکرد و من همینجور 

 میدویدم به طرفش و تو بقلش می ایستادم
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 یومد تو بقلم.....پیمان هم فکر میکنه چی میشد با همین سرعت و چشمای پر برقش م

برای ثانیه ای نگاه هر دو توی هم گره میخوره و بعد لبخندی آروم روی لب پیمان و فراخ روی لب نادیا میشینه و 

 بلند سالم میکنه و ادامه میده:

 اوف..... خفه شدم از صبح تا حاال انقدر از مغزم کار کشیدم که دیگه هنگه هنگه. ناهار آوردی؟ -

 خانوما. چه خبرا؟ حاال انقدر از مغزت کار کشیدی چیزی هم توش رفته؟ سالم خانوم -

 ای... همچین در حد یه ابسیلن. -

 تا کجا رسیدین؟ -

 ، خطه چهارم... کلمه چندمش رو هم بگم؟76صفحه  -

 یعنی انقدر سخت گذشته؟ -

 بیشتر از این حرفا. دق کردم.  -

 سالم. خسته نباشی. -

 . تو هم خسته نباشی.سالم کمند جان -

 اوف.... خود شیرین.... چندشا.... خسته نباشید... انگار کوه کنده.... 

 بیشتر از این طاقت تعارف تیکه پاره کردناشون رو نمی یاره و رو به پیمان و تقریبا پریده وسط حرفشون:

 ناهار چی میشه؟ من گشنمه.... همه فسفرای مغزم سوختن. -

 میکنه و بعد در جواب نادیا ادامه میده: پیمان خنده آرومی

 االن یه چیزی درست میکنیم همه با هم.... -

اوف.... خونه خودمونم باید خودمون ناهار شام درست کنیم اینجام خودمون. گفتیم اومدیم مهمونی از غذا درست  -

 کردن معافیم دیگه.... شانسه دیگه.... مال ما هم اینجوریه.

 خوب. چند نفری غذا درست کردن خیلی خوبه. میچسبه.اخم نکن دختر  -

 آره... مخصوصا وقتی ساعت سه باشه و شیکمتم به غار و غور افتاده باشه و مغزتم از مدار خارج شده باشه. -

 

 تا شماها تصمیم بگیرین چی میخواین بخورین من میرم لباسم رو عوض کنم و میام.

 فتی یه یه ساعت دیگه بیای ناهار آماده رو جلوت بذاریم.امیدوارم منظورت این نباشه که ر -

 نه دختر خوب. گفتم که یه لباسی عوض میکنم و یه دست و رویی میشورم و میام. -

 نادیا در فریزر رو باز میکنه و مقابلش می ایسته و با چشم محتویات داخلش رو بررسی میکنه.

ه در حال درست کردن ساالد و نادیا که در فریز مقابلش باز و خودش پیمان از در وارد میشه و کمند رو میبینه ک -

 معلوم نیست کجا سیر میکنه. 

آروم به سمتش میره و درست پشت سرش می ایسته و ضربه آرومی به پشت نادیا میزنه که نادیا با وحشت سرش 

 رو بر میگردونه و دستش رو روی سینه اش میگذاره و تقریبا از جا می پره.

 ترسیدی؟ ببخشید فکر نمیکردم اینجور تو فکر باشی. فکر کردم فهمیدی پشتتم. -

 اوف. نمی مردی یه آهایی، هیی، نادیایی چیزی می گفتی.  -

 نادیا اگه موقع درس خوندنم همینجور تمرکز میکردی به قران نابغه میشدی. -
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 نابغه که هستم. خوب داشتم فکر میکردم چی بخوریم. -

دالت چند مجهولی گفتم که اینجور دو ساعته زوم شدی تو فریز و داری فکر میکنی. خوب یه چیزی بر دار مگه معا -

 دیگه. اینهمه حق انتخاب جلوته.

خوب مشکل هم همین جاست دیگه. همیشه وقتی حق انتخابات باال میره ریسکت بیشتر و انتخابت مشکل تر  -

 اب درست کنی تا تو برنده باشی وگرنه قطعا بازنده ای.میشه. باید اون لحظه درست فکر کنی و انتخ

 لبخند روی صورتش عمیق تر میشه و نگاهش پر از تعجب و بعد ناگهانی شروع به کف زدن میکنه و میخنده.

نادیا بار دیگه از صدا می پره و این بار با اخم نگاهش رو به پیمان میدوزه و زیر لب زمزمه میکنه مرگ. بعد آروم به 

 رف پیمان بر میگرده:ط

 ها چیه؟ ببین میتونی سکته ام بدی با این عکس العمل های ناگهانیت؟ -

آخه سخته باور اینکه این حرفا رو داره نادیا میزنه. خوب حرفت خیلی فیلسوفانه بود. از تو تقریبا بعید بود چنین  -

 حرف پر مغزی.

 ر میده و ادامه میده:اخماش رو در هم میکشه و دستاش رو روی سینه اش قرا

 هان چیه؟ هر کی با تقلب درس بخونه یعنی احمقه و هیچی حالیش نیست؟ دیگه مغزم که تعطیل نیست آقا. -

بعد با ضرب در فریز رو میبنده و از آشپزخونه بیرون میره. براش حرکت پیمان گرون میاد. دلش نمیخواست مقابل 

 از اینجور حرفها بزنه. کمند پیمان چنین عکس العملی نشون بده یا

کمند تنها برای ثانیه ای سرش رو باال میگیره و نگاه پر تاسفش رو به پیمان میدوزه و بعد دوباره سرش رو زیر 

 میندازه و مشغول کارش میشه.

پیمان نفس پر صداش رو بیرون میده و تو ذهنش زمزمه میکنه شروع شد آقا پیمان. حاال جرات داری یه بار دیگه 

 ش بگو باال چشمت ابروست تا ببینی به چه روزی می افتی.به

از آشپزخونه بیرون و به سمت ناهار خوری میره و نادیا رو میبینه که با حرص قاشق شکالت صبحانه رو داخل ظرف 

نه میکنه و ثانیه ای بعد تو دهنش میگذاره و بعد دوباره عملش رو تکرار میکنه. برای یه لحظه از صحنه ای که میبی

 عصبی تر میشه و با اخمی عمیق به سمت نادیا میره و با صدایی آروم که تنها نادیا شنونده اش باشه لب باز میکنه:

 نادیا این چه کاریه آخه؟ -

 چی چه کاریه؟ -

 تو رو خدا داری چیکار میکنی؟ قاشق دهنیت رو چرا تو ظرف شکالت میکنی؟ -

 چون دوست دارم. -

 پس بقیه ها چی؟ -

آریانا عادت داره. تو هم اگه دهنی دوست نداری برو یکی دیگه برا خودت بخر ولی تضمینی نمیکنم که اون بهت  -

برسه چون من عاشق شکالت صبحانه ام و تقریبا مالک تمام شکالت صبحانه ها. پس اگر میخوای چیزی بهت برسه 

 بهتره عادت کنی.

صی من و البد با همین لباسا بری رو تختم و بعد بالشتم رو برداری البد عاشق اینم هستی که بری تو اتاق خصو -

 بذاری زیر سرت و تازه بعدم اصال زحمت نکشی ال اقل آثار جرمت رو پاک کنی که من نفهمم.
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دلیلی برای پنهون کاری نمی بینم. کار خالفی نکردم. از قایم کردنم بدم میاد. آدمای ضعیف و ترسو این کار رو  -

 در ضمن، خیالت راحت شیپیشم ندارم. سرت رو راحت بذار رو بالشتت. لباسامم صبح پوشیدم. تمیزن.میکنن. 

 میدونی خیلی خودخواهی؟ اصال به دیگران و خواسته هاشون اهمیت نمیدی. -

 تو از کجا انقدر مطمئنی؟ -

 رت بنداز....برانکه دیروز بهت گفتم ریخت و پاش نکنی اما همین االن یه نگاه به دور و ب -

 اخماش رو در هم میکشه و زیر لب زمزمه میکنه دوست داشتم اصال . 

 بعد با صدای بلند رو به پیمان ادامه میده: 

 میبینی که دارم درس میخونم. تموم شد همه رو جمع میکنم مثل روز اولش تحویلت میدم. -

 یا و ادامه میده:سعی میکنه خودش رو کنترل کنه در مقابل اینهمه یه دندگی ناد

 اونوقت اگه همین االن یکی در زد چی؟ بگیم داشتیم درس میخوندیم که اینجا شبیه میدون جنگ شده؟ -

نه تا طرف برسه تو خونه همه رو جمع میکنیم میبریم تو اتاق میریزیم تا بعد جمعش کنیم. وقت نشد رو مبل ها  -

 م نشه.میذاریم و مبل ها رو هم میدیم زیر میز تا معلو

 وای نادیا تو شاهکاری با این ایده هات. -

عوض معذرت خواهی اومدی این بحث ها رو کشیدی وسط که مثال دیگه یادم بره همه چی یا بیخیال ناراحتیم بشم؟ 

 یا شایدم دست پیش رو گرفتی پس نیفتی....

 اما من حرفی نزدم بهت. دلیلی نداشت ناراحت بشی. -

ند به من با اون حرفت گفتی یعنی من احمقم و هیچی نمیدونم. تو همیشه فکر میکنی خودت عالم تو .... تو جلو کم -

 دهری و بقیه گاون.

 به سمت نادیا میره و مقابلش می ایسته و آروم دستش رو میگیره و نگاهش رو بهش میدوزه و زمزمه میکنه:

شته باشم. آخه کی گفته؟ چرا بد برداشت کردی منظورم نادیا... نادیا این چه حرفیه؟ به خدا اگه چنین منظوری دا -

رو. خانوم گل ببینمت نکنه درسا اخالقت رو بردن که اینجور بد اخالق و نازک نارنجی شدی؟ مگه دوستا هم از هم 

 دلخور میشن؟ اونم سر چیزای به این کوچیکی؟

 که بخواد کوتا بیاد.گرمای دست پیمان و کالمش کمی از ناراحتیش کم میکنه ولی نه اونقدر 

 پیمان دوباره به زبون میاد و:

ببخشید نادیا. واقعا متاسفم اگر حرف بیجایی زدم. منو ببخش. حق با توست. نباید جلوی کمند اون رفتار رو  -

 میکردم. حاال آشتی. بدو که مردیم از گشنگی.

 جلوی هیچکسی. این یادت بمونه اصال نباید چنین رفتاری رو بکنی چه جلوی کسی چه -

 حق با توست. منو ببخش. قضاوت غلطی کردم. -

 لبخند میزنه و در جواب: فقط همین یه بار. -

ثانیه ای بعد هر دو وارد آشپزخونه میشن و نادیا دوباره میره سراغ فریزر که پیمان با لبخند کنارش قرار میگیره و 

 زمزمه میکنه:

وگرنه یه نیم ساعت دیگه دوباره میخوای در فریز رو باز کنی و وایسی  خواهشا بذار من یه چیزی انتخاب کنم -

 تماشاش کنی.
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 نادیا با لبخند عقب میکشه و پیمان در فریز رو باز میکنه.

ثانیه ها جای خودشون رو به دقیقه میدن که باالخره نادیا صداش در میاد و با لبخند رو به پیمان زمزمه میکنه تو که 

 ه قول مامانم ویترین نیست درش رو باز کردی وایسادی تماشا.بدتر از منی. ب

پیمان بلند میخنده و ادامه میده پس تو هم از این غر غرا شنیدی. منم همیشه کارم بود دمه یخچال وایسم و مامان  -

 شاکی بشه که دو ساعته وایسادی چی رو تماشا میکنی.

 صدای بلند و پر خنده ادامه میده:نادیا ذوق زده نگاهش رو به پیمان میدوزه و با 

 اوف..... چه عجب. باالخره ما یه نقطه مشترک پیدا کردیم. آخی. داشتم دق میکردم. -

 بعد سریع به سمت کمند بر میگرده و زمزمه میکنه:

 ببینم کمند تو هم عادت داری به این کار؟ -

دت نداشته باشه؟ فکر کنم مامان باباهامونم وقتی کمند با لبخند ادامه میده: فکر میکنی کسی هم باشه که عا -

 کوچیک بودن همین جوری بودن.

 باالخره بعد از حدود نیم ساعت شنیسل مرغ سرخ شده و مخلفاتش آماده و همه مشغول خوردن میشن.

 

.... 

 

برای نادیا میسوزه. خستگی از آریانا باال سر پیمان و نادیا می ایسته و با ناراحتی به نادیا نگاه میکنه. لحظه ای دلش 

قیافه اش مشخصه اما نمیدونه چرا در مقابل پیمان به صدا در نمی یاد. قطعا اگر مانی اونجا نشسته بود تا حاال صد بار 

از روی اون صندلی بلند شده بود و از زیر کار در رفته بود اما کم کم چیزی تو ذهنش بهش یه خبرای تازه میده و 

تر میشه. نه این غیر ممکن بود که نادیا عالقه ای به پیمان داشته باشه. قطعا اگر اون رو برو  رنگ نگاهش متعجب

 بابک نشسته بود تصورش براش کامال عادی و راحت بود اما پیمان نه.... 

 سعی میکنه افکار اومده به ذهنش رو پس بزنه و بعد نگاهش رو به پیمان و نادیا میندازه و :

 چی خوندین. هر دو خسته شدین. پاشین بیاین شام حاضره.دیگه بسه هر  -

 آریانا اگه یه چند دیقه صبر کنی این فصل تموم میشه میایم. -

 کتاب رو می بنده و با جدیت رو به پیمان ادامه میده:

 این االن هیچی از حرفات نمیفهمه. اذیتش نکن. قیافه شو ببین. خستگی از نگاش میباره. فایده نداره. -

 باالخره نادیا به زبون میاد و رو به آریانا:

 ببینم چی پختی؟  -

 بعد همزمان از روی مبل پایین میاد و به سمت آشپزخونه میره.

پیمان هم به ناچار از روی صندلی بلند و به سمت روشویی میره و ثانیه ای بعد داخل آشپزخونه میشه و نادیا رو 

سینک ظرفشوییه. لحظه ای نگاهش رنگ عصبانیت میگیره. تو ذهنش نمیتونه  میبینه که در حال شستن دستاش توی

رفتارای نادیا رو تجزیه تحلیل کنه. چیزی که از بچگی تا حاال تو گوشش مونده بود این بود که جای دست شستن 

شویی رو فقط توی روشوییه و حاال این دختر تو سینک ظرفشویی در حال دست شستن بود. به جای صابون مایع ظرف

دستش بود و بی خیال و سرخوش سرش به کارش بود. نمیدونست اینهمه تفاوت آخرش به کجا میرسونتش. شاید 
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به مرز جنون شایدم عادی میشد. خیلی زود بود برای نتیجه گیری. تصمیم میگیره جوری که ناراحت نشده موصوع 

 رو بهش گوشزد کنه. 

نکرده باشه ثانیه ای مکس میکنه و روی حرفی که میخواد بزنه فکر میکنه و  برای اینکه اشتباه صبح رو دوباره تکرار

بعد از بررسی همه جوانب به زبون میاد و رو به نادیا که حاال مشغول خشک کردن دستش با حوله کنار ظرفشویی 

 بود میکنه و :

 نادیا خانوم؟ -

 کونی میده و زمزمه میکنه:سرش رو کمی به سمت پیمان بر میگردونه و با بی قیدی سرش رو ت

 هوم؟؟؟؟ -

 لبخندی میزنه و ادامه میده:

 میدونی تو رو که دیدم یاد بچگیم افتادم. -

 چه جالب.... یه وجه تشابه دیگه پیدا کردی؟ -

وقتی بچه بودم سر ناهار شام که میشد انقدر سریع میومدم سر میز که دستامم یادم میرفت بشورم و مامان که بهم  -

وشزد میکرد برم دستام رو بشورم میرفتم تو سینک ظرفشویی دستام رو میشستم که همیشه یه دعوای مفصل گ

میکرد مامانم که جای دست شستن تو روشوییه. خواستم ببینم مزه داد بهت تو سینک دستاتو شستی و مامانی هم 

 نبود دعوات کنه؟

 چی پخته دیگه همینجا دستامو شستم. اصال به این موضوع فکر نکردم. اومدم ببینم آریانا -

 این کار رو دیگه نکن. دستات رو با مایع ظرفشویی میشوری اذیت میشن. مواد شوینده دست رو اذیت میکنن.  -

 اوهوم. راست میگی. هر وقت با مایع زرفشویی دست میشورم دستام بعدش قرمز میشه و میخواره. -

ز روی صندلی بلند و به سمت یخچال میره و ثانیه ای بعد با کرم مرطوب کننده تنها لبخندی در جواب نادیا میزنه و ا

 ای در دست مقابل نادیا قرار میگیره و کرم رو به دستش میده و ادامه میده:

 این دفعه رو بهت کرم میدم چون یادت نبود اینجا نشوری. -

ی نوع بیان مخالفتش در مورد کار نادیا، تو دلش آریانا خنده اش رو به زور میخوره و به اینهمه ذکاوت پیمان برا

 تبریک میگه و بعد رو به پیمان:

خدا شانس بده. حاال اگه ما بودیم یه دو تا دادم سرمون میزدن که جای دست شستن اینجاس مگه. اونوقت مردم  -

 رو اینجوری تحویل میگیرن.

 بده ببینیم قابل خوردن هست یا باید گشنه پاشیم.پیمان زمزمه میکنه چون یادش رفته بود. حاال اون غذات رو 

خیالت راحت دست پخت من و آریانا حرف نداره. آخه از بچگی یه جورایی مامان عادتمون داده بود خودمون غذا  -

 مون رو درست کنیم.

 چه عالی. پس مامانتون خیلی با فکر بوده که از بچگی بهتون این کارا رو یاد داده. -

 ندی میزنه و آریانا تنها سکوت میکنه و پیمان غافل از همه جا نگاهش رنگ تعجب میگیرهنادیا پوزخ

مامان من همیشه کارش مهمتر از من و آریانا بوده. وقت غذا درست کردن نداشت وگرنه دلیل دیگه ای نداشت  -

ود سال دوم سوم شب ب 9ساله شدم دیگه زودترین ساعتی که خونه میومد  30 32کارش. مامان از وقتی من 
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شب هم  33دبیرستان بودمم دیگه به کل میگفت خیلی بزرگ شدین و خودتون میتونین از خودتون مراقبت کنین و 

 می اومدن خونه با بابا.

نادیا با پاسخی که میده تعجبش رو به جای کمرنگ کردن، پر رنگ تر میکنه اما حرفی نمی زنه و تنها نگاه غمگین 

ونه و در مقابل احساسش برای در آغوش گرفتن نادیا و آروم کردنش مقاومت میکنه و با نادیا دلش رو میلرز

 لبخندی سعی میکنه ذهن نادیا و آریانا رو منحرف کنه و ادامه میده:

 خوب حاال ببینم راستش رو بگین دست پخت آریانا بهتره یا دست پخت تو؟ -

 آریانا بی معطلی جواب میده:

 ف نداره. تا کوفته هم بلده بپزه.معلومه نادیا. حر -

 پیمان این بار کامال متعجب رو به نادیا میکنه و ادامه میده:

 شوخی میکنین. مامان من بلد نیست کوفته بپزه اونوقت نادیا بلده؟ راست میگه نادیا؟ -

 امتحانش ضرر نداره. -

م شام هم بمونن و کوفته دست پخت تو رو پس اگه انقدر مطمئنی مامان روزای جمعه به من یه سر میزنه میگی -

 بخورن. چطوره؟

 نادیا کامال عادی و بدون گم کردن دست و پاش ادامه میده:

 موافقم. برا من مشکلی نداره ولی اونوقت در عوض چی نصیب من میشه؟ -

 چی دوست داری؟ -

 هر چی باشه قبول میکنی؟ -

 یا همیشه حال گیری اساسی. بگو نه.پیمان بگو نه وگرنه ضرر میکنی. شرطای ناد -

 پیمان به آریانا میخنده و ادامه میده اگه اینجوری هم باشه من قبول دارم. فقط شرطت با اعتقادای من جور در بیاد.

 آریانا ناگهان بلند میخنده و رو به نادیا ادامه میده:

 میگم چی بذاری.نادیا جان من یه شرط توپ بذار. اصال بعد از شام بیا خودم بهت  -

 مثکه خیلی مطمئنین به بردتون. -

 پس چی خیال کردی. دست پخت نادیا حرف نداره. -

 پس حواستون باشه کوفته وا رفته با باخت فرقی نداره ها.  -

 فکر کن وا بره.  -

 پس موافق باشین به مامان اینای خودتم بگیم بیان. -

 هن باز کردن آریانا با غیض پاسخ میده:نادیا اخماش رو در هم میکشه و قبل از د

 مامان با بابا رفتن شمال. یه پروژه دارن اونجا. -

 آریانا سعی میکنه کمی نادیا رو آروم کنه پس به زبون میاد:

نادیا چون دیدن ما هر دو چند وقت مهمون پیمانیم با هم رفتن وگرنه مامان می موند تهران. تنها میموند خونه  -

 رد؟چیکار میک

 من که حرفی ندارم. دستت درد نکنه. شام خوشمزه ای بود. ممنون. -

 بعد سریع از پشت میز بلند و شروع به آماده کردن وسایل پخت کوفته فردا میکنه و بعد رو به آریانا ادامه میده:
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ه. یه مقدار کمی هم فردا برو از آقا صادق گوشت چرخکرده برا کوفته بگیر. بگو برا کوفته که چند بار چرخش کن -

 چرخ کرده مرغ بگیر.

پیمان کامال به سمت نادیا بر میگرده و مشغول تماشاش میشه. حسی عجیب بهش دست میده. نادیا به چشم یه 

کدبانوی خوب میبینه. از هر حرکتش عالقه و عشق میباره. کم کم دریچه های تازه تری از نادیا و خصوصیاتش به 

ون آوردن کدبانو لحظه ای خنده اش میگیره. دختری رو مقابلش میبینه با شلوار گرمکنی روش باز میشه. از به زب

گشاد و سویی شرتی با دو تا جیب جلوی پیش سینه اش و موهایی در هم پیچیده با دو تا سیخ خودکار مانند باالی 

 سرش کیپ شده. 

سنگینی نگاهی رو روی خودش حس میکنه. لبخندی روی لبش میشینه و مشغول تماشای حرکات فرز نادیا میشه که 

 سرش رو به سمت نگاه بر میگردونه که آریانا رو میبینه چشم دوخته بهش. 

نگاه آریانا رنگ عجیبی گرفته و کمی تعجب توش موج میزنه. با زوم شدن نگاه پیمان توش، خودش رو کمی جمع و 

 از روی صندلی بلند و زمزمه میکنه: جور میکنه و پیمان هم متقابال نگاه از نادیا بر میگیره و

 کی چایی میخوره؟ -

 اول نادیا و بعد هم آریانا موافقتشون رو اعالم میکنن و پیمان بلند و مشغول تهیه چای میشه.

 بعد از حدود بیست دقیقه باالخره کار نادیا هم تموم میشه و به سالن بر میگردن و ادامه درس رو شروع میکنند.

 

  
 

ش رو باز میکنه و یه لحظه گیج به دور و برش نگاه میکنه و ناگهان لبخند کمرنگی روی لبهاش میشینه و با چشما

یاداوری بودن تو خونه پیمان و مهمتر از اون یه صبح تعطیل و با هم بودن با یه خیز سریع از روی تخت بلند و به 

و مرتب و بعد آروم از در اتاق بیرون و به سمت سمت آینه میره و خودش رو توی آینه نگاه و کمی سر و وضعش ر

دستشویی میره تا دست و روش رو بشوره. از سر و صدای توی خونه حدس میزنه بقیه بیدار باشن که با نگاهش به 

 ساعت حدسش به یقین تبدیل میشه.

وله ای در دست به دست و روش رو شسته نشسته از دستشویی بیرون و دوباره به اتاقش بر میگرده و اینبار با ح

 سمت حمام میره و دوشی میگره.

حوله رو به خودش میپیچه و موهای خیسش رو از زیر حوله در میاره و روی حوله پخش میکنه و بعد آروم دستش 

 رو روی دستگیره در میگذاره و شروع میکنه به کلنجار رفتن با خودش:

اونم تو خونه این پسره. حاال چطوری برم بیرون؟ اگه مثه  ای درد بگیری نانادی. حاال واجب بود خبرت بری حموم.

عجل معلق جلوم سبز شه که بیچاره میشم. اونم با این حوله نیم وجبی. میمردی ال اقل حوله پوشیدنی با خودت بر 

. میداشتی؟ ولم کن تو رو قران. میگی چیکار کنم. خوب عادت دارم هر روز دوش بگیرم. اصال ناراحته چشاشو ببنده

تازه کی گفته االن قراره پشت در باشه؟ تازه به فرضم باشه فکر کردی یهو هول میکنه و میاد بقم میکنه یا چی؟ اگه 

اینه میخواد چهار بار سرخ و سفید شه و بعد سرشو بچسبونه به ته گردنشو بدو در ره از جلوم دیگه. کوتا بیا. در رو 

 وا کن مردیم از گشنگی.

میکنه و آروم بیرون میاد و به حالت دو به طرف اتاقش میره که ناگهان با چیزی برخورد میکنه و باالخره در رو باز 

 سر جاش میمونه.
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 نه جرات میکنه سرش رو باال بیاره و نه میتونه قدم از قدم بر داره و بره تو اتاق.

ی تیشرتش میگذره و لرز نگاهش سرخ سرخ میشه و روی سرشونه های لخت نادیا خیره میمونه. خیسی تنش از رو

عجیبی رو به وجودش میندازه. پاهای خیسش هر لحظه شلوارش رو خیس تر میکنه اما قدرت تکون خوردن رو تو 

خودش نمی بینه. عطر تن نادیا آنچنان از خود بیخودش کرده که احساس میکنه نفس کم آورده. هنوز چسبیده به 

میکنه. دستاش میل عجیبی برای باز شدن و حلقه شدن دور بازوهای نادیاست. گرمای تن دختر هر لحظه کالفه ترش 

دختر رو داره. همون حس سرکش غریزه تموم تالشش رو به کار گرفته. اولین باریه که چنین حسی داره. قبال بارها 

 د. کمند با حوله کنار استخر درست کنارش ایستاده بوده اما هیچوقت نه گرم شده بود و نه اینجور لرزیده بو

 گویی نیرویی عجیب از تن نادیا در حال از خود بیخود کردنشه. زیر لب به خودش بد و بیراه میگه.

کم کم بوی گس توی بینیش میپیچه و قوی و قوی تر میشه. پاهاش سست میشه و تنش هوس این آغوش و نگاهش 

شدید تر و زیر پاش خالی تر میشه. تمنای سر بلند کردن و زل زدن به او سیاهی نافذ رو میکنه. هر لحظه میلش 

احساس میکنه به یه تکیه گاه نیاز داره. از نزدیکی نمی ترسه. مطمئنه پاش به خطا نمیره. گرمای آغوشش رو حس 

 میکنه. میدونه همه وجود پیمان خیس شده. سعی میکنه کاری کنه. حرکتی کنه و از اون وضعیت خارج بشه.

ها توی چند ثانیه رخ میده. دستش رو آروم بلند میکنه و روی دست پیمان میگذاره  شاید تمام این اتفاقات و احساس

 و سرش رو محکمتر توی سینه اش پنهون میکنه و قطره اشکی آروم روی گونه اش سرازیر میشه.

 لحظه ای بعد گرمای دست پیمان رو روی سر شونه برهنه اش حس میکنه.

ی ناگهانی از طرف پیمان و نگاهی گیج و شرمنده روی صورتش و ثانیه ای دستی ملتهب و گر گرفته و بعد عقب گرد

 بعد خودش رو میبینه با نگاهی مات و تنهایی مطلقی در کنارش. 

 احساس سرما میکنه. سرمایی ناگهانی بعد از اونهمه گرما. لرز تموم وجودش رو در بر میگیره.

نه و ثانیه ای بعد محکم در آغوش میگیرتش و تن لرزانش رو از شوک بیرون میاد و آروم به سمت نادیا حرکت میک

 زیر دستاش گرم میکنه. بعد با یه حرکت از روی زمین بلندش میکنه و به سمت اتاقش میبره. 

روی تخت میگذارتش و آروم پتو رو دورش میکشه و تنها چشم میدوزه به صورت سرخش و اشکایی که آروم آروم 

 رن.از روی گونه هاش سر میخو

چند دیقه ای طول میکشه تا به حال عادی برگرده و بعد نگاه شرمسارش رو بلند و روی صورت آریانا ثابت میشه و 

 ثانیه ای بعد زمزمه وار ادامه میده:

 تو بهم اعتماد داری؟ -

 از چشمام بیشتر. به هر دو تون. -

 من... من... ما... کاری... -

 یگذاره و زمزمه میکنه:دستش رو آروم روی لبای نادیا م

هیس. هیچی نگو. نمیخواد توضیح بدی. خودم دیدم. میدونم هیچکدوم مقصر نبودین. بهت تبریک میگم. پیمان  -

 پسر خوبیه.

 تو... تو از کجا... -

منو دست کم گرفتی شیطون؟ خیلی وقت بود شک داشتم. امروز که دیدمتون شکم به یقین تبدیل شد. نمیدونی  -

 عاشق با دست و پای گم کرده چه با نمک و دوست داشتنی بود. نادیای
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 پیمان گر گرفته و لرزونم خوب چیزی بود. یادم باشه به وقتش حال جفتتون رو بگیرم.

 اما اون کمند و دوست داره. -

 اشتباه میکنی. -

ت دوسم نداشته و نداره. من کجا با سماجت ادامه میده: نه. مطمئنم. وگرنه اونجوری فرار نمیکرد ازم. اون هیچوق -

 کمند کجا.

 از خداشم باشه که میدونم هست. تو حرف نداری. خودتو دست کم نگیر.  -

 پس چرا رفت؟ -

بهش حق بده. تو نا محرمی. اون آدم معتقدیه. پاکه. تو هم پاکی. باید خیلی مواظب باشی. اون یه کم وقت الزم  -

دلخور نشو. حاالم زود لباس بپوش تا سرما نخوردی و بدو بیا که االنا سر و کله داره تا با خودش کنار بیاد. ازش 

 مامان پیمان پیدا میشه و ببینه کل خونه رو ریختی شک نکن همین امروز از خونه پسرش بیرونت میکنه.

 بعد آروم از کنار نادیا بلند و به سمت در اتاق میره.

 و صدا میزنه.نادیا سرش رو پایین میندازه و آریانا ر

 به طرف نادیا نیم چرخی میزنه و نادیا زمزمه میکنه:

 ممنونم آریانا. خوشحالم که برادری مثل تو دارم. -

 قابل نداره خانومی. بدو بدو بیا که مردیم از گشنگی. -

 

موهاش فرو  وارد پذیرایی میشه و درست روی صندلی ای که نادیا نشسته بود میشینه و دو دستش رو با فشار الی

میبره. مدام تصویر شونه برهنه نادیا جلوی چشمش میاد. تمام وجودش بوی تنش رو گرفته. نفس های عمیق و پشت 

همی میکشه تا کمی به خودش مسلط بشه. دستاش رو آروم پایین میاره و مقابل صورتش میگیره و بعد بی اختیار 

هنوز روی دستشه. تن لرزونش، نگاه عجیبش. گرماش. قطره  نزدیک بینیش میبره و بو میکشه. انگار بوی تن نادیا

 اشک آروم روی صورتش. 

 با خودش زمزمه میکنه من چم شده؟ چرا اینجوری شدم؟ چرا این دختر اینطور از خود بیخودم کرد؟ 

پشیمون نبود. انگار  عشق رو از نگاه نادیا خونده بود و برای اولین بار ترسیده بود. از این عشق. از اینهمه نزدیکی. اما

 تن خسته اش به اون گرما نیاز داشته باشه. 

 لبخند شیرینی روی لبش میشینه و آروم زمزمه میکنه نادیا دوست دارم. 

بعد دستش رو به سمت شیشه شکالت صبحانه مونده روی میز میبره و آروم قاشق دهنی داخلش رو در میاره و ثانیه 

ره داخل شکالت میکنه و قاشق پر رو با لبخند داخل دهانش میگذاره و لبخندش عمیق ای بهش نگاه میکنه و بعد دوبا

 تر میشه و زمزمه میکنه شیرین ترین شکالت تو تمام زندگیم. 

قاشق رو دوباره به همون شکل داخل شیشه میکنه. دستش لحظه ای مردد میمونه و آروم به طرف قاشق میره تا از 

یمه راه دستش رو پس میکشه و با لبخند زمزمه میکنه شاید به نظر تو هم شیرین ترین داخل ظرف درش بیاره. اما ن

 شکالت تو تمام زندگیت باشه. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تقلب 

1 7 2  

 

اینبار دستش رو دراز میکنه و آروم کتاب و جزوه های نادیا رو جمع و داخل کوله اش میگذاره و ظرف های کثیف و 

و با دستمالی نم دار بیرون و روی میز نسکافه ریخته رو پاک آشغال های روی میز رو هم جمع و به آشپزخونه میبره 

 میکنه و بعد کوله رو بر میداره و به سمت اتاق خواب ها میره.

ثانیه ای مردد پشت در اتاق نادیا می ایسته و بعد به طرف اتاق خودش میره و کوله نادیا رو روی تختش میگذاره و 

افه همیشه در حال کشیده شدن کوله روی راهروهای دانشگاه و زمین و پرت بعد سریع و ناگهانی با به یاد آوردن قی

 شدن هاش به هر جایی، دستش به سمت کوله میره و سریع از روی تخت برش میداره و روی هوا تو دستش میمونه.

ی تخت نگاه نادیا رو میخکوب شده روی خودش میبینه. نگاه سرزنش گر. نگاه بهش زل زده تا کیف رو دوباره رو

 بگذاره. نگاه و سکوت تلخ نادیا بهش هشدار میده پیمان انقدر یه جوری نباش. 

لحظه ای به نگاه خیره میشه و همزمان تو ذهنش کسی فریاد میزنه بذارش روی تخت. اون کیف از دیروز تا حاال 

ه میخواست جایی رو کثیفم روی مبلت بوده روی تخت نادیا بوده روی مبل اتاقش بوده و شاید خیلی جاهای دیگه. اگ

کنه تا حاال کرده. بذارش رو تخت. ناخوداگاه کیف رو روی تخت میگذاره و آروم نگاهش رو به سمت در میدوزه. 

 نگاه خندان نادیا جلوی چشمش میاد. 

ا غرق نگاهش میشه و آروم آروم به طرف در میره. کم کم فاصله اش با در کم و کمتر میشه و درست کنار در نادی

 محو میشه و میفهمه که همه اش تصوراتش بوده. اصال نادیایی نبوده. 

با خودش زمزمه میکنه خدایا خودت کمکم کن و بعد آروم دستگیره در رو میگیره و از اتاق بیرون میره که سینه به 

 سینه آریانا میشه. 

 سرش رو پایین میندازه و نگاهش شرمزده میشه.

 پیمان میگذاره و با لبخند زمزمه میکنه :آریانا آروم دستش رو پشت 

 چیه پسر؟ چرا سرت رو انداختی پایین؟ -

 پیمان تنها سکوت میکنه و آریانا خودش رو به ندونستن میزنه و با لبخند ادامه میده: 

 من گفتم رفتی یه نون سنگکی چیزی بگیری صبحانه مفصل مهمونمون کنی روز تعطیلی. -

 و با لبخند سرش رو باال میگیره و تنها زمزمه میکنه:پیمان کمی راحت میشه 

 خیلی مردی پسر. ممنون. -

 این چیزا نون تازه نمیشه ها.  -

 شما جون بخواه. نون که قابل نداره. -

 اشتباه گرفتی پسر. این جمله رو باید به یکی دیگه میگفتی. آقا ما تسلیم. به همون نون تست راضی ایم. -

گ میپوشه با یه بلوز آستین سه ربع مشکی. دمپایی های ال انگشتی مشکیش رو هم پاش میکنه و یه جین آبی تن

موهای فرش رو با گیره میبنده و عطر مالیمش رو میزنه و آروم در اتاق رو باز و سرکی داخل راهرو میکشه و بعد از 

هم کمی به خودش مسلط بشه قبل از  اتاق بیرون و به سمت ناهار خوری میره تا هم وسایلش رو جمع کرده باشه و

 روبرو شدن با پیمان.

میز رو مرتب و خالی از ریخت و پاش ها و کیف و کتابش میبینه. اول جا میخوره. بعد با یاداوری حرف آریانا فکر 

 میکنه اون همه چیز رو جمع کرده.

 بعد تو ذهنش این سوال پیش میاد که خوب پس چرا کیفم رو نیاورد.
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 جش رو دور سالن میگردونه و بعد بر میگرده سمت اتاق آریانا. ولی اونجا هم کیف رو نمیبینه.نگاه گی

از اتاق بیرون و آهسته راه رفته رو بر میگرده که مقابل اتاق پیمان، پاهاش سست میشن و نیرویی وادارش میکنه به 

 باز کردن در نیمه بسته اتاق.

اتاق رو پر کرده. لحظه ای می ایسته و نفس عمیقی میکشه. بعد نگاهش به آروم داخل میره. بوی عطر پیمان تمام 

 تخت و کوله اش می افته. با لبخند جلو میره و کوله رو بر میداره. 

عقب گرد میکنه تا از اتاق بره بیرون که نگاهش روی لباس های نیمه مرطوب پیمان روی مبل می افته. قدمی به 

دست میگیره و توی صورتش فرو میکنه. صحنه ها دوباره براش زنده میشن. ثانیه ای  طرفش بر میداره و بلوز رو تو

به همون حال میمونه و بعد به سمت در بر میگرده که باز سینه به سینه پیمان میشه. دستپاچه از اینکه پیمان تو اتاق 

 خودش دیدتش سریع شروع میکنه به حرف زدن:

 من... من اومدم کیفم رو بر دارم. -

 بعد ناگهان به دستش خیره میشه که پیراهن پیمان رو گرفته و داره به جای کیف نشون پیمان میده.

اینبار پیمان کامال مسلط به خودش لبخندی شیرین به روی نادیا میزنه و نگاهش حرکت میکنه و روی کیف نادیا که 

 حاال کنار مبل روی زمین افتاده ثابت میشه.

بال میکنه و سریع کیف رو بر میداره و به سمت در میدوه و بعد دوباره گیج نگاهش به دستش نادیا جهت نگاه رو دن

و پیراهن پیمان می افته. عقب گردی سریع میکنه و پیراهن رو مقابل پیمان میگیره و تقریبا پیمان نگرفته رهاش 

میبنده و کوله رو کنار پاش روی  میکنه و همچون برق رد میشه و از اتاق بیرون و وارد اتاق خودش میشه و در رو

 زمین رها و دستش رو روی قلبش میگذاره و زمزمه میکنه آروم.... آروم نادیا.... خیله خوب.... چیزی نیست...

 االخره نادیا به خودش مسلط میشه و از در بیرون و به سمت آشپزخونه میره.

 ی و بساط صبحانه.آریانا و پیمان رو نشسته روی صندلی میبینه و دو فنجان چا

هنوز نننشسته سالم بلندی میکنه و دستش به طرف شیشه شکالت میره و همزمان قاشق داخلش رو پر و به سمت 

 دهانش میبره.

 پیمان همه وجودش نگاه میشه و خیره به صورت نادیا. 

های شکالتی که تا اون انگار چیزی تو ذهنش داره براش قسم میخوره که این قاشق برای نادیا هم از تمام قاشق 

 لحظه خورده شیرین تره. 

ثانیه ای سرش رو پایین میندازه و با خودش زمزمه میکنه واقعا که پیمان. خجالت داره. فکراتم مثل پسر بچه های 

ساله شده که تو راه مدرسه دختر همسایه رو دیده ندیده صد دل عاشق شدن و .... کوتا بیا. سرت رو بنداز  23 39

 صبحانه ات رو بخور. این اداها چیه.پایین 

اما با سماجت منطق رو پس میزنه و زمزمه میکنه نه این یه طعم دیگه داره براش. مطمئنم. بعد دوباره نگاهش باال و 

 روی صورت نادیا ثابت میشه.

چند بار خیره نادیا عصبی و دست و پاش رو گم کرده از نگاه خیره پیمان، قاشق بین راه تو دستش میخشکه و سرش 

 به صورت پیمان چپ و راست میشه و ناگهانی زمزمه میکنه:

ها؟؟؟؟؟؟؟ چیه؟؟؟؟؟؟؟ خیله خوب بابا. فهمیدم قاشق رو نباید تو دهنم کنم وهمه میخوان بخورن و ....  -

 اوفففففففففففففف.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تقلب 

1 7 4  

 

نه دیدی حاال. انقدر نگاهش پیمان تو دلش به خودش با نگاه بی موقع اش بد و بیراه میگه و با خودش زمزمه میک

 کردی حاال قاشق رو تو دهنش نمیکنه. حقته.... 

 با ناراحتی سرش رو باال میبره و آروم زمزمه میکنه:

 نه نه.... اصال همچین منظوری نداشتم.... -

 نادیا بی خیال میخنده و :

 اِ؟؟؟؟؟؟ اگه همچین منظوری هم داشتی .... -

نگاهش رو به پیمان میدوزه و قاشق رو آروم داخل دهانش میکنه و با خنده جمله اش رو بعد خنده شیطونی میکنه و 

 ادامه میده:

 اوممممم. عالی.... به جان تو مزه اش یه چیزه دیگه ست.... عالی.... -

ش رو تنها زیر لب زمزمه میکنه میدونم.... بعد نگاهش رو به نگاه شیطونه نادیا میدوزه و آروم و با لبخند چشما

 میبنده و بعد باز میکنه.

نادیا خیزی بر میداره روی میز و لیوان چای نزدیکتر به خودش رو بر میداره و سریع قلپی ازش میخوره که با 

 سرعت لیوان رو از لبش جدا و اخماش رو در هم میکشه و ناخوداگاه زمزمه میکنه

 سوختم... سوختم.... داغ بود.... -

یمان چشم میدوزه که با لبخند مشغول زیر زیرکی نگاه کردنه نادیاست و بعد با لبخند رو به نادیا آریانا ثانیه ای به پ

 ادامه میده:

 صاحابش راضی نبود بخوری برا همین سوختی -

 نادیا با حرص رو به آریانا:

 حاال کی بود صاحابش؟ -

 حاال.... -

 یدونستی منم هستم؟اصال چه معنی داره فقط دو تا چایی میریزی. مگه نم -

 اینو باید به یکی دیگه میگفتی. من بی تقصیرم.... -

 بعد با خنده نگاهش رو به پیمان میدوزه.

 پیمان ناخوداگاه از دهنش میپره و رو به آریانا زمزمه میکنه:

 آی آی... حواست رو جمع کن ها.... میخوای میونه ما رو به هم بزنی؟ -

 همون لیوان رو مقابل نادیا قرار میده و زمزمه میکنه:بعد بی هیچ حرفی دوباره 

 برای تو ریخته بودم.... -

 آریانا نگاه متعجب به خودش میگیره و چشماش رو گرد میکنه و نگاهش رو به پیمان میدوزه و ادامه میده:

 اِ ... اِ.... اِ.... دو دیقه پیش عمه من بود داشت از این لیوان چایی میخورد؟ -

 ان پیمان گر میگیره و سرخ شده نگاهش رو به زیر میدوزه و آروم از روی صندلی بلند و زیر لب زمزمه میکنهناگه

 االن برات میریزم.... -

نادیا تو دلش قند آب میکنن. از اینکه لیوانی رو به لبش برده که چند دیقه پیش پیمان به لبش زده غرق خوشی 

 میشه. از اینهمه محبتش.... 
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لیوان تازه رو مقابل نادیا میگیره اما نادیا محکم دو دستش رو دور لیوان توی دستش میگیره و باخنده لیوان رو  پیمان

 باال و قلپ دیگه ای میخوره و زمزمه میکنه:

 همین خوبه. خنک شده میتونم بخورمش. این رو تازه ریختین طول میکشه تا خنک شه. -

 ا آروم زمزمه میکنههر سه از حرف نادیا میخندن و آریان

 ما هم که عَر عَر.... -

..... 

 

نادیا همه مواد کوفته رو مخلوط و جوجه کوچیکی وسط و مقداری آلو و پیاز و ... داخل جوجه میگذاره و تمام دورش 

 رو با مواد کوفته میپوشونه و آروم گرد اش میکنه.

ن. آریانا نگاه خندان و مطمئنش و پیمان نگاه متعجب و آریانا و پیمان دو طرف میز نگاهشون رو به کوفته میدوز

 کامال نامطمئنش رو.

پیمان با دیدن کوفته ای در اندازه حدودی یه توپ فوتبال پالستیکی باالخره کنترلش رو از دست میده و نگاهی به 

 نادیا میکنه و زمزمه میکنه:

شد. اون جوجه رو در بیار جدا بذار این کوفته ها رو هم تو رو خدا کوتا بیا نادیا. حاال یه چیزی گفتیم و تموم  -

 کوچیک کوچیک گرد کن بره پی کارش. این توپی که تو درست کردی غیر ممکنه وا نره.

 تو چیکار به این کارا داری. نهایتا خوب میخواد وا بره دیگه. -

 نمیتونم حتی لب بزنم بهش.نادیا چرا لج میکنی؟ من از غذای وا رفته ای که قیافه نداره متنفرم.  -

 رنگ نگاهش عوض میشه و اخمی عمیق روی صورتش میشینه و زمزمه میکنه:

 خوب نخور. -

 اما آریانا خندان تنها به پیمان نگاه میکنه. -

 باالخره کار نادیا تموم و آروم نخی تمیز از پیمان طلب میکنه. -

 پیمان متعجب بهش چشم میدوزه و زمزمه میکنه: -

 نخ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نخ میخوای چیکار؟ جان من کوتا بیا نادیا. آقا ما غلط کردیم. خوبه؟ -

 انقدر حرف نزن. کاری که میگم رو بکن. -

 سریع از کشوی آشپزخونه رل نخی در میاره و به طرف نادیا بر نگشته زنگ در به صدا در میاد .

کنه قبل از اینکه نادیا کار عجیب دیگه ای بخواد بکنه  با نخ توی دستش به سمت در خیز بر میداره تا در رو باز

 مامانش بیاد و منصرفش کنه و از خر شیطون پایین بیاد.

باالخره بعد از چند دیقه آسانسور میرسه و مامانش از در تو میاد. قید سالم کردن رو از هولش میزنه و سریع رو به 

 مامانش به زبون میاد:

این دختره داره چیکار میکنه. یه کوفته گرد کرده واسه من قده یه توپ فوتبال. وسطش مامان جان من بیا ببین  -

جوجه گذاشته. هر چی میگم از خر شیطون پایین بیا انگار نه انگار. بیا تو یه چیزی بگو. اینجوری از شامم 

 میندازتمون.

 پیمان میده و به سمت آشپزخونه میره. سیمین با خنده و تعجب از کار نادیا سریع روپووشش رو در میاره و به دست
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همزمان دوباره به یاد دعوت دیروزه پیمان می افته. وقتی بهش گفته بود نادیا قراره شام کوفته درست کنه فقط 

تونسته بود بخنده. خنده ای که قادر به کنترل کردنش هم نشده بود. تقریبا مطمئن بود که این دختر بچه رو حساب 

فی زده بوده به پیمان. حاال امروز با شنیدن حرف پیمان به این نتیجه داشت میرسید که نه یه رو کم کنی یه حر

چیزایی از کوفته درست کردن میدونه این دختر. فقط فکر کرده درست کردنه کوفته تبریزی هم به سادگی همین 

بارها تو قامیل های شوهرش توی کوفته هاست. مطمئن بود شام باید یه چیزه وا رفته ای رو به اسم کوفته بخورن. 

تبریز دیده بود که برای مهمونی های بزرگ و رسمی چنین کوفته هایی با شکم جوجه میپزن و دورش هم برای ولو 

 نشدن احتمالیش چند دور نخ میپیچن ولی مطمئن بود این دختر فقط یه چیزی دیده. 

ی کوفته ای دقیقا به همون گردی و بزرگی کوفته های وارد آشپزخونه میشه و نگاهش به نادیا می افته که سرش رو

 تبریزی خم و در حال اضافه تر کردن مواد به دورشه.

خنده اش میگیره و این خنده همزمان میشه با باال اومدن سر نادیا و سالم خندانش و بعد سالم آروم آریانا. همونطور 

 که نگاهش به کوفته ست:

 جان. خوبی عزیزم؟ سالم آریانا جان. سالم نادیا -

 ممنون سیمین جون. -

عزیزم به زحمت افتادی ولی دیگه الزم نبود اینجور خودت رو زحمت بدی. ممکنه وا بره این کوفته به این بزرگی.  -

بهتر نیست جوجه اش رو در بیاری و این کوفته ها رو هم گرد گرد کوچیک بکنی و الش تخم مرغ و آلو و اینجور 

 چیزا بریزی؟

 سیمین جون خیالتون راحت باشه. چیزیش نمیشه. -

بعد خندان رو به پیمان دستش رو دراز و نخ رو میگیره و تر و فرز دور کوفته چند دور نخ میپیچه و بعد نخ رو به 

 پیمان بر میگردونه و کوفته رو داخل قابلمه میگذاره.

اه بین اونهمه بچگی نادیا تو اولین دیدار، روزنه ای سیمین با دیدن حرکات فرز نادیا لحظه ای مردد میشه و ناخوداگ

 پر نور از دختری کدبانو با اعتماد به نفسی فوق العاده باز میشه.

هنوز براش احتمال وا نرفتن کوفته نزدیک به صفره اما از اینهمه اعتماد به نفس نادیا غرق خوشیِ. تو ذهنش زوایایی 

 از دالیل انتخاب شدنش از طرف پیمان همین ها بوده.از دختر رو میبینه که مطمئن میشه یکی 

تصمیم میگیره تنها نظاره گر باشه. پس لبخندی به روی نادیا میزنه و نادیا کمی به مخلفات کنار ظرف اضافه میکنه و 

 بعد کمی روغن کف ظرف میریزه و تفت کوتاهی با احتیاط به کوفته میده.

س زدن در مورد نگاه سیمینه. دلش غرق خوشیِ. نگاه سیمین نا مطمئنه نگاهش به کوفته ست و ذهنش در حال حد

اما لبخندش خوشاینده براش. دلش پر از خوشی میشه. خوش از اینکه باالخره چیزی داره که بتونه برا خودش تو دل 

 این زن جایگاه بزرگی باز کنه.

. حاال خوشحال بود که امشب حتی همیشه از کوچیکی این حرف تو ذهنش بود که مردا چشمشون به شکمشونه

میتونه جایگاه خیلی باالتری تو نگاه پیمان و پدرش برای خودش باز کنه. مطمئن بود که کمند عرضه چنین کاری رو 

ساله که قابل حساب  23درصد زنای ترک هم به زور چنین استعدادی رو داشتن دیگه نادیای  63نداره. وقتی 

 االن داشت تصویر نگاه شب همه رو میدید. اومدن نبود. تو ذهنش از همین 
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خیلی کوفته پخته بود. همیشه براش سوال بود که چطور عمه اش بدون گوشت هزار بار چرخ شده که فالن روز هم 

تو یخچال مونده باشه و به نوعی کهنه شده باشه و بدون زدن یه خروار آرد توی مواد برای سفت کردنش میتونه 

 زرگی بدون وا رفتن درست کنه.کوفته هایی به این ب

سالش بود یه بار که تبریز رفته بودن به عمش گفته بود کوفته میخواد. بعد تمام هوش و حواسش رو به  31وقتی 

مواد و طرز پخت عمه داده بود. تنها چیز اضافه تری که دیده بود مقداری چرخ کرده مرغ بود که با گوشت قاطی 

 کرده بود.

گوشت رو نمیدید تصور میکرد که عمه اش به دلیل کم اومدن گوشت از مرغ استفاده کرده اما با شاید اگر اونهمه 

 دیدن اون میزان گوشت مطمئن شده بود ربطی به ماجرا داره.

 وقتی بر گشته بودن تهران امتحان کرده بود و کلید معما رو بدست آورده بود. 

و آب رو به کوفته اضافه میکنه و شعله اش رو کم و درش رو لبخند روی صورتش میشینه و از فکر بیرون میاد 

 ظهر رو نشون میده.  395میگذاره و نگاهی به ساعتش میندازه که حدود 

با خیال راحت دستاش رو توی سینک میشوره و خودش رو ال قیدانه روی صندلی پرت میکنه و پاهاش رو دراز و رو 

 به آریانا:

 مین جون یه چایی بدی؟ببینم نمیخوای به من و سی -

سیمین میخنده و با خودش زمزمه میکنه این دختر همه چیزش عجیبه. اصال براش این فکر حتی پیش هم نمیاد که 

 خودش بهتره چایی رو بریزه.

اما آریانا حرف نادیا به نظرش کامال عادی و معمول میاد. مثل همیشه که وقتی غذای پر درد سر قرار باشه بپزه 

 ین عکس العمل رو نشون میده. بعدش هم

از روی صندلی بلند و برای همه چای میریزه و خودش مقابل سینک می ایسته و شروع به شستن ظرفهای کثیف نادیا 

 میکنه.

سیمین با تعجب و بدون حرف اینبار به آریانا چشم میدوزه و تو ذهنش مسلم میشه که این اولین باری نیست که این 

کار کردنش توی خونه هم قانون خاص خودش رو داره. قانونی نا نوشته بین خودش و برادرش.  دختر عذا میپزه و

کم کم براش مسلم میشه که پریسا چطور میتونه همیشه تا دیروقت سر کار باشه و هیچ زمانی هم از کم آوردن وقت 

 برای انجام کارهای خونه و غذا پختن نناله. 

ین بچه های خود ساخته ای تبریک میگه اما ثانیه ای بعد با به یاد آوردن نوع تو ذهنش به پریسا برای تربیت چن

برخورد نادیا و حرکاتش که کامال بدونه ظرفتهای دخترونه و قوانینش بوده متاسف میشه از اینهمه بی توجهی پریسا 

این کمبودها رنج برده. به بچه هاش. نگاهش رنگ عم میگیره و تو ذهنش فکر میکنه قطعا این دختر خیلی وقتها از 

 قطعا این دو تا بچه از اینکه خودشون بخوان از سنین پایین همه کارشون رو خودشون بکنن خوشحال نبودن.

 رو به نادیا میکنه و میپرسه:

 ببینم از کی آشپزی رو پریسا یادت داد؟ -

 عد آروم زمزمه میکنه:رنگ نگاه نادیا پر غم میشه. و این نگاه از چشم تیز سیمین دور نمیمونه. ب

سالم بود میومدم خونه تنها برنامه ای که تلویزیون داشت بر میگردیم  9من خودم آشپزی رو یاد گرفتم. از وقتی  -

به خانه بود و برنامه آشپزی. منم از تنهایی خونه همیشه میترسیدم. برا همین تلویزیون رو روشن میکردم که یه 
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ه برنامه هاشم میدیدم. یه کم بزرگتر شدم کم کم یه چیزایی رو همزمان با برنامه صدایی تو خونه باشه و خوب دیگ

 میپختم. اوایل زیاد دستم رو میسوزوندم یا غذاهام میسوخت یا شور میشد یا بی مزه و .... بعد کم کم راه افتادم.

اهش غمگین میشه. ناخوداگاه سیمین به نادیا لبخند میزنه و به اینهمه پشتکارش تو دلش آفرین میگه و از غم نگ

 دستش باال میره و آروم روی موهای نادیا پایین میاد و نوازششون میکنه.

با این حرکتش قطره اشک سمج همیشگی آروم پایین میاد و پیمان چیزی تو وجودش تیر میکشه و رنگ نگاهش 

و دستاش حسرت دستای مادر رو  غمگین و دلش میگیره. پاهاش میل بلند شدن و در آغوش گرفتن نادیا رو میکنن

 میخورن که ای کاش دستای خودش بودن و ای کاش سینه اش مامن آرامش و تکیه گاه نادیا میشد.

سیمین چشم میدوزه به پسرش و تمام حرف دلش رو از نگاهای غمگین و طوالنیش به نادیا میفهمه. رنگ نگاهش پر 

دست نادیا میگذاره و کمک به بلند شدنش میکنه و همزمان محبت میشه و از روی صندلی بلند و دستش رو زیر 

دستاش تنگ تر نادیا رو در بر میگیره و نگاه آرام بخشش رو به پسرش میدوزه و آروم چشماش رو باز و بسته 

 میکنه و پیمان رو مطمئن و از آشپزخونه بیرون میرن.

با نگاه غمگینش به پیمان چشم میدوزه و بعد آریانا از پشت سینک بر میگرده سمت پیمان و شیر رو میبنده و 

 سمتش میره و دستی به پشتش میزنه و زمزمه میکنه:

نادیا دختر قوی ایه. بیدی نیست که با این بادا بلرزه. بخند پسر. ماتم نگیر که از نگاهت حسرت نداشته هاش رو  -

بشه که این نداشته هاش چیزی به حساب بخوره خواهرم. بهش بخند و از کنارش ساده و بی خیال بگذر تا باورش 

 نمیان و ارزش فکر کردن و غصه خوردن ندارن.

 

 پیمان تنها نگاه گیجش رو به آریانا میدوزه و ثانیه ای بعد از روی صندلی بلند و از آشپزخونه بیرون میره.

ندیدن با سیمین هست، به دنبال صدا نگاهش چرخ میزنه و روی نادیا که نشسته روی مبل در حال حرف زدن و خ

 ثابت میشه. انگار نه انگار ثانیه ای قبل همین دختر بود که اشک تو چشماش حلقه زده بود و ...

کم کم عمق حرف آریانا براش روشن میشه و همزمان لبخند کمرنگی روی لبش میشینه و آروم به سمت نادیا و مادر 

 قدم بر میداره و مقابلشون می ایسته.

 حرفاتون تموم شده بریم سر درس که کلی مونده هنوز. ببینم اگه -

سیمین نگاهش دوباره همون رنگ تعجب رو میگیره که زمانیکه پیمان بهش گفته بود نادیا برای امتحاناش چند 

روزی میاد خونه اش تا بهش کمک کنه. یه جای کار میلنگید اما هنوز نمیدونست دقیقا کجا. با لبخند نگاهی به نادیا و 

 عد پیمان میکنه و ادامه میده:ب

 آره برین به کارتون برسین منم یه جارو دستمالی بکشم خونه رو. -

 نادیا به اعتراض پاسخ میده:

 نه اینجوری که نمیشه. منم بهتون کمک میکنم. حاال بعدن میریم سر درس. -

 ادامه میده:آریانا از پشت سر و کله اش پیدا میشه و با خنده نگاهی به جمع میکنه و 

 نادیا تو فردا امتحان داری. بهتره بری سر درست. من به سیمین خانوم کمک میکنم. -

با حرف آریانا نادیا جایی برای بحث نمیبینه و آروم سرش رو پایین میندازه و به سمت اتاقش میره تا کیف و کتاباش 

 رو میپرسه و به طرفش میره.رو برداره و پیمان هم پشت سرش راه می افته و آریانا جای جارو 
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 پیمان پشت سر نادیا وارد اتاق میشه و :

بهتره همینجا بشینیم سر درس. بیرون هم سر و صداست حواست پرت میشه هم اینکه رو میز تحریر راحت تره  -

 کار کردن.

مقایسه میکنه و بعد با  نادیا نگاهی به میز کوچیک روبروش میکنه و همزمان تو ذهنش این میز رو با میز اتاق پیمان

 بد خلقی به زبون میاد:

نمیخوام این میز خیلی کوچیکه. میز ناهار خوری که نمیذاری بریم ال اقل بریم رو میز اتاق تو. اون از اینجا  -

 بزرگتره.

ته و پیمان برای فیصله دادن به بحث های حاشیه ای و شروع سریعتر درس موافقت میکنه و به سمت اتاقش راه می اف

 نادیا هم خندان به دنبالش.

 پیمان روی میز رو خلوت میکنه و نادیا هم پشت میز میشینه و پیمان درس رو شروع میکنه.

 نادیا مدام سرش دور اتاق میگرده و یا روی میز در حال زیر و رو کردن وسایل.

 پیمان عصبی چشم میدوزه بهش و :

 بری تا خود صبح باید بیدار بمونی. حاال خود دانی.نادیا حواست به من باشه. اینجوری پیش  -

 خسته شدم خوب. -

 صفحه نخوندیم. حواست رو بده به من. 13نادیا هنوز  -

.... 

 

نادیا ناگهانی از روی صندلی بلند و در مقابل نگاه متعجب پیمان به طرف تخت میره و ثانیه ای بعد روی تخت لم 

 یرون میکشه و پشت سرش میگذاره.میده و بالشتی از زیر روتختی ب

 پیمان عصبی به طرفش بر میگرده:

 نادیا بیا سر میز بشین. اینجوری درس خوندن نمیشه. -

 اوف... من دارم گوش میدم. حاال چه فرقی میکنه رو تخت گوش بدم یا رو صندلی؟ -

 عصبی صندلیش رو به سمت تخت بر میگردونه و ادامه درس رو شروع میکنه.

 د دیقه ای گذشته نگذشته نادیا بالشت سمت دیگه رو هم از زیر روتختی در میاره.چن

 هنوز بالشت رو کامل بیرون نکشیده پیمان با نگاهی حرصی و عصبی به بالشت چشم میدوزه و زمزمه میکنه:

 اون بالشت منه. بذارش سر جاش. -

 نمیخوام بخورمش که. -

 نادیا. خواهش میکنم بذارش سر جاش. من اون بالشت رو میذارم زیر سرم -

اما نادیا که حاال انگار گنجی رو بهش بگن ازش بگذره، با سماجت بالشت رو توی بقلش میگیره و زیر زیرکی به 

 خودش میفشاره.

چیزی تو ذهن پیمان به حرف زدن در میاد و زمزمه میکنه مگه این همه زندگیت نیست؟ مگه دوسش نداری؟ پس 

 الشتت رو تو بقل بگیره؟ مگه قرار نیست جزئی از وجودت باشه پس باهاش کنار بیا.چرا نباید ب

.... 
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شب رو نشون میده که باالخره در نیمه باز اتاق باز تر و سیمین وارد اتاق میشه. پیمان رو میبینه  7ساعت حدود 

 ادن.خسته در حال توضیح درس و نادیا بالشت به بقل و خسته و اخمو در حال گوش د

 با ورود سیمین نادیا ناگهان لبش پر خنده میشه و از روی تخت پایین میپره و به سمت سیمین جون خیز بر میداره.

 صدای پیمان بلند میشه:

 نادیا خواهش میکنم. -

 خسته شدم. اه. -

 بسه بچه ها هر دو خسته این. پاشین بیاین بیرون یه چیزی بخورین. ناهارم نخوردین. -

 از سر میز صبحانه پا شدیم. 32مان تازه ساعت ما -

 خیله خوب دیگه. پیمان پاشو مادر.  -

.... 

 

با صدای زنگ در و بعد ورود پدر پیمان نادیا بعد از سالم و احوال پرسی به سمت آشپزخونه میره و همزمان با نگاه 

 آریانا رو هم صدا میکنه.

 جانم؟ -

 و گاز بزرگه؟کمک میکنی قابلمه رو بذاری ر -

 آریانا همزمان با جابجا کردن قابلمه با لبخند زمزمه میکنه: -

 همه چی عالیه؟ -

 نادیا بی هیچ کالمی تنها گوشه در قابلمه رو باز میکنه.

همزمان پیمان هم وارد آشپزخونه میشه و با خنده نگاهی به گاز و آریانا و نادیای باالسرش میکنه و آروم زمزمه 

 میکنه:

 بی خیال. کسی هم ازت انتظار کوفته به این بزرگی و خراب نشده نداره. خودتو ناراحت نکن. -

 بعد همزمان به سمت گاز میاد تا در ظرف رو بر داره که نادیا با اخم دستش رو پس میزنه و رو بهش:

 فضولی نکن. کمک کنین میز رو بچینین. -

ا دو تا کفگیر بر میداره و توی دیس نیمه گود میگذاره و از مخلفات دورش در قابلمه رو بر میداره و سریع کوفته رو ب

و مقداری هم آبش میریزه و دورش رو با سبزی تازه تزئین میکنه و بعد با لبخند از آشپزخونه بیرون و به سمت 

 ناهار خوری میره.

کافیه تا باورش بشه که شاهکار انجام شده دیس تقریبا باالی سر نادیا ست و نمیتونه داخلش رو ببینه اما لبخند نادیا 

و باختش رو باید بپذیره. این نگاه پیروز رو خوب میشناخت. بارها رو لبهای دختر دیده بود. پس دلیلی برای حتی 

 ثانیه ای شک کردن وجود نداشت. 

ود که بهترین انتخاب رو نگاه گرمش رو دوخته بود به صورت نادیا و رو ابرا سیر میکرد. باز نادیا بهش ثابت کرده ب

 کرده.
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سیمین چشم دوخته بود به نادیا و لبخند زیباش. نمیتونست از نگاه بفهمه غذا چطوره. میتونست وا نرفته باشه و 

میتونست وا رفته باشه اما لبخند روی لباش نشانه اعتماد به نفسش باشه. براش مهمترین مسئله زندگیش شده بود. 

 دن و کم کم داشت کالفه میشد.انگار ثانیه ها کش میوم

اما نگاه آریانا نگاه پر افتخار برادری به خواهرش بود. نگاهی که بارها نادیا تجربه اش کرده بود و تونسته بود طعم 

 همون نگاه های پدر رو براش بده و غم ندیدن چنین نگاهی از پدر و مادر رو براش کمرنگ کنه. 

و هیچکس نگاه نمیکرد. حاال خالی بود. خالی تر از همیشه. آروم بود. درست مثل  نادیا سرش باال بود و به هیچ چیز

 ساحل. هیاهوی دریا رو میشنید اما خودش ساحل امن بود و به امنیش مطمئن.

 باالخره دیس رو روی میز میگذاره و با لبخند و در حال نشستن روی صندلی خالی کنار آریانا و پیمان و رو به جمع:

 یید. خدا کنه مزه اش رو دوست داشته باشین.بفرما -

 آروم سرش رو باال میگیره و خیره به نگاه متعجب پیمان، مهندس راستین و سیمین جون نگاه میکنه. 

 مهندس راستین به زبون میاد:

 شاهکار کردی دختر. من رو یاد بچگی هام و جشن هامون انداختی. دستت درد نکنه بابا جان. -

 ش میشینه. مخصوصا کالم بابا جان. سرش رو پایین میندازه و زمزمه میکنه:جمله به دل

 اول بخورین بعد -

 در انتها با صدایی آروم جمله اش رو اینطور تموم میکنه:

 پدر جون.... -

 ه.آریانا کالم رو میشنوه. چشم میدوزه به نادیا و بعد آروم دستش رو روی دست نادیا میگذاره و فشار اندکی مید

نادیا که همه رو تنها نظاره گر میبینه خودش کفگیر رو دست میگیره و برشی به کوفته میزنه و بعد نگاهش رو به 

 آریانا میدوزه

 آریانا کفگیر رو میگیره و مشغول تکه کردن میشه و بعد :

 سیمین خانوم من بریزم براتون یا خودتون بر میدارین؟ -

 و مقابل آریانا باال میگیره و به همین شکل برای بقیه هم میریزه.سیمین بدون هیچ حرفی بشقابش ر

اولین قاشق رو دهانش میگذاره و با لذت میجوه. همون طعم کودکی ها تو دهنش میاد. لبخند روی لبش میشینه و 

ن طعمه. نگاهش به سالها قبل بر میگرده. چشم میدوزه به سیمین و یاد شام بله برونشون می افته. طعم دقیقا همو

طعم جوانی. طعم عشق. طعم گرمای اولین نگاه سرخ سیمین. سرش رو باال میگیره و خیره میشه به سیمین. سیمین 

هم با لبخندی گرم و همزمان سرش رو باال میگیره و چشم میدوزه به پوریا. هر دو تو یه دنیای دیگه اند. طعم همون 

 مین میگذرن.طعمه. خاطره ها مثل یه فیلم از مقابل چشمای سی

پیمان با لذت مشغول خوردنه و هر قاشق رو آنچنان با ولع میخوره که انگار بعد از سالها غذایی جلوش گذاشتن. 

سرش رو باال میگیره تا نگاه مامان و باباش رو هم تجزیه تحلیل کنه و ببینه اونها هم به نظرشون عذا خوشمزه ست یا 

 این فقط نظر خودشه.

ه لحظه ای با تعجب روی صورت مادر و بعد پدر میلغزه. دو نگاه زل زده به هم و دست پدر که سرش که باال میر

آروم روی دست مادر به حالت نوازش حرکت میکنه. شوک زده و گیج سریع نگاهش رو از روی اونها بر میداره و به 

 یا میبینه. نادیا و آریانا خیره میشه. اینبار دست آریانا رو به حالت نوازش روی دست ناد
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ثانیه ای با حسرت نگاهش رو روی دست نادیا ثابت مبکنه و بعد کم کم لبخند گرمی لبش رو میپوشونه و زمزمه 

 میکنه:

آقا قبول نیست. سر من این وسط کاله رفته. این از این دو تا که یادشون رفته پسر خرس گنده دارن اینم از این دو  -

 تیم. میشه بگین یهو چرا همه تون رمانتیک شدین؟تا که یادشون رفته ما اینجا نشس

سیمین سرش رو زیر میندازه و پوریا با خنده به پیمان و بعد به نادیا نگاه میکنه. بعد از چند ثانیه از روی صندلی بلند 

 و به سمت نادیا میره و آروم بوسه ای روی موهای نادیا میزنه.

 میدوزه که پوریا ادامه میده:نادیا بهت زده نگاهش رو به مهندس راستین 

دستت درد نکنه دخترم. دست پختت حرف نداشت. درست مزه همون کوفته شب بله برونمون رو میداد. من و  -

 سیمین رو برد به اون سالها. یاد خدا بیامرز مادرم افتادم. هر چی خاک اونه عمر با عزت و خوشبخت تو باشه.

یا باز میکنه و آریانا فشار دستش رو روی دست نادیا بیشتر میکنه و در دل اشک شوق آروم راهش رو روی گونه ناد

دنیایی ممنون مهندس راستین میشه به خاطر هدیه ارزشمندش به عزیز ترین موجود زندگیش نادیا. بوسه ای که 

 سالها خواهرش منتظر بود تا یکبار پدر روی سرش بگذاره.

آغوش میگیره و بوی سینه نچشیده مادر رو براش زنده میکنه. نادیا غرق  سیمین از روی صندلی بلند و نادیا رو در

خوشی میشه. دیگه چیزی نمیخواد. دیگه ناراحت نبود که چرا سالها مجبور بود خودش غذا بپزه به جای اینکه دست 

 پخت مادرش رو بخوره.

ش سریع شروع به جمع و جور کردن میز باالخره غذا به پایان میرسه و پیمان همه رو وادار به نشستن میکنه و خود

 میکنه.

سیمین و پوریا از خدا خواسته روی مبل کنار هم از این فرصت به دست اومده استفاده و خاطرات رو مرور میکنن و 

 آریانا با لبخند سرش رو زیر میندازه و خودش رو مشغول ور رفتن با تلفنش میکنه.

 آشپزخونه میره برای کمک به پیمان.نادیا آروم از روی مبل بلند و به سمت 

 پیمان بوی نادیا رو حس میکنه و همزمان سرش رو بر میگردونه که نادیا رو پشت سرش و با دستی پر میبینه.

بی هیچ کالمی لیوان ها رو ازش میگیره و داخل ماشین ظرفشویی میگذاره و بعد به طرفش بر میگرده و روبروش می 

 ه فاصله بینشون رو کم و کمتر میکنه.ایسته و با قدمهایی کوتا

دل نادیا دوباره تو سینه میلرزه و با لذت بوی تن پیمان رو به ریه هاش میفرسته و چشماش رو کم کم باال و باالخره 

 هر دو چشم تو چشم مشغول نگاه کردن به هم میشن.

نادیا تقدیم کنه. عشقی که حاال مطمئنه تمام تالشش رو میکنه تا تمام عشقش رو تو نگاهش بریزه و این عشق رو به 

 در مقابل چنین دختری هیچه.

باالخره نادیا بی طاقت میشه و برای جلوگیری از هر عمل نابجایی سرش رو سریع پایین میندازه و قدمی با پبمان 

 فاصله اش رو زیاد میکنه.

ه جلوی خودش خنثی میکنه و دستش پیمان قلبش بهش حکم میکنه و آروم قدم عقب رفته نادیا رو با قدم رو ب

آرووم به طرف دست نادیا میره و ثانیه ای بعد اون رو میگیره و توی دست خودش میفشارتش و سرش رو پایین 

 میگیره و بوسه آروم و نمناکی روی دستش میزنه.
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ی اختیار میلرزه و جریان برقی عجیب و باور نکردنی ناگهان از تمام بدن نادیا عبور میکنه و گر میگیره. بدنش ب

 نگاهش سرخ میشه. اما توان کوچکترین حرکتی رو در خودش نمیبینه.

 باالخره پیمان سرش رو باال میاره اما دست نادیا هنوز توی دستشه.

 نگاهش همچون دو گلوله آتش سرخ سرخه. دستاش میلرزه و صدای نفس هاش به وضوح به گوش نادیا میرسه.

 وار رو آغاز میکنه و همزمان صدای پیمان تو گوشش میپیچه:قلب نادیا تپشی دیوانه 

ازت ممنونم. لیاقتت خیلی بیشتر از این بوسه ست. حتی زبونمم قاصره از هر حرفی. اما نگاهم پر از همه حرفای تو  -

 دلمه نادیا. از نگاهم بخون.

 شمش سرازیر میشه.نادیا میلرزه. آب دهنش رو به سختی فرو میده و قطره اشک آروم از گوشه چ

قطره رو پایین نرسیده با نوک انگشت میگیره و به لبش میبره و بوسه آرومی میزنه بهش. بعد آروم دست نادیا رو 

 رها و قدم به بیرون میگذاره.

آریانا نگاهش رو آروم از روی پیمان و نادیا بر میداره و با لبخند سرش رو پایین میندازه و تو دلش دعا میکنه 

 رش به عشقی که الیقشه برسه.خواه

 

باالخره پدر و مادر پیمان خداحافظی میکنن و از در بیرون میرن. با خروجشون آریانا پیمان و نادیا رو راهی ادامه 

 درسشون میکنه و خودش مشغول جمع کردن ظرفها میشه.

هایی که با تالش از هم میدزدن و قدمهایی دوباره هر دو به سمت اتاق پیمان میرن اما اینبار با قلبهایی کوبنده و نگاه 

 لرزان.

وارد اتاق میشن. نادیا روی تخت پیمان خسته و با چشمانی خمار لم میده و چیزی تو وجود پیمان میلرزه. ثانیه ای 

ع چشم میدوزه به نادیا اما تاب ادامه نگاه رو نمی آره و آروم نفسش رو بیرون میده و از مقابل نادیا میگذره و سری

 کیف و کتاب نادیا رو بر میداره و به طرف در بر میگرده.

 تو آخرین لحظه و قبل از خروج کاملش نیم نگاهی به نادیا میکنه و زیر لب زمزمه میکنه:

 صفحه مونده. بیا ناهار خوری میشینیم سر میز. 73اینجا به دو دیقه نکشیده خوابت میبره و هنوز  -

اه میکنه و پیمان با سری رو به پایین دوباره همون دالیل رو تکرار میکنه و آریانا تنها آریانا با تعجب به پیمان نگ

 لبخندی میزنه و تو ذهنش به این بهانه عاشقانه پیمان بلند میخنده.

نادیا هنوز کامل روی مبل ننشسته رو به پیمان و با نگاهی از یک سو دلخور و از سوی دیگه شرور و خندان شروع به 

 دن میکنه:حرف ز

 میگم یادت نرفته شرط رو باختی که؟ -

 مگه میشه چنین خاطره ای هیچوقت از یادم بره؟ -

لحظه ای دلش از خوشی حرف پیمان میلرزه اما باز یاد این زبون به کام گرفته پیمان و این عقب کشیدن هاش از 

 :خودش می افته و ناگهان فکری مثل برق از ذهنش میگذره و رو به پیمان

 خوب پس برات کامال فراموش نشدنیش میکنم. حاال شرط من. -

 آروم و زیر لب زمزمه میکنه شما جون بخواه.

 نادیا با بدجنسی ادامه میده:
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 جونت مال خودت. باید برام تقلب بنویسی. شرطش همین بود. -

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 دستشویی بیرون و خودش رو به ناهار خوری میرسونه.با صدای نیمه فریاد مانند پیمان و خنده بلند نادیا سریع از 

 تنها یه نگاه به قیافه شر و شیطونه نادیا براش مسلم میکنه که بد حال پیمان رو گرفته حاال داره حسابی تفریح میکنه. 

 با خنده رو به پیمان که با نگاهی ثابت به نادیا چشم دوخته میکنه و :

 ا اینجوری نگاش میکنی؟ها چیه؟ خوردی خواهرم رو. چر -

 از خودش بپرس و شرطی که گذاشته. -

سال داشت و شرط بندی ای که با هم کرده بودن و طبق  31ثانیه ای به عقب بر میگرده و زمانیکه نادیا فقط  -

 معمول همیشه باخت خودش و شرطای عجیب نادیا.

 ه میده:با یاداوری اون صحنه لبش پر خنده میشه و رو به پیمان ادام -

 ببینم نکنه به تو هم گفته باید دو دور بیاد رو کولت و سواریش بدی که اینجور میخ شدی؟ -

ثانیه ای طول میکشه تا حرف آریانا رو تو ذهنش حالجی کنه و بعد با لبخندی عجیب به نادیا چشم میدوزه و ادامه  -

 میده:

 وزم حاضر بودم کولیش بدم. کاش همچین شرطی گذاشته بود که به جای دو دور، دو ر -

 بعد دوباره حرفش رو پی میگیره و رو به نادیا: -

 امکان نداره نادیا. شزطت رو عوض کن. سرم بره انجامش نمیدم. -

 وروجک چه شرطی گذاشتی این داره پس می افته؟ من غیرتی ام ها. منو دست کم نگرفتی که؟ -

 ش میشه وگرنه من فقط بهش گفتم باید برام تقلب بنویسه.برو بابا. بی خیال آریانا. این یه چیزی -

سرش رو آروم میندازه پایین و به زحمت خنده اش رو خفه میکنه و همزمان پیمان رو تصور میکنه در حال تقلب  -

 نوشتن.

 با تمام تالشش باز هم نمیتونه خنده اش رو خفه کنه و باالخره همچون بمب شلیک خنده اش به هوا میره. -

 مرگ.... بایدم بخندی. تو که جای من نیستی... غیر ممکنه نادیا. یه چیز دیگه بگو. -

 همین که گفتم. شرط بستی باختی، حاال عین مرد پای باختت وایسا. -

 نادیا تو دست شیطون رو از پشت بستی. کوتا بیا بچه مردم سکته میکنه االن. یه شرط دیگه بذار براش. -

 ه گفتم.نه.... همین ک -

صفحه مونده. آخه خودت دلت میاد با اینهمه زحمتی که  73نادیا لج نکن. کل کتاب رو خوندیم. فقط همین  -

 کشیدی و این کتاب رو خوندی باز بیای تقلب بنویسی؟

 صفحه رو بنویس. 73خوب همین  -

 ه:اخماش رو در هم میکشه و عصبی از روی صندلی بلند میشه و زیر لب زمزمه میکن -

 من هی میگم نره تو میگی بدوش. ما نیستیم آقا. -

 همین که گفتم. -

 ناگهانی پیمان به طرف نادیا بر میگرده و: -
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صفحه مونده از کتاب و به نظر من که نمی ارزه  73میگم اصال یه چیزی... بیا امشب رو بی خیال شو. هم اینکه فقط  -

از یه کم فکر کنی شاید یه شرط بهتر به ذهنت رسید و خواستی صفحه حروم کنی. هم اینکه ب 73شرطت رو سر 

 شرطت رو عوض کنی. چطوره؟

 73صفحه ای رو مجبور نشم بخونم راحت تر از اینه که برا  633 533اومم... بدم نیست. راست میگی. یه کتاب  -

 رو ندارم. بدو.صفحه رو بگو که دیگه حال کلش  73بیا جاهای مهمه این  Okصفحه باهات چونه بزنم. 

پیمان از معافیت فعلیش با خیالی آسوده نفس حبس شده اش رو بیرون میده و دوباره سر میز بر میگرده و شروع  -

 به ادامه درس میکنه.

 

روزها از پی هم میگذشتند و هر روز پیمان و نادیا به هم نزدیکتر میشدن و چیزای بیشتری از خصوصیات اخالقی 

ومد. حاال کم کم پیمان به نادیا عادت کرده بود و زوایی از وجود نادیا رو میدید که تا به حال همدیگه دستشون می

ندیده بود. چیزهایی که تو دیدش خیلی مهمتر از این بود که بخواد روی لباس پوشیدن نادیا یا راه رفتنش یا شیطنت 

 های بی جاش زوم کنه. 

و این آرامش رو خیلی راحت تونسته بود به پیمان هم منتقل کنه. نادیا دختر راحت و بیشتر مواقع آرومی بود 

خستگی رو تنها با یه نگاه پاک و ساده اش از وجود پیمان بیرون میاورد و خنده رو مهمون لبهاش میکرد. تو اوجه 

ه دست و پا زدن های پیمان برای کردن مطالب توی معزش با شیطنت های گاه و بیگاهش خستگی و فشار سر و کل

 زدن با یه ذهن کامال دست نخورده از نظر معلومات رو از تن پیمان بیرون میاورد.

گاهی تو خودش میرفت و ساعتها کور میشد و هیچ کس رو نمیدید. بارها تو این مواقع سعی کرده بود بهش دلداری 

شزد کرده بود که راهت بده یا شریک ناراحتیش بشه اما هر بار نتیجه عکس گرفته بود و هر بار آریانا بهش گو

 غلطه.

هر بار بهش گفته بود اینجور مواقع باید بی خیال بشی. اون اشک ریخت تو بخندی و ناراحتیش رو بی اهمیت جلوه 

بدی تا فراموشش کنه. بارها بهش گفته بود اگه بخوای با اشکاش اشک بریزی بیشتر میبریش تو خودش و غم 

 هاش. 

انا. نمیتونست نقش بازی کنه اما میدید که آریانا دقیقا اینجور مواقع شروع میکنه براش سخت بود درک حرفای آری

به سر و کله زدن و خندیدن به نادیا و عم و غصه هاش. میدید که رفتاری کامال عکس نادیا در مقابل همون مسئله از 

 اشه. خودش بروز میده ولی نتونسته بود خودش رو انقدر قوی کنه که بخواد مثل آریانا ب

کم کم نادیا ترس پیمان از نزدیکی رو از بین میبرد و حاال ساعتها هر دو کنار هم شونه به شونه مینشستن و ساعتها 

 درس میخوندن و حرف میزدن اما از تنهایی و نبود آریانا و خونه ای که تنها دو نفر زیر سقفش بودن ترسی نداشتن.

هن باز کنه و به عشقش اعتراف کنه و پیمان با خودش در حال کلنجار هنوز نادیا لحظه شماری میکرد تا پیمان د

 رفتن بود و این حس رو که روز به روز هم شدید تر میشد از خودش دور میکرد.

آریانا نادیا رو میشناخت و بهش مطمئن بود. میدونست سرش بره پاش کج نمیره. تو این یه هفته ده روز فهمیده بود 

 اراده ایه و جلوی غرایزش رو خیلی خوب میگیره. که پیمان هم مرد با 
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میدد پیمان هنوز مردده و نمیتونه تصمیم بگیره و این تا حدودی خیالش رو راحت تر میکرد. چون میدونست برای 

نادیا هنوز زوده درگیر این احساس شدن. چون نادیا هنوز چیزای زیادی از سختی های با پیمان بودن نمی دونست 

 ان بهش اینها رو یاد میداد. که باید زم

نادیا هنوز سکوت کرده بود و حرفی از شرطی که با پیمان بسته بود به میون نمی آورد و پیمان با سادگی فکر میکرد 

 شرطش رو فراموش کرده یا خودش به عیر ممکن بودنش واقف شده و بی خیالش شده.

..... 

 

ه نادیا میدوزه. لحظه ای دلش میگیره از اینکه مجبور وادارش کنه سرش رو باال میاره و نگاهش رو به چشمای خست

به درس خوندن اونم بعد از ده روز بی وقفه سر و کله زدن. همیشه آخرین امتحان برای خودش هم غذاب بود 

 اومده بود خونه و فردا 2خوندنش چه برسه به نادیا که از هیچ درسی یک کلمه هم نمیدونست و تازه امروز ساعت 

 . سخت ترین درس تجارتی.0صبح باید امتحان حقوق تجارت میداد. اونم تجارت  33

ببین نادیا میدونم سخته. ولی چاره نداریم. یه کم دقت کنی سر در میاری چی دارم میگم. فقط باید هوش و  -

 حواست رو کامل به من بدی. باشه دختر خوب؟

 فه جواب میده:نادیا خسته از بی خوابی های این چند وقت و کال

 7صبح خوابیدم، صبح  0نمیتونم. آخه چرا نمیفهمی. دارم از زور خواب میمیرم. هیچی تو این مغزم نمیره. دیشب  -

 بیدارم کردی، نیم ساهت نیست رسیدم اونوقت انتظار داری بفهمم هم که چی داری میگی؟ ولم کن.

 رو بلند میکنه و روی شونه نادیا میگذاره و ادامه میده: صورت به بغض نشسته نادیا دلش رو میلرزونه. آروم دستش

میدونم عزیزم. به خدا میدونم چی میگی ولی چاره نداریم. باید بخونیش. یه کم به خودت فشار بیار. این آخریه.  -

 باشه؟

 نادیا محکم از روی صندلی بلند میشه و با صدایی عصبی و نگاهی لجوج و طوفانی ادامه میده:

 513... بمیرمم دیگه هیچی نمیخونم. شرطمون که یادت نرفته هنوز؟ باید بیای کمکم کنی تقلب بنویسیم. نه. -

 صفحه کتابه. اگه بخوای برام روخونی ام کنی تا پس فردا طول میکشه. همین.

به سالمت. برو نادیا باز که رفتی سر خونه اول. بهت یه بار گفتم سرم بره همچین کاری نمیکنم. میخوای تقلب کنی  -

 خونه ات خودت میدونی. دور منم خط بکش.

 عصبی صداش رو سرش میندازه و ادامه میده:

اِ؟؟؟؟؟ اینجوریه؟ اینجوری رو خودت اسم مرد میذاری؟ هه. تو شرط بستی با من. جنابالی نبودی که اون روز  -

 میگفتی هر شرطی باشه قبول داری؟

م ولی بهت گفتم شرطت با اعتقاداتم کاری نداشته باشه. خودت خوب میدونی آره من بودم. هنوزم سر حرفم هست -

 از تقلب متنفرم.

 با غیض نگاهش رو به پیمان میدوزه و :

 باشه. شرطم رو عوض میکنم بیا منو ببوس. بعد پوزخندی میزنه و ادامه میده البته نه پیشونی یا گونه ام رو. -

ونش در اومده چهار شاخ میشه. تو باورشم نمی گنجه که این خودش بوده که یه لحظه خودش هم از حرفی که از زب

دهن باز کرده و چنین حرفی زده. کم کم مزه حرفی که زده تو دهنش میاد و سرش پایین و پایین تر میره و رنگش 
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بره توش یا  سرخ و سرختر. دیگه دیر شده برای بر گردوندن کالم به دهانش. فقط دعا میکنه زمین دهن باز کنه و

زمان ناگهانی به عقب بر گرده. فقط چند ثانیه تا با دست محکم روی دهنش رو بگیره و نذاره این بار این حرف از 

 دهنش بیرون بیاد.

یه لحظه کُپ میکنه. به گوشاش اعتماد نمیکنه که چنین حرفی از دهنه نادیا در اومده باشه. نمیتونه باور کنه که این 

 زده باشه.دختر چنین حرفی 

میدید که تو اوجه عصبانیته و صداش رو، سرش انداخته. میدید که خسته ست. میدید که صبر و تحملش تموم شده 

اما باز هم نمیتونست درک کنه که چنین حرفی بزنه. میدونست لج کرده. میدونست داره گند اخالقی میکنه. میفهمید 

 وع کرده باشه. فشار روشه اما باورش نمیشد چنین بازی ای رو شر

عصبی و با صدایی دو رگه و چشمایی که وحشت رو به صورت نادیا میاره نگاهش رو میدوزه به چشمای نادیا و زیر 

 لب زمزمه میکنه:

حتما این شرطت اصال اعتقادات منو زیر سوال نمیبره. نه؟؟؟؟ برا همین شرطت رو انقدر روی فکر عوض کردی  -

 آره؟ 

 ند تر ادامه میده:عصبی و با صدایی بل

 چرا سرت رو انداختی پایین؟ جواب بده لعنتی. -

سعی میکنه جوری این دست و پا گم کردن و ترسش رو از پیمان مخفی کنه. تمام نیروش رو جمع میکنه و سرش رو 

 ثانیه ای باال میگیره و چشم میدوزه به پیمان و با لحنی قاطع ادامه میده:

 تقلب نوشتن رو اعتقاداتت پا میذاره. البد این شرط کمتر از  -

خودش میدونه داره اراجیف به هم میبافه. یه جمله کامال بی ربط و احمقانه ولی انتظاری بیش از این هم نمی تونه از 

 مغز هنگ کرده اش تو چنین شرایطی داشته باشه.

که پیمان قدمی محکم به سمتش بر  بعد سریع سرش رو پایین میگیره و راهش رو کج میکنه تا از اتاق بره بیرون

 میداره و با صورت کبود از خشم مچش رو محکم میگیره و به سمت خودش بر میگردونتش و :

پس چرا داری فرار میکنی؟ هان؟ وقتی برا تو زدن حرفش انقدر راحته چرا برا من عمل کردنش سخت باشه؟ بیا  -

 میخوام شرطت رو انجام بدم.

ا نادیا کم و کمتر میکنه و دستاش دو طرف صورت نادیا رو محکم میگیره و سرش رو باال کم کم فاصله اش رو ب

 میاره.

نگاهش پر خشم و ترسناکه. دستاش اونقدر محکم دو طرف سر نادیا رو نگه داشته که انگار هر لحظه ممکنه سرش 

 متالشی بشه. 

ده روی دستای پیمان میگذاره و سعی میکنه دستاش رو آروم باال میبره و در حالیکه از درد صورتش بی حس ش

دستاش رو جدا و صورتش رو از این نگاه ترسناک که به مراتب درد بیشتری رو نسبت به درد سرش ایجاد کرده 

 خالص کنه.

تقریبا فاصله لبهاش با لبهای نادیا به اندازه دو انگشته. تمام وجودش از اینهمه نزدیکی میلرزه. لرزشی که با فشار 

تهاش میخواد کم و کمترش کنه. تو ذهنش مدام این احساس پیش میاد که براش این یه چیزه پیش پا افتاده دس

بوده. همین جری ترش میکنه برای بوسیدن. میخواد به خودش ثابت کنه دختری که به این سادگی حرمت شکنی 
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یاست. با این نگاه گستاخ و شاید بی میکنه ارزش ثانیه ای فکر کردن نداره. تو باورش نمیگنجه هنوز که این ناد

 خیال. 

لحظه ای فشار دستهای نادیا رو روی دستاش حس میکنه و نگاهش به طرف دستای لرزون دختر میره. بعد نگاهش 

 روی صورت نادیا ثابت میشه و صورتش رو نزدیکتر میکنه. 

ستاخی کالم نادیا رو کمرنگ و کمرنگ چیزی تو نگاه دختر به شک میندازتش. اون معصومیت و پاکی نگاه کم کم گ

 تر میکنه براش. لرزش دستاش بیشتر میشه. صدای نفس های تند و ترسان نادیا توی گوشش فریاد میزنه.

