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  ::.ساخته و منتشر شده است ) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 

:فصل اول 

 انیبا تعجب نگاهش را م. به دنبال هم روان شوند عتریباعث شد گام ها سر دیرس یرگ به گوش مخانه باغ اقا بز يهمهمه که جلو يصدا

.گرداند یشده بودند م ختهیاو وارید يکه رو یاهیس يپرده ها

!؟... پدر بزرگ داشته باشد دیگنج یباورش هم نم در

.او مرده است نکیاست اما ا بود پدر بزرگ داشته دهیو چهار ساعت فهم ستیب یدر ط نکهیتر از همه ا بد

داشت بفهمد چقدر  یمغموم پدر سع يمادر و چهره  سیخ يوچهره  ختیر یبا نگاه به برادرش برنا که ارام اشک م. را فوت کرد نفسش

.ودال اقل ب ایباورش کند که هست  دیبا ستیو حاال که ن... که حاال مرده است یپدر بزرگ... پدر بزرگ داشتن  کیاست که  یواقع

.شناخت یمرد را م نیکه انگار او ا ستیگریچنان م برنا

؟یدونستیتو م: دیپرس رگوششیز اهسته

...میکه ما از تهران رفت يبود کیکوچ یلیخ.... ستین ادتیتو ... اره: را پاك کرد وگفت  شیاشکها برنا

وقت  چیه نکهیو ا. شدیمحسوب م شیها یهمکالس نیار بافتخ کی شیشناسنامه اش که صادره از تهران بود برا شهیهم. دیکش یاه بلوط

...بود شیها ازیاز امت گرید یکینداشت هم  يرازیش يلهجه 

به تهران امده بودند رازیکه از ش روزیاش که از ظهر د یتوجه به خستگ یحال ب نیا با

.در تنش مانده بود وارد خانه باغ شد و

فضا هم . درختان لخت بودند. زدیم ادیفر يادیبودنش را ز ز،ییپا. ستینگریامد و به باغ م یبرنا راه م يرا باال داد و هم پا شیپالتو ي قهی

.و سرد بود اهیروح و س یب

سر . بود ستادهیا یجو گندم يمرد قد بلند با موها کیدر  يجلو. دندیرس یکلنگ یمیقد يساختمان دو طبقه  کیشد تا به  یط یلیطو ریمس

کم بود وخشونت را در چهره اش به رخ  شیابرو با چشمها يفاصله . داشت يا وستهیکلفت و بهم پ يابروها. بود دهیپوش اهیتا پا س

.عبوسش تمرکز نکرد يچهره  يرو یلیامد که خ یو گرفته به نظر م کستهاما انقدر ش. دیکشیم

.دیکم به اغوش کشهم قامت خودش بود او را مح بایبرنا که تقر يبا تماشا. دیبه سمتشان چرخ مرد

...پسرم يچه قدر بزرگ شد: گوش برنا گفت ریز مرد
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...عمو جان گمیم تیتسل: گفت يخفه ا يبا صدا برنا

 ینم زیچ چیو دو سال از پدرش ه ستیب. او عمو داشت؟ نفسش را مثل پوف خارج کرد یعنی... بود؟ عمو یبیغر يعجب واژه ! عمو؟

.بگذراند ریسفر را به خ نیخدا اخر و عاقبت ا... عمو کیزرگ دارد که فوت شده پدر ب کیبود  دهیدانست حاال فهم

.با هم نداشتند يشباهت فاخر چیه. بود ستادهیانگار زمان ا. ستینگر یرو به پدرش م مرد

.اش افزوده بود یشانیبه وسعت پ یکم ختنشیکه ر يلخت قهوه ا يموها... شکن بود  نیو پر چ يپدرش با چشمان درشت قهوه ا ي چهره

....خانم حانیر دیخوش اومد: مرد رو به مادرش گفت. اکتفا کردند يمرد تنها به دست دادن ساده ا دو

...غم اخرتون باشه... اقا بهادر گمیم تیتسل: خانم اهسته گفت حانیر

!بهادر بود؟ شینام عمو یعنی بهادر؟

 یصورتش ازسرما به سرخ. گم شده بود یاهیس يدر حجم پالتو فشیکه اندام ظر يا دهیدختر بلند قامت و کش. شد رهیبه بلوط خ بهادر

.زده بود

.دندیدرخش یم ییخرما يابروها ریز...  رهیت يقهوه ا ياش در حصار مژه ها دهیساده اما کش یاب يچشمها

از  یبود که کم رهیروشن وت يو قهوه ا ینگ مشکاز سه ر یبیکه ترک ییو موها یبا پوست روشن و مهتاب... سرباال  يتازه عمل شده  ینیب

 یمشک يچکمه ها... متوسط که ختم صورتش بود يبرجسته و چانه ا يدر انتها لبها... داشت یزده بودند هارمون رونیاش ب یکاله مشک ریز

.اغوش گرفتن او گشود يدستش را برا... بود شیساق بلندش قاب ساق پاها

...گمیم تیتسل: و اهسته گفت تنها دستش را دراز کرد بلوط

: دستش را گرم فشرد وگفت. بلوط مانند برادرش است اصال سخت نبود نکهیا دنیفهم.بودند خیحالتش مثل  یچشمان ب. ماتش برد بهادر

....عمو جان يخوش اومد

!!!به حال جانش يوا. مشکل داشت شیبا عمو. زد يدر دل پوزخند بلوط
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. دندیچرخ یچند زن در خانه م. حلوا و گالب کل خانه را فرا گرفته بود يبو. ت و هر چهار نفر وارد خانه شدنددر کنار رف ياز جلو بهادر

.اغاز نشده است يمشخص بود که مراسم هنوز به طور جد

کجاست؟ يسود... جان دایو: گفت دایرو به دخترش و بهادر

...بها نجامیا:مد که گفتمادرش ا يدر همان حال صدا...  کردیبه بلوط نگاه م دایو

 يبا هق هق خودش را در اغوش سود حانیقدم برداشت ور حانیبه سمت ر... سال ستیبعد از ب. توقف کرد حانیر ياو هم نگاهش رو و

.انداخت

.کردند یم دارید نیچن نیسال ا ستیخواهرانه شان زبانزد خاص و عام بود بعد از ب يزمان رابطه  کیکه  يجار دو

حالت چطوره پسرم؟: زد وگفت يلبخند.... ستیبه برنا نگر يشد و سود دایبا و یمشغول احوالپرس حانیر

.کرد یرا در عرض ادب اجرا م بیترت نیهشت ساله هم بود هم یبود که وقت یهمان. پاسخ داد ریمودبانه و سر به ز برنا

م؟دل زیحالت خوبه عز: گفت زیمحبت ام یبا نگاه. به بلوط مات شد رو

...ممنونم:سرد گفت بلوط

.به خاطر نداشت يزیمشخص بود که چ. باغ و خانه رفتند نیاو تنها دوسال داشت که از ا...  دادیبه او حق م يسود

.بار باز کرد و از نو بست کیرا  شیموها. بلوط کالهش را از سرش دراورد. کردند ییراهنما ییرایرا به سالن پذ جمع

.امد یم نییها پااز پله  یجوان پسر

...اومده یک نیبب... جان دیوح: صدا کرد بهادر

غار  اریگذشت دوست و  دشیکه از د یشخص نیاول. شد رهینشسته بودند خ ییرایکه در پذ يچهار نفره ا یو به جمع ستادیناچارا ا دیوح

...هرچند خودش هم باورد داشت... که هست گفتندیم یعنی. بود نشیرید

.کردیخند نگاهش مبا لب برنا
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است که تازه  يفشرد که انگار جواهر یبهرام انقدر اورا محکم به خود م. کرد کیبهرام سالم وعل شیرفت و قبل از برنا با عمو شیپ دیوح

.بود دهیمحکم او را به اغوش کش نیچن نیکرده است و از ترس از دست دادنش ا دایبدان دست پ

.بود نیجو ساکت وسنگ. کردیم يباز امکیاز دوستانش پ یکیبلوط با . سته بودکنار برنا نش دیوح. گذشت یقیدقا

...دییبفرما: جلو امد وگفت يچا ینیبا س دایو

...عمو جون یش ریپ: و گفت دیخند شیدر رو بهرام

.زد يتنها لبخند دایو

بلوط جون؟ یخوب: بلوط نشست وگفت کنار

...ممنون: به او نگاه کرد وگفت بلوط

...چند سالته دختر عمو: سر حرف را باز کند گفت نکهیا يبرا دایو

!عمو؟ دختر

.زد ينظرش انقدر مسخره امد که پوزخند به

...و دو ستیب: را جمع کرد وگفت شیبرنا به او روان شد ناچارا لبها يکه از سو یبا چپ چپ اما

؟ییدانشجو: تکون داد وگفت يسر دایو

...محض خوندم یمیش... تموم کردم: کالفه جواب داداو  ياز سوالها بلوط

.تکان داد يسر دایو

دست ورومو بشورم؟ تونمیمن کجا م دیببخش: اهسته گفت بلوط

.کرد ییاز جا بلند شد و او را راهنما دایو

...سوم حاج اقاهوشنگ وارسته بود. شدیشروع م ازدهیساعت  یاصل مراسم
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تا انها  کردیم میخود را به اغوش خاك تقد دیانگار با... نداشت  یسال تالش حاصل ستیب... کنند یرش اشتتالش کرد دو پس يعمر رمردیپ

بهادر .پسر کوچکش حضور نداشت  شدیبه خاك سپرده م یوقت چارهیمرد ب... ندازندینظر در چشم هم ب کیسال  يحد اقل بعد از اند

و مردم  يابرو دار يدو برادر بود برا انیکه م یحاال با تمام اختالفات خانوادگ.... دیایسومش حتما ب يکرد وتماس گرفت الا قل برا یبزرگ

.گفتند یمقدم م ریبودند و به مهمانان خ ستادهیدر ا ياجبارا کنار هم جلو يدار

خوشش  دایبود اما از و يسردجوش و  ریادم د نکهیبا ا. گذراند یشناخت را از نظر م یکه اصال نم ییبود و ادم ها ستادهیا دایکنار و بلوط

.امده بود

زار  ينود ساله ا رمردیپ ينبود که برا یاما در هر صورت کس... امد یم يوز وز زنانه ا يصدا یگاه گاه. سکوت مطلق بود شتریب مراسم

.ندازدیچنگ ب واریبزند وبه خود و در ود

دو سه ساعته اش بود تا پدر  يعمو هیشب شتریچهره اش ب. ستینگریمحصور بود م اهینوار س کیو  یکه در قاب چوب یبه عکس بلوط

...خودش

 نیبا ا. دارد لیفام یبود که کل دهیشد که پدر پدرش فوت شده فهم یبا خانه شان گرفته شد و اطالع رسان یکه تماس شیاز چهار روز پ البته

پسر سه  کی. از او بزرگتر بود یده سال. هم داشته باشد دایودارد با  شیکه با دختر خاله ها یتیمیصم دیگنج یهنوز در ذهنش نم... حال

.کودکانه اش نباشد ي هیروح یمراسم باعث خمودگ نیتا ا کردیمادر شوهرش سر م يکه در خانه  شتساله دا

سال  ستیب يبسا حرفهاچه . داشتند یمعلوم بود که از ابتدا هم روابط خوب... شده بودند اقیع یلیخ يمادرش با سود. امد یرفت وم یم دایو