از اینهمه نزدیکی تنش میلرزه. همیشه تو ذهنش فکر میکرد ساده باشه چشیدن طعم لبهای پیمان. اما حاال با هر 

 و پشیمون تر میشد. حرکت پیمان به طرفش ترسش بیشتر

تو آخرین لحظه و ناگهانی دستاش از دو طرف صورت نادیا پایین می افتن و با حرکت سریع کتاب رو از روی میز 

 میقاپه و از در بیرون و در رو با صدای محکمی به هم میکوبه.

یین و روی زمین مچاله پاهاش آخرین تالششون رو هم میکنن و باالخره خسته از اینهمه تالش آروم سر میخورن پا

میشه و اشک آروم آروم روی صورتش روون میشه و با فشار بالشت روی دهنش صداش رو خفه میکنه و خودش رو 

 روی تخت میکشه و زانوهاش رو باال و سرش و بالشت رو توی زانوهاش فرو میکنه.

رو میبینه مشغول نوشتن چیزی روی وارد خونه میشه و از همون بدو ورودش جو سنگین خونه رو حس میکنه. پیمان 

 میز ناهارخوری.

 چشم میگردونه به دنبال نادیا که صدای خسته پیمان جوابش رو میده:

 باالخره خوابش برد. تو اتاقه منه. -

 و دوباره سکوت.

میبینه حرف تو دهنش میماسه و بدون هیچ سوالی به طرف اتاق پیمان میره و در رو آهسته باز میکنه و نادیا رو 

مچاله شده روی تخت با ظاهری خسته و شکسته. در رو رها میکنه و دوباره بر میگرده توی سالن و تنها خیره میشه 

 به پیمان.

 ثانیه ای سکوت و بعد پیمان لب باز میکنه:

 دعوامون شد. -

 و دوباره سکوت.

 شام خوردین؟ -

 نه. -

 نمیخوای بخوری؟ -

 نه. -

 خوبی؟ -

 نه. -

 ریانا کالفه دستاش رو الی موهاش میبره و ثانیه ای بعد با صدایی آروم زمزمه میکنه:آ

 میرم بیدارش کنم بره اتاق خودش. -

 نه بذار بخوابه. تا صبح بیدارم. کار دارم. -
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 پس شب به خیر. -

 شب به خیر. -

.... 

 

 .صبح 1کتاب رو میبنده و سرش رو آهسته روی ساعت مچیش میگردونه. 

 از جاش بلند و کاغذها و کتاب نادیا رو بر میداره و به طرف اتاقش میره. 

آروم و پاورچین وارد اتاق میشه و نگاهش به سمت تخت میچرخه و روی نادیا با پاهایی جمع شده از سرما و بالشتش 

نه و ثانیه ای بعد کنار تو بقلش. قلبش دوباره دیوانه وار میتپه و نگاهش غمگین و قدمهاش به سمت تخت حرکت میک

نادیا روی تخت میشینه و دستش آروم باال میره و روی گونه نیمه مرطوب از اشکهای ماسیده روی صورتش ثابت 

 میشه. 

ثانیه ای صورتش رو نوازش میکنه و بعد آروم موهای پریشونش رو از روی صورتش کنار و سمت دیگه روتختی رو 

بالشت کناری رو هم بر میداره و با احتیاط تمام زیر سر نادیا میگذاره و آروم  بر میگردونه روی تن نادیا و آروم

 زمزمه میکنه منو ببخش.

صبح کوک میکنه و کنار  195از روی تخت بلند و برگه های تقلب رو روی کتاب میگذاره و ساعت موبایلش رو روی 

 نادیا میگذاره.

 چند لحظه بعد کالفه از در خونه بیرون میره. کتش رو از توی کمد در میاره و از اتاق بیرون و

 

با صدای زنگ چشماش رو با خستگی باز میکنه و ثانیه ای به دور و برش نگاه میکنه. ناگهان همه چیز یادش می افته. 

 تمام اتفاقات دیروز. دعواشون. و در آخر کوبیده شدن در اتاق و رفتن پیمان. 

ش بیداد میکنه. پیمان رفته بود و غیر ممکن بود دیگه بر گرده. بدترین راه چیزی تو وجودش میشکنه. غم تو نگاه

 رو رفته بود و حاال برای هر برگشتی دیر بود. 

 اشک دوباره روی گونه اش سرازیر میشه. با صدای دوباره زنگ به خودش میاد و نگاهش بر میگرده به طرف صدا.

از اینهمه بی فکری و حماقت خودش و اینهمه محبت و به فکر بودن  موبایل پیمان رو میبینه که داره زنگ میخوره.

 پیمان خجالت میکشه. 

تو ذهنش عکس این حالت رو مجسم میکنه و با خودش زمزمه میکنه قطعا من اگر بودم براش زنگ نمیذاشتم که 

 خواب نمونه. میگفتم به درک. لیاقتش همینه.

سمت کتاب میبره و زیر لب زمزمه میکنه نمیمردی اگه میشستی ال اقل دوباره بغض میکنه و دستش رو با حسرت به 

صفحه اش رو میخوندی. عوضش حاال پشت اون در وایساده بود و با خنده و بلند بلند اسمت رو صدا میکرد که  03

 تنبل خانوم پاشو دیر شد. نمی رسی به امتحانت ها.

آقا لقمه حاضر آماده رو میداد دستت و از کنار متلک های آریانا با بعد با ناز و هزار ادا و اطفار می یومدی بیرون و 

 لبخند میگذشت و سوارت میکرد میبرد تا دانشگاه و تو کل راه هزار جور اعتماد به نفس بهت میداد. 

 تمام سعیش رو میکرد که سر جلسه شده یه بار بیاد و با نگاهش مطمئنت کنه و دلت رو قرص کنه.

ری؟ هیچی. حاال خبری از هیچکدومه این چیزا نیست. چون خودت نخواستی. خودت خرابش کردی اما حاال چی دا

 نادیا.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تقلب 

1 9 1  

 

با تکونی که به سرش میده افکار رو از ذهنش بیرون و کتاب رو آروم از روی تخت بر میداره که ناگهان برگه های 

ه برگه ها. کم کم ذهنش به کار می ریزی با خطی ریزتر مقابل چشمش میبینه. لحظه ای شوک زده چشم میدوزه ب

افته. خط رو خوب میشناسه. همون خطی که ده روز براش رو کاغذ جزوه نوشته بود. همون خطی که ساعت ها تو 

نبود صاحبش، بهشون خیره شده بود و روشون دست کشیده بود. حتی نوشته ها رو بو کرده بود تا بوی عطر پیمان 

 تو شامه اش بپیچه و دلش بلرزه.

اشک آروم آروم روی گونه اش دوباره جاری میشه و با دست روی نوشته ها رو لمس میکنه و زیر لب زمزمه میکنه 

خیلی پستی نادیا. تو پا رو تمام اعتقاداش گذاشتی. وادارش کردی به کاری که متنفر بود از انجامش. تو لیاقت چنین 

اشتن چنین مرد بزرگی رو بزنی. تو شعور نداری. تویی که عشق بزرگی رو نداری. تو انقدر بچه ای که باید قید د

 چشماتو میبندی و دهنت رو باز میکنی رو چه به چنین محبت و عشق خالصی. تو رو چه به این از خود گذشتگی؟

.... 

 

ه با صدای هق هق بلند نادیا تموم وجودش میلرزه. هزار بار به خودش لعنت میفرسته که جلوی این عشق رو نگرفت

 بود. هر چیزی رو میتونست تحمل کنه و براش راه حلی داشت جز درد عشق رو. جز گریه های یه آدم عاشق. 

نمیدونست چی شده ولی مطمئن بود یه اتفاق ساده و یه قهر کودکانه نبوده. از نگاه پیمان این رو خونده بود. تو نگاه 

 چی مرده. پیمان دیده بود چیزی مرده و حاال کم کم داشت می فهمید

سریع به سمت اتاق میره و در رو باز و وارد میشه. نادیای مچاله شده رو محکم تو آغوشش میگیره و به خودش 

 میفشاره و بهش اجازه میده تا تو یه پناه امن خودش رو سبک کنه.

 باالخره دختر به زبون میاد و زمزمه میکنه:

احمقم. من ... من مجبورش کردم این تقلب های کوفتی رو  اون... رفت... همش تقصیر من بود.... من خیلی -

 بنویسه... من... من بهش گفتم یا این تقلب ها رو بنویسه یا.... یا....

انقدر رو اعتقاداتش پا  "یا"همه چیز رو نابود کرده. مطمئنه اون  "یا"نادیا نمیگه یا چی ولی پیمان حدس میزنه اون 

 نوشتن رو انتخاب کنه.میگذاشته که ترجیح داده تقلب 

حرفی نمیزنه. تنها چند ثانیه دیگه نادیا رو در آغوشش میفشاره و بعد آروم از خودش جدا و وادارش میکنه به آماده 

 شدن.

.... 

 

بابک نگاهش به نادیا می افته و با لبخند بهش نزدیک میشه و طبق معمول این چند وقت با سرخوشی همون حرف 

 همیشه رو میزنه:

به به. حال این بچه خرخون ما چطوره؟ ببینم چند دور دوره کردی؟ ببخشید اگه جایی رو نفهمیده باشم برام  -

 توضیح میدین؟ 

با نزدیکتر شدنش چیزی تو نگاه نادیا میبینه که وادارش میکنه به سکوت. چشمای پف کرده و قرمز نادیا براش 

ز غم میشه. تحمل دیدن چنین نادیا رو نداره. عادت به نادیای مسلم میکنه که تا تونسته گریه کرده. دلش پر ا

 همیشه خوش و خندون داره و این نادیا براش غریبه ست.

 نادیا؟ خوبی؟ -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تقلب 

1 9 1  

 

 نه بابک. افتضاحم. -

 چیزی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ -

ا رو بی وقفه برای بابک نادیا مثل همیشه که با بابک احساس راحتی و نزدیکی میکنه بی هیچ کم و کاستی تمام ماجر

 تعریف میکنه.

 با دست بابک که آروم روی گونه اش کشیده میشه به خودش میاد.

نادیا دیگه بسه هر چی گریه کردی. با گریه کردن مشکلی حل نمیشه. تو راه رو اشتباه رفتی. نباید با اعتقادات  -

شکنه. ولی همیشه قلبای عاشق زود میبخشن و بدی کسی بازی کنی. این بدترین کاره. این آدمها رو میشکنه. بد می

های آدما زود از یادشون میره. مهم اینه که از راه درستش بری. باید بخوای و همه سعی خودت رو بکنی تا اشتباهت 

 رو جبران کنی.

 اما چطوری؟ -

 تو عاشقی. دل تو باید راهش رو بهت بگه نه من. -

 یکنه.کمکم کن بابک. مغزم دیگه کار نم -

نمی تونم نادیا. اگه من بهت بگم چیکار کنی منم میشم کمند. کمند بهت راه فهمیدن میزان عالقه پیمان رو گفت  -

ولی نه تو دل تو بود نه تو دل پیمان که راه درست رو بتونه بهت بگه. کمند فقط با عقلش فکر کرد و بهت این راه رو 

ن بهش عمل کردی. درصورتیکه تو باید خودت با عقل و دلت فکر نشون داد و تو بدون حتی یه ثانیه فکر کرد

میکردی و راه فهمیدن عشق پیمان رو پیدا میکردی. چه بسا اونوقت تا حاال بهت اعترافم کرده بود. اما با این کارت 

 رو بگه.  برگشتی حتی خیلی پایین تر از خونه اولت. حاال از نو باید شروع کنی. خوب فکر کن. باید دلت بهت راهش

 برا امتحان میخوای چیکار کنی؟ چیزی بلدی؟ -

 هه. جوک میگی؟ الی کتابم باز نکردم. -

بابک لبخند آرومی به نادیا میزنه و دستش رو پشتش میگذاره و کمکش میکنه تا از روی نیمکت بلند و به سمت 

 سالن امتحانا میرن.

 ادیا میدوزه و بعد زیر لب زمزمه میکنه:قبل از جدا شدن از نادیا ثانیه ای نگاهش رو به ن

 اعتقادات عشقت رو به تاراج نده. -

بعد بی هیچ حرفی از کنار نادیا رد میشه و نادیا رو با دنیایی سوال و عالمت سوال تنها میگذاره. نادیا کالفه روی 

ر میکنه و مدام آخرین صندلیش میشینه و با خودکارش روی نیمکت خط خطی میکنه و همزمان به حرفهای بابک فک

 حرف بابک توی ذهنش تکرار میشه.

برگه ها رو پخش میکنن اما نادیا همچنان تو فکره. انقدر دور از جلسه امتحانه که نمیدونه چند دیقه یا ساعته که 

 برگه دست نخورده مقابلش روی میزه.

توی شامه اش میپیچه و بدنش دوباره با صدای قدمهایی محکم ذهنش بر میگرده به اولین سال دانشگاه. بوی گس 

میلرزه. فقط نشسته روی صندلی و تو دنیای ذهنش داره قدم رو میره اما ترسش از این گسی و صدای کفش هزاران 

برابر بیش از اون سالهاست که در حال تقلب کردن این صدا رو باالی سرش شنیده بود و حتی برگه اش رو گرفته 

اال بگیره. تقریبا مطمئنه این صدا و این طعم گس کسی جز پیمان نمی تونه باشه اما باز بود. جرات نمیکنه سرش رو ب

 چشم میدوزه به برگه و دستای سردش رو توی هم میکنه.
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نیم ساعته برگه ها رو پخش کردن. تا کی میخوای به برگه ذل بزنی؟ همه سواال جوابش تو برگه هات هست  -

 زودتر بنویس تا وقت کم نیاری.

سرش رو باال نمیاره اما خوب میتونه حاالت پیمان رو تجسم کنه. مطمئنه سرش رو باال بگیره پیمان رو میبینه با 

صورتی پر غم و فکری داغون که به زور خودش رو مجاب کرده تا کنارش بیاد و بهش بگه از روی برگه هاش 

اده که داره به خاطر نادیا روش چشم میبنده و بنویسه. هر کالم پیمان پشتش دنیایی دلخوری و درده. دنیایی اعتق

 عذابش رو به جون میخره.

ناگهان به عمق حرفهای بابک پی میبره. دستش توی جیبش و دور کاغذهای تقلب فشرده میشه و ذهنش به کار می 

 ره. افته. هر خط این تقلبا یه خط از اعتقادات پیمانه. عشق زندگیت. کسی که حاضر نیستی خوار به چشمش ب

برگه ها لحظه به لحظه فشرده تر میشن و مچاله تر. بعد آروم دستش رو از جیبش بیرون و سرش رو روی برگه ها 

 سوال تستی. 33خم میکنه و نگاهش به برگه سواالت میره. یک سوال تشریحی چهار قسمتی و 

بار میخونه تا  5شاید بیشتر از تمام هوش و حواسش رو به کار میگیره و سواالت تستی رو میخونه. هر سوال رو 

 جواب بده. از تمام استدالل های درست و غلطش برای رسیدن به معقول ترین و درست ترین پاسخ استفاده میکنه.

باالخره سواالت تستی رو تموم و سر سواالت تشریحی میره. هر چی بیشتر فکر میکنه کمتر سر در میاره. مستاصل 

 میخونه. ناگهان نوشته باالی برگه در نظرش پر رنگ و پر رنگ تر میشه دوباره و دوباره سوال ها رو

 «استفاده از قانون تجارت بدون حاشیه نویسی بال مانع است» -

 سریع دستش رو بلند میکنه و در کسری از ثانیه صدای پیمان از همون فاصله به گوش میرسه که: 

 سوال پاسخ داده نمیشه. سواالت واضح هستن. -

ا نادیا با سماجت دستش رو باال میگیره و با خودش زمزمه میکنه نادیا االن وقت لج کردن نیست. االن تنها زمانی که ام

 حتی شکستن غرورت هم اهمیتی نداره. بعد آروم زمزمه میکنه:

 سوال ندارم استاد. یه کتاب قانون میخوام. -

 کتابتون رو خودتون باید میاوردین. -

میکنه نادیا آروم باش. تلخیش رو به دل نگیر. فکر کن اون فقط یه استاده که سر جلسه اومده و تو با خودش زمزمه 

 هم یه دانشجویی . مثل بقیه. بغضش رو میخوره و آروم ادامه میده:

 متاسفم استاد. اما... -

 صدای بابک سکوت رو میشکنه و در حالیکه کتابش رو باال گرفته کمی به عقب خم میشه.

مان دستش به سمت کتاب میره و نادیا سرش برای ثانیه ای به باال و روی صورت پیمان ثابت میشه. همزمان پیمان پی

کتاب رو به طرفش میگیره و ثانیه ای بهش چشم میدوزه و بعد لبخند محوی روی صورتش میشینه و قبل از دادن 

ونه و به همون شکل کتاب رو به طرف نادیا کتاب ثانیه ای اون رو باز و انگشنش روی صفحه ای بین کتاب میم

 میگیره.

کتاب رو آروم و به همون شکل میگیره و صفحه رو باز میکنه. تقریبا جای حدودی جواب سواالته. این رو از کلمات و 

توضیحات نوشته شده در صفحات میفهمه. با بدبختی و فشار زیاد به مغزش دوباره شروع به خوندن مسئله و جواب 

 میکنه. باالخره به قسمت نهایی سوال میرسه که نوشته: دادن 

 همان قانون بیان کنید. 219قانون تجارت را شرح داده و ارتباط آن با ماده 130ماده  -
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صفحات رو میچرخه و مواد رو پیدا و مینویسه روی کاغذ و شروع به توضیح و به هم بافتن میکنه. تو دلش خدا رو 

 ئله داده استاد و میتونه یه چیزی سر هم کنه.شکر میکنه که ال اقل مس

 با صدای پیمان به خودش میاد:

 وقت تمومه برگه تون رو نمیخواین بدین؟ -

 سریع آخرین کلمات رو هم مینویسه و برگه رو باال و به سمت پیمان میگیره. 

اال میاره و پیمان رو میبینه با تو آخرین لحظه گوشه دست پیمان به دستش میخوره و میلرزه. سرش رو ناخوداگاه ب

 چشمایی ذل زده به صورتش. سرش رو پایین میندازه که صدا به وضوح به گوشش میرسه:

 ممنونم که به اعتقاداتم احترام گذاشتی. این با ارزش ترین کاری بود که میتونستی بکنی. ممنون. -

 

نفس بیشتر و لبخندی عمیق سرش رو باال میگیره و تو  دلش ناگهان از خوشی میلرزه. دوباره و اینبار با اعتماد به

ذهنش هزار بار ممنون میشه که پیمان از خطاش گذشته. اما به محض رسیدن نگاهش به نگاه پیمان تنش میلرزه. 

این نگاه اون نگاه پیمان همیشگی نبود. لحظه ای مات بهش نگاه میکنه و لبخندش رفته رفته کمتر و باالخره محو 

ز نگاه میترسه. چیزی تو نگاه میبینه که ناخوداگاه زنگ خطری رو تو گوشش میزنه. دستاش تو هم میره تا میشه. ا

 جلوی لرزش و استرس ناگهانیش رو بگیره. 

پیمان رو میبینه که بی هیچ حرفی از کنارش عبور و به طرف در کالس میره. تو آخرین لحظه اختیار از دست میده و 

له ایجاد شده رو کم میکنه و همزمان با صدایی به زور آروم نگه داشته و نگاهی دوخته به قامت با چند قدم بلند فاص

 پیمان از پشت ادامه میده:

 پیمان.... منو ببخش. من دیشب.... واقعا نفهمیدم چی شد که اون حرفا رو زدم. پیمان...

 و با صدای کمی بلند:ثانیه ای بر میگرده و با لحنی خالی از هر حسی چه خشم و چه محبت 

من در حال حاضر و تو موقعیت فعلی راستین هستم خانومه راد. سعی کنید موقعیت شناس باشید. میدونی خانوم  -

راد: یه مست، تو مستی میتونه حرف هایی بزنه که کل زندگیش رو تو یه لحظه به باد بده. مهم اینه که تو نوشیدن حد 

 کنترل کنه. اگه خواستی ذات واقعی آدما رو بشناسی تو مستی بشناس. با اجازه.خودش رو بدونه و بتونه خودش رو 

پیمان لحظه به لحظه دور و دورتر میشه و صداش لحظه به لحظه بلند تر میشه تو گوش نادیا. نمی تونه منظور پیمان 

 رو درک کنه فقط میتونه درک کنه که همه چیز خراب شده. 

شه و بعد از تالشی بی وقفه در نهایت آروم روی گونه اش سرازیر میشه و با قدمهایی اشک تو چشماش پر و پر تر می

 سنگین به طرف بیرون ساختمون دانشگاه میره.

سارا خودش رو به نادیا میرسونه و با خنده ای سرخوش و فشار آرومی که به پشت نادیا میاره اون رو از فکر و خیال 

 دن میکنه.بیرون میاره و بلند شروع به حرف ز

 ثانیه ای طول میکشه تا توی اونهمه فریاد صدای پیمان توی ذهنش صدای سارا وارد و به گوشش برسه.

هی... کجایی نادیا. بابا بی خیال. مرادی هیشکی رو نمیندازه. ده رو به همه میده. تازه اصال نده. نهایتا می افتی و ترم  -

 که اشک میریزی. کوتا بیا االن همه شاخ در میارن. دیگه دوباره میگیری. دیگه خیلی خنده داره

 ضربه آروم دست باالخره به حال برش میگردونه. نگاه خسته و در هم شکسته اش رو به سارا میدوزه و :

 سارا ببخش اصال حواسم نبود به حرفت. ببینم بابک رو ندیدی؟ -
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 ده.چرا عزیزم. یه کم دقت کنی میبینی بهار جون آویزونه کی ش -

 ها؟ میگم بابک کجاست؟ -

 وای نادیا مثل اینکه بد قاطی کردی ها. خوب اونجاست دیگه. باز بهار بهش گیر داده و عشوه میاد. -

 آها. -

 خوبی نادیا؟ -

 میرم کتاب قانونش رو بدم. تو نمی یای؟ -

ته اگه با من میای. اگه هم با بابک نه قربونت حوصله اون دختره مزخرف رو ندارم. ولی دمه ماشینم منتظرتم. الب -

 اومدنی شدی که به منم خبر بدین که خودم بیام دیگه.

 ها؟کجا بیای؟ -

قرار  "ریحون"ای بابا نادیا اصال تو باغ هستی؟ امروز امتحان آخر بود ها. قراره بریم ناهار بیرون دیگه.  -

 گفتن اونجان. 3گذاشتیم.امیر و مریم هم ساعت 

  برم.باشه. فعال -

.... 

 

 بابک کتابت. ممنون.  -

 تونستی بنویسی؟ -

 ای یه چیزایی نوشتم. -

 بذا با هم چک کنیم. -

 پس راه بیفت دیگه. به سارا هم یه زنگ بزن. گفت بهش خبر بدیم چی کار میکنیم. -

 بهار اخمی رو صورتش میاره و بین حرف نادیا میپره:

 میکردیم ها.نادیا داشتیم سوال ها رو حل  -

 سواال جوابشون تو کتاب هست. به خودت زحمت بده کتابت رو باز کن پیدا کن جواب ها رو. بابک بریم دیر شد. -

 با اجازه خانوم. بریم نادیا جان. -

تو اونهمه فکر و خیال داغون با دیدن قیافه برج زهر مار بهار بی اراده خنده اش میگیره. خنده ای که حتی سعی 

 ه جلوش رو بگیره.نمیکن

 باالخره ما خنده ات رو دیدیم امروز. کم کم داشتم دق میکردم ها. عادت نداریم نادیای اینجوری رو ببینیم. -

 کم کم عادت میکنی. -

این عادت کردن آدم رو کسل میکنه نادیا. سعی کن خودتم به چیزی عادت نکنی. خودت باش. همون نادیای  -

 ی خیال.خوش و خندون و شاد و ب

 بابک جوک میگی؟ -

نه نادیا. باید یاد بگیری خودت باشی و با مشکالت از راه خودت روبرو بشی. تسلیم مشکل نشو. خودت رو باهاش  -

 وفق نده. بذار مشکل جلوت سر خم کنه نه تو جلو مشکالت. 
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پوست کنده و شفاف بهم یه بابک بی خیال. امروز انقدر حرفای فلسفی شنیدم که مغزم هنگ کرده. من صاف و  -

 حرفی رو میزنن به زور میگیرم چه برسه به این مدلی حرف زدن.

 باز چی شده؟ چرا تو همی؟  -

 حرفاش رو نمی فهمم. من به خاطر اون گند زدم به امتحانم اونوقت آخرشم این بود نتیجه اش. -

دی. چون ارزش پیمان برات خیلی بیشتر از این اشتباه نکن نادیا تو به خاطر عشقت و عالقه ات این کار رو کر -

 امتحان بود.

 اون گفت یه مست تو مستی میتونه حرفایی بزنه که کل زندگیش رو به باد بده. اون گفت.... -

 حرف درستی زده. -

 این حرف چه ربطش به من؟ -

فکر کنی بعد دهن وا کنی. این تو توی خستگی و عصبانیت نتونستی خودت رو کنترل کنی. نتونستی به حرفت اول  -

 همون مستیه. آدمه مست هم نمیتونه درست فکر کنه که اگر میتونست خیلی حرفا رو نمی زد. 

 من اصال حرفاشو نمی فهمم. اه.... -

 اگه حرفاش رو نمی فهمی قیدش رو بزن. اینجور عاشق شدن همون عمرش یه ساله.  -

 جمی میگیره و رو به بابک:عصبی اخماش رو تو هم میکنه و حالت تها

 ممنون از راهنماییت. منتظر بودم تو بهم بگی چیکار کنم. -

حقیقت رو بهت گفتم. برام مهم نیست دلخور بشی یا نه. باید یکی بهت این چیزا رو بگه. من دوستتم پس این  -

ادیا برو خوب فکر کن. زندگی اجازه رو به خودم میدم که باهات رک باشم. حتی اگه بری و پشت سرتم نگاه نکنی. ن

بازی نیست. عشق اولش چشم رو کور میکنه اما بعد از چند وقت که بینا شدی دیگه فقط دلت تصمیم نمی گیره و 

اونوقته که زندگی زهر میشه و تهش جدایی. امروز پیمان با یه اشکت تب میکنه و زود حرفات یادش میره اما فردا 

ت. فردا فکر چرخوندن یه زندگیه. فکر هزار جور از خودت مایه گذاشتن و با باال که رفتی تو زندگی این خبرا نیس

پایین زندگی کنار اومدنه. فردا پیمان شب خسته و کوفته که میرسه خونه با یه دریا فکر و بدبختی و خستگی کار، 

ی میخوام پامو دراز کنم و دیگه جایی برا این بد مستی ها نیست. فردا وقتی سرت از درد داشت میترکید نمیتونی بگ

 به عالم و آدم گیر بدم و کسی صدا نفسش باال رفت بگی الل شو که من سرم درد میکنه. 

 چرا فکر میکنی من همچین آدمی هستم؟ -

من فکری نمیکنم. من چیزی که میبینم رو میگم. تو وقتی عصبانی هستی، وقتی خسته ای چشمات رو میبندی و  -

. بعد انتظار داری همه وقتی دوباره خوش شدی قبل رو فراموش کنن. اما زندگی مامان بابات و دهنت رو باز میکنی

برادرت نیستن که نازت رو بکشن و بعدم فراموش کنن چی گذشته و چی گفتی. پس یاد بگیر حرمت شکن نباشی 

 حتی تو بدترین شرایط.

 باورت میشه هیچی از حرفات نفهمیدم؟ -

 ت. یه موقعی میفهمی.آره. ولی مهم نیس -

 حاال باید چیکار کنم که پیمان مثل قبل بشه؟ -

یه اتفاق فقط میتونه همه چیز رو به قبل بر گردونه. اتفاقی که تا پیش نیاد هیشکی نمیدونه چیه. حتی خودت. من  -

 که جای خود دارم. بهش فکر نکن. ایشاال درست میشه
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گی. از همه چیز. قلبش بهش فرمان میداد بره در دفتر پیمان و کلید خونه اش دلش پر بود. از پیمان از خودش از زند

رو بکوبه رو میز و بعد با لبخند از مقابل چشماش بیاد بیرون و دلش خنک بشه. اما مغزش بهش فرمان فکر کردن 

جلوش پرت کنی؟ میداد. صداش تو گوشش میپیچید که میگفت فکر میکنی مثال چه اتفاقی می افته اگه بری کلید رو 

مثال میدوه دنبالت که غلط کردم یا تو رو قران نرو. میخوای بچه بودنه خودت رو با تمام قدرت بهش نشون بدی؟ 

میخوای خوب براش جا بندازی که از فهم و شعور بیش از این حالیت نیست؟ ببینم اگه یکی عین این کار رو با تو 

 ون آدم. چیکار میکردی؟ میکرد جواب تو چی بود؟ فرض کن پیمان بود ا

سرش رو محکم تکون میده و زیر لب زمزمه میکنه اه ولم کن. این مغز مگه چه گناهی کرده که هی توش رو داری 

 پر میکنی؟

 دست بابک آروم روی شونه اش قرار میگیره و با لبخند ادامه میده:

مدت ناهارم که تو فکر بودی. برو خونه یه  نادیا؟؟؟ خوبی؟؟؟ چرا با خودت حرف میزنی دختر؟ بسه دیگه. تمام -

دوش بگیر بعد سرت رو بذار و یه چند ساعت به هیچی فکر نکن و فقط بخواب. بهت قول میدم وقتی پا شدی 

 وضعت خیلی بهتر از این بشه. انقدرم خودت رو اذیت نکن. 

.... 

 

 اومدن.  Blackmerآقای مهندس خانم سلیمانی از طرف شرکت  -

 ا نگاهش رو به منشی میدوزه و بعد :آریان

 راهنماییشون کنید. -

 ثانیه ای بعد تقه آرومی به در میخوره و در باز و زنی بلند قامت مقابلش می ایسته. 

نگاهش برای ثانیه ای روی زن ثابت میمونه. زنی بلند قد و الغر اندام. چشمانی به رنگ سبز تیره و موهایی طالیی 

 ن هیچگونه آرایش و اخمی عمیق روی اون.رنگ با صورتی بدو

 با صدای زن از نگاه کردن دست میکشه و روی صندلی نیم خیز و دستش رو به طرف زن دراز میکنه.

زن به آرومی سالم میکنه و همزمان دستش به طرف مرد دراز و تنها ثانیه ای دست مرد رو میگیره و بعد رها و با 

 اشاره دست مرد روی مبل میشینه.

 امیدوارم خستگی سفر از تنتون در اومده باشه خانوم. -

 ممنون. -

بارها صدای این زن رو شنیده بود از پشت تلفن و حاال مقابلش بود. وقار و متانت زن چیزی نبود که ازش ساده 

نا شروع به بگذره. زن دوباره از روی صندلی بلند و پالتوی مشکیش رو در میاره و کنارش قرار میده و رو به آریا

 صحبت میکنه.

آقای راد متاسفانه مشکلی که توی قرارداد آخر داشتیم هنوز هم حل نشده و این یه مقدار شرکت ما رو دچار  -

مشکل کرده. قرار داد بسته شده از طرف شرکت شما از نظر حقوقی ایراد داشته و یکسری نقاط رو مد نظر قرار 

زمینه بیمه تجهیزات مشکل بوجود آورده. از اونجایی که فامیل خودتون رو زیر نداده و این در حال حاضر برای ما در 

قراردادهای حقوقیتون به عنوان وکیل شرکت دیدم تصمیم گرفتم قبل از هر اقدامی یه جلسه با خودتون داشته 

 باشیم تا یه نگاهی روی مقاد قرار داد بندازیم و شاید بتونیم مشکل رو حل کنیم.
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وی صورتش میشینه که تضاد عجیبی با صورت جدی و اخم آلود زن داره. با این حال تعییری روی لبخند گرمی ر

 حالت صورتش نمیده و در پاسخ زن:

خانومه سلیمانی واقعا متاسفم ولی دکتر راد پسر عموی من وکیل شرکت هستن. این فقط یه تشابه فامیلی بوده.  -

ندارم و بالطبع نمیتونم کمک مفیدی باشم اینه که فکر میکنم بهتر باشه یه متاسفانه من در این زمینه اطالعات دقیقی 

 جلسه با وکالی شرکت بگذارم و با حضور خودشون مفاد رو بررسی کنیم. موافقید؟

 زن بدون کوچکترین تغییری در حالت صورتش با لحنی جدی ادامه میده:

امکان داشته باشه قرارتون نهایتا تا روز جمعه باشه. چون من متاسفم از اشتباهم. کامال باهاتون موافقم. فقط اگر  -

 مدت اقامتم در ایران فقط ده روزه. 

 بعد کارتی از کیفش بیرون و با خودکار چیزی روش مینویسه و به طرف مرد دراز میکنه:

 .من تو این هتل هستم. اینم شماره اتاقم هست. اگر نبودم هم پیغام بگذارید بهم اطالع میدن -

در باز و آبدارچی با دو فنجون قهوه و ظرفی شیرینی وارد میشه و یکی رو مقابل زن و دیگری رو مقابل آریانا 

میگذاره و تشکر آروم زن و آریانا بدرقه مسیر برگشتش میشه و ثانیه ای بعد در بسته و دوباره سکوت بر قرار 

 میشه.

. چون رنگ سفید چهره و چشمای رنگی و موهای روشنش تو ذهنش حدس میزنه زن از طرف مادری فرانسوی باشه

و از سوی دیگه تعصب فرانسوی ها حتی در انتخاب کارمند این باور رو بهش میده که قطعا زن باید رگه ای فرانسوی 

 داشته باشه. 

جب آریانا دست زن فنجان قهوه رو باال نبرده صدای موبایل توی اتاق می پیچه و ثانیه ای بعد زن در مقابل نگاه متع

 در کیف و ثانیه ای بعد مشغول حرف زدن با کسی میشه.

لحظه ای عصبی و حرصی به زن نگاه میکنه و بعد به کارت هتل مقابلش روی میز. پس تلفن داشته و بهش تلفن هتل 

 رو داده. تو همین گیر و دار و عصبانیت نگاهش دوباره به صورت زن می افته و لبخند جذاب روی صورتش.

دوباره زیر لب زمزمه میکنه پس خندیدن هم بلده فقط برا ما اخماش تو همه. بعد به حرف خودش میخنده و دوباره 

نگاهش رو به زن میدوزه. صدای زن ناگهانی انقدر گرم به گوشش میاد که تمام حواسش رو به خودش معطوف 

 میکنه.

- non peyman 

- ne pleure pas cheri 

- je viendrai à bientôt 

- Au revoir mon fils 

تقریبا که چه عرض کنم، تحقیقا هیچی از حرفای زن نمی فهمه جز بوسه آرومی که توی گوشی برای فرد پشت خط 

میفرسته . بعد ثانیه ای نگاه زن روی گوشی ثابت و بعد دوباره صورتش حالت جدی به خودش میگیره و خنده کم 

 کم محو میشه.

 اد.متاسفم جناب ر -

 خواهش میکنم خانوم. راحت باشید. -

 زن اینبار با عجله قهوه رو مینوشه و ثانیه ای بعد از روی مبل بلند و مقابل آریانا می ایسته: 
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 اگر اجازه بدید من رفع زحمت میکنم. منتظر قرارتون هستم. خدانگهدار. -

 ا عقب گرد و از اتاق بیرون میره.دستش رو به طرف مرد دراز و ثانیه ای بعد در مقابل نگاه آریان

 

تک زنگی میزنه و بعد آروم کلید رو توی قفل میچرخونه. با باز شدن در چیزی روش سنگینی میکنه و نمیذاره راحت 

نفس بکشه. آپارتمان تو سکوت و تاریکی مطلقه. نمیخواد باور کنه که اونهمه شور و زندگی و سر و صدا به یکباره به 

ل شده. چراغ رو با دست روشن و با کفش سریع به سمت اتاق نادیا میره. همزمان چشم میگردونه و نیستی مطلق بد

با نگاه تک تک وسایل نادیا رو که هنوز روی مبل هال و میز ناهار خوری و دمپایی های دمه دستشویی و.... به جا 

 ای به در میزنه و همزمان صدا میزنه: مونده از نظر میگذرونه. در نیمه باز و اتاق در سکوت کامله. آروم ضربه

 نادیا؟؟؟؟ نادیا خانوم؟؟؟؟ خوابی؟؟؟؟ -

سکوت تنها پاسخی که میگیره. آروم وارد اتاق میشه و چراغ رو روشن میکنه. همه چیز سر جاشه. کتاب، دفتر، 

رون میره و تو ذهنش لباس، کفش.... بجز صاحبش. لبخند آرومی میزنه و تخت نا مرتب رو جمع میکنه و از اتاق بی

 حدس میزنه بعد از ده روز درس خوندن قطعا با دوستاش رفته تا به قول خودش خوش بگذرونه.

.... 

با صدای زنگ از خواب میپره و ثانیه ای طول میکشه تا به زمان حال بر گرده. بعد از روی مبل بلند و به سمت آیفون 

 یکنه.میره. تصویر آریانا رو میبینه و در رو باز م

 

 ثانیه ای بعد آریانا با لبی پر خنده وارد خونه میشه.

 

 نگاه پیمان روی ساعتش زوم میشه و بعد آروم زمزمه میکنه:

 

 نادیا هنوز نیومده خونه. -

 

 نمی یاد خونه معموال. اگرم بخواد دیرتر بیاد یه خبری چیزی میده. شاید خوابه. 33مگه میشه؟ دیگه دیرتر از  -

 

 نه. من خیلی وقته اومدم خونه. رسیدم رفتم اتاقش نبود. ولی وسایلش هست. -

 

 دستش به طرف موبایلش میره و ثانیه ای بعد صدای بوق تلفن بلند میشه.

 

 سالم آریانا.... کجایی پس؟ -

 

 ببخشید؟؟؟؟؟؟؟ شما کجایی؟؟؟؟ -

 

 من؟؟؟؟؟ خوب معلومه. خونه. کجا باید باشم. -

 

 منم االن خونه ام. پیمانم خونه ست ولی تو رو نمی بینیم هیچکدوم.آخه  -

 

 روی صورتش خنده تلخی میشینه و همزمان آه پر حسرتش رو فرو میخوره و آروم دوباره به زبون میاد:
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 من خونه خودمونم. امتحانام امروز آخریش بود. اینه که دیگه اومدم خونه خودمون.؟ -

 

 وسایلت که اینجاست.اونوقت ببخشیدا  -

 

 ببخشید انقدر خسته بودم که دیگه نای اومدن و وسایل جمع کردن نداشتم. میشه تو زحمتشون رو بکشی؟ -

 

 آریانا نگاهی به پیمان در هم رفته میکنه و فاصله اش رو با چند قدم از پیمان بیشتر و آروم توی تلفن زمزمه میکنه:

 

یه تشکری، خداحافظی ای چیزی میکردی؟ بدبخت نگرانت شده بود. چشش به این  اونوقت نباید از این بدبخت -

 در خشک شد که.

 

 خودش میدونست نمی یام. آریانا زود بیا. مامان اینا نیستن من می ترسم تنهایی. -

 

 قربون خواهر ترسوی لجباز خودم برم. بدو بدو اومدم. -

 

 دوست دارم آریانا. -

 

 م فسقلی.منم دوست دار -

 

.... 

 

 میگم مهمون نمی خواین؟ -

 

 ببینم آفتاب از کدوم طرف در اومده شما اینوری آفتابی شدین آقا مانی؟ -

 

 به من گفته بودن این نادیا خانوم تارک دنیا شده ولی من که چیزی نمی بینم. راست میگن؟ -

 

 شایعه ست آقا. شنونده باید عاقل باشه. -

 

. منم گفتم شایعه ست. چطوری شیطون؟ داری سفید میشی ها. نمی خوای یه فکری کنی؟ بعد میشی نادیا میگم... -

 شیر برنج ها.

 

 هه هه هه.... رو آب بخندی بچه پر رو. -

 

 راستی نادیا ازت نا امید شدم حسابی. -

 

 چطور؟ -

 

 نمره هاتون رو زدن. دیدی خودت؟ -
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 یمون شدم. میبینم حرص میخورم.دو تا شو دیدم دیگه پش -

 

نداشتی. این نمره ها چیه همه  36آره به جان تو. قبلنا استعدادت تو تقلب نوشتن خیلی خوب بود. دیگه کمتر از  -

 .... آبرومونو بردی بابا. ال اقل برو اون فامیلت رو عوض کن.32 33

 

 مانی تمومش کن. نمیخوام راجبش حرف بزنم. -

 

مق حرفای آریانا پی میبره. این نادیا همون نادیای همیشگی نیست. انگار همه چیز یه شبه عوض شده. کم کم به ع

 دیگه اون شور و شیطنت از نگاهش رفته.

 

 نادیا؟ -

 

 ها؟ -

 

 زود حاضر شو شب خونه ما مهمونین. -

 

 به چه مناسبت؟ -

 

 نادیا یعنی واقعا نمیدونی؟ -

 

 چی رو؟ -

 

 عمو ست دیگه. تولد -

 

 ها؟؟؟؟ منظورت بابای منه؟ -

 

 مگه من چند تا عمو دارم. خوب آره دیگه. -

 

 پس چرا االن به من میگی؟ -

 

 روتو برم بابا. آریانای بدبخت دو روزه داره میدوه دنبال کارای تولد بابات اونوقت تو میگی خبر نداشتی؟ -

 

پاشو بریم یه کادو بخرم. اه. اصال من نمی فهمم تولده بابای منه اونوقت خونه  خیله خوب بابا. حاال عوض چونه زدن -

 شما مهمونیه؟

 

بسه نادیا. چرا الکی دنبال بحث و جنجالی؟ برانکه مامان بابات سفر بودن. بعدم که رسیدن گرفتار. خونه شما  -

 میگرفتیم کی میخواست کاراشو بکنه؟

 

 مگه خودم مرده بودم؟ -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تقلب 

2 1 1  

 

 

ادیا آریانا دید تو از بعد از امتحانات حوصله نداری گفت دیگه برات کار درست نکنه. حاال چه فرقی میکنه. خونه ن -

 ما و شما نداره. پاشو دیگه. پاشو حاضر شو که زودتر بریم. قراره بابات رو سورپرایز کنیم.

 

 شب. 33هه. البد ساعت  -

 

 خونه ما مهمونن.نه مامان با زن عمو حرف زده گفته شام  -

 

 یادش بود تولده شوهرشه؟ یا برا اونم وقت نداشت؟ -

 

 نادیا بس کن. به من چه به تو چه. خودشون میدونن. -

 

 من حاضرم بریم. -

 

ها؟؟؟ شوخیت گرفته؟ با این ریخت و قیافه؟ میگم مهمونیه. پاشو برو یه دوش بگیر یه لباس مهمونی بپوش. یه  -

 روت بکش.دستی به سر و 

 

خیلی ببخشید هیچکس دیگه ای نبود که شما تشریف آوردی منو خبر کنی؟ تازه تلفن مگه نداشتین که پاشدی  -

 اومدی اینجا؟

 

نادیا نمیدونم چته ولی آریانا بدبخت گرفتار بود تو شرکت. من کارم سریعتر تموم شد گفتم سر راه بیام بهت بگم  -

 و برت دارم.

 

 دارم. میتونی بری. خودم آماده شدم میام. خودم ماشین -

 

باشه. ولی یه چیز رو یادت نگه دار. وقتی از چیزی ناراحتی یا دلخوری سعی کن تو دلت نگه داری نه که هر کی از  -

 راه رسید پاچه شو بگیری و کاری کنی عالم و آدم خبر دار شن که یه چیزیت هست.

 

 برا خودت نگه دار مانی.برام اهمیتی نداره. موعظه هاتو  -

 

 پس واقعا یه چیزیت هست. -

 

 فرض کن اینطوره. -

 

 خوب نمیخوای بگی چته؟ همه نگرانتن. -

 

 هه. همه؟؟؟؟ منظورت کدوم همه ست؟ مامانم؟؟؟؟؟؟ یا شایدم بابام؟؟؟؟ یا نه پیم.... -
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مزمه میکنه الل شی نادیا کم مونده بود خودتو ناگهان حرفش رو میخوره و نفسش رو بلند میده بیرون و با خودش ز

 لو بدی ها.

 

 مانی گیج ثانیه ای به نادیا خیره میشه و بعد آروم زیر لب زمزمه میکنه:

 

نه نادیا یکی مهمتر از همه این آدما نگرانته. آریانا. کسی که یه عمر تو غم و خوشیت شریکت بود. کسی که  -

 رم اسرارت بود اما حاال برات غریبه شده.همیشه باهاش یه رنگ بودی و مح

 

منم نگرانتم نادیا. باورم نمیشه اینی که جلوم دارم میبینم همون نادیای شیطونه خودمون باشه که از دیوار راست باال 

 میرفت و بی خیال دنیا بود.

 

و شب نذاشتی. یکی که تو  اما یکی هست که از همه ما نگران تره و نمیتونه صداشم در بیاره. یکی که براش روز

 چشماش میشه غم نداشتنت رو ساده دید.

 

 کی مثال؟؟؟؟؟ نکنه یه عاشق سینه چاک تازگی ها پیدا کردم و خودم خبر ندارم؟ -

 

زبونت تلخ شده نادیا. این نادیا اون نادیای مهربون و دوست داشتنی ما نیست. اگه میخوای تلخی نبینی، تلخ نباش.  -

 م. زود کارت رو بکن و بیا. هدیه هم الزم نیست بخری. آریانا برات خریده.من باید بر

 

 چرا خودش بهم نگفت؟ -

 

شاید چون نخواستی این چند وقت حتی صدای اونم بشنوی. شاید ندیدیش. شاید انقدر تو خودت غرق شده بودی  -

 یست.که یادت رفته بود دنیا فقط دنیای کوچیک تو ذهن تو و دور و بر تو ن

 

 من رفتم.

 

صدای بسته شدن در رو میشنوه و باز تو فکر میره. تازه به واقعیت پنهونه پشت حرفای مانی پی میبره. به اینکه سه 

هفته از امتحاناش گذشته اما تمام مدت کارش یه گوشه نشستن و غصه خوردن بوده. سه هفته راه رفته و رو در و 

 داش رو شنیده. سه هفته که هیشکی رو چشمش ندیده. فقط بغ کرده. دیوار پیمان رو دیده و تو گوشش ص

 

 

 

به طرف اتاقش میره و روبروی آینه می ایسته و به خودش نگاه میکنه. کم کم رنگ برنزه روی صورتش در حال 

نه ندیده کمرنگ شدنه. چیزی که تا به اون روز سابقه نداشت. تازه یادش می افته که سه هفته ست که خودشم تو آی

 تا بفهمه به چه قیافه ای در اومده. با حرص به خودش نگاه میکنه و زیر لب با خودش حرف میزنه: 

 

نادیا بسه دیگه. حالمو داری به هم میزنی. تو که جنبه نداشتی غلط کردی عاشق شدی برا من. بشین سر جات 

حرفی به آقا زدی و آقا هم برات قیافه گرفته و  زندگیتو کن دیگه. سه هفته ست نشستی ماتم گرفتی که چیه حاال یه
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بهت درس ادب داده؟ خر کی باشه که زندگیت رو برا خاطرش کردی ماتم. به خدا تو دیوونه ای. یه بار بهت گفتم 

این پسره به درد تو نمیخوره گوش نکردی. حاال بیا اینم نتیجه اش. تا برات ناز میکنه پس می افتی. جمع کن خودتو 

همچین ماتم گرفتی انگار دنیا به آخر رسیده. مگه چند سالته که از االن بخوای بشینی ماتم این شر و ور ها رو بابا. 

بگیری. ملت شوهرشون میره زن دوم میگیره اینجور ماتم نمی گیرن که تو واس خاطر یه ادای پسره که نه شوهرته 

 نوبرشو آوردی ها.  نه حتی دوست پسرت به این روز افتادی. برو بابا دلت خوشه.

 

دستش رو به عادت همیشه که بعد از بحثی طوالنی با خودش به نتیجه اینکه خیلی خره می رسید به طرف آینه میبره 

 و باز میکنه و روی صورتش توی آینه میکشه و بعد خنده سبکبالی میزنه و از روی صندلی بلند و به طرف حمام میره. 

 

مشغول پوشیدن لباس میشه. یه پیراهن پشت گردنی به رنگ سفید با برگای سبز رنگ با یه فکره باز و سر حال 

درشت تو قسمت پایین پیراهن به تن میکنه. گره پشت گردن پیراهن رو میبنده و بعد کفش پاشنه بلند سفیدی به پا 

می افته و با  میکنه و موهای فرش رو سریع صاف میکنه و آرایش مالیم طالی رنگی میکنه. نگاهش به صورتش

حرص کمی کرم پودر تیره روی صورتش اضافه میکنه تا این ته سفیدی که کم کم دوباره داشت بهش بر میگشت رو 

از بین ببره. بعد دستش به سمت رژ گلبهی رنگش میره و با لذت چند دور روی لبش میگردونتش و بعد نگاهش رو 

 دوزه و خنده سرخوشی رو لبش میشینه. به لبهاش که حاال رنگ علیظ تری روش رو پوشونده می

 

همیشه وقتی ناراحت بود آرایش کردن بهش آرامشی میداد که حد نداشت و هر چی فکر و روحش سر درگم تر بود 

 آرایشش هم غلیظ تر میشد و آرامشش بیشتر. 

 

ش میکنه. ثانیه ای شیشه عطر رو تقریبا روی خودش خالی میکنه و بعد روپوش کوتاه مشکی عروسکی شکلش رو تن

نگاهش روی پاهای لختش که از زیر مانتو بیرونه خیره میشه. بعد با بی قیدی شونه ای باال میندازه و زیر لب زمزمه 

میکنه اگه قرار باشه تصادف کنم و مجبور باشم از ماشین پیاده شم با این سر و شکل یعنی دیگه آخر بد شانسم. پس 

 . کلید ماشین رو بر میداره و شالش رو سر و از در بیرون میره. بی خیال. همیشه خوش شانس بودم

 

صدای ضبط رو به عرش اعال میرسونه و با خوشی همراه آهنگ زمزمه میکنه و کم کم همون نادیای شیطون سر از 

 الک خودش بیرون میاره. 

 

 .... 

 

 

 

 ه دو ساعت دیگه میومدی که دقیق سر شام برسی. به ببین کی اینجاست. نادیا خانومه خودمون. میگم میذاشتی ی -

 

 مانی مامان برو اونور بچه مو اذیت نکن. سالم عزیزم. خوبی؟  -

 

سالم زن عمو مرسی. ببخشید همه زحمتا افتاد گردن شما. این آریانا اگه به من گفته بود به خدا خودم میکردم  -

 دیگه به شما زحمت نمیدادم. 
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 ه حرفیه گلم. زحمت کدومه. بیا. بیا تو که فقط گلمون کم بود که اونم رسید. ااا.... این چ -

 

 اوه اوه زن عمو داشتیم؟ تبعیض؟ اونم تا این حد؟ خوبه همه حمالی ها رو ما کردیم ها.  -

 

 آی آی آریانا خان دارم برات. وایسا بریم خونه.  -

 

 ی میخواست میگفتی زودتر برات میگرفتم اخالقت بیاد سر جاش. قربونت برم که انقدر سر حالی. خوب دلت مهمون -

 

 بسه دیگه بچه ها. زشته دمه در وایسادین. من میرم پیش مهمونا شما هم زود بیاین.  -

 

 چشم زن عمو. اومدیم.  -

 

 مانی سوتی میزنه و بعد با خنده رو به نادیا که در حال مرتب کردن موهاش جلوی آینه دمه در: 

 

 اُه اُه مردم رو باش. چه تیپم زدن. غلط نکنم میخوان چشم بعضی ها رو در بیارن.  -

 

 اوی چشاتو درویش کن بچه پر رو. آریانا خجالت بکش. پس غیرتت کجا رفته؟  -

 

 بابا این از خودمونه. بذا به اصل کاری که رسیدی چهار چشمی حواسم بهته.  -

 

ه کاری کیه؟ حرفای عجیب میزنین. میگم نکنه دور از چشم خودم کسی عاشقم شده و ببینم اینجا چه خبره؟ اصل -

 خبر ندارم؟ 

 

 مانی با خنده دستش رو پشت نادیا میگذاره و همزمان با رفتن به طرف سالن ادامه میده: 

 

 فتی؟ مگه کسی مغز خر خورده که عاشق تو بخواد بشه؟ حاال ما یه چیزی گفتیم تو چرا به خودت گر -

 

 از خداشم باشه.  -

 

 هی هی هی؟؟؟؟ ببینم دقیقا کی رو منظورتونه؟  -

 

 همون اصل کاری که شما ها میخواین براش غیرتی بشین دیگه.  -

 

بعد خنده سرخوشی میزنه و وارد سالن میشه و با صدای بلند و لبخندی عمیق سالم بلند باالیی رو به جمع میکنه و به 

 بر میداره و آروم در آغوش میگیرتتش و با خنده: طرف پدر قدم 

 

 سالم بابایی میگم چند ساله شدی بابا؟ وقت بازنشستگیت رسید یا نه هنوز؟  -

 

 ای شیطون. خیالت راحت هنوز به شصت نرسیدم. تازه اول چل چلیمه.  -
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تیم؟ بابا خوب میگفتین سوتی ندیم جلو ا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نه بابا. پس این آریانا بچه پرورشگاهی بود و ما خبر نداش -

 خودش. 

 

 نه خواهر گلم. عشق مامان بابا آتیشی بود زود ازدواج کردن.  -

 

سالگی بالغ میشه و میتونه شوهر کنه. ولی یه چیزی. مامان که یادمه آخرین  9آخ یادم رفته بود زن تو قانونمون  -

 آریانا؟ سالش بود. مطمئنی تو پرورشگاهی نبودی  21سری 

 

پریسا با خنده به طرف نادیا میاد و همزمان نگاه نادیا روی دو چشم سیاه خیره شده بهش، ثابت میشه. کالم از یادش 

میره و تنها نگاهش تو نگاه ذوب میشه و با خودش زمزمه میکنه چقدر دلم برای این نگاه تنگ شده بود. تو هم دلت 

نگفتی یکی دلش پیشت اسیره؟ دلت اومد دلشو بشکنی؟ نگفتی دلش  تنگ شده بود؟ بی معرفت کجا رفتی یهو؟

 بشکنه چطوری میخوای درستش کنی؟ اصال عاشق بودی؟ میدونی عشق چیه؟ 

 

 اوی... بسه دیگه. خوردیش. چیه اینجوری زل زدی بهش حاال فکر میکنه خبریه.  -

 

رنگش سرخ میشه و آروم و در حالیکه نگاه هنوز  صدای زمزمه آریانا کنار گوشش، از نگاه خیره بیرونش میاره و

 بهش خیره مونده سرش رو پایین میندازه. 

 

 آریانا با خنده دوباره کنار گوشش زمزمه میکنه: 

 

اوه........... چقدم خجالتیه حاال. میگم بد نیست بری این بزرگای فامیلو یه مفتخر کنی به بوسه هات ها. شاید این  -

 م از زیر صافی رد شدن و مشمول شدن. وسط بعضی ها ه

 

 آروم جواب میده: خفه شو آریانا تا حالت رو نگرفتم. 

 

بعد به طرف بزرگای فامیل میره و آروم باهاشون دست میده و روبوسی میکنه. باالخره کنار پیمان و پدر و مادرش 

 باخنده بهش سالم میکنه میرسه. با لبخند به طرف سیمین جون میره و صورتش رو آروم میبوسه و 

 

 ماشاال هزار ماشاال. هر وقت میبینمت کلی انرژی میگیرم نادیا جان. خوبی عزیزم؟ خسته نباشی با امتحانا. -

 

 ممنون سیمین جون.  -

 

 بعد دستش رو به طرف پدر پیمان دراز میکنه و آروم سالمی بهش میکنه. 

 

 کوفته زیر دندونمونه ها. به به سالم خانوم. ما هنوز مزه اون  -

 

 اختیار دارین. شما لطف دارین.  -
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بعد سرش رو آروم به طرف پیمان میگردونه و تنها به سالمی کوتاه با لبخندی بی خیال که تمام تالشش رو میکنه تا 

روی لبهاش  خالی از هر حسی باشی، اکتفا میکنه و بدون دست دادن از کنارش رد میشه و همزمان خنده شیطانی ای

 میشینه و زمزمه میکنه حقته. حالشو ببر آقا پیمان. 

 

با صدای آهنگ دست مانی رو که درست کنارش نزدیک پنجره ایستاده بود میگیره و وسط میره و با بی خیالی 

 مشغول رقصیدن میشه و سعی میکنه بی خیال نگاه های گاه و بیگاه پیمان روی خودش بشه. 

 

 در حال رقص ادامه میده: مانی با خنده و 

 

 کم بی محلی کن به بچه مردم. گناه داره. ببین چه مظلوم شده.  -

 

 خودش رو به نفهمی میزنه و ادامه میده: کی؟؟؟ نمیفهمم منظورت رو. 

 

 خودت فهمیدی کی رو میگم.  -

 

 عوض حرف زدن بهتره برقصی پسر گل.  -

 

بر میداره و برای کم کردن درد پاهای بی حس شده اش توی کفشای پاشنه  با اعالم شام نادیا دست از رقصیدن

بلندش، تمام وزنش رو روی مانی میندازه و به طرف مبل کنار سالن حرکت میکنه و بعد تقریبا خودش رو روی مبل 

 پرت میکنه. 

 

 مانی خنده سرخوشی بهش میکنه و ادامه میده: 

 

سنگین باش خانوم. سه ساعته چسبیدی به پسر مردم و هی می رقصی. مردم  واجب بود خودتو خفه کنی؟ یه کم -

 چی میگن؟ دخترم دخترای قدیم. 

 

سکوت بچه پر رو. از خداتم باشه. چشت ندید مردم برا دو ثانیه رقصیدن باهام داشتن له له میزدن؟ جنبه نداری  -

 دیگه. چیکارت کنم. 

 

دم رو معرفی کنین ما بعد شام خودمون بریم دستتون رو تو دست هم بذاریم ببخشید... ببخشید میشه واضح تر مر -

و از شرّتون راحت شیم؟ چون اگه قرار باشه همینجوری پیش بری دیگه آخر شب پایی برا من و آریانای بدبخت 

 نمی مونه. بذا یه کمم مردم جور ما رو بکشن. 

 

 بکش برو.  خیلی پر رویی مانی. تا یه چیزی نگفتم بهت راتو -

 

 مگه شام نمیخوری؟ پاشو دیگه.  -

 

 نه تو رو خدا. پام داغونه. گفتم آریانا یه چیزی برام بیاره.  -
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--------------------------------------------------------------------------------  
 

 

 

 

 

 

 

ین تکون تکون میده تا دردش کمتر بشه. تو حال و هوای خودشه آروم کفشش رو از پا در میاره و پاش رو روی زم

که بشقاب غذایی رو مقابلش میبنه. با لبخند سرش باال و دستش به طرف بشقاب میره که ناگهان نگاهش خیره و 

 دستش تو هوا میمونه. 

 

 خوشحالم باز سر حال و قبراق میبینمت. نمیخوای بگیری بشقاب رو؟  -

 

 بر میگرده و نگاه از پیمان میگیره و با صدای آرومی به زبون میاد: به حال عادی 

 

 ممنون شما میل کنید. آریانا رفته برام بکشه.  -

 

 لبخند آرومی میزنه و ادامه میده: 

 

 از آریانا خواستم بذاره من برات غذا بکشم. حاال بگیرش بشقاب رو.  -

 

ی آریانا در حال خط و نشون کشیدنه. سرش رو باال میگیره چشم میگردونه بشقاب رو میگیره در حالیکه زیر لب برا

 دنبال آریانا. درست رو بروش اون سمت سالن با لبخند ژوکوند ایستاده و مشغول تماشاست. 

 

 زیر لب زمزمه میکنه مرض. رو آب بخندی. آی من حال تو رو بگیرم امشب. 

 

و با لبخند ادامه میده: تقصیر اون نیست. گفتم که من ازش خواستم. نمیخوای پیمان جهت نگاه نادیا رو دنبال میکنه 

 آشتی کنی؟ رفتی حاجی حاجی مکه؟ نگفتی این همخونه یهو جاتو خالی ببینه دلش میگیره؟ 

 

خودش رو به نشنیدن میزنه. شاید به امید شنیدن حرفهای بیشتر تا دلتنگی هاش کم بشه. در جواب تنها ثانیه ای 

اهش رو به چشمای پیمان میدوزه و دوباره سرش رو پایین میگیره و با چنگال تکه ای جوجه بر میداره و آروم نگ

 شروع به خوردن میکنه. 

 

 دلم برات تنگ شده بود نادیا.  -

 

 باز سکوت میکنه. اما دلش تو سینه میلرزه و قلبش تند تند میزنه. 
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 اره و آروم شروع به خوردن میکنه. پیمان نگاهش رو از روی نادیا بر مید

 

 صدای مانی سکوت بینشون رو میشکنه و همزمان روی مبل کنارشون میشینه: 

 

 نه مثکه اشتهاتون از برکت حضور دختر عموی ما برگشته آقا پیمان.  -

 

انیه ای بعد از روی ناگهانی غذا تو گلوی پیمان میپره و شروع به سرفه میکنه و لبخند روی لب نادیا میشینه و ث

صندلی بلند و به سرعت به طرف میز میره و با لیوانی نوشابه بر میگرده و لیوان رو به پیمان که هنوز در حال سرفه 

کردنه و صورتش سرخه سرخه میگیره. نمیدونه این سرخی از سرفه ست یا از حرف مانی ولی تو دلش پر از شوق 

نی میگیره و بدونه فکر و حواس به حضور مانی، لیوان رو که هنوز توی میشه و لبخندش عمیق و نگاهش رنگ نگرا

دستشه به طرف دهان پیمان میبره و روی لبهاش میگذاره. همزمان دست پیمان باال و لیوان رو میگیره و مانی خنده 

 اش عمیق تر میشه و ادامه میده: 

 

 خوب حاال. تو چرا هول کردی؟ نترس خفه نمیشه.  -

 

بی هوا روی مبل که بشقابش روشه میاد بشینه که پیمان سریع با دست دیگه اش بشقاب رو بر میداره و تو نادیا 

 آخرین لحظه جلوی حادثه رو میگیره. 

 

 آریانا با خنده بهشون نزدیک میشه و: 

 

 ه. آخ آخ دیدم اینور سالن یه فیلمه توپِ زنده در حال نمایشه گفتم خودمو برسونم تا تموم نشد -

 

اینبار نادیا و پیمان هر دو سرخ میشن و سرشون رو پایین میندازن و این نگاه از چشم سیمین که تقریبا اونطرف 

سالن نشسته دور نمیمونه و با دیدن لبخند و سرخی روی صورت پسرش لبخند دلنشینی روی لبهاش میشینه و 

 ه میبینه. اونم بعد از تقریبا یک ماه. خوشحال میشه که باالخره دوباره خنده رو رو لبای پسرش دار

 

پیمان ناگهان نگاهش به نادیا می افته و روی پاهای نادیا ثابت میمونه و سریع بشقاب نادیا رو دستش میده و با 

 دستش آروم و به دور از هر گونه جلب توجهی دامن رو پایین میکشه. 

 

ر پوسش میاد و طعم مالکیت چیزی و محافظت از اون، بهش از برخورد دستش با پای نادیا حس شیرین و لطیفی زی

 حس شیرینه داشتن یه شریک رو میده. 

 

حرکت دست پیمان روی پاش برای ثانیه ای احساس گر گرفتگی رو به جونش میندازه و ناگهان نگاهش به سمت 

و با لبخند پاهاش رو یه  دامنش میره و آروم کمی جمع ترش میکنه و ناخوداگاه صدای پیمان توی گوشش میپیچه

 وری و کنار هم جفت میکنه و دامنش رو دوباره مرتب. 
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بعد آروم سرش باال میره و روی صورت پیمان خیره میشه و همزمان پیمان لبخند گرمی بهش هدیه میکنه و تمام 

 تلخی های هر دو هیچ میشه و مثل باد بهاری رد میشه. 

 

 میگم ما اینجا نشستیم ها.  -

 

 شما بیجا کردین اینجا نشستین آقا مانی.  -

 

 .... 

 

 

 

 با لبخند و کیکی روی دست به طرف پذیرایی میاد و کیک رو مقابل پدر میگیره و : 

 

 تولدت مبارک بابایی. شمع ها رو فوت کن. زود باش. زود باش.  -

 

از و لحظه ای بعد با دستی به کمر پریسا شمع رو رامین نگاهی به پریسا میکنه و آروم دستش رو به طرف پریسا در

 هر دو با هم فوت میکنن. 

 

اونا میخندن و نادیا از درون گریه میکنه و حسرت اینکه کاش تولد خودش هم پدر و مادر دست دور کمرش 

 مینداختن و باهاش شمع هاشو فوت میکردن، تو نگاهش میشینه. 

 

ر پدر و مادر کمی دور میشه که دستی رو حس میکنه که تو اون تاریکی آروم آروم نفسش رو بیرون میده و از کنا

دور کمرش رو گرفته. گرم میشه. حس شیرین داشتن دستی حمایت گر ناگهان تمام غم درونش رو دود میکنه. 

ه که آروم دستش رو روی دست میگذاره و نوازشش میکنه و نگاهش رو بر میگردونه تا با نگاه از آریانا تشکر کن

 دلش میریزه از کسی که میبینه. 

 

 پیمان فشار دستش رو دور کمر نادیا بیشتر میکنه و آروم زمزمه میکنه: 

 

 تا منو داری هیچوقت نمیخوام رنگ غم رو تو چشمات ببینم. دوست دارم نادیا.  -

 

اور کنه. چشماش رو به پیمان میلرزه. تو سرش پر از همهمه میشه. نمیتونه تو اونهمه صدا چیزی که شنیده رو ب

میدوزه تا از نگاهش بخونه که واقعا اون حرف از زبونه پیمان بیرون اومده یا فقط تصوراتشه که با صدای بلند تو 

 گوشش پیچیده. 

 

 

 

سرش رو آروم باال میگیره و با نگاهی متعجب به پیمان چشم میدوزه. زبونش هنوز قادر به گفتن کالمی نیست و تنها 

نگاهش ذهن پیمان رو زیر و رو میکنه که پیمان دستش رو تنگ تر دورش میگیره و با نگاهی پر تمنا ثانیه ای بهش 

 خیره میشه و دوباره زمزمه میکنه نادیا دوست دارم بیشتر از تمام دنیا. انقدر که شاید تو باورت هم نگنجه. 
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میکنن که چراغ های سالن روشن میشه. نادیا با  کم کم کلمات تو ذهنش جای خودشون میشینن و مفهوم پیدا

وحشت خودش رو از دستای پیمان بیرون میکشه و قدمی به عقب بر میداره که ناگهان با صدای آخی به عقب بر 

 میگرده و سینه به سینه آریانا میشه که با نگاهی خندان و جستجو گر میکاوتش. 

 

 ست پا لگد کردنش مال ماست.  خوبه واال. قربون صدقه هاش مال یکی دیگه -

 

نادیا سرخ میشه. گُر میگیره و تنها سرش پایین و پایین تر میره و ثانیه ای بعد مثل برق از جلوی چشم آریانا و 

 پیمان دور و به سمت در ایوون و از اونجا به محوطه حیاط ساختمون میره. 

 

ز خروج نادیا نگاهش آروم بر میگیرده و روی صورت آریانا پیمان مسیر قدمهای نادیا رو با چشم طی میکنه و بعد ا

 ثابت میشه. 

 

آریانا لبخندی عمیق بهش میزنه و پیمان سرش رو زیر میندازه و آروم به طرف مبل ته سالن میره و تقریبا خودش 

 رو روی مبل ولو میکنه. 

 

کنه. آریانا رو میبینه که به سمتش تمام وجودش میلرزه. یه حس عجیبی تو تک تک سلول های بدنش رخنه می

حرکت میکنه. ناچار برای کم کردن لرزشش بشقاب روی میز رو بر میداره و آروم مشغول پوست گرفتن خیار 

 میشه. 

 

 به ثانیه نکشیده مانی هم بهشون نزدیک میشه و با صورتی پر خنده و سرخوش: 

 

نیا دیگه بعد خودت اومدی اینجا نشستی خیار میخوری؟ بابا تو هم به. خوبه واال. میگم دختر عموی ما رو بردی یه د -

 خاصی. میگم تو که این کاره نبودی خوب اول میومدی یه دوره پیشه ما میدیدی بعد. 

 

 پیمان سرش رو دوباره زیر میندازه و اینبار شروع به پوست گرفتن دوباره خیار پوست کنده میکنه که: 

 

ینو جمع کنه. بابا خواهرم اون بیرون منتظره من نیست ها. متوجهی؟ نگا تو رو خدا. خجالت بکش ای بابا. یکی بیاد ا -

 بابا. پاشو بینیم. پاشو برو اون بیرون یخ زد نادیا. 

 

 پیمان با دست و پایی گم کرده از روی صندلی بلند و زیر لب زمزمه میکنه: 

 

 ممنونم ازتون.  -

 

 خندان آریانا و مانی به طرف ایوون میره و ثانیه ای بعد وارد حیاط میشه.  بعد آروم و زیر نگاه های

 

سیمین نگاهش رو به مسیر قدم های پیمان میدوزه و لبخند شیرینی روی لب هاش میشینه و بعد آروم نگاه از در 

 ایوون میگیره و مشغول حرف زدن با شوهرش میشه. 
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ه به پشت برگرده و پیمان رو میبینه. برای ثانیه ای پیمان قدم سست میکنه صدای قدمها برای لحظه ای وادارش میکن

و تنها چشم میدوزه به نادیا. نادیا تمام وجودش گر میگیره و سرش رو آروم زیر میندازه و به صدای قدمهای پیمان 

 که حاال نزدیک و نزدیک تر میشدن گوش میده. 

 

میگیره و دست پیمان آروم زیر چونه اش قرار میگیره و سرش رو بلند  ثانیه ای بعد سکوتی شیرین جای قدم ها رو

 میکنه. 

 

هر دو به هم چشم میدوزن و با نگاه حرف میزنن. پیمان بی تاب این نگاه گرم، سرش رو آروم پایین میگیره و 

 زمزمه میکنه: 

 

ت نخورده ست که بهم باور دست نخوردگی نگاهت انقدر پاکه که نگاهم رو زیر میندازه. لرزیدنت انقدر تازه و دس -

قلبت رو میده. نمیدونم لیاقت چنین قلب دست نخورده و نگاه پاکی رو دارم یا نه. میدونی برای یه مرد هیچ حسی 

قشنگ تر از این نیست که اولین نگاه عاشقانه یه قلب پاک و دست نخورده رو ببینه و اون نگاه مال خودش باشه. بهم 

خوشبختم که این نگاه مال منه. نادیا زبونم قاصره از گفتن هر کالمی اما نگاهم حرفای نگفته زیادی بگو که انقدر 

 برات داره. نگاهی که به پاکی و دست نخوردگی نگاه تو نیست ولی کافیه قبولش کنی تا دنیامو به پات بریزم. 

 

 زیر میشن. نادیا آروم نگاهش میکنه و قطره های اشک آروم از روی گونه اش سرا

 

دستش باال میره و آروم اشک رو از گونه نادیا میگیره و بعد دستش رو دور شونه های ظزیف نادیا حلقه میکنه. با 

 تماس دستش با شونه برهنه دختر گرمای عجیبی زیر پوستش میخزه و ثانیه ای دوباره سکوت بینشون حاکم میشه. 

 

ین تمام وجودش رو در بر میگیره. ناخوداگاه به یاد رویای دوری می با تماس دست پیمان گر میگیره و حسی شیر

افته که روزی تنها براش رویا بود و حاال واقعیت محض. روزی با دیدن عکس کمند که دست پیمان دور بازوهاش 

بیشتر  حلقه شده بود حسرت داشتن این گرما رو خورده بود و حاال این گرما متعلق به خودش بود. گرمایی به مراتب

 از گرمایی که کمند شاید حس کرده. 

 

 پیمان بعد از چند ثانیه باالخره به خودش مسلط میشه و ادامه میده: 

 

سال بزرگترم. میدونم برای اینهمه شور و جوونی تو وجود تو، پیرم ولی باور کن اگه قبولم کنی  35میدونم از تو  -

 ز رو جدول کنار خیابون من اول بشم. بهت قول میدم یه روزی تو مسابقه راه رفتن ا

 

دلش پر از خوشی میشه و گرما. لبخند با تموم شیرینیش روی لبهاش میشینه و سرش رو آروم باال میاره و با خنده 

 زمزمه میکنه: 

 

 عمرا بتونی از من ببری.  -
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 با لبخند چشم میدوزه به نگاه براق نادیا و با خنده: 

 

 این یعنی بله؟  -

 

 آروم سرش رو رو به پایین تکون میده که پیمان سرش رو دوباره باال میگیره و ادامه میده: 

 

 میخوام صداتو بشنوم. بله؟  -

 

 آروم و زیر لب جواب میده: بله  -

 

آروم پیمان کمی نزدیکتر میشه و زنجیر توی گردنش رو باز میکنه و مقابل نادیا می ایسته. سرش رو جلوتر میبره و 

 زنجیر رو به گردن نادیا میندازه و سعی میکنه قفل زنجیر رو ببنده. 

 

دستاش از اینهمه نزدیکی میلرزند. بوی تن نادیا رنگ نگاهش رو سرخ تر میکنه و لرزشش رو بیشتر. قفل دوباره از 

 زیر دستش در میره و کم کم مستاصل میشه 

 

گر بگیره. تمام وجودش میلرزه و پاهاش هر لحظه سست تر گرمای نفس های پیمان پشت گردنش باعث میشه 

 میشن. 

 

دستش رو آروم باال میبره تا خودش قفل رو ببنده و این نزدیکی رو هر چه سریعتر کم کنه. اما با برخورد دستش با 

 دست پیمان میلرزه. ناگهان گر میگیره و تو این تالش بی نتیجه دوباره دستش آروم پایین می افته.

 

پیمان دوباره تالش از سر میگیره که ناگهان آریانا رو میبینه با لبخندی بر لب که زنجیر رو از دستش میگیره و قفل 

 رو میبنده و بعد با خنده ادامه میده: 

 

ا اوال تبریک. دوما شرمنده به دلیل ورود بی موقع. ما دیدیم دوستان دارن لبی تر میکنن گفتیم برا شما هم بیاریم ج -

 نمونین که دیدیم بد درگیرین. اینه که گفتیم یه کمکی کنیم. 

 

پیمان و نادیا هر دو خجالت زده و گر گرفته سرشون رو پایین میگیرن و نادیا کمی از پیمان فاصله میگیره که آریانا 

 با لبخند ادامه میده: 

 

ردین دیگه دستت نمی لرزه. ما هم لو تون نمیدیم ای بابا. خوب این عادیه بابا. ایشاال تا عروسیتون به هم عادت ک -

اون موقع. مگه نه مانی؟ ا بیا جلو بینیم مانی. تو چرا چسبیدی دمه در. بیا این نوشیدنی های دست سازه عمو رو بده 

 بخورن بلکه صداشون در بیاد. 

 

 یره: بعد دست میبره طرف مانی و گیالس ها رو ازش میگیره و مقابل پیمان و نادیا میگ

 

 اینم محصول دست عمو جان از انگور شاهانی درجه یک. بخورین بعد باز بگین ما سر خریم.  -
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 پیمان و نادیا سریع لیوان هاشون رو به سمت دهان میبرن که مانی با خنده جلوشون رو میگیره و : 

 

نه تو که دیگه سن و سالی ازت گذشته و ای بابا. حاال میگیم این دختر عموی ما این کاره نیست نمیدونه چیکار ک -

 دفعه اولتم نیست بهت نوشیدنی میدن. یه به سالمتی ای چیزی حاال لیوانت رو اینوری بگیر خودت اونوری شو جهنم. 

 

اما پیمان و نادیا گیج و انگار اصال صدای مانی رو نشنیده باشن سریع گیالس ها رو به سمت دهان می برند. پیمان 

یه سر تا ته مینوشه اما نادیا تنها قلپی نوشیده با تلخی لیوان رو پایین و نگاهش تلخ و صورتش در هم گیالس رو 

 میره. 

 

 مانی با خنده ادامه میده: 

 

 داشتم بهت امیدوار میشدم. اون جوری که تو گیالس رو بردی باال گفتم یه سر تا ته رفتی نگو این کاره ام نیستی.  -

 

 نگاهش رو به نادیا میدوزه و با خنده: پیمان خندان 

 

 قربونت برم. االن خودم میرم برات آب میارم.  -

 

 اه حالم رو به هم زدی. زن ذلیل. بشین سر جات خودم میرم میارم آب رو.  -

 

هر دو تنها  بعد همزمان و با لبخند از کنار نادیا و پیمان حرکت میکنه و آریانا هم پشت سرش و ثانیه ای بعد دوباره

 میشن. 

 

 پیمان قدمی به سمت نادیا بر میداره و با لبخند: 

 

قربون رنگ به رنگ شدنت برم. نادیا ازت ممنونم که قبولم کردی. همه سعی خودم رو برا خوشبختیت میکنم.  -

هم وارد سالن بهت قول میدم. بعد آروم بوسه ای روی پیشونی نادیا میزنه و دستش رو پشت نادیا میگذاره و با 

 میشن. 

 

--------------------------------------------------------------------  
 

 

 

 هنوز وارد سالن نشده به صدای زنگ موبایلش لبخندی به نادیا میزنه و تلفن رو جواب میده. 

 

 بله بفرمایید؟  -

 

 سالم. جناب راستین؟ پیمان راستین.  -
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قه های خاموشی توی ذهنش میزنه اما قادر نیست صدا رو شناسایی کنه. اما زن بیش از اینکه فرصت صدای زن جر

کنکاش رو بده این بار با صدایی که رگه های دوستی و نرمی جای اون زمختی و جدیت اش رو گرفته دوباره شروع 

 به حرف زدن میکنه: 

 

 پیمان؟؟؟؟؟ مریمم. یادت اومد؟؟؟؟  -

 

سال پیش. نادیا همه نگاه شده بود و پیمان رو زیر نظر  7یا  6اه پیمان بر میگرده عقب. به شاید حدود ناگهان نگ

 گرفته بود که گویی تو یه دنیای دیگه داره سیر میکنه. 

 

از وضعیت بوجود اومده اصال راضی نبود. شاید دلش میخواست این اولین شب تمام و کمال پیمان مال خودش باشه و 

 کسی داشت کم کم جاش رو میگرفت. حاال 

 

 پیمان افکاری پر از تلخی رو به کناری میزنه و با لبخندی محو و هیجان زده باالخره لب باز میکنه: 

 

 مریم خودتی؟ مگه میشه تو رو یادم نیاد! خوبی؟ کجایی؟  -

 

ر لحظه داشت پر رنگ و پر رنگ تر نادیا تقریبا گیج شده بود. یه عالمت سوال بزرگ تو ذهنش درست شده بود و ه

میشد. دلش میخواست همه سالن دو دیقه ساکت بشن تا بتونه صدای دختر رو بشنوه. تا ببینه اون دختر داره چی 

میگه که پیمان اینجور تمام حواسش رو داده بهش. حاضر بود شرط ببنده پیمان دیگه نه میبینتش و نه صداش رو 

 میشنید. 

 

 دیقه گوشی دستت خوب نمی شنوم صدات رو. مریم جان چند  -

 

 بعد آروم به طرف ایوون حرکت میکنه و تنها لبخندی محو نصیب نادیا میشه. 

 

مدتی با خودش کلنجار میره که سر جاش بشینه اما باالخره موفق نمیشه و به طرف ایوون راه می افته که مانی جلوش 

 سبز میشه. 

 

 . ببینم آقا داماد کجان؟ به به عروس خانومه آینده -

 

 با غیض و در جواب مانی پاسخ میده؟ 

 

 تشریف بردن ایوون با مریم خانوم صحبت کنن. اینجا سر و صدا بود نمی شنیدن خانوم چی میگه.  -

 

 مانی خنده بلندی سر میده و همزمان ضربه آرومی به پشت نادیا میزنه و ادامه میده: 

 

چیزیه ها. نگا چه اخمی ام کرده. ها چیه؟ داری دق میکنی از فضولی که ببینی این مریم  آخ آخ حسودی هم بد -

 خانوم کیه؟ 
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 سعی میکنه خودش رو بی خیال نشون بده و همزمان ادامه میده: 

 

 مثال چرا باید دق کنم؟ اصال هر کی هست. به من چه.  -

 

ی آب بدم شما هم اصال نیای ها. هوای سالن هم کامال تو که راست میگی. پس میگم من میرم یه سر و گوش -

 مطبوعه. گرمم نیست. نفس تونم احیانا نگرفته. 

 

 بعد همونجور که بلند بلند میخنده چشمکی برای نادیا میزنه و با اشاره لب و دهن بهش میگه: 

 

 چشم هم بذاری آمارشو برات گرفتم. خیالت تخت.  -

 

نادیا رد نگاهش رو دنبال میکنه و روی مبلی درست مقابل در ایوون میشینه. نشستن که چه  مانی وارد ایوون میشه و

 عرض کنم انگار روی میخ نشسته باشه. 

 

 .... 

 

 

 

 مانی، پیمان رو مشغول حرف زدن میبینه. آروم روی صندلی فلزی میشینه و در سکوت به حرفهاش گوش میده. 

 

 سال رو داشته باشه.  7 6ند سالشه؟ باید پس بچه ات پسره. راستی چ -

 

 ناگهان رنگ نگاه پیمان رو تلخ میبینه و همزمان صداش میاد: 

 

 خودت چطوری؟ چی کار میکنی؟ جا افتادی؟ راضی هستی مریم؟ از مامان بابات خبر داری؟  -

 

 اینبار اخم عمیقی روی صورت پیمان میشینه و : 

 

یده ای داره این فرار؟ باالخره که چی؟ تو حاال یه زن مستقلی برای خودت. یه مادری. مریم تا کی آخه؟ چه فا -

 میتونی احساس پدر و مادرت رو درک کنی. 

 

 نمیدونم. راست میگی االن جاش نیست. وقتش هم نیست. تا کی هستی؟  -

 

 باشه فردا صبح میام هتل ات میبینمت. کلی حرف باید بزنیم.  -

 

حظه گیج تر میشد و عالمت سوال های ذهنش هم بزرگتر. نمیتونست بین حرفایی که رد و بدل میشد مانی هر ل

ارتباطی بر قرار کنه. نمیفهمید هیچ چیز. فقط این رو میفهمید که مریم خیلی به پیمان نزدیکه. نزدیک تر از یه 

ست حاال که نادیا پاش وسط بود دوباره دوست یا همکار یا هر چیزه دیگه ای. و این نگرانش کرده بود. دلش نمیخوا
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ضربه ای بخوره. ضربه ها و کمبودهای تو زندگیش انقدر زیاد بودن که دیگه جایی برای این نمیتونست پیدا کنه. تنها 

چیزی که کمی بهش آرامش داده بود این بود که پای یه بچه هم در میونه و این یعنی که این زن تعلقاتی داره و پس 

 ی بوده زمانی، حاال نیست. اگر هم چیز

 

 هنوز تو فکر بود که با ضربه دست پیمان روی شونه اش از جا میپره و پیمان خندان؟ 

 

 کجایی تو پسر؟ ببینم نکنه گوش وایساده بودی؟  -

 

 مانی خنده ای میکنه و ادامه میده مگه ایرادی داره؟ 

 

 بهت بگم.  نه پسر. چه ایرادی. چی میخوای بدونی بگو خودم -

 

 مانی ناگهان جدی میشه و رنگ نگاهش میگیره و آروم رو به پیمان: 

 

پیمان نادیا ضربه های زیادی تو زندگیش خورده. اون نه بچگی کرده نه طعمش رو چشیده. نه طعم محبت و  -

تسکین بده. قول آغوش گرم پدر و مادر رو چشیده و نه هیچ وقت همزبونی داشته تا باهاش حرف بزنه و درداشو 

بده نذاری طعم شکست تو انتخاب تو رو هم بخواد بچشه. من هیچی نمیخوام بدونم فقط دارم ازت یه خواهش 

میکنم اونم اینکه امانتی ما خیلی عزیز و دل نازکه. به قیافه اش نگا نکن، به خنده های الکی خوشش نگا نکن دلش از 

 شیشه ست. نشکنیش. 

 

 عمیق تر میشه و دستش رو با اطمینان پشت مانی میگذاره و ادامه میده:  پیمان لبخند روی لبش

 

 شک نکن از جونم عزیز تره. نمی گذارم آب تو دلش تکون بخوره. بهم اطمینان داشته باش.  -

 

دارم. فقط ترسیده و ترسش منم ترسونده. خودش تو سالن نشسته ولی دلش اینجاست. برو تا دلش دیوونه تر  -

 . نشده

 

 میدونم برای تو و آریانا چقدر عزیزه پس مطمئن باشین رو سیاهتون نمیکنم.  -

 

--------------------------------------------------------------  
 

 

 

ه. وارد سالن میشه و با نگاه دنبال نادیا میگرده و در نهایت نادیا رو میبینه که درست روبروی ایوون روی مبل نشست

لبخند آرومی بهش میزنه اما نادیا انگار اصال تو این دنیا نیست که بخواد پیمان رو ببینه. دیگه لبخند رو لباش نمیبینه. 

آروم به سمتش حرکت میکنه و کنارش می ایسته و نگاهش رو به جمع در حال رقص وسط سالن میدوزه و زیر لب با 

 یزنه. صدایی که خیلی جلب توجه نکنه نادیا رو صدا م
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 نادیا ثانیه ای گیج بهش نگاه میکنه و بعد آروم نگاه از پیمان میگیره و به روبرو خیره میشه و آروم پاسخ میده: 

 

 بله؟ تلفنت تموم شد؟  -

 

 آره. کجایی خانوم خانوما؟ اخمات چرا تو همه؟  -

 

 نه. دارم تماشا میکنم.  -

 

 ی؟ همیشه عاشق رقصیدن بودی چطور نرفت -

 

 حوصله نداشتم.  -

 

 مگه میشه؟ من که امشب انقدر خوشحال و شارژم که تا خود صبح هم بگن میرم اون وسط.  -

 

 هیشکی هم نه و تو. هر چند بعیدم نیست. با اون ذوقی که شما کردی از تلفن مریم خانوم بایدم همین رو بگی.  -

 

 جواب بله ایه که از عزیز ترین کسم شنیدم. کامال اشتباه حدس زدی. ذوق زدگی من بابت  -

 

 خیلی روش حساب نکن.  -

 

 ناگهان رنگ نگاهش عوض میشه و اخم روی پیشونیش میشینه و نگاهش رو صاف تو چشم نادیا میدوزه و: 

 

من رو تک تک حرفات حساب میکنم نادیا. سعی کن هر حرفی به من خواستی بزنی اول فکرات رو بکنی بعد.  -

 راستی فردا صبح اگر کاری نداری باید با هم جایی بریم. 

 

 با بد خلقی جواب میده: 

 

 برنامه ام معلوم نیست.  -

 

نادیا صبح با مریم یکی از شاگردای قدیمم که تو دفترم هم مدتی کار میکرد قرار گذاشتم. فرانسه زندگی میکنه و  -

کر کن که اگه برنامه ای داری بهم بگی بهش زنگ بزنم برا یه وقتی که فقط تا ده روز ایرانه. خواهش میکنم یه کم ف

 بیکاری قرار بذارم. 

 

 تو که قرارت رو گذاشتی خوب خودت برو.  -

 

دلم میخواد با هم بریم. درضمن حرفات رو هیچوقت تو دلت نگه ندار که بخوای بعد نادرست تعبیرشون کنی  -

ت نیست که بخوام حدس بزنم از چی دلخور شدی و برات توضیح بدم پس خودت احیانا. من همیشه فکرم باز و خلو

به جای تو خودت ریختن بهم بگو تا برات توضیح بدم. چون حقته. چون ما قراره زیره یه سقف زندگی کنیم و چیزی 

ر هیچی برا رو قرار نیست از هم پنهون کنیم. هر چی به من مربوطه به تو هم مربوطه و بالعکس. دلم نمیخواد س
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خودمون مسئله بسازیم و راه رو کج بریم و وقتی بفهمیم که دیگه برگشتی نداشته باشیم. حاال تا من یه سر پیش 

 آریانا و مانی میرم خوب فکر کن و برنامه ات رو بهم بگو. باشه؟ 

 

نگاهش رو لحظه ای به ناگهان دلش قرص میشه. لبخند دوباره رو لبش میشینه و با خوشی و یه دنیا محبت و تشکر 

 پیمان میدوزه و: 

 

 کاری ندارم. کی بیام کجا؟  -

 

 قرار گذاشتیم.  33هتل ... ست. ساعت  -

 

 پیمان؟  -

 

 جانم؟  -

 

 شاید درست نباشه منم بیام باهات. میخوای تنها بری؟  -

 

 ؟ خیالت راحت. این درست ترین راهه. میتونی خودت بیای یا من برت دارم -

 

 نه نه. خودم میام. مرسی پیمان.  -

 

 وظیفه ام بود نادیا خانوم.  -

 

پیمان از روی مبل بلند و به طرف آریانا میره و نادیا با لبخند لحظه ای با نگاه پیمان رو تعقیب میکنه و بعد به طرف 

 مرجان دختر عموش میره و مشغول رقص میشه. 

 

 ن میزنه و : آریانا با لبخند دستی پشت پیما

 

 میبینم که مشکالت بر طرف شد و دوباره صلح و صفا شد.  -

 

مشکلی نبود از اولم. گاهی بد فکری ما آدمها و سوال نکردنمون و به جاش قضاوت بد کردن از اعمال و رفتارهای  -

د بگیره و هم من که دور و بری هامون باعث میشه مشکل درست بشه. کم کم هم نادیا باید این رو در مورد من یا

 سواالی ذهنمون رو رو حساب غرور بیجا یا خجالت یا تعبیرات طرف مقابلمون تو خودمون نریزیم. 

 

درست میگی پیمان. خوشحالم که آدمه با فکری هستی. خوب از اینا که بگذریم داشتم با مانی صحبت میکردم که  -

ایران و فرصت زیادی هم نداریم که یه جلسه بذاریم و اومده  blackmerرسیدی. واقعیت اینه که وکیل شرکت 

این مشکالتی که تو قرار داد جدید پیش اومده رو حل کنیم. سلیمانی وکیلشون معتقده ایراد از قرار دادی که ما 

تنظیم کردیم و میگه نواقصی داشته. حاال من خیلی وارد نیستم که تا چه حد درست میگه ولی گفتم با وکالی شرکت 

 هنگ میکنم یه جلسه بذاریم. کی برنامه تو هم خالیه که باهاش هماهنگ کنیم. مانی برا سه شنبه آزاده. هما
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قرار بذاری. مانی برنامه ات رو ردیف کن که یه روزم  5دانشگاه کالس دارم بعد از اون بیکارم. میتونی  1من تا  -

 کجاست و چه راهی بهتره. قبل سه شنبه با هم بشینیم یه بررسی کنیم ببینیم ایرادا 

 

شب به بعد هر روز بیکارم. آریانا تو مدارک رو بیار خونه ما هم میایم با هم بررسی میکنیم.  1حرفی نیست. من  -

 به بعد باشه.  1روزش هم با تو پیمان. فقط گفتم 

 

ادیا میرن و پیمان تنها به بعذ از پایان بحث هاشون همه به سمت سالن میرن و آریانا و مانی به طرف مرجان و ن

 تماشا می ایسته. 

 

 نادیا مقابل آریانا مشغول رقص میشه در حالیکه نگاهش روی پیمان ثابت شده. 

 

 آریانا با لبخند کمرش رو نوازش میکنه و کنار گوشش زمزمه میکنه: 

 

و میشه بین فامیل و خودت که میدونی. شرمنده جای بعضی ها رو اشغال کردیم اما چاره چیه. بیاد باهات برقصه تابل -

 ولی بخوای میتونی با مانی برقصی. 