.گفتند یهم م يرا برا

 امدهیتهران ن شتریسر جمع ده بار ب. کند يرو ادهیپ يزییدوست داشت در باغ پا. دانست چه کار کند ینم. حوصله اش سر رفته بود بلوط

...بود زهیو ظاهرش متمدنانه و مدرن پیهرچند ت. بود

...و فرزندانشان شانیو شوهرها يسود يها ياز جمله خواهر... ها بودند يخود. بودند اکثر مهمانان رفته. از هشت شب گذشته بود ساعت

.وبرنا با هم مشغول بودند دیوح

؟یکنینم یخوشگلتو بهم معرف يدختر عمو: امد وگفت دایکنار و الناز

؟يتو کجا بود: زد وگفت يلبخند دایو
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بلوط خانم؟ یخوب:و رو به بلوط گفت ... مخم کار گرفته بود الیبابا خاله سه یچیه: کنار بلوط نشست وگفت الناز

...ممنون:زد وگفت يلبخند بلوط

 گمیم تیتسل.... خان دیوح يمن الناز هستم همسر و دختر خاله ...شدمیباهاتون اشنام يکاش زمان بهتر: دستش را جلو اورد گفت الناز

...فوت پدربزرگتونو

.تکان داد يتنها سر. شناخت یمرد را نم نیفهماند که او اصال ا یم یه زبانبه چ. مرد یداشت از خنده م بلوط

.او وبرنا ومادرش را صدا کرد پدرش

 هیثان کی ینداشت حت یلیشناخت که م یرا نم گرانیبود وانقدر د یانقدر مجلس خشک... کردیذوق نم نقدریدادند ا یرا به او م ایاگر دن واقعا

.هم انجا بماند گرید ي

د؟یمونینم نجایشب ا: وگفت ستادیدر ا يخان جلو بهادر

...هتل میریم: سرد پاسخ داد بهرام

...دیخوش اومد: با حرص جواب داد بهادر

...کنمیخواهش م... بابا: تند خودش را به انها رساند وگفت دیشده بود که وح رهیبه اوخ ظیبا غ بهرام

.دیجویرا م شیها لیبیس بهادر

...میبر:رو به خانواده اش گفت تند بهرام

از عمو وزن . داده بود دیبرنا شماره اش را به وح. پر از اشک بود شانیچشمها يو سود حانیر. کرد یلب از جمع خداحافظ ریز بلوط

.کرد یخداحافظ شیعمو

...به تو داشته باشم ینید خوامینم ...رازیصورت حساب خرج کفن ودفن وحواله کن به ش... میایهفتم نم يبرا: رو به بهادر گفت بهرام

...یونیعمره که به من مد کیتو  ؟یبه من داشته باش ینید يخوایتو نم: گفت يبود به تند ختهیکه کامال بهم ر بهادر

...بهادر جان: تند گفت يسود
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 يخوب مزد برادر... من؟ دستت درد نکنه: گفت دییسا یکه بهم م ییدندان ها يرفته بود را باال امد و از ال به ال نییکه پا يچند پله ا بهرام

....کف دستم یو گذاشت

صدام ... عمر نگهدار پدر بودم  هی... يو پشت سرت هم نگاه نکرد یتو؟ تو که رفت ایمن : فرو کرد وگفت بشیرا در ج شیدستها بهادر

....ومدیدرن

اون موقع که دم از .. يپدر بود يکرده  زیخدا رحم کرده بود عز.. .يذاریمنت هم سرم م... نهیپس هم: وگفت دیکالمش پر انیم بهرام

.....خان داداش يکردیروزاتم م نیفکر ا يزدیفرزند ارشد بودن م

از  يسر... حاال تو ... میاقاجون کرد يبرا ومدیاز دستمون برم يمن و خانواده ام هر کار: تند گفت زدیاش م قهیکه نبض شق یدر حال بهادر

م؟ییقرون دوزار تو هیمعطل  يفکر کرد ؟یکشیبرات خرج کفن ودفنشو حواله کنم؟ تو خجالت نم: تکان داد وگفتتاسف  يرو

... نیشما ببخش: و رو به بهادر گفت.... بزرگتره ... دینکن يزیتو رو خدا ابرور: وگفت دیرا کش نشیاست حانیبزند که ر یخواست حرف بهرام

....میزحمت داد

.تند به سمت در باغ حرکت کرد ییتاسف تکان داد و با گام ها ياز رو يسر بهرام

.انداخت ودنبال برنا و مادرش حرکت کرد یاش نگاه افتهیتازه  يمنقبض عمو يدر لحظات اخر به چهره  بلوط

.باز کرد يدر را با تند بهرام

.بود  ستادهیادر زود باز شده بود ازنگ را فشار دهد ام خواستیکه دستش باال بود انگار که م یدر حال یجوان پسر

.کردیهم به او نگاه م بهرام

 شیدر به موها يبود اما نور چراغ جلو کیهوا تار...  دهیورز یبلند قامت و اندام... خودش است یلحظه فکر کرد جوان کینظر اول  در

.خورده بود

نسبتا برجسته و  يلبها... کوچک  یقلم ینیب... روشن يشت قهوه ادر يچشمها. روشن بود يچراغ قهوه ا يپرتو ریکه در ز ییخرما يموها

.برقرار کرده بود یکوچک که در صورت گردش توازن خاص يچانه ا

...ونداد: اهسته گفت بهرام
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...سالم: کرد وگفت یاهم ونداد

اما بهرام با تمام وجود به اغوشش . انداخته بود نییاز دو طرف پا شینشان نداد دستها یونداد واکنش. دیاراده او را به اغوش کش یب بهرام

.خودش باشد هیشب نقدریحاال توقع نداشت ا. دادندیهمه شباهتش را به او نسبت م میاز قد. دیکش

درسته؟ دیاقا بهرام باش دیش ش ش شما با: اهسته گفت ونداد

.دهد واکنش یلیاما نتوانست خ.... لحظه دلش گرفت که چرا پسرك نگفت عمو کی

...گمیم تیتسل:  ونداد

.کردیداشت به او نگاه م. نگفت يزیچ بهرام

د؟یبر یم فیقدم ما بد بود که تشر: ادامه داد و شمرده شمرده گفت ونداد

...میرفت یم میاره داشت: زد وگفت يلبخند بهرام

...دمتونید... خوشحال ش ش ش شدم : در کنار رفت وگفت ياز جلو يگریتعارف د یب ونداد

سرش را ... دیدیهمه نفرت را م نیدر نگاهش ا یحت. البد انقدر درگوشش خوانده بودند که از او متنفر بود. نگفت يزیچ.دیکش یاه بهرام

.انداخت و از خانه خارج شدند نییپا

.افاقه کرد یکرد ورو به بلوط هم به تک سالم یکوتاه کیخانم و برنا هم سالم عل حانیبا ر ونداد

...خداحافظ: جواب داد بلوط

و به سمت  دیکش یاه... هم دیشا... حق داشت دیشا. لحظه دلش گرفت کیبهرام . کرد و در را بست یخداحافظ عایهم سر ونداد

.حرکت کردند لشانیاتومب

.به شهرشان باز گردنداصرار داشتند همان دم . را عوض کنند شانیپشت فرمان نشست تا پدرش استراحت کند و بعد باهم جا برنا

. کردندیرا در ذهن مرور م يادیوبهرام خاطرات ز حانیاما برنا ور. خسته بود بلوط
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به سمت ... راه به تنش مانده بود یخستگ. داشت بخوابد لیبود اما همچنان م دهیدوازده ساعت خواب نکهیبا ا... امد نییرخوت از تختش پا با

.کرد حمام رفت واب داغ را تا انتها باز

.واز اتاقش خارج شد دیپوش یدوش اب گرم تا پ و شلوارک کیاز  بعد

ا؟یخوریبلوط سرما م: او تند گفت دنیبا د. بود ونیزیتلو يمشغول تماشا برنا

مامان کجاست؟: توجه به حرف او گفت یب بلوط

...نجایا انیم نایشب خاله ا... دیبا بابا رفتن خر: را برداشت وگفت شیچا وانیل برنا

.در حال غش کردن بود یاز گرسنگ... خواستیدلش غذا م. تکان داد و به اشپزخانه رفت يسر بلوط

م؟یبا هم بخور يکردیدرست م يخوب بندر ه؟یچ نیا: شد وگفت دایبرنا پ يکرد سر و کله  یسرخ م سیخودش سوس يکه برا ینیح

..رست کنخودت د يبرو گمشو خودت برا: زد وگفت شیبا ارنج به پهلو بلوط

...هست نیشور خرد کن من حواسم به ا اریکم گوجه و خ هی: در همان حال گفت... زدیتابه را هم م اتیبود و محتو ستادهیسر گاز ا برنا

.برنا چقدر پر رو بود. را باال داد شیابروها بلوط

بود؟ یادرش سر چاختالف بابا و بر:دیخرد کردن گوجه بود که پرس نیدر ح... تکان داد و مشغول شد يسر

دانست که ممکن است عمو داشته  یاصال نم... نبود یسال زمان کم ستیاما به هرحال ب. نگفت عمو شوك شد نکهیلحظه از ا کیهم  خودش

.باشد

 کی... گفت فوت شدند یبار م کی... دادینم یکجا هستند او جواب درست يپدر ي دخانوادهیپرس یاز مادرش م یوقت شهیامد هم یم ادشی

امد که بخواهند راجع به ان بحث  ینم شیمورد پ نیدر ا یاصال حرف یعنی. زدیبه او نم یکس حرف چیه... پدرت تک فرزند است گفتیبار م

.کنند

.خودش گذاشته است و مشغول به خوردن است يرا اماده کرده است و جلو سیسوس يبرنا تابه  دیغرق بود که نفهم انقدر

...ور نیگوجه ها رو بده ا: با دهان پر گفتتوجه به او که  یب بلوط

؟يچرا جواب منو نداد:گفت

....يدیجواب دادم نشن:  برنا

دعواشون شد؟ یخوب سر چ: چانه برد وگفت ریرا ز شیدستها بلوط

...هفت هشت سالم بود... منم اونم موقع بچه بودم... یو همه چ یچیه: گفت خوریبا اشتها مشغول بود همانطور که م برنا

...خوب باالخره: بلوط

که ونداد تو رو هل  شهیم یچ دونمینم.... نیکردیم يدور استخر باز نیتو دوسالت بود که با ونداد داشت: لقمه اش را فر و دادو گفت برنا

...تو استخر یشیو پرت م دهیم

تابه  اتیمحتو يمهربان نبود که اجازه بدهد برنا همه  نقدریهرچند ا. برده بود ادیرا از  یانقدر که اصال گرسنگ. کردیمشتاقانه گوش م بلوط

.خوردیم یخال سیبا چنگال سوس... را نوش جان کند

....باهم شنیم ریجلو و خالصه درگ ادیم نهیبیم نویعمو بهادرم که ا... زنهیبابا ونداد و کتک م رونیب ارنتیکه از اب م یوقت: ادامه داد برنا
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ن؟یهم... مسخرهچقدر : وگفت دیکش یهوووم بلوط

اخه ... کشهیم رونیبابا سهامشو از شرکت ب... فتهیم گهید ياتفاقا یلیبعد از اون روز خ... بایتقر: فوت کرد وگفت يرینفسش را از س برنا

 ادیقا بزرگ هم مقرض و خالصه ا ریز رهیعمو بهادر م کنهیو م نکاریبابا ا یوقت... کردنیاداره م یشرکت هیباهم  نکهیبابا و عمو مثل ا یدونیم

... ارهیکه بابا قسم خورد اسم خانوادشو نم ادمهی یبچه بودم ول... نجایا میایبعد از اونم ما م... که پسر ارشدش بوده رهیگیطرف عمو بها رو م

...برادرشو نداره دنیسال گذشته اما هنوزم چشم د ستیهم که ب يدید

... کیکوچ زیچ هیسر : گفت زدیم سیشده بود ل یکه انگشتش را که سس یدر حال بلوط

....نبود کمیکوچ یلیخ: امد وگفت یکش وقوس برنا

اش در  یگوش. سواالتش را به بعد موکول کرد يبلوط اجبارا ادامه . بلوط بخواهد بپرسد چطور در باز شد و پدر ومادرش وارد خانه شدند تا

...دیشلوارکش لرز بیج

!!!؟چه عجب... بعد از دو ماه... بود نیشرو

...دیشلوارکش لرز بیاش در ج یگوش 

!!!چه عجب؟... بعد از دو ماه... بود نیشرو

...دییبفرما: تلخ و تند صحبت کند گفت یلیداشت خ یکه سع یحال در

...سالم کیعل: نیشرو

.به برنا و پدرش انداخت و از هال خارج شد وبه اتاقش پناه برد ینگاه بلوط

....امرتون: گفت يدلخور با

باز چته؟: با حرص گفت نیشرو

تو؟ ایمن : گفت تیبا عصبان بلوط

...کنم یازت عذرخواه يفکر کردم ارزش دار: حوصله زمزمه کرد یب نیشرو

...کردمیاما اشتباه فکر م: گفت نیکه شرو شدیداشت نرم م بلوط

...من مقصر نبودم... يتو راجع به من اشتباه فکرکرد: تند گفت بلوط

.رده بودسکوت ک نیشرو

بهش سالم  ادیزورم م یمن حت.... میبا هم ندار يرابطه ا چیمن و اون ه یول... کوروش دوست توه : دفاع از خودش گفت يدر ادامه  بلوط

...يتو بد برداشت کرد.... کنم

شمارتو از کجا داشت؟: مغروضانه گفت نیشرو

...خودت برش داشته یاز تو گوش نکهیمثل ا:  بلوط

... ... ...کثافت : لب گفت ریز نیشرو

....يبه کوروش فحش بد يزنگ زد: را جمع کرد وگفت شیلبها بلوط

...یروشن کن فمویزنگ زدم تکل: وگفت دیکش ينفس تند نیشرو
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؟یفیچه تکل:  بلوط

...خودتو به اون راه نزن: با حرص گفت نیشرو

؟...کدوم راه: گفت طنتیبا ش بلوط

....رونیلگد زد به ما و شوتمون کرد ب هیبابات  یچیفعه که هاون د: گفت متیبا مال نیشرو

...شهیعمرا نم گهیاالن که د: وگفت دیکش یاه بلوط

چرا؟: عبو س گفت نیشرو

خوشبختانه . بزند رهیو عالقه و غ ياز خواستگار یحرف طیشرا نیکه او در ا ستین حیداد پدربزرگش فوت شده است و صح حیتوض بلوط

 رهیاست پدر بزرگ و عمو و غ دهیسال فهم ستیدهد بعد از ب حیدانست و او هم مجبور نبود توض یاو نم یمسائل خانوادگاز  یلیخ نیشرو

!دارد

....غصه خوردن نداره گهیساله که د 90 رمردیحاال پ: گفت یلیم یبا ب نیشرو

به افراد  یحس. کردیبه سقف نگاه م. دیت دراز کشتخ يبلوط رو. تماس را قطع کرد یکوتاه يبعد ازمکالمه  نیشرو... نگفت يزیچ بلوط

.بود نداشت دهیکه فقط چند ساعت انها را د يدیجد

 ادشیو .... پدربزرگ داشت کردیفکر م. کوچه زده بودند نداشت واریبه در و د اهیس يپرده  شیخاك بود وبرا ریکه ز یهم به کس یحس

... داشت ییدا کیدو خاله و  ينفسش را فوت کرد از اقوا م مادر... را داشت اماپدربزرگ و مادربزرگ  کیافتاد چقدر حسرت داشتن  یم

.رفته بودند ایدن ازوپدر و مادر مادرش 

... بود  یاحساس یانسان ب. مهم بود شیبود که نسبتا برا يبه جز برادر و پدرش تنها جنس ذکور... بود گانشانیاز همسا یکیپسر  نیشرو

بود که پسرك هم  دهیانقدر ازاو رژ لب و خط چشم خر.کردیکار م یشیفروش لوازم ارا کیبود ودر بوت پلمهید. مهم نبودند شیادم ها برا

ازدواج داد و او  شنهادیبه او پ نیدوماه گذشته شرو یوقت... شناخت یبود که اور ا م یدادن را به جا اورد و حاال دو سال رهکم کم رسم شما

.کردیبرود انگار درابرها پرواز م شیخوب پ زیبود همه چ دواریهم با خانواده اش مطرح کرد و ام

و درست مدت .... گفت نیبه شرو یوقت... ختیرا درهم ر شیاهایازدواج باشد ستون رو نیپدرش مخالف صد در صد ا نکهیگمان ا فقط

 کیبه  شیانتها. و رو شد ریباهم ز زیرابطه دارد همه چ نیشرو یمیفکر کرد که او با کوروش دوست صم نیکه شرو یبعد از ان وقت یکم

.بودند نیاو غمگ ياما پدر ومادر وبرادرش برا شناختیکه او نم يبر فوت مرد یمبن یغامیپ. تماس از تهران ختم شد

 یم لیبزرگان فام يهمه . امدند یبه پدرش م تیتسل ياش برا ییشب خاله ها ودا. و از اتاق خارج شد تا به مادرش کمک کند دیکش یاه

.هم مهم نبود یلیهرچند خ... دانستند اما او

 يبرا توانستیچطور م. زدیخودش چرخ م يبرا اهویو در  کردیگوش م کیموز... بود دهینپوش اهیس... اهل فکر کردن به مسائل نبود یلیخ

!شناسد عزادار باشد؟ یکه نم یکس

.و استرس زا نبود عذاب اور و تلخ شیارشد دارد هم اصال برا گریماه د کیکه  نیا فکر

ذره شعورم خوب  هی: که در باز شد و ساره دختر خاله اش وارد اتاق شد وگفت کردیلب زمزمه م ریتتلو را ز يشعر یداشت شعر ب هنوز

...ها هیزیچ
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ت شد؟ دایتو از کجا پ: برخاست وگفت جانیه با

 نیبش: وگفت دیو دستش را کش ؟یفرش قرمز جلو پامون پهن کن هی يایب دینبا... از خونمون: تخت او پرت کرد وگفت يشالش را رو ساره

شد؟ یبه چ یکن چ فیتعر

...کنم کیسالم عل هی نایاول با خاله ا میبر:  بلوط

...شدیم دایپسر مسر خوشگلم توشون پ... بگو نویا... ول کن: ساره

...همه ذکور بستم يچشممو به رو نیبا وجود شرو: و گفت دیخند بلوط

؟يرو هنوز ول نکرد نهیاه اه اون بوز: وگفت دیره خندمسخ ساره

.و از اتاق خارج شد... درست صحبت کن راجع بهش: باال اورد وگفت زیام دیانگشت اشاره اش را تهد بلوط

هاتف او با  یاحوالپرس نیدر ح.اش و شوهرش منصور خان و پسرشان هاتف که در بدو ورودش به سالن به احترام او بلند شدند یتیگ خاله

تهران بهت ساخته يآب و هوا:بهش گفت

.شناخت زبان در کام گرفت یکه نم یاما با وجود غم و داغ پدربزرگ.... سفرها نیتا باشد از ا دیخواست بگو بلوط

از دست  يماریبود همسرش را در اثر ب یسال کیمادر ساره  نایکوچکش م يمسعودش و همسرش ندا و دراخر با خاله  ییاز انها با دا بعد

هفت هشت ساله که  طانیش يدو پسر بچه . رفتند یم نییمسعودش از سرو کول برنا باال و پا ییدا يدو قولوها. کرد کیسالم عل. داده بود

.دادیانها را جز م کردیبلوط عشق م

ام  یساره مشغول جواب دادن به پ ...خودش وساره اماده کرده بود وارد اتاقش شد يکه برا وهیوظرف م يچا ینیبا س يا قهیاز چند دق بعد

.بود اهویدر  شیها

....نگفت يزیچ بلوط

....شهیازشون بلند نم يکه بخار نایا... چت کن یبا چهار نفر درست وحساب: را خاموش کرد وگفت پوتریکام ساره

کنم؟ فیتعر یخواستیمگه نم: را باال داد وگفت شیابرو بلوط

داره؟ یچه حس خوب عمو داشتن: گفت جانیبا ه ساره

...بوده یسر چ شونیاصل يدعوا دونمینم یحت.... نکردن یهنوزم با بابا اشت... مسخره است یلیخ: باال انداخت وگفت يشانه ا بلوط

...خووووب: گفت جانیبا ه ساره

بود اما  دهیدر او را د يکه جلو ياز پسر... و همسرش فرناز که دختر خاله پسر خاله بودند دیاز وح. کرد فیتعر زیتند تند از همه چ بلوط

تازه  يپدرش و عمو انیکه م ياز بحث اخر. کردندیصدا م يسودابه که او را سود شیاز زن عمو... دایاز و. اسمش را فراموش کرده بود

.کرد فیتعر اتییهمه را با جز... گرفته بود رتاش صو افتهی

...رو بچسب هیدوم اون پسر...  یچیکه ه دیوح: وگفت  دیکش یقینفس عم ساره

...گفت که بازم بابابا حرف بزنم.... بهم زنگ زد نیظهر شرو: گفت يبا شوق وافر بلوط

؟یباهاش ازدواج کن يواقعا حاضر:اخم کرد وگفت ساره

...بهتر از اون یک... معلومه: بلوط
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به  یحت يتو بخوا نکهیفکر کردن داره؟ چه برسه به اگرفته اصال ارزش  پلمیکه به زور د یابونیالت خ هی.... احمق جون: با حرص گفت ساره

....يباور کن تب دار:بلوط گذاشت وگفت یشانیپ يو دستش را رو....  يجواب مثبت بد شنهادشیپ

....پهیخوش ت... پولداره....ادیامامن ازش خوشم م: زد وگفت يلبخند بلوط

نه از نظر .... نیباهم ندار یتیتناسب و سنخ چیه... نینگاهم به شرو هی.. .به خودت بنداز ینگاه هی: تکان داد وگفت يبا تاسف سر ساره

....افهینه از نظر ق... التینه از نظر تحص یخانوادگ

...پهیخوش ت یلیاون خ یول: تند گفت بلوط

... یاز گرسنگ میمرد... .ها دیکنیخوب با هم خلوت م: هاتف با لبخند گفت.... بزند که هاتف وبرنا وارد اتاق شدند یخواست حرف ساره

...شام دیاریب فیتشر

.برنا درست نبود از دوست پسرش دفاع کند يجوا ب بگذارد اما جلو یساره را ب يحرفها خواستیاز جا برخاست دلش نم بلوط

 نیاو از شرو. فتریسو و ان سو م نیو کالفه بود که بعد از شام تمام مدت را در اشپزخانه به کمک مادرش ا ياز دست ساره کفر انقدر