 

 برو بابا. ترجیح میدم برم بشینم رو مبل اصال.  -

 

 آریانا و نادیا مشغول بحث هستن که نادیا، سیمین جون و پیمان رو مشغول رقص در کنارش میبینه. 

 

  سیمین لبخند شیرینی به نادیا میزنه و همزمان:
 

ماشاال نادیا جان امشب خیلی قشنگ شدی. چشمات برق میزنه. داشتم به پیمان میگفتم آدم میبینتت بهش روحیه و  -

 انرژی میدی. 

 

 ممنون سیمین جون شما لطف دارین.  -

 

م مشغول رقص سیمین با زیرکی بین نادیا و آریانا قرار میگیره و پیمان باالخره به نادیا نزدیک و چند دیقه بعد با ه

 میشن و آریانا و سیمین با لبخند و صحبت های معمول نظاره گر نگاه های پر حرف نادیا و پیمان میشن. 

 

 

 

------------------------------------------------------------  
 

 

 

 

 

 ماشین رو مقابل خونه نگه میداره تا پدر و مادر از ماشین پیاده بشن. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تقلب 

2 2 1  

 

 

 پیمان؟  -

 

 بله مامان؟  -

 

 نمیخوای شب اینجا بمونی؟  -

 

 مامان دیر وقته. شما هم حتما خسته اید. باشه فردا.  -

 

پس خوب در موردش فکر کن پیمان. میدونم بدون فکر کاری نمیکنی و تصمیمی نمی گیری ولی به همه جوانب  -

 خوب فکر کن. 

 

 سیمین:  نفسش رو بیرون میده و آروم رو به

 

 مامان یه قهوه حال داری بدی بهم؟  -

 

 سیمین با یه نگاه فکر مشغول پیمان رو میبینه و لبخند مطمئنی بهش میزنه و ادامه میده: 

 

آره مامان. ماشین رو بذار تو پارکینگ بیا باال. یه شبم تو این خونه ات بخواب. قول میدم خواب آروم تری داشته  -

 باشی. 

 

 سیمین رو در آغوش میگیره و صورتش رو میبوسه و:  آروم

 

 مامان خوشحالم که انقدر بهم نزدیکی و میتونی آرومم کنی.  -

 

 منم خوشحالم از خوشحالیت. زود بیا تا قهوه آماده شه.  -

 

 بعد داخل خونه میره و در رو نیمه باز میگذاره. 

 

داره و از ماشین پیاده میشه و در حالیکه تو ذهنش مشغول پیدا کردن ماشین رو وارد باغ میکنه و گوشه ای نگه می

 جمالت برای اعالمشون به سیمین هست وارد خونه میشه و در رو آروم میبنده. 

 

 ... 

 

 

 

 پیام مقابل آشپزخونه می ایسته و ثانیه ای پیمان تو فکر فرو رفته رو تماشا میکنه و با لبخند: 

 

 ی ها دارن غرق میشن و اومدی سراغ سیمین خانومه ما. میبینم که کشت -
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 پیمان تنها لبخند میزنه و سیمین رو به پیام: 

 

 قهوه گذاشتم بریزم برات؟  -

 

 نه عزیزم. خیلی دیره میرم بخوابم. شما بیداری؟  -

 

 سیمین در جواب لبخند آرومی به پیام میزنه و: 

 

 نم. میخوام یه کم با پسرم گپ بز -

 

پیام لبخند عمیقی به روی سیمین میزنه و همزمان بهش نزدیک و بوسه آرومی روی گونه اش میزنه و بعد از کنار 

 پیمان رد میشه و ضربه آرومی به شونه اش میزنه و: 

 

ستم یادت باشه زن ما رو ازمون گرفتی ها. تالفیش رو زن گرفتی سرت در میارم وقتی خوابت میومد و با زنت نش -

 بحث سیاسی کردن نگی چرا ها. 

 

پیمان لحظه ای از تصور نادیا اونم در حال بحث سیاسی کردن خنده اش میگیره. نا خوداگاه به سمت پدر که در حال 

 خروج از آشپزخونه بود: 

 

 زن من ممکنه باهاتون مسابقه دو رو جدول کنار خیابون بذاره ولی بحث سیاسی بکن نیست. شرمنده.  -

 

 پیام ناگهان سرش رو بر میگردونه و راه رفته رو با قدمی بلند بر میگرده و: 

 

 چی شد چی شد؟ سیمین این پسرت چی گفت االن؟ حرفای جالب میشنوم.  -

 

 بعد با لبی پر خنده ادامه میده: 

 

یست؟ ولی خوب ما به ساله که ن 0،1نکنه افتادیم؟ حرفای خوب خوب میشنوم امشب. زنتون احیانا دختر بچه  -

 همونش هم راضی ایم. شما زن بگیر... 

 

 پیمان اینبار با خنده ای کمرنگ شده و نگاهی که عمق گیجیش رو نشون میده، زمزمه میکنه: 

 

 نمی دونم بابا. نمیدونم.  -

 

کنارشون رد و به سمت پیام برای اینکه زودتر سیمین پیمان رو آروم کنه لبخند آرومی میزنه و با یه شب بخیر از 

 اتاق خواب میره. 

 

پیمان جرعه ای از قهوه اش رو سر میکشه و تلخی قهوه لبهاش رو جمع میکنه. آروم سرش رو باال میبره و روی 

 صورت سیمین: 
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 مامان.... من.... مامان .... نادیا.... ای بابا... مامان  -

 

 پیمان رو تماشا میکنه و بعد: سیمین با لبخند ثانیه ای دست و پا گم کردن 

 

دلم برات تنگ شده بود نادیا. اشم حرف زدی و  -خودم فهمیدم. پسرم یه دل نه صد دل عاشق شده. فکر کنم باه -

 اونم مثکه راضیه. حاال بقیه شو بگو. 

 

 پیمان ثانیه ای سرخ میشه و بعد با سری زیر انداخته: 

 

 وای مامان خدا خیرت بده.  -

 

پیمان خوب بهش فکر کردی؟ اصال چقدر میشناسیش؟ میدونی چند سال از تو کوچیکتره؟ مشکل ساز نمیشه  -

برات؟ من خیلی نمی شناسمش ولی در حد همین چند باربرداشتم اینه که خیلی با تو فرق داره. از کنارش ساده رد 

ا. فکر نکن مخالفت میخوام بکنم. اگه میگم نشو پیمان. دختر خوبیه. خیلی نقاط مثبت داره ولی ایرادم کم نداره ه

ایراد منظورم چیزایی که ممکنه به نظر هیچکس ایراد نباشه اما به نظر تو میدونم ایراده. من بزرگت کردم پیمان. 

فقط امروز رو نبین. فکر نکن همیشه این عشق با همین رنگ غلیظ جلو همه چیز رو گرفته. به فردا هم فکر کن. من 

شق همیم ولی گاهی تو مشکالت زندگی عشق دود شده رفته هوا. اون موقع ها با عقلمون، فهممون و بابات عا

زندگیمون رو نگه داشتیم و مشکالتمون رو حل کردیم. اون موقع ها من وجود نداشته بینمون. ما بودیم. یه موقع ها 

ن زندگی االن وجود نداشت چون باالخره من کوتا اومدم یه موقع ها اون. اگه قرار بود فقط یکیمون کوتا بیایم ای

خسته میشدیم از این نیم منی همیشگی یه طرفه. تو هم باید به این چیزا فکر کنی. زندگی فقط قربونت برم و بقل 

کردن و بوسیدن و رقصیدن و رستوران رفتن و حرفای عاشقونه زدن نیست. زندگی اسمش ساده ست ولی پر از رمز 

ندیه. باهات این پستی و بلندی ها رو همراه میشه؟ فردا نشه صدای یکیتون رفت باال اون یکی و رازه. پر از پستی بل

 جمع کنه که من رفتم خونه بابام. 

 

فقط روی حرفم به اون نیست. به تو هم هست. نادیا خیلی بچه ست هنوز. بهش خرده نمیگیرم اقتضای سنشه ولی 

ساله. نادیا ظاهرا  23ساله و اون تازه  36 35چون اختالف سنی تون اگه بخوایش مجبوری با همین سن قبولش کنی 

مشکالت دیگه ای هم داره تو زندگی شخصیش که من و تو بی خبریم. فکر اینا رو هم بکن. تو همیشه من و بابات رو 

بیتی هست تمام و کمال با نهایت توجه بهت داشتی چیزی که به نظر نمیرسه نادیا داشته پس خیلی چیزا و اصول تر

 که ممکنه اصال ازش خبرم نداشته باشه. تو مرد کنار اومدن با همه اینا هستی؟ 

 

سیمین با حرفاش هر لحظه پیمان رو کالفه تر میکرد. سیمین میخواست پیمان به همه چیز درست فکر کنه. تنها بچه 

 اره جلو میره. اش بود و جز خوشبختیش آرزویی نداشت و میدید پسرش تقریبا با چشمای بسته د

 

 پیمان باالخره بی طاقت بین حرفای مادر میپره و: 

 

 مامان کمکم کن. دوسش دارم مامان. میدونم نمیتونم ازش بگذرم پس کمکم کن تا این مشکال رو حل کنم.  -
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مک کنم. فعال برو بخواب. االن خسته ای. چیزی که میخوای زمان بره. باید هول نباشی تا کم کم به هر دو تون ک -

 بخواب. 

 

 مامان یعنی میتونی همه این مشکالیی که میگی رو از سر راهمون بر داری؟  -

 

 میتونی نه، باید هر دو تون بخواین. اونوقت با هم حلشون میکنیم. میدونی که کار نشد نداره.  -

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------  
 

 

 

مریم آخرین قاشق تخم مرغ عسلی پیمان رو هم در دهانش میگذاره و بعد قوطی شکالت صبحانه رو مقابلش 

میگذاره و پیمان با لذت و غرق خوشی و بی خبر از همه جا شروع به خوردن میکنه و همزمان دست دیگه اش هم 

 چیکش روی میز میشه. مشغول ویراژ دادن و پارک کردن های مداوم ماشین کو

 

فنجون قهوه اش رو باال میگیره و جرعه ای مینوشه. هنوز فنجون رو روی میز نگذاشته چشمش روی پیمان که از رو 

برو در حال نزدیک شدن هست میمونه. کت و شلواری طوسی تیره با پیراهن سفید و کروات زده. درست مثل همون 

 یی که برق خوشی و میتونه توش حس کنه. سالها اما حاال جا افتاده تر با چشما

 

ناخوداگاه سرش کمی میچرخه و روی صورت دختری تقریبا هم قد پیمان که در کنارش با سرخوشی در حال راه 

رفتنی همچون پیمان کوچولوش پر از شیطنته ثابت میمونه. دختر روپوش کوتاه تنگی به رنگ سفید با شلوار گرمکنی 

و کفشی ورزشی با تمی از رنگهای سفید و طالیی به پا کرده و شالش رو با بی قیدی و بدونه  سفید با خط های طالیی

 کوچکترین توجه به تک چروک های روی اون، سر کرده. 

 

از رنگ برنزه صورت تقریبا مطمئن میشه که رنگ واقعی پوست دختر نیست. چشمای سبز پر از خنده دختر لحظه 

 میکنه. چیزی که سالها پیش فراموشش کرده بود.  ای حسرت رو تو چشماش مهمون

 

سرش رو کمی تکون میده و به این شکل افکار اومده به ذهنش رو پس میزنه و دوباره نگاه به دختر میدوزه که اینبار 

با کمی بد اخمی در حال آروم راه رفتن در کنار پیمانه و دیگه خبری از شیطنت های ثانیه ای قبل نیست. عالمت 

ال های ذهنش لحظه به لحظه بیشتر میشه. شاید تو باورش هم نمیگنجید که روزی پیمان رو در کنار چنین سو

دختری ببینه. پیمان با اون اخالق و جدیت و سنگینی و رسمیت حاال در کنار دختری که درست عکس پیمانه. همیشه 

با لباسایی اتو کشیده و اخالقی درست مثل تصور میکرد پیمان رو در کنار زنی موقر و متین و سر به زیر و جدی 

 پیمان رسمی ببینه و حاال .... 
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پیمان، مریم رو میبینه با نگاهی که تمام توجهش به روبرو و خودش و نادیاست. با نگاهی جدی و صورتی خالی از 

مریمی بود که لبخند های همیشگی. نگاه دختر جرات سر بلند کردن هیچ مردی رو به خودش نمیده. مریم همون 

اولین بار دیده بود. دنیایی غرور و جدیت. دنیایی پر از اعتماد به نفس که خودش رو کمتر از هیچکس نمیدید. همون 

 اراده ای که پای پیمان رو سست و وادار به کمکش کرده بود. 

 

ن براش کامال عادی بود با صورتش هنوزم زیبا بود و البته جا افتاده تر. رنگ سختی های زیادی روش موج میزد و ای

 شرایطی که مریم ایران رو ترک کرده بود. شاید تو باورش هم نمیگنجید که روزی دوباره این مریم رو ببینه. 

 

کتی بلند به رنگ مشکی با شلوار زنونه ای به همون رنگ و شالی مشکی. تنها تفاوت رنگ موهای مریم بود که حاال 

ته بود. خبری از اون آرایش های فضایی اون اواخرش نبود. شاید حتی کوچکترین رنگی طالیی خاکی به خودش گرف

اثری هم از آرایش روی صورت مریم نمیدید. مریم انقدر تغییر کرده بود که شاید اگر قیافه اش اونجور تو ذهنش 

 حک نشده بود هیچوقت باور نمیکرد این دختر همون مریم باشه. 

 

دی رو روی صورت دختر میدید اما دختر حتی برای ثانیه ای چشمش بر نمیگشت و روی نگاه های گاه و بیگاه زیا

 هیچ صورتی خیره نمیشد. 

 

 ناخوداگاه به عقب بر گشته بود و صدای مریم تو گوشش میپیچید: 

 

ش اینکه ببین پیمان من کسی از دو فرسخی هم نگاش روم بیفته می فهمم و باید سرم رو بر گردونم تا ببینم ارز -

 منم روش زوم کنم رو داره یا نه. 

 

هه. متانت یه زن به اینه که وقتی یه مرد غریبه روی صورتش زل زده بود و حس کرد، به روی خودش نیاره. انگار  -

 ندیدتش. اونوقت تو میخوای رو هر نگاه هرزه و غیر هرزه ای سرت رو باال بگیری و به قولی پا بدی؟ 

 

 . اگه ارزش پا دادن داشته باشه چرا ندم؟ آره چرا که نه -

 

 اون ارزش رو چطوری تعریف میکنی اونوقت؟  -

 

 رو لباسش. سر و شکلش. خوش قیافه و خوش تیپ و پولدار باشه دیگه چی میخوای؟  -

 

مون همون واقعا برات متاسفم مریم. اونی که این مشخصات رو داره و تو کوچه خیابون تو بخوای بهش پا بدی مه -

 کوچه خیابون و یه مدت لذت بردن از پاکیت و آخرش عین آشغال دور انداختنته. 

 

 مزخرف میگی.  -
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هه. من یه مرد ام. منی که نگاهم بخواد رو یه زن با قیافه و سبک آرایش و لباس پوشیدن این شکلیش زوم بشه  -

ته باشه هم زوم میشه و از همشون هم اگه پا بدن فقط روی تو زوم نمیشه. روی هر زنی که این مشخصات رو داش

 میخوام لذت ببرم و ... بسه مریم. حالم رو داری به هم میزنی. 

 

 اگه منم، راه نگه داشتنش رو هم بلدم. من رو دست کم نگیر.  -

 

بار مادرانه دور افکار رو از ذهنش دور میکنه اما یه حرف تو مغزش مدام تکرار میشه. چشم میدوزه به مریم که این

دهن پسرش رو پاک میکنه و زیر لب زمزمه میکنه مریم تونستی نگهش داری؟ اونم با بزرگترین سالحی که داشتی. 

 بچه.... ها مریم؟ 

 

 زمزمه های توی ذهنش رو صدای آروم مریم میشکنه که با لبخندی کمرنگ رو بروش می ایسته و: 

 

 سالم جناب راستین.  -

 

ز لحن خطاب شدنش متعجب تنها نگاه خیره اش رو به مریم میدوزه اما بعد با یاداوری این مریمی که لحظه ای ا

 جلوش ایستاده براش مسلم میشه که در کنار نادیا نباید انتظاری جز اینگونه خطاب شدن رو داشته باشه. 

 

که آروم دستش رو جلو میبره و به با لبخند تنها جواب سالمش رو میده و منتظر عکس العمل بعدی مریم میمونه 

 طرفش دراز میکنه. 

 

 اینبار کمی احساس نزدیکی قدیمی بهش بر میگرده و آروم دست مریم رو برای لحظه ای میفشاره. 

 

مریم نگاهش رو اینبار به طرف نادیا بر میگردونه و با لبخندی گرمتر سالم میکنه و همزمان دستش رو به طرف نادیا 

 . دراز میکنه

 

نادیا لحظه ای غرق قیافه دختر و بی توجه به دست دراز شده اش میشه. دختری رو میبینه با قیافه ای زیبا و دوست 

داشتنی. سر و لباسی خانومانه و شیک و رسمی. حتی حرف زدن و نگاه دختر هم پر از جدیت و متانته. لحظه ای افکار 

اید اگر فقط یک روز زودتر زنگ زده بود حاال اون جای من بود مخرب به ذهنش هجوم میبرن که پس این مریمه. ش

و ابراز عشقی هم از پیمان نمیشنیدم. قطعا این دختر همون چیزی بود که میتونست ایده آل پیمان باشه. تمام 

دخترهای دور و بر پیمان از همین دست بودن. درست مثل کمند بود این دختر هم. کم کم داشت به عمق ماجرا پی 

 یبرد که با ضربه آروم پیمان به خودش میاد م

 

 نادیا جان مریم خانم منتظره.  -

 

با گیجی دستش رو به طرف دختر دراز میکنه و سالمی آروم میکنه و بعد در سکوت مطلق دوباره چشم میدوزه به 

 مریم. 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تقلب 

2 2 6  

 

 توش میبینه :  اینبار پیمان دستش رو آروم پشت نادیا میگذاره و با لبخندی که مریم عشق رو

 

 نادیا خانوم همسر آینده من. بعد لبخندش عمیق تر میشه و ادامه میده: که دیشب باالخره بله رو ازش گرفتم.  -

 

 لبخند آرومی به روی نادیا و پیمان میزنه و همزمان: 

 

 تبریک میگم و واقعا براتون خوشحالم. انشاال همیشه لبتون پر خنده و خوشبخت باشین.  -

 

 نادیا از حرف پیمان کمی دلش قرص میشه و آروم. و لبخند روی لبش میشینه. 

 

مریم اینبار نگاهش به پایین و روی صورت پسر کوچولوش که آروم پشت پاش قایم شده بود می افته و بعد خم 

 چشمای بی رنگش میاره: میشه و پسر رو بلند و مقابل پیمان و نادیا می ایسته و با لبخندی عمیق که اوج عشق رو تو 

 

 اینم پسر کوچولوی خوشگل من پیمانه گل.  -

 

پیمان با شنیدن اسم پسر، ناگهان نگاهش روی صورت مریم ثابت میشه اما مریم سرش رو به طرف نادیا میگیره و 

 نگاه خیره پیمان رو ندید میگیره. 

 

اما مریم که این سالها نگاهش به آدما و رفتارهاشون نادیا هم نگاهش رنگ تعجب میگیره و لحظه ای خصمانه میشه 

دقیق تر شده بود و میتونست حرف نگاه ها رو بهتر بفهمه با لبخند به صورت نادیا چشم میدوزه و برای رفع هر 

 برداشتی و با صدایی آروم: 

 

م به خاطر پسرش حاضر جناب راستین بزرگترین کمک رو تو بدترین شرایط به من کردن. محبتی که پدر پیمان ه -

نشد بکنه. این کمترین کاری بود که میتونستم بکنم تا هیچوقت این حماقتم و زندگی ای که تباه کردم رو فراموش 

 نکنم و سرم روی هیچ صورتی باال نره. 

 

م. منظور نادیا تقریبا گیج شده بود و مدام فکر میکرد چقدر مغزم خالیه که نمیتونم حتی حرفهای آدمها رو بفهم -

مریم رو نفهمیده بود اما نمیدونست چرا لحن مریم و حرفاش بهش آرامش خیال داده بود. برای همین بی خیال 

فشار آوردن به مغزش میشه و سریع دستش رو به طرف پیمان کوچولو باال میگیره و با لبخندی شیطون و نگاهی پر 

 از بچگی به پسر بچه: 

 

 پیمان بزن قدش.  -

 

حظه ای به دست صاف روی هوا گرفته شده نادیا چشم میدوزه و بعد انگار همبازی مثل خودش پیدا کرده باشه بچه ل

 با خنده دستش رو میکوبه به دست نادیا و حرفی میزنه که نادیا نمیفهمه. 

 

 همزمان مریم رو به پسرش به فارسی: 
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 فهمن. باشه مامان؟ پیمان مامان باید فارسی حرف بزنی وگرنه حرفات رو نمی -

 

بعد رو به نادیا و پیمان: متاسفانه چون من زمانی که پیمان بچه بود خیلی درگیر کار و درس و مشکالت شروع یه  -

زندگی جدید تو یه کشور غریب بودم زمانی برای سر و کله زدن با پیمان نداشتم و پیمان هم به نوعی میشه گفت 

دو سالی هست که باهاش فارسی تمرین میکنم و بهتر شده ولی خوب زبان غالب  خیلی فارسی بلد نیست. البته یکی

 تو حرف زدنش اول فرانسه هست. چون تقریبا بیشتر روز یا تو مهد بوده یا تو خونه با پرستار. 

 

 پیمان خنده تلخی روی صورتش میشینه و دستش رو آروم روی سر پسر بچه میکشه و با لبخند بهش سالم میکنه. 

 

باالخره با اشاره دست مریم همه روی صندلی ها میشینند و اینبار پیمان کوچولو رو به مادر به فرانسه چیزی میگه و 

بعد جاش رو با مادر عوض و به این شکل کنار نادیا میشینه و با سخاوت قاشقی از شکالت صبحانه اش پر میکنه و به 

 سمت دهان نادیا میبره. 

 

ویی باز دهانش رو باز میکنه و شکالت رو میمکه و همزمان نگاه پر خنده پیمان و مریم روی نادیا با خنده و ر

 صورتش میشینه. 

 

 پیمان رو به مریم: 

 

 نادیا عاشق شکالت صبحانه ست.  -

 

 مریم لبخند میزنه و کم کم صفت بچه بودن رو هم به صفات نادیا اضافه میکنه. 

 

نوشیدن قهوه میشن که پیمان با سر و صدا ماشینش رو روی میز ویراژ میده و به  تقریبا همه در سکوت مشغول

 سمت نادیا سر میده ماشین رو. 

 

حرکت ناگهانی پیمان مجالی برای عکس العمل به موقع به نادیا نمیده و نتیجه برگشتن مقداری از قهوه روی میز و 

 روپوش نادیا میشه. 

 

ی ترین اتفاق ممکن افتاده باشه سریع مثل همیشه مشغول میشن. پیمان دستمال رو پیمان و نادیا انگار که عاد

 میگذاره روی قهوه و جلوی ریزش بیشترش رو میگیره و نادیا با خنده رو به پیمان : 

 

 اینبار تقصیر من نبود ها.  -

 

تمال سفره میریزه و مشغول پاک بعد لیوان آب روی میز پیمان کوچولو رو بر میداره و مقداری از اون رو روی دس

کردن روپوشش میشه. اما رنگ نگاه مریم و پیمان کوچولو ناگهان عوض میشه. نگاه پسر بچه پر از ناراحتی و بغض 

 و نگاه مریم پر از خشم. 
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نادیا با  با صدای ناگهانی مریم که به زبان فرانسه مشغول دعوا کردنه پیمان کوچولوست، سر نادیا و پیمان باال میره.

 گیجی فقط نگاه میکنه اما پیمان مسلط به زبان فرانسه ذهنش فعال میشه: 

 

چند بار بهت گفتم سر میز حواست رو جمع کن؟ ببین چیکار کردی؟ روپوش نادیا رو کثیف کردی، میز رو کثیف  -

 کردی. پسر بد. دیگه پسر من نیستی. 

 

رنگ همون غم همیشگی کودکی هاش و دعواهای همیشگی مادر رو اشک روی صورت پیمان جاری میشه. نگاه نادیا 

میگیره که به خاطر سوزوندن غذا، یا ریختن و برگردوندن آب میشنید. پیمان سریع نگاه جدی و پر اخمش رو به 

 مریم میدوزه و: 

 

یا نسکافه بخوره  ساله ست. این هر وقت قهوه 23مریم بسه. فدای سرش. این عادی ترین اتفاق هر روزه نادیای  -

ساله  6بی برو برگرد رو خودش و میز و دور و بری هاش هم باید بریزتش اونوقت تو برا همچین چیزی داری بچه 

 رو دعوا میکنی و میگی پسر من نیستی؟ میفهمی چی داری میگی؟ تمومش کن. 

 

ندلی بلند و دست پیمان کوچولو رو نادیا که حاال کم کم به عمق حرفهای مریم پی میبره ناگهان با خشم از روی ص

 میگیره که صدای خالی از گرمی و مهربونی مریم بر جا میخکوبش میکنه که دوباره رو به پیمان کوچولو چیزی میگه: 

 

بعد از اتمام حرف مریم، پیمان کوچولو سریع دستش به طرف میز میره و دستمال جدیدی روی جای تقریبا خشک 

جدیت شروع به مالیدن دستمال و تمیز کردنش میکنه. بعد با لحن آرومی رو به نادیا کلمه ای  شده قهوه میگذاره و با

 میگه که با کالم جدی مریم دوباره رو به نادیا و اینبار به فارسی: 

 

 بخشید. )ببخشید(.  -

 

 با همون اشکای روون روی گونه اینبار رو به مریم: 

 

 یکنم. دیگه سر میز با ماشین بازی نم -

 

 بعد دستش رو آروم از دست نادیا بیرون میاره و روی صندلی میشینه و نگاه اشکیش رو به مریم میدوزه. 

 

نادیا دستش رو دوباره به طرف پیمان دراز میکنه تا از اون جهنمی که خاطرات کودکیش رو به ارمغان آورده فرار 

 ین تکون میده و با صدای آرومی رو به نادیا: کنن که پیمان دستش رو کنار میکشه و سرش رو به طرف

 

 تا مامی نذاشت نه پاشم. اینکار، پسر بد.  -

 

 نادیا نگاه طوفانیش رو به مریم میدوزه و با عصبانیت: 

 

منو میبینی مامان خانوم؟ با منم عین همین رفتارا رو کردن تو بچگی. موقعی که حقم بود این لیوان رو روی میز  -

بی بهانه بر گردونم. سر منم یه مامانی که بچگی خودش رو فراموش کرده بود همینجوری داد میزد.  کامل و
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همینجوری بهم میگفت دیگه دختر من نیستی. همین مزخرفات تو رو میگفت. میدونی نتیجه اش چی شد؟ این شد 

ی میز و لبخند بزنم. درست همینجوری سالگی بی بهانه هر بار لیوان رو به یه بهانه بر گردونم رو 23که حاال تو سن 

 که میبینی. 

 

بعد با یه حرکت ناگهانی لیوان قهوه نیمه برگشتش رو با ضربه ای که بهش میزنه، روی میز کامل بر میگردونه و 

 قهوه سرازیر میشه و کم کم به لبه میز نزدیک و روی روپوشش میریزه. 

 

 بعد با لحنی پر تمسخر رو به مریم: 

 

مامان خانوم اجازه هست تا شما مشغول حرف زدنین من و پیمان بریم بیرون؟ یه وقت حمل بر پسر بد بودن  -

 نمیشه؟ 

 

 پیمان کوچولو سریع و پر ترس دوباره دستمال رو روی میز میکشه 

 

 پیمان ثانیه ای گیج به نادیا نگاه میکنه و بعد با صدایی کمی عصبی رو به نادیا: 

 

ادیا جان. خواهش میکنم. باالخره باید این بچه هم یاد بگیره یه چیزایی رو. مریم تند رفت ولی دیگه تو بس کن ن -

 هم شورش نکن که. 

 

مریم نگاهش دوباره کالفه میشه. بغض درونش رو خفه میکنه و رو به پیمان کوچولو دستش رو دراز میکنه و پیمان 

ه و ثانیه ای بعد پسرک با صورتی پر خنده به طرف نادیا میره و سریع به سمتش میدوه و در آغوشش جای میگیر

 دستش رو میگیره و به این ترتیب از اون فضا بیرون میرن. 

 

---------------------------------------------------------------------------  
 

 

 

 هم ناخوداگاه به سالها پیش بر میگرده. پیمان برای لحظه ای نگاهش توی صورت مریم ثابت میشه و مریم 

 

بعد از سکوتی چند دیقه ای مریم شروع به حرف زدن میکنه در حالیکه نگاهش جایی تو فضای مقابلش در حال گم 

 شدنه: 

 

هیشکی من رو درک نمیکنه. اون دختر نمیفهمه من از کجا رسیدم اینجا. اون استرس ها و شب بیداری های منو 

ر میکنی دلم میخواد اون جور سر پسرم داد بزنم؟ بچه ای که اگه میخواستم میتونستم همون موقع ها نکشیده. فک

سر به نیستش کنم و زندگی راحتم رو بکنم اما نکردم. چون وقتی فهمیدم تو شکممه یه حس غریزی تو وجودم 

 کم نمیکنه. و فقط مال خودمه. نسبت بهش پیدا کردم. حسی که دلبسته ام کرد. میدونستم تو تنهایی هام اون تر
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پیمان از ایران با حال داغونی رفتم و اونجا داغون تر شدم. شاید اگه کمک های مالی تو نبود تو اون شرایط پام کج تر 

میشد. اما تو تنهام نذاشتی. با اینکه هیچوقت صدات رو نشنیدم و باورت نکردم تو بهم یه بار دیگه فرصت درست 

دادی. اونم بی هیچ منت و چشم داشتی. شش ماه اول وحشتناک ترین روزای زندگیم بود. وقتی زندگی کردن رو 

هیچ همزبونی دور و برم نبود و مجبور بودم با زبان دست و پا شکسته ام تو یه کشوری که رو زبان خودشون تعصب 

اول حال بدنیم هم افتضاح بود.  داشتن و خیلی وقتا اصال حاضر نبودن وقتی برای فهمیدن حرفای من بذارن. سه ماه

گاهی حتی از بوی صابونی که به دستم میزدم هم حالم بهم میخورد. نه میتونستم درست غذا بخورم نه میتونستم کار 

کنم. خودمم که از نظر روحی داغون بودم. بچه کسی تو شکمم بود که تو کشورم جز گناه توضیحی براش نشنیده 

دم و شروع کردم تو خونه زبان فرانسه خوندن. باالخره اون سه ماه اولم گذشت و یه کم بودم. ولی با خودم کنار اوم

بهتر شدم. بعد رفتم یه کالس زبان ثبت نام کردم و کنارشم دنبال کار میگشتم. تو یه بیمارستان تو قسمت استریل 

بیچارگی بود. گاهی بوی ضد عفونی  صبح بود. 6لباسای عفونی کار پیدا کردم. البته شیفت روز هم نبود. از ده شب تا 

 کننده ها از زیر ماسک هم تو تمام مغزم میپیچید.... 

 

 اما من که برات پول میفرستادم. خوب اگر کم بود میتونستی بهم بگی.  -

 

زیادم  نه نه. اشتباه نکن. هنوزم میگم. اگه کمکای تو نبود واقعا نمیتونستم اونجا بمونم. پولی که برام میفرستادی -

بود. اونم در شرایطی که بی منت خونه ات رو هم در اختیارم گذاشته بودی. اما تا کی میخواستم سر بار تو باشم؟ 

درست کج رفته بودم ولی اخالقم که یادته. حاضر بودم گشنگی بکشم اما دستم رو جلوی کسی دراز نکنم. البته 

همونطور که هیچوقتم به روم نیاوردی. اما دیگه جایی تو ایران میدونستم تو نه به روم میاری نه منتی سرم میذاری. 

نداشتم باید برا خودم یه زندگی درست میکردم. همون موقع ها زنگ زدم ایران. باید یه جوری ماست مالی میکردم 

برا همین  همه چیز رو. این شد که گفتم ازدواج کردم و حامله ام. براشون عجیب بود اما تو ذاتشون بی اعتمادی نبود.

 ساده باورم کردن. 

 

خسته ات نکنم پیمان رو که میخواستم دنیا بیارم طعم حسرت های زیادی رو دوباره چشیدم. تو بیمارستان وقتی 

میدیدم شوهر مردم چطور زناشون رو بغل کردن و برا دو قدم راه رفتن چه کارا که براشون نمیکنن حسرت تو 

 چشمام برق میزد. 

 

کیلویی رو هم بقل  0فته ای بود که اومدم خونه. به زور میتونستم صاف وایسم. اما مجبور بودم یه بچه پیمان یه ه

 بگیرم. شیرش بدم. زیرش رو عوض کنم. 

 

دفعه اولی که میخواستم ببرمش حمام به جرات میگم که دستام میلرزید. فکر میکردم بی برو برگرد یه دستی پاییش 

 . دائم از دستم لیز میخورد. یه بچه حمام کردم یه ساعت طول کشید. کنده میشه تا حمومش کنم

 

بچه ام ده روزش شده بود و نافش افتاده بود. تو ذهنم یه چیزایی از خواهر کوچیکم یادم بود که ده دوازده روزه بود 

 که نافش افتاد و مامانم بردش حمام و بعد بابام تو گوشش تشهد خوند. 
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گفتم که بچه ای که از بیخ جایی تو دینت نداره چه تشهدی میخوای تو گوشش بخونی. خیلی با به خودم متلک می

خودم سر و کله زدم ولی یه صدایی با سماجت تو گوشم میگفت این بچه از حاللم، حالل تر و پاک تره. خودم بچه ام 

میکردم. همون جا به خودم قول  رو بغل کردم و آروم تو گوشش تشهد خوندم. بچه ام میخندید و من از خندش ذوق

 دادم بهترین زندگی رو براش درست کنم. 

 

 رفتم به نام خودم براش شناسنامه گرفتم. خدا رو شکر خیلی عجیب نبود و کسی با یه دید بد بهم نگا نمیکرد. 

 

دم که مسئول شارژ همون موقع ها بود که بهم میل زدن که حسابت بسته شده. هنوز از شوک اون بیرون نیومده بو -

آپارتمان هامون بهم میل زد که قبض ها رو چطور پرداخت میکنین و تازه دو زاریم افتاد تو خودت رو نیست کردی. 

خیلی دنبالت گشتم ولی پیدات نکردم. تا مدتها فکرم خراب بود اما بعد خودم رو مجاب کردم که حتما به همه چیز 

 را گاهی فکر میکردم رفتی با یکی همخونه شدی و .... فکر کردی و مشکلی نداری دیگه. دروغ چ

 

از مرد جماعت بریدم پیمان . همون موقع که پام رو از ایران بیرون گذاشتم بریدم. سخت بود بی پشت و پناه بودن  -

 اما انقدر امیر بد کرده بود در حقم که دیگه دور این یه قلم رو خط بکشم. 

 

بعد تو یه شرکت کار پیدا کردم و کم کم خودم رو نشون دادم و بعد از سه سال  خالصه یه دوره حقوق رفتم و

 تونستم یکی از وکالی شرکت بشم. تو قسمت پروژه های ایرانشون. 

 

 پس دیگه خانوم وکیلی شدی برا خودت.  -

 

ش کنی و بخوای جا برای ای همچین. بر گردم برا دکترا باید اقدام کنم. میدونی اونجا مزیتش به اینه که اگه تال -

 پیشرفتت بازه و در نهایت نتیجه اش رو میبینی و ازش سود میبری. 

 

 از خونوادت خبری داری؟ بهشون سر زدی اومدی؟  -

 

ماه پیش بود که باالخره هر جوری بود زنگ زدم و گفتم از شوهر خیالیم جدا شدم. از  6راستش آخرین خبر یه  -

یلرزید وقت گفتنش. آخه به قولی ما با رخت عروسی میریم خونه شوهر با کفن میایم پشت تلفنم دست و پام م

 5بیرون. بماند که چقدر من رو متهم کردن که تو نساختی و زن باید کوتا بیاد و زندگی رو نگه داره و حاال با یه بچه 

 ساله تو کشور غریب چطور میخوای نون دراری. 

 

تنها بودم. حرفی نداشتم بزنم. چی میگفتم. آخرشم با بد خلقی خدافظی کردن و رفت  هه. غافل از اینکه از اول هم

تا همین االن که اومدم. تصمیم هم ندارم ببینمشون. چون اونوقت مجبورم میکنن بمونم ایران و این اول بدبختی هامه. 

 یه درد دیگه. با بچه ای که جای پدر تو شناسنامه اش خالی و فامیلش، فامیل مادرشه و هزار و 

 

 باالخره که چی؟ چرا ازدواج نمیکنی؟  -
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کوتا بیا پیمان. خیلی وقته خودم مرد خودم بودم. کمبودی حس نمیکنم. پیمان مرد منه. همونقدر هم فهمیده ست.  -

 میفهمه باید باهام کنار بیاد. 

 

 ولی به نظر تو خیلی عصبی هستی و باهاش بد خلقی میکنی.  -

 

 باالخره اونهمه فشار خودش رو یه جا نشون میده دیگه. اما میفهمه و درکم میکنه.  آره -

 

فکر نمیکنی یکی رو الزم داره تا وقتایی که تو براش وقت نداری یا باهاش بد اخمی میکنی تو آغوشش بگیرتش و  -

 تلخی های تو رو براش جبران کنه؟ 

 

 بازم تقلب گرفتی از کسی یا ترک کردی این سخت گیری هات رو؟  پیمان کار و بارت چطوره؟ هنوزم استادی؟ -

 

 پیمان خنده عمیقی میکنه و ادامه میده:  -

 

 اون شیطون کوچولوی منو که دیدی. ازش یه تقلب گرفتم و یه دل نه صد دل عاشقش شدم.  -

 

 دروغ میگی. پس یعنی شاگردت بوده؟  -

 

 نه ممتحنش بودم.  -

 

یبه. نمیدونم شخصیت عجیبی داره و حدس میزنم همین جذبت کرده. ولی مطمئنم خوشبختت میکنه. چون برام عج -

 مثل کف دست میمونه و این بهترینه برا تداوم یه زندگی. 

 

تنها کسی یه که تو کل زندگیم نتونستم باهاش مخالفت کنم. شدیم دو روی سکه. اما چیکار کنم که سکۀ یه رو بی  -

وقتی دو رو میشه با ارزش میشه و وقتی تو جیبت میذاریش مدام دستت روش میاد و میخوای ازش  ارزشه ولی

محافظت کنی. نمیدونم میفهمی یا نه وقتی کنارم نیست یه چیزی کم دارم. اون پی شیطنت هاشه و دل من مدام 

م باال رفته اما حاال هر بار من جاش میلرزه. باورت نمیشه از دیوار راست باال میره. مثل آب خوردن. تمام این ساال ه

 میترسم که مبادا االن پاش سر بخوره یا... نمیدونم چه حسیه. 

 

 مریم لبخند شیرینی میزنه و ادامه میده: 

 

این همون حس عشقه. از جونت برات عزیز تر میشه. حاضری همه رنجا و درداش برا تو باشه ولی یه خار هم تو  -

 لیاقت هم رو دارین. مراقبش باش که نشکنه. پاش نره. هر دو تون 

 

 

 

 

 

 ببینم برا ناهار میمونید؟ آخه پیمان از وقت ناهارشم گذشته. حتما االن کلی غر زده به جون خانومت.  -
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 پیمان خنده سرخوشی سر میده و بعد در جواب مریم: 

 

قدر تفریح و سرگرمی داره که االن باید به زور باهات شرط می بندم اصال نفهمیده گشنشه. اگه نادیا ست ان -

 دستشون رو بگیریم بیاریم تو. 

 

 خوب پس بریم دنبالشون و بعد .... راستی نگفتی ناهار میمونید؟  -

 

نادیا اگه بخواد بمونه باید بمونیم چون از پسش من یکی که بر نمی یام. خصوصا که گشنه هم باشه. سرش بره از  -

 میگذره. خصوصا ناهار شام بیرون. با پیمان تو خیلی فرقی نداره. ناهار شامش ن

 

 خوش به حالش. زندگی براش ساده میگذره. نه مثل ما که یه آب خوردنمون هم با هزار جور فکر و خیاله.  -

نادیا رو پیدا پیمان و مریم با هم از ورودی هتل بیرون و به طرف محل بازی بچه ها میرن. نگاه پیمان از دو کیلومتری 

 میکنه و نگاه مریم هم از دو فرسخی پیمان کوچولوش رو. 

 دل مریم ناگهان از صحنه مقابل دیدش میلرزه و دلهره به جونش می افته.

 نادیا تقریبا روی جدول کنار زمین بازی در حال دویدنه و پیمان هم در تالش برای دویدن و به نادیا رسیدن.

 هش به سمت پیمان بر میگرده و روی صورتش ثابت میشه.ناخوداگاه ثانیه ای نگا

 پیمان با نگاه مریم سرش رو آروم به طرفش میگردونه و با صدایی خندان و نگاهی خندان و ترسان با هم:

عاشقه این کاره. کافیه یکی رو پیدا کنه تا زیر سنگم شده راضیش کنه از روی جدول بدوند. داره با پسرت مسابقه  -

اینجور که میبینم یادش رفته بزرگتر از اونه و باید بذاره اون ازش جلو بزنه. هرچند اهل این آوانس دادن ها  میده و

 هم نیست. 

 بعد شونه اش رو باال میندازه و با خنده ادامه میده:

 خوب مسابقه ست دیگه.  -

ه و روی زمین می افته. مریم خیز بر هنوز پیمان ادامه حرفش رو نزده پیمان کوچولو از روی جدول پاش لیز میخور

 میداره تا به سمتش بره. مطمئنه که االن صدای گریه پیمان کل محوطه رو بر میداره.

 پیمان بغض کرده آماده گریه میشه و مریم آماده حرکت که با صدای نادیا و عکس العمل پیمان میخکوب میشه:

ن کوچولو و در حالیکه تنها دستش رو برای گرفتن دست پیمان و نادیا با خنده به پشت سر بر میگرده و رو به پیما

 بلند کردنش دراز کرده:

اه اه بدم میاد از بچه های لوس. ها چیه؟ خوب افتادی دیگه. مگه من نیفتادم اون موقعی. بغض کردنت چیه؟ نگو  -

 که میخوای زار بزنی پسر گنده. اگه آره من برم که نگن این دوست منه.

 خنده پیمان رو بلند میکنه و به ثانیه نکشیده مثل باد روی جدول دوییدنش رو از سر میگیره و:بعد با 

 بدو پیمان اگه نمیخوای من ببرم ها. بدو. -

 پیمان گریه فراموشش میشه و به ثانیه نکشیده شروع به دویدن دوباره میکنه و کم کم در کنار نادیا قرار میگیره.

 چیکی به نادیا میزنه و گاه نادیا.گاهی پیمان تنه های کو

 ا نگاهش کن به پسرم داره تنه میزنه بندازتش. -
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 پیمان با لبی پر خنده:

 خوب پسر تو هم به نادیای من تنه میزنه -

 اون بچه ست. -

 خوب نادیای منم بچه ست. پسرت تنه نزنه اونم نمیزنه. -

کردن نادیا و پسرش و در حالیکه انگار اونهمه ترس و دلهره ناگهانی مریم قافل از همه جا و تنها با چند دیقه نظاره 

 دود شده رفته هوا، با لبی پر خنده شروع به تشویق کردن پیمان میکنه.

 بدو پیمان. بدو مامان. االن میبری. بدو. یه کم دیگه. -

 دوباره میدوه. پسر بچه ثانیه ای گیج ایست میکنه و به مریم چشم میدوزه و بعد با لبی پر خنده

 و پیمان تنها نگاه عاشقانه اش رو به صورت نادیا میدوزه و زیر لب زمزمه میکنه میدونم تو میبری.

 نادیا و پیمان تقریبا همزمان و تنها با یک قدم اختالف به ته جدول میرسن.

 نادیا دستاش رو باال میگیره و با صدای نیمه فریاد:

 من بردم. -

 ثانیه نکشیده با صدای فریاد مانند بین کالم نادیا میپره و: اما پیمان هم به

 نخیر. من برم. مگه نه مامان؟ -

 آره فدات شم شما بردی. -

 ا چرا دروغ میگین من بردم. مگه نه پیمان. -

 پیمان تنها میخنده و در حالیکه دستش رو آروم پشت نادیا میگذاره:

 هر دو تون بردین. -

و معترضش رو به پیمان میدوزه و سعی میکنه خودش رو از حصار دستای پیمان در بیاره که دست  نادیا نگاه اخمو

 پیمان محکم تر حلقه میشه و آروم زیر گوشش زمزمه میکنه:

 میدونم تو بردی عشقم. ولی اون بچه ست. بذا دلش خوش بشه که اونم برده. -

 فقط همین یه بار ها. -

 ه سوی خونه.باشه شیطون. حاال پیش ب -

 ا؟؟؟؟؟؟ پس ناهار چی؟ من گشنمه. -

 تو که تا دو دیقه پیش یاد گشنگیت هم نبودی. بیا بریم به کار و زندگیم برسم. -

 نه. نمی یام. ناهار بیرون میخوام. جوجه با استخون. -

 امان از دست تو. -

 مریم سرش رو بر میگردونه به عقب و :

 ببینم ناهار هستین؟ -

 ن کوچولو بی توجه به روی صبت مادر، بلند جواب میده:پیما

 من پهلوی نادیا میشینم. -

 مریم به طرف پیمان بر میگرده و با اخم:

 پیمان نادیا جون یا خاله نادیا. از شما بزرگتره نادیا جون. اجازه نداری اسمش رو صدا بزنی. -
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 پیمان اخم میکنه و نادیا با حرص:

 ا هم. بهم بگو نادیا. وگرنه باهات دوست نمی مونم.اما ما دوستیم ب -

 مریم کالفه با چشم و ابرو سعی میکنه نادیا رو مجاب کنه و پیمان تنها میخنده و نادیا با خندۀ پیروزی:

 ها؟ چرا اونجوری نگام میکنی. خوب من نادیام. -

.... 

 ر میگیره و خطاب به او:هنوز از در کامل وارد نشده یکی از هتل دار ها کنار مریم قرا

 خانومه سلیمانی؟ -

 بله؟ -

 آقایی به نام آریانا راد از شرکت بازرگانی طلوع پشت خط هستن. دو بار دیگه هم تماس گرفتن. -

 نگاه نادیا پر تعجب به مریم خیره میشه و مریم با یه عذر خواهی به طرف رسپشن میره.

 ای ما که نبود؟ ها؟این آقاهه منظورش کی بود؟ ها؟ آریان -

 چرا دقیقا خودش بود. -

 ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 مریم وکیل یه شرکت فرانسوی که با شرکت آریانا کار میکنند و االن برا حل یکسری از قراردادها اومده ایران. -

 دروغ میگی. چه جالب. تو میدونستی؟ -

 نه امروز فهمیدم. -

 ببینم از کجا مریم رو میشناسی؟ -

 گفتم که شاگردم و کارمندم بوده. -

 دوسش داشتی؟ شوهرش کیه؟ چرا پیمان اسمش باباش رو نمیدونست؟ -

 نادیا تیر بار سوال میکرد و پیمان تنها در سکوت و بهت تماشاش میکرد.

 نادیا دستش رو مقابل صورت پیمان حرکت میده و:

 هی؟ کجایی؟ چرا جوابم رو نمیدی؟ -

 چند تا سوال کردی که یکیش هم کامال بی ربط بود. جواب کدوم سوالت؟ -

خوب اگه دوسش نداشتی که بهش کمک نمیکردی الکی. چه کمکی کردی؟ شوهرش دوستت بود؟ بعد تو رو دور  -

 زد؟ خیلی خوشگله مریم. شوهرشم خوشگل بود؟ طالق گرفتن؟

 پیمان با اعصابی خراب و نگاهی تلخ ناگهانی رو به نادیا و با تلخی:

 میشه تمومش کنی؟ -

 نه. خودت گفتی سواالی تو دلم رو ازت بپرسم و تو خودم برداشت نکنم.  -

 اوف. خیله خوب نادیا. جوابت رو میدم ولی االن جاش نیست. -

 پس کی؟ -

 تو راه میگم. -

 باشه پس یه سوال؟ -

 بله؟ -
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 هنوزم دوسش داری؟ -

تمام این سالها از ته قلبم دوسش داشتم تو بودی و تو هستی و تو خواهی نادیا تمومش کن. من تنها کسی که تو  -

 بود. دیگه این شر و ور ها رو نمیخوام بشنوم.

 حاال چرا شاکی میشی. من یه سوال پرسیدم.  -

 من بعد قبل از پرسیدن سواالت یه کم بهشون فکر کن. -

ممکنه تو از سوالم ناراحت شی یا غیره و اصال نپرسمش  خوب اونوقت که باز میرسیم همون خونه اول که بگم االن -

 و بعد خودم برا خودم تفسیرش کنم.

 گاهی خیلی کله شق میشی. -

 خوب تقصیر خودته. -

 باشه نادیا االن کشش نده. میریم تو ماشین جواب همه سواالت رو میدم. خوبه؟ -

 اوهوم. پس بپا یادت نره سواالم. -

 باشه. چشم. -

 مت بی بال پسرم.چش -

 کی به کی میگه پسرم. -

 چیه بابا چرا هی داد و هوار بیخود میکنی؟ -

 ا منو دست انداخته. فکر کرده خبریه. -

 کی فکر کرده خبریه آریانا؟ باز تو هوار بیخود راه انداختی. -

شماره هتل رو گرفتم فرمودن  گوشی موبایل تو دستشه اونوقت به من شماره هتلش رو داده. از صبح عین االفا هی -

 خانوم بیرون از هتل هستن.

 خوب تو مگه بیکار بودی که از صبح سه دفعه گرفتیش؟ -

 مانی خفه شو ها. -

 ای بابا خوب راست میگم دیگه. -

 خبرم نمیگرفتمش چطوری باهاش قرار سه شنبه رو میگذاشتم؟ -

 بهت فشار اومده. بهانه مفت داری میاری. بگو دردت چیه که اینجور -

 چرا چرت میگی. دردت چیه کدومه؟ -

آریانا تو منشی داری خیر سرت. کار منشی هم همینه که زنگ بزنه و مردم رو برات پیدا کنه و بعد به تو وصلشون  -

یه کنه تا کارت رو بگی بهشون. پس دلیلی نمیبینم که بخوای عین االفا از صبح گوشی تلفن رو دستت بگیری و دنبال 

 زن بگردی مگه خبر دیگه ای باشه.

خفه شو مانی. بیخود حرف مفت نزن. دیدم سر منشی بدبخت هزار تا کار ریختم گفتم خودم زنگ بزنم. خوب  -

 نمیمرد شماره موبایلش رو میداد که اینهمه هم االف نمیشدم.

 خواد.آها پس دردت سر اینه که شماره موبایلش رو نداری. خوب شاید شوهرش دلش ن -
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رو داشته باشه. به قیافه اش هم نمیخوره که  1 27ولم کن شر و ور میگی. شوهرش کجا بود بابا. خودش به زور  -

شوهر کرده باشه. تازه همه جا مثل ایران نیست که مردم هول باشن دختراشون رو شوهر بدن. تو خارج از ایران این 

 خبرا نیست.

 و بزن دیگه. بگو گلوت گیر کرده طرفم پا نداده.آها پس که اینطور. پسر حرف دلت ر -

 خفه شو مانی. خجالت بکش.  -

چشم ما خجالت میکشیم اما باالخره که حال شما رو هم میپرسیم. ببینم حاال پیدا شد خانوم سلیمانی تون؟ راستی  -

 اسمش چی بود؟

 بعد خنده سر خوشی میزنه و از اتاق آریانا بیرون میره.

.... 

 

 اعالم منشی و باز شدن در اتاق کنفرانس، مریم وارد میشه و با نگاهی جدی و سنگین به طرف میز میره.با 

 همزمان نگاه پیمان با لذت روی صورتش میگرده و نگاه مانی جستجو گرانه و نگاه آریانا مشتاق و کمی دلخور.

ه و اینبار بدون تالش برای دست دادن با تک تک اما مریم تنها ثانیه ای نگاه ها رو میبینه و بعد آروم سالمی میکن

 جمع روی صندلی خالی کنار مانی میشینه.

 بدون کوچکترین وقت تلف کردنی کیفش رو باز و پوشه هایی رو بیرون و روی میز باز و با جدیت مشغول کار میشه.

جدان این سالهاش کم کم در حال پیمان غرق لذت از زنی که مقابلش میبینه و در حالیکه احساس میکنه اون عذاب و

 محو شدنه با دقت به حرفهای مریم گوش میده.

مانی در دل به انتخاب آریانا تبریک میگه و در عین حال براش غصه میخوره از انتخاب سختی که مقابلش میبینه. 

 قطعا این زن به این سادگی دست یافتنی نخواهد بود نه برای آریانا و نه هیچ مرد دیگه ای.

 و آریانا محو صورت زن و صدای اون تقریبا تو یه دنیای دیگه سیر میکنه.

با باال رفتن ناگهانی سر مریم و اخم غلیظی که توی صورت آریانا میپاشه سر مرد بی اراده خم و پایین می افته و 

 لبخند روی لب پیمان و مانی واضح تر.

 نی قهوه و شیرینی وارد میشه.بعد از چیزی حدود یک ساعت در باز و خدمتکار با سی

 مریم هنوز غرق کار با صدای آروم پیمان به خودش میاد:

خانومه سلیمانی فکر میکنم بهتره یه استراحت کوتاهی داشته باشیم و قهوه مون رو بخوریم و بعد دوباره به کار  -

 برسیم.

 اره و دوباره چشم میدوزه به فنجونش.مریم بی هیچ حرفی برگه ها رو مرتب و سرش رو باال و قهوه رو بر مید

 آریانا عصبی از این سکوت مریم به طرف دختر بر میگرده و :

 اگر مایل باشین خوشحال میشیم یه شب شام در خدمتتون باشیم خانوم سلیمانی. -

 زن بی هیچ نرمشی و با لحنی خشک و رسمی:

 ممنون از دعوتتون. انشاال در فرصتهای بعدی.  -

شکست خورده و اینبار با اخم هایی در هم کشیده سرش رو روی فنجونش خم میکنه و با حرص قاشق داخل  آریانا

 رو به حرکت در میاره و مانی با لبخند به حرکات آریانا چشم میدوزه.
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ون، شب خسته از کار و با نتیجه ای باب میل همه ش 9بعد از چند دیقه دوباره مشغول کار میشن. تقریبا حدود ساعت 

 مریم از سر میز بلند و کتش رو به تن و آماده خروج میشه که کالم پیمان وادار به ایستادنش میکنه:

 خوشحال میشدیم شام تشریف داشتید. -

 میدونید که پیمان منتظره با هم شام بخوریم. -

له پیمان کیه و اصال از کجا آریانا گیج چشم میدوزه به پیمان و در پی رسیدن هر چه سریعتر به پاسخ سواالتش از جم

 پیمان راستین از وجود کسی به اسم پیمان خبر داره و از کجا این زن رو میشناسه. 

حاال بی صبرانه منتظر خروج هر چه سریعتر زن از دفتر که با ادامه کالم پیمان حرصی جلوی خودش رو برای پریدن 

 به پیمان میگیره:

 پس من میرسونمتون تا هتل. -

 احمتون نمیشم جناب راستین. یه آژانس بگیرین برام میرم.مز -

 نه این چه حرفیه. تعارف نداریم که. خودم می رسونمتون. -

 آریانا حرصی و انگار که پیمان رقیبی سر سخت برای گرفتن زن باشه با صدایی عصبی رو به پیمان:

ره تو بری پیش نادیا من خانوم سلیمانی رو میرسونم. پیمان جان االن یادم افتاد که نادیا گفته بود منتظرته. بهت -

 خانوم ها رو که میشناسی. یهو دلخور میشه ازت بفهمه ها.

مانی تقریبا به زور جلوی خنده اش رو میگیره و پیمان ناگهانی چیزی از حرفهای آریانا تو وجودش زنگ میزنه و با 

نی نسبت به این زن هیچ حسی داشته باشی. هر چی هست خودش زمزمه میکنه نه آریانا. دیوونگی نکن. تو نمیتو

 فراموشش کن. 

 بعد اخماش رو در هم میکشه و با لحنی جدی رو به آریانا:

 مشکلی نیست خودم بهش تو راه زنگ میزنم میگم مریم خانوم رو برسونم و میرم پیشش. -

به شب تولد عمو بر میگرده و کم کم مخاطب  زنگ خطر تو گوش آریانا هم زده میشه و نگاه مانی با شنیدن نام زن

 تلفنی پیمان براش پر رنگ و پر رنگ تر میشه.

قبل از هر حرف دیگه ای پیمان به طرف در حرکت میکنه و صدای خداحافظی مریم هر دوی مانی و آریانا رو از فکر 

 بیرون و ثانیه ای بعد در مقابل نگاه های پرسان شون از در بیرون میرن.

 

 به سالمتی کجا شال و کاله کردین؟ -

 چیه کشتی هات غرق شده؟ خوب هماهنگ میکردی غریق نجات میفرستادم. -

 مگه تو غریق نجاتم داری نمکدون؟ نکنه منظورت از غریق نجات خودته؟ -

 فرستادم.چیه؟ مگه من چمه؟ هر چند انقدرا هم عزیز نیستی که من بیام نجاتت بدم ولی حاال شاید پیمان رو می -

 منظورت جناب راستینه دیگه. -

 نه قربونت دقیقا پیمانه. آقامون. یادت که نرفته؟ -

 هه. حتما خبرم داری آقاتون چه مرامی میذارن و مردم رو می رسونن هتلشون و ... -

بوش همه جا رو  هه هه بگو دقیقا االن کجات داره میسوزه؟ هر چند معلومه خیلی وقته سوخته. آخه از در اومدی تو -

 برداشت. خوب آقامون دلسوزه.
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 هه. حاال جنابالی ده شب کجا میخوای بری؟ -

 نادیا اینبار قهقهه بلندی سر میده و همزمان رو به آریانا ادامه میده:

 آقامون داره میاد دنبالم با مریم جون و پیمان بریم شام بیرون. -

 ر لب چیزی زمزمه میکنه و بعد با صدای بلند:آریانا ناگهانی اخماش رو در هم میکشه و زی

 آقاتون غلط میکنه. مگه تو زنش نیستی؟ مریم خانوم کی باشه؟ -

 ا ا ا .... تا همین دو دیقه پیش که آقای راستین بود چی شد یهو شوهرم شد؟ -

بعد بدو را میفته با پیمان  نمک نریز نانادی. حوصله ندارم. دختره تو رو من وای میسته که ایشاال در فرصتای بعدی -

 بره شام بخوره. انگار نه انگار پیمان زن و بچه داره خودش.

 نادیا دوباره خنده پر سر و صدایی سر میده و بعد:

ببین داداش گلم اگه کسی هم بچه داشته باشه مریمه نه من. من هنوز خودم بچه ام بابا. من و چه به مامان شدن.  -

 و آی آی نمیدونی این مریم چه جذبه ای داره. حیوونی پیمان جلوش موش میشه. مامان جذبه الزم داره

ناگهان بین اسم ها براش فاصله می افته و به یاد میاره که این اسم رو از زبون مریم هم هنگام خروجش شنیده بود. 

 سریع به طرف نادیا خیز بر میداره و مقابلش می ایسته و:

 نانادی پیمان کیه؟ -

 ب آقامونه دیگه.خو -

 لودگی نکن. اون یکی پیمان کیه؟ شوهرشه؟ آره؟ -

نادیا برای اولین بار تو نگاه آریانا چیز عجیبی میبینه که با تمام تالشش هم نمیتونه بفهمه چیه. نوعی ترس، ناراحتی، 

بده. پس دوباره میزنه  اضطراب. اما هیچکدوم اینها باعث نمیشه که بدونه سر به سر گذاشتن جواب صریحی به آریانا

 زیر خنده و اینبار:

آخ آخ چه پسر ماهی هم هست. کلی با هم دوست شدیم. رفتیم هتل دیدن مریم. اون و پیمان مشغول حرف زدن  -

 شدن و من و پیمانم رفتیم بیرون. وای با هم مسابقه دادیم. چه حالی داد. جات خالی ....

 رف نادیا میپره و :آریانا تقریبا از کوره در رفته بین ح

تو غلط کردی با یه مرد غریبه رفتی بیرون. اصال واسه چی شوهرت رو با یه زن ول کردی راه افتادی با اون  -

 مرتیکه....

هوی هوی کوتا بیا صداتم برا من بلند نکن ها. دلت از جای دیگه پره سر من قرار نیست خالیش کنی. بعدم فکر  -

 ساله باید از کسی اجازه میگرفتم.  6بازی کردن با یه پسر بچه  نمیکردم برا بیرون رفتن و

 آریانا مسخ شده به نادیا کم کم رنگ چهره اش سرد میشه و بعد بی هیچ کالمی روی مبل سر میخوره.

نادیا وحشت زده و هول به طرف آریانا خیزی بر میداره و مقابل پاهاش میشینه و در حالیکه دستش رو مدام مقابل 

 ت آریانا تکون میده با اضطراب:صور

 آریانا چته؟ چی شد آریانا؟ جون من ادا در نیار من می ترسم. آریانا؟ خوبی؟ -

آریانا ثانیه ای طول میکشه تا از این شوک ناگهانی بیرون بیاد و بعد ناخوداگاه صدای مانی تو وجودش بلند و بلند تر 

 وهرش دوست نمداره..... میشه.... شاید شوهرش دوست نداره..... شاید ش

 شوهرش.... بچه اش.... -
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 چی میگی آریانا؟ اه تو چته بابا. شوهر کی؟ خوبی؟ عاشقی تو هم ها.... -

 آریانا دوباره به خودش مسلط میشه و زمزمه میکنه:

 تو مطمئنی نانادی؟  -

 نادیا بی حوصله ادامه میده:

 چی رو؟ -

 اینکه... اینکه بچه داره مریم؟ -

 چه زودم پسر خاله میشی تو. بله بچه داره مریم خانوم.  -

 شوهرشم دیدی؟ -

 نه. طالق گرفته. -

 چی؟ -

 پیچ پیچی. برو بابا زده به سرت تو هم امشب. -

 نانادی جون من درست جوابم رو بده. برام مهمه نانادی. -

ق گرفته و به بچه اش هم چیزی نگفته چون خوب گفتم که بچه داره. از شوهرشم به نظرم خیلی ساله پیش طال -

 بچه اش اصال نمیدونست باباش کیه.

 پیمانم نمیدونه؟ از پیمان نپرسیدی؟ -

 چرا ولی شاکی شد و گفت بعدا در موردش حرف میزنیم و فعال اون بعدا نرسیده. حاال اجازه میدین برم؟ -

 کجا؟ -

 .... دنبال نخود سیاه ....ای بابا این تازه میگه لیلی زن بود یا مرد  -

آریانا ناگهان تو خودش فرو میره و ثانیه ای بعد از روی مبل بلند و به طرف اتاقش میره. بعد لحظه ای به عقب بر 

 میگرده و رو به نادیا:

 نانادی نمیدونی مامان اینا کی میان؟ -

ام موسیو. هه. دیدیشون سالم ما رو هم نه. من از کجا بدونم. زنگ بزن ببین کی رضایت میدن بیان خونه ماد -

 برسون. فعال.

 کجا میری؟ -

 ای بابا. ولمون کن بابا تو هم سوزنت گیر کرده. دارم میرم شام کوفت کنم و بیام.  -

 تنهایی؟ -

 نه با شوهرم و مریم جون و پیمان جون. دیگه؟ -

 آها با مریم.... باشه.... مگه اومدن؟ -

 االنا میرسن. -

 خدا فظ. -

 بای بای. -

.... 
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نادیا از در بیرون میره و آریانا با اعصابی خراب و دنیایی فکر و خیال به طرف اتاقش میره و روی تخت می افته. 

 چشم میدوزه به سقف اتاق و دوباره اون دو چشم سبز و موی بلوند جلوی صورتش میاد. 

ش فرو می افته و دستاش زیر سرش حلقه میشه و توی کم کم بی طاقت میشه و قطره اشک سمج از گوشه چشم

 ذهنش صورت معادله رو میچینه و بعد از ساعتها تالش بی نتیجه زیر لب زمزمه میکنه:

 هه پیدا کنید پرتقال فروش را....

 

ز اونهمه نادیا و پیمان خسته و نفس زنان از بازی، پشت میز میشینن و مشغول خوردن شام. انگار اشتهای هر دو بعد ا

باال پایین پریدن ها حسابی باز شده. پیمان و مریم همزمان با نگاه کردن به پیمان کوچولو و نادیا آثار رضایت و 

 دوستی عمیق بین این دو رو لمس میکنند.

 پیمان لبخند زیبایی به روی نادیا میزنه و به محض پایین انداختن سرش نادیا لب باز میکنه و رو به مریم:

 نم مریم شما تا کی ایران هستین؟ببی -

 تا هفته دیگه دو شنبه. چطور؟ -

 جایی برنامه خاصی دارین؟ -

پیمان نگاهش رو به نادیا میدوزه تا حدس بزنه دنبال چیه از این بحث که نادیا قبل از هر گونه فکری دوباره ادامه 

 میده:

ط به من باخته و باید ببرتم شمال. خوب اگه شماها هم اگه میشه و کاری ندارین تهران بریم شمال. پیمان یه شر -

بیاین بهمون خوش میگذره. من به پیمان گفتم اونجا میتونیم کلی حلزون جمع کنیم اما پیمان نمیدونه حلزون چیه. 

 خوب بیاین اونجا میبینه. ها؟

نادیا برای همراهی مریم و مریم با تعجب به نادیا چشم میدوزه و پیمان تو ذهنش مشغول حالجی دلیل مهمی که 

 پیمان تو این سفر آورده میخنده. هنوز مشغول خندیدنه که مریم با نگاهی متفکر و در جواب نادیا:

راستش بدم نمی یاد حاال که اومدیم ایران پیمان هم یه کم تفریح کنه چون اونجا خیلی وقت نداریم برای با هم  -

م تو این دوره هیچکس دوست نداره به قولی یه سر خر همراش باشه. بودن ولی نمیخوام مزاحم شما بشم. میدون

 برین با هم خوش بگذره بهتون که عمر این دوره خیلی کوتاهه.

 نادیا با خنده و در جواب مریم ادامه میده:

هست.  بی خیال. اگه شما هم نیاین کلی سر خر همرامونه. اولیش هم برادر خودم و پسر عموی گلمه. تازه کمند هم -

 پس بیخود تعارف نکن. باشه؟

اسم کمند ناگهان رنگ نگاه پیمان رو و حتی مریم رو عوض میکنه. اما مریم که غافل از همه جاست تنها یه تشابه 

اسمی تو ذهنش میاد و لحظه ای به سالها قبل و کمند نامی فکر میکنه که روزی زندگیش رو با یه تفکر غلط و عشق 

بود. شاید کمند تنها کسی بود که مطمئن بود تا عمر داره بهش بدهکاره و هیچوقت حاللش احمقانه نابود کرده 

 نخواهد کرد. با هر بدبختی افکار توی ذهنش رو پس میزنه و رو به نادیا با لبخندی کمرنگ شده ادامه میده:

 ممنون عزیزم ولی درست نیست من تو یه جمع خونوادگی مزاحم بشم. -

داگاه پیمان نفس آسوده ای میکشه اما نادیا که غم ناگهانی نگاه پیمان کوچولو دلش رو میگیره با با این حرف ناخو

 لحنی جدی و تقریبا دستوری رو به مریم:
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اصال این یه دستوره. ازت دعوت نمیکنم مجبوری بیای. میدونمم که کاری نداری پس بهانه ای هم نمی تونی  -

 :بگیری. بعد رو به پیمان میکنه و 

 پیمان فردا چهار شنبه ست اگه بریم میتونیم تا جمعه بمونیم و جمعه شب برگردیم. باشه؟ -

 پیمان کالفه دستی توی موهاش میبره و به آخرین دستاویز چنگ میزنه و رو به نادیا:

 راستش خیلی گرفتارم االن. بهتره بذاریم یه وقت دیگه. باشه نادیا جان؟ -

 میکشه و با حرص و در حالیکه دوباره سایه غم رو روی صورت پیمان کوچولو میبینه:نادیا اخماش رو در هم 

من این حرفا حالیم نیست. پرونده هاتو بر دار با خودت بیار اونجا کارات رو بکن. مریم اینا هفته دیگه میرن. اون  -

 موقع هم به دردم نمیخوره مسافرت بردنت.

 . من واقعا درگیرم االن.نادیا خواهش میکنم. بچه که نیستی -

 نادیا با بغض رو از پیمان میگیره و ثانیه ای بعد با نگاهی دوباره براق شده، رو به مریم:

 اصال مهم نیست. خودمون میریم. با آریانا و مانی و کمند. بذار االن زنگ میزنم هماهنگ میکنم. -

 کشه و با کمی اخم رو به نادیا:بعد سریع تلفنش رو در میاره که پیمان تلفن رو از دستش می

 وقتی میگم االن نمیشه یعنی نمیشه. پس بیخود لج نکن. -

 مریم سعی میکنه جلوی دعوا رو بگیره. پس رو به نادیا:

 نادیا جان بذار بمونه برای یه وقته دیگه. ایشاال دفعه بعدی که اومدیم ایران. -

 اما نادیا با حرص رو به پیمان:

تو هم اگه کار داری نیا. من برا خودم یه آدمم. حق تصمیم گیری هم دارم. بهت گفتم تو هم بیا ولی ما میریم.  -

میگی کار داری. پس ما خودمون میریم. دیگه هم نمیخوام در این مورد حرفی بزنیم. بعد دوباره گوشی موبایلش رو 

 از دست پیمان میگیره.

ون نادیای یه دنده و لجبازه. همون نادیای مصممی که کافیه یه تصویوی چیزی تو ذهن پیمان فریاد میزنه این االن هم

بگیره و بعد اگه بزرگترین سنگ رو هم جلوی پاش بندازی مثل آب خوردن برش داره. پیمان تو بازنده ای. بعد با 

ت خود به خود استیصال افکارش رو پس میزنه و باالخره کوتاه میاد و تصمیم میگیره مانع اومدن کمند بشه تا مشکال

 حل بشه. پس با لبخند:

 باشه نادیا. با هم میریم. اگه اجازه بدی من خودم با بقیه هماهنگ میکنم. -

 اما نادیا که هنوز از دستش دلخوره ادامه میده:

کار نه خودم هماهنگ میکنم و در ظرف کمتر از ده دیقه با آریانا که حاال با شنیدن حضور مریم در این سفر به کل  -

و زندگی فراموشش شده، قرار فردا رو میگذاره و قرار بر این میشه که آریانا با مانی حرف بزنه. بعد تلفن رو قطع 

 میکنه و دوباره مشغول گرفتن شماره ای میشه که پیمان تلفن رو میگیره و:

 نادیا جان من خودم به کمند زنگ میزنم. -

 مثل مریم ناز کنه. خودم زنگ میزنم. نمیخواد. تو زنگ بزنی نمیاد و میخواد  -

حاال پیمان خون خونش رو میخورد و حتی نمیتونست دهن باز کنه و بگه کمندی که داری بهش زنگ میزنی کافیه 

سال پیش. تا هر چی رشته بوده  7بیاد و مریم رو و بد تر از اون پسر نامزدش رو ببینه تا دوباره بشه همون کمند 

 پنبه بشه. 
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تو چشمای مریم نگاه کنه و مریم هم حال غیر عادی پیمان رو فهمیده بود اما نمیتونست دلیلش رو حدس  میترسید

بزنه. چون هیچ زمانی رابطه نزدیکی بین امیر یا کمند با پیمان ندیده بود و حتی به نوعی همیشه ازشون دوری میکرد 

مون کمند باشه که قطعا اگر میدونست هیچوقت پیمان. پس حتی برای یک ثانیه هم شک نکرد که شاید این کمند ه

 پا به این سفر نمیگذاشت.

اما نادیا در مقابل نگاه بهت زده پیمان قرارش رو با کمند هم میگذاره و ثانیه ای بعد با لبخندی عمیق رو به پیمان 

 کوچولو:

 فردا میریم شمال پیمان. بزن قدش. -

ن میکنه و مریم در سکوت کامل به اخمهای در هم کشیده پیمان نگاه پیمان غرق خوشی شروع به باال پایین پرید

 میکنه.

 

 نادیا؟ -

 هوم؟ -

 پیمان حرفی نزد در مورد مریم؟ -

 نادیا در حالیکه جلوی تلویزیون پاهاش رو توی سینه جمع کرده و مشغول سوهان کشیدنه ناخن های پاشه:

 نه. -

 میشه بهش زنگ بزنی بپرسی؟ -

 تو رو سننه. مگه مریم زنته. حاال -

 نادیا برام مهمه. خواهش میکنم. -

اوف. از فردا سه روز هم پیمان ور دلته هم مریم. از هر کدوم خواستی خودت برو بپرس. برا من اصال اهمیتی  -

اره وقتی نداره. برا من همینقدر مهم بود که خیالم از ارتباطشون با هم راحت بشه که پیمان راحت کرد. دلیلی ند

 پیمان به هر دلیلی نمخواد حرفی در موردش بزنه مجبورش کنم.

پریسا نگاهش رو از ساک سفری های جلوی در بر میداره و اینبار با دنیایی سوال که تو ذهنش در حال مانور هستن 

 و نگاهی فوق متعجب ثانیه ای به آریانا و ثانیه ای بعد به نادیا چشم میدوزه.

که بچه هاش بودن. از پوست و خونش بودن اما انقدر از هم دور و با هم غریبه شده بودن که حتی  به دختر و پسری

نمیتونست در مورد حرفاشون هم حدس بزنه. نمیفهمید مریم کیه و چرا پسرش در موردش کنجکاوه. تنها پیمانی که 

دوست آریانا میتونست باشه ولی نه  میشناخت پسر راستین و شیرین بود ولی تا اونجاییکه تو خاطرش بود این پسر

نادیا. نادیا در مقابل پیمان یه عروسک بود پس پیمان نمی تونست حتی حرفی برای زدن با نادیا داشته باشه. پس 

میموند یه پیمان دیگه ای که حتی نمیدونست از کجا تو زندگی دخترش پیدا شده. اصال کی پیدا شده که اون 

بزرگ شده بودن که حرفاشون با هم در مورد شاید دوست دختر و دوست پسر  نفهمیده. کی بچه هاش انقدر

 همدیگه بود.

 اصال مگه آریانا و نادیا اهل دوست دختر و پسر داشتن بودن؟ اصال اون چرا هیچی نمیدونست.

آریانا و نادیا از هجوم اینهمه فکر سر دردی ناگهانی بهش حمله میکنه و با اخمایی در همه کشیده و لحنی سرد مقابل 

 می ایسته و:
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 اینجا چه خبره؟ -

 نادیا پوزخندی میزنه و:

 به سالم مامان پریسا. احوال شما؟ راستش خبر که زیاده ولی اینجا خبری نمیبینم. تو میبینی آریانا؟ -

 نمک نریزین. جواب منو بدین. اینا چیه دمه در؟ -

 اینبار آریانا با لحنی صمیمی تر رو به پریسا:

 سالم مامان. ساک من و نادیا ست. -

 اینو که دارم میبینم. کجا به سالمتی؟ -

 دو سه روز میریم شمال. -

 با اجازه کی؟ -

اینبار نادیا منفجر میشه از خنده و تالشی هم برای اینکه جلوی خنده اش رو بگیره نمیکنه. بعد با همون سرعتی که 

 ش رو میگیره و رو به پریسا:خنده رو لبش اومده بود، اخمی ظریف جا

ساله بودم دیگه خیلی بزرگ شده بودم و یه خانوم شده بودم. باید خودم کارامو  32تا اونجاییکه یادمه از وقتی  -

میکردم. غذامو میپختم. لباسم رو میشستم. کسی از اون روز تا حاال بهم نگفته بود برا کاری باید از مامان بابایی که 

ازه بگیرم. شرمنده خیلی نمی بینیمتون ضرورتی هم تا حاال برای اجازه گرفتنمون نبود. خصوصا هیچوقت نیستن اج

که باز یادمه باید هر جا میرفتم به برادرم اطالع میدادم چون بزرگتر از منه و نگران نشه اومد خونه. خوب منم که 

 مونه آریانا. دارم با برادرم میرم مسافرت. پس اجازه من خود به خود گرفته شده. می

 بعد سرش رو بی هیچ کالمی میندازه پایین و در الک رو با غیض باز و مشغول الک زدن ناخن هاش میشه.

 پریسا تقریبا خلع سالح شده اینبار رو به آریانا که همیشه حجب و حیای بیشتری رو موقع حرف زدن داشت میکنه:

 و با کی دارین میرین؟ -

 با مانی اینا. -

 ا کی هستن؟این -

 مانی و پیمان راستین و کمند و مریم دوستای پیمان. -

 اینبار دوباره روش رو سمت نادیا میکنه و:

 پیمان کیه؟ -

 جواب تنها سکوته بدون کوچکترین حرکتی حتی در سر نادیا.

 با تو ام نانادی؟ -

 تا اونجایی که یادمه پسر مهندس راستین و شیرین جونه. -

 ه تو؟و ربطش ب -

 هه. تازه یادت افتاده مامان؟ -

 با مامانت درست حرف بزن. -

نادیا ناگهان عصبی اخماش رو در هم میکشه و شیشه الک رو روی میز میکوبه و با حرص و در حالیکه صداش رو 

 کنترل میکنه رو به پدر:

 مید شما هنوز نفهمیدین؟مگه چی گفتم؟ چشاتون رو بستین بعد از من میپرسین؟ شیرین جون ربطش رو فه -
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 شما بگو تا بفهمیم. -

 میخوام باهاش ازدواج کنم.  -

 بعد سرش رو زیر میندازه و به طرف پله های سالن میره.

 پریسا لحظه ای شوک زده و تقریبا الل شده تو مغزش سعی میکنه حرفهای نادیا رو حالجی کنه.

 ریاد ناگهانی پریسا میخکوبش میکنه:نادیا پاش رو روی اولین پله میگذاره که صدای ف

تو غلط میکنی. کی تا حاال انقدر خودسر شدین که خودتون برا خودتون میبرین و میدوزین؟ اونم با یکی که جای  -

 باباته.

 نادیا با عصبانیت به پشت بر میگرده و خیز بر میداره به سمت پریسا و پدر:

 غلط میکنم یا نمیکنم به خودم ربط داره. -

سیلی ناگهانی پدر روی صورتش واقعیت تلخی رو به نمایش میگذاره. با سماجت بغض در حال انفجارش رو قورت 

 میده و:

 چه بهتر که جای بابام باشه. ال اقل برام پدری میکنه. شیرین جونم مادری. -

 پریسا فریاد میزنه:

 ببند دهنتو. -

 زش کردین.ساله بسته ام. شما با 22من که بسته بودم.  -

بعد سرش رو پایین میندازه و از مقابلشون رد میشه و توی ثانیه آخر نگاه نگران و پر غم آریانا لبخند غمگینی رو 

روی صورتش مینشونه که برای ثانیه ای نثار نگاه برادر میکنه و درست زمانیکه شوری اشک روی لبخند رو میپوشونه 

 با دو از پله ها باال میره.

ها رو تموم کرده که اینبار با فریاد دوباره پریسا بر سر آریانا پاهاش سست میشه و کنار نرده ها آروم سر تازه پله 

 میخوره و با اشک به حرفهای پریسا گوش میده

 شما هم بفرمایید ببینیم مریم خانوم کیه؟ نکنه شما هم یکی رو پیدا کردین براتون مادری کنه؟ -

 و لحنی کامال جدی:آریانا اما با صدایی آروم 

 مامان خیلی دیره. بذارید بعدا مفصل حرف میزنیم. -

 گفتم مریم کیه؟ -

 اینبار آریانا آروم زیر لب زمزمه میکنه:

 دختر مورد عالقه ام. -

 پریسا اینبار با لحنی کمی آروم شده:

 و در مورد چه چیزش باید مفصل صحبت کنیم؟ -

و هم بزنه و حاال که جو خونه بعد از سالها سکوت صدای فریادی به خودش گرفته، از آریانا تصمیم میگیره تیر آخر ر

 این صدا کر بشن اهالی خونه. پس زمزمه میکنه:

 مریم یه پسر داره ولی طالق گرفته. -

داره و پریسا اینبار با فریاد و نگاهی به آتش کشیده شده به طرف آریانا که سر و گردنی ازش بلند تر بود خیز بر می

 سیلی بعدی نصیب صورت آریانا میشه و:
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هر دو تون گوشاتون رو خوب باز کنین. مگه من مرده باشم که شما دو تا از این غلطای اضافه بخواین بکنین و تو  -

بخوای زن طالق گرفته و بچه پس انداخته یکی دیگه رو بیاری تو خراب شده من و اون یکی هم سن و سال باباش 

 منتظرم ببینم کدوم بنی بشری جرات داره پاشو از این در بذاره بیرون.  رو. فردا هم

 رامین شونه های پریسا رو آروم میگیره و نگاه تلخی نثار آریانا میکنه.

 پریسا زمزمه میکنه:

 سرم داره میترکه. یه قرص بده بهم. -

نیه ای بعد با قرصی در دست و لیوانی آب آریانا با سری رو به پایین و قبل از پدر به سمت دستشویی میدوه و ثا

 مقابل پریسا می ایسته و زمزمه میکنه: 

فکر میکنم بهتر باشه چند وقتی همه مون رو حرفامون فکر کنیم و بعد بشینیم با هم حرف بزنیم. االن خیلی  -

 حالتون خوش نیست. من و نادیا صبح زود میریم. ببخشید مامان. ببخشید بابا.

د از مقابل نگاه ثابت پریسا و رامین رد و به طرف پله ها میره و ثانیه ای بعد دستش رو آروم زیر بقل نادیا بعد مثل با

 میندازه و در حالیکه اون رو به خودش میفشاره آروم به سمت اتاق خواب نادیا حرکت میکنند.

 

 سه نفر اون شب تا خود صبح بیدار بودند. نادیا و آریانا و پیمان.

از ترس اتفاقات فردا و برخورد مریم و کمند. آریانا و نادیا از ترس فرداهای پیش رو. از این سکوت و آرامش  پیمان

 قبل از طوفان.

نادیا تو بقل آریانا کز کرده بود و گاهی چرت کوتاهی برای چند لحظه از این دنیا بی خبرش میکرد و آریانا در حال 

ی مشکالت پیش رو. آریانا میدونست که مشکلش به مراتب بدتر از نادیا فکر کردن و شاید پیدا کردن راهی برا

ست. چراکه ال اقل نادیا و پیمان هم رو دوست داشتن و حاضر بودن برای با هم بودن هر کاری بکنند ولی مریمی که 

ی تونست به جواب سالمش رو هم به زور میداد قطعا تاب ایستادن مقابل پریسا رو نداشت و شاید اصال هیچوقت نم

چیزی که میخواد برسه. براش خنده دار بود که دو ساله عاشق دختری شده بود که تنها گاه به گاه صداش رو از 

پشت تلفن و به فاصله کیلومتر ها دور از خودش شنیده بود. همیشه همون لحن جدی و تلخ تو صداش بود و جالب 

ده بود. تنها دلخوشیش به این بود که مریم ال اقل ایران بود براش که دقیقا عاشق همین تلخی ها و سختی هاش ش

نبوده و پریسا نمیتونه دنبال پدر و مادری بره و یه جنجال هم از این بابت براش درست کنه. قطعا تنها مشکل تو 

ذهنش اول مطمئن شدن از طالق مریم، بعد راضی کردنش به ازدواج بود و بعد میتونست قید پدر و مادر رو بزنه. 

 دلبستگی ای هیچوقت نداشت که حاال با زدنه قیدشون چیزی کم بیاره. 

ساعت پنج صبح رو نشون میداد و نادیا کالفه و در حالیکه دستش رو به سرش گرفته بود، با چشمایی سرخ از 

 اشکهای دیشب هنوز روی تخت و تکیه داده به آریانا بود.

ا سرش رو بر میگردونه و چیزی شبیه لبخند به نادیا میزنه و بعد آریانا هم وضع بهتری نداشت. با تکون های نادی

آروم از روی تخت بلند و دستاش رو به طرف باال میکشه و کش و قوسی به خودش میده و آروم به طرف روشویی 

 حرکت میکنه و تو آخرین لحظه به طرف نادیا بر میگرده و:

نکنیم بیدار نمیشن. زود بیا که پنج و نیم باید دمه خونه عمو اینا  سریع آماده شو و بی صدا بیا پایین. اگه سر و صدا

 باشیم.
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 نادیا در جواب تنها سرش رو تکون میده و آریانا از مقابلش دور میشه.

 هر دو تو سکوت آماده میشن و چند دیقه بعد از در بیرون و سوار لندکروز آریانا میشن.

.... 

 

 آریانا به منزل مانی میرسه.پیمان گیج و مستاصل همزمان با 

نادیا با دیدن پیمان کوچولو تو آغوش مریم ثانیه ای لبش پر خنده میشه و با ذوق به سمت مریم و پیمان حرکت 

 میکنه که با کمال تعجب جای کمند رو خالی میبینه.

 سالم. پس کمند کو؟ -

 د آروم رو به آریانا:پیمان نهایت تالشش رو میکنه تا همه چیز رو عادی نشون بده و بع

 میشه شما برین دنبال کمند؟ نادیا تو هم بیا تو ماشین من. -

 بعد به سمت آریانا بر میگرده و:

 یه سر بریم. بین راه دیگه وای نستیم. سه ساعته رسیدیم. باشه؟ -

 آریانا متعجب خیره میشه به پیمان و :

کاره بریم در خونه کمندی که به زور چهار بار تا حاال دیدیمش  وایسا بینم. مگه اسیریه؟ در ضمن من و مانی یک -

 چی بگیم؟ خوب خودتون برین.

 پیمان کالفه زمزمه میکنه:

 نمیشه. میگم شما برین، برین دیگه. -

ین ای بابا. مسخره شو در آوردی. ال اقل بذا نادیا با ما بیاد. دختره شاید خوشش نیاد با ما دو تا نره خر تو یه ماش -

 بشینه.

 نمیشه آقا جون. اونوقت من با مریم چیکار کنم؟ -

 خوب پس خودتون برین کمند رو هم بر دارین. -

 ای بابا میگم نمیشه. -

 تو چته صبحی. با یه من عسلم نمیشه خوردت. انگار قرصه نمیشه هم خوردی. -

 رو گرفته:نادیا با خنده و ماسک بی خیالی که کم کم جای فکر و خیال تو ذهنش 

 خوب این که کاری نداره. اصال همه مون با یه ماشین میریم. کلی هم بهمون خوش میگذره. -

 نمیشه نادیا. کالفه ام کردی. بیا بشین راه بیفتیم. -

مان تا آدم بزرگیم با یه پیمان. شما سه تا بشینین جلو ما دخترا هم با پی 6ای بابا تو چرا انقدر بد اخالقی. چرا نشه؟  -

 میشینیم عقب.

 نمیشه آقا سه ساعت راهه. تو دهنه هم خفه میشین. -

 شما کاریت نباشه. ما خفه نمیشیم.  -

 اینبار آریانا با خنده رو به پیمان:

 آقا راست میگه. با ماشینه من میریم. جا دار ترم هست. نانادی بدو زنگ رو بزن مانی بیاد راه بیفتیم. -
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ین پیمان حرکت میکنه و در حالیکه تمام تالشش رو برای یه برخورد عادی و به دور از بعد سریع به طرف ماش

 هیجان و استرس با مریم میکنه، در ماشین رو باز و:

 سالم خانوم سلیمانی. مشتاق دیدار.خوبید انشاال؟ -

 مریم با لبخندی محو و همون جدیت همیشگی:

 سالم. ممنون جناب راد.  -

جلو میبره و پسر بچه معصومی که لبخندی توی خواب روی لبش خشک شده رو از مریم جدا و  آریانا دستش رو

 همزمان رو به مریم:

قرار شده با ماشین من بریم که همه با هم باشیم. من پسر کوچولوتون رو میبرم شما هم تشریف بیارید ماشینم  -

 همین پشته.

  چشماش نیمه باز شده و:مریم دستش رو دراز میکنه به طرف پیمان که حاال

 شما زحمت نکشید. بدینش به من. خودم میارمش. -

 آریانا لبخندی به روی مریم میزنه و همزمان به راه می افته و زیر لب:

 چه زحمتی خانوم. این حرفا چیه. شما وسایلتون رو بیارید. -

و به آریانا میدوزه و نگاهش با بغض به پشت پیمان کوچولو کمی توی آغوش آریانا جا به جا میشه و نگاه متعجبش ر

 سر بر میگرده و به مریم خیره میشه و دستاش رو دراز و به طرف مادر خم میشه..

مریم لبخند آرومی به پیمان میزنه و همزمان فاصله اش رو با آریانا کمتر و همونطور که کودک در آغوشه آریانا 

 ه فاصله چند نیم قدم از آریانا حرکت میکنه.ست، دستش رو آروم در دست میگیره و درست ب

پیمان از وضعیت بوجود اومده انگار که چیزی رو حس کرده باشه که تا به حال ازش محروم بوده ، خنده رو لبش 

 عمیق تر و با شیطنت، گاه گاه دست مریم رو میکشه و به این ترتیب فاصله بین آریانا و مریم رو کم میکنه.

مریم و گرمای نزدیکش رو حس میکنه و نا خوداگاه از این نزدیکی لبخند روی لبش عمیق تر و تمام آریانا بوی عطر 

فکر و خیال های تو ذهنش دود میشه و ناخوداگاه با یه حرکت پیمان رو تو آغوشش کمی به باال پرت میکنه و پیمان 

ت ناگهانی آریانا تعادلش رو از دست دست مریم رو محکمتر میگیره و جیغی پر خوشی میزنه که مریم از این حرک

میده و ناخوداگاه به پشت پای آریانا میخوره و همزمان رنگش سرخ و تالش میکنه دستش رو از دست پیمان بیرون 

 بیاره که آریانا با لبخند، لحظه ای مکس میکنه و به عقب بر میگرده و نگاه گرمش رو مهمونه مریم میکنه.

 آریانا سرش رو پایین میندازه و با صدایی زمزمه مانند: اما مریم بی توجه به حرکت

 ببخشید. متاسفم. -

 آریانا لبخندش عمیق تر میشه و همزمان که در ماشینش رو باز میکنه:

 مگه چی شده؟ -

 مریم ترجیح میده تنها سکوت کنه.

 چند دیقه بعد همه سوار و به سمت خونه کمند حرکت میکنند.

 یا با لبخند دستی برای کمند تکون میده و با خوشی در ماشین رو باز و به طرف کمند میره.با توقف ماشین ناد

 کمند لبخند مالیمی تحویل نادیا میده و به طرف ماشین حرکت میکنه.
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پیمان همه نگاه میشه و به کمند چشم میدوزه و کمند اما غافل از همه جا با لبخند در رو باز و کنار مریم جای میگیره 

و سالم آرومی به زن نا آشنای مقابلش میکنه و بدون انتظار برای پاسخ مریم رو به بقیه هم سالم میکنه و روی صندلی 

 جای میگیره.

صدای زن به نظرش آشنا میرسه. اما هر چقدر تالش میکنه تا چیزی به خاطر بیاره به نتیجه ای نمی رسه و آروم 

 وال پرسی های بقیه اعضای ماشین گم میشه.جواب سالم دختر رو میده که صداش تو اح

نادیا هم وارد میشه و این همزمان میشه با صدای مریم که در تالش برای بیرون کشیدنه پیمان کوچولو از پشت 

 سرش و نشوندنش روی پاش برای باز شدن جا برای راحت تر نشستنه نادیا ست.