.منصرف کند میتصم نیاو را از ا توانستیکس نم چیامد و ه یخوشش م

ساره به  يکرده بودند نگاه ها دیکه او را با خود به مغازه برده بود و خر يچند بار یحت. نبود نیاز ا ریغ یعنی... شدیاش م يحسود ساره

. انداخت یهم به ساره نم ینگاه مین يبا احساس حسود... زندیساز مخالف م نقدریکه ساره چرا ا کردیحاال درك م. دار بود یمعن نیشرو

او به اشپزخانه امد تا کمکش کند  یوقت یحت. اش دخالت کند یسه چهار سال از او بزرگتر بود اما حق نداشت در زندگ کهدرست بود 

.از اشپزخانه خارج شد یحرف چیه یظروف را خشک کند انقدر بد عنق جوابش را داد که ساره سکوت کرد و ب

.کرد یمهربانانه از او خداحافظ... دیبخش یو زود هم م دیرنجیبلوط زود م. دیساره صورت بلوط را بوس یخداحافظ نیح

...بود دهیتختش دراز کش در

 ریرا غ نیشرو کباریاو تنها . کردیبا پدرش صحبت م گریحتما بار د دیبا. را حل کند نیخودش و شرو يمسئله  دیزودتر با کردیم وفکر

نداشت اما پدرش زود  یقیهرچند خودش هم اطالع دق... بود نه اقوامش را دهینه خانواده اش را د... بود  دهیدر محل کارش د یرسم

.قضاوت کرده بود

مختصر  ینیریش کیکه پدرش موافقت کند انها  نیتور دار رادر ذهنش پرورش دهد اما هم دیسف يایرو توانستینم یلیحاال خ هرچند

.بود یکاف شیصرف کنند برا

.با لبخند کم کم به خواب فرو رفت... شد دارینگاهش پد يجلو نیشرو ریتصو. را بست شیپلکها

 نیکند اول دارشیداشت با ارامش ب یبود و سع ستادهیسرش ا يقامت برادرش که باال... چشمانش برداشت يزد و دستش را از رو یغلت

.قرار داشت دشید ریبود که درمس يزیچ

ساعت چنده؟: وگفت دیکش ییبلند باال ي ازهیخم

....ربع به هشت هی: دیوح
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چ ّ چ چ چند؟؟؟: تخت نشست وگفت يرو خیس مثل

کرده؟ داریچند دفعه زنگ زده منو ب یدونیم: او را باال اورد وگفت لیموبا یباال انداخت و گوش يشانه ا دیوح

 دیپر یم نییکه ازتخت پا یدر حال. کردن ها کار دستش داد قهیپنج دق قهیپنج دق نیاخرش هم ا. دیاش کوب یشانیبا کف دست به پ ونداد

؟...یکنیلباسمو اتو م: گفت

...مرگ ونداد نگو نه: خودش را در دست گفت يبزند چانه  یحرف دیایب دیوح تا

.اورا مجاب کرد خواسته اش را اجرا کند تیکه ونداد با چشمک و نگاه ملتمس در نها دیبگو يزیخواست چ دیوح

هم  یشود تا دست داریداشت زودتر ب لیهرچند م. اش بود اماده باشد يکار يکه قرار مصاحبه  9ساعت  يهم به حمام رفت تا برا خودش

.بکشد لشیاتومب يبه سرو رو

...امد رونیحمام ب از

 یم رادیدر اتو کردن ا دیکار وح يو رو کردیشده بود نگاه م ختهیا ز اتاقش او يدر گوشه ا یکه به چوب رخت يو شلوار راهنیکه پ یحال در

هر چند . دیبپوش اهیواجب نبود س یلیخ شیچهل اقابزرگ بودو او برا گریخوشبختانه دو روز د. دیهمان ها را پوش سیبا تن خ... گذاشت

.ودنب يشاد يرنگ و رو یلیهم خ یوکت مشک یو شلوارمشک ینفت یاب راهنیپ

.سشوار کردن هم داشت يوقت برا کاش

.استخدام داشته باشد يمصاحبه برا خواستیبار بود که م نیاول. دیچرخ یم شیبه دنبال جورابها یکالفگ با

 دوش انداخت واز اتاق خارج يرا رو چپاندیکه چند پرونده در ان م یاش را در حال یچرم مشک فیک. کرد دایتخت پ ریهدفش را ز باالخره

.شد

؟يدیبم م ییچا هی.... رمهید يسود: مادرش گفت يچهره  دنید با

...سالم کیعل: گفت يانداخت اما با طلبکار شیبه قد وباال ینگاه نیبا تحس يسود

....خوامایم ییچا هی.... سالم: زد وگفت يلبخند ونداد
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...خور هنوز وقت هستصبحونتو ب نیبش: وگفت ختیر يچا وانیل کی شیتکان داد و برا يسر يسود

سوزش پدرش وارد اشپزخانه شد  يله له کردن برا نیح. سوخت یزبانش از داغ... را مز مزه کرد که اخش در امد شیبا هول چا ونداد

چه خبرته؟: وگفت

بند انگشت  کی يزه به اندا خیقالب  کیرا دراورد و یخیجا زریاز فر. رفت زریفر خچالیبه سمت  وانشیکرد و همراه با ل یسالم ونداد

.انداخت شیچا وانیداخل ل

....صبر کن خنک بشه قهیدق هیپسر ...  ایخدا: با حرص گفت يسود

....زودتر بلند شو به کارات برس قهیپنج دق: حرف همسرش گفت يادامه  ظیخان هم با غ بهادر

رو  قهیپ ّ پ پ پنج دق... اون : مشغول بود درهمان حال گفت دهیوتند تند نجو کردیفرو م شیچا وانیراد ر ل تییسکویکه ب یدرحال ونداد

...پدر من خواابمیم.... 

....قهیدق ستیساعت هشت وب...  قهیدق ستیساعت هشت و ب: ساعت گفت يمشابه اعالم کننده ها دیتکان داد و وح يسر بهادر

 نیبه ماش دنیتا رس. کرد و از خانه خارج شد یخداحافظ شیهاکفش دنیپوش نیح... انداخت رونیبه سرعت خودش را از اشپزخانه ب ونداد

.دیرس نیباالخره به ماش کردیتا خورده بود را به پا م شیداشت کفشش را که مثل کارگرها انتها یکنان سع یل یل

.دادیگاز م یالک... است دهینکش نییرا پا یهولش حواسش نبود ترمز دست از

...وبخوابون یمز دستتر: بلند گفت وانیا يازرو دیوح

 دهیچقدر به موقع رس. دیکش ینفس راحت.  کردندیرااعالم م 9به  قهیساعت که ده دق يو تماشا ییساختمان شرکت محصوالت دارو دنید با

.بود کیبود وچقدر خوب بود که شرکت به انجانزد

.بود یهم عال يساعات کار. ..رفت و امدش اسان بود. شدیم یجا را جلب کند عال نیهم تیرضا توانستیم اگر

که خشک شده بودند و حالت  شیدر اسانسور به موها. داشت به خودش مسلط باشد وارد مجتمع شد یسع قیعم يکه با نفسها یحال در

.را مرتب کرد راهنشیپ ي قهیدست زد و در اخر هم  یگرفته بودند کم یخوب

.ستادیمورد نظر ا يدر طبقه  اسانسور
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!مصاحبه امده بودند؟ يهمه ادم برا نیا. ماتش برد تیجمع لیس دنید با

خودش مرور  يادا کند را برا خواستیکه م یباشد زمزمه وار کلمات یمتعلق به منش دادیکه احتمال م رفتیم يزیکه به سمت م یدرحال

.کردیم

.کردیتلفن زمزمه م یدر گوش دخترك

...مصاحبه اومدم يبرا: کرد وگفت یاهم ونداد

...صدا تون کنم دتایمنتظر باش... دینیب یوکه م تیجمع: او انداخت وگفت يبه سرتاپا یو نگاه... یگوش: در تلفن گفت ختركد

....شماره گرفتن يباشد برا يباجه ا دیچه بسا نگاهش را به اطراف چرخاند شا. فکر کرد مگر بانک است ونداد

.تلفن فرو کرد  یدوباره در گوش دخترك

...کردن یمعرف يریاردش يمنو اقا: با تک سرفه گفت ونداد

....دیمنتظر باش... گفتم که : گفت یبار حرص نیا دخترك

.کردندیپشت سر هم حرکت م يساعت به تند يعقربه ها. انتخاب کرد ستادنیا يرا برا يو گوشه ا دیکش یقیلب نفس عم ریز ونداد

 أسیگرفت که هر لحظه  یم شیراه خروج را پ ریافکنده به ز يبا سر ریافسرده و گوشه گ انقدر نادم و. امد یم رونیهرکس از اتاق ب و

.شدندیم رهیاز قبل بر او چ شتریب يدیوناام

 أسیگرفت که هر لحظه  یم شیراه خروج را پ ریافکنده به ز يبا سر ریانقدر نادم و افسرده و گوشه گ. امد یم رونیهرکس از اتاق ب و

.شدندیم رهیز قبل بر او چا شتریب يدیوناام

 کردیبکاهد فکر م نیداشت از سرعت ضرب نوك پنجه اش به زم یو سع کردیاش را مدام در دست لوله م یشخص يکه پرونده  یحال در

.شودیم طیخ یلیشوهرخاله اش خ يریاردش ياقا ياگر خراب کند جلو

.مانده بودند ینفر باق مصاحبه امده بودند تنها شش هفت يکه برا ينفر يوخرده ا ستیب از

...وارسته ياقا: صدا کرد یفکرش بود که منش يدر همان اثنا... گذرندیم يچقدر لحظات به کند کردینشسته بود و فکرم یصندل يرو

...ستادیا خیس مثل

....دییبفرما: عامل اشاره کرد وگفت ریبه در اتاق معاون مد یمش



کاربر  انجمن نودهشتیا ر.خورشید – شتركزندگی غیر م                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩

 دیکه کش یقیرا به حرکت دراورد و همزمان با نفس عم شیپاها یبه سخت. است ستادهیا لحظه حس کرد زمان کی. خشکش زده بود ونداد

.در را باز کرد

که مقابلش بود نگاه  يکرده بود به پرونده ا دایدر سرش انعکاس پ یاز مو بود و نور مهتاب یکه وسط سرش خال یدر حال یانسالیم مرد

.کردیم

.کرد ياهسته تک سرفه ا ونداد

.منتظر بود که او سالم کند تا بعد توجه اش را به او جلب کند انگار مرد

...م... س ّ س س سال: که دهانش خشک شده بود زمزمه وار گفت یدر حال ونداد

...دینیبش دییبفرما: تکان داد وگفت يسر. سرش را باال گرفت مرد

... ! نقدریکه ا گرفتیزبانش را گاز م. اب کرده بوداول خر يدر وهله  دیکشیسخت نفس م... مقابل او نشست  یصندل يرو ونداد

...دییتون بفرما يکار يخوب از سابقه : کرد وگفت یاهم مرد

... يبقه ... س ّ س ّ س ّ سا ب.... من... م ّ م م : گفت یصحبت کند اما به سخت خواستیاهسته وشمرده م ونداد

.لحظه بعد باز کرد کیرا بست و  شیچشمها

.شده بود رهیبه او خ یو با نکته سنج قیکرده بود و دق زیرا ر شیچشمها مرد

.فرستاد رونینفسش را ب ونداد

؟یخوب سابقه داشت: داد وگفت هیاش تک یبه صندل مرد

.تکان داد یسرش را به عالمت منف ونداد

د؟یهست يچه رشته ا يخوب دانشجو: تکان داد وگفت يسر مرد

.افتاد یکم کم داشت به نفس نفس م ونداد

.داشت شیبرا حیتفر يجنبه  شتریب. بود رهیهم هنوز به او خ مرد

..اَر...اَر...اَر: کرد و گفت سیرا خ شیلبها ونداد

.انداخت و سکوت کرد نییمرد قرار گرفته بود سرش را پا يلبها يکه رو یپوزخند بزرگ با

.شدیخودش م بیطرفه نص کیهم  يباز نیو لذت ا ردکیم يانگار که داشت باز...  دیکش شیها لیسب يدستش را به رو مرد

؟يخوب ارشد چه رشته ا: گفت يتمسخر بارز با

روند  نیهم شهیحضور داشتند هم بهیغر يکه ادم ها يگریو دبستان و هر مکان د ییو راهنما رستانیدر دب. کامال خودش را باخته بود ونداد

و انقدر از تمسخر  دیبکش نییصفر پا ریز يدر گزنده بود که اعتماد به نفسش را تا نقطه لبخند ها باز هم انق نیا يحال تماشا نیبا ا. بود

.وسکوت کند ردیبم دادیم حیبود که ترج زاریشدن ب

.سوالش را تکرار کرد مرد

...یمیش ّ ش ش ش: اهسته گفت ونداد

.لب زد يبه پهنا يباز لبخند يزیپشت م مرد
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.شدیم دشیبود که عا يزیان لبخند تنها چان نگاه و ریشدن ز ریحس تحق باز

از  شتریب افتی یاضطراب بر او تسلط م ایهر وقت استرس داشت . عمر بود که تنفر داشت کیو از خودش . او در لحظه متنفر شد از

 يلبخند ها طعنه الود و ينگاه ها نیرا هم رادشیا. دندیکشیاش در وجودش خود را به رخ م یو لوکنت زبان يا هیضعف روح شهیهم

.اوردند یبه رخش م شیاز پ شتریمضحک ب

اگر اگر ها .... نگران کلماتش نبود  نقدریاگر او ا.... گذشتند یمشکل م نیتفاوت از ا یاگر ب... قادر بودند او را کنترل کنند گرانید شهیهم

... !اما ....  دیرس یم شیهم راحت به کارها زدیاو هم راحت حرف م... نبودند 

...نبود انجا بماند زیجا گرید

.اش را برداشت وبه سرعت از اتاق خارج شد پرونده

.نداشت اما ناچارا پشت فرمان نشست یرانندگ يحوصله  نکهیبا ا. کندیرا خارج از اتاق تنفس م ژنیاکس کردیم حس

.گفت یم راهیلب به خودش بد و ب ریبه خانه ز دنیرس تا

 يمشغول تماشا ییرایدر پذ دیووح يسود. وارد خانه شد... ببرد هم نداشت اطیان را به ح نکهیا ياحوصله . را در کوچه پارك کرد نیماش

.بودند ونیزیتلو

 نکهیترس ا ای... ادا کند  هیکلمه را در صدم ثان کینتواند  نکهیوترس ا یدوست داشت سالم کند اما از نگران دیشا... سالم وارد اتاقش شد یب

.وارد اتاقش شد در را هم محکم بست. دینگو يزیداد چ حیترج.... ادا شوند  یدت طوالنم کیچهار حرف در  نیهم

.کردینگاه م کشیموز يلهاینشسته بود و به فا وترشیکامپ یصندل يرو

!چش شده؟ نیبرو بب دیوح: که گفت دیمادرش را شن يصدا

...رمیم گهیساعت د مین... هیاالن قاط: که گفت دیرا هم شن دیجواب وح و

انطور که  زیهمه چ ایکرده است  يهرچند برادرش انقدر باهوش بود که بفهمد خرابکار. شناخت یانقدر اورا خوب م دیبود که وح خوب

!!!است نیاش هم ینرفته است و علت ناراحت شیپ دیبا

.اتاقش شد در را هم محکم بست وارد

.کردینگاه م کشیموز يلهاینشسته بود و به فا وترشیکامپ یصندل يرو

!چش شده؟ نیبرو بب دیوح: که گفت دیمادرش را شن يصدا

...رمیم گهیساعت د مین... هیاالن قاط: که گفت دیرا هم شن دیجواب وح و

انطور که  زیهمه چ ایکرده است  يهرچند برادرش انقدر باهوش بود که بفهمد خرابکار. شناخت یانقدر اورا خوب م دیبود که وح خوب

!!!است نیاش هم یست و علت ناراحتنرفته ا شیپ دیبا

.باز شد يدر با تقه ا.... از دوازده ظهر گذشته بود ساعت

 واریبرخورد توپ با د يبه جز صدا. گرفتیو دوباره ان را م کردیپرت م واریسبزش را به د سی، توپ تن دیبه داخل شدن وح تیاهم یب

.دیشینم دهیشن گرید يصدا

مصاحبه چطور بود؟: دمه گفتمق یتختش نشست و ب يلبه  دیوح
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...اف ّ ف فتضاح: گفت حیو صر هیحاش یهم ب ونداد

خوب؟: داد وگفت هیتخت او تک یبه پشت دیوح

...خوب به جمالت: تخت جا به جاشد وگفت يرو یکم ونداد

؟یکن فیتعر يخواینم: دیوح

...شهیمث ّ ث ّ ثّ ل هم... ستین یکردن فیتعر: نفسش را فوت کرد وگفت ونداد

...ال االن... مث ّ ث ّ ثّ ل ).... ... یحت( يح ّ ح ح ت ّ ت ّ ت ّ ت : گفت یمرتعش يبا پوزخند تلخ و صدا و

.کردیبه او نگاه م دیوح

کمتر  کردیتالش م شتریهرچه ب. ادا کند هیمثل بق يو رگبار دیکالمت را بدون تشد زدیوزور م کردیرا جمع م شیلبها شهیمثل هم بایتقر

...شدیم موفق

رو بود از ترس  شیدر پ یمهم يبرنامه  ای گرفتیاسترس م ای کردیاز حد حواسش را به خودش جمع م شیب یبود اما وقت يعاد یگاه

.خورد یهم به بن بست م شهیگذاشت اما هم یحرف زدنش م يتمام تالش و تمرکزش را رو گرانید دنیخند

.قع ارامش خودش را حفظ کند و راحت باشدموا نیدر ا دینگرفته بود که با ادیهنوز  دیشا

شرکت صحبت نکرده بود؟ االن از طرف شرکت  ریاصال با مد میعمو کر يدیفهم چیه: باشد گفت زیداشت مزاح انگ یکه سع یبا لحن دیوح

.... یزنگ زدن گفتن که استخدام

نه؟ ایدر کالمش هست  یصداقت ایداشت بفهمد ا یسع. کردینگاه م دیبه وح ونداد

شرکت هستند و  یوارسته استخدام رسم يخالصه االن زنگ زدن گفتن که اقا... رفته ادشیصحبت کنه که  شبیقرار بود د: ادامه داد دیوح

...زوج در شرکت حضور داشته باشن يبه طور مستمر روزها دیاز اول هفته با

...ذارم یپامو تو اون شرکت نم...  گهیمن د: فتتخت افتاده بود و خم شده بود ان را بردارد گ ریکه توپش ز یدرحال ونداد

کار و برات جور کنه؟ نیبه چند نفر رو زده که ا يریاردش ياقا یدونیجان؟ م: را باال داد وگفت شیابرو يتا کی دیوح

...گفتم یچ يدیشن: تند گفت ونداد

؟يشد مونیشرکته کارت جور بشه؟ پش نیچته؟ تو که از خدات بود تو ا: متعجب گفت دیوح

...اره:  ونداد

...چرا: دیمرموزانه پرس دیوح

...چ ّ چ چ چرا نداره: گفت یحرص ونداد

...ونداد:  دیوح

.پاسخ گذا شت واز اتاق خارج شد یاو را ب ونداد

.نبود یممکن است رخ داده باشد چندان کار سخت یچه اتفاق نکهیا يزدن درباره  حدس

.کردینشسته بود و مثال فوتبال تماشا م ونیزیتلو يمثل برج زهرمار جلو ونداد. از هشت شب گذشته بود ساعت

.اقابزرگ به همراه پدرش مشغول صحبت بودند لیفرهمند وک ياقا
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.تلفن سوخت. مشغول بودند یمشخص بود که الناز پشت خط است از ک. کردیم زیو زیبا تلفن و دیوح. نفسش رافوت کرد ونداد

 دیوح يبه چرت وپرت ها یکه گهگاه یدر حال. به او سر تر بود دیاش بود اما باز هم به نظرش وح یناتن يخاله  ي الناز دخترخاله نکهیا با

.خودش باشد ي ندهیوا یبه فکر زندگ گرانید یدخالت در زندگ يبجا دیفکر کرد با زدیلبخند م

.بال دهدخانواده پر و تیو مسئول ینبود که به افکار زندگ یوچهار هم سن ستیب هرچند

...برو کنار يسود: ونداد با غر غر گفت. بردارد زیم يرا از رو فیداشت ظروف کث یبود و سع ستادهیا ونیزیتلو يدرست جلو يسود

...کنهیجمع وجور م یک ستین التونمیخ نیع...  نیزیریوم نیخوریم نجوریهم: تکان داد وگفت يسر يسود

؟ ایشد چیباز سه پ: گفت یحرص ونداد

؟يحرف زد ينطوریباز ا: گفت ياهسته ا يبا تشر وصدا يسود

...یو گرفت ریکل تصو.... برو کنار يسود: وگفت دیکش یپوف ونداد

.کردیهنوز داشت با شماتت اورا نگاه م يسود

...یمرس... نیافر... گهیبرو د: مهربانانه گفت ونداد

.رد شد ونیزیتلو ياز جلو یبه ارام.او را به باد سرزنش گرفته بود يلب رگبار ریز يسود

.گل صد در صد را از دست داد کیهمان لحظه بارسلونا . فکر کردن نداشت يحوصله  یلیخ. بود یشگیهم يهمان غرولند ها از

.لحظه به او نگاه کردند کیگفت که جمع  يآنقدر بلند وا. کند لیرا به گل تبد یکیتا  کردیرا خراب م تیصد موقع یلعنت یمس

.ننشسته بود  ونیزیتلو يشکست خورده ها جلو نیکرد االن ع یها را صبح در شرکت اجرا م یبلبل زبان نیرد اگر افکر ک دیوح

.الناز گوش بدهد يبه گفتگوها توانستیگهگاه او کالفه به اتاقش رفت در هال نم يها ادیداد و فر از

حاج .... باز کنم تونمینامه رو نم تیکه برادرتون حضور نداشته باشند وص یبه هر حال تا مادام: را باال اورد وگفت شیچا وانیفرهمند ل ياقا

....نکنم نید يادا ایحرفشون بزنم  ریز تونمینم.... دارن یاقا وارسته به گردن من حق بزرگ

هم بهش زنگ که باز  دینکنه توقع دار اد؟یمراسم ختم ب يحاضر نشد برا یکه حت دیدیخودتون د: روشن کرد وگفت يگاریهم س بهادر

بزنم؟

عمر ارزوش بود که شما دو برادر و  کی... بود امرزیخواست خداب نیبه هر حال ا: انداخت وگفت شیپا يرا رو شیوپا دیکش ینفس فرهمند