. پسر بچه چشم میدوزه به کمند و کمند تو نگاهش چیز عجیبی نگاه کمند با دیدن پسر بچه برای ثانیه ای قفل میشه

میبینه. زمان متوقف میشه. نگاه کمند مات توی صورت پسرک میچرخه که صدای مریم که پسرک رو وادار به 

 نشستن میکنه ضربه دوم رو میزنه و آخرین ضربه رو لبخند بی غل و غش پسرک.

 نگاهش رو روی صورت پسرک. پیمان نفسش رو تو سینه حبس میکنه و کمند

 

 نادیا بی خبر از همه جا پیمان رو از آغوش مریم بیرون میکشه و رو به کمند:

 این پیمانه. عشقه من. -

 کمند باز سکوت میکنه و نادیا ادامه میده:

 ذره.اینم مریم. تازه از فرانسه اومده و چند وقت ایرانه. گفتیم همه با هم بریم یه سفر شمال خوش بگ -

 اما کمند کر شده بود. یا شاید زمزمه های توی ذهنش انقدر بلند بود که نمیتونست صدای نادیا رو بشنوه.

.... 

 همه کاراش رو کردم. داره میره فرانسه. -

 پس اون بابای بی همه چیزش چه غلطی میکنه؟ -

 امیر معلوم نیست کجا غیبش زده. -

.... 

 داشتی؟پیمان تو مریم رو دوستش  -

 نمیدونم. ولی هر چی بود عشق نبود. چون حاال طعم عاشق شدن رو چشیدم و مزه شو خوب میدونم. -

.... 

 یعنی تو واقعا از مریم دلخور نیستی؟ -

 نه اونم بی تقصیره. تازه اون که از منم بد بخت تره. با یه بچه.... -

.... 

 کمند.... کمند کجایی بابا؟ هی هی؟ -

د و منقبض شده اش رو برای ثانیه ای به پیمان که حاال کامال به پشت برگشته میدوزه و بعد بی هیچ کالمی نگاه سر

 چشماش رو میبنده و خودش رو بیشتر به نادیا میچسبونه و از مریم فاصله میگیره.
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ه ای به پیمان چشم پیمان نفسش رو بیرون میده که نیمه راه با نگاه خیس مریم به خودش میخکوب میشه. مریم ثانی

میدوزه و بعد دستش رو دراز و پیمان رو از نادیا تقریبا به زور میگیره و محکم به خودش میچسبونه و بیشتر به در 

 میچسبه.

پیمان هق هق سر میده از این اجبار ناگهانی و کمند اخماش رو در هم میکشه و مریم به زور اشکش رو الی موهای 

 ه.پیمان کوچولو پنهون میکن

مانی از سکوت ناگهانی داخل ماشین سایه بون رو پایین میده و برای ثانیه ای از آینه اون سه چهره پشت سر رو نگاه 

 میکنه. بعد با ضرب سایه بون رو باال میده و رو به نادیا:

 نگه داریم.نادیا صبح کله سحره. همه خسته و خوابن هنوز. کم حرف بزن. یه چرت بخواب تا برا صبحانه یه جا  -

نادیا کالم تو دهنش میماسه. خیره به مانی میمونه. انگار رو بروش همون استاد راد اخمو و جدی همیشگی نشسته. 

 بدون هیچ نرمشی. 

اینبار نگاهش رو به پیمان میدوزه و رد نهایت توجه نگاه پیمان رو میبینه که با یه گنگی عجیب گاهی تو صورت مریم 

 د میچرخه.و گاهی تو صورت کمن

با حرص نفسش رو بلند بیرون میده و توی صندلی فرو میره و چشماش رو نیمه میبنده. اما باز هم از اون سایه تیره 

 باز زیر مژه هاش چشم میدوزه به پیمان و رد نگاهش.

و با لبخندی با حرکت دست کوچولوی پیمان که توپی رو آروم به طرف نادیا میخواد بگیره از هر فکر و خیالی بیرون 

شیطانی آروم توپ رو میگیره و بدین ترتیب بازی بی صدای پیمان و نادیا و سکوت خفه کننده داخل ماشین ادامه 

 پیدا میکنه.

 با صدای خفه پیمان داخل گوش مریم، مریم به زور لبخندی به پسر کوچولوش میزنه و زمزمه میکنه:

 خودتو نگه دار. یه کم دیگه میرسیم. -

بغض کرده دوباره چیزی زمزمه میکنه که اینبار کمند با اخمی در هم کشیده و نگاهی ثابت، ثانیه ای به پیمان  پیمان

 کوچولو خیره میشه و بعد بلند و بی هیچ حس نرمش و مالیمتی رو به آریانا:

 آقا آریانا یه جا نگه دارین. این بچه دستشویی داره. -

د رو حس کنه و متعجب به کمند خیره شد و تو دلش کلنجار میرفت که چرا حتی نادیا هم تونست تلخی کالم کمن

کمند باید یه چنین حسی به این بچه داشته باشه. به بچه ای که با دیدن اون چشما و قیافه جذابی که قطعا فقط از 

 راحت ببره. زیبایی مادر به ارث نگرفته بود، با اون لپ های تپل و خنده های شیرین، دل هر کسی رو میتونست

 نادیا با توقف ماشین و برای اینکه اون جو سرد داخل ماشین رو کم کنه، با خنده رو به پیمان:

 اوف. خوب شد تو دستشویی داشتی که اینا وایسن.  -

 بعد صداش رو زمزمه مانند و خندان میکنه و تقریبا تو گوش پیمان:

 مال منم دیگه داشت میریخت. -

 و سرخوشی سر میده و رو به نادیا با لحنی کودکانه و دست و پا شکسته:پیمان خنده بلند 

 پس زود بری. جیش ماما دوا.  -

 مریم و نادیا همزمان درها رو باز و از در بیرون میرن.

 صدای آریانا نیمه راه متوقفشون میکنه:
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 ا هم زود بیاین.حاال که وایسادیم همین جا صبحانه میخوریم. تو اون کافه وسطی میریم. شم -

آریانا و مانی از در بیرون میرن و پیمان چشم میدوزه به کمند که انگار قصد تکون خوردن نداره. کمی این پا اون پا 

 میکنه و در نهایت زمزمه میکنه:

 کمند؟ کمند جان؟ -

 میل ندارم. شما بفرمایید من نشستم. -

 کمند ببین... -

 حرفش رو قطع میکنه و:

 میل ندارم. برو پایین میخوام تنها باشم.گفتم  -

 کمند به خدا من بی تقصیرم. من هر.... -

 نمیخوام صداتو بشنوم. برو پایین پیمان. نذار حرمت کسی شکسته شه. برو پایین. -

ص پیمان مستاصل به کمند خیره میشه و مانی از فاصله ای نه چندان دور برق نگاه پر خشم و پر تنفر کمند رو تشخی

میده. همون نگاهی که تو اون یکی دو ساعت کم رو صورت مریم و پیمان کوچولو نچرخیده بود. نمیتونه حدسی بزنه 

ولی میبینه باید جو رو ال اقل فعال کمی آروم نگه داره. دلش نمیخواست این سفر یه خاطره تلخ بشه. مخصوصا برای 

اون برق اشکی که خودش تو نگاه مریم دیده بود رو آریانا هم  آریانا که با یه دنیا عشق اومده بود و دلش نمیخواست

 ببینه.

 آروم جلو میره و با دستایی که داخل جیبش کرده رو بروی صندلی عقب می ایسته و رو به کمند:

 کمند خانوم افتخار نمیدین؟ االن چای رو میارن. از دهن بیفته خوراکی نیست ها. -

 ید من میل ندارم.ممنون جناب راد. شما بفرمای -

 مگه میشه خانوم؟ همه با هم پا شدیم. چطور من دارم از گشنگی هالک میشم اونوقت شما میل ندارین؟  -

پیمان بدو ببین این زن آینده ات کجا مونده. یهو غافل بشی ازش باید خیس مشغول آب بازیش رو جمع کنی ها. پا 

 م هم االن میایم.هم که پیدا کرده.... برو شما. من و کمند خانو

 پیمان کمی تعلل میکنه و بعد با نگاه پر اطمینان مانی عقب گرد میکنه و از ماشین دور میشه.

 کمند خانوم پا شدین؟ -

 گفتم که میل ندارم. -

ببینید من نمیدونم اینجا چه خبره که شما رو دنده چپ افتادین و سر دعوا دارین، مریم خانوم اشکش رو ال موهای  -

سرش قایم میکنه و پیمان اینجور شرمنده و سر به زیر شده. به من هم ربط نداره اصال که بخوام فضولی کنم ولی پ

دلم نمیخواد این سفر زهر بشه برا همه مون. پس بهتره هر کدورتی دارید بذارید تو خلوت خودتون سه تا حلش 

 ه.کنید. االن جای تصویه حساب نیست. حاالم پاشین بریم سر صبحان

 کمند برای ثانیه ای انگار لحظه ها رو گم کرده باشه با اخم چشم میدوزه به مانی و تقریبا داد میزنه:

 میشه دست از سرم برداری و بری پی کارت؟ -

 مانی هم اخم هاش رو در هم میکشه و با عصبانیت و لحنی سرد و نگاهی سرد تر:

ندازی خانوم. گفتم نمیخوام گند بزنین به این سفر پس تا لحنم بچه دو ساله نیستی که برا من صدات رو سرت ب -

 عوض نشده خودت پاشو بیا.
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 من گند نزنم به این سفر؟ -

سال زندگی من و حاالم با توله اش پاشده اومده آینه دق من بشه به اون بگو  7من؟ برو بپرس ببین کی گند زده به 

 گند نزنه به سفرت شازده.

کالمتون ستودنی باشه با چند برخوردی که باهاتون داشتم پس نذارید نگاهم عوض بشه. فکر میکردم عفت  -

 فراموش میکنم حرفاتون رو.

 بعد دستش رو به طرف کمند دراز میکنه و تقریبا با زور اون رو از ماشین پیاده و به طرف رستوران میبره.

 حروم زاده رو تماشا کنم و لبخند بزنم.  ولم کن. نمیخوام بشینم لقمه گذاشتن تو دهنه اون آینه دق -

 رنگ نگاه مانی ناگهان وحشی میشه. ایست میکنه و تو صورت کمند خیره میشه و زمزمه میکنه:

حقت بود یه سیلی جانانه نوش جون کنی ولی غریبه تر از اونم که مهمونت کنم پس دهنت رو ببند و الل شو. حالل  -

ه نه به من ربط داره نه به جنابالی و نه حتی به اون طفل معصوم. به خطای دو تا زاده یا حروم زاده بودن اون بچ

گوساله ای ربط داره که بازم من و توی بیرون گود نشسته نمیدونیم قبل گه کاریشون قبلت قبلنایی گفتن یا نه. هر 

یا نگفتن که اون طفل معصوم  چند خدا از دل آدما بیشتر خبر داره و ننشسته به این دو کلمه گوش تیز کنه که گفتن

 حالل بشه یا حروم. مهم اینجاست.

 دستش رو محکم تو سینه اش میکوبه و دوباره رو به کمند:

اون موقع که این گه رو میخوردن اگه تو اینجا حسی به هم داشتن و فقط یه هوس نبوده کافیه برا حالل بودن اون  -

 بچه. حتی حالل تر از شیر مادر.

انه ات هم چشم نداشتی اون طفل معصوم رو ببینی روت رو بکن طرف یکی دیگه. خودت تنت میخواره تا ته صبح

اون بچه رو دید بزنی ننداز گردن کسی. انقدر جنم داشته باش که ال اقل تو دلت اعتراف کنی که دلت میره که دست 

 اون بچه رو تو دستت بگیری. نگات رو تو چشماش بدوزی. دیگه ام تمومش کن.

 

 

 

 نگاه خسته و درمونده اش رو به مانی میدوزه و قطره اشک مزاحم رو از چشمش پس میزنه و:

میدونی اشکال کار چیه؟ اینه که ما ها دست به باال منبر رفتنمون خیلی خوبه. شعار دادن تو خونمونه. مثل آب  -

هست. به هزاران آدم دیگه ام که همه  خوردن.بی فکر. فکر نکن منظورم جسارت به تنها شما ست. نه. به خودمم

 شون مثل من و تو هستن هم هست.

یه روزی دقیقا هفت سال پیش یکی ازم پرسید یعنی تو واقعا از دست مریم دلخور نیستی؟ آخه این مریم مقدسی که 

ون موقع ها چیز االن داری میبینی یه روزی نامزد منی که داشتم یه ماه دیگه باهاش ازدواج میکردم رو ازم گرفت. ا

 دیگه ای بود. صداش انقدر نرم بود که منه ندیده رو هم جذب میکرد تا چه برسه به امثال امیر یا حتی.... بگذریم.

اون موقع به اون آدم با قاطعیت تمام میدوونی چه جوابی دادم؟ همین شعارای تو رو دادم. که تقصیر مریم نبوده. امیر 

 ناهی کرده. تازه اون که وضعش از منم بدتره با یه بچه تو دامنش. مقصر بوده. بیچاره مریم چه گ

اما آقا مانی منم داشتم شعار میدادم. خودم اون روز نفهمیدم دارم یه مشت شعار خند ه دار میدم که اگه فهمیده بودم 

 شاید کار هیچوقت به این جا ها نرسیده بود. 
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چشمم اومد تازه فهمیدم یه عمر داشتم شعار میدادم. که حرف تو  اما امروز وقتی واقعیت با پررنگی و سماجت تو

 همین سینه ای که تو روش میکوبی و دم از عشق میزنی چه خنجری داره بهم میزنه.

از من که گذشت. ولی من بعد هیچوقت شعار نده. اگه روزی نامردی زنت رو از چنگت در آورد و با پستی ترد شدی 

 این گود بشینی و اگه شعاری از دهنت در اومد بدی.اونوقت حق داری بیای تو 

ولی قبول کن در شان تویی که اون موقعی که میتونستی بی چاک و دهن بری تو شکم عالم و آدم ولی نرفتی،  -

نیست که االن بخوای تمام اون حرمت و خانومی خودت رو با چهار تا کلمه زیر سوال ببری. فکر میکنی اگه فریاد 

ن زن چی کاره بوده یا این بچه حالله یا حرومه چیزی عوض میشه؟ فکر میکنی حتی یه نفر بر میگرده بزنی که ای

نگات کنه؟ فکر میکنی چی میگن؟ نود درصد مردهاش میگن حتما یه کاری کرده که ولش کرده بوده نامزدش. اون 

 ده درصده مونده هم میگن عرضه نداشته شوهرش رو نگه داره.

یچی برات اشک تمساح میریزن و بعد بدو میرن میچسبن به شوهراشون که مبادا از راه به در شون زنا چی میگن؟ ه

 کنی. یا بد تر از اون با ترحم نگات میکنن و زیر لب میگن بیچاره شانس نداشته. با این بر و رو اینم عاقبتش.

تونم راهنماییتم کنم که تیر نگاهت رو کی حاال اگه تو دنبال این چیزایی برگرد تو ماشین و به کارت ادامه بده. می

باشه. خواستی انتقام بگیری زیر پای آریانا بشین. برو تو گوشش تموم این خیانت ها رو بگو تا اونم کم کم عشقش 

به این زن نیست و نابود بشه. تا یه پدر رو از بچه ای که شاید االن مال تو بود بگیری. از بچه ای که باال بری پایین 

 یه روزی همه زندگیت بوده. اونوقت بشین و دلت مثال آروم شه و لبخند بزن. بیای

اما اگه تو کمندی با همون غرور و استحکام حاال اینبار به خودت و تو دلت شعارات رو بده. خودتو مجاب کن و 

دهن وا کنم و به تو این باهاش کنار بیا. ولی یه چیز رو بدون اونم اینکه من از بیرون گود نشستم تماشا کنم و حاال 

حرفها رو بزنم. کسی از دل آدما خبر نداره. تو نمیدونی این تو چی میگذره. شاید منم تمام این لحظه ها رو تجربه 

کرده باشم. میدونم سخته. میدونم کشنده ست ولی میشه ساده رد بشی. میشه چشمات رو ببندی و نبینی که چی شد. 

به هایی که تازه بهشون رسیدی و فرصت داری بشناسیشون. شاید آدمای زشت میشه همه رو غریبه ببینی. غری

 دیروزی امروز قشنگ باشن. نذار اون آدم قشنگ دیروزی دیو زشت امروزی بشه. تو حیفی برا دیو قصه بودن.

 حاال ببینم گشنه نیستی؟ 

ش در حال قدم زدنه ببینه که با بعد مانی کمی به عقب میچرخه تا صورت کمند رو که با فاصله چند قدم از خود

صدای قدم های تند و پر شتابی که ناگهانی از پشت کمند میدوه لحظه ای گیج تنها نگاه میکنه. نگاه نگرانش رو به 

 پشت سر و مسیر فرار نادیا میدوزه و با قدمهایی سریع کمند رو رد میکنه و دنبال نادیا میدوه.

هی یخ زده و پر درد. دستش رو به طرف نادیا دراز میکنه که نادیا تو بقلش میخزه و نادیا رو کنار ماشین میبینه با نگا

 اشک آروم آروم از روی گونه اش جاری میشه و همزمان:

مانی همش تقصیر من بود. منه احمق. پیمان خودش رو کشت که نیایم این سفر ولی من لج کردم. حتی حاضر  -

 گند زدم به همه چیز. گند زدم به این مسافرت کوفتی. نشدم ازش دلیل مخالفتش رو بپرسم. من

شیش. آروم باش فسقلی. اتفاقیه که افتاده. دیگه االن وقت این کارا نیست. باید همه حرفایی که گوش وایسادی  -

 فراموش کنی فضول خانوم و همون نادیای همیشگی باشی. باشه؟

 مریم همچین آدمی بوده؟ نه. نه. نه مانی. نمی تونم. نه. کی میتونه باور کنه -

 مانی ناگهان جدی میشه و سر نادیا رو باال میگیره و تو چشماش چشم میدوزه و :
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تو حق نداری در مورد کسی قضاوت کنی. تو هیچی نمیدونی. منم هیچی نمیدونم. پس ما حق نداریم فکر های بد  -

. تا وقتی واقعیت ماجرا رو نفهمیدی حق نداری حرفی کنیم. فهمیدی نادیا؟ دیگه نمیخوام این حرفها رو ازت بشنوم

 بزنی. باشه؟

 میرم به آریانا میگم بر گردیم.  -

 تو این کار رو نمیکنی. -

 چرا؟ که داداشم با چنین آدمی ازدواج کنه؟ -

 چه جور آدمی؟ مگه تو بدی ای دیدی توش؟ جز نجابت و خانومی چیزی دیدی که این حرف رو میزنی؟ -

 ی حاال که میدونم چه جور آدمیه. اون. اون نامزد یکی دیگه رو از چنگش در آورده. اون.ول -

 وایسا وایسا. همین جا وایسا ببینم. مگه تو عین همین کار رو نکردی؟ -

 من؟؟؟؟ من ؟؟؟؟؟؟ حالت خوبه؟ -

یدیدی که دست پیمان دور آره. اون موقع که پیمان نامی رو با کمند نامی میدیدی. اون موقع که کمندی رو م -

بازوش حلقه بود، اون موقع که پیمانی میدیدی که برا کمند هر کاری میکرد.... من که باورم این بود که کمند 

 نامزدشه. تو رو نمیدونم. صادقانه بگو. تو اینطور فکر نمیکردی؟ ها؟

 خوب.... خوب اون فرق میکرد . دیدی که نبود. -

ون موقع مریم هم مثل تو فکر نمیکرده؟ ها؟ تو خودتو به در و دیوار زدی تا پیمان رو به تو از کجا میدونی که ا -

دست بیاری. مطمئنم حتی برا کمند هم تو دلت کم نقشه نکشیده بودی. حاال چی شد که به مریم نامی رسیدی همه 

 چیز قانونش عوض شد؟

 .. اون ح...اما اون... اون.... کمند همین االن داشت میگفت اون بچه. -

هیچی نگو نادیا. دهنت رو کثیف نکن. من و تو هیچی نمیدونیم پس حق نداریم قضاوتی کنیم. حتی کمند هم چیزی  -

نمیدونه. این تنها چیزیه که فقط دو نفر در موردش میدونن، یکی مریم و یکی امیر نامی که من و تو نه پای حرفشون 

نذار فکرت مسموم شه. دلم نمیخواد تو ذهنت قضاوت بیجا کنی. تو  نشستیم نه چیز زیادی ازشون میدونیم. پس

 نادیایی. خون ما راد ها تو رگ هات جریان داره و ما ها تو خونمون بی حرمتی نیست.

 بعد لبخند خسته ای به روی نادیا میزنه و زمزمه میکنه:

 ا دهنش کف کرد. اجازه میفرمایید؟این آخونده میخواد از باال منبر بیاد پایین بره صبحانه بخوره. باب -

 نادیا لبخند غمگینی میزنه و با مانی هم قدم میشه و آروم ادامه میده:

 دلم نمیخواد آریانا عاشق مریم بشه. -

 مریم دختر خوبیه. پیمان یه بابا میخواد. آریانا خودش باید تصمیم بگیره پس چیزی رو بهش دیکته نکن. -

 ه. اگه واقعیت رو نگه؟اگه مریم بهش کلک بزن -

 این مریمی که من دارم میبینم اهل این نارو زدن ها نیست. خیالت راحت. -

 

صبحانه تو جو تقریبا سنگینی خورده میشه و دوباره راه می افتن. تقریبا حدود ظهر به رامسر می رسند و باالخره توی 

 ویال جاگیر میشن.

.... 
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عد با چلوکبابی در دست وارد ویال میشه و همزمان با لحنی سر خوش جمع رو به آریانا از همه جا بی خبر ساعتی ب

 ناهار دعوت میکنه. جمعی که تنها استقبال کننده اش پیمان کوچولو و مانی بود.

 پیمان رو در آغوش میگیره و با لبخند:

 ببینم مامان مریم کجاست؟ -

 گریه میکنه. -

 ه و بعد از کمی فکر:آریانا با بهت به پیمان نگاه میکن

 حتما تو راه خسته شده و سرش درد میکنه که داره گریه میکنه. آخه سر درد خیلی بده. -

 میدونم ولی مامان بیشتر وقتا سر درد داره اما گریه ام نمیکنه. یه قرص میخوره و زودی خوب میشه. -

 شاید قرص هاش رو با خودش نیاورده. -

 نه آورده. -

 صل به پیمان چشم میدوزه و بعد با خنده:آریانا مستا

 خوب ببینم نادیا کجاست؟ چرا با هم نیستین؟ مگه شماها دوست نبودین؟ ها؟ -

 من دوستم ولی نادیا دیگه باهام دوست نیست. -

 چطور؟ -

 م بیرون.آخه رفتم اتاق کمند جون دیدم داره باهاش حرف میزنه و کمند جونم گریه میکرد. بهم گفت از اتاق بر -

آریانا اینبار متعجب تر نگاهش رو از کودک به طرف مانی میگیره. مانی آروم سرش رو زیر میندازه و از روی مبل 

 بلند میشه که:

 صبر کن. کجا؟ اینجا چه خبره؟ چرا همه یا تو هم هستن یا با هم جنگ دارن یا دارن گریه میکنن؟ تو میدونی نه؟ -

 حتما خسته اند. -

 با بچه طرفی که اراجیف به خوردم میدی؟ میگم اینجا چه خبره.مگه  -

فکر میکنم بهتره تا عصر بذاری هر کی تو حال خودش باشه بعد میتونی جواب سواالت رو از پیمان یا بهتر از اون  -

 از خود مریم بپرسی. فکر میکنم حرفای زیادی داشته باشین با هم و فرصت کمی.

شش جا به جا میکنه و به سمت پله ها و طبقه باال که اتاق دختر هاست میره که نیمه راه با حرص پیمان رو تو آغو

 کالم مانی متوقفش میکنه

 آریانا االن وقت مناسبی نیست. هیشکی االن حوصله ات رو نداره. بی خیال شو. -

 به عقب میچرخه و نگاه جستجو گرش رو بار دیگه به مانی میدوزه و با پوزخندی عصبی:

 خوب پس تو بگو چه خبره. گویا تنها غریبه جمع منم. بگین منم آشنا بشم. -

 صدای پیمان از پشت سر و در حال ورود به ویال بر جا میخکوبش میکنه:

کمند و مریم نباید همدیگه رو میدیدن. تقریبا میشه گفت من گند زدم به این سفر. باید همون موقع جلوی نادیا رو  -

 د.میگرفتم. ببخشی

 آریانا با بهت به پیمان نگاه میکنه و:

 اینا اصال از کجا هم رو میشناسن؟ مگه مریم تو فرانسه زندگی نمیکنه؟ اصال اینا چه ربطی به هم دارن؟ -

 پیمان رو به پیمان کوچولو لبخندی میزنه و آروم از آغوش آریانا بیرونش میاره و روی زمین میگذاره و:
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 بری دستات رو بشوری برا ناهار؟پیمان جان نمیخوای  -

پیمان بی هیچ حرفی سرش رو پایین میندازه و به سمت پله های طبقه باال میره و ثانیه ای بعد از تیر رس نگاه جمع 

 خارج میشه.

 خوب میگفتی؟؟؟؟ -

هر دو عاشق یه  آریانا، مریم فقط هفت ساله که از ایران رفته. خونواده اش هم ایران زندگی میکنن. مریم و کمند -

مرد بودن که امیر دوست من بود. خوب اتفاقات زیادی افتاد و خوب فکر میکنم باید خود مریم بهت بیشتر از اینش 

رو توضیح بده. البته اگه بخواد. ولی یه پیشنهاد دوستانه. اونم اینکه مریم رو فراموش کن و بذار این دو روز هم تموم 

 ش.شه و هر کی بره سراغ زندگی خود

هه. مطمئنی؟ فکر نمیکنی یه کم دیره برا این حرفا؟ دیشب جنابالی نبودی که سیلی عاشقیت رو از مامانت بخوری.  -

قطعا بازم جنابالی نبودی که فحش بشنوی و مطمئنا بازم جنابالی نبودی که تا صبح تو اتاق قدم رو بزنی. اگه میتونستم 

 خیلی وقت پیش بی خیال میشدم.

 اقل باش. شما به درد هم نمیخورین.آریانا ع -

 چیه؟ تو این وسط چی گیرت میاد از این دو به هم زنی؟ -

 احمق نشو. اگه راه داشت که بخیل نبودم. -

 کی میدونه. شایدم باشی. -

 کنم.بس کنین. جفتتون. خجالت داره. مثل بچه ها افتادین به جون هم. یه قاشق بشقاب بذارین تا میرم اینا رو صدا  -

.... 

 از پله ها باال میره و پشت اتاق اول ثانیه ای مکس میکنه و بعد ضربه آرومی به در میزنه.

 با صدای بله آروم مریم در رو باز و وارد میشه

پیمان رو میبینه که تو آغوش مریم پنهون شده و آروم گریه میکنه و مریم که با تمام تالشش اشک هاش رو پس 

 روم میکنه.زده و پیمان رو آ

 سرش رو زیر میندازه و:

 آریانا ناهار گرفته. میز رو چیدیم. بفرمایید ناهار. -

 ممنون من سیرم ولی میشه خواهش کنم اگر زحمتی نیست شما پیمان رو ببرید؟ -

 نه چون میل هم نداشتین بیاین به زور بخورین. مثال اومدیم مسافرت دور هم باشیم. -

 میگیره و آروم زمزمه میکنه:مریم سرش رو پایین 

 من نباشم بهتره. -

 کامال در اشتباهید. پایین منتظرتونیم. زود تر بیاین. با اجازه. -

 اینبار در اتاق بعدی رو میزنه که با صدای نادیا و گردش در روی پاشنه نادیا و کمند رو میبینه. لبخند آرومی میزنه و:

 .آریانا ناهار گرفته. بیاین پایین -

 ما میل نداریم. شما بخورین. -

قراره سه روز با هم باشیم پس همه تون تمومش کنید و بیاین سر میز. نمیخوام دوباره این پله ها رو بیام باال پس تا  -

 پنج دیقه دیگه خودتون پایین باشین.
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.... 

های پیمان بود که سکوت رو  شاید تنها صدای به هم خوردن های قاشق و بشقاب و گاه گداری طلب نوشیدنی کردن

میشکست. پیمانی که جوری تربیت شده بود که شرایط نرمال رو از غیر اون به سادگی تمیز بده و با تمام کودکی و 

لذت شیطنت سر میز غذا، سکوت کنه و لب از لب باز نکنه که مبادا نگاه پر اخم مادر و یا فریاد بی حوصله کسی 

 بهش هدیه بشه.

 موم شده بود که آریانا سکوت رو میشکنه و رو به پیمان:تقریبا غذا ت

 ماست بدم پیمان جان؟ -

 با خیار آریانا؟ -

 کالم تلخ و سرد و پر خشم مریم سکوت رو تلخ تر میکنه وقتی با غیض پیمان رو مخاطب قرار میده و:

 عموش رو خوردی؟ این چه طرز حرف زدن با بزرگتره؟ -

 پیمان:بعد در حال بقل گرفتن 

 ممنون مهندس راد. ماست میل نداره. وقت خوابشه. ببخشید. ممنون ناهار خوشمزه ای بود. دستتون درد نکنه. -

 بعد به طرف پله ها میره و ثانیه ای بعد تو پیچ پله گم میشه.

 آریانا با حرص دستمال دستش رو روی میز میندازه و:

 بچه ماست خیار میخواست ها. عجب آدمیه. -

 کمند پوزخند روی لبهاش عمیق تر میشه و نادیا با حرص رو به آریانا:

 به تو چه. مامانش بهتر میدونه. حتما الزم نبوده بخوره. کاسه داغتر از آش شدی؟ -

 شما ها چتونه. بگین ما هم بدونیم. قراره سه روز اینجوری باشه همین االن جمع کنیم برگردیم بهتره. -

 . من که موافقم. کمند و پیمان هم همینطور. مریم هم که مطئنن ترجیح میده بر گرده.فکر بدی هم نیست -

 آریانا با عصبانیت بلند میشه و از در ساختمون بیرون میره.

 

ساعتها از اون زمان گذشته بود و حاال ماه با سخاوت تو پهنه آسمون زیباییش رو به رخ میکشید و عطر محبوبه شب 

 یداد.مشام رو نوازش م

 کمند باالخره خوابیده بود و نادیا گوشه تخت کز کرده بود و دوباره به حرفهای پریسا و عاقبت خودش فکر میکرد.

اونطرف تر مریم هنوز اشک میریخت و آروم پسرش رو تکون میداد که روی پاش خوابیده بود و اشکهای ماسیده 

 روی گونه هاش رد کمرنگی به جا گذاشته بود. 

 باالخره روزه سکوتش رو میشکنه و آروم به سمت پله های منتهی به طبقه باال و محل استراحت دخترها میده.پیمان 

چند لحظه گیج باالی پله ها می ایسته و چشم میدوزه به اتاق ها تا شاید بتونه تشخیص بده نادیا رو کجا میتونه پیدا 

 رو از اینهمه پری، حتی برای چند دقیقه خالی کنه.کنه. تنها کسی که میتونست بهش کمی آرامش بده و فکرش 

 دستش رو روی اولین دستگیره میگذاره که مانی بلند خطاب بهش:

 اون نیست. -

 دستش رو آروم بر میداره و جلو میره و روی در دوم ثانیه ای مکس میکنه و بعد ضربه آرومی به در میزنه.
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و روبروش نادیا رو میبینه در هم مچاله شده روی تخت و به فاصله کمی کمند با صدای زمزمه مانند بله نادیا در رو باز 

رو میبینه که چشماش رو با خستگی باز میکنه و با دیدن پیمان دوباره میبنده و بی هیچ حرفی روش رو به اون طرف 

 میکنه.

قدر داغونه که اومده سراغ نادیا تا جوابی برای کمند نداره. خوب بد اتفاقیه که افتاده و حاال و تو این لحظه خودش ان

آرومش کنه، پس نمیتونه االن کسی رو آروم کنه. تازه آرومه چی بکنه؟ بگه هفت سال رو تو یه ثانیه فراموش کن؟ 

 بگه ببخشش؟ یا بگه بیا بشین باهاش گپ بزن؟ قطعا همه این حرفها جز جکی خنده دار معنی دیگه ای پیدا نمیکنه. 

 ها سکوت کنه. سرش رو به سمت نادیا بر میگردونه و زمزمه میکنه:پس ترجیح میده تن

 نادیا؟ -

 بله؟ -

 خسته ام. میای بریم یه کم قدم بزنیم؟ -

نادیا از نگاه پیمان بغضش سنگین میشه. از اینهمه دردی که با یه بی فکری محض به کسی که تمام زندگیشه، داده، 

 شه و روبروی پیمان می ایسته:دلش میگیره. آروم از روی تخت بلند می

 همین جوری بیام یا روپوش روسری بپوشم؟ -

پیمان تازه نگاهش به طرف نادیا میره که شلوارک مشکی تا زیر زانو به پا کرده با یه تاپ بندی مشکی. تازه چشمش 

هش نزدیک تر میشه و اونهمه ظرافت دختر رو میبینه و به چشمش تو یه لحظه اونقدر خواستنی میاد که ناخوداگاه ب

 در آغوش میگیرتش و سرش رو الی موهاش فرو میبره. 

آرامش ناگهانی تمام وجودش رو در بر میگیره و لبخند آروم آروم تو چشما و لبهاش پیدا میشه. با نفس های 

 یسته و:سنگینش عطر تن نادیا رو مزه مزه میکنه و بعد آروم حلقه دستاش شل میشه و دوباره مقابل نادیا می ا

محوطه اختصاصیه و در نتیجه کسی نیست و مشکلی نداره هر جور بیای. ولی لب دریا ممکنه یه کم باد باشه.  -

 سردت نمیشه؟

 نادیا دست و پاش رو جمع میکنه و نگاه گر گرفته اش رو از پیمان میدزده و زیر لب و با لبخند ادامه میده:

 شد گرمم میکنی. مگه نه؟نه. پس تو به چه دردی میخوری؟ سردم  -

 آروم زیر گوشش زمزمه میکنه:

 نه اونقدر که تو میتونی من رو گرم کنی. -

بعد دستش رو زیر بازوی نادیا میگذاره و آروم از اتاق بیرون میرن و در رو پشت سرشون می بندن و کمند میمونه و 

بود و حاال جای خالیش بیشتر و بیشتر  دنیایی حسرت و طعم گس عشق که روزی با ذره ذره وجودش لمسش کرده

 خودش رو به رخ میکشید.

 هر کدوم تو حال و هوای خودشون و در حالیکه دستای هم رو گرفتن مسیر سنگ فرش رو تا لب دریا پیش میرن.

 پیمان بی هیچ حرفی نگاهش رو میدوزه به جایی شاید در دور ترین نقطه دریا. جایی که آسمون و دریا با هم یکی

 شدن و تو دل هم آروم به تماشای دنیا نشسته اند.

نادیا آروم دستش رو از حصار دست پیمان بیرون میاره و روی زمین میشینه و پاهاش رو دراز میکنه و به شن ها 

 اجازه یکی شدن با تن گرمش رو میده و به فرداهای دور فکر میکنه.
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ر نادیا سر میخوره و ثانیه ای بعد گرمای دستاش حمایتگر شونه پیمان طبق قانون نا نوشته قلب ها روی زمین و کنا

 های ظریف و لطیف نادیا میشه و نادیا رو به خودش نزدیکتر میکنه.

دریا برای بهتر دیدن این دو عاشق نزدیک و نزدیکتر میشه. جوری که بدش نمیاد با دست و پا زدن هاش خودش 

ی بگیرتشون. شاید چون بزرگه و مغرور. مغرور به وسعتش و سحر تو رو ال اقل به پای این دو برسونه و به باز

 وجودش که تاب دیدن هیچ معشوقی جز خودش رو نداره.

اما نادیا و پیمان تنگ تر به هم میچسبند و ثانیه ای بعد نادیا سرش رو آروم روی شونه های پیمان تکیه میده و پیمان 

 شروع به حرف زدن میکنه.

دیدمت، به جرات میگم که تو رو ندیدم. مریم رو انگار میدیم. تو داشتی تقلب میکردی و من  اولین باری که -

دختری رو میدیدم که سالها پیش همون جا، تو موقعیت تو نشسته بود و داشت تقلب میکرد. نگاهت همون نگاه بود. 

ر تو نگاهت و حرفاتم همون همون نگاه وحشی و سبز. اعتمادت همون بود. سختی و غرورت همون بود. حتی تمسخ

بود. نمیدونم دنبال چی بودم. شاید گمشده خودم. نمیدونم اصال عاشق این گمشده بودم یا نه. گمشده ای که روزی 

حاضر شده بودم برای نجاتش باهاش ازدواج کنم. اما مغرور بود. شکسته بود اما هنوز غرورش نشکسته بود. اون از 

 ترحم بیزار بود. 

داشتم. کمکش کردم تا از ایران بره. اما چشمم از زمانیکه یهو بی خبر نیست شد، دنبالش بود. وقتی تو رو چاره ای ن

دیدم شاید مریم رو تو وجودت دیدم. هر لحظه منتظر بودم یه حرکتی مشابه مریم ازت سر بزنه. یه خطا. خطای 

 بزرگ. 

دم. تو بچگی میکردی و گاهی آنچنان بزرگ میشدی اما تو فرق داشتی. تو چیزی داشتی که من از درکش عاجز بو

که تمام باورهام رو زیر سوال میبردی. کم کم باهات زندگی کردم. با نگاهت. با لجاجت ها و سر سختی هات. اون 

شب تو داشتی تو تب میسوختی و من پام سست شده بود. دلم میخواست برام هیچ میشدی. تو یه ثانیه فراموش 

ه پر رنگ تر شدی. اون شب عذاب کشیدم. خودم رو مقصر میدونستم. شکسته بودمت و باید میشدی ولی هر لحظ

خوشحال می بودم و میخندیدم ولی داغون شده بودم. دلم میخواست کنارت بشینم و دستات رو تو دستام بگیرم و 

نفهمیدم که اون نگاه چی  آرومت کنم. تنفر رو تو چشمات داشتم میدیم و نگاه تب زده ات دلم رو لرزوند. اون موقع

 بود و چی کرد باهام ولی مطمئنم همون نگاه تب زده عاشقم کرد.

ازت فرار میکردم چون میترسیدم خطا کنم. همون خطای امیر رو. میدونستم عشق خودش بزرگترین مستی هست و 

 آدم مست هر کاری ممکنه بکنه. نمیخواستم تو این مستی پشیمونی به بار بیارم. 

ارها کمند رو تو آغوشم آروم کرده بودم. بارها دستم حلقه بازوهاش شده بود بارها پام تکیه گاه سرش شده من ب

بود و دستام نوازشگر موهاش ولی هیچوقت تنم نلرزیده بود. حسی گرمم نکرده بود. نگاهش گر گرفته ام نکرده 

زوهای برهنه ات اون روز دیوونه ام کرده بود. بود. اما تماس با سر انگشت تو داغم میکرد. نگاهت آتیشم میزد. با

فهمیده بودم که مست شدم. همون مست عشق و باید ازت فرار میکردم. انقدر فرار کردم تا شاید آروم بشم. ولی 

دیوونه تر شدم. فهمیدم از این عشق نمیشه گذشت. با تموم تفاوت هات و بچگی هات منو عاشق کردی. انقدر عاشق 

ابلت الل میشد و نمی تونستم مخالف میلت حرفی بزنم. شاید اگر انقدر عاشق نبودم حاال این اتفاق که زبونم در مق

 نیفتاده بود و ما اینجا نبودیم. کمند و مریمی کنار هم نبودن. 

 میچرخه سمت نادیا و چشم میدوزه به اون جنگل وحشی و نگاه گرم و ادامه میده:
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ود تو آرومم میکنه پس امشبم آرومم کن. خسته ام. گیجم. چیکار کنم نادیا. سرم نادیا خیلی وقته که فقط تو و وج -

پره. داره میترکه. کجا اشتباه کردم؟ چرا همه انگشت اتهامشون رو به منه؟ از صبح فقط نگاه خصمانه و داد و فحش 

 شنیدم. گرمم کن نادیا. یه کم بهم محبت بده. نگاه گرمت رو میخوام تا آروم بشم. 

دیا دستش رو جلو میبره و قطره اشک سمج روی گونه پیمان رو پس میزنه و دستش رو حلقه گردن پیمان میکنه و نا

ثانیه ای به خودش فشارش میده و آروم روی موهاش رو نوازش میکنه و بعد ازش جدا میشه و چشم میدوزه تو اون 

دش و یا شاید اشک توی چشمای پیمان، دو چشم جادویی سیاه که حاال حلقه قرمزی از شاید گرمای وجود خو

 سیاهیش رو کمرنگ کرده.

پیمان تو مقصر نیستی. باور کن این رو. تو جز خوبی تو وجودت نبوده و نیست. تو فقط تقصیرت این بود که تو اون  -

نه بگم لحظه با عقلت تصمیم نگرفتی. درست عاشقی. سخته برات به من نه بگی. همون طور که برای من سخته به تو 

یا از تو نه بشنوم. ولی گاهی بعضی چیزا هست که باید جلوشون وایسی تا بعد پشیمونی به بار نیاره. باید جلوم وای 

میستادی پیمان. باید حرف میزدی. اگه تو ماشین بهم دلیل مخالفتت رو میگفتی این اتفاق نمی افتاد. درسته لج کردم 

دلیلش این بود که تو بی هیچ توضیحی فقط گفتی نه. انتظار نداشته باش من و رو حرفم وایسادم ولی میدونی چرا؟ یه 

در مقابل هر نه ای که از دهنت در میاد چشم بسته بگم باشه. منو بشناس پیمان. اگه منو نشناسی زندگی زهرت 

یل زیر بار هر حرفی میشه. یاد بگیر با من چطور باید حرف بزنی. برام دلیل آوردن رو یاد بگیر. من یاد نگرفتم بی دل

 برم. 

اما قبول دارم منم مقصر بودم. منو ببخش پیمان. شاید منم مقصر بودم که تو تنهایی مون هم حاضر نشدم دلیل 

 مخالفتت رو بپرسم. 

 دستای نادیا که دور بازوهاش حلقه شده رو میگیره و چشم میدوزه تو چشماش و زمزمه میکنه:

م نمیشه این نادیا همون نادیایی که از دیوار راست باال میره و عشقش مسابقه دوییدن رو تو خیلی بزرگی نادیا. باور -

 جدول خیابونه. ممنونم از آرامشی که بهم دادی. دوست دارم نادیا. بیشتر از خودم حتی. 

 انقدر دوسم داری که برام بجنگی؟ تنهام نذاری؟ -

 مه میکنه:نگاه گنگش رو به نگاه ترسان نادیا میدوزه و زمز

 تو چی میگی نادیا؟ این حرفا چیه؟ نکنه باورم نداری؟ -

 چرا باورت دارم ولی.... -

 ولی چی؟ چیزی شده؟ -

 مامان با تو مخالفه. به نظرش تو خیلی برای من بزرگی. دیشب .... -

 بعد اشک آروم روی گونه اش جاری میشه و سکوت جای هر کالمی رو میگیره.

 تو آغوشش جا میده و زیر گوشش زمزمه میکنه:نادیا رو آروم 

اون روز که عاشقت شدم و اجازه دادم همه وجودم پر از تو بشه فکر همه چیز رو کردم. اون روز خودم رو برای هر  -

جنگی آماده کردم. من پشتتم نادیا. اگه تو بخوای. تا روزی که تو من رو بخوای من هر کاری میکنم و مطمئن باش 

 میارم. شک نکن نادیا. بهت قول میدم.به دستت 

 نادیا سرش رو آروم باال میاره و لبخند کرنگی رو لبهاش میشینه و نگاهش رو به پیمان میدوزه.
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پیمان تاب مقاونت بیشتر رو در مقابل اینهمه نزدیکی و گرمای نادیا و نگاه پر حرفش نمیاره. زنگ خطر تو گوشش 

 از خودش جدا میکنه و از روی زمین بلند میشه و به سمت دریا قدم بر میداره.به صدا در میاد. آروم نادیا رو 

 نادیا امشب خیلی گرمه. به نظر تو هم گرم نیست؟ -

 آره خیلی گرمه. دارم گر میگیرم. -

به  پیمان با لبخند ثانیه ای به پشت بر میگرده و تو چشمای نادیا نگاه میکنه و بعد سرش رو زیر میندازه و دوباره

 سمت دریا میره و ادامه میده:

اگه تو داری گر میگیری، من گر گرفتم. دیگه طاقت ندارم. بعد پیراهنش رو از تنش در میاره و با همون شلوار  -

 کوتاهش میزنه به دریا تا التهاب و گر گرفتگی تنش از برخورد با آب کم بشه.

 نادیا خنده عمیقی میکنه و ادامه میده:

 . سرما میخوری. آب سرده. بیا بیرون.ای دیوونه -

 پیمان جلو و جلو تر میره و فریاد میزنه:

 نه. تازه دارم یه کم خنک میشم. تو برو تو. منم زود میام. -

 نادیا نگاه شیطونی بهش میکنه و:

 و اگه نرم؟ -

 من عقب تر میرم. -

 و اگه من جلوتر بیام؟ -

 تو این کار رو نمیکنی. -

 انقدر مطمئنی؟ از کجا -

 مطمئن نیستم ولی ازت دارم خواهش میکنم بری. -

 ای ترسو. -

 بعد با لبخند دمپایی هاش رو کنار دمپایی های پیمان در میاره و آروم آروم به سمت دریا قدم بر میداره.

 صدای پیمان لحظه ای متوقفش میکنه:

 نکن نادیا. سرده. سرما میخوری. بر گرد ویال. -

 مریض بشم چیکار میکنی؟ شب تا صبح باال سرم میشینی دستمال بذاری تا تبم پایین بیاد؟ اگه -

 نادیا دیوونگی نکن. برگرد. -

 جلو تر میره و چند ثانیه بعد تا سینه توی آب میره و کم کم فاصله اش با پیمان کم و کمتر میشه.

 دیوونه. جلوتر نیا. -

 شنا بلدم. -

 ه. لجبازی نکن دختر.دریا تو شب خطرناک -

 پس تو بیا عقب تر. -

موهای خیس نادیا تنش رو میلرزونه. برجستگی های بدنش که حاال با چسبیدن تاپ به بدنش بیشتر خودش رو به 

 نمایش گذاشته نگاهش رو تبدار تر میکنه و از ترس فاصله اش رو با نادیا بیشتر میکنه.
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بیشتر توی آب فرو میره خیره میمونه و حسرت گرم شدن توش تو  نگاهش روی سینه ستبر پیمان که هر لحظه

وجودش بیشتر زبونه میکشه. نگاهش روی صورت پیمان و نگاه سرخش میلغزه و با نگاه حرف دلش رو میخواد به 

پیمان بزنه. چیز زیادی نمیخواد فقط آرامشش تو اون آغوش رو برای چند لحظه میخواد. به خودش مطمئنه. میدونه 

 ش نمیلغزه پس فاصله اش رو کمتر میکنه و به پیمان نزدیکتر میشه و ثانیه ای بعد هر دو کنار هم قرار میگیرن. پا

 ترس رو تو نگاه پیمان میخونه و با لبخند چشم میدوزه بهش و زمزمه میکنه:

 پایه مسابقه هستی؟  -

 یهو زیر پات خالی بشه هر اتفاقی ممکنه بیفته.نه نادیا. از این جلوتر خطرناکه. پات به کف آب نمیرسه دیگه.  -

اوهوم. و اولین اتفاق دستای توست که محکم دورم حلقه میشه و جلوی هر اتفاق دیگه ای رو میگیره. نترس من  -

 شناگر خوبی ام.

 نادیا کوتا بیا. اصال بیا برگردیم. -

 3....2.... 0نچ. مسابقه.  -

 ره و دور میشه.بعد مثل باد از کنار پیمان میگذ

پیمان عصبی پشتش شنا میکنه و سرعتش رو زیاد و ثانیه ای بعد دستش رو دور کمر نادیا حلقه میکنه و به سمت 

 ساحل شنا میکنه.

 نادیا از تماس با پیمان گرم میشه. همون گرمایی که پیمان هم با جزء جزء بدنش حس میکنه.

ای نادیا به کف آب میرسه حلقه دستاش رو شل میکنه و با اخم به نادیا بعد از یه مسافت کوتاه و جایی که مطمئنه پ

 چشم میدوزه و زمزمه میکنه:

 دیگه بسه لجبازی. شنا کن بریم. خیلی دیره. -

 نادیا تنها چشم میدوزه به پیمان و نزدیک و نزدیکتر میشه و درست مقابلش می ایسته و زمزمه میکنه:

 ی ترسم. حتی از غرق شدن. دوست دارم پیمان.وقتی تو کنارمی از هیچی نم -

 پیمان بی اراده قدم جلو میگذاره و نادیا رو محکم تو آغوش میگیره و زمزمه میکنه: 

 منم دوست دارم. -

حلقه دستاش رو تنگ تر میکنه و چشم میدوزه به نادیا و لحظه به لحظه صورتش به صورت نادیا نزدیک و نزدیکتر 

 میشه.

تو فاصله دو انگشت از لبهای نادیا، صوورتش می ایسته و نگاه لرزانش گیج میشه و تن نادیا زیر دستاش شاید تنها 

دون دون میشه و میلرزه. دندوناش به هم میخوره و نگاهش ترسان. موهای خیس نادیا رو آروم از توی صورتش 

 پس میزنه و زمزمه میکنه:

 نترس نادیا.  -

 دست خودم نیست.-

بر میداره و محکم تر به خودش فشارش میده و آروم بوسه ای که داشت هوس میشد رو روی سرشونه چشم ازش 

نادیا میزنه و هوسش رو به این شکل پس میزنه و آروم به طرف ساحل میره و تقریبا پاهای سست و تن لرزان نادیا 

 رو هم دنبالش میکشه.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تقلب 

2 6 3  

 

و از روی شن ها بر میداره و تو تن لرزون نادیا میکنه و در ثانیه ای بعد پاشون به ساحل میرسه و پیمان بلوزش ر

 حالیکه تن ظریف دختر رو به خودش فشار میده تا لرزش کمتر بشه، به سمت ویال حرکت میکنن.

دو روز از اومدن شون گذشته بود و هنوز جو همون جو سرد بود. هنوز نتونسته بود حتی چند دیقه با مریم حرف 

کرده بود. مریم انقدر سرد و خشک بود که می ترسید اگر بخواد لب از لب باز کنه جنجال دوم بزنه و این عصبیش 

 هم به راه بیفته. 

کمند باالخره از این زندون خود ساخته اش بیرون اومده بود و رفته بود قدمی بزنه و مانی هم با پیمان رفته بود دریا. 

 ز سرشون تو خلوت خودشون بود.پیمان و نادیا هم که طبق معمول این دو روز با

 باالخره دل رو به دریا میزنه و از مقابل نگاه پرسان نادیا و پیمان رد میشه و به طرف اتاق های باال میره.

چند ثانیه ای پشت در مکس میکنه و بعد آروم ضربه ای به در میزنه و با صدای بفرمایید مریم در رو باز میکنه و 

 داخل میشه.

 موقع مزاحم شدم؟ سالم. بی -

 اختیار دارین. این چه حرفیه. مزاحمی هم اگر باشه منم که این دو روز سفرتون رو هم به هم زدم. -

 این حرف رو نزنین. ما واقعا خوشحال شدیم که اومدین. -

 اینم از احترام تونه که به روم نمی یارین. -

 مریم خانوم؟ -

 بله؟ -

 تعارف کنیم به هم. میخوام باهاتون حرف بزنم. من راستش نیومدم اینجا که -

مریم برای ثانیه ای نگاهش رو از روی نقطه ای پشت سر آریانا بر میداره و با کمی تعجب به آریانا خیره میشه و به 

 همون سرعت دوباره نگاهش به نقطه قبلی بر میگرده و با همون لحن سرد رو به آریانا:

 د.خواهش میکنم. امر بفرمایی -

 میتونم بشینم؟ -

 اختیار دارید. -

 آریانا آروم روی لبه تخت میشینه و نگاهش رو به مریم میدوزه و:

 میشه شما هم بشینید. اینجوری برام سخته حرفام رو بزنم. -

 مریم اینبار با اخمی کمرنگ آروم روی تخت و با فاصله زیادی از آریانا میشینه.

رف بزنم ولی از ترس جوابتون و بدتر از اون برداشتتون از حرفام هیچی نگفتم. ولی دو روزه میخوام باهاتون ح -

امروز روز آخریه که با هم هستیم و باید بهتون حرفام رو بزنم. فقط خواهش میکنم همه حرفام رو بشنوید و ازشون 

 برداشتی نکنید.

اد تو یه ساعت و دو ساعت بهش سر و سامون زندگی من به هم ریخته تر از اونه که شما یا هر کس دیگه ای بخو -

بده و همه چیز رو به قبل بر گردونه. پس بهتره شما هم بهش فکر نکنید. امروز که تموم شه همه چیز برای شماها 

 تموم میشه پس فراموشش کنید.

 حرف بزنم.نه نه. اشتباه نکنید. من نمیخوام تو زندگیتون دخالتی کنم. من میخوام در مورد خودم و شما  -
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مریم ناگهان و بی هوا زوم میشه تو نگاه آریانا. انگار هنوز باورش نمیشه که این حرفها از دهن آریانا در اومده باشه. 

ثانیه ای به خودش فحش میده که با اونهمه ادعای خبره بودن نفهمیده بوده که یه دیوونه ای درست تو دو قدمیش 

 تو چه خواب و خیال هایی بوده. 

ش نمیخواست حتی یک کلمه از حرفای آریانا رو بشنوه. زنگ خطر تو گوشش انقدر بلند صدا کرده بود که هزار دل

 جور اخطار رو تو یه ثانیه بهش بده و به قولی عالج واقعه قبل از وقوع بکنه.

 سرش رو باال میگیره و با نگاهی که حاال سردیش از زمستون هم بدتره رو به آریانا:

راد من و شما هیچ ربطی به هم نداریم که شما بخواین حرفی در مورد من و خودتون بزنید. نمیخوام چیز مهندس  -

 بیشتری بشنوم. ممنون میشم تنهام بذارین.

نمیتونم. باید حرفام رو بزنم. دو ساله این حرفا تو دلم مونده. از همون موقعی که فاصله مون یه فرسخ بود و من  -

وم سلیمانی ای که دارم باهاش حرف میزنم کی هست. کجاییه. چند سالشه. بچه ای داره یا نداره. نمیدونستم این خان

 ازدواج کرده یا نکرده.

حاال هم چیزی نمیدونید. پس از همون راهی که اومدین برگردین که به قولی این ره که تو میروی به ترکستان  -

 است.

ات برم. هر راهی که باشه. برام مهم نیست که یه بچه داری. برام مهم برام اهمیتی نداره به کجاست. میخوام باه -

 نیست که یه روزی یکی دیگه رو دوست داشتی. برام این مهمه که حاال ازش جدا شدی و تنهایی و میتونی مال....

 میشه و: مریم با غیض از روی تخت بلند میشه و روبروی آریانا می ایسته و با فریادی خفه شده به چشماش خیره

من از کسی جدا نشدم. حتی با کسی ازدواج هم نکردم. قطعا انقدر احمق نیستی که معنی حرفام رو نفهمی. پس  -

 میدونی االن اینی که روبروت وایساده کیه.

 آریانا هم از روی تخت بلند میشه و با نگاه سنگینش به مریم چشم میدوزه و:

 اسم گذاشتیم. صیغه هم همون ازدواجه. فقط ما براش -

 پسر جون من حتی صیغه کسی هم نبودم. -

 نگاه آریانا لحظه ای رنگ میبازه. اما مریم بی توجه به این رنگ باختن ادامه میده:

من یه دزدم. دزد زندگی کمند. نامزدش رو ازش دزدیم. میدونی چرا؟ چون پولدار بود و من بدبخت. چون  -

من دختر یه کارگر. چون طمعکار بودم. چون میخواستم یه شبه رهه صد ساله رو  نامزدش پسر یه کارخونه دار بود و

برم. چون فکر میکردم یه بچه الزم دارم تا پابند خودم بکنمش. تا یه عمر بشم دختر خوشبخته قصه. اما حاال داری 

که من فرار کردم میبینیم. اون بچه ای که جلوت میبینی تو مملکته تو بهش میگن حرومزاده. تو مملکت غربی 

میذارن براش به اسم خودم شناسنامه بگیرم. تو مملکت تو به من میگن هرزه. هر جایی. تو اون مملکی که رفتم کسی 

نمیشناستم که نگام کنه و بخواد روم اسم بذاره. من خیلی وقته از این مملکت بریدم.من دیگه مال این مملکت و 

برا نون در آوردنه. برا سیر کردن شکم بچه ام. اگه نداشتمش منم االن اینجا آدماش نیستم. اگه میبینی االن اینجام 

 نبودم. چون من خیلی وقته سیر شدم. از همه چیز. از این زندگی از این آدما از خودم از همه چیز. 

 برو چشمات رو باز کن و زندگی کن. عشق واسه تو کتابا خوبه. 

دو دستش میگیره و ثانیه ای بعد با نا امیدی سرش رو باال میگیره و دوباره  آریانا روی تخت می افته و سرش رو بین

 چشم میدوزه به مریم:
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 داری دروغ میگی. داری این مزخزفات رو تحویلم میدی که ولت کنم. -

هه. تو یا زیادی عاشقی یا زیادی فارغ ای. وگرنه قطعا چنین فکری نمیکردی. آخه پسر خوب مگه یه زن دیوانه  -

 ست که خودش رو هرزه نمایش بده تا کسی رو پس بزنه. چرا چشمات رو باز نمیکنی؟ هان؟ 

من دروغ میگم. باشه. برو از پیمان بپرس. دیگه اون واو به واو زندگی منو میدونه. اون که مرض نداره دروغ بگه 

 د من نمیخوری.بهت. برو بیشتر از این عذابم نده. من به دردت نمیخورم. همون طور که تو به در

بعد از کنارش میگذره و آروم در رو باز میکنه و به سمت پله ها میره و ثانیه ای بعد از مقابل نگاه پر درد پیمان 

 میگذره و به سمت ساحل میره.

کمند و مانی و پسر کوچولوش رو میبینه که لب دریا دارن قلعه میسازن. چند ثانیه به صحنه مقابلش چشم میدوزه و 

 آروم به طرفشون میره.بعد 

 پیمان با دیدن مریم از روی زمین بلند میشه و با لبخند به طرف مریم میدوه و همزمان با فریادی پر خنده:

 ماما. ببین.  -

 و با انگشت قلعه کوچیکش رو به مریم نشون میده.

 مریم لبخند عمیقی بهش میزنه و در آغوش میگیرتش و ثانیه ای بعد رو به پیمان:

 خاله کمند و عمو مانی رو که اذیت نکردی؟ -

 نه. کمند باهام دوست شده. اینم بهم داده -

لحظه ای چشم میدوزه به زنجیر طالی ظریفی که به یه اهلل وصل شده. گیج میشه و برای شاید حل عالمت سوال پر 

فته و با اصرار روش رو از مریم رنگ تو ذهنش، نگاهش رو به کمند میدوزه که حاال جای لبخندش رو اخم ظریفی گر

 پس میزنه.

 آروم پیمان رو زمین میگذاره و رو بهش:

بدو با عمو مانی برو مسابقه دو بده تا منم با خاله کمند یه قلعه کوچولو هم کنار قلعه ات برا اسباب بازی هات  -

 درست کنم. باشه؟

ه و ثانیه ای بعد مانی از روی زمین بلند میشه و مریم تو پیمان با خنده دستاش رو به هم میکوبه و به طرف مانی میدو

 دلش از اینهمه فهم مانی ممنون میشه و آروم به طرف کمند میره.

 

 

 با نزدیک شدن مریم سریع از روی زمین بلند میشه تا ازش دور بشه که صدای مریم وادار به ایستادنش میکنه.

 بزنم. میشه چند دیقه صبر کنی؟ باید باهات حرف -

 دلیلی برای شنیدن حرفات نمی بینم. -

 اما من یه دلیل خیلی مهم برای گفتن حرفام دارم. -

 سال پیش مهم بود شنیدن حرفات ولی دیگه نیست. نمیخوام بشنوم. 7شاید  -

 خواهش میکنم کمند. میدونم ازم دلخوری. میدو.... -

 ریم میپره و:کمند با پوزخندی عمیق و صدایی پر طعنه بین حرف م

 هه دلخور؟؟؟؟؟؟؟ واقعا چه فکری با خودت کردی؟ من اصال تو رو نمی بینم که بخوام ازت دلخور باشم یا نباشم. -
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مریم با سستی خودش رو روی شن ها سر میده و میشینه و سرش رو تنها باال و به سمت کمند میگیره و با بغض تو 

 کالمش دوباره شروع میکنه.

د. من خودم خودم رو نمیبینم چه برسه به اینکه انتظار داشته باشم کسی من رو ببینه. و بدتر از اون اگر میدونم کمن -

 اون کس تو باشی.

یه عمر ساینا بودم. یه عمر هیچکس من رو مریم ندید جز پیمان. ساینا بودم چون خودم نخواستم مریم باشم. از 

خوام بکنم. تا چشمام رو ببندم و زندگی تو، خودم، امیر و بدتر از همه خودم فرار کردم تا راحت تر بتونم هر غلطی می

 پسر کوچولوم رو نابود کنم.

ازت نه توقع بخشش دارم نه همدردی. فقط میخوام عذابم رو کم کنم. میدونم تا عمر دارم و پیمان جلومه این عذاب 

 باهامه ولی شاید اگه با تو حرف بزنم این عذاب کمتر بشه.

تو رو خدا ازم بگذر. میدونم هر زجری که االن دارم میکشم مقصرش خودمم. میدونم چوب بی صدای خداست کمند 

که داره جواب تمومه ندونم کاری هام رو میده. میدونم زندگیت رو پاشیدم. میدونم مسئول تمام دردا و بی کسی های 

ولی به خدا خودم هم نابود شدم. میدونم مقصر  این سالهات منم. میدونم جوونی و خوشی هات رو یه شبه نابود کردم

 خودم بودم ولی منم کم از تو درد نمیکشم. 

کمند منو ببین. هیچی ندارم دیگه. تمام زندگیم فقط پیمانه. اگه نفس میکشم به عشق اون بچه ست. اگه هنوز سر پا 

 ام به خاطر زندگی اون بچه ست که نابود تر از این نشه. 

از همون روز اول تا همین االن که جلوتم. همه وجودم پر از درده. دردای بی درمون. نه خونه دارم. نه کمند خسته ام. 

 زندگی. نه وطن. نه پدر. نه مادر. نه شوهر. نه یه سنگ صبور واسه بی کسی هام. نه آرامش. نه ....

 اطر پسرم بگذر. کمند هیچی ندارم. حالم و ببین و ال اقل بهم ترحم کن. کمند ازم بگذر. به خ

حاال اشک روی گونه هاش سر میخورد و هر لحظه صداش بیشتر به زجه تبدیل میشد. کمند هم حال بهتری نداشت. 

سال سر باز کرده بودن و مقابلش زنی رو داشت میدید که با مریمی که  7تو دلش هزار تا درد و زخم کهنه بعد از 

فقط یه زن شکست خورده بود. زنی که پاهاش دیگه یارای ایستادن میشناخت زمین تا آسمون فرق میکرد. این زن 

 نداشت.

 نگاهش رو از دریا میگیره و به مریم خیره میشه و تنها زمزمه میکنه:

 چرا؟؟؟؟؟ -

 چرایی که هزاران چرا رو تو خودش پنهون کرده.

ن و دریا نیست میدوزه و زیر لب مریم اما نگاهش رو به جایی شاید تو عمق دریا، جایی که فاصله ای بین آسمو

 زمزمه میکنه:

چون میخواستم طعم بی کسی رو بچشم. طعم تلخ بی پناهی رو. میخواستم ببینم اون هزاران زنی که یه نصف شب  -

از درد زایمان از خواب میپرن و به خودشون میپیچن و بعد سرشون بر میگرده به سمت دیگه تخت و جای خالی 

چطور خودشون چادرشون رو به کمر میبندن و جون پر دردشون رو میکشن تا بیمارستان و شوهر رو حس میکنن 

میرن بچه اون مرد رو دنیا میارن. چطور با یه بچه چند روزه و دست زیر شکم گرفته از درد بر میگردن خونه و جای 

چه رو عوض میکنم. تو تکون خالی مادرشون رو تحمل میکنن که نازشون رو بکشه و بگه مادر تو تکون نخور خودم ب

 نخور برات کاچی بیارم.
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چون میخواستم طعم مثه سگ دویدن و کار کردن و درس خوندن و بچه بزرگ کردن و بعد نصف شب از خستگی 

 بیهوش شدن اونم سر بی شام و بچشم.

 حاال لحن مریم تلخ شده بود. تلخ تر از زهر. اما هنوز دلش پر بود.

 غریبی و بی زبونی و خیلی طعم های دیگه رو بچشم. زیر دندونم مزه مزه کنم.چون میخواستم طعم  -

میدونی چرا؟ چون صورت مسئله رو درست نخونده بودم. فقط فرموالی تو کتاب رو حفظ کرده بودم. فکر میکردم 

 ه و پاس میشم.جهنم باالخره استادِ بابت اون چهار تا فرمولی که برا هر سوال مینویسم تو برگه یه ده بهم مید

 اما استادِ با نه و هفتاد و پنج انداختم.

 بعد ناگهانی سرش رو از اون ته دریا باال میگیره و چشم میدوزه به کمند و 

کمند؟؟؟؟؟؟ ببینم راهی برا پاس کردنش دارم؟ تو میدونی استادِ رو از کجا میشه پیدا کرد؟ تو شاگرد خوبش  -

 ؟؟؟؟؟؟؟؟بودی آخه. حتما میدونی.... نه؟

کمند پا سست میکنه و روبروی مریم خم میشه و کم کم پایین و پایین تر میره و باالخره مقابلش میشینه و زمزمه 

 میکنه

استاده خیلی وقته گم شده. یه روزی اومد و با یه زنجیر و قسم به همون اهلل روش قلبم رو دزدید. وقتی خوب  -

 خوشبخت تر بودم مریم. آخه به من ال اقل ده رو داد.  عاشقش شدم گذاشت و رفت. من از تو خیلی

میخواستم زنجیرشو همیشه نگه دارم که یادم نره همچین استادایی ممکنه بازم به تورم بخوره اما امروز لب ساحل 

چشماش رو برام فرستاد. چشماش طلبِ مالش رو میکرد. پسش دادم. مال حروم خوردن نداره. دادم به صاحبش. 

اشه. تو رو هم حاللت کردم. برو بگرد شاید یه روزی یه جای این کره خاکی استاده رو پیداش کردی. اگه حاللش ب

دیدیش ازش بپرس چرا؟ شاید گفت چرا تو رو انداخت چرا منو لب مرز رد کرد و چرا برگه اون طفل معصوم رو 

 اصال نخونده روش خط قرمز کشید.

 

به تمام اون سنگینی و فشاری که از صبح باهاش جنگیده بود تا از پا نندازتش  کمند رفته بود و حاال مریم میتونست

 اجازه بده تا هر کاری میخواد بکنه. 

زن رو به اونهمه عظمت دریا نشسته بود اما غرق دریا نبود غرق آرزوهای بر باد رفته اش بود. آرزویی که حاال 

بود که عاشقش شده بود اما با بی رحمی عشقش رو تو نطقه خودش میخواست براورده بشه اما چه دیر. حاال مردی 

 خفه کرده بود. درد کشیده بود ولی نقابش رو از روی صورتش بر داشته بود تا آریانا هم ساینا رو ببینه.

اما آریانا هنوز تو شوک بود. هنوز بهت زده به همون آخرین نقطه روی تخت که مریم نشسته بود خیره مونده بود و 

 قدرت فکر کردن هم نداشت. حتی 

عشق میخواست هنوز بدوه و التماس کنه و عقل پس میزد. دلش فقط یه چیز رو تکرار میکرد اونم اینکه چه اهمیتی 

داره. گذشته اش رو فراموش کن و مجابش کن اما عقل زیر بار نمیرفت. نمیتونست به سالها اعتقادش پشت پا بزنه. 

ه تو ذهنش این حک شده بود که چنین زنی زن زندگی نیست. یا ال اقل از جنس به خودش که نمیتونست دروغ بگ

 اون نبود تا بخواد همه چیز رو ندید بگیره.

سخت بود ولی باید فراموش میکرد. باید فراموش میکرد روزی مریم نامی تو زندگیش پا گذاشته. زندگی داستان 

د. سخت بود. دو طرف میدون باید از جنس هم میبودن وگرنه افسانه ای و رویایی شاه پریون نبود. زندگی تلخ بو
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داوری منصفانه نمیشد. نمیخواست سالها بعد تو زندگیش هر بار نگاهی رو روی زنش دید برگرده و زنی رو ببینه که 

 روزی پا رو تمام قانون ها گذاشته بوده و شاید این نگاه هم سرآغاز پای دوم رو گذاشتن باشه.

.... 

 کن پیمان. میخوام برم پیش آریانا. االن دق میکنه. دیوونه میشه. حالیت میشه؟ولم  -

 پیمان نگاه خشک و خسته اش رو به نادیا میدوزه و زیر لب تنها زمزمه میکنه:

بذار تنها باشه. نذار جلوی تو بشکنه. جلوی تو باید همیشه همون کوه و سنگ صبور باشه. اون االن هیچ همدردی  -

 . اون فقط خودش و تنهایی هاش رو میخواد. نرو. خواهش میکنم.نمیخواد

نادیا تالشی برای اینکه جلوی اشکاش رو بگیره نمیکنه. سرش رو تو سینه پیمان فرو میبره و هق هقش بلند تر میشه 

 و :

 مگه ندیدی چی بهش گفت مریم. مگه ندیدی چطور کاخ آرزوهاشو تو یه لحظه خراب کرد.  -

 اری بر نمی یاد. بذارش به حال خودش.از تو ک -

 اما.... -

 پیمان انگشتش رو روی لبهای نادیا میگذاره و بی مقدم رو به نادیا:

 کی بیایم خواستگاری؟ -

نادیا ثانیه ای طول میکشه تا از فاز خودش بیرون بیاد و بره تو شوکی که پیمان با حرفش وارد کرده. ثانیه ای سرخ و 

 د آروم آروم سرش پایین میره و تنها زیر لب زمزمه میکنه:سفید میشه و بع

 نمیدونم. -

 اما پیمان با خنده ای به ظاهر سرخوش و مطمئن سر نادیا رو باال میگیره و :

 اوال ما عروس خجالتی نمیخوایم. دوما نمیدونم که نشد جواب. میگم فردا شب چطوره؟ -

 گیره و دوباره به همون نادیای همیشگی بر میگرده و با خنده:نادیا از زمان انتخابی پیمان خنده اش می

 نه میخوای امشب بیاین.  -

اوهوم. بد فکری هم نیست. اصال میخوای اول تا ما نیستیم بفرستیم مامان باباها جنگاشون رو با هم بکنن بعد که  -

 ام. ها؟؟؟؟ موافقی؟؟؟؟؟صلح بر قرار شد من یه کت شلوار بپوشم و کروات بزنم و با یه دسته گل بی

نادیا از تصورات پیمان تنها میخنده. خنده ای عمیق و دوست داشتنی. و پیمان که به نتیجه مورد نظرش رسیده و نادیا 

 رو از فکر اتفاقات بد دور و برش تونسته در بیاره به بازیش ادامه میده و :

شتن. داماد میخواست دو کالم باهاشون حرف بزنه ده نگا تو رو خدا. عروسم عروسای قدیم. یه شرم و حیایی دا -

دفعه سرخ و سفید میشدن که تهش یه نیمچه لبخندی رو لبشون بیاد اونوقت.... هی روزگار. حاال عروس خانوم برات 

 چه گلی بیارم بله رو میدی؟

 اممم. باید فکر کنم. -

 .... وقتت تموم شد. جواب؟؟؟؟؟؟0....2...3خوب فکر کن.  -

 نمیدونم.  -

 ولی من میدونم. -

 خوب چی؟ -
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 زرنگی؟ باید صبر کنی. -

 ااااااااااااااا...... بگو دیگه..... -

نادیا و پیمان هنوز مشغول کلنجار بودن که پیمان آریانا رو باالی پله ها میبینه. یه نگاه به اون قیافه کافیه تا همه چیز 

 رو به آریانا بگه. رو بفهمه و تنها با نگاه کوتاهی همدردیش

اما آریانا با قدم هایی محکم و لبخندی آروم از پله ها پایین میاد و درست لحظه ای که نادیا هم حضورش رو احساس 

 میکنه و سرش رو باال میگیره لبخند شیرینی روی صورت نادیا میزنه و بعد رو به پیمان:

 میخوام یه چند روز تنها.... -

 نش در نیومده در باز میشه و مریم با قدمهایی سست و نگاهی خسته و قرمز وارد میشه.هنوز جمله کامل از ده

 آریانا چشم میدوزه به مریم و در حالیکه سوییچ ماشین رو مقابل پیمان میگیره دوباره حرفش رو تکرار میکنه:

 میخوام چند روز تنها باشم. شما ها برین تهران. من نمی یام. -

 میدوزه به مریم با نگاهی پر از حرف. پر از درد. پر از خرد شدن و شکستن. بعد ثانیه ای چشم

 بعد لبخند محوی به مریم میزنه و :

 برات آرزوی خوشبختی میکنم. هر جا که باشی. مواظب خودت و پسر کوچولوت باش. سفرت سالمت.  -

 بعد از مقابل مریم رد میشه و آروم از در ویال بیرون میره.

پشت سر برمیگرده و خیره به مردی نگاه میکنه با شونه های افتاده و لرزون. مردی که میتونست مرد  مریم به

 رویاهاش باشه. سنگ صبور و پشت محکمش باشه.

 ثانیه ای بعد سرش کم کم بر میگرده و رو به زیر خم میشه.

 رو به مریم و نادیا: نادیا نیم خیز میشه که با فشار دست پیمان روی بازوش متوقف میشه و پیمان

 کم کم آماده بشین. میرم به کمند و مانی هم بگم که تا یه ساعت دیگه راه بیفتیم. -

مریم قطره اشک روی صورتش رو با دست آروم پاک میکنه و بی هیچ حرفی به طرف باال حرکت میکنه و نادیا با 

 میره. فشار دست پیمان از زمین کنده میشه و پشت مریم پله ها رو باال

 

 جو خونه سرد بود و سنگین و تک چراغ آباژور توی هال نشون میداد که بر خالف همیشه خونه خالی نیست.

نمیدونست باید بره سمت هال یا بی توجه راه پله ها رو بگیره و بره باال. تو دو به شک هست که با صدای سرد پریسا 

 بین هال و پله ها میخکوب میشه.

 به خیر. اون یکیتون کجا تشریف دارن؟به به. رسیدن  -

لحن سرد پریسا ناخوداگاه ترس رو مهمون پاهاش میکنه. تو کمتر از چند ثانیه سرمای بدی رو نوک انگشتای 

 دستش حس میکنه. کوله سفریش خود به خود از دستش پایین می افته و با صدایی آروم زیر لب تنها زمزمه میکنه:

 . اتفاقی افتاده.سالم. زود اومدین خونه -

پریسا با همون لحن جدی رو به نادیا میکنه و همونطور که کتابی تو دست گرفته و روی مبل نشسته، سرش رو ثانیه 

 ای باال میگیره و پاش رو روی پاش میندازه و با لبخندی سخت رو به نادیا:

 آماده باش.  195زودتر دوش بگیر. شب مهمون داریم. ساعت  -

 ه به نگاه پرسشگر نادیا موبایلش رو از کنار دستش بر میداره و شماره ای رو میگیره.بعد بی توج
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نادیا هنوز همون جا ایستاده و تنها پریسا رو نگاه میکنه و با ترس سوال های جور واجوری که تو ذهنش میان رو پس 

 میزنه تا مبادا از دهنش بیرون بیان.

 وباره میپیچه و ثانیه ای بعد از لحن مادر، مخاطب رو به جا میاره.انگار تلفن وصل میشه که صدای پریسا د

 به به. احوال آقا؟ کجا تشریف دارین انشاال؟ -

 خونه ای. مهمون داریم. خونواده مهندس پایدار. و باید تو خونه باشی. فهمیدی؟ 195ساعت سه و نیمه. تا  -

 چشم میدوزه به پریسا و با نگاه ازش میپرسه چرا؟ دهنش باز میمونه و اشک تو چشماش حلقه میزنه و تنها

اما پریسا حتی به خودش زحمت توضیح دادن رو هم نمیده. سرش رو توی کتابش میکنه و در همون حال نادیا رو 

 مخاطب قرار میده

 مثکه نشنیدی چی گفتم. زودتر برو یه دوش بگیر و حاضر شو. در ضمن کت دامن شیری رنگت رو بپوش. -

 یا پوزخند عمیقی رو لبش میشینه و قدمی به پریسا نزدیک میشه و ناد

 شوخیتون گرفته. نه؟ -

بعد اینهمه سال مادرت رو نشناختی که اهل شوخی نیست؟ با من بحث نکن برو حاضر شو و بهتره رو حرفم حرفی  -

 نیاری.

 ه میکشید ساکتش میکنهدهن باز نکرده صدای هانیه زنی که هفته ای یه بار میومد و دستی به خون

 پریسا خانوم کدوم سرویس غذا خوری رو در بیارم؟ -

 پریسا از روی مبل بلند میشه و به طرف هانیه میره و نگاهش به نادیا پایان هر بحث و حرفی رو نشون میده.

 نادیا با قدمهای لرزان دستش رو به نرده های چوبی میگیره و آروم به طرف باال و اتاقش میره.

هنوز در اتاق رو نبسته صدای پریسا شوک بعدی رو هم بهش وارد میکنه. کنار در اتاق میشینه و با نگاهی زوم شده و 

 فکری پر تنها به حرفهای پریسا گوش میکنه

 سالم شیرین جون. احوال شما؟ خوبید انشاال. آقا پیام آقا پیمان خوبن انشاال؟ -

 دوباره ثانیه ای سکوت و باز

از مزاحمت اینکه شب شهال اینا شام میان اینجا.گفتم جمعه ای شما هم اگه برنامه ای ندارین خونه نشینین غرض  -

 پاشین بیاین دور هم باشیم. 

 به پیمان جان هم بگو حتما بیاد. خیلی وقته ندیدیمش. دلمون براش تنگ شده بابا. -

 ن برنجمون رو بیشتر کردیم دیگه.نه بابا این حرفا چیه. کاری نکردم که. یه دو تا استکا -

دیگه چیزی نمیشنوه. از روی زمین بلند میشه و یه راست میره تو حموم و ثانیه ای بعد زیر دوش می ایسته و به 

اشک اجازه میده که آروم آروم راه خودش رو باز کنه و خودش توی وان تو خودش مچاله میشه و با خودش زمزمه 

 میکنه

 اگر این کار رو نمیکرد مامان نبود.باید حدس میزدم.  -

 

 شاید یعد از یه ساعت از حموم میاد بیرون و با حوله روی تخت میشینه و چشم میدوزه به صفحه چشمک زن موبایل.

دستش به طرفش میره اما باز پس میکشه. به ثانیه نکشیده صدای موبایل سکوت تلخ اتاق رو میشکنه. تنها چشم 

 م پیمان. ثانیه ای بعد تلفن قطع میشه و باز چشمک میزنه.میدوزه به صفحه و اس
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 دستش رو باالخره جلو میبره و پیام ها رو باز میکنه

 سالم خانوم خانوما. کجایی که مامان پریسا دلش برا دامادش تنگ شده. -

 تنها پوزخند میزنه و پیام بعدی رو باز میکنه

 نادیا چرا جواب نمیدی؟ خوشحال نیستی؟ -

 یر لب زمزمه میکنه دارم از خوشحالی بال بال میزنم و پیام بعدی رو باز میکنهز

 از من دلخوری؟ چرا نه جواب زنگ هام رو میدی نه تلفنم رو؟ ?نادیا خوبی؟ چیزی شده -

 حوصله خوندن پیام های بعدی رو نداره. قسمت ارسال پیام رو باز میکنه و تنها مینویسه

 .امشب نیا و نپرس چرا -

 به ثانیه نکشیده گوشی زنگ میخوره اما فقط نگاهش میکنه و ثانیه ای بعد پیام جدید

منظورت چیه؟ چرا اینجوری میکنی؟ هوس بازی کردی؟ میفهمی چی میگی؟ چرا نباید بیام. مگه ما همینو  -

 نمیخواستیم؟ 

 به ثانیه نکشیده اس ام اس بعدی میرسه

ره ناز میکنه. هی روزگار. میبینی حال ما رو. شب منتظرم باش با کت شلوار آها حاال فهمیدم عروس خانوم دا -

 کروات. فقط لباست چه رنگیه ست کنم؟

اشک روی گونه اش سرازیر میشه و تنها تلفن رو زیر بالشت میذاره و میره سمت کمد لباسش و درست مثل بچگی 

بره، خودش رو ته کمد و بین لباس های شب بلند هاش که مامان ازش میخواست حاضر شه تا جایی که دوست نداره 

مخفی میکنه و آروم در کمد رو از داخل میبنده و سرش رو توی لباساش فرو میکنه و صداهای توی گوشش کم کم 

 بلند و بلند تر میشه.

 اه میگن همه رو برق میگیره ما رو چراغ نفتی حکایت همینه.  -

 خجالت بکش نانادی. از خداتم باشه. -

 اگه نباشه کی رو باید ببینم؟ -

 همه براش سر و دست میشکنند. میدونی چند نفر منتظر یه اشاره اش بودن؟ -

 ولم کن مامان. من از آدمای لنگه این متنفرم. از دماغ فیل افتادۀ ته استکانی. -

 تو اگه جاش بودی که خدا رو هم بنده نبودی. لیاقت داشته باش نگهش داری. -

 سالمه ها. هنوز دهنم بو شیر میده ها. ها کنم ببینی؟ 31من همش  مامان -

اشکان از هر نظر بهترین گزینه ست. هم خونواده اش سطح باالن هم از نظر مادی و فرهنگی به ما میخورن هم  -

 وجهه خودش یه چیز دیگه ست. هم آقا ست. هم همه چی تموم. کم کسی نیست خصوصا با این تزی که داده. دیگه

 چی میخوای؟

ولمون کن بابا. همچین میگه تز هر کی ندونه فکر میکنه راه درمان سرطان رو پیدا کرده. چهار تا فرمول چیده  -

 دنبال هم یه دارو درست کرده حاال رو چهار تا جک و جونور یه نیمچه جوابی داده دیگه فکر کرده خبریه. 

 گربه دستش به گوشت نمیرسه میگه پیف پیف.  -

آره چه گوشت مرغوبیم هست. با اون عینک ته استکانی و قیافه شکل کتابش. من حوصله این مراسم شر و ور رو  -

 ندارم. بگین یکی دیگه رو برا همراهی کردنش تو مراسمه جاییزه پلنگ صورتی پیدا کنه. دلتون خوشه به قران.
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از سرش بیرون کنه. اما دوباره صدایی بلند  با حرص سرش رو چند بار تکون میده و سعی میکنه افکار مزاحم رو

 میشه.

 واقعا بهت تبریک میگم نانادی جان. میدونم خیلی زحمت کشیدی برای چنین رتبه ای. بهت افتخار میکنم. -

تصویر در حال دندون قروچه کردن خودش یه بار دیگه جلو چشمش میاد و دوباره همون حرف رو تو ذهنش تکرار 

 میکنه

 سال سیا تو بهم افتخار نکنی. مرتیکه مزخرف حال به هم زن. میخوام صد

 فکر نمیکردم انقدر بیکار باشین که بیاین مهمونی و اینجور وقت تلف کردن ها. -

 برا هر مهمونی ای وقت ندارم ولی برای تو همیشه وقت دارم. اگه نمی اومدم هیچوقت خودم رو نمی بخشیدم. -

 میزنه و حالت صورتش نفرت درونش رو نشون میده. این بار عصبی افکارش رو پس

نفس کم میاره و به سختی فضایی بین لباس ها باز میکنه و سرش رو به ته کمد و خنکی دیوار نزدیک تر میکنه که 

 همون صدای مزخرف دوباره بلند میشه

 نادیا من دوست دارم. همش دارم روز شماری میکنم کی درست تموم شه که  -

روی هم به قرچ قرچ میفته. درست مثل همون روز و به ثانیه نکشیده با یاداوری پوزخند روی لبش به  دندوناش

اشکان و جواب دندون شکنش خنده جایگزین دندون قروچه اش میشه. خنده ای که به ثانیه نکشیده با اشکش قاطی 

 میشه. اما با سماجت دوباره همون جمله ها رو تو ذهنش تکرار میکنه

 و بابا جون. خدا روزیت رو یه جا دیگه بده. مثکه این کشفیات پی در پی ات رو مغزت هم اثر گذاشته اشکان.بر -

 صدای هق هقش کم کم بلند و بلند تر میشه و زیر لب زمزمه میکنه

 نه مامان. نه. جنازمم نمیذارم رو دوش اون احمق بذاری. نه.....

 

 نه. اما اینبار این صدا فقط صدای زنگ آریانا ست.دوباره صدای تلفن سکوت اتاق رو میشک

 با یه خیز از توی کمد بیرون میاد و به سمت تخت میدوه و زیر لب دعا میکنه که قطع نشه تا رسیدنش.

باالخره تلفن رو بر میداره و صدای آریانا تو اونهمه استرس و گیجی بهش آرامشی ناگهانی میده و لبخندی هر چند 

 لبهاش مینشونه. کمرنگ رو روی

تلفن به دست و تو سکوت دوباره به طرف کمدش میره و ثانیه ای بعد تو پناهگاه تنهایی هاش سنگر میگیره و 

صدای آریانا بعد از یه سکوت متقابل باالخره با لبخندی نرم که حتی از پشت تلفن هم میتونه ببینه و حسش کنه بلند 

 میشه

 ینم این خواهر بلبل زبونم بی زبون شده.نانادی خوبی خانوم خانوما؟ نب -

 با بغض تنها زمزمه میکنه سالم.

 ببینم نکنه رفتی ته چاه که صدات در نمیاد. ها؟ -

 پس کی میای؟ -

 نانادی باز رفتی ته کمد؟ بابا نفست گرفت. بیا بیرون بینم. -

که از زبونش بیرون میومد همین بود که حاال دیگه اشک میریخت و تو صداش التماس موج میزد. شاید تنها کالمی 

 مدام تکرار کنه کی میای.... کی میای....
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 ای بابا. بسه دیگه. مگه سوزنت گیر کرده که هی میگی کی میای؟  -

 خوب کی میای. -

اینبار آریانا خنده اش میگیره و اون نگاه لجباز نادیا جلوی چشمش پر رنگ میشه. شاید عمر لبخند به ثانیه هم 

 نمیکشه اما همین برای هر دو کافیه. باالخره آریانا دهن باز میکنه و نادیا ناچار تنها شنونده میشه

ببین نانادی االن واقعا نمیتونم بیام. میدونم االن باید اونجا باشم. میدونم هیچوقت کسی رو جز خودمون برا دلداری  -

که من میتونم تو رو آروم کنم تو هم میتونی من رو آروم هم نداشتیم. میدونم و درکت میکنم. چون همیشه همونقدر 

کنی. پس باور کن منم االن تو رو کم دارم ولی واقعا داغونم. االن تو شرایطی نیستم که بتونم این بازی رو هم بیام 

 تماشا کنم.

 بازی؟ یعنی واقعا فکر میکنی مامان اهل بازیه؟ اگه نیای منم از این اتاق بیرون نمیرم. -

چرا نانادی. تو میری. مثل همیشه. مامان هیچوقت نتونسته ما رو شکست بده. همیشه ما برنده بودیم. اینبار هم ما  -

برنده ایم. چون ما یاد گرفتیم چطور یه تنه با رقیب در بیفتیم. تو نانادی ای. خودت رو دست کم نگیر. تو همون 

با یه جین پاره پاره و تاپ میرفتی و نمیتونست حتی یک  دختری هستی که وقتی بهت میگفت باید لباس شب بپوشی

کلمه بهت حرف بزنه. تو همون نانادی ای که اشکان جلوت چاره ای جز الل شدن نداره. تو همون نانادی ای که 

 نگاهت میتونه هر پایی رو سست کنه. تو همونی که تاب زور شنیدن نداره و نمیشنوه. 

بازیه. هیچکس نمیتونه برای زندگی تو تصمیم بگیره جز خودت. اگه تو این بازی  نانادی باور کن که این فقط یه

 ببازی تا ته خط باختی. پس ازت جز برد انتظاری ندارم. 

اگه پیمان مرد زندگیته نذار بشکننش که امشب فقط میخوان بشکننش. امشب میخوان جلو چشمت عشقت رو مال 

مان شک کنی که عشق واقعی اولین شرطش اعتماده. امشب اگر ببازی پیمان رو یکی دیگه بخونن. مبادا یه ثانیه به پی

خودت از خودت گرفتی . نانادی باید یاد بگیری کم کم که بدون من بجنگی. من همیشه باهات نیستم تا حقت رو 

ون که بگیرم. خودت باید بگیریش. ولی بدون همیشه مثل کوه پشتت وایسادم. پس حتی اگه کنارت نبودم هم بد

 پشتت ایستادم و کافیه سرت رو بر گردونی. 

 میتونی بهم ثابت کنی؟

چیزی تو وجود نادیا سرکشی میکنه. قدرت دوباره همه وجودش رو در بر میگیره و لبخند روی لبش میشینه. انگار 

ده و در نهایت تازه یادش می افته که کی هست. که چطور تو تمام این سالها در مقابل حرف زور و بی منطق وایسا

 برنده شده.

 در کمد رو باز میکنه و با قدم های محکم بیرون میاد و روبروی آینه می ایسته و با صدایی پر قدرت 

 خیلی کار دارم آریانا. باید حاضر شم. مرسی دوستت دارم. -

 ای شیطون. بدو. فقط یهو فشار مامان رو زیر صفر نبری ها. برو فدات شم. خوش بگذره. -

 حتما میگذره. بای بای. -

 

 شب رو نشون میداد و سر و صدایی که از طبقه پایین می اومد نشون میداد که مهمونها اومدن.  9ساعت 

نادیا با لبخندی روی صورتش برای بار آخر خودش رو توی آینه نگاه میکنه. آرایش بی نقصش با موهای فر رها 

 کرده بود.شده دورش نگاه اون جنگل سبز رو وحشی تر 
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نگاهش پایین تر روی لباسش خیره میمونه و خنده پر صداش رو به زور خفه میکنه و پشت به آینه دمپایی های ال 

 انگشتی سرمه ای سفیدش رو پاش میکنه و از در اتاف بیرون و به سمت طبقه پایین میره.

..... 

ه میمونه. لبخندش عمیق تر میشه. این بار جذابیت پیمان به بوی عطر نادیا سر بر میگردونه و روی صورت نادیا خیر

 نادیا و لباسش صد برابر تو چشمش میاد. همون نادیای بی قید و رها و راحت و دوست داشتنی.

 نگاهش رو با لذت روی سارافن جین نادیا میدوزه و یاد دختر بچه های سرتق مامانا می افته.

با دیدن چشمای غرق شیطنت و لجباز نادیا به پریسا، لبخندش عمیق تر  نگاه پریسا روی نادیا ثابت میمونه و پیمان

 میشه.

 جدال بین نگاه پریسا و نادیا با هم تا رسیدن نادیا به پایین پله ها و رسیدنش توی سالن ادامه پیدا میکنه.