.....رفت ایحسرت به دل از دن... خدا رحمتش کنه: وگفت دیکش يو اه تاسف بار.... نهیکنار هم بب گهیبار د

د؟یریازتون خواهش کنم شما باهاش تماس بگ تونمیم: وگفت نفسش را فوت کرد بهادر

... کار و کردم نیا دیشا: گفت کردیچرمش جا به جا م فیانحصار وراثت بود را در ک يرا که مربوط به کارها يچند کاغذ کهیدر حال فرهمند

دوبرادر اگه گوشت : افزود انهیگرا حتینص یو با لحن. ...ستین زیکار جا نیوشرع هم ا نیدر د.... دیکن یاما بهتره شما وبرادرتون با هم اشت

....ندازنیهمو بخورن استخون همو دور نم

.نگفت يزیچ بهادر

.را پر کرد ییرایگــــــل ونداد کل پذ ادیفر يصدا

.نداد یتیاهم یکس
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.را دربر داشت تیاش رضا افهیق. پوست کند ومشغول شد يموز ونداد

که هست بهتر  ینینامه روابط شما از ا تیبه هر حال ممکنه با خوندن وص: شد و در ادامه حرفش گفت رهید خوندا يفرهمند به چهره  ياقا

....بشه

 شینامه و پول وامالك برا تیوص. بود دهیفرهمند را نفهم يسوم حرفها کیبا پنجاه سال سن . شده بود رهیهمچنان مسکوت به او خ بهادر

.نداشت یتیاهم شیبرا یلیهم خ قهر برادر یحت... چندان مهم نبود

باجناقش . صبح خبردار شده بود انیازجر. دیکش یناخوداگاه اه. بود ونیزیتلو يونداد مشغول تماشا. کرد بینگاه فرهمند را تعق ریمس

ونداد از ... شته باشد خبر صحت دا نیا کردیبه خانه امد فکر نم یوقت... رفتهیبا او تماس گرفته بود وگفته بود که ونداد انگارنپذ يریاردش

.دیکش یاراده اه یب.... زده بود ییحرفها ختهیجسته گر دیوح. و حاال خودش کارجور شده راپس زد زدیبال بال م قشوق وذو

....شهیحتم دارم بهتر م: زد نگاهش را از ونداد به صورت بهادر دوخت وگفت يو لبخند دیرا نوش شیچا يفرهمند ته مانده  ياقا

....کردند یخداحافظ یقیااز دق بعد

.فوتبال شد يکنار ونداد نشست و به همراه او مشغول تماشا بهادر

حتم را  یپنالت کیگفت که  يباز ستیگل را خراب کرده اما همان فرد پاس گل را داده و از داور ناشا یکه چه کس گفتیم جانیبا ه ونداد

.نگرفته است

.اراده نفسش را مثل اه خارج کرد یاما بهادر ب. نت نشدبار هم دچار لوک کی یتمام طول سخنران در

:دوم فصل

.کردیم يباز يزیکمک پشت اپن نشسته بود و با روم يبلوط به جا. دیچرخ یدر اشپزخانه دور خودش م حانیر

شده؟ یچ: متفکر او انداخت وگفت يبه چهره  ینگاه حانیر

؟یچیه: با ترس گفت شده اند ریخطا دستگ نیکه ح ییمانند ادم ها بلوط

.نگاهش کرد رانهیمچ گ حانیر

هان؟: اب دهانش را قورت داد وگفت بلوط

را از او  شیوبا چشم غره رو... نینش کاریپاشو ب... کن يریو گردگ زیم يدستمال بردار رو هیپاشو : کر د وگفت زیرا ر شیچشمها حانیر

.برگرداند

.مظلومانه به خودش گرفته بود يچهره  نطوریکه ا خواستینبود چه م معلوم
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.کند يریبرداشت و به سالن رفت تا گردگ یپاك کن شهیخالف انتظارش بلوط دستمال و ش بر

.دیرس شیتکان داد و به کارها يسر حانیر

در افکارش چرخ . ودبلوط ساکت ب. بساط نهار اماده بود. از دو بعد از ظهر گذشته بود که بهرا م به همراه برنا به خانه برگشتند ساعت

.خوردیم

؟يخوریبلوط چرا غذا تو نم: هم متوجه حالتش شد وگفت بهرام

.کردینم يگریو رو کردن برنجش کار د ریالبته جز ز. و مشغول شد... گهید خورمیخوب دارم م: به پدرش نگاه کرد وگفت بلوط

.استراحت کند یرفت و بهرام هم رفت تا کم رونیاز صرف نهار برنا از خانه ب بعد

.کنارش نشست حانیبود که ر ونیزیتلو يمشغول تماشا بلوط

. دیبگو نیفرصت بود تا از شرو نیبهتر

م؟یندار يپنج شنبه که برنامه ا... مامان : گفت کردیرا مزه مزه م شیکه حرف ها یحال در

نه چطور؟: بود گفت ونیزیچشمش به تلو کهیدر حال حانیر

دعوت کنم؟ ویکیمن  شهیم: رد وگفتک يتک سرفه ا بلوط

؟یک: شد وگفت رهیبه او خ حانیر

...خانواده رو هی: کرد وگفت سیرا خ شیلبها بلوط

!ست؟یخانواده ک نیونشان داد چقدر مشتاق است که بداند ا دیکامال به سمتش چرخ حانیر

ان؟یبگم پنج شنبه ب: مکث گفت یبا کم بلوط

مشون؟یشناسیما م ا؟یک: اال داد وگفترا ب شیابرو يتا کی حانیر

....هم نه... هم اره: و در همان حال گفت دادیم چیانگشتانش را در هم پ بلوط
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.سکوت کرد حانیر

؟یزنیبا بابا حرف م: در ادامه گفت بلوط

؟یگیسرو پا رو م ینکنه همون الت ب: تکان داد وگفت يسر حانیر

؟یک: تشد وگف رهیبه مادرش خ میمستق بلوط

اون؟ ن؟یبود؟ شرو یاره؟ اسمش چ... همون که مغازه داره: با اخم گفت حانیر

.نگفت يزیانداخت و چ نییسرش را پا بلوط

....دنبال بهترش باش... بلوط ستیاون در شأن تو ن: بود مادرانه گفت یمنطق حانیر

....قضاوت کرد شهیه نمونشناخته ک دهیاخه ند: شد وگفت رهیمادرش خ يرایگ يبه چهره  بلوط

...برفه ریمن سرم مثل کبک ز ينکنه تو فکر کرد.... هم شناختم... دمیهم د: زد وگفت يلبخند حانیر

.هشت تا شد شیچشمها بلوط

...خورهیاصال به درد تو نم... دخترم ستیاون مناسب تو ن: در ادامه گفت حانیر

...نجایا انیبار ب هیاون با خانواده اش  ياجازه بد یستیحاضر ن یتو حت: گفت یحرص بلوط

خودشو داره نشون  تیشخص نکهیجز ا یهر ادم... بابات بس بود شیکه رفت شرکت پ يبار هیهمون : کنترل شده گفت یبا لحن حانیر

...خانواده اش هم هست تیشخص يدهنده 

....شیدیاما مامان تو که ند: گفت یعصب بلوط

اون اصال در حد ... یسر پا در ارتباط باش یالت و ب يپسره  نیبا ا گهیالزمم نکرده د... اتو برام شرح داده قهیسل بابات: گفت ظیبا غ حانیر

...ستیبه نظر من وپدرت اون اصال مناسب تو ن.... کن دایدر حد خودت پ یکی...ستیتو ن

گه؟ید ستیپس نظر من اصال مهم ن: تند از جابرخاست وگفت بلوط
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.کردیرفتار م یمنطق یکاش بلوط کم. واکنش را داشت نیر اانتظا حانیر

 هیخودت بگو ... يدیم صیخوب وبد و تشخ... سالته 22... يا لکردهیتو تحص... زمیعز: را گرفت واورا کنار خودش نشاند و گفت دستش

؟يره که خودتو به خاطر اون حرص بداصال قابل فکر کردن هست؟ اصال ارزش دا.... کنهیم يدست باباش شاگرد ریکه ز يرد پلمیپسر د

.پا داشت کیدانست اما مرغش  یرا م نهایا يهمه  هرچند

الته؟یمگه شعور به تحص: گفت تیعصبان با

 قیبرنا رفته تحق... بلوط ستنیاما اون و خانواده اش با فرهنگ ما جور ن... نه: باز کرد وگفت گرید يلحظه  کیرا بست و شیچشمها حانیر

....نیچادر نیپدر شرو يعروسا يهمه ... هستن  یسنت يخونواده  هیاونا  ...کرده

مگه بده؟: از حرف مادرش بل گرفت وگفت بلوط

اونافکر و ... یچادر سرت کن دیبا یعروس اونا بش يتو بر... داره يهم حد يزیاما هر چ... هم خوبه یلیخ... نه: وگفت دیکش یاه حانیر

؟یخونه رو بکن يو فقط کارا یصبح تا شب تو خونه باش یتونیم ؟يایکنار ب یتونیم ...هیمیاشون قد دهیطرز عق

....کنیکوچ یلیکه خ نایا: کالم مادرش امد وگفت انیم بلوط

اهل محلشون نه از خودش نه از بر ... سابقه اش خرابه نیشرو ؟یچ يبه مشکل بخور کیکوچ يزایچ نیاگه پس فردا به خاطر هم:حانیر

من  يتو چرا اصرار دار... بلوط ستنیساعت فکر هم ن کی قیخانواده ال نیا... پدرش دو بار طالق گرفته... ندارن یدل خوش چیادراش ه

...دونمینم

 شیبرا دیشا. اورا دوست نداشت نقدریخودش هم ا! بود یدروغ واضح. دوستش دارد یلیخ دیبگو. چگونه از او دفاع کند دانستینم بلوط

اما دوست داشت زودتر . باز کرد یان حساب يرو شدینم یلیبود که خ فیاگر هم عشق بود انقدر درجه اش ضع ای. شق نبوداما ع. مهم بود

.کند دایو درشت خانواده اش نجات پ زیر يها شیفرما دهازدواج کند و از خر

.از جانب کوروش بود. تشناخ یشماره را م. کال بود سیم کیو امیدو پ ياش حاو یگوش. به اتاقش رفت یحرف چیه یب

 نیکوروش از شرو. که در وجودش بود تلفن را جواب داد یطنتیبا حس ش. ها مردد بود که کوروش تماس گرفت امیدر پاسخ به پ هنوز

!تر بود افهیخوش ق

.از جانب کوروش بود. شناخت یشماره را م. کال بود سیم کیو امیدو پ ياش حاو یگوش. به اتاقش رفت یحرف چیه یب
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 نیکوروش از شرو. که در وجودش بود تلفن را جواب داد یطنتیبا حس ش. ها مردد بود که کوروش تماس گرفت امیدر پاسخ به پ هنوز

!تر بود افهیخوش ق

.دادیم حیترج نیکوروش را به شرو دیشا. امد یاز او خوشش م. کردیم يبلوط هنوز با کوروش اس باز. از هشت شب گذشته بود ساعت

.شودیم دایهم هست و پ نیکه بهتر از شرو شدیخودش هم کم کم مجاب م. اش بو د یفرد زندگ نیاول نیشرو

...تلفن خودشو کشت نیا: به سمتش رفت وباغر غر گفت حانیتلفن ر يصدا با

؟یخوب... جان يسالم سود: زمزمه کرد یدرگوش و

عوض شده بود؟ بعد  نقدریبهادر بود؟ سنش باال رفته بود ا يخانه  يز سوتماس ا نیواقعا ا. همسرش قفل شد يمتعجب بهرام رو ي چهره