های عصبی مادر در با ورودش به سالن لبخند پیروزمندانه ای روی صورت پریسا میزنه و بی خیال از کنار زمزمه 

مورد لباس و دمپاییش رد میشه و مستقیم از مقابل اشکان که روی پا بلند شده بود رد میشه و پریسا و رامین رو هم 

رد میکنه و مقابل شیرین و شهال می ایسته و به سمت شیرین جون میره و با لبخند بهش سالم میکنه و روش رو 

می و کمی طوالنی میکنه و بعد دوباره به سمت شهال بر میگرده و تنها دستش میبوسه و بعد با پیمان سالم علیکی صمی

رو دراز میکنه و سالم میکنه. شهال کمی فاصله رو کم میکنه تا گونه اش رو ببوسه که نادیا خودش رو به نفهمی میزنه 

مقابل بقیه خیلی سرد و با  و رو میکنه به طرف پیام پدر پیمان و دستش رو دراز میکنه و سالم علیک گرمی میکنه. از

نوک انگشت دست میده و رد میشه. در آخر به طرف اشکان کمی نزدیک میشه و تنها سرش رو کمی خم میکنه و 

سالم میکنه و لبخندی پیروز به پریسا میزنه و دوباره راه اومده رو بر میگرده و خودش رو کنار شیرین جون جا میده 

 قرار میگیره. و به این ترتیب درست کنار پیمان

 پیمان سرش رو کمی نزدیک میکنه و آروم زیر گوش نادیا زمزمه میکنه:

 غلط نکنم یه کاری کردی که پریسا جون به خونت تشنه شده. خودت بگو چه آتیشی سوزوندی باز؟ -

ا کمی به نادیا مخصوصا با صدایی کمی بلند تر از معمول میحنده و بعد چشم میدوزه به پیمان و سرش رو مخصوص

 صورت پیمان نزدیک میکنه و زیر لب:

من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اصال به من میاد این کارا؟ ولش کن. میخواست تو خونه خودمون مثه دلقکا با کت دامن مثه  -

مهمونای صد سال یه بار بیام و سیخ بشینم. برا همین خون خونش رو داره میخوره. تازه تو باید خوشت بیاد که اومده 

 ه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟دیگه... ن

 شهال رو به نادیا شروع به حرف زدن میکنه و نادیا اجبارا سرش رو به طرفش بر میگردونه

 مثکه نادیا جون با آقا پیمان خیلی جورن. عجیبه با این اختالف سنی و طرز فکر. -

 پریسا بدون اینکه به نادیا مهلتی برای بل گرفتن بده ادامه حرف شهال رو میگیره و:

هال من همیشه گفتم پیمان جان و نادیا دو روی سکه اند. اصال زمین تا آسمون با هم فرق دارن. نادیا شوخ و سر ش -

 زنده و پر انرژیه. درست بر عکس پیمان. نادیا مثل بچه پیمان میمونه. 

 نادیا حرصی و عصبی اخماش رو تو هم میکشه و دهن باز میکنه که پریسا مهلت نمیده.

 تخاب پیمان جان بی نقص و حرفه شهال. کمند رو که یادته؟ دختر سارا. واقعا ان -
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آره آره. ماشاال چقدر هم به هم میان. کمند هم خانومه. هم لباس پوشیدنش هم راه رفتن و حرکات و رفتاراش  -

 کپی پیمان جانه. خیلی به هم میاین پیمان جان. واقعا انتخابت بی نظیره.

 و گر گرفته انگار که روی میخ نشسته باشه برای ثانیه ای چشم میدوزه به نادیا.اینبار پیمان هم عصبی 

حاال اون جنگل همیشه سبز طوفانی شده. با نگاه سعی میکنه نادیا رو آروم کنه و رو به شهال و پریسا نگاهش رو 

 میگردونه و:

 فکر میکنم اشتباهی شده. کمند فقط یه دوست خانوادگیه. نه انتخاب من. -

 اینبار شیرین که تازه معنی تمام این حرفها رو درک کرده رو به پریسا:

پریسا اصوال آدمها همیشه نقطه مقابلشون رو انتخاب میکنن. وقتی دو نفر کامال شبیه هم باشن تو زندگی مشکالت  -

انتظار دارن طرف سر راهشون خیلی زیاده. بعد هم سن دختر و پسر وقتی به هم خیلی نزدیک باشه بدتره. هر دو 

 مقابل کوتاه بیاد و این خیلی وقت ها مشکل ساز میشه.

 پریسا رو به شیرین و با لحنی قاطع:

 ولی شیرین من و رامین هیچکدوم اختالف سن زیاد رو نمیتونیم بپذیریم. برامون قابل درک نیست.  -

 نادیا حرصی بین حرفشون میپره و رو به پریسا:

 نفر به هم عالقه داشته باشن همه این بحث ها فقط حرفه.  ولی مامان وقتی دو -

 این بار اشکان خودش رو وسط بحث میندازه و رو به نادیا:

ولی به نظر من کامال حق با پریسا جونه. عشق و این حرفا کشکه. چهار روز که بگذره و زن و مرد برا هم عادی  -

ال راه دوری نریم فرض کن خود تو دلت میخواد بری سینما، بشن این اختالف سنی تازه خودش رو نشون میده. مث

پارک، شهر بازی یا مثال آهان یادمه عاشقه مسابقه دو رو جدول بودی.... میخوای رو جدول راه بری اون وقت فرض 

و کن با یکی دو برابر سن خودت ازدواج کرده باشی. کدوم این کارا رو حاضر بکنه؟ مثال فکر کردی میذاره تو از ر

جدول راه بری که هر کی هم دید بگه بچه شو نگا چه با نمکه. یا مثال فکر کردی باهات میاد شهر بازی سوار قطار 

 وحشت میشه که جیغ بکشه. تصورش هم خنده داره.

 نادیا با حرص رو به اشکان میکنه و با پوزخند:

رط ببندم تا حاال یه بارم نرفتی شهر بازی. یا یه نه که مثال جنابالی همسن و سال من اهل این کارا هستین. حاضرم ش -

بارم از رو جدول کنار خیابون حتی راه هم نرفتی چه برسه به مسابقه دو گذاشتن. اما همین آقا پیمانی که اینجور اتو 

 کشیده و با کت شلوار داری میبینیش رو جدول کنار خیابون با من مسابقه دو داده.

 تو چشمای نادیا میخونه و وسط حرفش میپره:پریسا عصبی برق پیروزی رو 

اونم برانکه گفته بچه ای دلت خوش بشه. وگرنه تو تازه وقت عروسک بازیته ولی آقا پیمان نهایت تا یکی دو سال  -

دیگه باید بچه دار بشه که حوصله بازی کردن و انگ و ونگ بچه شو داشته باشه ال اقل وگرنه یه هفت هشت سال 

شاید تو یه کم بزرگ بشی و وقت ازدواج و بچه دار شدنت بشه حاضرم شرط ببندم بچه ات رو یه روز  دیگه که حاال

ببری خونه آقا پیمان به یه ساعت نکشیده میخواد بگه جمع کنین برین خونه تون کالفه ام کرد انگ و ونگ بجه تون. 

 ره که پیمان جان دومیش باشه.سالگی کدوم مردی حوصله بچه دا 6 15البته حقم داره ها. واال تو سن 

رو داشته باشه. دیر میشه برا بچه  2 03راستی شیرین تا دیر نشده براش دست باال کنین دیگه کمند هم فکر کنم 

 دار شدنش ها.
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پیمان عصبی از روی مبل بلند میشه و به طرف دستشویی میره و نادیابا وحشت ثانیه ای به پیمان و ثانیه ای به شیرین 

 یدوزه.چشم م

 شیرین با لبخند و اعتماد به نفس کامل رو به پریسا

پیمان که گفت پریسا جان. کمند فقط یه دوست خانوادگیه. پیمان انتخابش رو چند ماهی هست کرده و ایشاال به  -

 وقتش برا صحبت کردن هم میریم.

و سرش رو به مسیر روبرو و جاییکه نادیا ناگهان از درون نفسش آروم میشه و لبخند کمرنگی روی صورتش میشینه 

 ثانیه ای قبل پیمان از دید خارج شده میدوزه و چشم انتظار برگشت پیمان میشه.

چند دیقه ای سکوت بر قرار میشه و بعد پریسا که پیمان رو با صورتی خیس و نگاهی کالفه در حال وارد شدن 

 بار با لبخند رو به اشکان میکنه و:دوباره به پذیرایی میبینه مهره بعدی رو حرکت میده و این

 خوب اشکان مامان و روی کلمه مامان تاکید میکنه و : -

 دارویی که ساخته بودی به کجا رسید. به تولید رسیده؟ -

 نادیا چشم میدوزه به پریسا و با پوزخند حرف پریسا رو قطع میکنه و 

ور آزمایش شده بود که تازه یه سه تاییشم مرده بودن. آخه ای بابا مامان جان اون دارو که رو چهار تا جک و جون -

 کدوم دیوانه ای حاضره با دیدن چنین نتیجه ای موش آزمایشگاهی این بشه. 

تو هم دلت خوشه ها اشکان. بابا برو یه داروخونه بخر وایسا پشت میز دوات رو بفروش دیگه. بدبخت مردم چه 

 گناهی کردن.

شهال حرص میخورن و نادیا با بدجنسی میخنده. چون میدونه این پروژه هنوز به جایی  اینبار اشکان و پریسا و

 نرسیده و داره هنوز هم رو جک و جونور آزمایش میشه.

 پریسا اما کوتاه نمی یاد و رو به شهال:

که به اینجا رسیده  وای شهال به خدا همیشه تو خونه ما حرف اشکانه. واقعا از اول میدونسته دنبال چیه و تو این سن -

 ببین یه چند سال دیگه چی میشه. 

نادیا هم دخترمه ولی رشته حقوق کجا داروسازی کجا. آینده این رشته کجا اون کجا. هر کسی نمیتونه داروسازی 

قبول بشه. تازه مثال نادیای من از در دانشگاه که تو رفت دیگه نخونه هم تا آخرش میره. تازه نهایتش فکر کردی 

ه؟ میشه مثه آقا پیمان دیگه. صبح بره دانشگاه با بچه های مردم سر و کله بزنه و نون بخور و نمیر معلمی بخوره چی

یا دیگه نهایتا با عرضه اش میشه باز پیمان جان که یه پروانه ای بگیره و هر روز زن و شوهرا بیان تو دفترش شاخ و 

 مون. شونه بکشن که چیه میخوایم طالقمون رو بگیری برا

 اینبار پیمان واقعا از کوره در میره و دهن باز میکنه و با لحنی به زور آروم نگه داشته:

پریسا جون وکالی دسته اِنُم میرن پرونده طالق و خانواده قبول میکنن. اگر منظورتون به منه که باید بگم من دو تا  -

اهی حداقل ده میلیون برام میاره که تازه فقط نظارت کار حقوقی تو دو تا شرکت بازرگانی قبول کردم که هر کدوم م

کنم و سالی دو تا سه تا پرونده کاریشون رو انجام بدم. بعدمن میرم دوره شش ماهه تو خارج از کشور سالی یه بار 

 استاد کار گروه میشم بر میگردم اینجا تا کمر برام دوال راست میشن. من اگه میرم تو دانشگاه تدریس میکنم برای

پولش نیست برای وجهه کاریشه. . فکر میکنم گاهی این برداشت های غلط ما ناشی از عدم اطالع کافی در مورد یه 

رشته باشه. البته به شما خرده نمیگیرم چون واقعا آشنایی چندانی با این رشته ندارین. ولی قطعا زمانیکه نادیا جان 
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شروع کنه شما هم بیشتر مطلع میشید در مورد این رشته و  درسش تموم بشه و بخواد ادامه تحصیل بده و کار رو

 حوزه کاری و غیره اش.

 نادیا با خنده رو به پریسا:

وای مامان تازه بزرگترین مزیت رشته ما اینه که با جک و جونور و آزمایشگاه و این چیزا سر و کار نداریم. بوی مواد 

دا کردن از رو نسخه های خرچنگ غورباغه این دکترا و تو کیسه شیمیایی دائم تو مغزمون نیست. یا مشغول دارو پی

ریختن دوا برا مردم نیستیم. شغلمون کالس داره. با کت شلوار و عطر و ادوکلن میریم اینور اون ور. سر و کارمونم 

 با ویروس و میکروب نیست که یه خط در میون مریض باشیم.

 وی مبل بلند میشه و پریسا اینبار واقعا کم میاره و با حرص از ر

 ببخشید من برم یه سر به غذاها بزنم که کم کم شام بخوریم. -

 شهال هم سریع از روی مبل بلند میشه و شیرین زیر لب و آروم رو به پیمان:

کارت غلط بود. ازت انتظار بیشتری داشتم. این طرز برخورد یه استاد دانشگاه که لقب دکتر رو با خودش یدک  -

ادعای سوادش میشه نبود حاال هر چقدر هم که دلخور بودی نباید به کسی که جای مادرته حتی به زبون بی  میکشه و

 زبونی بگی تو نمیفهمی.

 بعد آروم از روی مبل بلند میشه و رو به نادیا هم زیر لب زمزمه میکنه:

ت تو یکی دیگه رو به تالفی نکوب. فکر احترام اشکان و رشته اش رو نگه دار. اگه کسی از تو و رشته ات ایراد گرف -

میکردم انقدر بزرگ شدی که برا زندگیت خودت بتونی تصمیم بگیری پس رفتاری از خودت نشون نده که هم من و 

 هم دیگران باور کنن که هنوز تو دنیای لج و لجبازی های کودکانه ای.

 اشکان رو با هم تنها میگذاره.بعد آروم به سمت آشپزخونه میره و پیمان و نادیا و کمی دورتر 

 

 

ساعتها از رفتن مهمونا گذشته بود و نادیا عصبی صداش رو سرش انداخته بود و با پریسا بحث میکرد و رامین هم بی 

 خیال و به بهانه خستگی رفته بود تو اتاق که بخوابه.

شم یا قید پیمان رو میزنم فکر خنده مامان حرف آخرمه اگه فکر کردی با این کارا من کوتاه میام یا مجاب می -

داریه. من پیمان رو دوست دارم. برامم اصال اهمیتی نداره که چند سال از من بزرگتره یا هر چیزه دیگه ای. پس 

 باهاش کنار بیاین. چون انتخاب من اینه.

آخر منم اینه که من و  چه غلطا. هر چی بزرگتر میشین زبونتون دراز تر میشه. اون از داداشت اینم از تو. حرف -

بابات مخالف صد در صد این ازدواجیم. اگه بی رضایت ما میخوای ازدواج کنی به سالمت ولی رفتی پشت سرت رو 

 هم نگاه نکن. شب به خیر.

 پریسا پله ها رو باال میره و از مقابل دید نادیا کم کم بیرون میره اما نادیا با اشکایی که حاال آروم آروم روی صورتش

سرازیر شدن همون جا روی مبل ولو میشه و چشم میدوزه به نقطه ای روی سقف و به تمام سالهای بچگی و نوجوونی 

 و حاال جوونیش فکر میکنه. 

.... 

روزها انقدر سریع گذشته بودن که باورش هم برای همه سخت بود. نادیا درگیر درس بود و کالس های آمادگی 

ثبت نام کرده بود. آریانا خودش رو درگیر کار کرده بود و انگار قید ازدواج رو به کل ارشدی که به پیشنهاد پیمان 
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زده بود. مانی و کمند حاال رفت و آمدشون بیشتر شده بود و البته تنها دو تا دوست بودن و بیشتر مانی شنونده بود و 

 کمند هر زمان دلش گرفته بود بهترین فرد برای آرامشش مانی بود.

رگیر از یه طرف کار روزمره خودش بود و از طرف دیگه کمک به نادیا برای آماده شدن برای کنکور. پیمان د

ساعتها وقت میگذاشت تا سواالی نادیا رو جواب بده و آخر هفته ها گاهی یه ساعتی وقت پیدا میکردن تا به دور از 

 هر فکری برن بیرون و ساعتی با هم خوش باشن.

میگذشت و پیمان با نادیا قرار گذاشته بود که اگر نادیا فوق قبول بشه باالخره بیاد و با پریسا  ماهی از اون مهمونی 6

 خودش صحبت کنه و ازش اجازه بگیره تا برای خواستگاری نادیا بیان.

بابک هنوز هم بهترین دوست نادیا و سارا بود و حاال گاه گداری زمزمه هایی از زبون سارا و بابک میشنید که 

تونست تنها نشونه عالقه شون به هم باشه. عالقه ای که هنور بابک یا فرصت رو برای بیانش مناسب نمیدید یا می

 قدرت ابرازش به سارا رو نداشت. 

..... 

 ای بابا دختر خوب دو دیقه آروم بگیر. نهایتا قبول نمیشی دیگه. اینهمه باال پایین پریدنت دیگه چیه؟ -

وونه میشم. اگه قبول نشم باید یه ساله دیگه دوباره بشینم و تو سر خودم بزنم تا قبول بشم. تازه وای آریانا دارم دی -

 پیمانم با مامان حرف نمیزنه.

 آها پس دردت رو بگو بابا. میگم از تو این خر خونی ها بعید بود نگو شرط و شروط گذاشتن براتون آقاتون. -

 بخند.مرگ. خیلی نا مردی آریانا. به خودت  -

 برو فدات شم. برو بخواب. جوابا اومد من نگاه میکنم میام بهت میگم. -

 برو بابا. دلت خوشه. خواب کجا بود. فکر کردی اصال خوابم میبره االن. -

..... 

تا میس کال و اس  13خودش رو تو اتاق حبس کرده بود و در رو روی هیچکس باز نمیکرد. شاید تلفنش بیشتر از 

 طرف پیمان گرفته بود اما حتی دستش رو هم به طرفش دراز نکرده بود.  ام اس از

هنوز هم گاه گاهی صدای آریانا و مانی از پشت در میومد اما نادیا حاضر نبود یک کلمه هم حرف بزنه. فقط صدای 

 هق هقش بود که سکوت اتاق رو میشکست.

ینجور زار میزنی. به درک که قبول نشدی اصال. اه. بس کن نانادی. خواهر گلم آخه مگه آسمون به زمین اومده که ا -

 دیگه. جون آریانا این در رو باز کن. بابا نفست برید انقدر زار زدی.

 ای بابا نادیا کوتاه بیا دیگه. به جون مانی در رو باز نکنی میشکنمش ها.  -

ده اش میگیره. خنده ای که بین هق هق هاش نادیا با تمام ناراحتی با حرف مانی و تصور مانی در حال شکستن در خن

 کامال مشخص میشه.

 مانی با خنده پیروزی دوباره به در نزدیکتر میشه و :

خندیدی خندیدی. باز کن در رو. بسه دیگه. بابا اصال گور پیمان کرده. خودم میام میگیرمت اونم تا کجاش بسوزه.  -

 اب و حال کن.ازت هیچ مدرکی هم نمیخوام. تو فقط بخور و بخو

 جنابالی خیلی بیجا میکنی نگاه چپ به زن من بکنی.-

 مانی ناگهان به عقب بر میگرده و متعجب به پیمان نگاه میکنه و 
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 تو ...تو اینجا چیکار میکنی. از دیوار پریدی؟  -

 نخیر با اجازه تون از در اومدم. -

 به پیمانمانی با خنده ای موذی صداش رو کمی پایین میاره و رو 

 باز شما چشم پریسا جون رو دور دیدین. -

 جنابالی هم که مثکه چشم من رو دور دیدین. -

 صدای هق هقش رو به زور خفه میکنه و گوشش رو به در میچسبونه تا مبادا حتی یک کلمه رو هم از دست بده.

 مانی با خنده سرش رو به در نزدیک میکنه و ناگهانی با صدای بلندی 

های فضول خانوم صدا یار به گوشت رسید گریه یادت رفت؟ یا فضولی و گوش وایسادن امون نداد؟ برا ما که در آ -

 رو باز نکردی بیا برا شاخ شمداد باز کن بلکه چشمش تو رو ببینه ما رو نفله نکنه.

مگه مغز خر خوردم که  بابا قربونت چرا اینجوری نگا میکنی. من غلط بکنم چشم به ناموس شما داشته باشم. اصال

 بیام این زبون نفهم رو بگیرم. آقا مال خودتون.

 از خداتم باشه. حاالم به سالمت. پاشو برو میخوام با زنم تنها باشم. -

 بابا کوتاه بیا تو ام ها. زنم زنم.... هر وقت بهت دادنش بیا برا ما شاخ و شونه بکش. -

 و هق هق نادیا تو اتاق میپیچه.ثانیه ای بعد دوباره سکوت برقرار میشه 

 نادیا حانوم؟ گلم؟ در رو باز کن فدات شم. -

 نادیا تنها سکوت میکنه و هق هقش بلند تر میشه.

نادیا خانوم. قشنگم. باز کن دیگه. دلم برات تنگ شده. برا نگات، صدات. باز کن دیگه. آخه مگه چی شده که  -

. فدای سرت. من که میدونم تو همه سعی ات رو کردی. برا من مهم فقط اینجور گریه میکنی. قبول نشدی که نشدی

 همین بود که به خاطر من نشستی این کتابا رو خوندی. باز کن فدات شم.

 در رو بی هیچ حرفی باز میکنه و خودش دوباره روی زمین و درست پشت در کز میکنه.

یفهمه نادیا پشتش نشسته. آروم پاشو میذاره تو اتاق. هنوز در پیمان آروم در رو باز میکنه که در نیمه گیر میکنه و م

رو نبسته صدای پاشنه های کفشی روی سنگفرش طبقه پایین میپیچه. پا سست میکنه که پریسا از پیچ پله رد میشه و 

 ثانیه ای بعد با صورتی به اخم نشسته روبروی پیمان می ایسته.

 اه التماسش میکنه.پیمان ثانیه ای بهش چشم میدوزه و با نگ

پریسا ثانیه ای نگاهش رو به پیمان میدوزه و با حرص در اتاق خوابش رو باز میکنه و بعد محکم در رو میبنده و 

 پیمان سرش رو پایین میندازه و وارد اتاق میشه.

 

روم بلند میکنه و خیره در رو همونجور نیمه باز میگذاره و پشت در روبروی نادیا روی دو زانو میشینه و سر نادیا رو آ

 به چشماش چند ثانیه نگاه میکنه. انگار میخواد حرفای نگفته زیادی رو با همون نگاه به نادیا بزنه. 

نادیا گریه اش بلند تر میشه و دست پیمان رو پس میزنه و دوباره سرش رو توی زانوهاش فرو میکنه که صدای 

 زمزمه پیمان هق هقش رو به سکوت تبدیل میکنه
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نادیا؟ قشنگم؟ جون پیمان گریه نکن. دیوونه میشم به خدا. طاقت دیدن اشکاتو ندارم. آسمون که به زمین نیومده.  -

به خدا من قصدم از گذاشتن اون شرط و شروط فقط این بود که ببینم انقدر دوسم داری که حاضر بشی کسل کننده 

 ترین کار تو زندگیت رو به خاطرم بکنی یا نه.

نادیا. وگرنه مگه میشه برای رسیدن به تو شرط گذاشت؟ مگه عقلم کمه؟ آخه تو چه فکری کردی فدات  باور کن

شم. منی که یه روز صدات رو نشنوم دیوونه میشم مگه عقل از سرم پریده که برا خواستگاری کردن تو برات شرط 

 بذارم.

فکر کردم که شاید فقط بهم عادت کردی. شاید شاید باورت نشه ولی انقدر از من سری که تو این چند ماه بارها 

انقدر عاشقم نباشی. آخه من چیزی ندارم در مقابل تو. یه مردی که به قول مامانت دیگه پیر شده. منی که از شور و 

سرزندگی تو زندگی میگیرم. منی که تو نباشی میشم یکی مثل آریانا یا مانی. سرد و بی حوصله. اگه میخندم تو 

ه پا به پات میدوم تو بهم قدرتش رو میدی. برا همین میخواستم باور کنم که تو هم عاشقمی. کم چیزی باعثشی. اگ

نبود برام نادیا. با همه وجودم دوستت دارم انقدر که حاضر نیستم حتی یه ثانیه پشیمونی و غم رو تو نگات ببینم. باید 

 کج خلقی ها و اخم و تخم هام. میفهمیدم که واقعا انتخابت منم. با همه ایرادام. با همه 

راه دیگه ای جز این برا فهمیدنش نداشتم. وگرنه چه اهمیتی داره که تو مدرک فوق داشته باشی یا نداشته باشی. 

 کنکور قبول بشی یا نشی. 

. اینا یه چیزای کامال شخصی هست. چیزایی که تو خودت باید در موردشون تصمیم بگیری و ببینی میخوایشون یا نه

 من کی باشم که بخوام مجبورت کنم. اونم به چیزی که اصال بهش اعتقادی نداری.

دوباره سر نادیا رو باال میگیره و آروم بوسه ای روی چشماش میزنه و با دست اشکاش رو پاک میکنه و با لبخندی 

 دوباره چشم میدوزه به نادیا

ت یه دنیا شور و شیطنت ببینم. نمیخوام دیگه گریه کنی. حاضرم جونم رو بدم تا همیشه رو لبات خنده و تو چشما -

 این تنها خواهشمه. 

 حاال همه بهم میخندن. میگن عرضه نداشت قبول شه. به شیرین جون چی بگم؟ -

پیمان ناگهان رنگ نگاهش پر از خشم میشه و با لحنی محکم رو به نادیا و در حالیکه بازوهاش رو تو دست میگیره، 

 میکنهآروم زمزمه 

این خصوصی ترین مسئله زندگی توست. چیزی که حتی منم اجازه اظهار نظر در موردش رو ندارم چه برسه به  -

دیگران. همه بیجا میکنن حرفی بزنن. به مامان من هم ربطی نداره این مسئله و مطمئن باش حرفی هم نمیزنه. دلم 

 جا همین لحظه همه چیز رو فراموش کن. نمیخواد راجبش دیگه حرفی بزنیم یا بهش فکر کنی. همین 

 بعد با لبخند کنار نادیا روی زمین میشینه و ادامه میده

فعال یه فکری کن ببین چطوری از جلو پریسا جون رد شه این شوهر آینده ات که پریسا جون سر از تنش جدا  -

 نکنه.

 نادیا ناگهان اخم عمیقی روی صورتش میشینه و رو به پیمان

 اومده؟مگه  -

از شانس منه بیچاره اوهوم. این خانوم گل هم که هر چی زنگ زدیم و پیغام براش فرستادیم جوابمون رو نداد.  -

 این دل دیوونه ام که منتظر یه بهانه تا بدو بدو بیاد این وری. اینم آخر عاقبتمون. 
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گاهش رنگ میگیره و از جا بلند میشه و نادیا ناگهان همه چیز رو فراموش میکنه. دوباره اون خنده و شیطنت تو ن

 دست پیمان رو میگیره و

هیچوقت به عشقم شک نکن. تو اولین و آخرین کسی هستی که اینجا پا گذاشتی پس مطمئن باش تا تهش باهاتم.  -

 بیا پشت من پسر گلم. خودم هواتو دارم.

 ه زمزمه میکنهپیمان با خنده دست میندازه پشت دو طرف کمر نادیا و نادیا با خند

 پایۀ قطار بازی هستی؟  -

 پیمان خنده سرخوش و بلندی سر میده و نادیا هم در پاسخ خنده ای بلند میکنه و زیر لب زمزمه میکنه

 من میگم دو دو تو بگو چی چی. -

 نادیا و پیمان با خنده از در اتاق بیرون میان که مانی سر پله ها سر و کله اش پیدا میشه و با خنده و بلند رو به

میبینم که طرف مهره مار داره و صدا خنده تون تا هفت تا خونه اونور ترم میاد. ای خاک تو سر شوهر ندیدت که  -

 تا گفت میاد میگیرتت نیشت وا شد.

 پیمان با خنده و در حالیکه دستش رو کمی بیشتر دور کمر نادیا فشار میده 

 نمیکنم. من نیشم باز شده که نادیا خانوم قبولم داره. دنیا رو هم بگردم لنگه اش رو پیدا -

 صدای پریسا دست پیمان رو شل میکنه و خنده رو لب نادیا رو بی حالت میکنه و مانی رو متعجب

 دختر من بی کس و کار نیست که خودش تنهایی بخواد کسی رو قبول کنه یا نکنه. -

یسا رو با هم مقایسه میکنه و به این نتیجه میرسه که قطعا نادیا این پیمان ثانیه ای تو ذهنش ناخوداگاه نادیا و پر

سرسختی ها و نگاه وحشی و لجاجت هاش رو از پریسا به ارث برده. پس با لبخند و انگار داره با نادیا حرف میزنه تا 

 مجابش کنه رو به پریسا سرش رو بلند میکنه و چشم میدوزه به چشماش و محکم

ته پریسا جون. من همچین جسارتی نمیکنم. ولی همه تالشم رو برا بدست آوردن نادیا خانوم میکنم. اون که صد الب -

چون نمیتونم ازش بگذرم. میدونم خیلی کمتر از نادیا هستم ولی این دل این چیزا سرش نمیشه. امیدوارم شما هم 

دخترتون رو خوشبخت کنم. به قول خودتون باهام راه بیاین. هر امتحانی باشه میدم تا بهتون ثابت کنم که میتونم 

انقدر سنم باال هست که رو احساسات نوجوونی و خامی و سرگرمی عاشق نشده باشم. امیدوارم بهم این فرصت رو 

 بدین.

 پریسا کوتاه میاد و پیمان لبخند میزنه. نادیای بزرگ مجاب شده. شک نداشت که برنده ست. 

این به این معنا نیست که قبولتون کردم. چون هنوز هم معتقدم برای نادیا موردای  میتونید شام با ما باشید. ولی -

خیلی بهتر از شما هست. ولی در خونه ام همیشه به روی مهمون باز بوده و ادب حکم میکنه وقت شام کسی گشنه از 

 خونه ام بیرون نره.

 برام افتخار کنار شما و دختر گلتون حتی یه لیوان آب بخورم. -

 در ضمن سعی کنید رفتارتون با سنتون تطبیق داشته باشه. -

 پیمان لبخندی به روی نادیا میزنه و بعد نگاهش رو به پریسا میدوزه و 

این یه مورد رو متاسفم. یه ثانیه خنده نادیا به کل برداشت آدمها از رفتارم و احیانا تمسخرش می ارزه. با نادیا که  -

 ره.هستم سن و سالم یادم می

 پریسا عصبی از کنارشون میگذره و تنها زیر لب زمزمه میکنه سر میز منتظرتونیم.
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نادیا با خنده از کنار پیمان رد میشه و روی هره کنار نرده میشینه و سر میخوره تا پایین پله ها و پیمان با وحشت 

 چشماش رو میبنده تا این حرکت کودکانه و پر خطر نادیا رو نبینه.

 .... رسیدم پایین ترسو. چشماتو وا کن.هی هی -

 

 آریانا ثانیه ای به نادیا نگاه میکنه و دوباره همون جواب تکراری

 نه نادیا افتضاحه. -

 وای آریانا خفه ام کردی. اصال نخواستم کمکت رو. برو دست شما درد نکنه. من خودم یه لباس پیدا میکنم بپوشم. -

سلیقه نداری. ور میداری یه دونه از اون تاپ شلوارای پاره پوره تو میپوشی رو دستمون  نه به جان تو نمیشه. تو که -

 میمونی. بذار کارم رو بکنم بلکه بندازیمت بیخ ریش این پسره و خالص شیم از دستت.

 دمه.خیلی پر رویی. میگم ها من خواهرتم نه اون. تازه پیمان همه جوره من رو دوست داره محض اطالعت کشته مر -

ای بابا دختر خوب اون که فقط حرفه. باور نکن بابا. من روزی به هزار نفر میگم عاشقتم مگه گرفتمشون یکیشون  -

 رو تا حاال؟ بذا کارمو کنم. بچرخ بینم.

 برو بابا خل و چل. -

 ادب مدبم که تعطیله. خجالت بکش من جای باباتم. -

فقط میخنده. امروز خوشحاله رو ابرا سیر میکنه. پیمان داره میاد نادیا دیگه کم میاره و میشینه رو زمین و 

خواستگاریش. دلش شور جواب مامان و اخم و تخمش رو میزنه ولی هر چی که هست الاقل یه قدم جلو رفتن و 

 پریسا گذاشته بیان خواستگاری. مطمئنه پیمان از پس مامان بر میاد. 

 یشینه و چشم میدوزه به نادیا و زمزمه میکنهآریانا با خنده کنار نادیا روی زمین م

چه زود گذشت نانادی. چقدر زود بزرگ شدیم. کی باورش میشه اون دختر کوچولو با موهای جنگلی گره گره  -

 فرفری انقدر بزرگ شده که حاال میخواد ازدواج کنه. 

م؟ همیشه هم به نصف نرسیده میزدی یادته شب به شب دو ساعت باهات کلنجار میرفتم تا بذاری موهاتو شونه کن -

زیر گریه که تو مخصوصا همه حرصت رو سر موهام خالی میکنی و دردم میاری. اوف گاهی دیوونه میشدم بس که 

 واس خاطر شونه کردن موهای جنگلی خودت باید دو ساعت قربون صدقه ات میرفتم.

مو شونه کردن و با ژل سر و تهش رو هم میارم جای  حاال تابلو نکن آریانا ولی هنوزم که هنوزم عزا میگیرم سر -

 شونه کردن.

میگم چرا بیشتر وقتا عین این جنگل فرار کرده هایی نگو ای ای ای.... نانادی تنها آرزوم خوشبختی تو ست.  -

بود میدونم پیمان انقدر دوستت داره که نمیذاره آب تو دلت تکون بخوره. دلم براش میسوزه. شاید اگه من قرار 

اینهمه نیش و کنایه های پریسا رو بشنوم تا حاال ده دفعه قید این ازدواج رو زده بودم. ولی به مامان هم حق میدم. تو 

 خیلی چیزا رو نمیدونی. 

نادیا خنده رو لبش کمرنگ میشه و به تبسمی شیرین جاش رو میده و آروم ضربه ای به بازوی آریانا میزنه و با 

 شیطنت

 بابا فهمیدیم مامانی هستی نمیخواد قصه ببافی. خیله خوب  -

 نه نانادی جدی میگم. من مامان رو درک میکنم و دلیل مخالفتش رو خوب میدونم. -
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 خوب به منم بگو شاید مجاب شدم. -

 نه تو رو مجاب نمیکنه. آخه تو هم تو یه دندگی لنگه مامانی. تا خودت تجربه نکنی زیر بار حرف هیشکی نمیری. -

 ولی مامان یه چیز رو نمیدونه اونم تفاوت پیمان با چیزی که تو ذهنشه.

 اوف بابا مرموز. کشتی ما رو. بی خیال بریم پارک ملت؟ -

ها؟؟؟؟؟؟؟ االن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خوبی تو؟؟؟؟؟ شب خواستگار میخواد برات بیاد اونوقت میخوای بری پارک؟ بابا  -

 باس و شامپو نرم کننده و عطر و کرم پودر داشت میچرخید اونوقت تو.هر کی بود االن تو آرایشگاه و کمد ل

 جون نانادی. -

 البد هم میخوای بری غلت بخوری؟ کوتا بیا بچه جون. دیگه بزرگ شدی. -

چه ربطی داره. وای نمیدونی چه حالی میده که. وقتی از اون باالی تپه رو اونهمه چمن غلت میزنی و میای پایین یه  -

زادی عجیبی همه وجودت رو میگیره. نفس میکشی. زندگی یعنی همین. چرا باید مثل اینهمه آدم خسته کننده حس آ

باشم. چرا باید کارایی که لذتی برام نداره بکنم؟ االن دلم میخواد فکرم از اینهمه کلنجار و دلهره آزاد بشه. خوب 

 فکر منم اینجوری آزاد میشه.

 ونی بعضی وقتا چقدر بهت حسودی میکنم. خوش به حالت نانادی. نمید -

خوب، خیلی دیگه هندونه زیر بغلت گذاشتم فسقلی. پاشو این بلوز شلوار رو امتحان کن که به تو پیرهن و کت دامن 

 و این قرتی بازی ها نیومده. بدتر بچه مردم گیج میشه.

 وشم؟هه هه. خوشم میاد زود خر فهم میشی. مامان چه حرصی بخوره. جین بپ -

کوتا بیا تو ام دیگه. اون شلوار سفیده رو بپوش با.... با.... بذار بینم.... آها این بلوز سبزه عالیه. با رنگ چشماتم  -

 ست میشه.

ثانیه ای نادیا توی کمد پنهون میشه و بعد از کلی سر و صدا و در و تخته کوبیدن با بلوز شلوار انتخابی آریانا به تن 

 ی مدل مانند برای آریانا میگیره وبیرون میاد و ژست

 چطوره؟ داری حال میکنی مدل به این خدایی میبینی. نه؟؟؟؟؟؟؟ -

اه نه نانادی. افتضاحه با این رنگ پوستت. اه. آخه پوست به اون سفیدی چطور دلت میاد این گند رو بزنی بهش.  -

 و ممنوع میکنم.من جای پیمان باشم فردای عروسی سوالر و استخر و آفتاب گرفتن ر

اه اه اه. چه شانسی آوردم شوهرم تو نیستی. برو بابا پسر جون. اینجوری زنه دو روزه طالقت میده ها. از ما گفتن  -

 بود.

 نه نانادی. برو اون شلوار قهوه ای رو بپوش. با این پوست سیاه، سفید افتضاحه. -

 اوف کشتی ما رو.  -

..... 

کروات رو باز میکنه و دوباره میبنده و در نهایت و این بار کالفه در اتاق رو باز میکنه و بی  شاید برای دهمین بار گره

 هوا وارد اتاق شیرین و پیام میشه و سرش رو باال میگیره و با چشم دنبال پدر سر میگردونه.

 کروات پدره میدوزه وبه ثانیه نکشیده اوفی زیر لب میگه و با کالفگی نگاهش رو به شیرین که در حال گره زدن 

ما رو بگو اومدیم کی برامون کروات ببنده. مامان جان من بابا رو بی خیال شو بیا این کروات منو ببند. ده دفعه  -

 بازش کردم و بستم بازم کجه.
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شیرین ثانیه ای دست از کار میکشه و به پیمان و کالفگی و استرس تو رفتارش چشم میدوزه و بی اختیار خنده اش 

 میگیره.

 پیمان اخم عمیقی روی پیشونیش میشینه و دهن باز میکنه که پیام با خنده ای پر صدا و لحنی به ظاهر شاکی

پسر به تو یاد ندادن با این سِنِّت که میخوای وارد جایی بشی در بزنی؟ اومدیم من داشتم مامانت رو میبوسیدم. تو  -

 باید اینجوری در رو باز کنی؟

با. چقدرم که شما مثال جلو ما به مامانمون نمیچسبی. اینجوری باشه که یه چشم بند باید بزنیم و کورمال بی خیال با -

 کورمال تو خونه راه بریم. 

 مامان جان من عوض خنده بیا این کروات رو ببند کلی کار دارم هنوز.

اومدم خواستگاریت چه تیپی زده بودم. اینم اه اه بابا تو چقدر بد تیپ شدی. به من نرفتی چرا یه کم؟ شیرین یادته  -

 پسره بزرگ کردی. عروسم اینو ببینه که پشیمون میشه کال.

 شیرین با یاداوری اون روز ناگهان میزنه زیر خنده و بعد از کلی تالش برای تبدیل خنده اش به لبخند ادامه میده:

ح بسته بودی. انگار تازه تو خونه ما دوزاریت افتاده آره خوب یادمه با کت شلوار مشکی یه کمربند قهوه ای افتضا -

 بود چه گندی زدی. 

پیمان، تا وقتی پاشون رو از در بیرون بذارن دکمه های کتش رو کیپ بسته بود که مبادا مثال من ببینم. حاال داشته  -

 باش گرمای تابستون و همون مثال خر تب میکنه سگ سینه پهلو.

 شیرین میپره و پیمان عصبی رو به هر دو و با صدایی بلندپیام با غر غر بین حرف 

جان من یکی این کروات منو درست کنه. هنوز گل هم  6ای بابا. حاال چه وقته تجدید خاطره ست. بابا ساعت شد  -

 نخریدیم.

اش زانو زده بود باالخره شیرین کوتاه میاد و کروات پیمان رو میبنده و بعد بوسه آرومی روی سر پیمان که مقابل پاه

 تا شیرین راحت تر بتونه کرواتش رو ببنده میزنه و زیر لب با بغض زمزمه میکنه

 خوشبخت شی مامانم. -

 

 ساعتها از نیمه شب گذشته بود و هنوز نادیا و پیمان و آریانا و حتی پریسا و رامین بیدار بودند.

دش رو پر کرده بود و شاید از بعد رفتن پیمان و خونواده اش نادیا با تمام ناراحتی ولی یه خوشحالی عمیقی تمام وجو

 بارها و بارها اون یک ساعت حضورشون رو برای خودش به تصویر کشیده بود.

هنوز هم با یاداوری صورت سرخ و عرق ریز پیمان و سر پایین گرفته اش و دسته گل بزرگ توی دستاش خنده اش 

همین بود. همین که حتی تو انتخاب گل هم ذهن نادیا رو خونده بود و حاضر میگرفت. شاید تفاوت پیمان با دیگران 

شاخه رز با  53شده بود اون دسته گل خنده دار رو فقط به خاطر یه لبخند نادیا بیاره. دسته گلی شاید بیشتر از 

بزی که جای هر رنگهای صورتی، سفید، نارنجی، بنفش، زرد، هفت رنگ و تنها یه شاخه رز قرمز. با روبان پهن س

 تزئینی رو گرفته بود.

نگاه پریسا از عصبانیت سرخ شده بود و حتی تنه آرومی هم به بازوش زده بود تا نیشش رو ببنده. اما اون عاشق اون 

دسته گل شده بود و اون لبخند کوچیکترین تشکر از پیمان بود که حاضر نبود به هیچ قیمتی حتی سبک خونده شدن 

 ازش دریغ کنه.
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پیمان سکوت رو به هر حرفی ترجیح داده بود و در مقابل تمام جنجال ها و بحث های پریسا تنها سکوت کرده بود. 

درست مثل پدر. پدر هم سکوت کرده بود و این برای نادیا عجیب بود. حتی لحظه ای فکر کرده بود بی اهمیتی 

تو خودش داشت که هنوز تو ذهنش پر رنگ وجودش باعث این سکوت بی دلیل پدر شده. اما رنگ نگاه پدر غمی 

بود. اما پریسا هر حرفی که زده بود یه من و رامیین تنگش چسبونده بود. انگار رامین الل بود و پریسا باید حرف 

 دلش رو میزد. همه چیز عجیب بود و برای اولین بار ذهن نادیا رو به خودش مشغول کرده بود.

...... 

ه بود و شاید تنها چیزی که پر رنگ تر از همه از یاداوری این خواستگاری پر ماجرا تو پیمان هم به سقف خیره شد

ذهنش دوباره و دوباره نقش میبست تصویر نادیا با اون لبخند پر حرف و نگاه سرخ و سفید شده بود. نگاهی که تنها 

د و همون نادیای شوخ و شیطون بر برای همون چند دیقه اول تو وجودش نشسته بود و بعد دوباره پرده کنار رفته بو

گشته بود. همون نادیایی که وقتی سینی چای به دست نزدیک سالن پاشنه کفشش به ریشه فرش گیر کرده بود و در 

حال افتادن، آریانا به دادش رسیده بود تنها در مقابل نگاه خندان جمع و قربون صدقه های شیرین لبش پر خنده 

ه بود فکر کنم یکی میخواست چشمم بزنه ولی نگرفت. حرفی که شاید هر کسی غیر از شده بود و با بی خیالی گفت

 نادیا زده بود به همه برمیخورد اما با اون لحن و گفتار نادیا تنها لبخندشون عمیق تر شده بود.

حرفایی بهش نادیایی که سینی به دست مقابلش ایستاده بود و با شیطنت و زمزمه وار و زیر نگاه های عصبی پریسا 

 زده بود که صدای خنده اش رو بلند کرده بود.

 ناخوداگاه و برای شاید صدمین بار صدای نادیا تو گوشش میپیچه.

وای یعنی واقعا االن دستات نمیلرزه من اینجور جلوت وایسادم دارم بهت قهوه تعارف میکنم؟ چه بی احساس. یه  -

 بچه پر رو زل زده به من.کم سرخ و سفید شو. سرت رو بنداز پایین چه 

و واقعا با بد جنسی وقتی فنجون رو برداشته بود با آرنجش آروم به بازوش زده بود و کمی از قهوه روش برگشته بود 

 و بعد با خنده ای سر خوش زمزمه کرده بود این به اون پاشنه گیر کردنه در.

 و آریانا با خنده گفته بود نبینم هول کنی آقا پیمان.

 امین برای اولین بار خندیده بود. خنده ای بلند. اما نگاهش اونجا نبود. و ر

.... 

آریانا پشت پنجره خیره به نقطه ای ایستاده بود و تنها صدای پریسا توی گوشش زنگ میزد. دست خودش نبود اما 

فهایی بود که سالها تنها چیزی که از اون مراسم تو ذهنش پر رنگ حک شده بود همون عصبانیت پریسا و همون حر

 پیش هم شنیده بود. سالهایی خیلی دور ولی همون زمان هم تو ذهنش اون فریادها حک شده بود.

سال داشت. مامان باالی پله ها و در حالیکه اون رو که توی تب میسوخت بغل گرفته بود و تکون میداد  6شاید فقط 

نمیشناسه؟ کی گفته کافیه عاشق باشی اونوقت سن و سال  با بدبختی ناله میکرد و میگفت کی گفته عشق سن و سال

 اصال مطرح نیست. هر کی گفته بیاد اینجا تا من جوابش رو بدم. غلط زیادی کرده گفته.

 دوباره مامان باالی منبر رفته بود و با بی رحمی همون حرفها رو، رو به پیمان تکرار کرده بود

سر زندگیش به سال نکشیده شوهرش صدای بچه بچه اش بلند شد میفهمه  اینا نمیفهمن. بچه اند. فردا که رفت -

 چی کرده.
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مگه نادیای من چند سالشه. تازه بیست و دو سالش داره میشه. خودتون یه کم فکر کنین. آخه مگه اختالف یه سال 

 سال اختالف سنیه. کم چیزی نیست. من و رامین که مخالفیم. 36دو ساله. 

 ش آریانا میپیچه:دوباره صدا تو گو

 اینم شد زندگی؟ منم دلم میخواد برم دانشگاه. درس بخونم. کار کنم. اما چی؟ این زندگیمه.... -

آریانا ثانیه ای با خودش فکر میکنه که واقعا رامین مخالف بود؟ دوباره به ذهنش فشار میاره. دوباره بر میگرده به 

 عقب. رامین چی میگفت؟

 گفته کاری که دلت میخواد نکنی. خوب تو هم برو درس بخون. دانشگاه برو. کار بکن. عزیزم. خانومم کی  -

 اونوقت گل پسر تب کرده تو کی جمع کنه؟ خونه تو کی جمع کنه. غذاتو کی بپزه؟ -

تهش چی شده بود؟ باالخره بچه کی بود؟ پریسا؟؟؟ رامین؟؟؟ رامین چقدر عاشق بود. پریسا که به همه چیزایی که 

خواست رسیده بود. پس دردش چی بود؟ اصال تو این خونه چه خبر بود؟ پریسا مامان بود؟ اون که همیشه سرش می

یا تو کتاباش بود یا تو سفرای مطالعاتی یا سر کار. نمیفهمید. واقعا حق با پریسا بود؟ یعنی همه مشکال از اختالف سن 

 پیمان انقدر مشکل ساز میشه؟ دو تا آدم ناشی میشه؟ یعنی اختالف سنی بین نانادی و 

 اونا مشکلی داشتن؟ خوب داشتن دیگه. هنوزم دارن. تازه نادیا که بیشتر مشکل داره. 

مغزش هنگ کرده بود. فکرش کار نمیکرد. اگه میخواست به این زمزمه ها مجال بده میشد تمام اون سالها. اون سال 

 یکته گفته بود اما پریسا نه. باز وضعش بهتر از نانادی بود. هایی که همون رامین باهاش رفته بود سینما. بهش د

...... 

 پریسا روی تخت دراز کشیده بود و رامین دست دور بازوهاش انداخته بود و سعی داشت آرومش کنه.

بسه پریسا. آسمون که به زمین نیومده. یه عمر با همین کارات زندگی رو به خودت زهر کردی. آخه چرا انقدر  -

 ون بچه رو، خودت رو، پیمان رو، من رو .....ا

 نمیذارم زندگیش رو خراب کنه.  -

پریسا یه عمر تو روم این حرفا رو زدی هیچی نگفتم به حرمت همون عشق پاکمون. پس به همون حرمت قسمت  -

 میدم اذیتشون نکن. بذار خودشون تصمیم بگیرن.

 کنه و سرش رو روی سینه اش میذاره و زمزمه میکنهپریسا خودش رو بیشتر تو آغوش رامین پنهون می

دیدیش؟ درست کپی خودمه. همه کارش مثل خودمه. از همین میترسم. هیچوقت نخواستم مادر هیچکدومشون  -

 باشم چون نخواستم بگم اختالف سنیم با بچه هام چقدره.

دیگه وقت بچه دار شدنش نبود؟ اگه  ساله به نظرت 03اما برا نانادی میتونستی واقعا مامان باشی. یه زن  -

 میدونستم اونم برات زود بود باز سکوت میکردم.

 نباید میخندیدی امشب. اونم اونجور بلند. -

 05ولی داشتم خاطراتم رو مرور میکردم. برام لذت بخش ترین خاطره زندگیم بود اون روز. اون روزی که بعد از  -

 خودم. خنده ام گرفت با دیدن حال دامادم. مثل خودم مات مونده بود.سال دوباره تکرار شد. اونم با دختر 

باالخره پریسا هم برای اولین بار تو اون شب میخنده. خنده ای که از یادآوری خواستگاری خودش و فنجون قهوه ای 

 که با همون شیطنت روی رامین بر گردونده بود. 

 وقت اونجوری کنارش نبودم.رامین نادیا چطور انقدر شبیه منه؟ من که هیچ -
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نمیدونم. ولی خیلی شبیه خودته. همه چیزش. حتی قیافه اش. اگه خودش رو سیا سوخته نکنه کپی برابر اصل  -

 خودته.

.... 

ساعتها گذشته بود. همه خواب بودن دیگه. اما رامین هنوز چشم به صورت پریسا دوخته بود و به تمام سالهای 

خواست به این نتیجه برسه که نادیا با پریسا متفاوته. نادیا خوشبخت میشه. نادیا هیچوقت زندگیش فکر میکرد و می

 از انتخابش پشیمون نمیشه. اما هنوز هم براش سوال بود که یعنی واقعا پریسا خوشبخت نبود؟!!!!

ی صورت نفسش رو آروم بیرون میده و بوسه آرومی روی صورت پریسا مینشونه و با دست چروک های ریز رو

 پریسا رو نوازش میکنه و با لبخند چشماش رو میبنده و همه چیز رو به تقدیر میسپره.

نادیا با خنده ای بر لب قدم هاش رو تند تر میکنه و خودش رو به بابک و سارا که حاال آروم در حال باال رفتن از پله 

 بلند و کمی کلفت شده های دانشکده بودن میرسونه. تقریبا پشت سرشون ناگهانی و با صدایی

خواهرم دانشگاه که جای این کارا نیست. شما با این آقا چه نسبتی دارین که تو محیط دانشگاه نیشتون رو براش  -

 باز کردین و.....

سارا با وحشت دستش رو روی سینه اش میگذاره و بابک هم تقریبا از جا میپره. ثانیه ای نادیا به قیافه هاشون با 

 میخنده که اخم سارا و صداش لبخندش رو ثابت میکنه صدای بلند

ای مرگ. دختره خل و چل. زهره ترک شدم. دیوونه. یهو میپری با این صدای نخراشیده فکر حال ما هم باش.  -

 بیچاره اون شوهرت. خبر نداره با چه خل و چلی طرفه که اگه خبر داشت عمرا کالشم اینوری می افتاد رد میشد.

هوی شوخی شوخی با آقامونم شوخی؟ پررو. خوب تقصیر خودتونه. میبینم که چشم بهاره جون رو دور  هوی هوی -

 دیدین و ....

 بابک با لبخند به نادیا نگاه میکنه و :

 میبینم که انگار همه چی بر وفق مراده و ایشاال همیشه بخندی خانوم خانوما. -

انوم که فعال یه پا بیشتر نداره و انگار شرکته هم داره ورشکست میشه از نه بابا مراد کجا بود؟ دیدیم مرغ مامان خ -

 شانس ما و صبح تا شب ور دل ما چسبیده گفتیم ما بیایم بیرون یه نفسی بکشیم.

 احواالت چطوره؟ ما رو نمیبینین خوشین؟ میدونم نیستین. مگه میشه من نباشم خوش باشین شماها. 

 ا.میگم بابک کوفتت بشه یعنی ه

 دقیقا چی کوفتم بشه دختر خوب؟ -

ا ا ا میبینی تو رو خدا کشکی کشکی بی کنکور رات دادن فوق اونوقت من بدبخت جونم باال اومد آخرشم اون  -

 صندلی نا قابلم رو اون گوشه موشه های کالس نذاشتن. میبینی تو رو قران.

 سارا با خنده رو به نادیا میکنه و:

 ر گرامیتون کالش داریم تا نیومده و پرتمون نکرده محترمانه بیرون بذار بریم سر کالسمون.میگم فعال با شوه -

 ا؟؟؟؟؟ مگه شاگرد زرنگا رم از کالس پرت میکنن بیرون؟ -

 این شوهر گرامیتون هر کی بعد خودش بیاد سر کالس رو از کالس پرت میکنه بیرون. -

 ل اساسی بدم بهش امروز.خوب فعال که شوهرم نیست بذار بیام یه حا -

 بابک با خنده ادامه میده:
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ببین این راستین با اون پیمانی که دیدی فرق داره ها. زمین تا آسمون. زهره ات میریزه سر کالس ببینیش. به  -

شوخی خنده و مسخره بازی هم هیچ جوره پا نمیده. یه چیزی بهت میگه ها. اصال ما امروز رو بی خیال کالس میشیم. 

 یاین بریم یه قهوه ای چیزی بخوریم. چطوره؟ب

 نادیا ثانیه ای با تعجب به بابک خیره میشه و بعد میزنه زیر خنده و کمی بعد دوباره رو به بابک:

یعنی من کشته مرده این جذبه دکتر راستینم که تو حاضر شدی از کالس رفتن بزنی و ..... من االن الل شدم. نه به  -

 ه دیگه. باید بیام سر کالس این ببینم چه خبره. کدوم کالسه ها؟جان تو اصال نمیش

امان از دست تو و این شیطنت هات. پس بدویین تا نرفته سر کالس. ولی نادیا جدا سر کالسش شوخی خنده کنی  -

 مثه سگ پاچه میگیره ها. حواست رو جمع کن.

 بی خیال بابا. تو نترس. -

س میشه و نادیا در حال شمارش تعداد نفرات روی صندلی های کنفرانس مانند داخل به ثانیه نکشیده پیمان وارد کال

 کالس و باز بی توجه به نگاه خیره پیمان روی خودش از زیر ضربه ای با دست به سارا میزنه و زمزمه میکنه

 نفر دیگه از کجا در اومدن. 1نفر بوده. پس این  37میگم ظرفیت پذیرش اینجا که تو کنکور  -

 سارا هم با زمزمه در جوابش تنها زمزمه میکنه: از تو لپ لپ.

نمکدون. نمیدونستم جام رو به این خوبی داری پر میکنی. میبینی. این خواهران و برادران جای منو گرفتن ها. واال  -

 من االن رو این صندلی نشسته بودم. ای امان از این پارتی های کلفت.

 صدای عصبی پیمان هر دو الل میشن. با ضربه خودکار روی میز و

 خانوم ها اگر صحبتی دارید بیرون از کالس وگرنه سکوت کالس رو حفظ کنید. -

نادیا کفری زیر لب شروع به غر غر میکنه که با تنه آروم بابک ساکت میشه و با خنده ای شیطانی ثانیه ای به پیمان 

 اد.نگاه میکنه و زیر لب زمزمه میکنه دارم برات است

پیمان روی صندلی درست در قسمت سر میز کنفرانس نشسته و صندلی های دو طرف توسط دانشجوها اشغال شده. 

نادیا نگاهش رو به بهاره میدوزه که درست صندلی کناری پیمان رو اشغال کرده و ثانیه ای از اینکه اون میتونه سر 

ار ناراحت کننده رو از ذهنش پس میزنه. اون روز بعد از این کالس بشینه اما خودش نه ناراحت میشه. اما سریع افک

یه بحث مفصل با پریسا فقط از خونه زده بود بیرون که چند ساعتی بگه و بخنده با دوستاش و حاضر نبود به هیچ 

 وجه ثانیه ای خوشیش رو کمرنگ کنه.

میذاره و سریع شماره پیمان رو  آروم موبایلش رو از جیبش در میاره و الی کتاب قانون بابک که جلوش گذاشته

 میگیره و مردم آزاری رو شروع میکنه.

صدای ویبره تلفن ثانیه ای سکوت کالس رو میشکنه که با همون سرعت هم دست پیمان جلو میره و تلفن رو قطع 

 میکنه و نگاه پر اخمش رو به نادیا میدوزه.

 ام اس بازی میکنه نادیا در جواب آروم لبخند میزنه و این بار شروع به اس

 میگم آقا اجازه میشه یه کم مهربون تر باشین؟ استادم به این بد اخالقی میشه آخه؟ -

 دوباره سکوت ثانیه ای میشکنه و بعد آروم دست پیمان به طرفش میره و ثانیه ای بعد بحثش رو ادامه میده.

 چند دیقه ای میگذره که دوباره

 میدین؟اجازه؟ خسته شدیم. استراحت ن -
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 اینبار تنها چراغ صفحه تلفن خاموش روشن میشه و ثانیه ای بعد پیمان با اخمی غلیظ رو به نادیا:

 خانوم راد؟ -

 نادیا تقریبا از روی صندلی میپره و بعد سریع خودش رو جمع و جور میکنه و رو به پیمان

 بله استاد؟ -

 متن ماده رو از روش بخونید. -

ر. حاال حال منو میگیری؟ تو که میبینی من اصال تو باغ نیستم پس چرا ضایع میکنیم. در حال غر ای تو روحت بی شعو

 غر کردنه که صدای پیمان از فکر و خیال بیرونش میاره

 سرکار خانوم منتظریم. -

دیا لبخندی دهن باز میکنه که بگه بابا من اصال دانشجوت نیستم که بابک سریع با انگشت ماده رو نشونش میده و نا

 پیروزمندانه گوشه لبش میشینه و شروع به خوندن میکنه.

 بعد از چند دیقه برا تالفی دوباره اس ام اس بعدی رو میزنه

 خیلی نا مردی. میخواستی منو ضایع کنی؟ -

 به ثانیه نمیکشه که پیمان رو به جمع:

نونیش رو هم مطالعه کنید و دو تا دو تا نظرتون خوب روی مسئله عنوان شده چند دیقه ای مطالعه کنید و مواد قا -

 رو بنویسید تا بعد نتیجه گیری کنیم.

سرها همه به سمت پایین و روی ورق و کتاب خم میشه و مشغول کار میشن. نادیا هم دوباره موبایلش رو الی کتاب 

ثانیه ای بعد دست  میبره و مشغول اس ام اس بازی میشه که بوی گش همیشگی رو نزدیک خودش حس میکنه و

پیمان آروم جلو میره و همزمان کتاب و موبایل الش رو از زیر دست نادیا بیرون میکشه و ثانیه ای بعد کتاب رو 

 مقابل نادیا قرار میده و با آرامش رو به نادیا:

 خانومه راد با آقای نیکنام و خانوم مجد کار کنید. -

یگه ای قرار میگیره و نادیا با حرص به جای جالی موبایلش و بعد آروم از کنارش رد میشه و سر صندلی د

 برجستگیش تو جیب پیمان خیره میشه و ناچار سرخرده رو به بابک میکنه که بابک با خنده زمزمه میکنه

 نبینم حالت رو بگیرن بعضی ها نادیا خانوم. تقصیر خودته. بهت گفتم راستین سر کالس شوخی پذیر نیست. -

بی خیال. مامور حال گیریه بی جنبه. حیف من که میخواستم سر کالس به این خشکی یه کم سر حالش  اوف بابک -

بیارم. اه حوصله ام سر رفت دیگه. مسئله هاش هم مسخره ست. خوب این سوال که جوابش تابلوست. دو ساعت 

 بحث کردن نداره.

 ساکتش میکنه: دوباره صدای پیمان همراه با سرش که آروم بین شون پایین میاد

خوب اینجوری که بهتره خانوم راد. اگر انقدر سوال ساده ست پس سریعتر جوابش رو در بیارید تا ما هم استفاده  -

 کنیم از نظرتون. البته نظر مکتوب و قانونی. خودتون که میدونید.

 و با لبخندی آروم از کنارشون رد میشه.

 دنبالش میکنه و زیر لب زمزمه میکنه آی حالت رو بگیرم من.نادیا چشم میدوزه بهش و با حرص با نگاه 

و پیمان لبخند آرومی میزنه و زیر لب زمزمه میکنه عاشق این روحیه مبارزه طلبت هستم. اسمم رو عوض میکنم اگه 

 سال دیگه تو رو روی این صندلی و سر این کالس نبینم.
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 سارا و بابک: نادیا کش و قوسی به خودش میده و با غر غر رو به

اوف چه عجب باالخره رضایت داد. آخه اینم شد استاد؟ عین دو ساعت رو ور زد. من که دیگه اگر تمومش نمیکرد  -

خودم پا میشدم خفه اش میکردم. آخه یکی نیست بگه بابا مغز فقط یک ساعت حاال جهنم یه ساعت و نیم کشش 

بگین نکنه چون من اومده بودم این نا مرد دو ساعت سرمونو  داره. د آخه دو ساعت پشت هم.... ببینم راستش رو

 خورد؟ 

 پیمان از همون فاصله و با صدای کمی بلند رو به بابک میکنه و

 آقای نیکنام چند لحظه تو کالس تشریف داشته باشین کارتون دارم. -

 چشم استاد. -

ه چیزی کوفت کنم و برم سر کالس بعدی. دو اوف نخیر ول کنم نیست. چی چی و چشم. بهش بگو میخوام برم ی -

 ساعت بس نبوده بازم میخواد سرمون رو بخوره.

 دختر تو خسته نشدی انقدر غر زدی؟ خوب تو با سارا برین تا یه چیزی بگیرین منم اومدم. -

ن حس کنجکاویتم عمرا. از فضولی دق میکنم تا تو بیای که. باید ببینم چیکارت داره. اه سارا یعنی کشته مرده ای -

 من ها. کجا شال کاله کردی. وایسا بینیم چی کارش داره.

 بی خیال نادیا. با من و تو که کار نداره. بیا بریم. -

 ببینم یعنی االن اگه اون بهاره بگم چی هم میومد که بابک جون باهات کار دارم تو بازم راتو میکشیدی میرفتی؟ -

 خلی تو هم ها.  -

ای به حرفهای نادیا و سر و کله زدن هاش با سارا و بابک گوش میده و بعد آهسته بهشون نزدیک میشه پیمان ثانیه 

 و بابک هم قدمی به طرفش بر میداره و مقابلش می ایسته

 بله استاد؟ با من کار داشتید؟ -

میمونه ببینه من چیکارت نه با نادیا کار داشتم و از اونجاییکه میدونستم کنجکاوی امون نمیده بهش و همین جا  -

 دارم گفتم بمونی.

 بعد گوشی نادیا رو از جیبش در میاره و مقابلش میگیره.

 بیا خانوم. ولی کارت درست نبود. امیدوارم دیگه تکرارش نکنی. -

 میگم مثکه واقعا فکر کردی من شاگردتم ها. ببین یادت رفته نامردا صندلیم رو اون ته نذاشتن؟  -

ر کنم که به همین زودی جا زدی؟ کلی برنامه ریزی کرده بودم که چطوری از این خانومه راد کار بکشم و یعنی باو -

 باهاش در بیفتم. نا امیدم کردی.

تو با من در بیفتی؟ عمرا. خواب دیدی خیره. تو کم نیاری باید بری کالتو بندازی هوا. دارم لحظه شماری میکنم  -

 و حالیت کنم هیچی بارت نیست. اون روزی که تو استادم بشی 

 بی صبرانه منتظر اون روزم. خوب گویا میخواستین برین چیزی بخورین. مزاحمتون نمیشم. -

 نادیا بی توجه به سمت پیمان که در حال خروج از کالسه بر میگرده و بلند صداش میکنه

 پیمان؟ -

 دیاپیمان سرش رو بر میگردونه و لبخند محوی میزنه و رو به نا
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 راستین خانومه راد. در خدمتم؟ -

 آخ ببخشید. هیچی زنگ میزنم. -

 خواهش میکنم. -

..... 

روی نیمکت های پشت ساختمون و در حالیکه هر کدوم یه لیوان چای دستشونه میشینن و نادیا سریع گوشیش رو 

 در میاره و پیمان رو میگیره.

 سریع جواب میده پیمان با لبخند نگاهی به صفحه گوشی میکنه و

 جانم؟ -

 الو الو منم جوجو....  -

 جونم جوجو؟ -

 ا نخند به من. پر رو. میگم منو ناهار میبری بیرون؟ -

 بعد از ظهره. 0مگه ناهار نخوردی؟ ساعت  -

 خوب نخوردم دیگه. -

 رم تو راه بخوری. ها؟هم قرار دارم. اگه بخوای میتونم برات ساندویچ بگی 1نادیا من ناهار خوردم و برا  -

 نمیخوام. مسخره. خوب قرارت رو به هم بزنم. اصال ببینم با کی قرار داری؟ -

 با مامانت. -

 نادیا ناگهان ساکت میشه و بهت زده چند ثانیه سکوت پشت تلفن بر قرار میشه. پیمان با خنده سکوت رو میشکنه

 چی شد رفتی؟  -

 ن چیکار داری؟ چیزی شده؟نه نه هستم. اما تو با مامان م -

 چیز مهمتر از اینکه عاشق دختر گلش شدم و حاال باید به هر دری بزنم تا راضیش کنم؟ -

 ها؟؟؟؟؟؟ یعنی میخوای بری با مامان کلنجار بری؟ بی خیال. من خودم رو خفه کردم. زیر بار نمیره. -

 تم اگه امروز بله رو از مامانت نگیرم.آخه تو راهش رو بلد نبودی وگرنه زیر بار میره. پیمان نیس -

 نادیا میزنه زیر خنده. خنده ای بی خیال و رها. یه خنده با یه دنیا خوشی و بعد زمزمه میکنه

 اونی که باید ازش بله رو بگیری منم آقاهه. -

 بعد ناگهانی و به همون سرعت خنده از رو لبش میره و زمزمه میکنه

 . نرو. دلم نمیخواد با حرفاش ناراحتت کنه.پیمان مامان کوتا نمیاد -

 نادیا نگران نباش. گفتم که راضیش میکنم. -

 پس منم میام باهات. -

 میخوام تنها باهاش حرف بزنم. نمیگم نیا ولی به شرط اینکه نیای پایین پیش من و مامانت. باشه؟ -

 باشه. پس من االن میرم خونه. -

 باشه فدات شم. کاری نداری؟ -

 نه دیگه. -

 پس فعال خدافظ. -
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 نادیا ناگهان بلند پیمان رو صدا میزنه

 پیمان... پیمان؟؟؟؟؟؟؟ -

 جانم.... جانم.... چی شد؟ -

 هیچی فکر کردم قطع کردی. پیمان از حرفای مامان دلخور نشو. باشه؟ -

 مگه بچه ام که دلخور شم. میدونم هر چی میگه برا خیر و صالح تو ست. -

ادیا تنها ناباورانه پوزخندی میزنه و زیر لب خداحافظی میکنه و ثانیه ای بعد تو دنیایی فکر و خیال و استرس فرو ن

 میره که با صدای بابک به حال بر میگرده.

 نبینم تو فکر باشی نادیا خانوم. -

 ها؟؟؟؟ ببخشید. باید برم خونه. پیمان میخواد بیاد با مامان حرف بزنه. -

 ت راحت. اگه پیمانه بلده چطور مامانت رو راضی کنه. برو به سالمت.خیال -

 بابک آرامش تو چشمات همیشه آدم رو آروم میکنه. خوشحالم که دوستی مثه تو دارم. سارا قدر بابک رو بدون. -

 باشه مامان بزرگ. حاال برو تا شاعر نشدی. چون اصال بهت نمی یاد. -

 و رو بگیره. بابک دیوونه نشی اینو بگیری ها.اوف. حیفه بابک که بیاد ت -

 نه خیالت راحت. دیوونه تر از این نمیشم. -

 حقا که خدا در و تخته رو خوب جور کرده. بی خیال. خوش باشین. -

 

 

آروم روی پله ها میشینه و سرش رو به نرده کنار پله تکیه میده و گوشاش رو دوباره تیز میکنه تا ببینه نتیجه چی 

 میشه. دیگه استرسی نداره ولی انتظار براش کشنده شده. از اینهمه پافشاری پیمان و سرسختی پریسا کالفه شده. 

آخه پریسا جون دو ساعت من و شما داریم سر این بحث میکنیم که من بگم چرا شما یک کالم بگین نه. خوب یه  -

اقعا به خیر و صالح نادیا باشه به جون نادیا که برام از هر دلیلی برام بیارین. به خدا بی منطق نیستم. اگه دلیلتون و

 چیزی عزیز تره میرم و دیگه پامم اینوری نمیذارم.

ناگهان کالفه میشه. پسره عوضی این اون عشقی بود که ازش دم میزدی/ میرم و پشت سرمم نگا نمیکنم؟ هه. واقعا 

 که.

را اون نه برا آریانا. ولی باال برم پایین بیام بچه هامم. نمیتونم چشمم نمیگم برا نادیا مادری کردم. نه. نکردم. نه ب -

رو ببندم و بذارم مصیبتی که من کشیدم رو بکشن. میدونی من چند سالمه؟ میدونی رامین چند سالشه؟ میدونی چرا 

 شبیه منه؟ دارم خودم رو خفه میکنم تا نذارم زن تو بشه؟ تا حاال شده پیش خودت فکر کنی که چقدر نادیا 

از همون لحظه اول. این انکار ناپذیره. نادیا از نظر خیلی از خصوصیات اخالقی شبیه خود شماست. خوب البته یه  -

 تفاوت هایی هم داره با شما. مثال این سر زندگی و شیطنت هاش و....

یرفتم و خدا رو بنده نبودم. اشتباهت همین جاست. منم یه روزی درست همین جا بودم. منم از دیوار راست باال م -

رو لبم جز خنده هیچی نبود. بی خیال عالم و آدم چشمامو بسته بودم رو ابرا سیر میکردم. منم روزی که رامین اومد 

 خواستگاریم همون بالیی رو سرش آوردم که نادیا سر تو آورد.

 پیمان لبخندش پر رنگ میشه و رو به پریسا
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ود ولی میدونستم اینم. همین بهم جسارت و جرات حرف زدن باهاتون رو داد. تو خنده با اینکه خیلی برام عجیب ب -

 مهندس راد همه اینا رو دیدم. باور کردم که پریسا جون هم با عشق ازدواج کرده و میتونه درکم کنه. 

هر دانشگاه خودش جدا  آره. برا همینم دارم میگم نه. یه دختر هفده ساله بودم که وارد دانشگاه شدم. اون موقع ها -

امتحان میگرفت. منم امتحان داده بودم و دو تا دانشگاه قبول شده بودم. یکی دانشگاه ملی که همون شهید بهشتی 

 االنه و یکی هم مدرسه عالی دختران که حاال شده الزهرا. 

ن بود که پدرم هم تو دوره خوب زمان من خیلی دانشگاه رفتن خانم ها مرسوم نبود. منم اگه رفتم دلیل اصلیش ای -

خودش دانشگاه رفته بود. اولین ورودی های دانشگاه تهران بودن. خودش همیشه تعریف میکرد که با شهریار شاعر 

هم دوره ای بودن. خالصه این دو تا دانشگاه قبول شدم و تازه ماجرا از همون جا شروع شد. بابام با همه تحصیل 

فت دانشگاه مخطلط حق نداری بری. یا مدرسه عالی یا شوهر میکنی. منم که یه کرده بودنش و روشن فکر بودنش گ

دنده و سرتق مگه زیر بار میرفتم. خالصه خونه میدون جنگ شده بود. اما خوب باالخره وقتی دیدم بابا زیر بار نمیره 

دختران رشته حسابداری. و پای خواستگارا دوباره باز شده مجبور شدم از رشته مهندسی بگذرم و برم مدرسه عالی 

 متنفر بودم از این رشته و چاره نداشتم.

خالصه یه چند روز اول واقعا دانشگاه رو به زور تحمل میکردم. خوب چون دنبال همون مخطلط بودن دانشگاه و یه 

د. حاال چطور کم آزادی بودم. تا اینکه اواخر هفته یه استاد اومد سر کالسمون که راد بود. مهندس راه و ساختمان بو

شده بود از دانشگاه ما سر در آورده بود و این حرفا بماند ولی شر و شیطونی های من شروع شد. خدایی خوش تیپ 

بود و محترم و یه استاد جدی. خوب حقم داشت تو دانشگاهی که همه دختر بودن اگه یه کم وا میداد دیگه از پس 

ه با راد کالس داشتیم. سر به سرش میذاشتم و تا حد مرگ عاصیش کسی بر نمی اومد. بهترین روزام وقتایی بود ک

میکردم. دو بار از کالس بیرونم کرد و بهم اخطار داد دفعه بعد میندازتم. ولی کو گوش شنوا. بازم سر به سرش 

نه و میذاشتم و تو دلمم کلی ذوق میکردم که حال باباهه رو دارم میگیرم که فکر میکرد فرستادتم دانشگاه دخترو

 خبری از پسری نیست.

خوب یادمه یه بار با تاخیر اومد سر کالس. تا پاش رو گذاشت تو کالس خنده های خفه شده باال گرفت. معلمو بود 

بیچاره خواب مونده بوده و انقدر هول هولی حاضر شده بوده که خمیر ریشش کنار صورتش مونده بود و این سوژه 

برای اولین بار از اینکه مورد تمسخر کسی قرار گرفته بود داشتم دیوونه میشدم. شده بود برا کالس. نمیدونم چرا 

البته آخه هیچوقت هیچکس آتویی ازش نمیتونست بگیره و کسی جرات دست گرفتن براش رو نداشت جز منه کله 

 .خراب. برا همینم عصبی شده بودم از اینکه حاال یه کالس دختر روش زوم شده بودن و بهش میخندیدن

خالصه یه تمرین داده بود برا حل کردن. همه سرا پایین بود که دستم رو بلند کردم و اومد سر میزم. با همه شر و 

شیطونیم زیادی ساده و رک بودم. صاف چشم دوختم بهش و با خنده گفتم صبح انقدر عجله داشتین که خمیر 

 ریشتون رو صورتتون مونده.

ی انگار فکر کرد برا دست انداختنش دوباره کمر همت بستم و نا مردی نکرد. بماند که چقدر سرخ و سفید شد ول

 بلند و عصبی گفت از کالس برین بیرون و دیگه هم سر کالس من نیاین.

خوب راستش یه کم هم شرارت تو لحنم بود و حق داشت اینجوری باهام برخورد کنه اونم وقتی حتی سعی نکرده 

 بودم با صدای آروم بگم بهش.
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خوب منم که اهل کم آوردن نبودم خالصه رفتم بعد کالس خرش رو گرفتم و خوب حرصم رو سرش خالی کردم. 

 قافل از اینکه خودم تو تله عشقش افتادم. 

خالصه به سال نکشیده اومد خواستگاریم. حاال رامین شوهرم بود. شوهری که بیست سال بزرگتر از خودم بود. یهو 

ر عاشقش شدم. اون موقع ها هم که کسی اهمیت نمیداد به این اختالف سن و این حرفا. بله نفهمیدم چی شد که انقد

رو گفتم و قید دانشگاه رو زدم تا سال بعد برم مهندسی امتحان بدم. اوایل زندگی همش عسل بود و شیرین. رو ابرا 

دختری که میخواست تازه بچگی کنه  بودم. به شیش ماه نکشید که از رو ابرا پرت شدم پایین. شدم یه زن شوهر دار.

و مینی ژوپ بپوشه و تو خیابون بلند بلند بخنده و بره سینما و رقص و کلوپ یهو شده بود زن. یهو از دنیای بی 

مسئولیتی پرت شد تو دنیای مشکالت زندگی. رامین تفریح هاش رو کرده بود و حاال دیگه براش جذابیتی نداشت. 

گ بودن و منم باید بزرگ میشدم. باید کت دامن و لباس شب میپوشیدم. موقع خندیدن آدمای دور و برش همه بزر

قهقهه هام رو به یه لبخند تبدیل میکردم. به جای حرف از سینما و لباس فالن هنر پیشه باید حرف از چیزایی میزدم 

در شوهرم چپ میرفت که اصال باهاشون مانوس نبودم. به سال نکشیده زمزمه های بچه دار شدن شروع شد. ما

سالگی حامله شدم و آریانا رو دنیا آوردم. کم کم زندگی یادم رفت.  31راست میومد میگفت پس بچه چی شد. تو 

شدم زن خونه که بشورم و بسابم و غذا بپزم و بچه داری کنم. رامین فقط دنبال آرامش خونه و استراحت بود و من 

یرون. کم کم خسته شدم. باید یا زیر آریانا رو عوض میکردم یا شیر اونهه انرژی رو نمیدونستم چطور بریزم ب

میدادم بهش یا صداش رو خفه میکردم که رامین خسته کوفته رسید خونه مبادا آسایشش از بین بره. به چهار سال 

ندگی نکشید که بریدم. زدم به سیم آخر. دنبال چی بودم و چی شده بود. گفتم بچه ات مال خودت. میخوام برم ز

کنم. شدم یه بی سواد و کهنه شور. دلم میخواد برم دانشگاه، درس بخونم کار کنم. متنفرم که بگم آریانا بچه منه. 

 ساله پیر بهم دست میده. 13من خودم هنوز بچه ام. وقتی میگم آریانا بچه امه حس یه زن 

ان خودم جای صد تای رامین رو پر کم جنجال نداشتیم. شاید رامین خیلی مخالفت نمیکرد ولی مامانش و مام

میکردن. اما باالخره رامین کوتا اومد و رفتم دنبال خواسته ها و رویاهام. ولی بازم خنده رو لبم نیومد. روند زندگیم 

به کل عوض شده بود. اون موقع که میخواستم بچگی کنم بچه بقل شده بود و شوهر دار و وقتی خواستم برم بچگی 

دنیا مانوس نبودم. همون شد که وقتی تو سی سالگی رامین فکر کرد دیگه به همه چیزایی که کنم دیگه با اون 

میخواستم رسیدم و ازم یه بچه دیگه خواست زدم به سیم آخر. همه محبت هاش یادم رفت. اونو باعث اینهمه 

تونستم قبولش کنم. کالفگی و سر در گمی تو زندگیم دونستم. سر ناسازگاری گذاشتم و وقتی بچه دنیا اومد ن

نمیدونم ولی هر وقت فکر کردم دیدم همه مشکالتم از اون اختالف سنی زیاد شروع شد. از اونهمه تفاوت که 

 مجبورم کرد در شان شوهر بیست سال بزرگتر از خودم رفتار کنم و .... نمیخوام نادیا هم یکی مثل خودم بشه.

ط و وضع ما با زمان شما خیلی فرق میکنه. نمیدونم چقدر عاشق قبول کنید که نادیا تو سن شما نیست و شرای -

شوهرتون بودین اما میتونین ما رو درک کنین. نادیا همه زندگی منه. واقعا برام بدون اون زندگی معنیش رو از دست 

آب شدنش و میده. میدونم نادیا هم همین حس رو داره. مطمئنم حس مادر بودنتون نمیذاره که غم نادیا رو ببینین و 

 از پا در اومدنش رو تماشا کنین. 

بیاین صادق باشیم با هم. اشکان پسر مورد پسندتونه. با یه اختالف سنی دو ساله با نادیا. اما حاضرین همین االن  -

 اگه اومد خواستگاریش بدینش بهش؟

 نه. -
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اید دستش تو جیبش بره تا خیالتون میدونین چرا؟ چون اونم به نظرتون بچه ست هنوز. باید درسش تموم شه. ب -

راحت شه. خوب همه اینا رو جمع کنین شاید دو سه سال از من کوچیکتر بشه داماد انتخابیتون. یعنی واقعا دو سه 

 سال انقدر تعیین کننده ست براتون که چشمتون رو رو همه چیز بخواین ببندین؟

 

دیگه هیچی نمیشنید. شایدم دیگه حوصله شنیدن نداشت. شاید  پیمان و پریسا هنوز داشتن کلنجار میرفتن اما نادیا

در تمام زندگیش انقدر صدای مامانش رو نشنیده بود و انقدر حرف از زبونش در نیومده بود که تو اون چند ساعت 

در اومده بود. مغزش کنجایش اون حجم اطالعات رو نداشت و حاال فقط یه سکوت ممتد میخواست تا این حرفها رو 

لمه به کلمه با خودش تکرار کنه تا شاید از بین تمام این کلمات بتونه صمیمیت و نزدیکی بیشتری با واژه ای به اسم ک

مامان برقرار کنه. نمیتونست خیلی از حرفهای پریسا رو اصال درک کنه چون عشق پیمان انقدر پر رنگ بود که جایی 

هاش رو میتونست کامال درک کنه. میتونست اون لذت  برای درک این چیزها نمیذاشت ولی بعضی حرفها و حس

هایی که تا قبل پیمان براش زندگیش رو ساخته بود و با اومدن پیمان کم کم فراموش شده بودن رو به یاد بیاره. اون 

رک خنده های از سر بی خیالی، اون سر به سر گذاشتن ها، رو ابرا سیر کردن، بی فکر و خیال بودن.... همه اینا رو د

میکرد میفهمید ولی نمیدونست چرا هیچکدوم اونا بعد پیمان براش جذابیتی نداشتن و حتی اهمیتی هم نداشتن. حاال 

سالگی بچه داری کنه زیر بار نمیرفت. قطعا  31میتونست کمی به پریسا حق بده. قطعا اگر به اونم میگفتن تو سن 

 در بیاره.  حاضر نمیشد دست و پاش رو ببنده و ادای مامان ها رو

 هنوز تو افکار خودش بود که صدای پریسا و متعاقب اون حضورش روی پاگرد به خودش میارتش. 

باالخره پیمان بله رو گرفته بود. باید پرواز میکرد ولی واقعا تو اون شرایط مغزش پر تر از اون بود که بخواد پرواز 

ایشی نداشت. پریسا حرف میزد و پیمان بهش با آرامش کنه. انقدر عالمت سوال تو ذهنش بود که دیگه مغزش گنج

سال  2لبخند میزد اما نادیا داشت به این فکر میکرد که پس شناسنامه بابا چی میگفت؟ شناسنامه ای که توش تنها 

نم فاصله سنی بین پریسا و رامین رو نشون میداد. نمیدونست واقعا مامان راست میگه یا نه. نمیتونست زیر بار بره. او

در مورد رامین. پدری که آریانا عکسای زیادی باهاش توی پارک و کوه و در و دشت داشت. عکسایی که مامان 

جوون توشون نبود ولی رامین با قدرت و سرزندگی بود. پدری که نمیتونست باور کنه االن یه مرد هفتاد ساله ست. 

 سواالی زیادی داشت ولی حوصله پرسیدن نداشت. 

 پریسا روی گونه اش از فکر بیرون میاد و تازه صدای پریسا رو میشنوه.  با بوسه سرد

امیدوارم هیچوقت هیچ کدومتون از انتخابتون پشیمون نشین. امیدوارم عشقتون انقدر پر رنگ باشه که تیرگی ها و  -

 سختی های زندگی رو تو چشمتون بی رنگ کنه.

..... 

عزیزترین کسش. میخواست جیغ بزنه. انگار صندلی به معنی واقعی  و حاال توی محضر نشسته بود. درست کنار

زیرش میخ پیدا کرده بود و مانع از نشستنش میشد. دلش میخواست دست پیمان رو بگیره و فقط بدوه. بره یه جایی 

همون  که با صدای بلند بخنده و دستاش رو باز کنه و چرخ بزنه. دلش میخواست همه قید و بندا رو پاره کنه و با

 لباس تنش بره تو خونه پیمان و همون لحظه زندگی رویایی ای که آرزوش رو داشت شروع کنه.

با فشار دست پیمان از زیر قران اجبارا خنده شو به لبخند تبدیل میکنه و آروم دوباره روی صندلی میشینه. صدای 

 پیمان پر از عشق و خنده تو گوشش میپیچه
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 وم بشین. فقط دو دیقه.نادیا جون من دو دیقه آر -

اوف خسته شدم. دو ساعته سیخ نشستم رو این صندلی های سفت. اه دیگه یه خطبه خوندن مگه چند ساعت میشه.  -

 خسته شدم بابا. نخواستم. بریم یه جا دیگه. این آخونده این کاره نیست.

 هیس. آروم تر. دو دیقه تحمل کنی تموم میشه. باید بنویسه قباله رو. -

 اوف مگه میخواد طومار بنویسه. -

 خوب عروس خانوم، آقا داماد حاضرید؟ -

 اوف. ما که دو ساعته حاضریم. دیگه کم کم آرایشمونم داره میماسه رو صورتمون حاجی. -

 پیمان با خنده محکم تر دست نادیا رو فشار میده و زمزمه میکنه

 شیش نادیا. شیطونی رو دو دیقه تعطیل کن.  -

وب مگه دروغ میگم؟ ببین اگه تا دو دیقه دیگه بله رو گرفتی ازم که هیچ اگه نه پا میشم میرم. دیگه حوصله ام خ -

 سر رفت و کم کم دارم پشیمون میشم از عروسی کردن.

...... 

 

 

 طعم خیس گریه

 

ماشو ببوسم. لباش چشماش برق میزد. نگاهش انقدر خواستنی بود که دلم میخواست همون موقع بقلش کنم و چش

انقدر سرخ و خواستنی بود که تاب نگاه کردنه بهشونم نداشتم. خودم صندلیم پر میخ بود و به زور نشسته بودم رو 

صندلی و فحش بود که پشت هم نثار آخونده میکردم که با آرامش تمام داشت معلوم نیست چی مینوشت. مامان با 

و رامین اشک تو چشماش جمع شده بود. آریانا واقعا داشت گریه میکرد. لبخند نگامون میکرد. پریسا تو خودش بود 

میفهمیدمش. درکش میکردم. میدونستم نادیا براش چقدر عزیز بود. مانی با لبخند تماشامون میکرد. نمیدونم تو 

م. بابا کنارم ذهنش کجا بود ولی لبخندش تماما مال ما نبود. اما اون لحظه نمیخواستم جز به نادیا به کسی نگاه کن

 ایستاده بود و دست مامان تو دستش بود. نگاهش هنوزم عاشقانه بود.

اما نادیا واقعا مثه بچه های دو ساله رو صندلی بند نمیشد. مطمئنم اون لحظه دلش میخواست میتونست و میرفت یه 

یش منم دلم میخواست پرواز دو دور دور سالن میدوید. به زور رو صندلی نگهش داشته بودم. از اینهمه ذوق و خوش

کنم. جونمون رو آخونده گرفت تا باالخره نادیا شد زن عقدی من. تا باالخره اون بله معروف رو گفت. بماند که یه 

 ناهار آبعلی ازم زیر لفظی گرفت. به چشمش اون انگشتر پر نگین و برق برق یک هزارم اون ناهار هم نیومد. 

ار باید ببریم آبعلی اونم تنهایی. به من ربطی نداره چیکار میکنی ولی سر همه رو زیر مدام زیر لب پرم میکرد که ناه

آب میکنی و دو تایی میریم. هر چی گفتم زیر بار نرفت که نرفت. انگار اصال دالیلم رو نمیشنید. خودم رو کشتم که 

ر بشیم..... اما بازم ول کن نبود. االن وقتش نیست. شب بله برونمونه. همه بزرگای فامیل میخوان بیان. باید حاض

 میگفت نبری بله مو پس میگیرم.

 مامان از چشماش خوند چی میخواد. پریسا مطمئنم میدونست نادیا دو ساعته زیر لب چی داره زمزمه میکنه.

 دفتر جلوش بود و هر یه امضایی که میخواست بکنه دو ساعت کلنجار میرفت و تا نه میاوردم میگفت دیگه امضا

 نمیکنم. 
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 دروغ چرا خودمم دلم میخواست با هم تنها باشیم. برا یه ثانیه با هم تنها شدنمون ثانیه شماری میکردم.

 5آخرش مجبور شدم بگم ما ناهار میریم بیرون و بعد از کلی کلنجار پریسا با نادیا و قول گرفتن که سر ساعت 

 خونه اید راهی شدیم.

اون بلند بلند میگفت و میخندید. اون دلش میخواست بره یه جا تو چمن ها غلت  تو ماشین دستش تو دستم بود و

بزنه و من دلم میخواست ببرمش یه جایی که دل سیر تماشاش کنم. هر بار سرم رو بر میگردندم رو صورتش دلم 

رو یه گوشه عجیب هوس طعم لبهاش رو میکرد. آخرشم نتونستم طاقت بیارم و تو جاده آبعلی که افتادیم ماشین 

 نگه داشتم.

اون با شیطنت و به هوای اینکه نگه داشتم بره یه کم بازی گوشی دستش رو دستگیره ماشین بود که دستش رو 

گرفتم و برش گردوندم. از نگام حرف دلم رو خوند. رنگ نگاش سرخ شد. یهو اونهمه حرف به سکوت بدل شد. 

 سرش آروم آروم به سینه اش چسبید.

زیر چونه اش بردم به وضوح لرزش صورتش و دندوناشو حس کردم. نگاش تو نگاهم سر خورد و اشک دستم و که 

 تو چشمش پر شد. 

از نگاهش لرزیدم. خواستن و لرزیدن قشنگ ترین حس اون لحظه بود. و لبهاش. طعم لبهاش نمیدونم چی بود ولی 

اون میلرزید. طعم شور اشک رو صورتش با طعم لطیف بود. گرم بود. مثل برگ گل میموند. لبام رو لباش بود و 

شیرین و گرم لبهاش یکی شد. نمیدونم چند ثانیه یا دیقه یا لحظه بود ولی انقدر بود که چیزی تو وجودم جوونه زد و 

 رشد کرد و همه وجودم رو پر کرد.

 بقیه راه اون لرزید و سکوت کرد و من دستای سردش رو محکم تر فشار دادم.

زشش کم و کمتر شد و بعد آروم شد. بعد شد همون نادیای همیشگی و پر از انرژی. نگاهش همون نگاه کم کم لر

 دوست داشتنی شد. ولی هنوز ازم خجالت میکشید. 

تمام مدت ناهار سر به سرش گذاشتم ولی اون همش سرخ و سفید شد. فکر نمیکردم یعنی حتی باور نمیکردم اون 

 بزرگ بشه و چنین حس های قشنگی توش جوونه بزنه. لبخنداش شرمگین بود.نادیا اینجوری با یه بوسه 

نمیدونم کی تاب دیدن اون لبخند رو نیاورد. نمیدونم یهو چی شد. نفهمیدم وقتی سوییچ رو از دستم کشید که 

تو  میخواد دست فرمونش رو بهم نشون بده و رومو کم کنه کی حرفاشو شنید که حسرت به دلش گذاشت. نمیدونم

کدوم باغ سیر میکردم وقتی اون داشت به طرف ماشین میدوید. نمیدونم اون صدای بوق کر کننده کامیون برای 

 هشدار به کی بود.

روزه که رو این تخت خوابیده. چشماش بسته بود. راضی بودم که باالخره باز  5نمیدونم فقط اینو میدونم که حاال 

اومد تو و یه چیز بهم گفت. هر روز یه درد اضافه شد. چشمم خشک شد بس  میشه. ولی هر روز یه دکتر از این در

که به اینهمه مانیتور دور و برش چشم دوختم و هر لحظه با صدای سوت یکیشون در این اتاق باز شد و یه دسته 

 دکتر ریختن سرش و باز یه جا دیگه اش رو سوراخ کردن و بعد رفتن.