کرد؟یباور م دیبا یعنیسال چطور ممکن بود؟  ستیاز ب

شده؟ یچ:  دیپرس يبا کنجکاو. تماس را قطع کرد حانیر. به سرانجام فکرش داده نشد یفرصت...گرید يخوشحال بود و از سو ییسو از

.پس فرداست... تهران میبر دیچهلم اقا بزرگ با يبرا: گفت یبا خوشحال حانیر

تمام چشم و . شدیتمام م دیباالخره که با... شدیتمام م دیبا. بود يادیسال زمان ز ستیب... انهیدانست مخالفت کند  ینم.  دیکش یاه بهرام

. شدیقدم م شیبار دوم پ ين سن و سال هنوز براکوتاه بود وبرادر بزرگش با ا ایدستش از دن رمردیحاال که ان پ. به پدرش بود دشانیام

.گذاشتیرا کنار م يلجباز گرید دیبا دیشا

.تکان داد و به اتاق کار ش رفت يسر بهرام

 دیبود که ان ماسماسک دستش بود و تند تند کل یاز ک. کردیفرستاد نگاه م یپسغام م غامیپ یحوصله داشت با گوش یبه بلوط که ب برنا

.دادینظور گفتن جمالت فشار مرا به م شیها

...هتل رزرو کن هیبرنا ... میریپنجشنبه صبح م: گفت حانیر

....نایعمو ا يخونه  میخوب بر: اهسته گفت برنا

.بود شیکه از خدا حانیر
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...هتل جا رزرو کن يبرنا برو برا... الزم نکرده: از اتاق گفت بهرام

.بحثها اتمام بخشد نیا دادیم حیاماترج. نگفت يزیچ برنا

....امیمن نم: بلند گفت بلوط

؟يایچه نم یعنی: مات گفت حانیر

ارشد دارما؟ یمن جمعه ازمون کارشناس: وگفت دیکش یقینفس عم بلوط

...خالت  يبرو خونه ... خوب باشه:از اتاق خارج شد وگفت بهرام

؟يکنکور بد يخوایم ی مطمئنحاال: گفت کردیبه دخترش نگاه م یکه با نگران یدر حال حانیر

...همه درس خوندما نیمن ا: زد وگفت يپوزخند بلوط

....اره جون خودت:مسخره گفت برنا

... ینیب یحاال م: گفت  یهم حرص بلوط

....مینیب یم: باال انداخت وگفت  يشانه ا برنا

دو  رمردیمرگ پ دیشا. افتی یساله باالخره خاتمه م ستیجنجال ب نیا دیبا. کالفه از بحث انها به اتاق رفت تا با شوهرش حرف بزند حانیر

.کردیم کیبهم نزد شتریپسررا ب

 يقرار بود در خانه . صبح به مقصد تهران حرکت کرده بودند. برود ایبه خانه نرود  ریکه د شدینگران م دینبا یلیخ. دیکش ياسوده ا نفس

.بماند شینایخاله م

.عصرانه را رد کند کیبر دعوت به  یداشتند اما نتوانست درخواست کوروش مبن یخوش گذران يبرا يزینامه ربر یبا ساره کل نکهیا با

....دمیاز حرف هات نفهم یچیمن ه: را باال اورد وگفت شیزد وفنجان چا يلبخند. کردیکه به کوروش نگاه م یحال در

....دست ادم هاست نیهم از ا نیشرو... شانس باشن خوش  نقدریا دیچرا ادما با کنمیوقتا فکر م یگاه: گفت کوروش

...دنیادم ها هم خودشون فرصتشون رو از دست م یبعض: را باال داد وگفت شیابرو يتا کی بلوط

.که شانسمو از دست بدم ستمیاما من از اونا ن: زد وگفت يلبخند کوروش

....کنم انتیکه به دوستت خ يندار توقع ؟يخوایم یاز من چ دونمیمن نم: وگفت دیهم متقابالخند بلوط
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...یباهاش تموم کن یتونیتو م... انتیچرا خ انت؟یخ: کوروش

 چیقبل از ان ه. بود دهیبار از زبان او شن نیحرف زده بود کلمات عاشقانه را اول یبود که با او حت يپسر نیهرچند سخت بود اول... توانستیم

 نیته دلش هنوز خواستن او را که اول. اسان نبود یلیخ گرانید یمنف يبا توجه به موج ها نیاز شرو دنیکنار کش.اش نبود یکس در زندگ

 يبرتر نیکوروش نسبت به شرو يها یژگیو. کند یچشم پوش یتوانست از او به راحت یتوانست حس کند اما به همان اندازه هم م یبود م

 شیزدو به فنجان چا يخودش از افکارش لبخند... هم از کوروش گرینفر د کیدست بکشد و بخاطر  نیبه خاطر کوروش از شرو.داشت

.شد رهیخ

را خودش به شخصه  نیدرخواست ازدواج شرو یوقت یحت. در وجود خودش شناخته بود یرا از کودک یمزاج بودنش و حس تنوع طلب دمدمه

.ند ادامه دهد از او طالق خواهد گرفتنخواهد ونتوا ياگر روز کردیبود فکر م رفتهیبدون در نظر گرفتن نظر خانواده اش پذ

.شدند یبدون راه حل ، حل م. شدند یراحت در ذهنش حل م یلیخ مسائل

.شد رهیکوروش خ به

را با  نیشرو دیدانست چرا با ینم. امد یناخود اگاه به ذهنش م نیبا شرو اسیاز ق يتر صفت برتر... بلند تر و چهار شانه تر بود قد

.کند سهیکوروش مقا

.بهتر بود نینسبت به شرو دیچک یم رایسرش ژل و کت يکه از موها یهر حال پسرك چشم ابرو مشک هب

م؟یاالن با هم کجا بر يدوست دار: وگفت دیخودش را جلو کش یکم کوروش

...فعال منو برسون خونه: زد وگفت يلبخند بلوط

...جسور و دوست دارم يدخترا ... خوبه: وگفت دیکش یهوم کوروش

..جسور خوشش امد فیاز تعر طبلو

خاله اش رساند و ياو را تا اطراف خانه  کوروش

!کرده بود ریدو نفر گ انیاش که م یگفت و دو دل یساره نشسته بود واز کوروش م يبعد روبه رو یلحظات

....یازدواج کن يدار يحاال تو چه اصرار... يکرد میروان: کالفه گفت ساره

و روشن کنم؟ میزندگ فیتکل خوامیبده م: خت و گفتباال اندا يشانه ا بلوط

....یسقف تحمل کن هی رینفر و ز هی یتو عمرا بتون: سرش گذاشت وگفت ریو دستش را ز دیتختش دراز کش يرو ساره

...گهیوقتا گذاشتن د نیهم يطالق و برا زمیعز: وگفت دیخند بلوط

....نهیکه طرز فکرت ا واقعا متاسفم: تاسف تکان داد و گفت ياز رو يسر ساره

تو چه خبر؟: گفت یبعد از مکث بلوط

...نه ایدهنت چفت و بست داره  ستمیمطمئن ن یدارم ول دیخبر جد هی:  ساره

شده؟ یچ: تخت نشست وگفت نییبا هول پا بلوط

....کنمایبشنوم لهت م گهید یکیبعدا حرفهامو از زبون : کرد وگفت زیرا ر شیچشمها ساره
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دهن لقم؟ نقدریا: فتتند گ بلوط

....یدهن لق نقدریا: باز کرد وگفت توانستیرا تا انجا که م شیدستها ساره

...شده یبگو چ... کنمیخوب حواسمو جمع م: وگفت دیکش یاه بلوط

؟یشناسیو م نیدوستم نازن شیپ يهفته : را تر کرد وگفت شیلبها ساره

ون که لبهاش پروتزه؟هم: کنار زد وگفت شیچشمها يرا از رو شیموها بلوط

....تو صورتش زهیریم يهمون که موهاش و چتر نینازن.... ناستیاون ت... نه بابا:  ساره

...دمیفهم... هیتوله سگ يهمون چتر: بلوط

....بزنم يموهامو اونطور خوامیم.... هم قشنگه یلیخ... خاك برسرت: مسخره گفت ساره

...ادیاصال بهت نم.... کوتاهه  تیشونیتو پ.. ایخر نش: وگفت دیخند بلوط

...شمیخوب م گفتیم يواقعا؟ ناز: ساره

؟یچ نینازن... شده یحاال ولش کن بگو چ:  بلوط

...بگو خوب.... خونه گردنیبعدش که باهم برم.... دیهاتفم اون روز مامان و برده بود خر: ساره

...ساعت صبر کنم شیشد؟ اخرشو بگو من حوصله ندارم ش یخوب؟ بعدش چ: گفت یحرص بلوط

برگرده خونه که  خواستیهاتف م... اومدن خونه نایکه ا مینشسته بود ییرایمن بود بعد توپذ شیپ نمینازن....یچیه: وگفت دیخند ساره

....بگو خوب. اصال هم حواسش به ما نبود... تو ادیوم ارهیهاتف کفش هاشو در م یچیخالصه ه... بمون ناهارو: مامان نذاشت وگفت

....خووووب: گفت ظیرا کلفت کرد وبا غ شیصدا بلوط

 يتمام مدت چشمش رو ناز دیهاتف که اصال منو ند.... میکن کیباهاش سالم عل میهم بلند شد يمن وناز... هاتف اومد تو : هم گفت ساره

...بود

....صد دل عاشقشون شدندل نه  کیو در نگاه اول  دنیو د نیالبد هاتف خان نازن: کالمش امد وتند گفت انیم بلوط

....قایدق: وگفت دیهم بلند خند ساره

...میافتاد یعروس هیپس ..... ول يا: بلوط

 گهیبره خونشون که هاتف با التماس و اصرار م خواستیم.... ناهار نموند يبرا نینازن. بود دارید هی نیحاال ا: وگفت دیکش یقینفس عم ساره

....من برسونمش

و فالنه و  هیچه جور دختر يکرده که ناز میج نیمن و س یگذشته اما هاتف که برگشت خونه کل یچ نشونیب نیاشتو م دونمینم حاال

خوشش ... از قرار اونم بله... به هاتف زنگ بزنه خوادیکه م: بهم زنگ زد وگفت يصبح هم ناز... گرفته يشمارش هم از خود ناز... بهمانه

...اومده

...تمومه یپس همه چ: بلوط

....شهیبا حال م یلیخ... من که از خدامه.... شناسمشیساله که م شیش... هیدختر خوب نینازن... دونمینم:  ساره

.....رو دعوت کنه نایا نیشب شرو هیکه از تهران برگشتن مامان  نایقرار شد بابا ا یراست: وگفت دیخند بلوط
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کوروش؟ ای نیباالخره شرو: با حرص گفت... چهار تاشد شیچشمها ساره

... هستم ينجوریبا کوروش هم.... حدااقل اخالقش.... کم بهتره هی نیخوب به نظرم شرو: صورتش کنار زد وگفت يرا از رو شیموها بلوط

...دمیم حیوترج نیکنم شرو یاما اگه بخوام زندگ

...ستیاصال در حد تو ن نیشرو... ها یکنیبخت م اهیخودتو س يدار: وگفت دیکش یاه ساره

... نطوریمامان مخالفه بابا هم هم... ستیمعلوم ن یچیحاال که ه... ادیمنم ازش بدم نم... دوستم داره  یلیخ: باال انداخت وگفت يشانه ا وطبل