اد که اون بر گرده. یعنی من انقدر خودخواهم؟ یعنی عشق انقدر چشم آدم رو نمیدونم چرا هیچکس جز من نمیخو

 کور میکنه؟ نمیدونم. هر چی هست من میخوام چشماشو باز کنه. من میخوام بمونه. 

 اما نه نگاه مانی هم میخواد که نادیا بمونه. پس شاید اونم خودخواهه. درست مثل من. 
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روزش. برام عجیبه. شایدم باور نکردنی. اما خوب اون مادره. یه مادر که تو  پریسا از یه مرده هم بدتره حال و

وجودش مهر به بچه اش همیشه بوده و هست. حاال یه شبه پیر شده. حتی پیر تر از رامین. شاید چون عذاب وجدان 

م مقایسه میکنم و داره. نمیدونم. هر چی هست تو اینهمه فکر و خیال خنده داره که مدام پریسا و رامین رو با ه

 میبینم پریسا خیلی بیشتر از رامین نشون میده سنش.

کالفه ام. خسته ام. میدونم نادیا که چشم باز کنه کالفه ترم میشم. تازه جنگ اصلی شروع میشه. میدونم نمیبخشتم به 

نیاز میکنم. چون میخوام زنده خاطر اینهمه نذر و نیازی که کردم تا زنده بمونه. ولی الزم باشه هزار برابر اینم نذر و 

بمونه. آره دیوونه شدم. زده به سرم. احمق شدم. ولی هیشگی جای من نیست تا درکم کنه. هیچکس درست به 

دیقه و گفت  15ساعت و  0فاصله.... نادیا گفت چقدر؟ آره االن که فکر میکنم یادم میاد با خنده داشت میگفت االن 

درست عمر خوشبختی و خنده رو لبام و داشتن نادیا همونقدر بود. اما به جاش دقیقا  چند ثانیه؟ نمیدونم یادم نیست.

دقیقه ست که دارم صورتش رو تماشا میکنم و امیدم اینه که ثانیه بعدی همون ثانیه ای باشه  01ساعت و  1روز و  5

 که چشماش رو باز میکنه و لبخند میزنه بهم. یعنی لبخند میزنه بهم؟ 

 ت مانی از روی زمین بلند میشه و دوباره همون سوال همیشگی رو میپرسهبا فشار دس

 مانی تو هم موافقی که باید بر گرده. مگه نه؟  -

 و دوباره همون جواب همیشگی رو میشنوه. همون جوابی که فقط یه سر تکون دادنه با دنیایی حرف تو دلش.

 و دوباره لبخند رو لبش میشینه.

 

وار تنمه. حاال دیگه اتو کشیده نیست تا نادیا بخنده و بگه مگه داشتی میومدی عروسی و من بلند هنوز همون کت شل

 بخندم و بگم مگه نیومدم؟ اومدم زنم رو بگیرم و ببرم.

دیگه از اون صورت سه تیغه خبری نیست. دیگه اون بوی ادوکلن نه نه چی گفت؟؟؟؟؟ .... آها از اون بوی گس 

 خبری نیست. 

به هوش بیاد و نشناستم؟ نکنه بوی گس نیاد و باور نکنه من پیششم؟ پس مانی کجا رفته؟ گفت میره چیکار؟ نکنه 

آها بازم سوت این دستگاه ها بلند شده بود. رفت چیکار؟ چرا من نرفتم؟ چرا انقدر گیجم؟ نادیا خسته نشدی از 

که زنم شدی؟ همه میگن عمر دوران عقد  اینهمه بی هوشی؟ نمیخوای پاشی ببینی چند روز و ساعت و دیقه ست

ساله؟ نادیا امروز یه دکتر دیگه اومد و یه چرت و پرت های دیگه  5روز انگار  5کوتاهه پس چرا به چشم من این 

گفت. اما تو باور نکن. این دکترا حرف زیاد میزنن انگار نظر ندن میگن اللین. نادیا اه پاشو دیگه. تو اون اتاق کوفتی 

 رام میدن وقتی هم تو رو نبینم دق میکنم. پاشو بریم دیگه....به زور 

مانی قدم هاش رو تند تر میکنه و خودش رو به پیمان میرسونه که روی زمین تو راه پله های اضطراری بیمارستان تو 

 خودش مچاله شده. به زور جلوی اشکاش رو میگیره و با یه لبخند به طرف پیمان میره. 

نه. اون باید انقدر قوی باشه که نادیا بهش تکیه کنه و کمکش کنه تا بلند شه. حاال تنها اسم ورد زبون حاال نوبت پیما

 نادیا پیمانه. نادیایی که تو ناله های بی جونش پیمان رو داره فریاد میزنه.

نتت که سکته میکنه. پیمان اینجا چیکار میکنی؟ همه دو ساعته دارن دنبالت میگردن. پاشو پسر. نادیا اینجوری ببی -

 پاشو یه آبی به دست و صورتت بزن. 

 حوصله ندارم. بی خیال. کی منو میخواد تماشا کنه؟ -
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 مانی تنها لبهاش کمی کشیده میشه جای لبخند و زمزمه میکنه

قرارمون به کی مهمتر از نادیا؟ چشماشو باز کرده و مدام پیمانش رو صدا میزنه. نمیخوای با این قیافه ببینتت که؟  -

 همین زودی یادت رفت؟

اون شب که زنجیر رو انداختی گردنش قول دادی خنده رو از لباش نگیری، قول دادی خوشبختش کنی.... همیشه 

 کنارش باشی. پس چی شد اون حرفا؟ فقط حرف بود؟ پاشو مرد. االن وقت شکستن نیست.

نمش. من انقدر قوی نبودم. میخواستم تو روی همه زندگیم رنگم پرید. پاهام لرزید. نه. نمیتونستم. نمیتونستم ببی

 نگاه کنم و چی بگم بهش؟ نه. نه.....

..... 

پیمان خم شد. لرز تمام بدنش رو گرفت. سست شد. تو یه ثانیه فرو ریخت. و من ترسیدم. تو اون شرایط وقت 

بود. نه. فعال قرار نبود خودش چیزی بفهمه پس سقوط نبود. اون باید کنار نادیا میبود. نادیا االن تو بدترین شرایط 

 پیمان نباید همه چیز رو خراب میکرد. دستم رو زیر بازوش گرفتم و با خشم بلندش کردم. 

پیمان به قران االن بخوای وا بدی خودم میکشمت. نمیخوام جز خنده رو لبش ببینم پس خوب گوشات رو باز کن.  -

ف میزنی. سر به سرش میذاری. میخندونیش. نباید بذاری اون درد وحشتناک پر عین آدم پا میشی و میای باهاش حر

رنگ بشه. باید االن روحیه اش رو قوی کنیم تا بعد بتونیم مشکل رو بهش بگیم. اما االن باید کمک کنیم تا روند 

وم نیست چه گندی بهبودی سریع پیش بره. منم حال و روزم بهتر از شماها نیست. اون از آریانا که ولش کنی معل

 بزنه با این حال و روزی که درست کرده اینم از تو. من واقعا بیش از این کشش ندارم. پس خودت رو جمع کن.

 نمی تونم. نمیتونم. بفهم. -

 صداش به فریاد تبدیل میشه. تموم فشار روش ناگهانی و تو اون فریاد سرازیر میشه.

نمیکشه گریه میکنه. خودت رو جمع کن پیمان. برو تو اون دستشویی هر  تو غلط میکنی نمیتونی. مرتیکه خجالت -

چقدر دلت میخواد داد بزن گریه کن هر غلطی میخوای بکن ولی از اون در بیرون اومدی همون پیمان همیشگی 

 باش. 

سر  بعد پیمان رو داخل دستشویی هل میده و خودش پشت در کنار دیوار سر میخوره و با نگاه سالن رو پشت

میگذاره و روی آریانا که گوشه دیگه سالن رو زمین نشسته و اشک میریزه نگاه میکنه و با خودش فکر میکنه ببین 

کی ها میخوان به کی روحیه بدن. اون از آریانا که سن و سالشم یادش رفته و کف زمین زار میزنه. اون از پریسا که 

فشار باال پایین شدنه. مامان بابای خودشم که دیگه کم مونده  دو ثانیه یه بار تو بغل رامین در حال غش کردن و

 مراسم چهلم راه بندازن. بازم به شیرین و شوهرش. 

 بیچاره نادیا که تو این شرایط هم مامان باباش باال سرش نیستن و حاال برادرش هم با مرده فرقی نداره.

مش ظاهری رو تو وجود پیمان میبینه و دستش رو پشت با باز شدن در از فکر و خیال بیرون میاد و مانی کمی آرا

 شونه پیمان میگذاره و تند تند حرفای دکتر رو تکرار میکنه براش.

ببین پیمان به هوش اومده همه چی رو چک کردن. دیدش یه مقدار تار هست ولی دکتر گفته هیچ مشکلی نیست و  -

اونم موقته و تو همین چند روز نهایتا یه هفته حل میشه. دو تا  تا چند روز آینده حل میشه. فعال بدنش نیمه لمسه ولی

از مهره ها کمی جابجا شده و هنوز نمیگم چی میشه. دو تا از دنده هاش شکسته ولی مشکلی نیست و ظرف یه ماه دو 
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شی و هیچ ماه خوب میشه. پاش هنوز تو گچه و فعال چیزی نمیفهمه تا زمانیکه پا از گچ و باند در بیاد پس الل می

 حرفی نمیزنی. فعال باید فکر کنه یه شکستگی ساده ست.

 گوشت با منه پیمان؟ این قیافه ماتم رو نگیری براش. نادیا خیلی تیزه. شک کنه همه چی خراب میشه. 

پیمان تنها سرش رو تکون میده و آروم با خودش زمزمه میکنه خوب یه باره میگفتی کجاهاش سالمم که سریعتر 

ت رو داده بودی. و پوزخند پر دردی به مانی میزنه و آروم اشک گوشه چشمش رو پاک میکنه و همزمان با اطالعا

اجازه دکتر وارد اتاق میشه و شیرین با کمری خم شده و در عین حال نگاهی محکم و مصمم ثانیه ای دست پیمان رو 

 فشار میده و بعد محکم رو به پیمان

و محکم پات رو بذار تو اتاق. از این در که رفتی تو، زندگی زناشوییت شروع میشه مرد باش و پشتت رو صاف کن  -

 و میخوام ثابت کنی که عشقت حرف نبوده. پسر من مثه کوه میمونه و کمرش خم نمیشه. حرفشم حرفه.

شه و تکیه و تمام بعد با فشار دستش تقریبا پیمان رو هل میده داخل اتاق و در رو میبنده و اینبار با همه وجود خم می

سنگینیش رو رو شونه های پیام شوهرش میندازه و نقاب صالبتش رو از صورت بر میداره و اشک آروم آروم روی 

 صورتش رو پر میکنه و تنها دستش به سمت آسمون میره و زمزمه میکنه

 خدایا ناشکری نمیکنم. بازم شکرت. دست دعات پشت سر عروسم. -

 

میپیچید. نمیدونم میزان درد چقدر بود ولی مطمئن بودم کم نیست. از اخمای عمیقی که هر  داشت از درد به خودش

چند ثانیه ابروهاش رو به هم نزدیک میکرد و بعد با سماجت عقبشون میزد و سعی میکرد بخنده میفهمیدم. تازه 

و ساعت تمام جونت درد فهمیدنش با توصیفاتی که دکترا کرده بودن خیلی هم سخت نبود. یه دستت میبره تا د

 میکنه وای به حال نادیا که تقریبا هیچ جای سالمی تو بدنش نداشت.

روز زندگی رو یادم انداخت. اینکه میشه با تمام دردها  5لبخندش با ورودم پر رنگ تر شد. انقدر پر رنگ که بعد از 

 ثانیه ای خندید. 

ن باشه. دستش رو آروم به طرفم دراز کرد. شاید نیم سانت آروم بود. انقدر آروم که داشتم شک میکردم نادیای م

هم به زور دستش حرکت کرد ولی همون برا من به اندازه یه دنیا حرکت بود. انقدر بی حرکت دیده بودمش این 

 چند روز که اون ثانیه ها و لحظه ها واقعا حس میکردم خدا داره دوباره تک تک اعضاش رو میسازه و به کار میندازه. 

نگاهم روی دستش که حاال پر از کبودی هایی بود که بعضی به زردی میزد ثابت شد و اشک داشت راهش رو باز 

 میکرد که با زمزمه های نادیا ناخوداگاه خنده جاش رو گرفت

ها چیه؟ فکر کردی میمیرم خالص میشی؟ نه قربونت برم تازه میخوام جونت رو بگیرم. باال بری پایین بیای آش  -

 شک خاله ست. تا جون تو رو نگیرم رفتنی نیستم. ک

 ببینم این قیافه چیه برا خودت درست کردی؟ اه گفتم االن شوهر اتو کشیده ام میاد تو یه کم دست میندازمش. 

خندیدم. نمیدونم تلخ بود خنده ام یا شیرین ولی از ته دل بود. چشماش باز شده بود و کم کم زبونشم داشت باز 

 شت همون نادیای خودم میشد که به زور بهت دو دیقه مهلت جواب دادن بده.میشد. دا

آروم کنارش روی صندلی نشستم و دست ظریفش رو تو دستم گرفتم. بعد نگاهم تو صورتش و چشمای سبزش قفل 

شد. چشمایی که حاال سبز پاییزی بودن. نگاهم روی صورتش و زخم های رویه بسته روی صورتش و کبودی هاش 
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ر خورد. دستم رو آروم باال بردم و روی صورتش کشیدم. سرش رو آروم پس کشید. فکر کنم درد گرفته بود. س

 احتماال روی یکی از جاهای ضرب دیده فشار دستم اذیت کرده بودش.

 ولی دوباره لبخند زد و حرف زدن رو از سر گرفت

 روی گونه ام درد میکنه یه کم.  -

بهش فهموندم که میدونم. نمیتونستم حرف بزنم. بغض تو گلوم آماده شکستن بود و دلم فقط سرم رو تکون دادم و 

 نمی یومد غصه بخوره. دوباره حرفش رو ادامه داد.

 پیمان همه جام کوفته ست. بی حسه انگار. درد دارم. چرا تار میبینمت؟ من چم شده؟ -

خیلی سعی کردم ولی بازم وقتی شروع به حرف زدن باید حرف میزدم حاال منتظر جواب بود و سکوت جایز نبود. 

 کردم صدام از بغض میلرزید

نگران نباش قشنگم. هیچ مشکلی نیست. تازه به هوش اومدی و یکی دو روز دیگه این تاری هم از بین میره.  -

ا یه ماه دردت هم کمتر میشه. تقریبا همه جات درب و داغون شده یا شکسته ولی نگران نباش همه شون نهایت ت

 دیگه جوش خوردن و درست شدن. 

 اوهوم. شیرین جون برام گفت. خواستم مطمئن شم هیچیم نیست.  -

اه دیدی چی شد؟ میخواستم دست فرمون بهت نشون بدم به چی میگن ها. هی هی هی. خدا خیلی هواتو داره که 

 نذاشت خیط شی. ولی خیالت تخت تا روی تو رو کم نکنم نادیا نیستم.

 منتظر اون روزم. اونم بی صبرانه. -

بله بله بابا بزرگ. چرا انقدر قلمبه سلمبه حرف میزنی. اوف خسته شدم از این قیافه ماتم. بس کن دیگه. حاال یه  -

اتفاقی افتاد و تموم شد. من گریه کنم که همه جام داغونه و درد میکنه یه چیزی تو چی میگی دیگه. حالگیری ای ها. 

ین آق دادش ما چه خبر؟ نامرد نکرد بیاد مالقاتم. حاال گل و نون خامه ای جهنم. حیف که نمیتونم راه برم ببینم از ا

 وگرنه میرفتم حالشو میگرفتم. گوشیتو میدی؟

میدونستم میخواد آریانا رو بگیره. میدونستمم آریانا وضعش بدتر از این حرفاست که چیزی رو تابلو نکنه. باید 

 ردم.دست به سرش میک

نه بابا. بیچاره همین پشت دره. راش نمیدن بیاد تو. منم با بدبختی راه دادن و باید سریع برم بیرون. وگرنه پریسا  -

 جون و باباتم بیرونن. مانی هم بیرونه. ولی راشون نمیدن.

 رو.بهم خندید. نمیدونم معنی خنده اش چی بود ولی با حرف بعدیش فقط تمسخر معنیش کردم اون خنده 

هه. مهم شدم یهو. میدونستم هر روز یه بالیی سر خودم میاوردم. پیمان خسته ام دیگه همه انرژیم تموم شد. یه  -

 کم میخوام بخوابم. عیبی نداره؟

 نه فدات شم. چه عیبی داشته باشه. -

م رو به صورتش میدونستم اثر مسکن هاست. کم کم چشماشم داشت گیج میشد و منم باید از پیشش میرفتم. صورت

 نزدیک کردم و بوسه آرومی رو گونه اش گذاشتم که غر غرش رفت هوا

اه نکن. نکن.... ریشات صورتمو اذیت کرد. اه. دوست ندارم ریش. برو بزنشون وگرنه نمیذارم دیگه بوسم کنی.  -

 پوست برگ گلم رو ببین چیکار کرد.

 فته بود. با اونهمه درد بازم شر و شیطونیش به راه بود. بعد خندید. یه خنده بی خیال و شیطون. برام دست گر
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کم کم غر غر هاش کمرنگ و کمرنگ تر شد و چشماش آروم بسته شدن. دروغ چرا ترسیدم. وحشت کردم. 

میدونستم مسکن زدن بهش. میدونستم این خواب چیز غیر عادی ای نیست ولی دست خودم نبود. دیگه میترسیدم 

 فکر میکردم اگه دوباره مثل این چند روز بازش نکنه چی. چشماش رو ببنده. همش

 پرستاری که تو اتاق اومده بود انگار از نگاهم ترسم رو خوند. بهم لبخند زد و آروم گفت

نگران نباشین. دیگه خطری نیست. مسکن ها خواب آورن. فقط خوابیده و به زودی بیدار میشه. شما هم برین یه  -

 دکتر هم از من ایراد نگیره. چون اینجا بیش از یه ربع نباید پیش مریض باشید.کم استراحت کنین که 

از روی صندلی بلند شدم و یه بار دیگه به صورت نادیا نگاه کردم که حاال باز اون اخم روی صورتش بود. دستم رو 

 تاق اومدم بیرون.جلو بردم و آروم روی پیشونیش دست کشیدم و کمی اخمش رو باز کردم و بی هیچ حرفی از ا

 

درد داشتم. انقدر که دلم میخواست بی خیال آبرو و عالم و آدم بشم و فقط جیغ بکشم. نمیدونم چه مرگم بود ولی  -

دردی که تو پای چپم بود وحشتناک بود. امونم رو بریده بود. دلم نمیخواست حتی پیمانم ببینم. چون مجبور بودم به 

نگ و در بیارم که انگار دردی ندارن و جز خنده رو لبشون هیچی نیست. و این زور جلوش ادای آدمای شوخ و ش

بیشتر از هر چیزی برام زجر آور بود. نمیدونم میفهمی یا نه ولی وحشتناک بود که تو اوج درد بخندی. هر بار یه 

رن. اینم از مانی داشتم. پرستاری میومد تو به زور لبخند رو لبم مینشوندم تا مبادا از دستم خسته بشن و تنهام بذا

همیشه میگفت هیچکس دلش نمیخواد بشینه درد و مشکل کسی رو گوش کنه و اینکه باید تو اوج درد و ناراحتی هم 

سعی کنی به روی مردم بخندی. چون گناه اونا نیست که تو درد داری یا بی حوصله ای. میگفت این روی خوش آدمه 

اال واقعا از تنهایی و دیدن صبح تا شب این در و دیوار سفید انقدر کالفه که باعث میشه مردم تنهاش نذارن و ح

میشدم که حاضر بودم به هر دردی بزنم تا یه جوری این تنهایی رو کمرنگ کنم. انگار در و دیوار اتاق میخواستن 

 بخورنم. 

گام میکنه و بغض میکنه. نمیدونم بدتر از همه اینا اخالقای عجیب همه ست. مامان هر روز میاد پیشم میشینه و فقط ن

چش شده ولی ذوق دو عالم رو دارم میکنم که انقدر مهم شدم که مامان از کارش به خاطرم زده. بابا خیلی آرومه و 

مثل همیشه صد سال یه بار حرفی از دهنش در میاد. دوسش دارم. حاال بیشتر از همیشه. حس میکنم چه دردی تو 

م فقط چون از مامان بزرگتر بوده و مامان همیشه فکر میکرده جوونیش به پای بابا سوخته. تمام این سالها کشیده اون

بوسه هاش رو دوست دارم. حس بابا داشتن رو بهم میده. حس قشنگیه. شاید باورت نشه ولی هر بار که میاد و آروم 

نده به زور نیست ناخودآگاهه. رو صورتم خم میشه و پیشونیم رو میبوسه دلم پر از خوشی میشه و میخندم. این خ

 تنها خنده ایه که بی درد سراغ لبهام میاد. 

آریانا خیلی تو خودشه. دیگه با اون آریانایی که میشناختم زمین تا آسمون فرق میکنه. خیلی برام عجیبه. خنده هاش 

گفتم بیا مثه قدیم باشیم.  مصنوییه درست مثه خنده های من وقتی درد دارم و میخوام زار بزنم میمونه. اونروز بهش

همونجور صاف و رو راست. مثه کف دست. فقط مات نگام کرد. منم زدم زیر گریه. حتی جیغم کشیدم. بالشتم رو تو 

دهنم کردم و جلوش جیغ کشیدم. گفتم درد دارم. انقدر زیاد که ال اقل جلو تو نمیخوام به زور بخندم. خیلی مزیت 

وباره شدیم مثه کف دست. اومد کنارم روی لبه تخت نشست و سرم و بغل گرفت و داشت اون گریه ها و جیغام. د

بالشت رو از دهنم در آورد و کناره دستش رو گذاشت تو دهنم. منم با تمام قوا دستش رو گاز میزدم و اونم گریه 

ه پونزده سال میکرد. خوب که خالی شدیم جفتمون فشار دندونام رو دستش کم شد و یاد وقتی افتادم که چهارد
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بیشتر نداشتم. طبق معمول هم مامان و بابا ماموریت بودن. دل درد و کمر درد با هم قاطی شده بودن و جونم باال 

اومده بود. درد داشتم و هنوز نمیدونستم اینجور وقتا چیکار کنم دردم کم بشه. چی بخورم. رومم نمیشد به آریانا 

د. من چمیدونستم از اینجور دردا چیزی میدونه یا نه. راهی برا درمانش حرفی بزنم. هر چی باشه یه پسر جوون بو

داره یا نه. اما تیز بود. بد تیز بود. قشنگ فهمیده بود درد دارم. نمیدونم از کجا فهمید ولی خدا نگهش داره ساعت ده 

گذاشت تو دهنم و  شب خسته و کوفته از استراحتش زد و اومد تو اتاقم. همینجوری بغلم کرد. محکم. دستش رو

گفت گازش بگیر کم کم آروم میشه دردت. منم نا مردی نکردم پدر دستش رو دراوردم. تا چند وقت جای دندونام 

رو دستش بود و کبود. اونم چپ میرفت راست میومد میگفت اااا دختره خجالتم نکشید برا یه همچین چیز معمولی 

ن کرد. منم که پر رو میگفتم به من چه میخواستی بهم قرص بدی تا ببین چه کولی بازی ای دراورد و دستم رو داغو

دردم کمتر شه. اونم چشم و ابرو میومد و میگفت ببخشید شرمنده تجربه نداشتم ها. کسب تجربه کردم حسابی من 

 بعد راه درمانی خواستی بیا سراغ خودم. باید خجالت میکشیدم. آب میشدم ولی نمیشدم خوب کسی رو نداشتم جز

آریانا. اونم عادی برخورد میکرد. از اون به بعد جلوتر از من تاریخ نگه میداشت و وقتش که میشد نمیذاشت دست 

به سیاه و سفید بزنم. همه کارا رو خودش میکرد یا مامان رو مجبور میکرد غذا بپزه برامون. میومد بغلم میکرد و 

 پشتم رو میمالید و گرم میکرد. 

 فکری رفته بودم. آروم دست کشید رو صورتم و با بغض گفتانگار فهمید تو چه 

نانادی حاضر بودم هر سی روز ماه کمر درد و دل درد داشته باشی و دستم رو داغون کنی ولی االن رو این تخت  -

 نبودی. 

 نادی بهم قول بده هیچوقت ناشکری نکنی. باشه؟

 کرده بودم. آروم تو دستم گرفتمش و بوسیدمش. حرفاشو نمیفهمیدم. نگام به دستش بود. تقریبا داغونش

 آریانا فکر میکنی پیمانم قدر تو دوسم داره؟ -

 خیلی بیشتر از من دوست داره. شک نکن. -

 دیگه کم کم همه سر وکله شون پیدا میشد. اشکامو آروم پاک کرد و بهم لبخند زد. ایندفعه لبخندش واقعی بود.

 دلم وا شد نانادی. -

 دیدم. انگار دردم کم شده بود. سبک شده بودم. خیره نگاش کردم.منم خن

آخیش. حاال شدی آریانا. ما چاکرتم هستیم. فقط بعدا نری پزشکی قانونی برام پرونده درست کنی بابت دستت ها.  -

 خودت آوردیش جلو. تازه لو بدی میگم کار دوست دخترت بوده ها. حاال خود دانی.

 کار دوست دخترم بوده دیگه. باشه. دارم برات. ای پدر صلواتی. که -

 عمرا. میگم پیمان حالتو بگیره. -

 مانی با خنده جلومون پیداش شد و رو به من 

 میخوای خودم حالشو بگیرم خانوم خانوما. کافیه دستور بدی ها. -

ها کسی بود که فرق نکرده خندیدم. همیشه فکر میکردم مانی زیادی عصا قورت داده و بزرگه ولی تو این مدت تن

بود. همون مانی همیشگی بود. همون که همش باعث میشد یه جوری سر به سرش بذارم و حالش رو بگیرم. آخ 

 نمیدونی چه کیفی داشت که.

 جنابالی برو تا کچل نشدی یکی رو پیدا کن دستورای اونو انجام بده. -
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اری پات به دانشگاه باز نشه دیگه. وگرنه حالت رو خودم باز بهت خندیدم روتو زیاد کردی ها. مگه شانس بی -

 میگیرم.

 تو؟؟؟؟؟؟؟ عمرا. برو اونور بذا باد بیاد. -

 

باالخره دارم از این زندون خالص میشم. هنوز تو پام درد دارم ولی قابل تحمل شده. هنوزم وقتی حرکت عجیب 

ردای کشنده کجا. من خوبم. خوب چیه. عالی ام. به پیمانم غریب میکنم درد میگیره ولی راضی ام. این درد کجا اون د

 گفتم. حتی به آریانام گفتم. دیوونه ها باورشون نمیشه.

 وای پیمان دستم رو ول کن. خودم میتونم بیام. اه. -

 نادیا نمیشه. خودت اگه بلد بودی نمیرفتی زیر کامیون. -

 تموم شد رفت پی کارش. جون نادیا دستمو ول کن. اه تو هنوزم فراموش نکردی؟ بابا یه اتفاقی بود -

از بیمارستان مرخص شده بود و مثه کنجشک های از قفس رها شده میخواست پرواز کنه قافل از بالی که شکسته و  -

.... نمی تونستم ولش کنم. واقعا دیگه گنجایش یه بالی دیگه رو نداشتم. همینش رو هنوز نتونسته بودم هضم کنم. 

دستش رو خیلی محکم گرفته بودم حتی مطمئن بودم االن قرمز شده ولی حاضر نبودم ول کنم. اما اونم راه  میدونم

خر کردنم رو بلد بود. مثه کف دست میشناختم. باز چشماشو دوخت بهم و از اون نگاها که نفسم میگیره تو چشمام 

و شل شدن دستام و رها کردن گنجیشک انداخت و جونش رو برام قسم خورد. چی میتونستم بگم جز یه لبخند 

 کوچولوم. 

دستم و کامل رها نکرده با همون پای گچ گرفته رو جدول کنار باغچه بود. بلند بلند میخندید و تمام تالشش رو برای 

 ایستادن و راه رفتن میکرد اما نمیشد. ولی بازم میخندید. قهقهه میزد. دستاش تمام مدت باز بود. میدیدم داره تمام

تالشش رو برای راه رفتن میکنه. سرتق بود. اراده اش ستودنی بود. میدونستم نمیاد پایین. آریانا عصبی بود و فریاد 

میزد سرش. آروم رفتم طرفش و دستش رو گرفتم. وقتی دلش میخواست اون رو راه بره چرا غصه اش میدادم؟ اگه 

 ن رو راه میرفتم.آریانا چپ چپ نگام نمیکرد منم میرفتم رو جدول و از او

دستاش گرم بود. یه دنیا مهربونی توش بود. لبخندش گرم تر. آروم دستم رو گرفت. حاال راحت تر میتونستم راه  -

برم. پای چپم سنگین بود و تعادلم رو خراب میکرد ولی دست پیمان از پای من سنگین تر بود و این سنگینیش 

 تام رو باز بگیرم تا نیفتم. سنگینی پام رو میگرفت. دیگه الزم نبود دس

ته جدول رسیده بودیم و حاال فاصله ام تا زمین حدودا ده پونزده سانتی میشد. مامان چپ چپ نگام میکرد. آریانا 

دیگه نگامم نمیکرد. بد شاکی بود. غم دو عالم تو نگام ریخته بود که حاال چطور بپرم پایین که خودم رو تو بغل پیمان 

ه خنده پر از خوشی. ذوق کردم. خیط شده بودن همه. تو بغلش میخندیدم که زمزمه اش زیر گوشم دیدم. اونم با ی

 غلغلکم داد. 

 بوسش چی شد شیطون؟ -

بوسیدمش. خجالتم نکشیدم. نه از نگاه مامان نه از لبخند شیرین جون نه از بابا. تو بغلش آویزون گردنش شدم و 

 خوش به حالش نشه نصفه نیمه یه فکر شیطانی به سرم زد و تفی اش کردم. صورتش رو بوسیدم. ولی برانکه زیادی 

 حاال من میخندیدم و اون با حرص اه و وه میکرد. ولی بهم چسبیده بود. چه کیفی داد حرص دادنش. 

 باالخره رضایت دادم از بغلش بیام پایین. یعنی راستش یه کمم از ترس تالفیش رضایت دادم. 
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 وخت بهم و همونطور که یه دستش رو پشتم میگذاشت و وزنم رو روش انداخته بودم، آروم گفتبا لبخند چشم د

 باید باهات حرف بزنم. میگم با هم می یایم خونه تو هم بگو میخوای با من بیای. باشه؟ -

 ا خنده زمزمه کردمداشتم بال بال میزدم که بفهمم چیکارم داره ها اما باز خبیث شده بودم. سرم رو انداختم باال و ب

 اونوقت چی گیر من میاد؟ مفتی مفتی نمیشه. نچ. -

داشت حرص میخورد. میدونستم وقتی جدی هست باید جدی باشم و مسخره بازی در نیارم ولی خوب خوشحال 

 بودم و میخواستم اونهمه انرژی رو تخلیه کنم و چه راهی بهتر از سر به سر گذاشتن پیمان. 

 راستین بد اخالق. باشه با تو میام. ولی شرط داره. خیله خوب دکتر -

 اوف. شرطت چیه؟ زود باش داریم میرسیم دم ماشین. -

 نچ تو بگو باشه. تو که به هر حال میخوای باهات بیام پس هر شرطی هم بگم باید قبول کنی. -

 خیله خوب. قبول. -

ا خنده و جیغ پرید هوا. یادش رفت پاش تو گچه. دیر نمیدونم چه شرطی گذاشته بود که اونجور یهو ذوق کرد و ب

 جنبیده بودم افتاده بود رو زمین. عصبی تقریبا سرش داد زدم

بی فکر. نگرفته بودمت که افتاده بودی. انگار یادت رفته دکتر چقدر گفته احتیاط کنی ضربه ای به پات وارد نشه.  -

 واقعا که.

خالق سگی ام. اما دست خودم نبود. همش میترسیدم وضعش بدتر شه. ازم بغض کرد. باز گند زده بودم با این ا

فاصله گرفت و اخماش تو هم رفت. آروم با یه قدم فاصله مو باهاش کم کردم و زیر بغلش رو گرفتم و تو گوشش 

 زمزمه کردم

سرت بیاد من دق میکنم.  ببخشید خانومی. پیمان غلط کرد. اخماتو وا کن دیگه. آخه اصال فکر نمیکنی دوباره بالیی -

 آشتی؟

 خندید و خنده اش بهم فهموند آشتی کرده. 

....... 

رو صندلی عقب نشسته بود و اینجوری راحت تر میتونستم حرفم رو بزنم. اگه کنارم مینشست و گرماش رو نزدیکم 

تا به چیزی که  داشتم نمیتونستم حرف بزنم. نمیتونستم یه مشت چاخان پاخان و اراجیف سر هم کنم براش

 میخواستم برسم.

 

 

 داری کجا میری پیمان؟ -

 اول یه سر میریم خونه من تا حرفامو بهت بزنم بعد میریم خونه شما. -

 کوتا بیا. مگه میخوای قصه حسین کرد شبستری رو بگی که بریم خونه ات. خوب همین بین راه بگو دیگه. -

ینجوری که تو پشتی راحت تر میتونم خواسته ام رو بهت بگم ولی االن میدونی اولش که سوار شدی فکر کردم ا -

 میبینم تا تو چشمات نگا نکنم نمیتونم حرفم رو بزنم.

 کم کم دارم میترسم ها. نکنه داری منو میدزدی و اینام همش آسمون ریسمونه. -

 شایدم. -

 نون خور اضافه میشه ها.ببین آخه یه آدم چالق رو میخوای بدزدی چیکارش کنی خره. فقط  -
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داشت شوخی میکرد و میخندید ولی تو حرفاش یه حقیقت تلخی بود که نمیذاشت منم مثل اون بخندم. انقدر تلخ بود 

که بیشتر دلم میخواست این بغض لعنتی رو راحت کنم و خودم رو سبک کنم. ولی وقتش نبود. نباید حتی یه ثانیه 

 اب میشد. به زور خندیدم و صادقانه گفتمشک میکرد. وگرنه همه نقشه هام خر

من همه جورت رو دوست دارم. یه نگاه سبزت بهیه دنیا می ارزه.تازه یادمه میخواستی درست رو ادامه بدی و جای  -

 منو بگیری. اونوقت دیگه من نون خور تو میشم نه تو. 

زه از تو هم میگیرم. از تو گرفتن اصال یه مزه عمرا. کور خوندی. یک قرونم از پوالیی که در بیارم بهت نمیدم. تا -

 دیگه میده. بی صبرانه دارم لحظه شماری میکنم اون روزی رو که از آقامون خرجی بگیریم دادش.

 اتفاقا حرف منم سر همینه. رسیدیم. بپر پایین. -

 میخوام بپرم ها ولی میترسم رودل کنی. آخه کجا با این پا بپرم.  -

....... 

 

ش کردم تا روی مبل حال بشینه و خودم هم روبروش نشستم و دستاشو تو دشتم گرفتم. جالب بود ولی حس کمک

میکردم از اینکه انقدر نزدیکشم و تنهاییم هنوزم میترسه. با اینکه شوهرش بودم ولی هنوز حتی نگاهش رو. از نگاه 

 خیره ام میدزدید. 

 رو تو چشماش دوختم. سرش رو با لبخند و آروم باال گرفتم و نگاهم

دلم برات تنگ شده بود نانادی. دلم برا یه دل سیر نگات کردن تنگ شده بود. دلم برا این سرخ و سفید شدنات  -

 تنگ شده بود. 

دست گرمش روی گونه ام بود و آروم نوازشم میکرد و من هر لحظه بیشتر گر میگرفتم. میدونم سرخ سرخ شده 

نمیتونستم به حال عادی بر گردم. نگام سرخ بود و زبونم خشک خشک شده بود. انگار بودم ولی هر کاری میکردم 

دلم هر ثانیه داشت میریخت پایین و دوباره از نو. آروم صورتش رو به صورتم نزدیک کرد. دلم برا گرمی لبهاشم 

اون یکی شدنی که میگن  تنگ بود ولی نمیدونم چرا دلم نمیخواست اون لحظه رو لبام بذارتش. شاید شرم بود شایدم

بعد ازدواج یهو تو وجودت میریزه هنوز وقتش نرسیده بود. شاید دلم میخواشت این بوسه رو شی عروسیم داشته 

باشم. نمیدونم شاید امل و مامان بزرگ شده بود افکارم تو اون لحظه. ولی فقط میخواشتم با نگاهش تب کنم و این 

 تب تو تنم بمونه.

شایدم اون عقایدی که همیشه ازشوم دم میزد هنوز تو وجودش مرزهایی رو پابرجا نگه داشته بود. هر انگار فهمید یا 

چی بود گرمای لبهاش رو روی پیشونیم حس کردم و بعد سرش رو پایین انداخت و با نگاهی که به دستام دوخته بود 

 باالخره دهنش رو باز کرد

دیگه نمیتونم بدون تو این خونه رو تحمل کنم. تو... تو زن عقدی منی و نادیا دیگه نمیتونم دوریت رو تحمل کنم.  -

 من دلم میخواد بیای خونه ام. هر چی زودتر.

خندیدم. انقدر بلند که پرید. فکر نمیکردم روزی اینجور بی تاب ببینم پیمان رو. چشمام چهار تا شده بود. همچین 

فقط یه ماه و چند روز گذشته بود و اون داشت اینجور بی تابی حرف میزد انگار چند وقت از عقدمون گذشته بود. 

 میکرد.
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پیمان شوخیت گرفته؟ مگه میخوام فرار کنم که این حرفا رو میزنی؟ یه دو ماه صبر کنی پام از گچ در اومده و  -

 ازدواج میکنیم دیگه.

هفته برا انجام کارا و خرید عروسی و  نه دو ماه خیلی دیره. گفتم که دیگه نمیخوام بدون تو باشم. فکر کنم دو -

 پخش کارت ها بس باشه.فقط دو هفته میتونم تحمل کنم. نه بیشتر.

 شوخیت گرفته پیمان؟ بمیرمم اینجوری باهات عروسی نمیکنم. -

 مگه چه جوری ای؟ -

نه. دیگه ام بحث چه جوری ام؟ کوری تو؟ با این پای تو گچ همینم مونده لباس عروس بپوشم و.... نه غیر ممک -

 نکن.

 زیر اون لباس با اونهمه پف و تور که اصال پات معلوم نیست. بهانه بیخود نگیر. -

 نه. گفتم نه. من میخوام عروسیم برقصم. ورجه وورجه کنم. با این پا نمیشه. -

میخواد تو هم اما من دوست دارم عروسم سنگین باشه تو عروسیمون. من خودم خیلی اهل رقص نیستم پس دلم ن -

خیلی ورجه وورجه کنی. آخه دلم نمیخواد بگن داماد انقدر سنش باال بود که همش نشسته بود رو صندلی و عروس 

 بیچاره تنها میرقصید. تو که نمیخوای متلک بگن به شوهرت؟

همه اینا به کنار  وای پیمان االن چه وقته شوخی خنده ست. ببین تو یهو یادت میره دارم بحث جدی میکنیم ها. اصال -

 من میخوام تو عروسیم باهات تانگو برقصم و با این پا نمیشه. لج بیخود نکن پس.

چرا نمیشه؟ وقتی با این پا میشه رو جدول راه رفت دیگه تانگو رقصیدن که آب خوردنه. بهونه نگیر دیگه. تو دلت  -

 نمیخواد شب تو بغل من بخوابی جای اینکه خرست رو بغل کنی؟

 نخند مسخره. خودت رو دست بنداز. من کی با خرس خوابیدم. پیمان جون من یه کم تحمل کن. فقط دو ماه. -

 نه نادیا. همین که گفتم. یا دو هفته دیگه یا هیچوقت. -

پیمان جدی داشت حرف میزد. پشتم لرزید. دیگه شوخی نمیکرد. نمیدونم چه مرگش بود ولی میدونستم که کوتاه 

روغ چرا خودمم خیلی برام هیجان داشت زندگی کردن با پیمان زیر یه سقف. یعنی کال همیشه برام بیا نیست. د

قشنگ ترین اتفاق این بود که خودم رو تو یه خونه که فقط مال خودم و شوهرمه تصور کنم. یه تاپ و شلوارک پام 

را این بچه بازی هام ولی میدونستم یه مرد کنم و دم به دیقه از سر و کول شوهرم باال برم. میدونم پیمان بزرگ بود ب

 در مقابل آغوش یه زن تقریبا خلع صالحه همیشه. 

نگاهم دور تا دور خونه رو داشت چرخ میزد و هر بار روی اتاق خواب پیمان و تصور خوابیدن روی تختش و زیر 

 پتوش و سر گذاشتن رو بالشتش و حرص دادنش ثابت میشد.

جا خوش کرده بود و دور تا دور اتاق میچرخید. روی اتاق من ثابت شده بود و میدونستم  لبخند کمرنگی رو لبش -

قطعا اون فکرای شیطانیش و تصاحب بالشت و تخت من و طرف من تو سرش داره چرخ میزنه که لبخندش ثانیه به 

فهمم چی تو سرش ثانیه پر رنگ تر میشه. سادگیش این مزیت بزرگ رو داشت که نگاهش انقدر شفاف باشه که ب

میچرخه. داشتم به هدفم نزدیک میشدم. فقط یه کم مونده بود تا راضی بشه. باید هر جور شده تا قبل باز کردن گچ 

پاش ازدواج میکردیم و میاوردمش خونه خودم. شک نداشتم بعد باز کردن پاش محاله زیر بار ازدواج بره. از فکر و 

آروم با دستم روی پای راستش رو نوازش کردم واینبار از در تحریک وارد خیال بیرون اومدم و چشم دوختم بهش و 

 شدم.
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 آی آی بالشتم و طرفم مال خودمه. گفته باشم که براش نقشه نکشی. -

 نخیرم. اگه میخوای ازدواج کنم بالشتت مال منه. -

هم کوچیکتر بود رفتاراش. ولی ال ساله  22حتی شرطاشم بچه گونه بود. نمیدونم ولی گاهی به نظرم حتی از یه دختر 

 اقل مزیتش این بود که به هدفم رسیده بودم و فقط یه کم چونه الکی باید میزدم باهاش.

 اصال بی خیال شدم. همون دو ماه دیگه. الاقل این دو ماهم بالشت و تختم مال خودمه. آقا بی خیال پاشو بریم. -

ت مال من و تا دو هفته دیگه عروسی میکنیم. زیر حرفتم بزنی یعنی اوی اوی حرف زدی پاش وایسا. بالشت و طرف -

 نامردی. 

.... 

 

 

حاال تو سالن خونه ما نشسته بودیم و مامان و بابا و آریانا و عمو و زن و عمو و مانی و مرجان و شیرین جون و 

داشت در مورد ازدواجمون مهندس راستین و پیمان هم نشسته بودن و همه چشم دوخته بودن به دهن پیمان که 

 حرف میزد.

شک نداشتم که اگه همه هم موافق باشن باز مامان یه بهانه ای برا نه گفتن پیدا میکنه و البته اینبار بهانه زیاد داشت. 

 مطمئن بودم پیمان داره الکی خودش رو خسته میکنه چون مامان زیر بار نمیره.

 یبا پام از روی زیر پایی جلوم افتاد پایین. تو همین فکرا بودم که با باشه مامان تقر

 یعنی اگه اون لحظه بهم میگفتن استغفر هلل خدا پشت در وایساده کمتر تعجب میکردم تا اون لبخند و باشه مامان.

یهو یه حس بدی کردم. منی که از وقتی حرفای مامان و پیمان رو شنیده بودم سعی کرده بودم یه جورایی رفتارای 

و توجیه کنم و بهش حق بدم حاال یهو احساس کردم شدم زیادی و میخواد هر جور شده از سرش وا کندم که مامان ر

مبادا مجبور شه تو این مدت این پله ها رو به خاطرم باال پایین بیاد. خیلی بدِ این حس. خودم عذاب وجدان گرفته 

ه که حتی یک نفرم نه نیاورد. انگار که عادی بودم از فکرم ولی خوب آخه چه دلیل دیگه ای میتونست داشته باش

 ترین حرف ممکنه رو زده بود پیمان. 

 همه میخندیدن ولی من اشک تو چشمام جمع شده بود و تالشی هم برای ریخته نشدنش نکردم. 

س زده میگفتن آخی الهی از شوقش داره گریه میکنه اما میخواستم داد بزنم از غصه دارم اشک میریزم. از اینهمه پ

 شدن. از اینهمه عجله تون. از این خنده ها و دست زدن هاتون.

شاید تنها چیزی که باعث شد لبخند کمرنگی رو لبم بشینه دست پیمان بود که آروم دور شونه هام حلقه شد و بلند 

 گفت

 نادیا با قبول خواسته ام منت گذاشت سرم. هیچوقت این محبتت رو فراموش نمیکنم عزیزم. -

ون لحظه تصمیم گرفتم همه رو فراموش کنم. داشتن پیمان برام بس بود. مطمئن بودم کنارش خوشبخت میشم. هم

 اون مهربون بود و براش عزیز بودم. پس الزم نبود به هیچ چیز دیگه ای فکر کنم. 

ام عزیزه. دست حلقه شده اش رو محکم با دستم گرفتم و کمی فشار دادم. بهش میخواستم بفهمونم که چقدر بر

اینکه از این لحظه به بعد تنها حامیم اونه. اینکه.... نمیدونم حرف زیاد بود تو دلم ولی سخته به زبون آوردنش. بعضی 

حس ها تو وجود آدم هست که خودش دنیایی حرف رو تو خودش پنهون کرده ولی اگه بخوای بیانش کنی دو جمله 

 قادر باشه اونهمه احساس تو وجودت رو نشون بده. هم به زور بشه. تازه اگه واقعا اون دو جمله
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..... 

 

روی صندلی آرایشگاه نشستم و چشمام رو بستم و دارم این دو هفته رو مرور میکنم. دو هفته ای که صبح تا شب با 

ینه پیمان و گاهی هم مامان و شیرین جون تو خیابونا و فروشگاه ها چرخ زدیم و لباس و طال و سرویس و حلقه و آ

 شمعدون خریدیم.

چه زود گذشته بود و چقدر خوش گذشته بود. چه لذتی داشت که بشینی تو طال فروشی و سینی های حلقه و انگشتر 

 رو بذارن جلوت و تو هر کدوم رو خواستی امتحان کنی.

متحان کردم. کلی من همه رو امتحان میکردم. عالی بود. حتی اون انگشترایی که یه مار و سر شیر هم روش بود رو ا

با پیمان خندیده بودیم و مامان کلی داد و بیداد کرده بود و چشم و ابرو اومده بود و آخرشم به پیمان گفته بود واقعا 

 که. نانادی میگیم بچه ست از تو بعیده پیمان. 

ه خرید کسل اما خوب داشتیم کلی ذوق میکردیم. یعنی من فقط برا ذوق کردن و خندیدن حاضر شده بودم اینهم

 کیلویی قبول کنم. 333کننده رو اونم با این پای 

تا النگو رو انداختم تو دستم و هی تکونش دادم و خندیدم. وای عالی بود. تازه فهمیدم  23حتی تو یه طال فروشی من 

 چه حالی میکنن اینایی که النگو دست میکنن تا آرنج. 

در گوشش گفتم وگرنه مامان سر از تنم جدا میکرد. مامان از النگو به پیمان گفتم هر بیست تاش رو میخوام. ولی 

 متنفره. میگه آدم طال نداشته باشه بهتر از اینه که مثه این ندید بدیدای در و دهاتی تا آرنجش النگو بندازه. 

ازه فهمیدم چقدر مامانه دیگه. البته منم النگو رو هیچوقت دوست نداشتم ها. همیشه به نظرم در و دهاتی بوده ولی ت

باحاله. کی میگه در و دهاتیه؟ شنیدی میگن گربه دستش به گوشت نمیرسید میگفت پیف پیف؟ اینم همونه قضیه 

 تا النگو شد ده میلیون. خوب منم باشم هی تکون تکونشون میدم که همه بفهمن. 23اش. واال همون 

مد. بعدم وایساد میخوای کدوم گوری بندازیشون آخ آخ قیافه مامان دیدنی بود. کارد میزدی خونش در نمی او

 دستت.

 آی خوشم اومد. پیمان حالشو خوب گرفت. گفت برا خودم میندازه.

 یعنی اون لحظه مانی رو میخواست که یه ادایی در بیاره و بگه اَی مامانم اینا. جمع کنین خودتونو. حالمو به هم زدین.

..... 

 رد.صدای آرایشگر از فکر بیرونم آو

 عزیزم نظر من رو بخوای این پوست سفیدت خیلی قشنگ تره. حیفه بُرُنزَش کنی. -

اوف باز یادم انداخته بود زنه. اه تو این یه ماه پوستم دوباره رنگش برگشته بود و یک سفید افتضاحی شده بود که تو 

برنز کنم. این کرم های برنز و رنگا  آینه هم به خودم نگاه نمیکردم. بدبختی با کرم پودر هم فقط میشد صورتم رو

هم که دووم نداشت. یه پنج شیش جلسه سوالر میخواستم یا یه دو ماه استخر و آفتاب. ولی این پای لعنتی از یه ور و 

 این خریدای عروسی از طرف دیگه. اه.

 شده.نه مریم جون. میدونی که پوست سفید دوست ندارم. جون من یه کاریش بکن. تنم هم سفید  -

نادیا جان بهت قول میدم پشیمون نشی. اینجوری برا عروسیت قیافه ات هم کلی عوض میشه. این یه بار رو رو  -

 حرف من حرف نزن. اگه کارم تموم شد و خوشت نیومد برنز میکنمت. باشه عزیزم؟
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و خسته کرده بودی مگه میشد به این آرایشگرها حرفی زد. هر کار خودشون میخواستن میکردن. فقط الکی خودت

 اگه حرفی میزدی. برا همین ترجیح دادم بی خیال بشم و دوباره چشمام رو بستم.

..... 

 

انقدر هول کرده بودم که موقع باال رفتم از پله ها دو سه بار نزدیک بود بخورم زمین. دسته گل نادیا تو دستم بود و 

ام رو بدن بهم. دو تا چشم داشتم و دو تا دیگه هم قرض کرده پشت در ایستاده بودم تا نادیا در رو باز کنن و نادی

 بودم و منتظر تا در رو باز کنه و 

در باز شد و خانومی با روپوش روسری بهم تعارف کرد برم تو. برام عجیب بود آخه معموال نمیذارن پات رو تو 

یکنن داماد عروسش رو ول میکنه و آرایشگاه بذاری حتی اگه هیچکس نباشه. چمدونم حتما انقدر خنگن که فکر م

 میخواد اونا رو نگاه کنه. 

به طرف سالن راهنماییم کرد و پشت سرم هم فیلمبردار وارد شد و ثانیه ای بعد وسط یه سالن رو یه مبل عروسم رو 

ه بودم که دیدم. پشت به من نشسته بود و تنها گوشه ای از قیافه اش از تو آینه مقابلش معلوم بود. انقدر هول کرد

 انگار چهار تا چشم که چیزی نیست چهل تا چشم هم داشتم نمیتونستم ببینمش.

پشت سرش نرسیده تو آینه دیدم و به محض اینکه خواست به طرفم بر گرده فیلمبرداره مثه پارازیت آنچنان بلند 

 حرف زد که اون همونجور پشت به من موند و منم نگام مات شد.

 دین. آقا داماد از تو آینه عروس رو ببینید و آروم لبخند بزنید.عروس خانوم بر نگر -

 زنکه احمق وقت گیر آورده بود. عروسمونم نمیتونستیم یه دل راحت تماشا کنیم. 

معلوم بود حسابی حرصی شده و میخواد یه چیزی به فیلمبرداره بگه. منم نامردی نکردم. دستم رو تقریبا جلو 

 م رو آروم رو صورتم آوردم تا یه کم سر به سرش بذارم.صورتم گرفتم و کنار تور

هر چی سعی کردم نخندم نشد. آخه قیافه اش خنده دار شده بود. با خنده من آروم دستش رو روی شونه ام گذاشت 

 و زمزمه کرد

 بخند خانوم بخند. نوبت منم میشه. شب دراز است و قلندر بیدار. -

 ن پیاده.خندیدم. فعال من سوار بودم و او

دیگه طاقت نیاوردم. با یه حرکت رفتم مقابلش و روی دو پا رو بروش نشستم و چشم دوختم بهش. تور روی 

صورتش تصویرش رو پنهون کرده بود. آروم و با دستای لرزون تور رو از صورتش پس زدم و تقریبا مات و مبهوت 

 نگاهم روی صورتش ثابت شد.

که خدا تو خلقتش هیچ چی کم نذاشته بود. صورتش سفید سفید بود. برق میزد. واقعا یه فرشته بود. یه فرشته 

میدرخشید. نمیدونم شاید هیچ واژه ای قدرت به تصویر کشیدن اونهمه زیبایی رو نداشته باشه. اون نگاه سبز پر 

وی گونه خنده تو اون صورت سفید پنهون شده بین اون جنگل مشکی پر پیچ و تاب موهاش، اون سرخی کمرنگ ر

 هاش، اون لبخند محو رو لباش. واقعا یه تابلوی شاهکار بود. زبونم قاصره از بیان زیباییش.

دستم رو آروم باال بردم و روی گونه اش کشیدم. یه نوازش لحظه ای که تنم گر گرفت. از خود بیخود شدم. 

یبا باشه. اون ابروهای کمونی باریک هیچوقت نمیتونستم تصور کنم که نادیا با پوست سفید خودش انقدر میتونه ز

 شده حاال با شیطنت باال و پایین میرفتن و چشماش برق میزدن.
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 بوسه آرومی روی پیشونیش گذاشتم و دسته گل رو به طرفش گرفتم.

 صورتش رو توی دسته گل پنهون کرد و بعد خندید.

ی زمین بلند شدم و اونم از روی مبل بلند دستم رو آروم زیر بازوش گذاشتم و تو آغوشم کشیدمش و آروم از رو

کردم. بعد تور روی صورتش رو دوباره به حال قبل در آوردم و دستم رو زیر بازوش انداختم و آروم به طرف در 

 رفتیم و ثانیه ای بعد باالخره توی آسانسور تنها شدیم. 

وری کردم که با یه حرکت سریع و قبل از نگاهش یهو خندون شد و برق زد. نامرد میخواست تالفی کنه. روم رو اون

 ایست کامل آسانسور صورتش رو زیر تور آورد و آروم لبهام رو بوسید.

هول کردم. سرخ سرخ شدم. با باز شدن در آسانسور خیلی مصنویی از هم جدا شدیم و دستش رو زیر بازوم گرفت 

 ن اومدیم. رنگش مثه لبو شده بود.و در مقابل نگاه خندان فیلمبردار سرش رو پایین انداخت و بیرو

 منم خوب بهش خندیدم و آروم زمزمه کردم حقته.

..... 

اونشب تقریبا تمام مراسم کنار هم نشسته بودیم و فقط لبخند میزدیم و تنها برای رقص کیک و تانگو از روی مبل 

به زیری. دیگه خبر نداشتن بلند شدیم. فکر کنم فک و فامیلش پیش خودشون فکر کردن چه عروس خانوم و سر 

 که این پای تو گچ مانع شده وگرنه این عروس صندلیش همیشه پر میخ و سیخ و دیگه چی بگم؟؟؟؟؟

پیمان خیلی محتاط بود و تقریبا من رو بقل کرده بود و تمام سنگینیم رو روی خودش انداخته بود و آروم تو آغوش 

ولی خیلی چسبید. انقدر که دلم نمیخواست از بغلش بیرون بیام. انقدر هم تکون میخوردیم و مثال تانگو میرقصیدیم. 

دستاش گرم و پر قدرت و حمایتگر بودن که چیزی تو وجودم شکل گرفت. یه حس وابستگی و عجیب. یه حس 

داشتن یه تکیه گاه. نگاهش تو چشمام دوخته شده بود و باهام حرف میزد. تقریبا آخرای آهنگ بود که حلقه 

محکم تر شد و تو چشماش یه الیه اشک مثه شیشه نشست و لرزید. لبخند آرومی زد و با تموم شدن آهنگ دستاش 

 چشمام رو بوسید.

 صدای سوت و جیغ خیلی بلند بود ولی من شنیدم زمزمه هاش رو. شنیدم و غرق لذت شدم. 

 دیگه مال خودمی. نمیذارم هیچوقت جز خنده رو لبت بیاد و تنهام بذاری. -

نمیفهمیدم چی میگه. نمیدونستم چرا فکر میکنه تنهاش میذارم. نمیدونم اون بغض تو صداش چی بود. شاید فکر 

میکرد عشقم هم از رو بچگی بوده و زود فروکش میکنه. شاید هنوز باورم نکرده بود. نمیدونم ولی مطمئن بودم که 

 خیلی زود باورش میشه که چقدر دوسش دارم و .....

اشین بودیم و داشتیم میرفتیم تا زندگی مشترکمون رو شروع کنیم. دستم رو تو دستش گرفته بود و روی حاال تو م

دنده گذاشته بود و آروم با آهنگ زمزمه میکرد و گاه گداری نگاهش رو روی صورتم بر میگردوند و یه لبخند 

 .مهمونم میکرد و فشار دستش رو بیشتر و بعد دوباره به مسیرش ادامه میداد
 

  
 

 بذارم زمین دیوونه. سنگینم. کمر درد میگیری. -

 تو؟ تو سنگینی؟ شوخیت گرفته بابا.  -
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رو دستاش بلندم کرده بود و آروم آروم به طرف اتاق خوابش میبردم. میدونستم پام اذیتش میکنه ولی اون انگار  -

 اصال پام رو نمیدید. 

تش رو به صورتم می سایید و باالخره با پا در نیمه باز اتاق رو باز کرد و گردنش رو گرفته بودم و اون با لبخند صور

من رو آروم روی تخت گذاشت و خودش هم دو زانو روی تخت مقابلم نشست و آروم کفشم رو از پام در آورد. هر 

به پای تو گچم، اونم دو مون با دیدن یه لنگه دمپایی نقره ای رنگ یه پام و یه لنگه دمپایی سفید پالستیکی بسته شده 

 حاال جفت شده در کنار هم خنده مون گرفت. خنده خوشی، بی خیالی، پر از زندگی، رنگ نارنجی.

هنوز در حال خنده بودم که آروم دستش رو الی موهام که روی شونه ام ریخته بودن برد و تاج و تور روی سرم رو 

هش دنیایی حرف بود و دنیایی غم. حرفهاش رو کلمه به آزاد کرد و بعد بی هیچ حرفی چشم دوخت به صورتم. نگا

کلمه حس میکردم اما اون غم ته چشماش رو نه. خیلی هم کنکاش نکردم شاید چون بهش حق دادم که داشتن یه 

عروس با یه پای تا باالی زانو گچ گرفته شده خیلی خوشایند هیچ دامادی نیست. اونم شبی که... یه لحظه غصه ام 

 د رو لبم کمرنگ شد و بی صدا و اون قبل از دیدن این تغییر جاش رو عوض کرد و پشت سرم نشست.گرفت. لبخن

ثانیه ای صورت گر گرفته اش رو روی شونه های لختم حس کردم و منم گر گرفتم. نفساش آروم روی شونه هام 

 مینشست و منو به یه دنیای دیگه میبرد.

س دکلته ام رو حس کردم. با آزاد شدن هر دکمه فرو ریختن دلم رو کم کم حرکت دستش روی دکمه های پشت لبا

 بیشتر حس میکردم و دهنم خشک تر میشد. 

هنوز تو فکر افتادن باال تنه لباسم بودم که حرکت آروم انگشتاش روی مهره های کمرم و ثانیه ای بعد حُرم نفسهاش 

ه کل اللم کرد. صدای تند نفس هامون تنها چیزی بود که نشون نزدیکی صورتش به پشتم بود موهای تنم رو سیخ و ب

که سکوت نیمه شب رو میشکست. حس رطوبت لبهاش روی تنم، لرزم رو بیشتر کرد و ثانیه ای بعد دستاش دوباره 

بین شونه هام به حرکت در اومدن و با دستای لرزونش آخرین مانع مسیر صاف ستون فقراطم رو برداشت و من تنها 

 حالت چلیپا از جلو روی تنم گرفتم. دستام رو به

تالشی بیهوده که در نهایت و تنها با لحظه ای وقفه از روی تنم برداشته و دستای داغ و ملتهب خودش روش حلقه 

 شدن.

فشار دستاش لحظه به لحظه ترسون تر و گر گرفته ترم میکرد و نگاهم تب داشت. صورتم داغ داغ بود و باالخره به 

 گشت و سر من آروم پایین و پایین تر رفت.طرف صورتم بر

..... 

نادیای من تنش داغ داغ بود و تنها حایل، دستای من. صورتش گر گرفته بود و سرش رو از شرم زیر انداخته بود.  -

دستام و آروم از روی تن بلورش برداشتم . به طرف صورتش بردم و با تالش سرش رو باالخره باال گرفتم. حاال 

حشتزده بود و ترسون و گرم. پر از ترس و در عین حال خواستن. منم میخواستم. انگار هر دو به این ترس نگاهش و

پر از آرامش نیاز داشتیم و من بیشتر تا شاید کمی آروم بگیرم. و اون تنها کسی بود که قدرت آروم کردنم رو 

 داشت.

بسته بود. باالخره باید عادت میکردم و هیچ زمانی  گرمای لبهای پیمان رو روی لبهام حس میکردم و چشمام هنوز -

بهتر از اون لحظه نبود. آروم چشمام رو باز کردم و تو چشماش دوختم. نگاهمون تو هم گره خورده بود و فشار 

دستاش دور بازوم بیشتر و بیشتر میشد. شاید تنها مانع برای تو آغوش هم فرو رفتن پای من بود که حتی حاضر نبود 
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دم جاش رو تغییر بده و با دل پر خواهش ما راه بیاد. نگاه هر دومون وقتی روش ثابت شد دوباره خندیدیم و نیم ق

 من بی خیال شونه ام رو باال انداختم.

 دستش به سمت گره کرواتش رفت و کمی شلش کرد و همزمان دو دکمه باالیی پیرهنش رو باز کرد.

 اون شرایط گر گرفته بودم دیگه حال اون که معلوم بود.میدونستم داره گر میگیره. وقتی من با 

دستم رو آروم باال بردم و دکمه های پیرهنش رو باز کردم تا از این گرما خالصش کنم. صورتم رو آروم تو سینه 

 گرم و پر قدرتش پنهون کردم و فقط نفس کشیدم. 

..... 

 

ر اون دامن پف دار خالص شده بودم. نمیدونم از کی تنها نمیدونم چند ساعت گذشته بود. حتی نمیدونم کی از حصا

 گرمامون آغوش هم شده بود. فقط میدونم که عمرش انقدر کوتاه بوده که به چشمم همین چند دیقه پیش میومد. 

ولی این رو خوب میدونستم که گذاشتن اسم عشق رو حس پیمان به خودم، ناچیز بود. انقدر ناچیز که قابل تصور 

شاید هیچ واژه ای نتونه اونهمه احساسش رو به من نشون بده. پیمانی که امشب جای آریانا رو گرفته بود و با نبود. 

مهربونی دستاش بین ناله های من الی دندونام قرار گرفته بود تا سکوت شب تنها تو خونه گرم خودمون شکسته 

 بشه.

کرم بود که مقابلم بشینه و آروم پای گچ گرفته ام رو توی پیمانی که با تمام خستگی و تو نیمه شب، باز انقدر به ف

کیسه کنه و بعد کمکم کنه تا دوش بگیرم و سبک بخوابم. پیمانی که حتی کمکم کرده بود تا غسل کنم که مبادا به 

رده دلم اون تمیزی نچسبه. و چه بی توقع تمام این کارها رو کرده بود و در مقابل نگاه شرمزده من جوری وانمود ک

 بود که مبادا حتی یه لحظه حس سر بار و محتاج کمک بودن بهم دست بده.

و تمام اون شب یه نتیجه شیرین داشت و اون هم ورود من از دنیای دختر بچگی و شیطنت به دنیای پر رمز و راز زن 

ام فکرم رو به بودن. به دنیای یکی شدن دو روح. دوجسم دو ذهن. دو دست. حسرتی که تا قبل از رخ دادنش تم

خودش مشغول کرده بود و اینکه این پا قطعا مانع هر حس جادویی قشنگی تو قشنگترین شب زندگیم خواهد بود. 

پایی که جز همون اول شب دیگه حس نکردم یه مانع هست حتی سنگینیش رو هم حس نکردم. انگار پیمان با اونهمه 

ود و حاال من سبک بودم و مهمتر از اون سفید. حس لذت عشق و صبرش اون شب وزن هر چیزی رو از من گرفته ب

بخشی داشتم وقتی تنم به یخی مالفه های سفید تازه خورد و خواب آرومی انتظار پایان این حرف زدن با خودم رو 

میکشه. و پیمان بیهوش شده تقریبا و گرمای بازوهای حلقه شده اش دور من بهم حس تموم شدن تمومه تنهایی هام 

 ده. من دیگه تنها نیستم. من خوشبخت ترین زن روی زمینم.رو می

 

 ارضای حس کنجکاوی

 

 

 

در خونه رو باز کردم و ثانیه ای کنار در ورودی ایستادم. طبق معمول صدای ضبط نادیا تمام فضا رو پر کرده بود و 

تش رو روی سینه اش میگذاره و انقدر بلند بود که مطمئن بودم مثل همیشه به محض اینکه مقابل کانتر برسم دس

 میگه اه ترسیدم پیمان. چرا انقدر بی صدا اومدی.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تقلب 

3 1 4  

 

و دوباره دقیقا همین اتفاق تکرار شد و باز مثل تمام این یک ماه بوسه آرومی روی گونه اش گذاشتم و با لبخند 

 دوباره همون حرفای همیشگی رو تکرار کردم.

کنی هم گوشت اذیت نمیشه و سردرد نمیگیری و هم اینکه میفهمی دور  نادیا جان یه کم اگر صدای ضبط رو کمتر -

 و برت چی میگذره و من کی میام و نمیترسی.

اه. باز گیر دادی؟ من نه سرم درد میگیره نه گوشم. تو هم خوب وقتی اومدی میبینمت دیگه. من دوست دارم با  -

 صدای بلند ضبط گوش بدم.

ث همیشگی لنگ لنگان خودش رو تو بغلم انداخت و از گردنم آویزون شد و باز با و باز هم طبق معمول بعد از بح

 اون چشماش مجابم کرد و باز کوتاه اومدم.

 وای پیمان بیا بشین بهت یه چیزی نشون بدم. بدو .... بدو.... -

 بذار برم دستم رو بشورم لباسم رو عوض کنم بعد میام. -

 ید ببینی وگرنه اصال نشونت نمیدم.نه.... نمیخوام. همین االن با -

 باشه. بفرمایید. -

پای گچ گرفته اش رو با دستاش باال آورد و روی پام گذاشت و بعد با یه لبخند پر رنگ قسمتی از گچ رو که حاال 

 روش یه خر رنگی به یه شاخه گل تو دهنش بود نشونم داد و 

 خوشگله نه؟ -

 فقط لبخند زدم.

سارا کشید برام. امروز با بابک اینجا بودن. این بابک مسخره هم بدتر از تو خودم رو کشتم تا یه اوف بی احساس.  -

یادگاری بکشه برام رو گچم اما زیر بار نرفت. تازه دو ساعتم وایساد نصیحت پدر بزرگی کردن. سارا میگه این 

 خودمم. میگه من خیلی خرم. 

 ن امروز؟تو خانومی عزیزم. خوب دیگه چیکارا کردی -

 یه کم با بابک و سارا درس خوندیم و بعد هم حرف زدیم و این چیزا دیگه. -

 درسا خوب پیش میره؟ -

 سخته ولی بد نیست. -

 میخوای کالس ثبت نام کنی؟ -

 نه جزوه های سارا دستمه. الزم ندارم. -

 پس تا یه کم به کارات برسی منم برم یه دوش بگیرم و بیام. -

 باشه. -

..... 

 

 نادیا گیره ساالد کجاست؟ -

 همون جا. -

 سر جاش نیست عزیزم. -

 خوب برانکه خودم ظهر دراوردمش. -
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 ها؟ ظهر چه ربطش به االن؟ -

 وای باز گیر دادی ها. خوب ظهر ساالد نخوردیم موند رو کانتر. -

د شدیم تا صداش در بیاد که دیدی گفتم میدونستم کافیه بهش بگم ظهرم چون گیره رو پیدا نکردیم بی خیال ساال

 خودتم به مشکل میخوری با این نا مرتبی ها.

دلم میخواست داد بزنم از دست نادیا. دیوانه شده بودم. یه ماه از ازدواجمون میگذشت و هنوز نتونسته بودم بهش 

گیرت اومد ول نکن. بفهمونم که پدرت خوب مادرت خوب تو رو جون من یه کم مرتب باش. هر چی رو هر جا 

 وقتی هم که دو کلمه به چهار کلمه میرسه میگه ناراحتی خودت جمع کن. من مشکلی ندارم.

 آخه قربونت برم رو این کانتر که شتر با بارش گم میشه. -

 باز شروع نکن ها. -

 نادیا این هزار بار به خاطر من کیف کتابت رو رو میز تحریر اتاق پهن کن. اینجا نیار. -

 پس کی ناهار شام درست کنه اگه بخوام تو اتاق درس بخونم. -

ساعت؟ خوب بعد از تموم شدنش  0ساعت؟  2نادیا جان مگه این غذا درست کردنت چقدر میخواد طول بکشه؟  -

 برو اتاق سر درست.

 اه. گیر نده. من تو اتاق دوست ندارم درس بخونم. من دوست دارم اینجا بشینم. -

نفر هست. زیر دستتم که یا نوک باید  1نفره به زور جای نشستن  1ت یه نگاه بنداز اینجاا رو. رو کانتر آخه خود -

جمع کنی یا خورده کاغذای تو رو. اونور رو میز ناهارخوری هم یه سری کتاب پهنه. سر هر صندلی هم که دست 

 ه این شلوغی؟میذاری روپوش روسری و کت هات آویزونه. خودت دلت نمیگیره تو خونه ب

 نه. میخوام شام بخورم پس جون من تموم کن گیرات رو. -

دیگه نمیدونستم چی باید بگم. اصال انگار دشمن جمع و جور و مرتب کرن بود. اگه کشش میدادم هم تا دو روز سر 

 سنگین میشد و به زور چهار کلمه حرف میزد.

 ه.باشه. پس خودت بیا این گیره ساالد رو پیدا کن بد -

.... 

 پیمان؟ -

 جانم؟ -

 تو چرا این ترم تقزیبا هیچ کالسی تو دانشگاه بر نداشتی؟ -

 خوب برانکه خدا بخواد ازدواج کردیم و میخوایم دو تایی اینور اونور بریم. -

 خوب ما که حتی ماه عسل هم نرفتیم. هر روزم که خونه ایم. یه دلیلی بگو آدم باورش بشه. -

 پشیمون شدی از اینکه بعد عروسی نرفتیم ماه عسل؟ ببینم نکنه -

نخند پر رو. هیچم پشیمون نشدم. دلم نمیخواد با این پا برم ماه عسل. اینجوری تکونم نمیتونم بخورم. راستی بلیط  -

 نمیخوای بگیری؟

 از االن؟ عجله داری ها. نگی نفهمیدم. -

 وام درست همون روز برم مسافرت. از اولم قرارمون همین بود.نخیرم. یه ماه دیگه گچ پام رو باز میکنم و میخ -

 پیمان قول میده که گچ پات رو باز کردی و بری سوار هواپیما بشی. خوبه خوشگلم؟ -
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 اوهوم.  -

 خوب پس حاال بدو با هم یه دستی به خونه بکشیم و بعد بریم یه کم تو هال بشینیم پیش هم. -

 اههههههههههههه. -

 تنبل.بدو  -

..... 

 

 اه باز اخبار؟ جون من پیمان بزن اونور یه سریالی آهنگی گوش بدیم. -

 دختر خوب باید بدونی تو مملکت چی داره میگذره. یه کم اخبار گوش کن. -

 اوف. عین بابا ها میمونی. مثال که چی بشه؟ دیوونه ام اعصابم رو خراب کنم؟ -

 چه ربطی داره. -

خبار اینوری گوش بدی یا اونوری. جفتشون به نفع خودشون یه مشت دروغ و شر و ور تحویلت فرقی نمیکنه ا -

میخوان بدن که یا فکر کنی همه چی آروم و رویاییه که دروغه محضه. یا فکر کنی همین فردا جنگه که بازم دروغه 

سنور جنگ و اونور جنگ و محضه. پس مگه دیوانه ای یه مشت دروغ رو تماشا کنی یا یه مشت فیلم و عکس از ا

 بکش بکش.

 دختر خوب آدم هم اخبار اینوری رو گوش میده هم اونوری بعد با عقلش راست و دروغ رو تشخیص میده. -

 وای کوتاه بیا. وقتی من خوابیدم بشین تا صبح اخبار گوش بده. من دوست ندارم بابا. -

میکرد و باالخره مجبورش کرده بودم به جای اخبار بزنه کانال  تو بغل پیمان نشسته بودم و اونم آروم با موهام بازی

 موزیک. به ظاهر داشت به موزیک گوش میداد ولی حواسش جای دیگه بود. 

پیمان رو دوست داشتم و بهش انقدر وابسته شده بودم که یه روز که دیر تر میومد خونه من کالفه بودم. انگار یه 

 چیزی گم کرده باشم. 

دیوونه ام میکرد پیمان. نمیدونم چرا انقدر همه چیزش با من فرق داشت. با اولین چیزی که به حد مرگ اما گاهی 

مشکل داشتم این فوت فوت بودنش بود. همیشه فکر میکرد همه چیز باید مرتب و منظم باشه و خونه همیشه مرتب 

ی هم یکی میخواست بیاد سریع همه چیز باشه. اما خوب من دلم میخواست هر چی رو هر جا دوست دارم بذارم و وقت

رو میکردم تو اتاق ها و درش رو میبستم و آبم از آب تکون نمیخورد. خونه تمیز کردن یعنی هفته ای یه بار خونه رو 

 جارو دستمال بکشی و جمع و جور کنی نه که هر روز خونه جمع کنی.

از روشون بر دارم و بعد دستمال بکشم. خوب زیر مثال تازه من نمیفهمم چرا باید هر بار هر چی رو میزها هست رو 

شیشه عطر یا چمیدونم جعبه دستمال کاغذی که اصال خاک نمیره که بخواد کثیف بشه که من برش دارم. میگه 

ماست مالی میکنی. یعنی چی که دستمالت رو دور وسایل میگردونی و میگی تمیز کردم. اوف وسواس داره بابا. ولی 

 میکنم. هه.دارم درستش 

نمیتونست بفهمه که بابا ریختن کشمش تو آجیل شور همه چی رو قاطی کردن نیست. گاهی تو اونهمه شوری باید 

این شیرینی باشه تا دلت رو نزنه. میگفت تو یه ظرف دیگه بریزش اما خوب اونجوری که دیگه نمشد اونجوری که 

ها مچش رو موقع خوردن کشمش هام گرفته بودم ولی هر راحتم و دوست دارم. خودش هم خوشش میومد ها.... بار

 بار میگفت جدا نمیکنم که یه مشت آجیل که بر میدارم هرچی اومد باید بخورم دیگه.
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یا مثال نمیفهمید که گذاشتن موچین بین لیوان مسواک و خمیر دندون تو دستشویی نا مرتبی نیست. نمیتونست درک 

یتونی دل راحت و بی مزاحمت یه لنگه پا وایسی و اون سیخ سیخای ابروت رو بر کنه که دستشویی تنها جاییه که م

داری بدون اینکه همه اهل خونه مثه جن بو داده یهو در رو باز کنن و بیان تو و تو مجبور شی عین این خل و چال یهو 

م اظهار فضل کنه که انقدر مصنویی موچین رو تو دستت قایم کنی و مثال خودت رو تو آینه نگاه کنی که تازه یکی ه

اون صورت رو انگولک نکن. درست مثل اون اوایل تو خونه خودمون که تا من دستم به موچینم میرفت یهو همه تو 

 اتاقم کار داشتن و میشد اتوبان. 

تازه درک نمیکرد هیچ آینه و المپی به خوبی آینه و المپ دستشویی جواب نمیده برا کندن این موهای سیخ سیخ 

 صورت و ابرو. خوب چیه بابا! عالیه. 

همیشه از دستشویی که بیرون میومد بی برو برگرد یه سر هم میرفت تو اتاق و من باید دفعه بعد که رفتم دستشویی 

باز با حرص و بعد از کلی باال پایین کردن میفهمیدم موچین رو برده تو اتاق. یکی نبود بگه بابا کی میخواد بیاد تو 

تاق خوابمون که بخواد این موچین رو ببینه و تازه این بدبخت مگه چقدر جا میگیره اصال که بخواد نا دستشویی ا

 مرتب کنه اون روشویی رو.

خوب درگیری من با پیمان فقط همین چیزا نبود که. پیمان همیشه کمدش زیادی مرتب بود و به من میگفت تو 

ه بین خودمون بمونه وقتی کمد اونجور مرتبش رو با کمد درهم نمیخواد برام لباس در بیاری خودم در میارم آخ

ورهم خودم مقایسه میکنم این ذات خرابم همش مجبورم میکنه هر بار از کمدش چیزی میخوام در بیارم یه همی هم 

بزنم. آخ آخ اون حرصی که اینجور وقتا میخوره عالی میچسبه. خوب آخه تقصیر من چیه که هر بار این کمدم رو 

مع میکنم به دو روز نکشیده باز میریزه به هم. خوب درش هم که گاهی یادم میره قفل کنم این میبینه و باز عین ج

مامان گیر میده. تو باشی تالفیش رو سر کمدش نمیخوای در بیاری؟ همچین کمد مرتبی بهت دهن کجی نمیکنه؟ 

و پر رو بهم میگه خیلی بچه ای. منم بهش همیشه بهش میگم چرا کمدش رو به هم میریزم ها ولی درک نمیکنه 

 میگم تو هم زیادی بابا بزرگی. 

خوب فعال مشکل عمده مون یکی همین ریخت و پاشای منه یکی آهنگایی که گوش میدم و صدای بلندشون یکی هم 

میشه با آهان مخالف صد در صد کنار کشیدن پرده های خونه. میگه تمام خونه از بیرون معلوم میشه. تو هم که ه

 تاپ شلوارک میچرخی تو خونه. انقدر این پرده ها رو کامل پس نزن. 

نه که فکر کنی کوتاه میام ها بهش میگم اونی که اینجور چشم دوخته و پدر چشماش در اومده تا تو خونه ما و من رو 

 رتی میشه مثال برا من. ببینه خوب نوش جونش بابا. یه نظر حالله. آخ آخ اینجور وقتا قیافه اش دیدنی میشه. غی

فعال با این پا خیلی مایل به بیرون رفتن نیستم که ببینم بیا هست یا اینم یه اختالف دیگه ست. اوف گاهی زیادی 

 منطقی میشه و این منو کالفه میکنه. انگار نمیتونه هیچی رو تو زندگی به شوخی برگذار کنه. 

میشه و جدی. میشه همون استاد راستین دانشگاه. منم که صندلیم  وقتی میخواد باهام درس بخونه خیلی بد اخالق

 همیشه میخ داره خوب نمیشه دیگه. آدم که یه کله نمیشینه سر درس. 

 کجایی خوشگل خانوم؟ -

 همین جام. خودت کجایی؟ -

 راستی آریانا و مانی امروز میگفتن پنجشنبه جمعه بریم سمت گچسر. -

 مانی با کمند میاد؟ -
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 نمیدونم چطور؟ -

 همدیگه رو دوست دارن؟ -

 با هم دوستن. -

 منظورم این نبود. -

حوصله جواب دادن به این کنجکاوی های نادیا رو نداشتم. شاید دلم میخواست فقط تو بغلم باشه و سکوت کنه. 

رین مسکن برای نمیدونم گاهی فقط سکوت و لختی میخواستم و گرمای وجود نادیا رو. دوست داشتنی بود و بهت

 آروم کردنم. 

کمی بیشتر به سمت خودم کشیدمش و آروم کنار گوشش رو بوسیدم و اون مثل همیشه خندید و همون تقالهای 

 همیشگی

 نکن پیمان. نکن قلقلکم میاد. -

 عاشق این تقالهاش بودم. به حرفش که گوش نکردم هیچ دوباره و دوباره بوسیدمش.

خورد و دلم میریخت. همیشه یه حس عجیبی بهم میداد. یه حسی که با خنده و تقال سعی نفسای پیمان تو گوشم می

 میکردم اثرش رو کمتر کنم.

دلم اون لحظه فقط نادیا رو میخواست و یه خواب آروم. از حالت لم داده روی مبل در اومدم و کنترل رو برداشتم و از 

تلویزیون رو خاموش کردم. اصال هم به غرغر هاش و اینکه  خیر دیدن اخبار بعد از خوابیدن نادیا هم گذشتم و

پیمان دارم گوش میدم توجه نکردم و روی دست بلندش کردم و به طرف اتاق خواب رفتم و باز قبل اینکه فرصتی 

برا مخالفتش با عوض کردن لباسش با لباس خواب بدم خودم لباس هاش رو عوض کردم و بردمش سمت روشویی 

باال سرش سیخ وایسادم تا دندوناش رو درست بشوره و ماست مالی نکنه. برا همه چیز وقت و حوصله و مثه مامانا 

 داشت اال اینجور کارا. 

اون با غرغر داشت موهاش رو شونه میکرد که لباسم رو عوض کردم و اومدم برس رو ازش گرفتم و آروم موهاش 

 نه کنم و اونم به ظاهر هی غر بزنه.رو شونه کردم. عاشق این بودم که موهای بلندش رو شو

نادیا هنوز داشت غرغر میکرد که سرم درد گرفت، همه موهامو کندی و ... که رو دست بلندش کردم و تو تخت 

 گذاشتمش و لحاف رو رو سرش کشیدم تا کمتر صدای غرغر هاش رو بشنوم و خودم هم اومدم زیر لحاف و اینبار

ام رو بکنم. دوباره با بوسه هاش لبهام رو بست. ولی لذت بخش بود. پیمان دوست باز پیمان نذاشت کامل غر غر ه

داشتنی بود. انگار همه کمبودام رو تو همین یه ماه تونسته بود با محبت هاش و حتی اخم و تخم هاش پر کنه. دیگه 

گه از تنها بودن تو یه اون احساس ترس همیشگی باهام غریبه شده بود. شبها راحت و بی هیچ فکری میخوابیدم. دی

بیاد  1خونه درندشت و تنها خبری نبود. دیگه الزم نبود از ترس دائم دستم به تلفن باشه و التماس آریانا کنم که 

 خونه یا منم با خودش ببره.

 

ذاره. دلم گرفته. دو ساعته دارم تو این اتاق خودمو خفه میکنم، جیغ میزنم، گریه میکنم اما پیمان محل کوفتمم نمی

 انگار نه انگار من همون نادیایی ام که دم از عشقش میزد. عوضی. 

دو روز دیگه باالخره قراره این گچ کوفتی رو از پام وا کنن. پیمانم از دیروز که رفته مطب دکتره وقت بگیره و 

م وقتی من عکس های من رو برده شده سگ. همش دنبال بهانه میگشت که عصبانیتش رو سر یکی خالی کنه. آخرش
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رو روی سطح چوبی کابینت های آشپزخونه وسط زمین و هوا دید عوض اینکه بیاد کمکم کنه با مغز نیام رو سنگ 

کف آشپزخونه، وایساد صداش رو سرش انداخت و فقط داد زد. نامرد دید کنار سرم زخم شده ها ولی بازم انقدر 

 صدای داد و هوارش تو گوشمهسرم داد زد تا اشکم در اومد و زدم به سیم آخر. هنوز 

دیگه هر چیزی حدی داره. اصال انگار فهم نداری. اون مرتیکه دکتره به من گفته بود این پا هیچ ضربه ای بهش  -

 نباید بخوره؟ آره؟

 میخواستم اون دیس مشکی رو برا شب بر دارم. -

 منه مرگ گرفته مرده بودم که صدام نکردی؟ -

 نشنیدی؟ چیکار کنم وقتی صدامو -

 انقدر که این ضبط کوفتی رو زیاد کردی. انگار کری. -

بعدم کنترل رو برداشت و ضبط رو خفه کرد و آنچنان کنترل رو پرت کرد رو میز که اگه میز شیشه اش یه کم 

 نازکتر بود به جان خودم االن چهل تیکه شده بود. 

 ر میز من خالی نکن بشکنیش.اوی برا چی اونجوری پرت کردی کنترل رو. حرصی هستی س -

 همیشه اینجور وقتا میخندید ها ولی امروز نمیدونم چه مرگش بود که یه لبخندم نزد. باز هوار هوار کرد

اون صندلی رو هم ازت گرفته بودن که از در و دیوار باال رفتی؟ د آخه ال مذهب تو اصال میفهمی این پا تو گچه  -

 زت بر میدارم داری از در و دیوار باال میری.یعنی چی؟ عین دو ساله ها چشم ا

به سالمتی سرمم تو این سقوط آزاد خورد به کناره کابینت و زخم شد. اومد طرفم و سریع بلندم کرد. پسش زدم ولی 

 زورش از من بیشتر بود و تقریبا تالشم بی نتیجه. برا همین صدامو انداختم سرم و داد زدم.

 پات درد میکنه؟ هان؟ -

 مگه دکتری؟ -

 بذار برم بتادین بیارم سرت رو ضد عفونی کنم چسب بزنم. -

 الزم نکرده. ولم کن. تو برو به هوار زدنات ادامه بده. -

 بعدم پسش زدم و اومدم تو اتاق پشت در، بست نشستم. ولی انگار نه انگار. نامرد نمیاد منت کشی.

د. نامردم اگه امشب از این در بیام بیرون. بذار االن که آریانا و وقتی باهاش قهر کردم و حرفم نزدم حالش جا میا

مانی بیان و ببینن من نیستم و سراغم رو بگیرن حالش جا میاد. فکر کرده بی کس و کارم که صداشو برا من بندازه 

حمل کنی. اه سرش و دعوام کنه. یکی نیست بگه اصال پای خودمه. تو رو سننه؟ دردم بگیره تو که نباید دردش رو ت

خدا رو شکر که فقط دو روز دیگه مجبورم تحملش کنم. تازه هیچ پایی سه ماه تو گچ نمیمونه. همه سر دو هفته 

خودشون میرن تو حموم و بازش میکنن. تو اینترنت یه بار داشتم سرچ میکردم ببینم مردم چطوری گچ دست و 

 سرم ظاهر شد و قشقرق راه انداخت که دست به اون گچ پاشون رو باز کردن که بد شانسیم پیمان مثه فضوال باال

بزنی اسمتم نمی یارم. منم که وقتی اینجور بد اخالق میشه و جدی حرف میزنه مثه چی ازش میترسم. برا همین بی 

 خیالش شدم. البته ناگفته نماند که تقریبا از اون روز دم به دیقه هم ور دل من بود ها. دو دیقه تو دستشویی معطل

میکردم آقا بی رو در وایسی میومد که چیکار میکنی دارم میام تو. حمام هم که تنها حق نداشتم برم به این بهانه که 

 سُر میخورم. حاال من به روی خودم نیاوردم که، ولی دیگه خرم نیستم که. اوف.
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واب آخر رو بهم گفته بود دیوونه کالفه بودم از دست نادیا. از دیروز که رفته بودم مطب و دکتر دیگه نظر قطعی و ج

بودم. خودم میفهمیدم که دنبال اینم که به یه بهانه ای سر یکی داد و بیداد کنم و خودم رو خالی کنم. دیگه گنجایش 

تو خودم ریختن رو نداشتم. صدای ضبطش داشت رو مغزم راه میرفت. قرار بود مانی و آریانا بیان و این دو روز اینجا 

ند نزنم و بعدم بهانه ای برا با هم رفتن مطب داشته باشیم. میدونستم از پسش اونم تنهایی بر نمی یام. باشن تا من گ

اینم که انگار حالیش نمیشد هیچی. دختره با این پا از کابینت رفته بود باال. سرم رو که برگردوندم سمت آشپزخونه 

ن و هوا بود. میدونم نباید داد میزدم ولی دست خودم به قران داشتم سکته میکردم. تا خودم رو برسونم و وسط زمی

 نبود. چهار ستون بدنم رو لرزوند. نمیدونم چطور میتونه با این پا همچین کارایی بکنه. 

صدای آریانا و مانی و پیمان رو از پشت در اتاق میشنیدم ولی نمیفهمیدم چی دارن میگن. نا مردا پچ پچ میکردن. 

مان داد و بیداد میکنن که ناراحتم کرده ولی نمیفهمیدم چرا بلند داد و بیداد نمیکردن تا دل مطمئن بودم دارن سر پی

منم خنک شه. بد رفته بود تو مغزم که این در رو یه کم باز کنم تا بلکه بشنوم حرفاشون رو. اینا هم که نمی کردن 

 حال پیمان رو بگیرن.اول بیان از دل من در بیارن و من رو از اتاق درم بیارن بعد جلو من 

خوب دیگه حوصله ام سر رفته بود آخه. دعوا طوالنیش کسل کننده ست. اوف چرا نمی یاد نازم رو بکشه پس؟ نکنه 

 فکر کنه من از اون آدمایی ام که حاال چهار روز میخوام باهاش قهر کنم؟ اه دق میکردم اونوقت. 

آی حال میده ناز کنی و منتت رو بکشن و بعد نبینن تو داری بی آخ جون باالخره یکی اومد پشت در اتاق منت کشی. 

 صدا قهقهه میزنی.

 شیطون ال اقل نخند که تابلو نشی جلو دامادمون.  -

اه باز این مانی دست منو خوند. نا مرد. حاال مگه میتونم جلو این خنده کوفتی رو بگیرم. اینجوری ام که اون پیمان 

 لوس نازم رو نمیکشه عمرا.

یه کم مثال زور زدم که در رو نتونن باز کنن و بعد دو ثانیه خودم رو آروم آروم کشیدم کنار و باالخره آریانا در اتاق 

رو باز کرد و پشت سرش هم مانی و پیمان اومدن تو. نگاهم ناخوداگاه به سمت صورت پیمان رفت. چهار شاخ شدم 

دیقه قهر  5گریه کرده بود. وای یعنی برم به کی بگم با شوهرم وقتی چشمای قرمزش رو دیدم. دیوونه مثه بچه ها 

کردم و یه کم ناز کردم زده بود زیر گریه. دهنم باز مونده بود. خنده ام گرفته بود. خوب چیکار باید میکردم؟ 

 خندیدم. یه دل سیر. اما پیمان

خندم و جاش اشکام بی اجازه دوباره رو نادیا داشت میخندید اما من واقعا بریده بودم. هر کاری کردم نتونستم ب

 صورتم سرازیر شدن و فقط تونستم برم طرفش و تو بغلم بگیرمش. میخواستم آروم بشم. داشتم دیوونه میشدم.

انقدر پیمان محکم بغلم کرد که استخونام داشت میشکست. من واقعا نمیخواستم ناراحتش کنم. اگه میدونستم غلط 

 میکردم اصال قهر کنم. 

پیمان بسه دیگه. بابا غلط کردم. من رو چه به قهر کردن. تو که میشناسیم دیگه این کارا چیه؟ نگا تو رو خدا. به  -

 من میگی بچه تو که از منم بچه تری. بس کن دیگه.

اهم اهم....میگم محض اطالع، ما جوونای چشم و گوش بستۀ مجردم اینجاییم ها. نکنین این کارا رو چشم و  -

 ن باز میشه و مفسد میشیم ها. مگه نه آریانا؟گوشمو

 باالخره پیمان خندید و دست از بوسیدن و بغل کردنم برداشت و کمی ازم جدا شد و رو به مانی
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هیشکی هم چشم و گوشش بسته نیست اال تو. برو جمع کن ما خودمون این کاره ایم اونوقت تو میخوای ما رو  -

 که؟ رنگ کنی؟ کمند جون خوبه ایشاال

از وقتی زن گرفتی دیگه از حیا میا خبری نیست ها. نگی نفهمیدیم. تو چی کار به دختر مردم داری. راست میگی  -

 زن خودت رو نگه دار که ما مجبور نشیم بیایم برات منت کشی.

 آروم بغلم کرد و رفتیم تو هال نشستیم و مانی هم با بتادین سر و کله اش پیدا شد دوباره.

بغل پیمان چسبیده بودم و الکی با هر بار خوردن پنبه به سرم آی و اوی میکردم و پیمان موهامو ناز میکرد و من تو 

یه دو تا تشر به مانی میزد که درست کار کن دردش آوردی. منم سرم رو میکردم تو سینه پیمان و ریز ریز 

کنه به خاطر مریم باشه؟ آخه هیچ خبر دیگه ای میخندیدم. اما آریانا تو خودش بود. نمیدونم چش شده بود. یعنی مم

نبود که بخوام به اون ربطش بدم. نمیدونم چرا فکر میکردم هنوزم مریم رو دوست داره و تموم ناراحتی هاش هم 

سر همین قضیه و این که نتونسته هنوز فراموشش کنه ست. آخه مانی کمند رو داشت حاال نمیدونم در چه حد و چه 

نستم با هم رفت و آمد دارن. من و پیمان با هم بودیم و خوب شاید با بحث های ما دوباره رفته بود تو مدلی ولی میدو

 اون فکرا که اینجور ساکت شده بود. 

میدونستم اینجور وقتا دلش میخواد به روی خودت نیاری که میدونی ناراحته تا خودش بیاد باهات درد دل کنه. 

د دل نمیکنه و خوب این دو روز فرصت خوبی بود که باالخره لب باز کنه. برا همین میدونستمم که جز من با کسی در

 بی خیال گیر دادن شدم .

خوب اینم از چسبش نادیا خانوم. فقط حواست باشه دفعه بعد از مانی خبری نیست بیاد آشتیتون بده ها. پس انقدر  -

 رو بکن مادر.حرکات آکروباتیک نکن. سرت رو بنداز پایین و کدبانوگریت 

 برو بابا نمکدون. ما که اصال قهر نبودیم. مگه نه پیمان؟ -

بهش لبخند زدم. نمیدونست که درد ما چیه. منم نمیخواستم دوباره همه چیز یادم بیاد. به قول مانی هنوز طرف 

خواستم یه کم گرما نمرده تو چهلم گرفتی. میخواستم این روزای آخر قبل از طوفان یه کم آرامش رو تجربه کنم. می

 و مهربونی و خنده هاش رو داشته باشم تا بتونم روزای نداشتن شون رو تحمل کنم دووم بیارم. تا کم نیارم.

 

 

نادیا جلوی آینه ایستاده بود و با لب پر خنده داشت باز کرم پودر برنزش رو میزد و هر دو ثانیه یکبار هم از تو آینه 

 شسته بود رو لبه تخت خوابمون و نادیا رو تماشا میکرد. یه لبخند میشست رو لبش و آریانا رو نگاه میکرد که ن

جون نادیا خوب بگو چته. تو که همیشه هر چی ناراحتت میکرد بهم میگفتی. پس چرا دیگه باهام حرف نمیزنی؟  -

 نکنه دیگه محرم نیستم؟

هش؟ آروم از رو تخت بلند شد و از پشت نادیا رو تو آریانا رو درکش میکردم. اونم بدتر از من. میخواست چی بگه ب

 آغوشش گرفت و فقط یه لبخند خسته بهش زد و از اتاق بیرون اومد.

از دست هر سه تای پیمان و آریانا و مانی شاکی بودم. همه شون یه مرگیشون بود ولی من نا محرم شده بودم و 

هم وضعیت هوا رو میخواستن بپرسن دیگه. نا سالمتی دو  هیچی بهم نمیگفتن. تا میرفتم طرفشون مصنویی یهو از

ساعت دیگه قرار بود بریم مطب و باالخره بعد از سه ماه از این گچ لعنتی خالص شم اونوقت همگی با هم دست به 

دست داده بودن که خوشیم رو زهر کنن. میدونم اخالق گندی دارم ولی همیشه از بچگیم هم وقتی خوشحال بودم 

 واست همه هم خوشحال باشن و بگن بخندن. دلم نمیخواست خوشیم خراب شه. دلم میخ



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تقلب 

3 2 2  

 

 از خیر آرایش کردن گذشتم و لنگون لنگون اومدم تو حال.

جالبه. نمیدونم چی میگین که من نباید بدونم. دیگه خسته شدم از این معمای چند روزه تون. میشه به منم بگین  -

 جریان چیه؟

 ار شد و با یه لبخند بهم نزدیک شد و دستش رو رو شونه ام انداخت ومانی طبق معمول پرچم د

یعنی تو نفهمیدی چه خبره؟ بابا خیلی پرتی. این پیمان و آریانا دارن نقشه قتلت رو میکشن اونوقت تو تازه  -

 میپرسی اینجا چه خبره؟ به جان خودم اگه من با اینا باشم.

دست مانی رو پس زدم و رفتم رو به روی پیمان که حاال سرش رو کامل  داد زدم. عصبی بودم. دست خودمم نبود.

 پایین انداخته بود و باز تو هپروت بود.

پیمان یادته اولین حرفی که بهم زدی چی بود؟ یادته بهم گفتی هیچی رو تو دلم نریزم و تو هم نمیریزی؟ یادته  -

گفتی هیچی رو از هم پنهون نکنیم؟ من بهت قول دادم.  گفتی هر چی تو زندگی منه من بعد من و تو نداره؟ یادته

قولم مردونه نبود چون مرد نبودم ولی مثه یه مرد پشت قولم وایسادم تا همین االن. تو چی؟ تو هم وایسادی رو 

 قولت؟ تو که مردی و قول مردونه دادی بهم. هان؟ 

ست پیمان. انقدر مرد باش که مردونه تو چرا هیچی نمیگی؟ چرا سرت رو انداختی پایین؟ االن وقت سکوت نی

 چشمام نگا کنی و بگی چی شده؟ چی رو دارین ازم قایم میکنین.

حق با نادیا بود. همینم کالفه ترم کرده بود. آخه چی میگفتم؟ اصال جرات گفتن داشتم مگه من؟ منه خاک بر سر به 

 نادیا، عزیزترین کسم.خودم جرات تکرار کردن جمله های دکتره رو نداشتم چه برسه به 

 نادیا نپرس. خودت میفهمی. یه کم صبر کن. -

 میخوام تو بگی. همین االن. نمیخوام خودم بفهمم. اون موقع دیگه ارزش نداره برام. اگه نگی هیچوقت نمیبخشمت. -

بزدل شده. نادیا شیش. هیچی نگو. جونه پیمان ازم نخواه چیزی بگم. من جرات گفتن ندارم. فکر کن شوهرت  -

 فکر کن نا مرد شده ولی نگو نمیبخشیم. نخواه حرفی بزنم.

 پس قضیه جدی تر از این حرفاست.  -

میدونستم پیمان حرف نمیزنه. میدیدم داره عذاب میکشه و همین مطمئنم میکرد که واقعا نمیتونه بگه وگرنه خودش 

. هر چند اونم اگه نمیخواست چیزی رو بگه سرش رو خالی میکرد. آریانا هم که موضعش معلوم بود. میموند مانی

میرفت نمیگفت. بارها تجربه کرده بودم این اخالقش رو. پس اونم بی خیالش شدم و روپوش روسریم رو تنم کردم 

 و رفتم سمت در خونه که پیمان راهم رو سد کرد.

 کجا میخوای بری؟ -

 چک کنم. نترس اهل قهر کردن نیستم دارم میرم روغن ماشینم رو -

 مانی با خنده نزدیکمون شد و

 به سالمتی خودتون میخواین تنهایی تشریف ببرین مطب؟ با گچ اذیت نمیشین موقع رانندگی احیانا؟ -

خوبه با این حالتون حوصله شوخی کردن دارین. نخیر با ماشین من میریم مطب. میخوام گچ پام رو باز کردم تا  -

نم و گاز بدم و پنجره ام رو هم تا ته بکشم و باد بخوره تو صورتم و لذت ببرم. دلم خود فرودگاه بشینم پشت ماشی

 لک زده برا رانندگی. اونم پشت ماشین شاسی بلند خودم. میخوام شهر رو از اون باال ببینم.
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کرد  پیمان اخماش تو هم رفت. رنگش پرید. نمیدونم شایدم من به نظرم رسید. ولی هر چی بود با تحکم مخالفت

 باهام.

 نادیا جان وقت برا رانندگی کردن زیاد داری و دلم نمیخواد قبل سفرمون اتفاقی بیفته. برگشتیم. -

سالگی رانندگی  31مثال میخوام چپ کنم؟ جون دوست. انگار هنوز باورت نشده رانندگی من حرف نداره. من از  -

 میکردم.

دیقه بدون سوییچم برم یه دوش بگیرم. بیرون نیومده خانوم دو دور آره اونم با ماشین منه بدبخت. کافی بود دو  -

 دور تهران رو گشته بود. یادته چقدر حرصم میدادی نادیا؟ یادش بخیر.

 ولی کیفی میداد ها.  -

 راستی ببینم کجا میرین سفر؟ -

داره ما رو میبره مشهد. بهانه  از اونجاییکه این پیمان خسیسه و بی پول عوض ماه عسل به یکی از کشورای بالد کفر -

 اش هم اینه که سر تصادف من نذر کرده بریم دو تایی مشهد. بچه ام معتقده و نذرش ادا نشه حتمی میریم زیر گل.

نادیا این هزار بار. بعضی حرفا شوخیش هم درست نیست. پس بهتره ادامه ندی. فکر نکنم نه نذر کردن کار خنده  -

 ش این شوخی خنده ها رو داشته باشه.داری باشه نه ادا کردن

ببخشید. من نه شوخی کردم نه مسخره. فقط دلم میخواست اولین سفری که به اسم ماه عسل با هم میریم یه جای  -

 دیگه باشه. همین.

 بهت قول میدم برا عید بریم هر جا تو خواستی. -

 

..... 

 

 ری میخواین جمعش کنین. این که شوخی نیست.آخه پیمان جان تنهایی که نمیشه برید. اصال چطو -

مامان یه بند داشت پشت تلفن باهام بحث میکرد که پریسا و منم میایم مطب. هیچ جوره هم زیر بار نمیرفت. 

میدونستم نصفش هم از برکت حضور پریسا جون کنار دستشه. ماشاال کپی برابر اصل بودن مادر و دختر. درست مثل 

یوونه ات میکنه، پریسا جونم همونجور بود و هی گوشی تلفن از دست مامان تو دست پریسا جون نادیا که گیر بده د

 و برعکس میشد و هنجره من پاره شده بود بس که گفته بودم نه.

مادر من، تنها نیستم که مانی و آریانام هستن. بعدم نمیخوام قشون را بندازم که فکر کنه همه اومدن که ترحم کنن  -

 ومش کنین دیگه. زن خودمه نمیخوام کسی بیاد باهامون. ای بابا.بهش. تم

...... 

آخرین مریض بودم و باالخره نوبتمون رسیده بود. من از خوشحالی با همون گچ سنگین باورت بشه یا نه داشتم 

ه چیزی هست. میدویدم به طرف اتاق دکتر. ولی آریانا و پیمان و حتی مانی انقدر یهو فرو ریختن که باور کردم ی

 آریانا پشت پنجره رفت و دستاشو دو طرف سرش گذاشت. شونه هاش داشت میلرزید. 

پیمان رنگش از گچ دیوارم سفیدتر شده بود و انگار پاهاش روی زمین میخ کرده باشن حتی یه قدمم تکون نخورد. 

 مانی فقط زل زد تو صورتم و گفت

 قوی باش. -
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زمین. پای تو گچم یهو شد صد کیلو. آروم آروم پای راستم خم شد و پای چپم هم  دیگه پام راه نرفت. چسبیدم به

بی هیچ مقاومتی افتاد و پهن زمین شدم. کم کم داشتم میشدم مثل اونا. حرف مانی عجیب بود. انقدر عجیب که هر 

گام رو صورت پیمان خری هم بفهمه یه مشکلی هست. دیگه نمیخواستم گچ پام رو باز کنم. نمیخواستم قوی باشم. ن

 ثابت شد.

با دیدن نادیا شکستم. خورد شدم. همون یه ذره اعتماد به نفسی هم که داشتم دود شد رفت هوا. پام لرزید. کم 

آوردم. خودم رو به زور کشیدم طرفش و آروم سعی کردم بلندش کنم. نمیخواستم اونجور مستاصل و ناتوان افتاده 

 وه می بود. با اون لبخند شیطون رو لبش. ببینمش. نادیای من باید مثه ک

نمیدونم اون یهو سنگین شده بود یا من یهو ناتوان شده بودم. خودمم داشتم خم میشدم که دست مانی با یه حرکت 

 نادیا رو از زمین کند و بلندش کرد. نگاه عصبیش رو بهم دوخت و فقط گفت 

 نه دکترش.خودت رو جمع کن. پاشو زنت رو ببر گچش رو باز ک -

..... 

صدای بریدن گچ به نظرم کر کننده بود. سر نادیا رو محکم تو سینه ام گرفته بودم و دلم میخواست دست خودم بود 

و هیچوقت نمیذاشتم سرش رو از سینه ام بیرون بیاره و به طرف پاش بچرخونه. حاضر بودم جونم رو بدم اون لحظه 

 نباشه.  ولی وقتی اون گچ از پاش جدا شد هیچیش

باالخره گچ پاش باز شد و صدای دکتر مجبورم کرد سرم رو بر گردونم سمت پاش. اما نادیا هنوز سرش رو مصرانه 

 تو سینه ام پنهون کرده بود و حاضر نبود حتی یه نیم نگاهم به طرف پاش بکنه.

 آروم دستم رو روی پای پوسته پوسته اش و رد سفید بخیه ها کشیدم. 

رو روی پام حس میکردم و همین بهم یه کم قدرت داده بود. همش فکر میکردم مبادا پایی نباشه دیگه دست پیمان 

ولی بود و اولین لبخند ناخوداگاه رو لبم اومد و سرم رو آروم از سینه اش جدا کردم. ولی هنوز جرات نگاه کردن به 

تا از چشماش بفهمم همه چیز رو به راهه یا پام رو نداشتم. پس چشم دوختم به صورت پیمان و تو چشماش زل زدم 

 نه.

داشت گریه میکرد. اشکاش آروم روی گونه اش سر میخوردن و اون از اینکه یه مرد و داره جلو من و یه مرد غریبه 

دیگه و یه پرستار اشک میریزه خجالت نمیکشید. کمی پامو تکون دادم. درد داشتم ولی تکون میخورد. سخت تکون 

حس میکردم داره تکون میخوره. آروم از سینه پیمان جدا شدم و چشم دوختم بهش و گفتم میتونم راه  میخورد ولی

 برم نه؟

 و اون فقط سرش رو به عالمت آره تکون داد.

با آره ای که به نادیا گفتم ناگهان خنده تمام لبش رو پر کرد و بدون هیچ پیش زمینه ای ناگهانی از روی تخت خیز 

 ایین تخت و من فقط نگاهم رو ازش دزدیدم.برداشت به پ

با خیزی که برداشت پاچه پاره شلوار صاف شد و اون پوسته های مرده روی پاشو ندید. اون رد بخیه های بلند رو 

ندید اما به ثانیه نکشید که پخش زمین شد و من به طرفش خیز برداشتم و گرفتمش. اما پسم زد. ولی با لبخند 

 زمزمه کرد

 در باهاش راه نرفتم یادم رفت چطوری باید راه برم خوردم زمین. چیزیم نیست. خودم پا میشم.انق -

 ناچار دستم رو به طرفش دراز کردم تا بلند شه.
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 دست پیمان رو گرفتم و اینبار آروم از روی زمین بلند شدم. اما....

 یلنگم ولی زبونم قفل شده بود. نگاهم رو وحشت زده روی صورت پیمان چرخوندم و خواستم بپرسم چرا م

منتظر بودم جیغ بزنه. گریه کنه. سر من داد بزنه. به زمین و زمان فحش بده. بزنه تو سینه ام ولی الل شد. دهنش هر 

بار باز میشد ولی بی صدا دوباره بسته میشد. ترسیدم. وحشت کردم. تکونش دادم ولی اون فقط با چشمایی که لحظه 

یشدن نگام میکرد. نمیدونم چقدر طول کشید تا صدای سیلی گوشمو پر کرد. سیلی ای که یه مرد به لحظه گرد تر م

غریبه تو صورت عزیزترین کسم خوابوند. نادیا لرزید ولی حرف نزد. اشک نریخت. داد نزد. فقط مثه یه ماهی دور 

 از آب لرزید. 

رفت و رو صندلی عقب نشوندش. نمیدونم کجا داشت نمیدونم کی از مطب بیرون اومدیم نفهمیدم کی نادیا رو ازم گ

میرفت. فقط نادیا رو میدیدم که همونجور الل شده بود و فقط میلرزید. کت من و مانی و حتی آریانا روش بود. 

 بخاری ماشین روشن بود ولی اون هنوز میلرزید. 

همون خراب شده ای که اولین روز نگاهم که به سمت پنجره خورد دیدم داریم میریم همون جاده کذایی آبعلی. 

 زندگی مشترکمون رو زهر کرده بود.

خواستم داد بزنم سر مانی. خواستم بگم مرتیکه برا چی اومدی تو این جاده کوفتی اما ترسیدم. ترسیدم نادیا حالش 

ساد کنار جاده ای بدتر شه. ترسیدم همه چی بدتر شه. تو گیر و دار داد زدن یا نزدن بودم که با ترمز ناگهانیش وای

 که بازم پرنده توش پر نمیزد تنها مسافرش همون کامیون های گاه و بیگاه لعنتی بودن. 

مانی از ماشین پیاده شد و در عقب رو باز کرد و تقریبا نادیا رو از تو بغلم کند و وادارش کرد روی پاش وایسه. پایی 

حاال داشت به همه مون دهن کجی میکرد. پایی که نادیامو الل سانت کوتاهتر از دیگری بود. پایی که  1که حاال یکی 

کرده بود و لرز رو به جونش انداخته بود. اما مانی انگار نمیدیدش. فقط داد میزد. داد میزد و نادیا رو تکون تکون 

 میداد و مجبورش میکرد راه بره. اما انگار به راه رفتن تنهاشم قانع نبود.

آویزون شده بود و حاضر نبود حتی نیم قدم بر داره. اما مانی از خودش جداش کرد. با بی نادیا لجوجانه به مانی 

 رحمی. خیز برداشتم تا برم نادیامو بگیرم که داد زد

 جلو اومدی نیومدی. برگرد تو ماشین. -

 زدیه قدم دیگه برداشتم و چشم دوختم به نادیا تا یه نیم نگاه کنه و به طرفش برم که دوباره داد 

 گفتم برگرد تو ماشین.  -

وایسادم و چشم دوختم به نادیا اما اون ازم روشو بر گردوند و نگاه تلخش رو بهم دوخت و باز تو خوش مچاله تر 

 شد و لرزید.

نادیا هنوز تو شوک بود. پیمان نمیتونست درست فکر کنه و هیچ کاری نمیتونست بکنه. ولش میکردم جای نادیا هم 

 یزد مرد گنده. آریانا هم که تعطیل بود کال. میشست زار م

خنده دار بود اگه بگم نادیا رو درک میکردم. میدونستم خیلی عوضی شدم. میدونستم نباید داد میزدم. نباید اونجور 

از خودم جداش میکردم ولی نمیتونستم. راهی نداشتم. باید باالخره داد میزد. باید خالی میشد وگرنه داغون میشد. از 

 پا در میومد. نادیا اگه خم میشد و بهش پا میدادی زود فرو میریخت و نباید میذاشتم این اتفاق بیفته.

 محکم بازوهاش رو فشار دادم و تکونش دادم و اون بغض لعنتیمو پس زدم و سرش داد زدم
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اتو بهم فشار بده و فقط د ال مذهب حرف بزن. داد بزن. یه غلطی بکن. منو هل بده. ابروهاتو تو هم بکش و دندون -

 داد بزن. سر من. پیمان. آریانا. این جاده. خدا. زمین. زمان. د داد بزن نادیا.

 

 پیمان نشسته بود لبه صندلی عقب ماشین و پاهاش رو روی زمین گذاشته بود و نگاهش به من و نادیا بود.

روی پاش وایسه. کم کم دستاش از بازوهام جدا داشتم نادیا رو تکون میدادم و از خودم سعی میکردم جداش کنم تا 

شد و آروم روی زمین نشست و ثانیه ای چشم دوخت بهم و بعد بی هیچ حرفی شلوار جینش که از درز کناری پاره 

کرده بود تا بتونه با وجود گچ، پاش کنه رو آروم کنار زد و دستش روی پاش حرکت کرد. دستای لرزونش رو روی 

اش و جای بخیه های قرمز رنگ کشید و ثانیه ای بعد باالخره صدای هق هق خفه اش اون سکوت پوسته پوسته های پ

 آزار دهنده رو شکست. 

باالخره اون لرزش بی صدا و سنگینش جاش رو به لرزش شونه هاش از گریه داد. آروم و بی هیچ حرفی جلوش 

و لمس کنه. نمیدونم چقدر گذشت که احساس نشستم و گذاشتم گریه کنه. با خودش کنار بیاد. کم کم واقعیت ر

کردم دیگه حرکت دستاش روی پاش آروم و به حالت تنها یه لمس کردن نیست. فشار دستاش و اون غضبی که 

 آروم آروم جاش رو میگرفت رو میتونستم از روی رگای برجسته دستش حس کنم. 

بل دستم چرخید و روی صورت غریب و بی حس دستم تا نیمه به طرفش رفت تا دستاش رو پس بکشم اما نگاهم ق

 نادیا چرخید و رد نگاهش رو گرفت. نگاهش به پیمان بود.

آروم از کنارش بلند شدم. دیگه جای من نبود. باید پیمان کنارش می بود. شاید میتونستم آرومش کنم ولی قطعا 

ادم بغضم آزاد بشه. روبروی پیمان ایستادم پیمان بهتر از من میتونست آرومش کنه. وقتی از مقابلش رد شدم اجازه د

و آروم دستم رو پشتش زدم و لبخند محوی زدم. نمیدونم لبخندم به لبهام رسید یا نه. نمیدونم پیمان حسش کرد یا 

 نه. اهمیتی هم نداشت تو اون شرایط.

شایدم خواست قدم هام  فکر کنم مانی سعی کرد وقتی از کنارش رد میشدم بهم لبخند آرامش بخشی بزنه. نمیدونم

رو محکم کنه. هر چی بود اون لحظه انقدر مهم نبود که بخواد ذهنم رو درگیر کنه. آروم نشستم جلوی نادیا روی 

زمین. داشت گریه میکرد اما بی صدا. انقدر بی صدا که دلم گرفت. انگار تو همون چند دیقه کامال عوض شده بود. 

دستش با چاقو برید بلند بلند جیغ جیغ میکرد و صدای گریه هاش من رو یاد دیگه اون نادیایی که اون شب وقتی 

بچه ها مینداخت، جلوم نبود. اون نادیایی که تا دو ساعت چسبید تو بغلم و دست چسب زده اش رو یه انگشتی باال 

زد و من گوله گوله گرفت جلوم نبود. حاال با دردی هزار برابر اون جلوم رو زمین نشسته بود و فقط تو دلش زار می

اشکایی که پایین میومد و نفس بند اومده ای رو میشنیدم که انگار اونم سعی داشت با کمترین صدای ممکن بیرون 

 بده. 

ولی فشار دستاش روی پاش هر لحظه بیشتر و بیشتر میشد و این رو از رگ های بیرون زده دستش میفهمیدم. انگار 

بلند جاش رو به همون فشار داده بود. آروم دستم رو روی دستش گذاشتم و  تمام اون جیغای بنفش و گریه های

سعی کردم از پاش جدا کنم. اول مقاومت کرد. زورش انقدر زیاد شده بود که باورم نمیشد. ولی باالخره دستش رو 

ه بود. دلم جدا کردم. حاال رد خراش هایی که با ناخن هاش روی پاش انداخته بود به قرمزی های پاش اضافه شد

نمیخواست بیشتر از این ببینه و غصه بخوره. آروم شلوارش رو روی پاش انداختم. صدای سردش دستم رو نیمه راه 

 متوقف کرد



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تقلب 

3 2 7  

 

 نکش. میخوام ببینمش. اگه دلت آشوب میشه برو تا نبینیش. چون من میخوام ببینمش. -

 ذاشتم و نوازشش کردم .تلخ بود. مثل زهر. اما لبخند زدم و آروم دستم رو روی پاش گ

دست دیگش که تو دستم بود سفت شد و کم کم فشار ناخن هاش رو توی دستم حس کردم و این فشار با هر بار 

 نوازش من روی پاش بیشتر میشد. اما کم نیاوردم. بعد از چند دیقه سکوت رو شکستم.

شتم میبردم که صورتش پر از خون بود. پاش با خودم یه جنازه رو بردم بیمارستان. عزیز ترینی رو تو بغلم دا -

آویزون بود و وحشتناک. تنش سرد بود. چشماش بسته بود. شاید تنها چیزی که باعث میشد تو هر ثانیه هزار بار به 

خودم بگم اون زنده ست همون سینه اش بود که آروم آروم باال و پایین میرفت. تو اورژانس تو اون هُل و وال صدای 

 از کنارم رد میشد بلند فریاد میزدهر کسی که 

 نمیمونه. شایدم مرده. -

یه راست بردنت اتاق عمل. انقدر شرایط بد بود که کسی حتی ازم نخواد برگه ای رو امضا کنم تا تو رو ببرن تو اتاق 

ه عمر گذشته عمل. نمیدونم چقدر گذشته بود. یه ساعت دو ساعت. یه دیقه ده دیقه!!!!!! هر چی بود برا من انگار ی

بود که با تلفن آریانا از هپروت پرت شدم دوباره پشت در اتاق عمل. نمیدونم چند بار زنگ خورد و قطع شد و 

 دوباره زنگ خورد تا گوشی رو برداشتم. 

صدای آروم آریانا که معلوم بود از خط و نشون هایی که مامانت برامون کشیده داشت حرف میزد و شوخی خنده 

ز اونور که دائم میپرید که رفتین صفا؟ نکنه مهمونا رو پیچوندین و لب دریایین االن...... با صدای زنی که های مانی ا

 مدام پشت بلند گوی بیمارستان تکرار میکرد دکتر فالنی اتاق عمل دکتر بیساری بخش اورژانس و ... قاطی شده بود.

سر و صداها فهمیدن کجاییم. نمیدونم چی گفتم و شنیدم.  من که صدا ازم در نمی اومد. ولی حتما اونا هم از همون

اون لحظه هیچی نمیفهمیدم. نفهمیدم کی تلفن رو قطع کردم و چقدر گذشت که مانی و آریانا هراسون روبروم 

 وایسادن و این بار سه تایی پشت اون در قدم رو رفتیم و برگشتیم تا باالخره در باز شد.

نداشتم. حتی جرات شنیدنم نداشتم. از هر حرفی میترسیدم. آریانا هم بدتر از من  دروغ چرا جرات تکون خوردنم

داشت عقب عقب میرفت به جای رفتن پیش دکتر. مانی رفت جلو. محکم وایساد و فقط گوش شد و حتی صدای 

 نفس های دکترم رو هوا قاپید مبادا که چیزی رو نشنوه. 

ون اومدی. خوشحال بودم که همیشه خودت رو برنزه میکردی چون اون دکتر رفت و چند دیقه بعد تو رو تخت بیر

 لحظه انقدر رنگ پریده بودی که قطعا اگر سفید بودی باورم نمیشد زنده باشی.

وقتی بردنت بخش مراقبت های ویژه تنم لرزید و ناخوداگاه برگشتم سمت مانی تا ببینم قضیه چیه. برای اولین بار 

 نبود. آروم نبود.  نگاهش گرم نبود. مطمئن

روز خیلی حرفها  5روز تو کما بودی و من هر روز هزار بار مردم و زنده شدم. سرت رو درد نیارم تو اون  5 -

شنیدم. حرفهایی که داغون و داغون ترم کرد. دو تا از مهره های ستون فقراتت آسیب دیده بودن. دکترا میگفتن به 

رکی میگفتن جواب نمیدی. دنده هات شکسته بودن. پات تو گچ بود ولی درصد فلج میشی. به هیچ مح 93احتمال 

خورد و خاکه شیر بود. میگفتن باید سه تا عمل دیگه روش انجام بدن که همه شون مستلزم به هوش اومدن توست. 

اکی رو بودی و میگفتن ممکنه خیلی اتفاقات دیگه ای هم افتاده باشه. خالصه راحتم کرده بودن. آب پ ICUتو بخش 

کامل رو دستم ریخته بودن. روزای بدی بود. همه کالفه بودن و هیچکس هم کاری نمیتونست بکنه. گاهی از اونهمه 

اصطالح علمی و عجیبی که هر روز دکترا بهمون میگفتم کالفه میشدم. دیوونه میشدم. نمیفهمیدم چیه که. فکر 
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ی که ازم بر میومد نذر و نیاز بود. به خدا گفتم از میکردم حتما اینم یه مشکل وحشتناک دیگه ست. تنها کار

هیچکدومه این حرفا نه سر در میارم و نه میخوام سر در بیارم. میخوام فقط تو رو دوباره بهم برگردونه. و برگردوند. 

روز و تازه ماجرا شروع شد. برگشتنت همچین فرقی با بیهوشیت نداشت چون دائم مسکن های قوی بهت  5بعد از 

ریق میکردن و میبردنت اتاق عمل و دوباره بیهوش می آوردنت و دوباره روز از نو روزی از نو. برای پات از تز

استخون لگنت گفتن میخوان پیوند بزنن. نمیفهمیدم چی میگن فقط کاغذ پشت کاغذ بود که جلوم میذاشتن که امضا 

ا بود. تو آخرین عمل بهم گفتن باالخره میزان کوتاهی کنم یعنی که رضایت دادم. این تنها کار مثال مفیدم تو اون روز

سانت رسوندن. ولی هنوز تو واکنشی به  1پات رو با هزار جور چیزای عجیبی که میگفتن و من نمیفهمیدم اصال، به 

آزمایش هاشون نشون نمیدادی و هنوز میگفتن فلج میشی. من خودخواه شده بودم و فقط تو رو میخواستم. حاال هر 

که باشه. هزار جور نذر کردم. شبا تا صبح به خدایی که نمیدونستم اصال صدامو میشنوه یا نه و میخواد چیکار  جوری

 کنه التماس میکردم که فقط ازم نگیرتت. 

حتی از بیمارستانم که مرخص شدی هنوز این پا حسی نداشت. یک ماه و نیم بعد که رفتیم برا چکاپ بهم گفتن تا 

ده و پات حس داره و میتونی راه بری. یادته کی بود؟ همون روزی که شبش ده تا از النگوهات حدودی مشکل رفع ش

رو ازت گرفتم و گفتم نذر کردم بدم به یه دختری از کمیته ای که مامان عضوش بود و به خونواده های بی بضاعت 

ی بخری و مخصوصا دنبال بهانه برا ازدواج کمک میکردن. یادته چه جنجالی راه انداختی که خسیس زورت اومد بر

 بودی اینا رو بگیری ازم و از کجا معلوم نری بفروشیشون. اصال این چه نذریه که بعد از یه ماه و نیم یادت افتاده.

میدونستم از تکون دادن اون النگوها ذوق میکنی و دوستشون داری. همیشه از بچگی مامانم تو گوشم خونده بود که 

نده یا اگه میدی بهترین و اونی که بیشتر از همه دوستش داری رو بده. برا همین با خدای  یا چیزیت رو به کسی

خودم معامله کردم که بهترین چیزی که دوستش داری رو میدم اونم جاش پات رو برگردونه. همون معجزه ای که 

ه خوردنت رو نداشت. شاید دکترا میگفتن رو میخواستم. باید رو همه النگوهات معامله میکردم ولی دلم طاقت غص

 تقصیر من بود و اگه رو همش با خدا معامله کرده بودم االن این پا سالم سالم بود. منو ببخش. منم مقصرم.

دلم از اونهمه عشق پیمان لرزید. از اونهمه صداقت و پاکی و سادگیش. از حرفش. از معامله اش. از اینکه خودش رو 

زد و مثه یه مرد تقصیر بی احتیاطی و سر به هوایی من رو به گردن خودش گرفت. شریک مشکلم دید. از اینکه جا ن

نگاش کردم. چشم دوختم تو چشماش. تو چشمایی که حاال درست مثل چشمای خودم سرخ بود. به دستایی که 

و تموم میدونستم فشار ناخونام زخمشون کرده. و لبخند زدم. لبخندی که شاید یادم رفته بود سهم شریک زندگیم 

صبر و بردباری هاش بود. لبخندی که باید خیلی زودتر از اینها بهش میزدم. سرش پایین بود و لبخندم رو نمیدید. 

سهمش رو نمیدید و طلب نمیکرد. آروم دست آزادم رو زیر چونه اش گذاشتم و سرش رو باال آوردم و دوباره بهش 

 لبخند زدم. اونم لبخند زد. 

چشم دوختم به رد ناخن هام روی کف دستش و آروم بوسیدمش. دستش رو جمع کرد. انگار دستش رو باز کردم و 

همون حسی بهش دست داد که به بابا روز عقدمون تو محضر وقتی پیمان خواست دستش رو ببوسه و بابا دستش رو 

 جمع کرد و صورتش رو بوسید، دست داده بود.

فتی اونم با وجود سکوت این چند وقتم و اخم و تخم هام از سرم هم نادیا شرمنده ترم نکن. همین که ازم رو نگر -

 زیادیه. 

 بعد ساکت شد و کمی این دست اون دست کرد و دوباره لب باز کرد. چشم دوخت بهم و
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نادیا دیگه نمیخوام چیزی رو ازت قایم کنم. نادیا هنوز مشکل کامل حل نشده. باید خیلی مراقب پات باشی.  -

که گچ رو باز کردی. کوچکترین ضربه میتونه یه فاجعه درست کنه. توی پات االن هزار جور چیز  مخصوصا االن

مختلفه که منم نمیدونم چیه ولی دکتر تاکید کرده رو این موضوع. یعنی که سر به هوایی رو باید بذاری کنار. و .... یه 

 چیز دیگه.....

 گه بدتر از اینه؟چیه پیمان. باز چرا به من من افتادی؟ بگو. دی -

نمیدونم ولی میدونم خیری توشه. ولی بایدبدونی که فعال نمیتونی بچه دار بشی. هر فشاری ممکنه مشکل ساز باشه.  -

 سنگینی و فشار به پات فعال خطرناکه.

که یه حس عجیبی بهم دست داد. ناراحت شدم. میدونستم حاال ها نمیخوام بچه دار بشم ولی خوب دیدی یه وقتایی 

از چیزی منعت میکنن حریص تر میشی.... نمیدونم. غصه خوردم و دوباره سکوت کردم و به دست پیمان تکیه کردم 

و بلند شدم و تو دلم حسرت خوردم. کفر گفتم. پیمان نشنید ولی مطمئنم خدا شنید. منم میخواستم بشنوه. از 

تم مرد هست یا زن. فقط میخواستم بدونه نامرده. گفتنش هم پشیمون نبودم. بهش گفتم خیلی نامردی. اما نمیدونس

بهش گفتم جای تو رو تنگ کرده بود پام یا چشم دیدنش رو نداشتی. باید میگفتم وگرنه دق میکردم. خدای خودم 

 بود و به کسی ربط نداشت چی بهش میگم و کسی هم نمیفهمید که اظهار فضل کنه و بهم بگه کفر نگم یا بگم. 

یدم. ولی بهش فکر نکردم. نگاهم هی رو پام برگشت ولی ازش گرفتمش. اون لحظه گنجایشش رو راه که نه، لنگ

 نداشتم. ولی در نهایت از خیر راه رفتن باهاش گذشتم.

نادیا ناگهان نگاهش تلخ شد و منقبض. دوباره اشک روی صورتش جاری شد و دستش رو از دستم در آورد و لی لی 

ش رو به ماشین رسوند و بی هیچ حرفی روی صندلی نشست و در رو بست. نه. کوبید. کنان از کنارم رد شد و خود

درست مثل در تاکسی که هر روز آماج کوبش های فکر خراب و عصبی همه مون میشه و راننده تاکسی زیر لب 

 زمزمه میکنه مال خودش نیست که دلش بسوزه.

 

 مانی من رو ببر خونه. خسته ام. -

 نم دیر میرسین فرودگاه.ولی همین اال -

 من جایی نمیرم.  -

 نگاهش رو از شیشه برگردوند و چشم دوخت بهم و اینبار رو به من

 اما اگه تو میخوای بری میتونی خودت بری. -

 نه. هر وقت حوصله شو داشتی دو تایی میریم. حتما مصلحت تو نرفتنه. -

نجره برگردوند و تا وقت پیاده شدن حتی یک کلمه هم حرف پوزخند زد و نگاهش رو بی هیچ حرفی دوباره روی پ

نزد. شده بود نادیایی که اصال نمیشناختم. بهش عادت نداشتم. دیگه نمیتونستم فکرش رو بخونم. سکوتش بیشتر از 

ش اینکه آرومم کنه نگرانم کرده بود. انگار سکوت قبل از طوفان بود. اما جرات شکستنش رو هم نداشتم. انگار نگاه

 با تیزی بهم هشدار میداد که صدات در نیاد. نمیخوام صداتو بشنوم.

مانی روبروی خونه نگه داشت و نادیا بدون اینکه به هیچکس نگاه کنه در رو باز کرد و دوباره لی لی کنون از ماشین 

بعد رد شد و کلید رو به پیاده شد و باز در رو محکم کوبید و دم پنجره مانی ثانیه ای ایستاد و زیر لب تشکری کرد و 

 در انداخت و ....
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تازه اون موقع بود که به خودم اومدم. از ماشین پیاده شدم و سرسری خداحافظی کردم و به طرف در خونه رفتم که 

نادیا باز گذاشته بود. به مانی و آریانا تعارف نکردم بیان باال. شاید یادم رفت. شایدم نمیخواستم بیان. شایدم حس 

 خودمم زیادی ام چه برسه به اینکه اونا رو هم بگم بیان.کردم 

با چشم توی خونه رو چرخیدم تا ببینم کجاست که چشمم به در همیشه باز اتاق کار خورد که حاال درش بسته بود. 

بله یا  نمیدونم ولی حدس زدم باید اونجا باشه. چند ضربه به در زدم و منتظر شدم. شاید منتظر یه حرف. یه بیا تو. یه

 هان یا هرچی.

میدونستم پیمان منتظره تا بگم در بازه بیا ولی دلم نمیخواست بیاد تو. میخواستم تنها باشم. برای اولین بار دلم 

میخواست تنها باشم. تنهای تنها. مثل تمام اون روزا و شبایی که مامان و بابا سر کار بودن و آریانام سر کار و همه 

دن. برای اولین بار آرزوی یکی از اون شبا رو کردم. یکی از اون تنهایی ها رو. ولی دیگه دیر شون ده یازده شب میوم

بود برای چنین آرزوهایی چون دیگه تنها نبودم. چون دیگه اون دختر خونه نبودم. حاال یه زن بودم. زن شوهر دار. 

ا معنی واژه شوهر تو اون لحظه ها همین همون شوهری که تو دستشویی هم که رفتی بخواد اختیار اومدن داره. دقیق

 بود برام. حتی یه ذره هم محترمانه تر از این نبود. و من چقدر ازش خسته بودم. چقدر دلم تنهایی هام رو میخواست.

من اجازه تو اومدن ندادم ولی بعد چند دیقه در رو باز کرد و تو اومد. اینم یکی از همون اجازه های قانونی بود که یه 

هر داشت و منم بیجا میکردم دهن باز کنم و اعتراضی کنم. ولی من دهن باز کردم. اخم کردم و اعتراض کردم و شو

شوهر من به عکس خیلی شوهر ها سنگ من مرد خونه ام و هر کار بخوام میکنم رو نزد. وای نستاد باهام کلنجار 

ق رفت بیرون. فقط در رو نیمه باز گذاشت. شاید از بره. به همون آرومی که تو اومده بود عقب گرد کرد و از در اتا

درد فضولی شاید از نگرانی شاید از کنترل کردن من یا چمیدونم هزار تا شاید دیگه. اما اون لحظه در همین حدش 

 هم برای من خیلی بود.

ری بود که درش رو روی مبل روبروی راهرویی که به اتاق ها میرسید نشسته بودم و تمام نگاه و حواسم به اتاق کا

نیمه باز گذاشته بودم. سکوت اتاق با صدای فلزی که روی کف پارکت قل میخورد دائم شکسته میشد. نمیدونم چی 

بود ولی مطمئن بودم خطری نداره و همین جلوی کنجکاوی بیشترم رو میگرفت. فکر کنم یه ساعتی میشد که 

فلز سکوت رو میشکست. دیگه خیالم راحت شده بود که  همونجور روی زمین پشت به در نشسته بود و صدای اون

کاری نمیکنه. برا همین از روی مبل بلند شدم و رفتم آشپزخونه تا شام درست کنم. میخواستم خودم رو سرگرم کنم 

تا این سکوت کمتر به چشمم بیاد. شاید چون تو این دو ماهی که نادیا پا گذاشته بود تو خونه ام دیگه اون سکوت 

ه به دست فراموشی سپرده شده بود. انگار دلم برای اون صدای بلند و اعصاب خورد کن ضبطش هم تنگ شده خون

 بود. 

در فریزر رو باز کردم تا یه چیزی پیدا کنم برای شام. چشمم به کشو ها بود و خودم تو یه دنیای دیگه. باز یاد نادیا 

و بهش هم که میگفتم مگه نمایشگاهه میخندید و باز نگاهش رو دیقه جلو این در باز وای میستاد  5افتادم که یهو 

 میدوخت و میگفت دلم یه چیزی میخواد که نمیدونم چیه. 

خنده داره ولی با اینکه فاصله مون درست به اندازه بیست قدم بود ولی انگار کیلومتر ها ازم فاصله داشت که اونجور 

 ه و دست خالی در فریز رو بستم.دلتنگ همه کاراش شده بودم. باالخره بی نتیج

آروم رفتم سمت اتاق کار و تقه ای به در نیمه باز زدم و وارد شدم. رفتم روبروش. دیدم رو زمین نشسته و پاهاش رو 

باز کرده و حلقه دستش رو روی زمین قل میده. مونده بودم چطور حوصله اش از دو ساعت کار تکراری خسته نشده. 
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ادیا. دستم رو آروم طرف حلقه بردم و روش گذاشتم. حلقه از حرکت ایستاد و با ایستش نگاه بعید بود از روحیه ن

 نادیا هم به حال برگشت و آروم باال اومد و روی صورتم ثابت شد.

 خسته نشدی از صداش؟ از اینهمه تکرارش؟ -

 کاری داری پیمان؟ -

 آره. -

 بگو؟ -

 گشنمه. -

 بخور.خوب؟ برو یه چیزی بر دار  -

 آخه دلم یه چیزی میخواد که نمیدونم چیه. -

 من چیکار کنم؟ -

 نادیا پاشو دیگه. بیا بریم شام درست کنیم. -

 من میل ندارم. -

 اما من میل دارم. -

 منم گفتم برو یه چیزی بخور. -

و این سکوت اعصاب حرصی داشت میشد ولی خوشحال بودم. چون باالخره چهار کلمه حرف از دهنش در اومده بود 

خراب کن شکسته بود. به اخماش و عصبانیتش توجه نکردم و آروم دستش رو گرفتم و بلندش کردم و همزمان 

 زمزمه کردم

 شبه. 33وقتی ساکتی حوصله ام سر میره. پاشو بریم آهنگ گوش بدیم و شام درست کنیم. ساعت  -

سمت چپ بدنش اشک تو چشماش حلقه زد و دستش رو از  بلند شد ولی هنوز قدم اول به دوم نرسیده با کج شدن

 دستم بیرون کشید و گفت

 حوصله ندارم. ولم کن.  -

 کالفه شدم و دستش رو دوباره گرفتم و دنبال خودم کشیدمش و 

 باالخره که چی. نمیتونی که تا ابد بشینی تا چشمت نبینه پات رو. باید باهاش کنار بیای. بی خیالش شو. نبینش. -

 بهش محل نذار.

 میخوام محل نذارم ولی وقتی میلنگه بهم میگه من اینجام. مجبوری محلم بذاری. -

 میریم یه کفش سفارش میدیم که مشکل رو حل کنه. -

 من از کفش پاشنه دار متنفرم اونوقت تو خونه هم با کفش پاشنه دار بگردم؟ -

 خوب یه دمپایی سفارش میدیم. -

 خونه چیزی پام باشه.دوست ندارم تو  -

 افتاده بود رو دنده لج. داشت لجبازی میکرد و میدونستم ول نمیکنه. برا همین موضع ام رو عوض کردم

تو که همه کار عجیب غریبی بلدی. خیلی وقتا دیدم رو نوک پا راه میری. میتونی از این به بعد با پای چپت نوک پا  -

 .راه بیای. اینجوری دیگه مشکل حل میشه
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انگار به مذاقش خوش اومد. پای چپش روی نوک پا رفت ولی نتونست تعادلش رو حفظ کنه. تقصیرم نداشت همین 

جلسه ام فیزیوتراپی میرفتن تا با  6که با پای تازه از گچ در اومده میتونست راه بره خودش کلی بود. مردم باید یه 

 پای سالم بتونن دوباره راه برن.

 انکه ناامید نشه گفتمدستش رو گرفتم و بر

چیز عجیبی نیست. باید چند جلسه فیزیوتراپی بری تا پات از این خشکی در بیاد. اگه پات مشکلی هم نداشت بعد  -

 از سه ماه تو گچ بودن و تکون نخوردن بهتر از این نمیشد.

 لی و رو به من کردنمیدونم ولی به نظرم مجاب شد. دستم رو چسبید و آروم رفتیم آشپزخونه. نشست رو صند

خودت باید شام درست کنی. من که گناه نکردم اسمم شده زن خونه. تو هم تا دیروز خونه مامانت نبودی که بلد  -

 نباشی غذا درست کنی. میدونم بلدی آشپزی.

 خندیدم بهش و بی هیچ حرفی در فریزر رو باز کردم و کشوها رو باز و بسته میکردم که صداش بلند شد

 ه نمایشگاهه که دو ساعت درش رو باز کردی و تماشا میکنی؟ یه چیزی بردار دیگه.مگ -

 خندیدم. از ته دل. داشت حرفای خودم رو پسم میداد.

 آخه دلم یه چیزی میخواد که نمیدونم چیه. مگه برا خودت اتفاق نیفتاده؟ -

 در فریز رو ببند بشین فکر کن چی میخوای. فهمیدی پاشو بر دار. -

 

 

 پیمان؟ -

 هوم؟  -

 اگه منو اینجوری میدیدی بازم حاضر بودی باهام ازدواج کنی؟ -

 نادیا جون من حلقه ات رو بکن تو دستت. صداش رفته رو مغزم. -

 چرا جوابمو نمیدی؟ چرا طفره میری؟ -

 ها؟ مگه چیزی پرسیدی؟ بیخیال بیا ببین چی پختم. -

 نپیچونم. جوابمو بده.پیمان وقتی ازت سوالی میپرسم  -

 سوال مزخرف نپرسی جواب میدم. -

 یه سوال کامال جدی پرسیدم. -

 جنبه حرف راست شنیدنم داری؟ اگه داری باید بگم صد در صد نه. -

 هه. میدونستم. -

 ونی.بازم صد در صد باید بگم که نمیدونستی. یعنی اصوال خیلی از مغزت کار نمیکشی که چیزی رو بدونی یا ند -

محض اطالعت اگه گفتم نه برا این بود که من عاشق چشم و ابروت نشدم. عاشق شر و شیطونی هات شدم. عاشق 

سادگی و صداقتت شدم. عاشق کف دست بودنت شدم. عاشق مغرور بودن و متکی به خود بودنت شدم. عاشق اراده 

شدم. ولی از وقتی گچ پات رو باز کردی ات شدم. عاشق محکم بودنت شدم. عاشق اونهمه شور و صدا و شیطنتت 

انگار همه این اخالقاتم با گچ پات ریختی دور. عوض شدی. نادیای من محکم بود. اهل دودلی نبود. اهل سر خم 

کردن جلو مشکالت نبود. میرفت تو دل سختی ها. باهاشون میجنگید. اما تو.... داری کسلم میکنی نادیا. میخوام 

و بچگی کردن. میخوام صدای جیغ جیغا و کل کال و خنده هات بپیچه تو خونه. اما تو فقط به وادارم کنی به شیطنت 
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بعد از ظهر تا حاال گند زدی به زندگیمون. از عصر اون حلقه شده اسباب بازیت و  1خاطر یه چنین مشکلی از ساعت 

میدم اگه چهار روز دیگه هم  هی قلش میدی. نمیدونم منظورت چیه. نمیدونم تو فکرت چی میگذره ولی بهت قول

این حلقه رو هی قل بدی به هیچ نتیجه ای نمیرسی. اون حلقه چه بخوای چه نخوای تو دستت رفته و بیرون اومدنی 

هم نیست. تو هم بیرونش بیاری باز تو اصل موضوع تغییری ایجاد نمیکنه. پس بهتره مغزت رو شستشو بدی چون 

ل کنم تا تهش هستم. قانون زندگی من اینه که یه بار عاشق شدم و هیچوقتم من اگه حرفی بزنم و تعهدی رو قبو

فارغ نمیشم ازش. ولی اگه بخوای خونه رو بکنی ماتمکده و یه گوشه بشینی و صبح تا شب بغ کنی یا گریه زاری کنی 

بیشتر از اینکه تو  یا زندگی رو پوچ کنی یه روز، دو روز، یه هفته تحمل میکنم و نازت رو میکشم ول بعد وقتم رو

خونه بگذرونم بیرون از خونه میگذرونم. اهل خیانت و زن بازی نیستم ولی اهل خوش گذرونی و تفریح و گردش 

هستم. اهل زندگی کردنم. پایه نباشی با دوستام میرم ولی مطمئن باش نه دستت بهونه ای برا طالق میدم و نه عاشق 

دنش ازت بگذرم. تو روت میگم که فردا ازم دلخور نشی. ازدواج کردم که پات شده بودم که حاال با مشکل پیدا کر

خونه ام گرم بشه که خسته و کوفته رسیدم خونه زنم بهم گرما و محبت بده. با بوسه اش گرم بشم و زندگی رو مزه 

که رسیدم  مزه کنم. وقتی فکرم خراب و اعصابم داغونه تو آغوشت آرامش بگیرم و خستگی از تنم در بیاد. خسته

بوی غذای پیچیده تو خونه یادم بندازه یه شریک دارم. یه خونه دارم که مشکالت و اخم و نخمامو باید پشت درش 

جا بذارم و برم تو. یادم بندازه یکی رو دارم برا همه خوشی و ناخوشی هام. یکی رو دارم که پامو دراز کردم دست 

 غذام همیشه مرتب و آمادست.نوازشش روش حرکت کنه. خونه و رخت و لباس و 

شاید االن داری تو دلت فحشم میدی که مرتیکه انگار کلفتم من. نه. تو خانوم خونه امی و خودتم میدونی پایه همه 

جور کمک تو کار خونه هستم. شاید حتی بیشتر از تو و بهتر از تو . همونطور که تو این سالهایی که مجرد بودم خونه 

ب و رخت و لباسم سر جاش و اتو شده و غذام به راه بود. اینم میدونی که االن هم فکر نمیکنم ام همیشه تمیز و مرت

وظیفه توست این کارا. ولی حضور تو این رو تو ذهنم میاره که اگر خونه قراره تمیز بشه تو باید بلند شی تا منم پا به 

دست به کار بشیم. اگه تو اینجور یه گوشه بشینی  پات کمکت کنم. اگه قراره لباسی شسته شه تو باید بخوای تا با هم

منم با دیدنت دستم به هیچ کدومه این کارا نمیره و اونوقته که خونه میشه برامون جهنم جای آرامش و گرما. اونوقته 

رخم که هر روز از هم دور و دورتر میشیم. اونوقته که دیگه حرفی برا هم نداریم. اونوقته که من میرم با دوستام میچ

و تو تنها میمونی و بعد من رو متهم میکنی که مرد من مرد نبود. تا دید پام اینجوریه ولم کرد و رفت دنبال خوشیش. 

ولی یه کم فکر کنی االن میتونی درک کنی که اگه رفتم بابت چی رفتم. حاال خود دانی. میدونم برات این مشکل خیلی 

نه. حتی من با تمام عشق و عالقه ام و نزدیکیم به تو. ولی باهاش بزرگه. سخته. میدونم هیچکس نمیتونه درکت ک

کنار بیا. هر کاری بگی میکنم و هر کمکی بهت میکنم اگه بدونم میخوای باهاش کنار بیای. ولی اگه ببینم میخوای 

 زندگی رو به جفتمون زهر کنی نه نادیا. تو خونه پیدام نمیکنی. 

 تنها باشم. برو. پس چند وقت تنهام بذار. میخوام -

 کجا برم؟ -

 نمیدونم. من و این خونه رو بذار و خودت هر جا میخوای برو. -

 چند وقت؟ -

 نمیدونم. -
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با نمیدونم کار درست نمیشه. این یعنی منو میخوای از سرت وا کنی و دوباره همین راهی که شروع کردی رو ادامه  -

و براش واقعا به تنهایی و نبود من نیاز داری یا نه من در کنارت میتونم بدی. بشین فکر کن ببین میخوای چیکار کنی 

 کمکت کنم. به نتیجه برس با خودت و بعد بهم بگو چیکار کنیم.

مطمئنم میخوام تنها باشم. چون االن همش احساس میکنم داری بهم ترحم میکنی. شدم وبال گردنت که مجبوری  -

نی. دیگه اون اعتمادی که به خودم داشتم رو ندارم. دیگه حس نمیکنم باید از چون زنتم باهام کنار بیای و دم نز

 خداتم باشه که من زنت شدم.

نمیدونم نادیا. گفتم بهت. هر تصمیمی بگیری که به زندگیمون کمک کنه و بتونه برامون دوباره بسازتش تا بتونیم  -

راضی باشیم، قبول میکنم. دارم خوراک درست میکنم.  فردا روز تو زندگیمون به موفقیت ها و آرزوهامون برسیم و

 یه ساالد درست میکنی؟

 حوصله ندارم. -

اون مشکل من نیست. داریم شام درست میکنیم. من غذا رو دارم درست میکنم پس تو هم باید یه کاری بکنی.  -

 میخوای تو بیا غذا رو درست کن من ساالد درست میکنم.

 هی وقتا بد میری رو اعصابم؟پیمان خودت میدونی گا -

با حرص این جمله رو گفت و از رو صندلی بلند شد و لی لی کنان رفت سمت یخچال و درش رو باز کرد و خم شد تا 

 بساط ساالد رو در بیاره. منم بهش خندیدم. بعد آروم از کنارش رد شدم و 

دم و نفس هاش رو تو گوشم. اون لرز حرصی داشتم بساط ساالد رو در میاوردم که گرماش رو کنارم حس کر

 همیشگی و شیرین دوباره اومد سراغم. سرم رو کمی پس کشیدم که اینبار کنار گوشم زمزمه کرد

 گفتی میخوای بوسم کنی؟ -

خنده ام گرفت. برگشتم سمتش و با دست هل دادمش. رو دو زانو بود و با حرکت سریع من افتاد رو زمین. نا مردی 

بهم تنه زد. منم که با اون پا آخر تعادل بودم و خوب دیگه افتادم رو زمین. بهتره بگم پخش شدم رو نکرد و محکم 

 زمین و اون بلند بلند خندید و 

 حقته. تا تو باشی شوهرت رو هل ندی.  -

و به طرفش خم شدم و با دست تو سینه اش مشت زدم که دستامو گرفت و منو کشید تو بغلش. منم تمام وزنم ر -

انداختم روش و خنده خبیثانه ای کردم که حلقه دستاش دورم محکم شد و آروم بوسیدم. نمیدونم چقدر تو اون حال 

 و هوا بودیم که با بوی تو آشپزخونه سریع من رو گذاشت رو زمین و با دو تا قدم بلند خودش رو رسوند به گاز و 

دن بود بچه جون. منو بگو که گفتم گناه داره. بذا دلشو دیدی سوختن. همش تقصیر تو ست. آخه چه وقته بوس کر -

 نشکنم.

 رو که نیست. سنگ پا قزوینه. من کی خواستم. خودت تنت میخواره به من چه؟ -

 

 پیمان وقتی میگم نه یعنی نه. پس بیا دستمو بگیر و مامان رو ناراحت نکن. -

 نمیخوام. -

 چین پولی نداره. پیمان اون ماشین خیلی گرونه و مامان هم -

 همش سر کاری آخرشم هیچی برام نمیخری و همیشه هم میگی گرونه. -
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پیمان بی انصافی نکن. همین االن به خاطر تو اومدیم لندن. خودتم که خوب میدونی پول هتل و هواپیما چقدر شد.  -

 پس اینجوری حرف نزن.

وشگاه اسباب بازی فروشی برای اولین بار پاش رو به پیمان کوچولو با دیدن ماشین برقی مشکی ای تو ویترین فر

زمین کوبیده بود و مریم رو کالفه کرده بود که باید برام بخریش. و بر عکس همیشه زیر بار هیچ حرفی نمیرفت و 

این مریم رو ثانیه به ثانیه عصبی تر میکرد. دلش میخواست براش بخره ولی واقعا گرون تر از اون بود که چشمش 

 نده و به خاطر دل پسر کوچولوش بخرتش. رو بب

در نهایت مریم دست پیمان رو میگیره و آروم از مغازه بیرونش میاره. پیمان به محض خروج با حرص دستش رو 

بیرون میکشه و شروع به دویدن تو پیاده رو میکنه و مریم مطمئن از اینکه نزدیک هتل هستن و پیمان گم نخواهد 

 یی رو میده تا خودش با موضوع کنار بیاد.شد بهش این فرصت تنها

پیمان با حرص و قدم های سریع از مریم دور میشه که ناگهان چیزی محکم به قوزک پاش میخوره. درد تو پاش 

میپیچه و با عصبانیت سرش رو به عقب بر میگردونه و دختر بچه ای رو میبینه سوار ماشینی دقیقا شکل ماشینی که 

کرده بود تا مامان بخره و نخریده بود. با حرص لگدی به ماشین دختر بچه میزنه و شروع  دقایقی پیش هر کاری

میکنه تمام فحش هایی که بلده رو به دخترک میده و خوشحال از اینکه دخترک چیزی نمیفهمه. چراکه مامان بهش 

و شروع میکنه به زبان  گفته بود که اینجا زبانشون انگلیسی هست. اما دخترک با حرص از ماشینش پیاده میشه

 انگلیسی اونهم فحش دادن به پیمان و هل دادنش.

مریم که از دور شاهد صحنه ست قدمهاش رو تند تر میکنه تا به پیمان برسه. دست پیمان رو سریع میگیره و 

 وادارش میکنه به جدا شدن و سکوت. اما دخترک هنوز مشغول جیغ جیغ کردنه.

ر کدوم به زبان خودشون با هم دعوا میکنند. مریم کالفه سرش رو بر میگردونه تا ببینه پیمان هم کوتاه نمیاد و ه

مادر دختر بچه کجاست که بیاد و غائله ختم بشه که مردی با تیشرت سفید و شلوار کتون قهوه ای با عینکی به چشم 

 و خنده ای گشاد و قدمهایی سریع خودش رو به دخترک میرسونه. 

رو محکم گرفته و درحالیکه مشغول آروم کردنشه دوباره سرش رو به طرف مرد بر میگردونه و مریم دست پیمان 

دهن باز میکنه حرفی بزنه که با تشخیص مرد که حاال روبروی دخترش ایستاده نگاهش مات و دهنش نیمه باز 

ایت و کامال بی اراده میمونه. ثانیه ای اشک تو چشمش جمع میشه بعد اخم و غضب و بعد غم و نا امیدی و در نه

نگاهش روی ماشین دخترک ثابت میشه. مرد هنوز متوجه هیچکس جز دخترک که مدام جیغ جیغ میکنه و خودش 

 رو تو بغل مرد انداخته و از پیمان به باباش بد میگه نمیشه.

حاال میدونه کسی دوباره نگاه مریم روی پیمان که با حسرت ماشین دخترک رو نگاه میکنه ثابت میشه. دخترکی که 

نیست جز خواهر نا تنی پسر کوچولوش. با این تفاوت که اون تو ناز و نعمته و هر چیزی اراده کنه بی برو برگرد و 

تو یه ثانیه دستشه و پسر کوچولوی خودش..... نگاه مریم رنگ نفرت میگیره و این همزمان میشه با بلند شدن مرد 

 پیمان.  از روی زمین و برگشتن به طرف مریم و

نگاه مرد برای چند ثانیه تو چشمای مریم خیره میشه و کامال مشخصه که داره به مغزش فشار میاره تا این نگاه رو 

به یاد بیاره. مریم از اینهمه غریبگیش که امیر باید بهش زل بزنه و فکر کنه تا شاید یادش بیاد که کی مقابلشه دلش 

 ا پیش تو ذهنش و نگاهش پر میشه.میگیره و دوباره تمام تلخی های ساله
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مرد باالخره بعد از سکوتی طوالنی که با خط و نشون کشیدن های بی صدای پیمان و دخترک گاه شکسته میشد دهن 

 باز میکنه و با لبخند رو به مریم

 مریم خودتی؟ چقدر عوض شدی. نشناختمت. -

 ولی جنابعالی اصال عوض نشدید. -

 ساله ندیدمت؟اه..... میدونی چند  -

مریم تو ذهن به اینهمه وقاحت امیر که با تمام اون اتفاقات حاال با اون لبخند اعصاب خراب کن جلوش وایساده بود  -

 و خاطرات یاداوری میکرد، فحش آبداری میده و سرش رو بلند میکنه و تنها پوزخندی به امیر میزنه.

 شدی ها. پسرته؟ کی ازدواج کردی کی بچه دار شدی؟ بزرگ -

 قطعا قبل از اینکه جنابعالی ازدواج کنید و دختر دار بشید. -

امیر قهقه میزنه و زمزمه میکنه: هنوزم بد خلقی هات رو ترک نکردی؟ پسرتم که بدتر از خودت. کم پیش بیاد 

 کسی جرات کنه سر به سر کتی من بذاره. 

 انگلیسی غلیظی:دخترک دوباره صداش رو سرش میندازه و رو به امیر و به 

 ددی این کیه؟ چرا من ندیدمش تا حاال؟ ازش خوشم نمیاد.  -

 امیر دوباره نگاهی به کتی میکنه و انگار فان پیدا کرده دوباره میخنده و رو به کتی:

 چرا ازش خوشت نمیاد؟  -

 چون از اون پسره بدم میاد. -

وزه به پیمان که نگاهش گاهی روی ماشین کتی و گاهی با این حرف، مریم ناگهان به پشت بر میگرده و چشم مید

 روی امیر ثابت میشه.

 با نگاه مریم، امیر هم قدمی نزدیگتر میشه و دستش رو به طرف پیمان دراز میکنه و با خنده رو به مریم

 باید با پسرت به چه زبانی حرف بزنم؟ -

 پیمان بدون مهلت دادن به مریم رو به امیر و با افتخار:

 من میفهمم حرفت رو. فارسی بلدم. فرانسوی ام. انگلیسی هم میفهمم یه کم. اون همش بهم حرفای بد زد. فهمیدم. -

 امیر مقابل پیمان میشینه و با لبخند:

 و تو چی؟ کتی گفت تو هم بهش حرفای بد زدی. -

 م.نه. دروغ گفت. من حرف بدا رو به ماشین زشتش زدم. خودشو فقط موهاشو کشید -

 ماشین کتی به این خوشگلی. دلت نمیخواست مال تو بود؟ -

نه. از این ماشین ها بدم میاد. من هواپیما دوست دارم. چون نداشتن که مامان بخره عصبانی شدم و داشتم میرفتم  -

 که اون زد به پام با ماشین زشتش. نگا کن

پیمان بغضش سنگین تر میشه و آروم پای پیمان رو تو بعد پاش رو باال میگیره سمت امیر و مریم از شنیدن حرفای 

 دستش میگیره و میبوسه و زیر گوشش زمزمه میکنه

 مطمئنم مامان اون ماشین مشکی خوشگله رو برات بخره خوب خوب میشه دردش. حاال بیا زودی بریم. باشه؟ -

نه خالی از هر حسرت و حسودی باشه پیمان صورت مریم رو آروم میبوسه و مریم رو به امیر با لحنی که سعی میک

 ادامه میده:
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 در هر حال متاسفم اگر دخترت رو ناراحت کرد پیمان. ولی دخترت هم مقصر بود. -

 مریم هنوز مشغول حرف زدن، کتی بین حرفش میپره و رو به امیر

 ددی دستشویی دارم. -

 کتی دو دیقه صبر کن. از در میومدی بهت گفتم برو دستشویی. -

 مزاحمتون نمیشیم. به کارتون برسید. سالم برسونید. با اجازه. -

کتی اینبار به زبان فارسی دست و پا شکسته ای رو به مریم: به کی سالم برسونیم؟ شری چند روز پیش چمدونشم 

 جمع کرد و رفت. 

 خوب هر وقت مامان از سفر برگشت سالم برسون بهش. -

جدیده بابا بود. تازه نرفت سفر. از خونه ما رفت. بهترم شد. موهاش قرمز بود  شری که مامان نیست. دوست دختر -

 و خودشم یه کم تپل بود. از اولم به بابا گفتم باهاش دوست نشه.

مریم ثانیه ای بهت زده به امیر چشم میدوزه و بعد کم کم دوزاریش میفته که کتی داره چی میگی. نگاهش رو به 

 عمیق تر میشه و به زبون میاد. اینبار با لبخندی که انگار جشن گرفته باشه از این وضعیت:امیر میدوزه و پوزخندش 

بد رو دست خوردی جناب آریان. از شمای کارکشته بعیده دو بار یه اشتباه رو تکرار کنید. بعیده که اینجور رو  -

گتون نبودن! هه. میبینم که به بچه دست خورده باشید. احیانا مامان کتی جون که یکی از دوست دخترای رنگ وارن

 داری افتادید. بچه جیش داره تا نریخته و به کارای دیگه نیفتادید بهتره تشریف ببرید.

 رنگ نگاه امیر پر غضب میشه و با حرص رو به مریم:

وردین اینجور که از ظواهر پیداست تشریف آوردید سفر ولی شوهر شما رو هم نمیبینم. نکنه شما هم رو دست خ -

سرکار خانوم؟ از شما هم بعیده با رو دستی که یه بار خوردید. فراموش که نکردید؟ بعد انگار که مساوی کرده باشه 

 دوباره نگاهش آروم میشه و با لبخند به مریم چشم میدوزه.

میکنه  رنگ نگاه مریم پر خشم میشه و فریاد و درد این هفت سال رو به زحمت پشت زبونش پنهون میکنه و سعی

تمام فکرش رو متمرکز کنه و یه جوابی به امیر بده که پیمان هم شک نکنه و خرابش نکنه که پیمان بدون توجه به 

 مریم دهنش رو باز میکنه و رو به امیر

 من بابا ندارم. بابا مرد نبوده. من رو تو شیکم مامان ول کرده رفته. من فقط پسر مامانم. -

وی دهن پیمان میگذاره و همون ثانیه تو دلش هزار بار خودش رو فحش میده که چرا مریم بی اراده دستش رو ر

انقدر احمق بوده که رک و راست واقعیت رو به پیمان در مورد پدرش گفته بوده که حاال پیمان روبروی امیر وایسه و 

 فریادشون بزنه.

متعجب و وحشتزده میشه. مریم تنها دست امیر گیج چشم میدوزه به مریم و کم کم رنگش میپره و چشماش گرد و 

 پیمان رو میکشه و سریع به طرف هتل میره و پشت سرش رو هم نگاه نمیکنه.

 

امیر کتی رو با بدبختی روی مبل البی مینشونه و برای بار سوم به طرف رسپشن میره و دوباره همون خواهش تکراری 

باره صدای زن که با همون آرامش و لبخند روی لبش به امیر که میشه یه بار دیگه با اتاقشون تماس بگیرید و دو

 چشم میدوزه و

 گفتم که جواب نمیدن. -
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 پس لطف کنید شماره اتاقشون رو بدید خودم برم باال. مطمئنم تو اتاقشونن.  -

 زن اینبار بی معطلی شماره اتاق رو میگه و دوباره چشم میدوزه به کامپیوتر جلوش.

 شین همینجا تا بیام.کتی دو دیقه ب -

نه. منم میام باهات. اصال هم از این دوستت خوشم نمیاد. تازه تو هیچوقت دوست بچه دار نداشتی. بدم میاد از  -

 دوست بچه دار. اون حتی الک قرمزم نداشت. 

 اوف کتی کوتا بیا. االن وقت این حرفا نیست. -

 میکنی؟ شری هنوز دو روز نیست رفته. انقدر تنهایی سخته؟ چرا داد میزنی. اون جوابت رو نمیده با من دعوا -

 کتی گاهی وقتا خیلی حرف میزنی ها. بشین تا بیام. یه بستنی هم برات میخرم. -

 اون الک قرمزه رو هم باید بخری. -

 خیله خوب. -

یه ای بعد پشت در اتاق امیر از کنار کتی رد میشه و سفارش بستنی میده براش و بعد به طرف آسانسور میره و ثان

 مریم می ایسته و ضربه ای به در میزنه.

در بعد از چند ثانیه بپر بپر باز میشه و امیر پیمان رو مقابلش میبینه. نگاه خندان پیمان دوباره اخم آلود میشه و امیر 

 خیره خیره پیمان رو نگاه میکنه. 

 ه عقب بر میگردونهصدای مریم و قدمهای کفش پاشنه بلندش نگاه پیمان رو ب

 کیه پیمان؟  -

و به ثانیه نکشیده مقابل در چشم میدوزه به امیر. کم کم اخمش پر رنگ تر میشه و این اخم روی کالمش تاثیر 

 میگذاره و با سردی رو به امیر:

 کاری داری؟ -

مریم عصبی دست پیمان رو امیر دستش رو به طرف پیمان دراز میکنه و باال میبره تا سر پیمان رو نوازش کنه که 

میکشه به طرف خودش و به این شکل دست امیر نیمه راه متوقف میشه و با لحنی که مریم چیزی ازش درک نمیکنه 

 و درحالیکه چشم به مریم دوخته پیمان رو مخاطب قرار میده:

نی هم بیارن تا حرفای من من با مامان مریمت یه کار مهم دارم میشه بری پایین پیش کتی من؟ برات گفتم یه بست -

 و مامانت تموم بشه بیکار نباشی.

 پیمان اخماش رو در هم میکشه و چشم میدوزه به امیر و:

 از اون بدم میاد. بی ادبه. جیغم میزنه. ماشینشم زشته. -

 امیر با لبخند چشم میدوزه به پیمان و:

یخرم که به ماشین زشت کتی باهاش پز بدی. خوب یه کم مواظبش باش منم به جاش یه ماشین خوشگل برات م -

 چطوره؟

نگاه پیمان برای ثانیه ای برق میزنه و این برق از چشم امیر دور نمیمونه ولی با فریاد مریم کالم تو دهن امیر میماسه 

 و پیمان از ترس سریع میره بیرون از اتاق.

 ه خودم براش بخرم.پسر من احتیاجی به هدیه تو نداره. الزم باشه انقدر دارم ک -

 ولی قبول کن خیلی گرونه. نه؟ -
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اون مریمی که از دیدن مال و ثروتت چشماش برق میزد و دست و پاش رو گم میکرد و خود فرو.... . مریمی که تو  -

میشناختی هفت سال پیش مرد. بهتره بری تورت رو یه جا دیگه پهن کنی. اومدم یه هفته با پسرم تعطیالت و 

 زهر بچه ام شه پس به سالمت.نمیخوام 

 منظورت بچه مونه دیگه؟ -

هه. اشتباه به عرضتون رسوندن. سهم شما همون یه شب بود که نوش جون فرمودید. باقیش مال خودمه. تموم  -

سالهاش. لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه اش. همه بدبختی ها و دردا و نداری ها و مریضی ها و البته از سه سال پیش 

به این طرف همه خوشی ها و خنده ها و موفقیت ها و افتخاراش. تو هیچ جایی نداری. حتی تو کارت شناسایی پسرم. 

 برو همین یکی که زاییدی رو جمع کن که لنگه خودت نشه.

 میدونم که شناسنامه نداره. -

داره و احتیاجی به هیچ چیز دیگه احتیاجی هم نداره. بچه من یه فرانسویه. فرانسوی ای که فامیل منه مادرش رو  -

 ای نداره.

 دروغ میگی. دلت نمیخواد بچه ات حالل زاده باشه؟ شناسنامه ای داشته باشه که توش اسم پدر داشته باشه؟  -

از کی تا حاال انقدر خیر شدی شما؟ یادمه اون وقتا بچه ام باید سقط میشد. خودم میدونستم چه غلطی میکنم  -

 شده؟ چشمت للیه مفت دیده که این یکی رو هم بندازی گلش و بری پی باقی الواتی هات؟ باهاش. حاال چی

 بده میخوام هویت بدم بهش؟ -

 احتیاجی بهش نداره.  -

میدونی که داره. یه کم منطقی باش. لج بیخود نکن. بخوای نخوای پسر منم هست. پس چرا از همه چیزایی که کتی  -

 داشته باشه.میتونه داشته باشه این ن

 پسر من اسم داره. احتیاجی هم به ثروت تو نداره. تو همون برو خرج شری جون و امثالهم کن. -

 چرا با غیض حرف میزنی؟ یه موقعی هم خرج تو کردم. مگه کم گذاشتم؟ -

 تا حاال کسی بهت گفته خفه شی؟ -

 ببین یه کم منطقی باش. من یه شناسنامه برا پیمان میگیرم. -

 حاتم طائی نیستی پس بگو اونوقت چی میخوای در عوضش؟ -

میخوام برم ایران. هشت ساله که خودمو گم و گور کردم. دیگه خسته شدم از جوابای سر باالیی که به مامان و بابا  -

نیم و تو هم میدم و پیله هاشون. یه چند وقت به عنوان زنم میای و همه با هم میریم ایران. یه ماه پیش مامان اینا میمو

مثال زن منی و بعد میگم توافقی داریم جدا میشیم و این حرفا و خالص. بعد تو هر جا دوست داشتی میری منم از شر 

کتی خالص میشم و مامان اینا و پرستار بزرگش میکنن و منم به زندگیم میرسم. از روزی که دختره احمق این بچه 

 گی افتادم.رو گذاشت تو دستم و راشو کشید رفت از زند

هه. واقعا وقیحی. هنوزم ناراحتیت از اینه که با خیال راحت نمیتونی به هرزگی هات برسی و کتی دست و پاتو بسته.  -

 به کتی و پیمان میخوای چی بگی که دهنشون رو باز نکنن؟

بازی و الک و  کتی از من حرف شنوی داره. هر چی بهش بگم بی برو برگرد قبول میکنه و خرجش چند تا اسباب -

لباسه. تازه دروغ نمیخوام بگم. میگم تو زنم بودی و پیمانم پسرمه. از هم جدا شده بودیم و حاال دوباره برگشتیم 

 پیش هم. میمونه پیمان که تو واقعیت رو بهش بگی. یا چمیدونم هر چی خودت میخوای.
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 البد تو این چند وقتم هر شب تو بغل یکی پیدات کنم و الل شم. -

به تو چه ربطی داره. تو این کار رو میکنی تا شناسنامه پسرت رو بگیرم برات. باقیش زندگی خودمه و به خودم  -

 مربوطه.

مریم میشکنه. از درون میریزه. یه بار دیگه تمام اون تلخی ها بر میگرده. تمام اون حرفها. دوباره تو سرش مثل پتک 

ار کج رفته باشی و حتی تو چشم اون مرد پاک نمیشه. که امیر با وجود کوبیده میشه که ناپاک بودن حتی اگر یکب

اینکه میتونه حدس بزنه با هیچ کسی نبوده نمیگه زنم شو. میگه مثال زنمی. نمیگه با تو باشم. میگه به تو ربطی نداره 

مردی با صفحاتی  چه میکنم. که باز هم نمیتونه زن امیر باشه. مردی که خودش تمام این بالها رو سرش آورده.

 سیاهتر و کثیف تر از خودش. حاال روبروش وایساده و برای حل مشکل خودش داره باهاش معامله میکنه.

نمیتونست به خودش دروغ بگه. از خداش بود پیمان شناسنامه داشته باشه و میدونست امیر با پول مثه آب خوردن 

نیومده پیمان و این کار رو ساده ترم میکنه. دلش میخواست با براش حل میکنه این مشکل رو. خصوصا که ایرانم دنیا 

سر بلند برگرده پیش مامان باباش و بعد از سالها دوباره ببینتشون. تا باباش الاقل با دیدن موفقیتش تو کار فکر کنه 

است تا یه دخترش باالخره باعث سربلندیشون شده. ببینه خواهر و برادراش چه میکنند. دلش بغل مامانش رو میخو

دل سیر گریه کنه و تمام زجرای این سالها رو خالی کنه و باز آروم بگیره. خیلی محکم وایساده بود و حاال احساس 

میکرد یه پشت میخواد تا بهش تکیه کنه و درداشو رو سینه اش بریزه و آروم بشه. دلش میخواست تمام این لکه ها 

ز امیر میدید. ناخواگاه ثانیه ای آریانا تو ذهنش نقش میبنده. آریانایی ازش پاک بشه حتی با خفت و خواری که باید ا

که پاک بود و اون رو خواسته بود. به چشمش زیبا و خانوم و متشخص و خیلی چیزای دیگه اومده بود. اما حاال مقابل 

و تو مریم نمیدید. شده بود امیر ایستاده بود و میدید که امیر هیچکدوم این چیزها رو نمیبینه. انگار اینهمه تغییر ر

اون دستمالی که یه بار استفاده شده بود و با وجود اینکه با دقت شسته شده بود و صاف خشک شده بود و حتی اتو 

 شده بود باز هم به چشم امیر همون دستمال استفاده شده میومد.

ین اشکها بعد از سالها تو روز باریده نمیدونست از کی خیره به امیر تو فکر فرو رفته بود. حتی نفهمیده بود کی ا

بودند. از قفس شب فرار کرده بودن و چکیده بودن. تو روز روشن و جلوی چشم کسی که نباید میریختند. با حس 

دست امیر که روی صورتش حرکت میکنه و اشکش رو پاک میکنه به خودش میاد و با یه حرکت سریع و عصبی 

 تقریبا بلند و اخمایی در هم کشیده:دست امیر رو پس میزنه و با صدای 

بار آخریه که دستت به من میخوره. اگه دست خورده ام فقط دست یه نفر بهم خورده. ولی اجازه ندادم و نمیدم که  -

 دست حتی همون نفر دوباره بهم بخوره. 

تازه از شوک حرکت مریم بعد بی هیچ حرفی امیر رو کنار میزنه و به سمت آسانسور میره. تو آخرین لحظه امیر که 

بیرون اومده، سریع خودش رو میرسونه و در رو با دستش باز نگه میداره و سریع وارد آسانسور میشه و اینبار با 

 احتیاط بیشتری که از درک تغییرات مریم تو این چند سال کم کم داره درک میکنه آروم زمزمه میکنه:

 نگفتی جوابت چیه؟ -

 گیره. من تصمیم گیرنده نیستم.پیمان باید تصمیم ب -

ساله که تو تمام این سالها مغزش رو از بد گفتن من پر کردی حاال تصمیم بگیره برا  1 7نگو میخوای یه بچه  -

 زندگی دو تا آدم گنده.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تقلب 

3 4 1  

 

برا زندگی خودش میخواد تصمیم بگیره. ما که زندگیمون ربطی به هم نداره. به همین سرعت یادت رفت حرفات؟  -

 ه از آثار سر و کله زدن با دخترته این فراموشی هم؟نکن

 انقدر نیش نزن. -

بهتر از این نمیتونم باهات حرف بزنم. حاالم راتو بکش برو و البته ماشین پسرم یادت نره. بفرست براش بیارن.  -

ت میذاری با بابت گرفتن وقت مامانش باید بهای بیشتری میدادی ولی به همین بسنده میکنم. فکر هم نکن من

خریدنش. چون وقت من چند سالی میشه ساعتی پول براش داده میشه. میدونی که وکیل جماعت برا حرف گوش 

 دادن هم پول میگیره چه برسه به اینکه حرفم بزنه. 

 قبال ها مهربون تر بودی.  -

 آخه قبلنا خر تر بودم. کورم بودم. خیلی وقته آدم شدم. کورم نیستم.  -

دور پیمان رو میبینه که حرصی مشغول کلنجار رفتن با کتی و بستنی خوردنه. از قیافه پسر کوچولوش خنده  مریم از

 به لبش میاد و ثانیه ای بعد لبخندش به پوزخند تبدیل میشه و چشم میدوزه به امیر و زمزمه میکنه:

 هم زیر بار خواسته ات بره.  هر چند با وجود اون دختری که تو بزرگ کردی شک دارم حاضر بشه یه ثانیه -

 بعد چشم از امیر بر میداره و دوباره زمزمه میکنه:

لذت میبرم که به دست و پام افتادی تا کمکت کنم. فقط موندم با اون زبونت چطور نتونستی یکی از دوست  -

ی کنه برات و کارت راه دخترات رو تو این سالها مجاب کنی که این فداکاری رو برات بکنه و چند وقت بیاد نقش باز

 بیفته.

برانکه اوال بابام برگه ازدواج ثبت شده میخواد ازم بی برو برگرد. دوما کسی رو پیدا نکرده بودم که انقدر ازم متنفر  -

 باشه که بعد از اجرای نقشه ام بهم نچسبه و بره دنبال زندگیش. اما تو دقیقا همون موردی. 

 جور کردن عقدنامه هم کار سختی نیست. هه. اینو بگو. وگرنه برا تو -

دیگه خدا نیستم که هر کاری ازم بر بیاد. در مورد پیمانم چون با آزمایش ثابت میشه میتونم کاری کنم. وگرنه  -

 سند سازی ازدواج غیر ممکنه. بابام خر نیست. از پشت کوهم نیومده.

ماشین پسرم تا یه ساعت دیگه تو هتل باشه. بدون هه. پس جلو بابات موش میشی. جالب شد. دیگه به سالمت.  -

 حضور تو و کتی جیغ جیغوت البته. پسرم رو اذیت میکنه حضورش.

 عادت میکنه. هر چی نباشه خواهرشه. -

 خیلی مطمئن نباش. خدافظ. -

 خدافظ. -

 

 مامان؟

 جانم؟ -

 اون کی بود؟ چرا برام ماشین خرید؟ -

نسته بود حرفاشو درک کنه همیشه بهش واقعیت رو گفته بود. دلش نمیخواست روزی از اولین روزی که پیمان تو

پسرش هم متهمش کنه به نگفتن واقعیت ها. شاید هنوز نمیتونست یا زود بود یا جرات نداشت که بهش بگه چطور 

دونست که باید بوجود اومده و یا شایدم فکر میکرد هنوز نمیتونه پسرش معنی چنین حرفهایی رو درک کنه ولی می
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بهش واقعیت رو بگه. چون کسی رو جز پیمان نداشت و نمیخواست فردا روزی از دست بده پسرش رو. لبخند خسته 

 ای روی لبهاش میشینه و پیمان رو روی پاش مینشونه و در حالیکه آروم موهاش رو نوازش میکنه:

 اون باباته پیمان.  -

ش رو به پشت سر و روی ماشین شارژی مشکیش میدوزه و ثانیه ای بهش پیمان مهلت ادامه به مریم نمیده. نگاه

 خیره میشه و بعد نگاهش رو میگیره و رو به مریم:

 بهش بگو بیاد ماشینش رو ببره. من نمیخوامش.  -

 اون باباته. وظیفه اشه. -

 نه خودت گفتی بابا ندارم. اگه بابام بود دلش برام تنگ میشد و میومد پیشمون. -

 پیمان تو خیلی چیزا رو نمیدونی. منم اون زمان بی تقصیر نبودم. -

 نمیخوامش. -

پیمان دلت میخواد بریم ایران؟ اونجا کلی فامیل داریم. کلی مهمونی میتونی بری هر هفته. مجبور نیستی تو تعطیلی  -

 ها تنها بمونی خونه.

 اونوقت از مدرسه بر میگردم تو ام خونه ای؟ -

 از االن میام خونه. وقت بیشتری پیش همیم.زودتر  -

 پس اونوقت وقت داری تا ازدواج کنی و منم بابا دار بشم. -

پیمان بخوایم بریم ایران زندگی کنیم شما باید یه چیزی مثل کارت شناسایی االنت داشته باشی که ایرانی هست و  -

 گه بخوایم بریم باید با امیر و کتی بریم و .....اسمش شناسنامه ست. و اینو فقط بابات میتونه بگیره برات. ا

 پیمان بین حرف مریم میپره و:

من میتونم چند سال دیگه هم صبر کنم تا کارات کمتر شه و بیشتر بتونی خونه باشی و با کوین ازدواج کنی.  -

 اونوقت هم بابا دار میشم هم خواهر دار.

 سته دوباره با هم باشیم و .... اما تو خودت خواهر داری و امیر از من خوا -

مریم زبونش برای ادامه دادن حرفش نمیچرخه. نمیتونه بگه یه بابای یه ماهه که میخواد سر هویت تو معامله کنه. 

دوباره حرف کوین رو پیمان وسط کشیده بود و حتی تمام بهانه های مریم برای قبول نکردن کوین رو هم به یاد 

ساله ازش داشت و  33ل گفته بود که چندین سال با دختری زندگی میکرده و یه دختر داشت. همکاری که روز او

میدونست مریم هم پیمان رو تنها دنیا آورده و بزرگ کرده. و تمام اینها تو فرهنگش جوری جا افتاده بود که عیبی 

تمام بهانه های مریم رو  رو مریم نذاره و حتی به خاطرش حاضر به تغییر دینش هم شده باشه. مردی که با صبوری

 شنیده بود و باز هم منتظر بود. 

و حاال پیمان اون مرد رو به امیر با تمام ثروت و داراییش و رابطه خونیش ترجیح داده بود. پیمان پسر بچه هشت 

ه ساله ای که به عکس مادرش و با وجود تمام سختی ها و صرفه جویی های زندگی باز برق ثروت امیر و ماشینی ک

 داشتنش براش آرزو بود نگرفته بودش. 

 جای حرفی باقی نمونده بود. پیمان باید تصمیم میگرفت و گرفته بود. 

.... 
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مریم شماره امیر رو میگیره و جمالتی که تو این دو روز بارها و بارها با خودش تکرار کرده بود رو تنها با شنیدن 

 سالم امیر مثل نوار و پشت هم تکرار میکنه:

سالم امیر. با شرطت موافقم. فقط از اونجاییکه اعتمادی بهت ندارم اول باید شناسنامه پیمان رو بگیری. وقتی  -

شناسنامه اش رو دادی دستم میایم ایران. تا اون روز هم جز برای آزمایش و کارای الزم نمیای پیش ما. آدرس و 

نیم و برا تعطیالت اومدیم اینجا و فردا صبح بر میگردیم. تلفن خونه رو هم برات میل میکنم. ما فرانسه زندگی میک

 هر موقع تونستی و اگه خواستی بیا مدارک رو بگیر و کاراشو بکن.

 برا شناسنامه اش باید نشون بدیم زن و شوهریم. -

یست. نه الزم نیست. یه برگه که نشون بده صیغه هم بودیم هم کفایت میکنه. اونم که جور کردنش برات سخت ن -

 یه کم خرج کنی و راحت گرفتیش.

 ولی برای بابا باید شناسنامه ای که تو زن منی رو نشون بدم.  -

میتونی بگی ازدواج رسمی نکردیم و میایم ایران محضریش میکنیم. چمیدونم بگو کلیسا ازدواج کردیم یا هر چی  -

 دوست داری.

 کنیم. پس این بازیها چیه که بریم ایران و نمایش راه بندازیم.چرا مسخره بازی در میاری. باالخره که باید عقد  -

دلم میخواد پدرمم باشه. همه جوره دارم باهات راه میام حتی ریسک میکنم که فردا طالقم ندی یا پیمان رو ازم  -

 بگیری. پس باید قبول کنی.

 بزنه. فعال بهترین کار همین بود. امیر ترجیح میده فعال کوتاه بیاد تا مبادا مریم پشیمون بشه و زیر حرفش

..... 

 

امیر بعد از دو ماه با شناسنامه پیمان سر و کله اش پیدا میشه. مریم شناسنامه پیمان رو مثل یه سند با ارزش تو 

دستش میگیره و بارها و بارها صفحه اولش رو میخونه. بارها و بارها نام مادر و پدر رو زیر لب تکرار میکنه و در 

 یت لبخند تلخی به امیر میزنه و تنها تشکری خشک و خالی میکنه و نها

 اما شرط آخرم. -

واقعا خیلی حرفه. شناسنامه برا پیمان گرفتم، با بدبختی و کلی رشوه صیغه نامه جعلی درست کردم، هزار جور برو  -

 بیا کردم بازم برام شرط میاری؟

 مجبورت نکردم. میتونی قبول نکنی. -

 . بگو.باشه -

 یه برگه که حضانت پیمان با منه. تحت هر شرایطی و نمیتونی از من بگیریش. -

کوتا بیا دختر جون. میخوام همینی که آویزونمه رو یه جوری بکنمش اونوقت تو شر و ور میبافی؟ میخوامش  -

 چیکار. از روز اولم نمیخواستمش. 

 ری. حتی به کتی.میدونم. برام عجیبه که هیچ حسی به بچه هات ندا -

 چون هیچکدوم رو نخواستم. احساس نمیکنم بچه هام باشن. -

 چرا امیر؟ یه بار صادقانه جواب بده. چرا؟ -

 تو که باید بهتر بدونی. -
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 نگو که به خاطر عشقت به کمنده که خنده ام میگیره. -

 ولی واقعا به همین دلیله. -

 ی. نه یه بار نه دو بار. هزاران بار. بعد بازم دم از عشق میزنی؟ خجالت بکش امیر. همیشه بهش خیانت کرد -

چون عاشقش بودم. هنوزم هستم. کمند تنها کسی بود که همیشه شرمنده اش میشدم و اون هیچوقت به روم نمی  -

ذاب. آورد. بهش بد کردم ولی اون ازم گذشت. مثل یه خانوم. جوون بودم و اهل خوشگذرونی. تو هم لند بودی و ج

بعد از آشناییم با کمند تو تنها کسی بودی که پا تو زندگیم گذاشتی و نتونستم ازت بگذرم. کارت رو خوب بلد 

بودی. ولی فکر نمیکردم یکی با اینهمه کارکشتگی انقدر احمق باشه که ندونه چطور پیشگیری کنه. باورم نمیشد 

یشد و میرفتم سر خونه و زندگیم با کمند ولی تو خرابش انقدر بچه باشی. میخواستم باهات حال کنم و بعد تموم م

 کردی. برا همین از تو و پسرت متنفر شدم. تو باعث شدی کمند رو بذارم و برم. 

پام که رسید فرانسه خواستم کمند رو هر طوری شده فراموش کنم. زدم به همون بی عاری و خوشگذرونی. همه 

ون موقع ها کاترین سر و کله اش پیدا شد. وضع مادی خوبی نداشت. مادر دوستام بودن و تنهایی بی معنی بود. هم

پدرش فنالندی بودن و خودش برا ادامه تحصیل اومده بود فرانسه. خودش پیشنهاد داد بیاد باهام زندگی کنه منم از 

نم تا وقتی چهار خدا خواسته. نمیدونم چی شد. شاید بد شانسی آوردیم که حامله شد. شایدم آه کمند گرفتم. خودمو

ماهه بود نمیدونستیم. کاترین فکر میکرد غده داره تو شکمش. خوب آخه هیچ تغییری هم تو بدنش نبود و همه چی 

 جز اون حالت تهوع ها نرمال و مثل همیشه بود. میفهمی منظورمو که؟

 اوهوم. خودتو اذیت نکن فهمیدم. شاید دروغ میگفته و قرصی مصرف نمیکرده. -

اه مطمئن تری رو انتخاب کرده بود. نورپالنت. چندین سال هم بود که گذاشته بوده. برا همین تا چهار ماهگی نه ر -

هم نمیدونستیم. ولی باالخره یه دکتر گفت تست بارداری بده و معلوم شد که از همون یک در میلیون ها بوده که 

گفتن ممکنه رحمش صدمه ببینه و دیگه  حامله شده. نتونستیم سقطش کنیم. مشکل داشت کاترین و دکترها

هیچوقت نتونه باردار شه. خالصه که کتی دنیا اومد و کاترینم گذاشتش بیخ ریش من و رفت. گفت نه میتونم جمعش 

کنم و نه میخواستمش. بهم گفت ببرمش پرورشگاه ولی نمیدونم چرا دلم نیومد. نمیدونم چه حسی باعث شد نگهش 

به بچه بزرگ کردن. اوایل پرستار براش میگرفتم و خودم هم پی زندگیم بودم. ولی زبون  دارم. ولی خوب من رو چه

که باز کرد دیگه هیچ پرستاری نموند. مخصوصا اذیت میکرد پرستارها رو. اونام میرفتن و میموند رو دستم. دیگه 

هاش. از زندگی انداختتم. از  هیچی شد وبال گردنم باز. دیگه نمیتونم تحمل کنم. عادت ندارم به اینهمه چسبیدن

دوستام خوشش نیاد بالیی سرشون میاره که نگو. این آخری شری هم که انقدر آزارش داد که رفت. خوشش نمیومد 

از شری. من براش خرج میکردم حرصی میشد. آخه شری دائم لباس و عطر و الک میخرید و نمیذاشت کتی هم 

 دونی اخالقاش رو.بهشون دست بزنه و خوب کتی هم که دیگه می

جالبه. موفق باشی. از همه اینا که بگذریم بازم نمیتونم بهت اعتماد کنم. باید کارای قانونی نگهداری پیمان و  -

 حضانتش رو بدی بهم تا بیایم ایران باهات.

 و میکنیم.هه. من که از خدامه. میخوای حضانت کتی رو هم بدم به تو. مدارکش رو آماده کن میریم سفارت کاراش -

..... 
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حاال حضانت پیمان هم با مریم بود و مریم دیگه هیچ نگرانی ای نداشت جز یه کار نیمه تمام که براش زمان نیاز 

داشت. چشم میدوزه به امیر که روبروش توی اتاق کارش نشسته و با لبخند چشم دوخته بهش و معلوم نیست 

 فکرش کجاست. بی خیال کنکاش فکر امیر میشه و 

 بلیط ها رو برای کی گرفتی؟ -

گفتی تا سه هفته دیگه نمیتونی مرخصی بگیری. منم برا همون موقع گرفتم. هر چند نمیدونم برا چی ول نمیکنی  -

 کارت رو وقتی میتونی بمونی ایران.

 بدون اینکه به حرف امیر اهمیتی بده و انگار نشنیده باشه

 به مامانت اینا خبر دادی کی میرسیم؟ -

 امیر خنده بی خیال و سرخوشی سر میده و رو به مریم:

آره گفتم عروس و نوه هاشونم دارم میارم. فرودگاه منتظرند. هر چند قیافه مامان موقع شنیدن اسم عروس و نوه ها 

 بد دیدنی بود. فکر میکرد دست انداختمش. هه. حقم داره بیچاره. منو چه به دو تا جونور.

 لبهاش هم تکون نمیخوره. با همون لحن جدی دوباره ادامه میده مریم نمیخنده. حتی

 کتی رو چیکارش کردی؟ -

 میخواستی چیکارش کنم؟ جیب باباشو داره خالی میکنه و خوب ماهی میگیره.  -

 به باباش رفته. فقط خدا کنه ماهی هاتون مرده از آب در نیاد آخرش. -

 منظورت چیه؟ -

 منظور خاصی ندارم. -

 

مریم کالفه از سر و کله زدن های کتی و پیمان، توی صندلیش جا به جا میشه و با حرص ضربه ای به بازوی امیر که 

گوشی به گوش و در حال گوش دادن آهنگ و فارغ از تمام جنجالهای این دو تاست میزنه و با حرص گوشی رو از 

 گوش امیر بیرون میکشه و 

ه هم کر شدی هم کور. منم دیگه نه گوشم تحمل شنیدن کلنجارای اینا رو داره نه جات رو با پیمان عوض کن. تو ک -

 چشمم تحمل چشم غره های مردم رو داره.

 بیخود اهمیت میدی. بچه اند و پرواز اذیتشون میکنه. حوصله شون سر رفته. حساسیت بیخود نشون میدی. -

 ور دل دخترت و جمعش کن. ور دل من حلوا پخش نمیکنن پاشو برو یه کم خودت بشین -

 دخترمون. -

 پاشو عوض چونه. -

امیر باالخره بلند میشه و مریم با نشستن پیمان و سکوت بچه ها باالخره نفس راحتی میکشه. دلهره بدی تموم 

وجودش رو پر کرده و تو اون شرایط فقط سکوت و آرامش میخواد تا بتونه به خودش مسلط بشه. سکوتی که پیمان 

مام وعده وعیدهایی که از مریم گرفته بود باز با دیدن کتی به کل فراموش کرده بود و حاال هم که از هم جداشون با ت

 کرده بود، عزم بلند شدن و راه افتادن تو هواپیما رو کرده بود. عصبی سرش رو به گوش پیمان نزدیک میکنه و:

 اه با امیر و کتی بریم . دیگه خود دانی. پیمان اگر حرف گوش ندی و سر جات نشینی باید از فرودگ -

 خوب میرم یه سر میزنم به ژیوِن و زودی میام. -
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 نه پیمان. بشین سر جات. عصبیم نکن. -

 مادر و پسر چی تو گوش هم میگین؟ -

 مریم ثانیه ای دست و پاش رو گم میکنه ولی خیلی سریع به خودش مسلط میشه و چشم میدوزه به پیمان و لبخندی

 میزنه و:

 پیمان حوصله اش سر رفته. میپرسید کی میرسیم. -

..... 

باالخره هواپیما تو خاک ایران فرود میاد و مریم پیمان گیج خواب رو بیدار میکنه و سعی میکنه سریع هوشیارش 

 کنه. 

 امیر نگاهی به مریم میکنه و در حالیکه کتی رو در آغوشش جابجا میکنه:

لش کن خوب. دو دیقه دیگه میدیمشون به مامانم اینا و فعال یه امشب از شر سوزوندنشون چیکارش داری؟ بغ -

 خالص میشیم.

 مریم بی هیچ حرفی چشم میدوزه به امیر و:

 سنگینه. میبرمش دستشویی یه آبی به صورتش بزنم پاشه. تو برو تا چمدوناتون رو بگیری ما هم اومدیم. -

 بده من میبرم تا بیاین.خوب چمدونت رو کجا میبری؟  -

 نه میخوام از توش یه بلوز برا پیمان در بیارم. اینو کثیف کرده. -

 بابا بی خیال کی اینو تماشا میکنه نصفه شبی؟ -

 تو چیکار داری. برو چمدوناتون رو بگیر. -

 باشه پس همونجا وایمیستم بیای با هم بریم. -

 باشه. -

ه همراهش آورده بود رو میگیره و با دست دیگه، پیمان رو. کمی این پا اون پا میکنه مریم با یه دست تنها چمدونی ک

تا امیر دور بشه و بعد مسیر اومده رو بر میگرده و چشم میدوزه به مسافرا که باالخره بعد از چند ساعت پرواز پر 

بی هیچ حرفی دستش رو دراز  استرس، برای ثانیه ای لبخند روی لبش میشینه و با نگاه مرد آرامش میگیره. مرد

میکنه و ثانیه ای بعد پیمان رو در آغوش میکشه و مریم هم دست ژیون رو تو دست میگیره و ثانیه ای نگاهش رو 

به کوین میدوزه که نگاه آروم و آبی کوین به قدمهاش قدرت حرکت میده و شونه به شونه کوین به طرف جایگاه 

 تحویل چمدون ها میره.

ص کتی رو تو بغلش جا به جا میکنه و از همون دور و در حالیکه نگاه پدر و مادر رو زوم شده روی خودش امیر با حر

میبینه، سر میگردونه تا مریم رو پیدا کنه که نگاهش روی مریم ثابت میشه. مریمی که دست دخترکی مو طالیی توی 

 نگه داشته. دستشه و مردی که یه دستش پشت مریم و دست دیگش پیمان رو تو آغوش

ثانیه ای گیج فقط مقابلش رو نگاه میکنه و صورتش پر از عالمت سوال و چشماش هر لحظه گشادتر میشه. کم کم با 

نزدیک شدن مریم اخم عمیقی روی صورتش میشینه و به حالتی عصبی یه دستش رو از کتی جدا و تو موهاش میبره 

 و بعد دستش رو به طرف مریم دراز میکنه که
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اسفم امیر ولی چیزی که عوض داره گله نداره. تو بدترین شرایط و وقتی بهت مهتاج بودم و دستم از همه جا مت -

کوتاه بود بهم پشت کردی. هیچوقت یادم نرفت. باید جوابش رو میگرفتی. باید طعم پشت کردن رو میچشیدی. پدر 

 و مادرت منتظرند. منتظرشون نذار.

 یکنه و چشمای درنده شو به مریم میدوزه و:امیر فریادش رو تو گلو خفه م

 مسخره بازی بسه. عین آدم راه بیفت بریم. -

 بعد دستش رو به طرف بازوی مریم دراز میکنه که کوین مریم رو به خودش نزدیکتر میکنه.

ست میندازه امیر کتی خواب و بیدار رو رو زمین میگذاره و بی توجه به غر غر های کتی به سمت مرد میره و عصبی د

 به سمت پیمان که مریم جلوش می ایسته:

سال پیش با یه برگه صیغه دو  1فراموش نکردی که حضانت پیمان با منه و تمام مدارک نشون از پسری هست که  -

ساله دنیا اومده و بعدم تموم شده و حاال هم پسر منه و پسر خونده این مرد. ایشون هم شوهرم کوین و دختر خونده 

ون. پس بهتره آبرو ریزی نکنی چون برا خودت دردسر میشه. فقط یه شناسنامه ایرانی واقعی برا پسرم ام ژی

سال پیش وظیفه ات  1میخواستم تا هیچوقت سرش رو مجبور نشه زیر بندازه به خاطر گناه مادر پدرش. چیزی که 

بهتر از من قانون رو میدونی. ماهی ها  بود بدی بهش. حاال هم این مرد شوهرمه و بهتره دنبال شر نگردی. خودت که

 مرده بودن امیر. میخواستم شکسته شدنت رو ببینم. حاال ازت کینه ای ندارم. خدافظ.

دست ژیون رو میگیره و با لبخند به طرف در خروجی میرن و ثانیه ای بعد خودش رو تو آغوش پر مهر مادر میندازه 

تر از آخرین دیدار ولی با سری باال گرفته دست کوین رو در دست  و چشم میدوزه به پدر. پدری که حاال شکسته

میفشاره. اشک آروم روی صورتش جاری میشه و ثانیه ای بعد آروم دست ژیون و پیمان رو که با نگاههایی غریبانه 

 صورتهای مقابلشون رو تماشا میکنند میگیره و با لبخندی مطمئن و سری باال گرفته

 ژیون دخترم.بابا پیمان پسرم.  -

ژیون و پیمان تو آغوش مامان و بابا گم میشن و مریم لبخند پر آرامشی بعد از هشت سال روی صورتش میشینه و 

سرش رو بلند میکنه. کمرش صاف میشه و همزمان دست کوین روی دستش حلقه میشه و گرمای حمایتگرش طعم 

 یاد برده بود و حاال......خوشبخت بودن رو زیر زبونش میاره. طعمی که سالها پیش از 

 

ساعتها از رفتن پیمان گذشته بود و نادیا هنوز همونجور کرخت روی تخت مونده بود و حاضر نبود از جاش تکون  

بخوره. دلش میخواست از این کسلی در بیاد و همیشه راه حلش دوش گرفتن بود و حاال هر بار نگاهش به پاش می 

داشتن هم منصرف میشد. پیمانی نبود تا مجبورش کنه به نمایش بازی کردن و بلند افتاد از تصور حتی نیم قدم بر

شدن. تا خود صبح به حرفای پیمان فکر کرده بود اما هنوز هم هیچ انگیزه ای نداشت. انگار تمام انگیزه هاش به 

ح تو صورت پیمان نگاه پاش ربط داشت و حاال با دیدن اون دوباره کرخت میشد و دل از تخت نکنده بود. تا خود صب

کرده بود و بیدار فکر کرده بود اما صبح به جای بلند شدن و راهی کردن پیمان خودش رو به خواب زده بود تا مبادا 

دوباره جلوی نگاه پیمان مجبور به راه رفتن بشه. حتی وقتی پیمان حاضر و آماده با اون بوی گس کنارش خم شده 

م چشم باز نکرده بود. دست خودش نبود. انقدر این پا تو اون لحظات پر رنگ شده بود و گونه اش رو بوسیده بود ه

 بودند که ......
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با اینهمه دستش به سمت تلفن روی پاتختی کنار تخت میره و بی اراده و پشت هم شماره ها رو میگیره. انگار یکی تو 

نیست جز مامان. مامان با تمام دوری  گوشش بخونه که باال بری پایین بیای راه حل مشکلت تو دستای هیچکس

 هاش. با تمام نبودن های این سالهاش. با تمام اخم ها و جدیتش.

........... 

وقتی صدای مامان توی گوشی پیچید دوباره بر گشتم به حال. صدا همون صدای همیشه گرفتار بود. همون لحنی که 

 تند ردیف میکنه که نادیا کارت رو بگو. خیلی گرفتارم. تو گوشم فریاد میزد که االن کلمات رو پشت هم و تند 

از زنگ زدنم پشیمون شده بودم. دستم رفت تا گوشی رو قطع کنم که با صدای مامان دستم ایستاد. دلم لرزید. مامان 

 بود. همون مامانی که آرزوم بود باهام اینجوری حرف بزنه. برای حتی سکوتم هم وقت داشته باشه. رو بی صدایی

هام تلفن رو قطع نکنه. نمیدونم دلش برام سوخته بود یا یادش افتاده بود باید مامان باشه ولی هر چی بود تو اون 

لحظه حتی از قربون صدقه های پیمانم برام قشنگ تر بود. مامان بود. قشنگ ترین و صبور ترین واژه. با همون 

نفس نفس زدم. ولی قطع نکرد. نرفت. گوش داد. من صبوری بود. خندیدم. بغض کردم. گریه کردم. هق هق زدم. 

رو به کارش ترجیح داد. شاید یه ربعی هق هق کردم و اون گوش داد و شاید اونم گریه کرد. نفهمیدم چون تو تمام 

زندگیم گریه کردن مامان رو ندیده بودم. مامان همیشه محکم و خشک بود و رئیس. وقتی آروم شدم صداش رو 

 خاصی داشت. از همونم فکر کردم شاید اونم گریه کرده.  شنیدم. یه لرزش

 مامان نمیخوام زندگیم از هم بپاشه. نمیخوام پیمان تنهام بذاره. مامان تو میتونی کمکم کنی مگه نه؟ -

صدای مامان بغض داشت ولی با اینهمه میخندید وقت حرف زدن. داشت سر به سرم میگذاشت. برای اولین بار. همه 

 ارها داشت اون لحظه اتفاق می افتاد.اولین ب

نانادی مامان که گریه نمیکنه. فقط باید بخنده. جیغ جیغ کنه. غر غر کنه. گفتم زنگ زدی یه کم جیغ جیغ کنی  -

بعدم بگی میخوام ناهار با تو بخورم. به منم ربطی نداره که کار داری یا نداری. همین االن باید بیای خونه. مگه من 

 اینجور گوله گوله اشک بریزی؟ بدو یه ناهار خوشمزه برا مامان درست کن که ناهار مهمون داری.  مردم که تو

 مامان......... دوستت........ دارم. مامان........... میای؟ -

 معلومه که میام. -

 بیا برام ناهار درست کن مامان....... باشه؟؟؟؟؟؟؟ -

 رون اومدی یا هنوز دست و روتم نشستی؟ای تنبل مامان. ببینم از تو تخت بی -

 تو بیا بلندم کن. تنهایی نمیخوام پاشم. -

مامان دوباره صداش لرزید. طول کشید تا دوباره حرف بزنه ولی باالخره حرف زد. به زبون اومد و فقط گفت اومدم. 

م. مطمئن بودم مامان میتونه راه دیگه صدایی نشنیدم. میدونستم رفته تا من نفهمم داره گریه میکنه. حاال آروم بود

 درست رو بهم بگه.

...... 

با صدای زنگ آیفون به خودم اومدم. مامان بود. خیلی زودتر از اونی که فکر میکردم اومده بود. از تخت بلند شدم و 

ی هام رو لی لی کنون رفتم در رو براش باز کردم و دوباره برگشتم تو تختم. بچه شده بودم. میخواستم تالفی بچگ

بکنم که از جام تکون نخورم تا مامان بیاد و دو تا تشر بهم بزنه و به زور از تخت بلندم کنه. بوی تلخ عطرش قبل از 

خودش تو اومدنش رو بهم فهموند. چشمامو محکم بستم و قدمهاش رو شمردم و لذت بردم. دست مامان برای ثانیه 
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امان اهل ناز کردن نبود. با لوسی و ولو شدن کنار نمیومد. منم ای آروم روی موهام حرکت کرد. خوشم نیومد. م

همون مامان رو میخواستم. نمیخواستم دلش برام بسوزه. به ثانیه نکشید که خنده رو لبام نشست و مامان همون 

 مامان تموم این سالها شد. چشمام بسته بود ولی اخمای تو هم کشیده و لحن شاکیش رو میتونستم حس کنم

گ ظهره. خجالتم خوب چیزیه. شوهرتم همینجوری راهی میکنی؟ خوبه کشته مرده اش بودی و این وضعته. لن -

پاشو ببینم. میدونم بیداری پس اون چشماتو باز کن و زود پاشو دست و روت رو بشور که کلی کار داریم. خونه 

هنوزم شلخته ای. من جای  نیست که میدون جنگ درست کردی. گفتم میری سر خونه زندگیت مرتب میشی ولی

 شوهرت بودم تا حاال پس فرستاده بودمت. 

چشمامو باز کردم و خندیدم. سرخوش خندیدم. بی غم خندیدم. بی درد خندیدم. مامان پریسا بود. همون مامان 

 پریسای بد اخالق که تو خونه اش باید همه چی منظم میبود. 

 رم کرد پاشم. میدونستم االن دوباره دادش به هوا میره و رفتچشمای بازم رو که دید دستم رو کشید و مجبو

تو با شلوار جین رفتی تو تخت؟ من اینهمه لباس خواب برا تو خریدم آخرشم یاد نگرفتی با لباس خواب باید رفت  -

 تو تخت؟ خوبه شوهرت صداش در نمیاد با این شلوار برزنتی میچسبی بهش. 

 قیم مامانم. سرخ شدم و مامان خندید. خجالت کشیدم از اشاره غیر مست

 چه چیزا میبینم. نانادی منو و خجالت. پاشو. پاشو دیگه. بیچاره پیمان با ابن زنی که گیرش اومده. -

 پا شدم. دستم رو گرفت. من لی لی کنون راه افتادم که با تحکم گفت پاتو بذار رو زمین و درست راه برو.

 تو هم کشید. دوباره شده بود همون مامان پریسای بد اخالق و جدی.بغض کردم. ولی مامان اخماشو 

هر مشکلی راه حل های زیادی داره. ولی مهم اینه که راه حل درست رو پیدا کنی. تو پا داری پس لی لی راه رفتن  -

 راه حل نیست. یا به من تکیه بده یا با نوک پات راه بیا اگه دلت نمیخواد معمولی راه بری.

نستم بهش تکیه کنم باز صداش در میاد که خودت راه برو پس سعی کردم رو نوک پا برم ولی سخت بود. باورم میدو

 نمیشد ولی نمیتونستم اصال باهاش راه برم چه برسه نوک پا.

 مامان خودش دستم رو گرفت و :

 و دیقه رو تخت االن میام.باید از امروز چند جلسه بریم فیزیوتراپی تا پات از این خشکی در بیاد. بشین د -

داشتم نگاش میکردم که در کمدم رو باز کرد. در باز کردن همانا و تلّ لباسا بیرون ریختن همانا. شاکی شد. خودمو 

 برا یه جنجال حسابی آماده کردم.

اونوقت  این کمد یه دختره؟ هنوزم باید این شکلی باشه؟ نا سالمتی شوهر کردی. فردا میخوای خودت مامان بشی -

 این وضع کمدته.

 وای مامان جون من بی خیال. -

 از شوهرت خجالت نمیکشی؟ -

 پیمان که نمیبینه. همیشه درش قفله. اونم کمد من کاری نداره که. -

 مامان در کمد کناری رو باز کرد که مال پیمان بود. باز کمدش به من دهن کجی کرد.

 خجالت بکش. اینم کمده. -

رصی و بی خیال پای لنگونم، راه افتادم و با یه خیز خودم رو به کمدش رسوندم و چند تا پیرهنش رو شاکی شدم. ح

 از جارختی در آوردم کف کمد انداختم. بعد با لبخند به مامان نگاه کردم.
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 مامان با چشمای گرد شده نگام میکرد و من میخندیدم. باالخره به خودش اومد و 

 رو چرا به هم میریزی؟ چیکار میکنی؟ کمد اون -

 آخه دهن کجی میکنه مامان. ببین چقدر مرتبه. حرصی میشه آدم. -

مامان سرش رو به حالت تاسف چند بار تکون داد و پیرهن ها رو سر جا رختی بر گردوند و بعد رفت سر کمدم و یه 

 لنگه دمپایی پاشنه دار برام در آورد و گذاشت جلو پام.

 امروز بریم خرید. فعال اینو بپوش تا -

مامان انقدر این جمله رو عادی گفت که انگار هیچ مشکلی نبود. شاید همین لحنش باعث شد برای اولین بار مشکل 

 به چشم منم ساده بیاد. دمپایی رو پام کردم و به سمت دستشویی رفتم.

........ 

فیزیوتراپی. خرید. کلی حرف زدیم. از عشقم به  اون روز مامان تا عصر که پیمان بیاد خونه پیشم بود. با هم رفتیم

پیمان. از حرفای پیمان بهم. از مشکلم. از این حس ترحمی که فکر میکردم پیمان بهم داره. از اعتماد به نفسی که 

 گمش کرده بودم. از خیلی چیزا حرف زدیم و آخر به نتیجه رسیدیم. 

دمون اومدیم. مامان نگام کرد و من آروم از روی مبل بلند شدم با صدای کلیدی که تو قفل چرخید من و مامان به خو

 و به سمت در رفتم.

پیمان با دیدن مامان تعجب کرد و با دیدن من و راه رفتنم تعجبش بیشتر شد. یه جین پاچه گشاد پوشیده بودم که 

ه لبخند تو بغل پیمان جا دادم دمپاییم زیرش پنهون بود و حاال لنگ زدنم میشه گفت به چشم نمی اومد. خودم رو با ی

و پیمانم بوسه آرومی روی موهام زد و بعد چند ثانیه و به احترام مامان من رو از بغلش بیرون آورد و در حالیکه 

 دستش رو پشت کمرم گذاشته بود با هم رفتیم سمت مامان که حاال ایستاده بود و با لبخند نگامون میکرد.

لین باره که اینجور تو آغوش مامان میره و آروم صورت مامان رو بوسید و با نگاه کامال حس کردم پیمان برای او

 انگار داشت ازش تشکر میکرد. 

 سالم پیمان جان. خوبی؟ خسته نباشی. -

 سالم. ممنون پریسا جون. -

 میدونم خسته ای ولی منتظر بودم بیای باهات کار داشتم. -

 عوض کنم و میام خدمتتون.  من یه دست و روم رو بشورم و لباسی -

 باشه. راحت باش. -

پیمان رفت سمت اتاق خواب و من با بغض از پشت نگاش کردم. تصمیم سختی گرفته بودم و باید پاش می ایستادم 

تا بتونم دوباره به خودم بیام. با خودم و مشکلم کنار بیام. تا زندگیم از هم نپاشه. تا همه چیز به قبل از همه اون 

 دث بر گرده.حوا

 

روبروی نادیا و مادرش نشسته بودم و گاهی نگاهم روی صورت نادیا و گاهی روی صورت پریسا میچرخید. 

میدونستم حرفای جالبی نمیخواد بزنه ولی نمیدونم چرا با همه علمی که به حرفاشون داشتم باز تو ذهنم منتظر بودم 

ود که نادیا تصمیم گرفته باشه بره. خودم بهش گفته بودم تا همه چیز بر عکس تصوراتم پیش بره. برام سخت ب

 هرچقدر بخواد بهش زمان میدم ولی حاال که میدیدم همه چیز داره جدی میشه پام سست شده بود. 
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 تو گیر و دار کلنجار با خودم و افکارم بودم که صدای پریسا باعث شکستن افکارم شد.

ت مخالف صد درصد بودم. هر کاری کردم تا اشتباه من رو یه بار دیگه روزی که اومدی خواستگاری نانادی باها -

شما تکرار نکنید. ولی تو وایسادی و گفتی بهم ثابت میکنی که میتونی نانادی رو خوشبخت کنی. دیدم که وایسادی. 

وز دیدم که دیدم که تو اون روزایی که منه مادرش بریده بودم تو نبریدی. دیدم که سرد نشدی و ولش نکردی. امر

با تمام بچگی هاش کنار اومدی. دیدم که شلختگی هاش به چشمت نمی یاد. دیدم که لجبازی هاش برات شیرینه. 

دارم میبینم که زیر بار اینهمه مشکل و فکر خراب بازم پشتش وایسادی. امروز اومدم ناهار رو با نانادی بخورم گفتم 

 شاید نباید انقدر اون زمان جلو پات سنگ مینداختم. بمونم تا از تو هم تشکر کنم و یه عذرخواهی.

اختیار دارین پریسا جون. این چه حرفیه. من بهتون حق میدم. باالخره دخترتونه و بدش رو نمیخواید. منم اینو  -

 درک میکردم و خوشحالم که تونستم ثابت کنم که لیاقت داشتن نادیا رو دارم.

لی وقته که فراموش کردم یه دختر دارم که میتونیم با هم درد دل کنیم و بریم امروز که با نادیا بودم دیدم خی -

بیرون و گردش و مسافرت و ..... خودم هم خسته ام. میخوام خودم رو بازنشسته کنم و کم کم برا نوه هام آماده 

دت تا من خستگی کار کنم. اینه که گفتم بیام دخترم رو ازت یه مدت غرض بگیرم و دو تایی بریم یه سفر طوالنی م

از تنم در بیاد و نادیا خستگی بیمارستان. میدونم دیگه زن تو ست و یه کم خودخواهیه چنین درخواستی ولی خوب 

 مادرم دیگه. گفتم رو میندازم شاید قبول کردی. ها؟

یخواد ازت دور باشه. مامان حرفای عجیبی داشت میزد به پیمان. برام عجیب بود. فکر میکردم مامان االن میگه نادیا م

فکر میکنه داری بهش ترحم میکنی. میخواد با مشکلش کنار بیاد و ...... ولی مامان هیچکدومه این حرفها رو نزده 

بود. مامان جوری حرف زده بود که انگار اون االن یه مشکلی داره و میخواد من پیشش باشم. تنهاست و میخواد 

نمیکرد. همه چی بر عکس شده بود. ترجیح دادم سکوت کنم تا ببینم پیمان دخترش تنهاییش رو پر کنه. مغزم کار 

 چی میگه.

نادیا مات فقط چشم دوخته بود به دهن من و پریسا با یه لبخند نگام میکرد. میدونستم نمیگه نادیا مشکل داره چون 

ود. سرش میرفت نادیا رو اینی که روبروم بود و داشت حرف میزد پریسا بود. همون پریسایی که سیاستش عالی ب

پایین نمی آورد. از روز اول باهام جوری برخورد کرده بود که یعنی نادیای من از تو خیلی سر تره و حاال هم همین 

بود حرفاش. با این تفاوت که اینبار خودش رو پایین کشیده بود به خاطر باال موندن نادیا. و من عاشق این اخالق 

ن سالها نتونسته بود برای نادیا مادری خوبی بکنه ولی مطمئنم همیشه همینجور بچه هاش پریسا بودم. شاید تمام او

رو باال نگه داشته. میدونستم این تصمیم نادیاست که بره. میدونستم پریسا و خستگیش یه بهانه ست ولی لذت 

مستاصل ندیده بود. باید  میبردم که نادیام رو نکوبیده بود. عشقمون رو ترک برداشته ندیده بود. قیافه مون رو

 میگفتم باشه ولی نگفتم. حاال نوبت من بود که نادیام و عشقمون رو یه بار دیگه باال ببرم.

پریسا جون بهتون حق میدم هر چی باشه نادیا دختر شماست و من هم کوچیکتر از اونم که بخوام رو حرف شما نه  -

ر کنیم و فردا نتیجه رو بهتون بگیم؟ هر چی نباشه دوری از نادیا برای بیارم ولی میشه اجازه بدید من و نادیا با هم فک

من که خیلی سخته. عادت کردم چشم وا میکنم نادیا رو کنارم ببینم. عادت کردم با صدای نفس هاش چشمامو رو 

 هم بذارم. نمیدونم چقدر میخواین ازم بگیرینش پس باید یه فرصت برای هضمش بهمون بدین. 

ی حرفش تموم شد دستش رو انداخت دور کمرم و من رو به خودش نزدیکتر کرد و آروم کنار شقیقه ام پیمان وقت

رو بوسید و یه لبخند زد. لبخندش خسته بود ولی دوست داشتنی. پر از حرف. و من دیگه گیج شده بودم. آخه پیمانم 
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حرف زده بودیم و گفته بود من بخوام حرفاش عجیب بود. حتی عجیب تر از حرفای مامان. خوبه همین دیشب با هم 

تنهام میذاره یه مدت. ولی حاال جلو مامان همچین حرف میزد که...... سر در نمی آوردم. به قول آریانا تو سیاست 

نداری و اصال نمیدونی سیاست چی هست. برا همینم خیلی وقتها حرفای دور و بری هات رو اصال نمیفهمی..... فکر 

ست پیمان و مامان بود که من سر در نیاورده بودم. برا همین بی خیال شدم و رو به پیمان تنها یه کنم اینم االن سیا

 لبخند زدم و باز ساکت شدم.

...... 

نفهمیدم کی مامان خدافظی کرد و رفت. نفهمیدم کی پیمان بغلم کرد و بردم تو اتاق. وقتی به خودم اومدم که سرش 

بازوم دیدم. داشت یه چیزایی میگفت ولی نمیفهمیدم. انگار داشت با خودش حرف  رو روی سینه ام و دستش رو دور

 میزد. منم ترجیح دادم باز سکوت کنم.

........ 

اون شب پیمان تا خود صبح بیدار بود و از این دنده به اون دنده شد. هر بار چشم باز کردم نگاه خیره اش به صورتم 

بازم سکوت کردم. نمیدونم چرا حرفی از دهنم در نمی اومد. شاید فکر میکردم رو دیدم و لبخند خسته اش رو. اما 

اگه سکوت کنم اون زیر بار نمیره و من پیشش میمونم. تکلیفم با خودمم معلوم نبود. فقط ذهنم حول این میگشت 

 مامان لبخند بزنم.  که اگه یه روز صبح پاشم و کنارم نباشه چطور دووم میارم. چطور جلو بغضم رو بگیرم. چط.ر برا

اون شب گذشت و سکوت من باعث مخالفت پیمان نشد. نمیدونم دو روز بعدش چطور گذشت و نمیدونم کی 

چمدونم رو پیمان بست. نمیدونم اون شب آخر چطور صبح شد و کی تونست من رو از آغوش پیمان جدا کنه. 

چند بار بوسه پیمان صورتم رو خیس کرد و من نفهمیدم اون اشکا کی خشک شد و من کی آروم شدم. یادم نیست 

لرزیدم. نفهمیدم چطور یه شبه تب کردم و این تب تا همین لحظه از تنم بیرون نیومده. نفهمیدم اون روزای سخت 

بی پیمان چطور گذشت. نفهمیدم چند بار مامان سرم داد زد و مجبورم کرد دست و روی اشکیم رو پاک کنم و محکم 

کی اون پای ناقص تو ذهنم کامل و بی عیب شد. نفهمیدم کی باهاش کنار اومدم. نمیدونم چند تا دفتر باشم. نفهمیدم 

از خط خطی های دلتنگی هام سیاه شدن. نفهمیدم کی یک سال گذشت و من فقط صدای پیمانم رو از پشت تلفن 

 شنیدم.

 

ماهی که خودم مقصرش بودم. شاید  7باال پایین. ماه یه کم  7نه حاال که خوب فکر میکنم میبینم یه سال نشد. شاید 

وقت خوبی بود که با خودم تمام اون روزهای گذشته رو دوره میکردم. شاید این آخرین روزی بود که من تو عالم 

 زناشویی مجرد بودم. 

واد بری و من با مامان رفتم که زود بر گردم. بغض کردم و دستم رو دور گردن پیمان انداختم و منتظر تا بگه نمیخ

بخندم ولی پبمان بغلم کرد. محکم. انقدر که صدای استخون هام رو هم شنیدم. انقدر که حتی حس کردم داره منو بو 

 میکنه. انقدر که پام سست تر شد ولی تو اونهمه سستی زیر گوشم زمزمه کرد

 چشم هم بذاری برگشتی پیشم. اینجوری نرو دلم میگیره.  -

 تم به پیمان. رفتم. نمیدونم ولی حس کردم اونم این دوری و تنهایی رو میخواد. دیگه چی باید میگف

تا یه هفته به زور و ضرب مامان از تخت پا میشدم و میرفتیم فیزیوتراپی. دروغ چرا به زور پامو تکون میدادم. انگار 

خالی از حس هر تالشی شده بودم. تو  یهو خالی شده بودم. انگار یهو تمام اون قول هام به پیمان یادم رفته بود. یهو
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همون لختی ها و گنگی هام بود که باز مانی پیداش شد. همون مانی راد استاد داشنگاه نه مانی پسر عموم. با همون 

جدیت. همون اخم. بارها سرم داد زد. مجبورم کرد. به بیرون اومدن از اون پوچی. از اون سستی. صداش هنوزم تو 

 تکرار میکرد:گوشمه وقتی بارها 

فکر میکردم عاشقی. چی شد اونهمه خودت رو خفه کردن؟ اینجوری میخوای پیمان رو نگه داری؟ اینجوری  -

میخوای عشقت رو ثابت کنی؟ به خودت بیا. یه هفته ست برگشتی خونه ور دل مامانت صبح تا شب نشستی ناله 

وری و آخرشم بری دو ساعت فیزیوتراپی و تا دو روز میکنی. باید برای پای تو دو ساعت التماست کنه تا تکون بخ

 ناله کنی؟ اینجوری تا ده سال دیگه هم همینه که میبینی. 

و من به خودم اومدم. بعد از دو هفته با مامان از تهران اومدیم ویالی شمال مون. همون شهری که یه زمانی هووی من 

رد. آخر هفته ها مانی و آریانا و بابا پیش من و مامان بودن. مانی و مامان بابا بود. خوشحال بودم چون دریا آرومم میک

جونم رو به لبم می رسوند انقدر ازم انتظار داشت. گاهی صدامو سرم مینداختم و فقط داد میزدم که مگه خودت خونه 

زیر بار زندگی نداری که هر آخر هفته اینجایی؟ من اومدم استراحت کنم نیومدم که تو جونم رو بگیری. ولی 

نمیرفت. بعد تمام داد و هوار های من خونسرد نگام میکرد و میگفت تموم شد جنجال هات اگر، کارمون رو شروع 

 کنیم. 

سه هفته مثل برق و باد گذشت. سه هفته ای که گذشت ولی سخت گذشت. انقدر سخت که گاهی شب ها از اونهمه 

مامان و کنار اون میخوابیدم. نمیدونم شایدم از ترس نبود و از تنهایی اتاق میترسیدم و پاورچین میرفتم تو اتاق 

نداشتن دستای پیمان و آغوشش بود. از دستایی که هر شب توی موهام آروم حرکت میکردن تا خوابم ببره. از 

 گرمای آغوشی که سرمای زمستون و لحاف سرد رو برام گرم میکرد.

زی که قرار بود آخرین روز تنهایی من باشه. همون روزی که باز سر خوب یادمه اون روز رو. اون روز شوم. همون رو

و کله مانی پیدا شده بود تا جونم رو بگیره اما من خوشحال بودم چون باالخره میخواستم برگردم پیش پیمان و دیگه 

کم کم وقت خبری از گیرای مانی و سخت گیری ها و اخم و تخم هاش نبود. چون این دل دیوونه هم فهمیده بود که 

رفتنه و شاید چهار ساعت دیگه یا یه روز دیگه میرسه پیش صاحبش. میخواستم پیمان رو سورپریز کنم. چمیدونم 

غافلگیر کنم. یا هر چی..... فقط همینقدر یادمه که از صبح فقط میخندیدم. دلم میخواست پرواز کنم. شاید هر کسی 

طعم زیر یه سقف بودن با یکی که دوسش داری رو چشیده باشی و بعد حالم رو نفهمه. فقط باید ازدواج کرده باشی و 

 فقط یه شب.... یه شب ازش مجبور شی جدا بشی تا حال اون روزامو بفهمی.... 

 صدای پر خنده مانی تو کل ویال پیچیده بود....

 ه صدا کرد ها. پاشو.ببینم زن عمو این تنبل خانوم باالخره پا نشده هنوز؟ آهای نادیا خروسه خفه شد بس ک -

صبح که اون راه  6مانی صداش رو انداخته بود سرش و داشت با خنده بهم متلک میگفت. خودشم میدونست که از 

می افتاد از تهران من بیدار بودم تا برسه. میدونست چقدر آدمه نگرانی هستم و خوابم نمیبره تا برسه و صدای 

 خندونش بیاد.

که این شوخی تکراری رو میکرد و منم جیغ جیغ میکردم، خندیدم. از ته دل و اومدم بر عکس همه آخر هفته ها 

سمت پله های سنگی کنار ویال که طبقه دوم رو به طبقه اول وصل میکرد. گفتم که از خوشحالی میخواستم پرواز کنم. 

 به سمت پایین.خوب پرواز که نمیشد بکنم ناچار رو هره نرده ها نشستم و با جیغ و خنده لیز خوردم 
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نفهمیدم یهو چی شد که مامان جیغ کشید و بین راه جلوی دهنش رو گرفت. نفهمیدم کی مانی پایین پله ها رسید و 

 برای اولین بار با داد بهم فحش داد. 

 احمق نفهم..... -

رد و نگاهم مات رو نمیفهمیدم دردشون چیه. دفعه اولم نبود که رو نرده ها سر میخوردم برا همین مغزم یهو گیر ک

مانی و مامان خیره موند و پروازم به سقوط منتهی شد. سقوطی که تو ثانیه های آخرش صدای پیمان تو گوشم بلند و 

 بلندتر شد.

.......... نادیا هنوز مشکل کامل حل نشده. باید خیلی مراقب پات باشی. مخصوصا االن که گچ رو باز کردی. 

 اجعه درست کنه.............کوچکترین ضربه میتونه یه ف

 پخش زمین شدم و فاجعه درست شد. فاجعه ای که یه ماه دوریم از پیمان رو کرد هفت ماه.

پخش زمین بودم و از درد به خودم میپیچیدم. از نوک پا تا پشت گردنم تیر میکشید. انقدر که فقط جیغ میزدم. نه 

. جز درد چیز زیادی یادم نمیاد از اون روز. من درد میکشیدم و میتونستم تکون بخورم نه میتونستم بگم دردم چیه

جیغ میزدم و مانی من رو دستش میدوید و مامان گریه میکرد. نمیدونم چطور بود که هر وقت مشکلی داشتم مانی 

 بود. بود تا بار همه چیز رو به دوش بکشه. 

دم و بهم مسکن زدن. تو اون یه هفته روزی هزار بار یه هفته تو بیمارستان امام شهرستان نور بودم و فقط درد کشی

التماس مامان و مانی کردم که مبادا به پیمان حرفی بزنن. پیمانی که بهم گفته بود فاجعه درست نکنم. خودشو خفه 

 کرده بود و هزار جور قول ازم گرفته بود که کار احمقانه ای نکنم.

. جون هر کی رو فکر کنی قسم دادم که به پیمان نگه ولی زیر بار مامان زود راضی شد ولی مانی زیر بار نمیرفت

نمیرفت. حتی جون خودم رو هم قسمش دادم ولی افاقه نکرد. مثه نوار هی میگفت تو امانتی اونی بفهمه نگفتیم بهش 

و من در از همه مون دلخور میشه و حقم داره. آخر بهش گفتم تو رو جون هر کی که دوسش داری. و اون قبول کرد. 

نهایت تعجب و برای اولین بار به اون کسی که جونش از منم برا مانی عزیز تر بود حسودی کردم. نمیدونم شایدم 

همه دردم از این بود که جون اون غریبه تازه از راه رسیده از منه هم خونش عزیز تر بود. هر چی بود به پیمان گفت 

زنگ زد صدای ناله هام رو تو گلوم خفه کردم و به زور خودم رو سر حال  که نمیگه و من تو اون یه هفته هر بار پیمان

نشون دادم تا از صدام شک نکنه. میخواستم وقتی بر گشتم خونه وقتی از روش گذشت یه روزی بهش بگم. غافل از 

 اینکه اون یه روز میشه شش ماه بعدش. 

ی که دو ماه توش بستری بودم. من جدی نگرفته بودم اما بعد یه هفته دوباره پاسم دادن به تهران و همون بیمارستان

فاجعه اتفاق افتاده بود. هیچ حرکتی نمیتونستم بکنم. مهره هایی که مشکل پیدا کرده بودن دوباره ضربه خورده 

روزی بودن. یکی از پیچ های توی پام بریده بود و نمیدونم دیگه چه ها شده بود. دوباره اتاق عمل و گچ و روز از نو و 

 از نو. و من هنوزم نمیخواستم پیمان چیزی بدونه. 

تو اون لحظه ها میتونستم تمام اون زجرها و ترس و دلهره ها و انتظار های کشنده پیمان رو بفهمم و حس کنم و 

جیغ چقدر صبور بود پیمان که یه تنه تمام اون روزها رو تحمل کرده بود و دم نزده بود. ولی من دم زدم. هوار زدم. 

میکشیدم. وقتی مسکن ها رو قطع میکردن گاهی خودم از فریادام خجالت میکشیدم. و تو تمام اون لحظه های نیمه 

بیهوش و هوشیار و درد هام همون بوی گس دوباره تو بینیم میپیچید و حسش میکردم. پشت دستام خیس بوسه 

میدونم واقعا پیمان بود یا من فقط از اینهمه کم میشد ولی قدرت لمسشون رو نداشتم تا بفهمم خوابم یاد بیدار. ن
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داشتنش تو اون لحظه ها خیالباف شده بودم. هر چی بود بعد از یک ماه و نیم از بیمارستان با یه پای توی گچ دوباره 

ه برگشتم و اینبار خونه قدیم خودم. همون اتاق خواب کودکی هام. و جالب اینجاست که پیمان انگار باور کرده بود ک

من رفتم مسافرت خارج از کشور. یه دروغ گفته بودم و برا جمع کردنش هزاران دروغ دیگه پشتش مجبور شده 

بودم ببافم. پام به خونه نرسیده موبایلم رو روشن کردم و شماره پیمان رو گرفتم. تلفن بوق میزد و دل من تاالپ 

تنگی یا همه شون. ولی هر چی بود اون دقایق انتظارش از تاالپ به قفسه سینه ام میزد. نمیدونم از ترس بود یا از دل

تمام اون انتظارای تو بیمارستان بیشتر بود. باالخره صدای پیمان تو گوشی پیچید. صداش خسته بود. خیلی خسته ولی 

 توش سردی و دلخوری موج میزد.

 سالم نادیا جان. بر گشتین؟ -

م اون لحظه خیلی فکر کردم که واقعا اینهمه دروغ به یه داد و دعوای تو دستپاچه شدم. باز باید دروغ میگفتم. با خود

بگیر حتی افتضاح پیمان می ارزید؟ ولی چه فایده دیگه به قولی خشت اول که معمار کج گذاشت تا ثریا میرود دیوار 

 کج. و دیوار من بازم کج رفت و گفتم:

 سالم. آره تازه برگشتیم. -

 پس باید خسته باشی. -

 آره یه کم. -

 صداتم بی حاله. خوش گذشت حاال؟ -

 جات خیلی خالی بود. -

 این جمله رو گفتم و تو دلم گفتم آره جون خودت. خیلی خوش گذشت. دیگه آخرش بود.

 باز صدای پیمان تو گوشی پیچید و از فکر بیرونم آورد و بی مقدمه حرفی زد که هم خوشحال شدم هم دلم گرفت.

این ترم منتقل شدم به دانشگاه پردیس. فکر کردم با هم میریم ولی حاال به نظرم بهتره تو این چند ماه رو  نادیا برا -

هم پیش مامان بابات باشی و تو تهران که اگر یه موقع مشکلی پیش اومد به دکترت دسترسی داشته باشی. راستی 

 پات خوبه دیگه؟ مشکلی که نداری باهاش؟ فیزیوتراپی تموم شد؟

دوباره دروغ سر هم کردم و از خوبی پایی گفتم که گچش داشت بهم دهن کجی میکرد. و پیمان بازم سرد و جدی 

باهام حرف زد. نگفت قربونت برم. نگفت عشقم. نگفت دلم برات یه ذره شده. نگفت قبل رفتن میام ببینمت. خوب 

ی اونهمه عشق و عالقه اش یعنی باعث نمیشد که یه درسته که اگر میگفت باید یه بهانه حسابی جور میکردم تا نیاد ول

 تعارف کنه الاقل؟ 

 نمیدونم اون سرد و تلخ خدافظی کرد و من گذاشتم پای دوری و دلتنگیش. پای مثال تنها سفر رفتنم. 

و یکی از روزا بازم مثل برق گذشتن و بازم هر روز مانی تو خونه ما بود و مثه این معلم های بداخالق باال سر من و ت

همون روزا باالخره از شر مانی خالص شدم و یه نفس راحت کشیدم و تا یه هفته تا لنگ ظهر خوابیدم و تالفی همه بی 

 خوابی هام رو کردم. 

دوباره وقت باز کردن گچ پام پشت در مطب لرزیدم و این بار مانی و آریانا زیر بازوم رو گرفتن. مانی ای که اون روز 

ه دستش به تلفنش و در حال پچ پچ بود. انقدر که عصبیم کرد و از کوره در رفتم و تو دلم هر فحشی که ثانیه به ثانی

فکرش رو بکنی به کمند و این لوس بازی هاش دادم. حتی بارها بلند بلند و عصبی گفتم قربون صدقه هاتون رو 

 بذارین برا ذو ساعت دیگه ولی از رو نرفتن. 
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روز از نو روزی از نو. باز فیزیوتراپی و هزار برو و بیای دیگه. دکتر اینبار با داد و دعوا باهام گچ رو باز کردیم و باز 

 اتمام حجت کرد. 

هر چی بود اون روزا هم گذشت و باالخره بعد از اونهمه گریه خندیدم. خنده بلند. وقتی مانی روزنامه رو جلوم 

ود. و حاال من روپوش عروسکی مشکیم رو با یه شلوار گرمکن و گذاشت باورم نمیشد ولی واقعیت به همین شیرینی ب

مقنعه و یه کفش ورزشی درست شده برای پام و کوله به پشت دارم میرم تا پیمان رو غافلگیر کنم. دارم میرم تا با 

رف هم بریم خونه خودمون. تا بفهمم چرا پیمانم تو این مدت انقدر سایه اش سنگین شده بود و هر بار باهاش ح

 میزدم هم بهانه اش کار زیاد و خستگی و دوری بود.

 

ماشینم رو پشت ساختمون دانشکده حقوق پارک کردم و از ماشین سریع پیاده شدم و راه افتادم به سمت در ورودی 

دیا که با دیدن دختری که داشت از روی جدول باغچه کنار پیاده روی محوطه با احتیاط راه میرفت ناخوداگاه به یاد نا

افتادم. کالفه بودم. دلتنگی هام دوباره پر رنگ شدن و اون دلخوریم اخم کمرنگی رو روی صورتم نشوند و ناخداگاه 

چشم دوختم به دختر و رفتم تو اون روزا دوباره. تو اون هفت ماهی که جونم به لبم رسیده بود. هزاران بار مرده 

نمیکردم جداییمون انقدر طوالنی بشه. شاید نباید انقدر شورش بودم و زنده شده بودم. داغون بودم. هیچوقت فکر 

میکردم ولی دست خودم نبود. دلم ازش گرفته بود انقدر زیاد که با وجود اینکه دلم برای بودن در کنارش پر 

 میکشید گذاشتم و رفتم. 

یدن صداش از پشت تلفن سه هفته از دوریش مثه دیوونه ها شب تا صبح تو خونه قدم رو میرفتم و دلم رو به شن

راضی کرده بودم و هی میگفتم امروز دیگه میاد.... فردا دیگه میاد..... که مانی بهم زنگ بزنه و بگه زندگیت رو قولی 

که بهت داده بود پا گذاشت و با یه بچه بازی دوباره جونت رو میخواد بگیره. بهم قول داده بود کار احمقانه نکنه. 

تو اون سه ماه چی کشیدم و چطور قسمش دادم و باز کار خودش رو کرد و بعد مثل بچه ها  مراقب خودش باشه. دید

ازم قایمش کرد. که مانی بهم بگه به روت نیار. که زنم تمام زندگیم کسی که قرار بود با هم ندار باشیم و زندگیمون 

بود کنه. که خطا کنه و بعد برای رو با هم بسازیم یه تیشه دستش بگیره و با بی رحمی پایه های زندگیمونو نا

پوشوندن اون خطا هزار و یک دروغ برام ببافه. یه هفته تو راهروی اون بیمارستان راه برم و از فریاداش تو دلم 

فریاد بزنم و هر بار صدای پر دردش به هوا رفت بغضم رو تو گلوم خفه کنم و پامو پشت اون در خراب شده محکم 

وقتی بی طاقت شدم به امید اینکه اینبار بهم راستش رو میگه و من میبخشمش و میرم پیشش  نگه دارم که نرم تو. که

و با دلداریم دردش رو کمتر میکنم، پشت تلفن به زور لبخند بزنه برام و بگه همه چی عالیه. که وقتی گفتن باید 

 ببرینش تهران بهم زنگ بزنه و نابودم کنه. فقط با یه جمله ..... 

 یرم دبی با مامان. برگشتم خودم بهت زنگ میزنم. دارم م -

منه محرم شده بودم نا محرم برا زنم. همه زندگیم. عشقم. جوونم. هزار بار خواستم برم و بگم تا کجا میخوای جلو 

بری. چقدر دروغ. یعنی می ارزه به دوریمون؟ اونم االن که به هم نیاز داریم. االن که من باید باشم و بهت آرامش 

بدم؟ تو تمام اون نیمه هوشیاری هاش دستاش تو دستم بود و با زبون بی زبونی هزار بار ازش گله کردم. هزار بار 

اشکام رو گونه هام روون شدن و باز سکوت کردم. شدم مهمون خوابای همه کس زندگیم. بوسه های خیسم رو 

میخواستم بدونم تا کجا میره. میخواستم دستای سرد و کبودش نشست ولی نمیدونم چرا به روش نیاوردم. شاید 

بدونم کجا اون عشقمون یادش می افته. قوالمون یادش می افته. نادیای ساده من که مثه کف دست میموند عوض 
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شده بود. نادیایی که با سادگی همیشه جز حرف راست از دهنش در نمی اومد شده بود یکی دیگه. نمیدونم شایدم 

د من اخالقی از خودم نشون داده بودم که بهم دروغ بگه. ولی برام سنگین بود. شونه هامو واقعا من مقصر بودم. شای

خم کرد. دلم شکست. نبود تا صداشو بشنوه. غریبه شده بودم. گفتم بذار غریبه تر بشم. رفتم و حتی تو اون آخرین 

و اون میگفت عالی، گچ پاش به لحظه هم بهم واقعیت رو نگفت. مطمئنم اون موقعی که من حال پاش رو میپرسیدم 

قول خودش مثه کمد لباس من که همیشه بهش دهن کجی میکرد، دهن کجی کرده ولی دروغ گفت و نفهمید خورد 

شدم. نفهمید چرا سرد شدم. چرا تلخ شدم. چرا ترکش کردم. چرا رفتم. با یه بهانه. میدونستم انقدر دروغ به هم 

یش و غیر ممکنه بگه نرو ولی ته دلم اون نادیای صاف و ساده و کف دست خودم بافته که دیگه نه راه پس داره نه پ

رو میدیدم و صدایی که فکر میکردم االنه که همه چیز رو بگه و نگفت و من رفتم. شش ماه زجر کشیدم و همه امیدم 

تا نفس میکشیم جفتمون اینه که اونم تو این شش ماه دوریم براش سخت بوده باشه تا وقتی بهش گفتم یه تنبیه بود، 

یادمون باشه این روزای سخت. که خطا نریم باز. و حاال امروز دارم میرم که شب پام رو تو خونه ای بذارم که بوی 

زندگی ازش میاد. که نادیام با یه لبخند دستاشو به طرفم دراز کنه و من ببخشمش. همه دروغ ها رو فراموش کنم. 

 . بهش بگم بد کردی ولی ازت گذشتم

دیشب باالخره گفته بود فردا بر میگرده و من از دیشب یه حال دیگه ای داشتم. انگار با اومدنش تموم دلخوری هام 

 کمرنگ شده بود.....

نفهمیدم کی رسیدم به کالسم. وارد کالس شدم و در حالیکه سرم توی برگه هایی بود که منشی گروه بهم داده بود و 

چارت درسی تصویبی و .... بود، به دانشجوها سالم و بفرماییدی گفتم و روی صندلی برنامه کالسی ترم جدیدم و 

گردون پشت میز کنفرانس بزرگی که بعنوان میز و صندلی های کالس دانشجوهای ارشد در نظر گرفته بودن 

داها و پچ پچ نشستم و چند ثانیه از دانشجوها فرصت خواستم برای خوندن برگه ها. تو کمتر از چند ثانیه سر و ص

های آروم شروع شد. تمام حواسم رو متمرکز کرده بودم تا برگه ها رو سریع بخونم و امضا کنم که منشی رسید بدم 

دستش. اما حرکت یکی از صندلی ها که همراه با تکون های مداوم میز کنفرانس بود تمرکزم رو بهم زد و عصبی 

ا کردن شخص چرخوندم که نگاهم مات شد. نادیای من با یه لبخند سرم رو باال گرفتم و سرم رو تو کالس برای پید

داشت رو صندلی گردونش میچرخید و میخندید. یه لحظه فکر کردم از زور بی خوابی شب قبل چشمام درست 

نمیبینه. یه بار چشمام رو باز و بسته کردم. ولی خودش بود. همون جا. با فاصله شاید شیش تا صندلی از من. اول فکر 

کردم اومده با دوستاش باشه ولی این کالس ورودی های جدید دانشگاه بود. سریع دستم به طرف برگه های حضور 

و غیاب رفت و بازش کردم. یه نگام به نادیا بود که انگار هیچکس رو تو اون لحظه نمیدید جز من و اون صندلی چرخ 

 مزه ای میده.  داری که یه بار بهم گفته بود یه بار روش بچرخی میفهمی چه

نفره کار سختی نبود. انگار دنیا رو بهم دادن.  37چشمم دوباره روی لیست چرخید. پیدا کردن اسمش تو یه لیست 

برام اون لحظه مهم نبود که چطور قبول شده فقط برام این مهم بود که یه بار دیگه بهم ثابت کرده بود که اگه حرفی 

کرده بودم برا اثبات عشقش یه سال پیش چه شرطی گذاشته بودم ولی اون بزنه پاش وای میسته. که من فراموش 

فراموش نکرده بود. حاال با اون لبخند شیرینش جلوم نشسته بود و ثانیه به ثانیه دیوونه ترم میکرد با نگاهاش. 

ر با لبخنداش. دلم میخواست هیچ کس نبود و من یه دل سیر نگاش میکردم بغلش میکردم. بوش میکردم. انگا

دیدنش دلتنگی هام بیشتر شده بودن و اون بدترین تنبیه رو برا رفتن من و این شیش ماه دوری پیدا کرده بود. که 

 ببینی و دلت بخوادش و بال بال بزنی اما نتونی حتی دل سیر نگاش کنی. 
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درحقیقت آروم کردن خودم  سرم رو باال گرفتم و برگه ها رو جمع کردم و ثانیه ای از کالس به هوای دادن برگه ها و

 بیرون رفتم. وقتی برگشتم شرایط بهتر بود. 

بعد یه معرفی کوتاه خودم و خوشامد گویی، با اینکه اکثر دانشجوها رو میشناختم ولی باز از روی لیست اسامی رو 

باال برد. و من  خوندم تا همه با هم آشنا بشیم. اسم نادیا رو صدا کردم بی هیچ حرفی و با لبخند تنها دستش رو

 تونستم یه بار دیگه زل بزنم به چشمای شیطونش.

تمام طول کالس صندلیش رو میچرخوند. انقدر که اواخر کالس عصبی شدم و از صندلیم بلند شدم و پشت صندلیش 

 ایستادم و در حالیکه پشتی صندلیش رو محکم گرفته بودم تا تکونش نده ادامه درس رو دادم.

 

شت سرم وایساده بود و اون عطر گس ادوکلنش قلبم رو به تاپ تاپ انداخته بود و دستام میلرزید. پیمان درست پ

دلم میخواست بغلش کنم. همون جا. همون لحظه. ولی نمیشد و در نهایت فقط تکیه دادم به صندلی تا اینجوری 

ی فاصله گرفت و برگشت به بیشتر بهش نزدیک بشم. ولی اون با تکیه دادن من به پشتی صندلی سریع از صندل

طرف یکی دیگه از صندلی های پسرها و دستش رو گذاشت روش. صندلی درست روبروی من بود و میتونستم 

نگاهش رو ببینم که با حرکت من رو صندلی بهم هشدار داد که یعنی چرخ چرخ بسه. ولی کو گوش شنوا. کلی مانی 

کنفرانس و صندلی هاش و چرخ چرخ زدن حاضر شده بودم سر اون جونم رو گرفته بود و من فقط برا خاطر این میز 

کالس بشینم. هنوزم سر کالس نشستن برام کسل کننده ترین کار ممکن بود. حتی با وجود اینکه پیمان استادش 

 بود. 

ک و باالخره آقا رضایت داد و کالس رو تموم کرد و منم که مثه این از زندان خالص شده ها دویدم سمت کالس باب

سارا. قرار بود با هم بریم نسکافه بخوریم و عدسی. آخه هوس عدسی های دانشگاه رو کرده بودم و صد البته هوس 

یه نسکافه که تو دلهره بابک و سارا از ریختنش بخورم و بخندم. بابک و سارایی که حاال نامزد بودن و منتظر تا پایان 

 د ازدواج کنند. خداییش به هم میومدن. براشون خوشحال بودم. نامه هاشون رو بدن و مدرک شون رو بگیرن و بع

نادیا با میتونید بفرمایید من مثه فشنگ از رو صندلی پرید و من چشم دوختم بهش. چشم دوختم به زنم. به دختر 

شیطون خودم با همون چشمای سبز جنگل و لبهای پر خنده.با همون روپوش کوتاه عروسکی با آستین های نیمه. 

مون شلوار گرمکن. همون کوله پشتی خاک گرفته. نگاهم بی اختیار به سمت پاش چرخید و منتظر حرکتش شدم ه

که اون بی خیال و خندون با قدمهای بلند به طرف در کالس رفت. باید خیلی دقت میکردی تا کمی خطای راه رفتن 

رومی رو لبم نشست. خیالم راحت شد. پای چپش رو میفهمیدی. نگام رو کفش ورزشی مشکیش ثابت شد و لبخند آ

اون دیگه مشکلی رو اون پا نمی دید. اراده اش ستودنی بود. همون نادیا بود. سرش رو باال گرفته بود و با افتخار بهم 

 چشم دوخته بود و رفته بود.

روی صندلی بوفه  پام یه کم درد میکرد از فشاری که تمام مدت بهش داده بودم امروز. برا همین ترجیح دادم بشینم

و داشتم تو سر و کله سارا میزدم و سر به سر بابک مثال زن ذلیل میگذاشتم که صدای تلفنم بلند شد. با دیدن عکس 

 پیمان رو گوشیم نیشم تا بناگوش باز شد و بابک برام دست گرفت و تو خنده های اون دو تا صدای من گم شد.

 ا یه کم سر کالس بگو بخند آدم دق نکنه. حوصله ام سر رفت بابا.به به سالم همسر گرامی. میگم تو رو خد -

تبریک میگم خانوم خانوما. رو سفیدم کردی حسابی. فکر نمیکردم اینجا ببینمت. باورم نمیشه نادیا. بدو بیا اتاقم.  -

 بدو تا شیرینیت نقده بگیرش که برسیم خونه یه خبرای دیگه ست.
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 چه خبرایی؟ -

 اید بگی خانوم راد. منتظرم زود بیا.نمیدونم تو ب -

 به ناچار از بابک و سارا جدا شدم ولی از عدسیم نمیشد بگذرم برا همین با عدسیم راهی دفترش شدم.

پیمان مهلت نداد بهم. از در وارد نشده از رو صندلیش بلند شد و به طرف در اتاق رفت و در رو بست و قفل کرد و به 

عد تو آغوشش بودم. باورم نمیشد انقدر دلتنگ این گرما باشم ولی بودم. دلم میخواست تمام طرفم اومد و ثانیه ای ب

اون دردایی که تنهایی کشیدم رو تو بغلش از یاد ببرم. دلم اون آرامش گم شده ام رو میخواست. عذاب وجدان تازه 

تا داد و دعوای پیمان از خودم گرفته اومده بود سراغم و من پشیمون از اینکه اینهمه محبت و گرما رو به خاطر دو 

 بودم.

 

نادیا رو محکم تو بغلم میفشردم و بو میکردم. میخواستم آروم بشم. خستگی از تنم بره. تازه بعد شاید پنج دیقه که 

 تو بغلم بود احساس کردم معذب و وول وول خوران تو بغلمه. 

 چیه نادیا؟ دو دیقه آروم بگیر. -

وام آروم بگیرم ولی این عدسی نمیذاره. هم داغه هم چشمک میزنه. بابا مردم انقدر به جان خودم میخ -

 چشمک زد بهم. بذا یه قاشق بخورم.....

خندیدم. بلند خندیدم. همون نادیای خودم بود. ساده و کف دست. بچه. هوس کرده بود و حاال دهنش آب افتاده 

ذارم. قاشق رو پر کردم و تا نزدیک دهنش رفتم و بعد سرم بود. ظرف رو ازش گرفتم و دلم خواست سر به سرش ب

رو به صورتش نزدیک کردم و قاشق رو تو دهن خودم گذاشتم و قورت دادم. میدونم انتظارش رو نداشت اونم از 

من. برا همین دهنش باز مونده بود هنوز و من با خنده و بوسه آرومی لبهاش رو بستم که به خودش اومد. کاسه رو از 

ستم کشید و دستش رو به طرف قاشق دراز کرد که دستم رو عقب بردم و گفتم خرج داره. ولی اون بهم خندید. د

بلند خندید و گفت که خرج داره؟ بعد کاسه رو به لبش برد و با ظرف یه مقدار عدسی رو خورد. باید حدس میزدم 

من یادم افتاد که چقدر بی فکر بودم که سر  باج نمیده. بعد آروم روی صندلی کنارش نشست و پاش رو دراز کرد و

 پا نگهش داشتم.

نشستم کنارش و با لبخند چشم دوختم بهش و قاشق قاشق عدسی رو تو دهنش گذاشتم و با لذت خوردنش رو 

تماشا کردم. خوردنش که تموم شد چشم دوخت بهم و باالخره سوالی که شیش ماه پیش باید میپرسید رو ازم 

 پرسید:

 منو تنها گذاشتی و رفتی کیش؟ چرا  -

 همون موقع بهت گفتم یه ترم منتقل شدم پردیس. -

 چرا منو نبردی؟ حتی بهم یه تعارفم نکردی. حتی نبومدی خدافظی. -

 دستم رو آروم زیر چونه نادیا گذاشتم و سرش رو رو به خودم گرفتم و چشم دوختم تو چشماش و:

 دمت؟باید میومدم؟ باید با خودم میبر -

خوب میشناختم نادیام رو. وقتی چشم میدوختم بهش سرش میرفت نمیتونست دروغ بگه. برا همینم سرش رو پایین 

انداخت و هیچی نگفت. اما دلم میخواست همه کدورت هامون رو همینجا بذاریم زمین و وقتی پا تو خونه مون 
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کف دست. سرش رو باال گرفتم و زل زدم بهش و  میذاریم هیچ نگفته ای نداشته باشیم. پاک از در بریم تو. مثل

 سوالم رو دوباره پرسیدم. اینبار به زبون اومد

تو میدونستی نه؟ تو همه اون نیمه هوشیاری هام این بوی گس تو بود که کنارم بود. دستای تو بود که تو  -

 دستام بود. آره؟

ه کف دست. یعنی من انقدر بد رفتار میکردم باهات که حقم بود این غریبگی ها؟ مگه قرار نبود یه رنگ باشیم. مث -

 ترسیدی بهم بگی؟ این حقم نبود نادیا. قبول داری؟

 ببخشید پیمان. قول میدم بار آخر بود. قول. -

نمیخوام قول الکی بهم بدی. میخوام فقط این شیش ماه تو یادت بمونه. دفعه بعد شیش ماه میشه یه سال. بعد  -

بیشتر تا از هم دور بشیم. با هم غریبه بشیم و از هم دلزده. پس هر دو مون یادمون نره این شیش  همینجور بیشتر و

 ماه. باشه؟

 باشه. -

 

نادیا دو ساعت بود که صداش رو سرش انداخته بود و دیگه داشت کالفه ام میکرد. حاضر بودم صدای اون آهنگای 

این بحث رو کش نده. دیگه ظرفیت نداشتم. از صبح که باالخره اعصاب خراب کنش رو تا عرش اعال ببره ولی دیگه 

قرار شده بود کمند بیاد خونه مون تا با هم به یه نتیجه برسیم نادیا داد زده بود، جنجال کرده بود، هزار جور بد و بی 

 راه به این کمند بیچاره گفته بود. دهنم باز میکردم حرفایی میزد که دود از سرم بلند میشد.

 نادیا خواهش میکنم تمومش کن. به خدا دیگه کشش ندارم. پا میشم میرم از خونه ها. -

چیه؟ مگه دروغ میگم؟ دختره عوضی. یکی نیست بگه تو که تکلیفت با خودت معلوم نیست غلط کردی با  -

 مانی دوست شدی.

 نادیا بس کن. به من چه. به تو چه. -

 ده هم جنابعالی. واهلل فعال که هم به من ربط پیدا کر -

 چه ربطی پیدا کرده؟ -

چه ربطی؟ روتو برم. انگار احمقم نمیفهمم چرا هی از کمند طرفداری میکنی. منم باشم دوست چندین ساله ام رو  -

ول نمیکنم بچسبم به یه غریبه. میگم گور بابای مانی. ولی کور خوندین. جفتتون کور خوندین. تو که میدونی مانی 

 ی داره. نمیذارم داغونش کنه. به قران کوتا نیاد خودم زندگیش رو به هم میزنم.برام چه حکم

نادیا دیگه زیادی داری دخالت میکنی. نه به من ربط داره نه تو. مانی خودش از پس خودش و زندگیش بر میاد  -

 پس دخالت بیجا نکن. اصال من و تو چه خبر داریم دوستی اونا چه جوریه؟ 

م؟ چرا خودت رو به خریت میزنی؟ یک سال و خورده ایه که با هم دوستن اونوقت تو میگی چه خبر داری -

دوستیشون چه جوریه؟ مانی از وقتی من یادمه نگاه به یه دخترم نکرده بود تا سر و کله این کمند خانومتون پیدا شد. 

. با کسی که ماشاال آوازه خوش عوضی کیف و ددراش رو با مانی رفت حاال فیلش یاد هندستون کرده. اونم با کی

نامیش از در و دیوار شنیده میشه. تو ببین چیه که دخترش هم آمار دوست دختراش رو داره و راجع بهشون نظرم 

 میده. یعنی اون پسره انقدر سر تر از مانیه؟ 

 نادیا تمومش کن. زندگی خودشه. خودش میدونه چه تصمیمی میگیره. -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تقلب 

3 6 1  

 

 هست. درسته مانی خفه خون گرفته ولی من نمیذارم باهاش بازی کنه.  نه آقا زندگی مانی هم -

با صدای آیفون تقریبا به طرف در حمله کردم تا بلکه نادیا هم تموم کنه جنجالش رو. در رو زدم و خودم روبروی در 

آسانسور بیرون اومدن یه  باال ایستادم و منتظر تا کمند از در تو بیاد. اما با دیدن کمند و مانی که دوش به دوش هم از

لحظه هنگ کردم. کم کم داشتم خودم هم به حرف نادیا میرسیدم. خیلی رو میخواست که با مانی بیاد و بخواد بشینه 

در مورد امیر و عشق دوباره زنده شده اش حرف بزنه و ازم بخواد که مامان باباش رو راضی کنم. هر چی بود ترجیح 

ظر کنم چون من هم از رابطه خصوصی مانی و کمند چیزی نمیدونستم و حق دخالت دادم اول بشنوم بعد اظهار ن

 نداشتم.

اما نادیا هنوز از در تو نرسیده اخماش رو تو هم کشید و با نگاهش کمند رو آنچنان نشونه گرفت که از ترس زبون 

 کوت حرفی نمیزنه. باز کردنش سریع خودم رو پشتش رسوندم و با فشار بازوهاش بهش حالی کردم که جز س

مانی منتظر وایساد تا کمند روپوشش رو در بیاره و بعد با یه لبخند و سالم و احوال پرسی گرم با من و نادیا روی مبل 

 دو نفره ای نشست و با دست به کمند هم اشاره کرد تا کنارش بشینه و بعد رو به نادیا و با لبخند گفت:

 میزنی؟ نکنه داشتین دو تایی کشتی میگرفتین؟ احوال نادیا خانوم. چیه نفس نفس -

 هه هه. خندیدم. واقعا که. -

 مانی ناگهان جدی شد و چشم دوخت به نادیا و ثانیه ای بعد عصبی و در جواب نادیا ادامه داد:

 واقعا که چی؟ منظورت چیه نادیا؟ -

 بهش نمیگی؟ منظورم چیه؟ آره؟ چرا الل شدی؟ چرا صدات رفته ته حلقت؟ چرا هیچی -

کمند نگاهش تلخ بود و سرش پایین و حس میکردم شونه هاش میلرزه. مانی دستش رو آروم پشت شونه های کمند 

 گذاشت و نگاه خسته و عصبیش رو به نادیا دوخت و:

 چرا باید چیزی بهش بگم؟ البته هر چی که باید بهش میگفتم رو گفتم. دیگه خودشه که باید تصمیم بگیره.  -

 تو حالت خوبه؟ پس تو چی؟ یه سال باهات بازی ک..... -

 مانی نذاشت حرفش رو ادامه بده و بین حرفش پرید و دوباره:

نادیا نادیا هیچی نگو. حرفی نزن که بعد پشیمون بشی. تو چی میدونی که داری قضاوت میکنی؟ هان؟ ما یه سال با  -

دلیل عشق و دوست داشتن نیست. من اگه با کمند یه سال رفتم هم دوست بودیم. با هم میرفتیم میومدیم ولی این 

 اومدم با تو حداقل ده برابرش رفتم اومدم پس یعنی باید روزی که تو عاشق پیمان شدی محکومت میکردم؟ هان؟

 اما اون فرق میکنه. تو پسر عموی منی. چه ربطی داره؟ -

عمو دختر عمویی رو دیدی که انقدر به هم وابسته  نادیا بس کن. پسر عموی منی هم شد توجیه؟ کدوم پسر -

باشند؟ اگه بخوای از رابطه من و کمند چنین برداشتی کنی باید از رابطه من و خودت صد برابر غلیظ ترش رو 

 برداشت کنی.

 باالخره مانی زبون باز کرده بود. خوشحال بودم چون باالخره میخواست دردش رو بگه. خودش رو خالص کنه. شاید

 این بهترین راه برا آروم شدنش بود. وقتش رسیده بود.

مانی یه مکس طوالنی کرد و درست زمانیکه دوباره دهن باز کرد آیفون به صدا در اومد و من از روی مبل بلند شدم 

بود. در و مانی هم کالمش رو قطع کرد و نادیا هم با بهت به مانی خیره شد و کمند هنوز سر به زیر نشسته بود. آریانا 

 رو زدم و در باال رو هم باز کردم. به ثانیه نکشید که آریانا با یه اخم غلیظ از در تو اومد. خنده ام گرفته بود. 
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کمند بعد از هشت سال دوباره با دیدن امیر تو دفتر من و اونم کامال تصادفی و تو یه نگاه عاشق شده بود و مریم رو 

کلی نداشت و حتی تمام بلبل زبونی های دختر بچه و آمار دوست دخترهای یادش رفته بود. دختر امیر براش مش

امیر رو دادنش هم بی تاثیر شده بود و حاال تنها مشکلش مخالفت خونواده اش شده بود. مانی سکوت کرده بود و 

کر میکردم حاال دست تو دست کمند روی مبل نشسته بود و میخواست زندگیش رو برا نادیا بشکافه و آریانایی که ف

دیگه بیرون گود نشسته تر از اون وجود نداره با یه اخم غلیظ روبروی در و زل زده به کمند ایستاده بود و نادیا 

 داشت سنگ همه رو با هم به سینه میزد.

 با ورود آریانا نادیا سری تکون داد و اینبار با غیض رو به مانی زمزمه کرد 

 خوب؟؟؟ داشتی میگفتی.  -

 رو زدم.  حرفام -

نه کامل نزدی. تازه به جاهای جالبش رسیده بودیم. میشه بفرمایید پس اگه رو حساب پسر عمویی همیشه  -

 کنار من نبودید رو چه حسابی بوده؟

 رو همون حسابی که کنار کمند بودم. -

ن و دیوار شنیدن نه از مانی منو نپیچون. خودت خوب میدونی من نه از سیاست چیزی حالیم میشه نه از به در گفت -

 تو لفافه حرف زدن. پس رک و پوست کنده حرف بزن تا حالیم شه.

وقتی بیست سالم بود عاشق شدم. عاشق دختری که حاضر بودم جونمم براش بدم. یه دختر بچه تخص و شیطون  -

البته حقم داشت. انقدر که که از دیوار راست باال میرفت. تازه رفته بود کالس اول و دیگه فکر میکرد خیلی بزرگه. 

مامان باباش بهش میگفتن تو دیگه بزرگ شدی. باید خودت همه کارت رو بکنی. خیلی در حقش زور میگفتن ولی 

باعث شد محکم بشه. زود بزرگ بشه. تنها کاری که ازم بر میومد از دور مراقبش بودن و کمک کردنه بهش بود. اون 

م. اون عاشق شد و من براش آرزوی خوشبختی کردم. پا پیش نذاشتم. میدونی بزرگ شد و من و آریانا هواشو داشتی

چرا؟ چون عشق با یه جرقه تو یه لحظه یه آن میاد سراغ آدما. ولی زوری نمی یاد. اون دختر با یه نگاه عاشق شده 

هش عوض بود. عاشق کسی که به ظاهر بزرگترین دشمنش بود. کسی که دستش رو رو کرده بود. وقتی رنگ نگا

شد، خواهرم شد. دیگه نگاه کردن به چشماش گناه شد. به شوهرش گفتم. همه چیز رو گفتم حتی بهش گفتم بخواد 

میرم جایی که حتی یه ثانیه هم فکر نکنه سایه ام رو زندگیشه و چشمم به ناموسش. اما مرد بود طرفم. خیلی مرد 

 داره که تا پای جون پشتش باشه. بود. بهم لبخند زد و گفت خوشحالم که زنم یه برادری 

سال  20مانی هنوز داشت حرف میزد و نادیا گیج نگاهش میکرد. حقم داشت. رازی رو داشت میشنید که تو این 

یکبار هم به مغزش خطور نکرده بود. آروم از روی مبل بلند شدم و کنار نادیا نشستم و تو آغوشم گرفتمش و من 

واقعا حس میکردم کالفه ست. اما باید اینو به نادیا میگفت. خودم خواسته بودم بهش  ادامه دادم کالم مانی رو. چون

 بگه و اون بهترین زمان رو انتخاب کرده بود. 

 

وقتی مانی بهم گفت چه احساسی بهت داشته اول داغون شدم. برام سخت بود قبول حرفاش. فکر میکردم اومده بهم 

ریف کل ماجرا بهم گفت سپردمش به تو. بیشتر از چشمات مراقبش باش. نذار بگه رامو بکشم و برم ولی بعد از تع

یه خوار به چشمش بره و بدون هر لحظه و هر جا کمک بخوای ازت دریغ نمیکنم و جونمم میدم چون تو انتخاب 

 بهترین کس ام هستی و برای منم بهترینی. 
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ات رو بردم بیمارستان و حتی جرات نگاه کردن به مانی با تو عقد کردم و چند ساعت بعد اون بال سرت اومد. مرده 

رو هم نداشتم. چی میگفتم بهش. که تمام زندگیت رو سپردی بهم و من اینجوری مواظبش بودم؟ میفهمیدم درد 

میکشه. دیوونه شده بود. ولی تو اون شرایط هم پشتت وایساد. پشت منم وایساد. دستم رو گرفت و بلندم کرد. اگه 

پا نمیشدم ولی مردونگی رو در حقم تموم کرد و تو سخت ترین لحظه ها بهم ثابت کرد که بیشتر از دو تا نبود سر 

چشمم میتونم بهش اعتماد کنم. نگاهش پاک بود. بارها زیر نظر گرفتمش. بارها وقتی کنارت بود خواستم امتحانش 

 رفت. نگاهش جز نگاه برادر نبود.کنم ولی حتی یکبارم به خطا نرفت. دستش جز نوازش برادرانه باال ن

وقتی با مامانت رفتی که ازم دور باشی اینبار من بودم که تو رو بهش سپردم و حقا که باز بهم ثابت کرد که روش باید 

قسم بخورم. بهم گفت به کسی که دوستش داره قسمش دادی که به من حرفی نزنه از افتادنت ولی حقم بود بدونم 

اهری که وظیفه اش بوده به شوهرش بگه زنت مشکل داره. بهم گفت پیشت باشم ولی به چون تو خواهرشی. خو

 احترام قسم تو بروز ندم چیزی رو. تا عمر دارم مدیونشم.

 مانی حرفم رو پی گرفت و رو به نادیا:

حاال باید به بهترین دوستم که عاشق یکی دیگه ست چی بگم به نظرت؟ خودخواهی نیست بهش بگم  -

 ش نداشته باشه؟ نره دنبال عشقش؟ دوست

بعد از این حرف آروم دستی پشت شونه کمند کشید و بی هیچ حرفی از روی مبل بلند شد و برای آخرین بار چشم 

 دوخت به کمند و:

کمند برای آخرین بار بهت میگم امیر لیاقتت رو نداره. امیر لیاقت اینهمه پاکی و سادگی روح و جسم تو رو نداره.  -

میگم من لیاقتت رو دارم. نمیخوام فکر کنی برا خاطر خودم این حرفا رو میزنم. برا من گذشتن سخت هست ولی ن

میگذرم اما دلم نمیخواد کسایی که تو زندگیم ازشون میگذرم یه روز غم رو تو چشماشون ببینم. پشیمونی رو بخونم. 

 پس اگه رفتی پشیمون برنگرد. هیچوقت.

 ت و ثانیه ای بعد صدای به هم خوردن در نشونه رفتنش از خونه بود.بعد آروم از حال رف

 

با رفتن مانی، نادیا تقریبا مات روی مبل و تو سکوت کامل فرو رفت. کمند برای ثانیه ای به من چشم دوخت ولی قبل 

 از دهن باز کردن، آریانا عصبی روبروش ایستاد و شروع کرد به حرف زدن:

چیه؟ گاهی باید از عشقت بگذری. تو خودت نابودش کنی. میدونی چرا؟ چون بعضی عشق ها  کمند خانوم میدونی -

عاقبت ندارن. خودمون میدونیم آخرشون به کجا میرسه ولی میخوایم خودمون رو گول بزنیم و چشمامون رو ببندیم 

مریم. مریمی که روزی با ولی فکر میکنی تا کی میتونی چشمات رو ببندی؟ منم عاشق شدم. خوب میدونی عاشق کی. 

عشق تو و پی هوس رفته بود. چشمام رو بستم چون الاقل سرش به سنگ خورده بود و دوباره اون راه رو نرفته بود 

ولی در نهایت یه شب که تنها الی چشمم رو باز کردم حقیقت مثه پتک تو سرم فرود اومد. حاال عشق تو جلوت 

کمال میتونست داشته باشه ولی هوسش جلوتر از مثال عشقش بود. نه یه بار نه وایساده. همون عشقی که تو رو تمام و 

دو بار چندیدن و چندین بار. بارهایی که نتیجه اش دو تا بچه ست. یه پسر و یه دختر. پسرش رفت و امیدوارم 

بچه تو به چشم خوشبخت بشه ولی دخترش کنارشه. همون دختری که فردا به تو شاید به چشم زن بابا نگاه کنه. به 

دشمن نگاه کنه. به چشم یه مزاحم که جاشو گرفته. میخوای تا ابد چشماتو ببندی؟ گوش هات رو بگیری؟ فکر 

کردی اگه فردا بریدی کی پشتت می ایسته؟ فکر میکنی تو آخرین زن زندگیش میشی؟ نمیدونم تویی که باید 
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اینکه وقتی نادیا برای مانی شد خواهر، رنگ چشماش  تصمیم بگیری ولی من اومدم فقط یه چیز رو بهت بگم. اونم

برگشت. درست رنگ چشمای من امروز شد. ولی وقتی دیشب دیدمش رنگ چشماش دیگه مانی دیروز نبود. 

میفهمی حرفام رو. مطمئنم تو هم نگاه آدم عاشق رو میفهمی. مانی مرد بزرگیه. میگذره ولی هر بار که میگذره داغون 

یت رو ببینه سر پا میشه. فکر میکنی خوشبخت میشی؟ اگه با امیر خوشبخت میشی برو چون مانی تر میشه. خوشبخت

داغون نمیشه ولی اگه یه درصدم فکر میکنی که خوشبخت نمیشی نذار گناه داغون کردن وجود مانی گردنت بیفته. 

 جواب پس دادنش سخته. خیلی سخته. 

 

در رو بست و رفت. من موندم و نادیای مبهوت و کمند کالفه. چاره ای  آریانا حرفاش رو زد و ثانیه ای بعد اونم

 نداشتم جز اینکه کمند رو هم ردش کنم تا ببینم نادیام رو چیکار کنم. رو کردم به کمند و سکوت رو شکستم:

دارم. تصمیمت چیه؟ واقعا امیر رو میخوای؟ اگه انقدر عاشقشی پس حتما تا تهش رو هم فکر کردی. من حرفی ن -

راضی کردن مامانت با من ولی بهت یه پیشنهاد دارم. اونم اینکه تا پنجشنبه صبر کنی. اونم دعوته مهمونی. هر 

تصمیمی داشتی میتونی پنجشنبه بهش بگی. ولی نظر من اگه هنوزم برات مهمه و هنوزم بهم اعتماد داری باید بگم 

 بازم خودت میدونی.مانی مردیه که میتونه خوشبختت کنه. چون مردِ. ولی 

 نادیا باالخره سکوتش رو شکست و رو به کمند با بغض زمزمه کرد:

 تو هم مانی رو دوسش داری مگه نه؟ -

کمند تنها تو سکوت به نادیا نگاهی کرد و ثانیه ای بعد خونه مون بود و من و نادیا تو آغوشم. نادیایی که اونشب 

 ی بهم گفت:سکوت کرد و اشک ریخت و تو خواب و بیدار

 من نمیدونستم مانی.... من مثل آریانا بود برام... من.... من.... -

شش هیچی نگو. هر چی بوده گذشته و حاال مانی همون برادریه که همیشه فکر میکردی. بهش همیشه احترام بذار  -

 و فقط براش آرزوی خوشبختی کن. اون مرد بزرگیه.

من حاال باز تنها بودم و تو تنهاییم داشتم با خدای خودم حرف میزدم. همون  ساعتها پیش پیمان خوابش برده بود و

خدایی که یه روز سرش داد زده بودم و بهش پشت کرده بودم ولی اون پشتم مونده بود. دوباره خنده رو مهمون 

بودم و درد  لبهام و گرمی رو مهمون خونه ام کرده بود. و من شرمنده بودم. منی که همیشه فقط خودم رو دیده

هیچکس رو ندیده بودم. درد مانی هم درد بود. دردی که من ندیده بودمش. درد آریانا هم درد بود. اما اونم ندیده 

بودم. و حاال میفهمیدم درد کمند چقدر بزرگه. حاال وقتش بود که درد اونا رو ببینم. خود بینی بس بود. اون شب با 

درد عزیز ترین هام باهاش حرف زدم و ازش خواستم در جواب تمام  خدای خودم حرف زدم. درد دل کردم. از

پشت کردنام و نفرین کردنام و فریادهام یه بار دیگه بزرگی کنه و دل عزیزترین هام رو شاد کنه تا همه مون دوباره 

همون خدای همیشه بخندیم. تا خنده رو رو لبای مانی ببینم و آروم بگیرم. آره منه خودخواه باز رو انداخته بودم به 

 صبور و بزرگم. همون که خطاهام رو ندید گرفته بود و جواب های رو با هوی نداده بود.

 

.......... 
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سالن تو سکوت کامل فرو رفته بود و همه سرها روی ورق هاشون بود. انتهای سالن ایستاده بودم و زیر چشمی پیمان 

میکردم. با باال رفتن دست یکی از دانشجوها ناچار نگاه از پیمان  رو نگاه میکردم و خاطرات سالها پیش رو مرور

 گرفتم و به طرف صندلی رفتم و کنار پای شر ترین دانشجوی کالسم ارغوان خم شدم تا سوالش رو جواب بدم.

روی برای ثانیه ای سنگینی نگاه پیمان باعث شد سرم رو به طرفش بلند کنم ولی نگاهش به ارغوان بود. ثانیه ای 

ارغوان دقیق شدم و بعد از پاسخ دادن به سوالش که تقریبا اصال سوال نبود از کنارش دور شدم و به طرف پیمان 

رفتم که پیمان مثل برق از کنارم رد شد. مسیرش رو با چشم دنبال کردم. مقابل صندلی ارغوان ایستاد و دوباره 

چشمم نشست. خاطرات زنده شدن. انگار این من بودم نه همون طعم گس تو بینیم و همون اخم عمیق سالها پیش تو 

ارغوان. اخمی که حاال روی ارغوان نشسته بود. ارغوانی از جنس من. لبخند زدم. لبخندی پر رنگ و آروم. به طرف 

 ارغوان و پیمان رفتم و با صدایی آروم رو به پیمان:

 رن.دکتر راستین تو سالن بیرونی یکی از دانشجوهاتون سوال دا -

بعد نگاه ملتمسم رو به چشماش دوختم و وادارش کردم به خروج از کالس و مقابل ارغوان دستم رو دراز کردم و 

 برگه رو ازش گرفتم و با صدای آروم و لبخندی مطمئن:

 تقلب رو بو میکشه. یه روز منم خدای تقلب بودم ولی ازم تقلبم رو گرفت. اول گفت بهتره برگه ام رو بدم. دست -

 نصیبم شد. تا برنگشته برو. 3925کم گرفتمش و عاقبت یه خط قرمز و یه 

 ارغوان بی هیچ حرفی رفت و چند دیقه بعد پیمان کنارم ایستاد و با لبخندی محو و نگاهی دلخور:

 بازم تقلب؟ داشتیم؟ -

 یاد خودم افتادم. نذاشتم اشتباه منو تکرار کنه.  -

ز کنارش رد شدم به طرف انتهای سالن و بعد نگاهم رو با لبخند مهمونش کردم و در بعد شونه ای باال انداختم و ا

 جواب لبخند شیرینش رو هدیه گرفتم.

 

...... 

 

و حاال تو این سکوت و خنکای پاییزی این منم نادیا راد استادیار حقوق خصوصی و در حال کار کردن روی تز دکترام 

ر حال قدم زدن روی جدول کنار ته دنیامون. همون جدولی که یه روزی برای دست تو دست شوهرم پیمان راستین د

اولین بار روش راه رفته بودیم. راه میریم و تو سکوت و با نگاه و فشار دستامون با هم حرف میزنیم. از فردا. از 

ون هم با زنش یا روزی که دختر یا پسرمون هم با ما اولین قدم هاش رو روی این جدول راه بره. و شاید روزی ا

 شوهرش و شاید مثل پدرش با کت و شلوار یا مثل مادرش با گرمکن روی همین جدول راه بره و بخنده.

ساله کمند و مانی میاد که با اصرار میخواد مثل من و پیمان از  0کنارمون صدای غر غر ها و جیغ جیغ های مینو دختر 

 نو و مانی به من و پیمان مانعش شده.روی جدول راه بره اما چشم غره های کمند به می

پشت سرم آریانا فارغ و خندان و دست در جیب راه میره و هنوز دنبال نیمه گم شده اش میگرده. نیمه ای که شاید 

 همین امشب پیداش کنه و شاید.....

 م:با حرکت سریع آریانا که در حال دویدن از کنارمون میگذره صدامو کمی بلند تر میکنم و میپرس

 کجا؟ چی شد آریانا؟ -

 دختره دیوونه رفته درست لب پرتگاه چرخ چرخ میزنه. یه سنگ از زیر پاش در بره با مغز رفته تا ته. -
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پیمان نگاه خندانش رو به من میدوزه و ثانیه ای بعد دختر مبهوت رو میبینم که به آریانا و دست گره خوردش دور 

بی دغدغه ای روی لبهاشه و نگاه پر غضب آریانا که چشم از دختر بر  شونه هاش خیره شده و لبخند محوی و

 نمیداره. 

 شاید همون دختر باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

انتهای جدول پیمان نوشیدن یه فنجون قهوه رو پیشنهاد میده و من با لبخند چشم میدوزم به بستنی دست مینو که از 

یه دستم بستنی قیفی چند رنگ و دست دیگه ام لیوان قهوه نیمه برگشته و کمند و مانی باج گرفته و دقایقی بعد تو 

 تو دست پیمان چند برگ دستمال کاغذی و روی لبش یه لبخند پر رنگ و تو نگاهش دنیایی عشق نشسته.

 

 پایان

 

 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

 
رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