...نخواستم دمیشا... خانواده اشو نمیدوست دارم بب یول

.ستیو وابسته ن شهیعاشق پ کندیراحت شد که دختر خاله اش انقدر که ادعا م الشیو خ دیکش ينفس اسوده ا ساره

.ندازدیهم به انها ن یرد شود نگاه شانیها از رو یلیتوجه به خ یبود که ب خیاحساس و  یانقدر ب... بود  نیبلوط هم یخوب

.هر دو از اتاق ساره خارج شدند کردیکه انها را به صرف شام دعو ت م نایم يصدا با

.ول جمع و جور کردن خانه شدندمشغ حانیور يگروه مهمانان سود نیرفتن اخر با

.وبرنا با هم مشغول صحبت بودند دیوح

خواسته بودند تا آنها طبق رسم و  یاحتماال همگ. مهمانان پر شده بود يایکه از هدا کردینگاه م زیبهرام نشسته بود و به م يرو به رو بهادر

.را از تن دراورند اهیاداب لباس س

.ها را کامل از ذهن پاك کند يریبود تا دلگ یوقت مناسب دیشا. دسر حرف را باز کن خواستیم بهرام

.حرف زدن راحت ترباشد يهم به جلو خم شد تا برا یرا تر کرد کم شیلبها

.بلند شد فونیزنگ ا يبود که صدا امدهیکلمه هم به زبانش ن کی هنوز

.شار دادف زیبازکردن در را ن يامد و جواب داد و دگمه  رونیاز اشپزخانه ب ونداد

بود؟ یک: دیپرس بهادر

...فرهمند ياقا: ونداد

.رفتیو م گرفتینامه راهش را م تیحتما بعد از خواندن وص... شده بود  رهیبه بهرام خ بهادر

.فرهمند همه به احترامش بلند شدند يامدن اقا با

اقا بهرام؟ ومدنیدختر شما ن: جمع گفت با نگاه به. اورد رونیپاکت را ب کیاش را باز کرد و  یچرم فیک ياز صرف چا بعد

...ادیب تونستیازمون ارشد داشت نم: جا به جا شد وگفت شیسر جا بهرام

...هم باشن شونیا دادمیم حیترج: تکان داد و گفت يسر فرهمند

...من برم  دیاگه اجازه بد: گفت دیکه کش ییبلند باال ي ازهیبا خم ونداد

... دیباش دیشما حتما با: همند گفتجمله اش را کامل کند فر دینرس

.داد هیمبلش تک یبه پشت ونداد

....خونمینامه رو م تیجناب وارسته وص يخوب طبق رسم و خواسته : در ادامه گفت فرهمند

.کاغذ را هم باز کرد يو تا...  کنمیعمل م شونیا يطبق خواسته : پاکت را باز کرد وگفت فرهمند
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:ف کرد وشروع به خواندن کردرا صا شیصدا يتک سرفه ا با

یتعال بسمه

راجعون هیهللا انا ال انا

فرصت باشد که سخنانم  نیاخر نیا دیشا... با فرزندانم حرف بزنم خواهمیقلم م زیناچ يبا جوهره  لهیوس نیهوشنگ وارسته بد نجانبیا

.داشته باشد داریخر

...سرنوشت  دیشا...  ریتقد دیشا ...خانواده را از هم جدا کرد کی نیچن نیدست روزگار ا دیشا

سال فکرم  ستیب... بودم وچقدر شر ریچقدر خ دانمینم یحت... داشته ام انیدانم چقدر خطا وز ینم... را چگونه گذراندم امیا نیا دانمینم

 اورمیرا درست بار ب میبودم چگونه نتوانستم پسر ها يپدر ي ستهیکه اگر شا دیاتفاق ساده بودو هرگز خود را نخواهم بخش کی يگرو

چگونه  دانمیهنوز نم. بر علت بود دیفقدان همسرم آفاق مز دیشا... اشنا کنم یو انطور که سزاوار است انها را با امور زندگ رمیرا بگ انهیم

.ام اوردهیرا به جا ن يتفرقه انداختم و تساو

...

...

...

.ونداد و بلوط به عقد و ازدواج هم باشند زمیعز يتا دو نوه  مکنیم تیانتها از همه کسانم خواستارم حاللم کنند و وص در

را کنارگذاشته  يوصلت بهادر وبهرام هم لجباز نیبه پاس ا دیشا... گفته اند که عقد دختر عمو و پسر عمو را در اسمان ها بسته اند میقد از

.را به جا اورند يو رسم برادر

ام است و  یقلب يتنها خواسته  نیو ا. مشکالت خواهد بود يوصلت حالل همه  نیکه ا دمیب داما در خوا... نبودم  یمصلحت دان خوب دیشا

 خواهمیفرهمند م یمجتب زمیصورت از دوست عز نیا ریشود خواسته ام را اجابت کنند در غ میتقس انشانیاند تا ملک و امالکم م لیاگر ما

با ... است  ییخانواده ستون پابرجا...  دیزیها را دور بر نهیک... تنها راه چاره باشد  نیا دیشا. کند میتقد...  ي هیریخ يتا اموالم را به موسسه 

.دیو قهر ستونش را نلرزان نهیک

تا  دیاما از شما خواستارم که اجابت کن...  دیندازیپشت گوش ب دیشا دیرینپذ دیشا... خواهشم از شماست نیتنها خواسته و اخر نیا زانمیعز

.ارام باشم

.نتوانستم ادا کنم را به جا اورد يماریکه به علت ب يماه نماز کیکند و  یگوسفند در مشهد قربان کیتا  خواهمیفرزند ارشدم م از

دست  ندیبه خود نب یو خوش یخانواده روز اشت نیکه ا یو تا زمان دیخواب خوش قبر را بر من حرام نکن خواهمیاخر از شما فرزندانم م در

.دیمن نگذاشت يبرا يگریاما راه د دیدانم که توقع نداشت یم... خواهد بود رونیاز قبر ب زیمن ن

تا  دیبخواه گرانیواز د دیمرا حالل کن... راهتان بوده و هست  يبدرقه  رمیخ ياما همواره دعا... نبودم  یپدر خوب دیمن را ببخش فرزندانم

.کنندنداشت را در اغوش عذاب رها ن یرا که عمرش عزت ریپدر پ نیا

.دیده صیوشر را صالح تشخ ریراه خ دوارمیام. فرهمند سپرده ام  لمیامور را به دست وک تمام

.باشد امیا نیا یزندگ ي دهیسرشت پسند نیا دیشا دیو ببخش دیببخش
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...

.والسالم

 یم. گرداند یپاکت بر مارام فرهمند که کاغذ را دوباره به  ينشسته بودند و به چهره  شانیخانواده مثل چوب خشک سر جا جمع

.ستندینگر

؟یچ یعنی نیا: گفت يبلند يبا حرص وصدا ونداد

...باشه  یفرصت خوب دیبعد از ع کنمیفکر م: زد وگفت يلبخند فرهمند

؟یچ: وگفت ستادیا خیس ونداد

...باشن یال دهیزوج ا کنمیمنم فکر م: رو به بهادر گفت فرهمند

...رهیبگ میدخالت کنه و ب ّ ب برام تصم...  میتو ز ز ز زندگ یکس... ر ر ر م ذارینم: گفت دیکشیکه تند نفس م یدر حال ونداد

.....ونداد اروم باش: گفت بهادر

بود که سالن را ترك  یکس نیدر واقع اول. ها به لرزه در امدند شهیکه ش دیدر ر انقدر محکم کوب. از خانه خارج شد یحرف چیه یب ونداد

.کرد

داد و با ارامش  یحاتیفرهمند توض.دیکش یوزمان را به اتش م نیزم دیفهمیقطعا بلوط اگر م. بهرام را به فکر فرو برد عشیسر نشواک

 ییباال یبشه از ارزش سهام يهم اگه دوباره راه انداز يرنگ ساز يکارخونه ... دارن  ياردیلیارزش م اورانین يها نیزم: گفت

...نداشته باشه يضرر ستنشدون کنمیفکر م... برخورداره

...شمارش امالکشون قابل تأمله... بودند  يوارسته خساست داشتند اما مقتصد کار بلد ياقا

.از خانه خارج شد یازبعد از خداحافظ و

.از رفتن فرهمند گذشته بود یساعت کی

دو جوان مطرح بود که انگار  یطرف زندگ کیاز . ودب دهیانقدر شوکه شده بودند که کلمه در دهانشان ماس. گفتینم يزیالم تا کام چ یکس

.کرد یاز ان چشم پوش یبه راحت شدیبود که نم یهنگفت یثروت گرید يو از سو. االن موضعشان مشخص بود نیاز هم

.خانه خفه بود يبه نظرش هوا... به باغ رفت بهادر

.شده بود رهیخ یوخال کیبه استخر تار یفرستاد و با خستگ رونیب نیرا سنگ نفسش

...دندیدو یدور تا دور استخر م گوشیباز يچشمش دو بچه  يجلو

.کردیو مخالفت م دیدویونداد هم م... خواست  یو عروسکش را م دیکشیم غیبا لحن بچگانه ج بلوط

 دیبه برنا و وح...  کردیا نگاه مبچه ه يو به باز دیکش یم خیبود و کباب ها را به س ستادهیکنار بهرام ا... دیخند یو ونداد م کردیم هیگر بلوط

.که مدام در رفت امد به باغ و اشپزخانه بودند يو سود حانیر يخنده ها يو صدا کردندیم يکه فوتبال باز دایو و

را  گل ها باغ يوشکوفه  يبهار يهوا. خواندیاش شاهنامه م يگهواره ا یصندل يرو وانیداده بود در ا هیتک شیبزرگ چانه اش را به عصا اقا

.کرده بود نیرنگ
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.نبود ياز بلوط خبر. بود و عروسک بلوط در اب افتاده بود ستادهیونداد کنار استخر ا.... دیسرها به سمت او چرخ دایو غیج يصدا با

... امد بعد نفسش باال یکم... دیکش رونیچگونه او را از اب ب دیبهرام نفهم. حرکت مانده بود یاب ب يبلوط رو... دندیسمت استخر دو به

نگاه ها را  دیبهرام که سرونداد داد کش ادیفر يصدا.... بهادر و اقابزرگ خدا را شکر کردند . ماتش برده بود يو سود کردیم هیگر حانیر

.به ان سمت کشاند

او  يت بچگانه دست مردانه به صور کیاز  یمحکم یلیس يدر اخر صدا. پر از اشک بود شیونداد چشمها. کردیم ادیمدام داد وفر بهرام

شده؟ یحاال مگه چ: گفت تیتند به سمت بهرام رفت و با عصبان... بهادر از جا بلند شود ... فرود امد 

...باال گرفت شانیدعوا

...بود غرق بشه کیدخترم نزد:  گفت

...حاال که غرق نشد : گفت

ادعا داشت که چرا پسرش را به باد  يگرید... مرگ رفت و امد بود که دخترش تا  یمدع یکی... شدند  قهیدست به ... باالتر رفت  ناسزاها

...کتک گرفت

.بلند بود که همه ساکت و مثل مجسمه خشک شده بودند شانیصدا انقدر

بعد  یبود کم یاش خون ییمویشرت ل یت ي قهی...امد  یم یظیگوشش خون غل ياز الله ... نداشت شتریچهارسال ب. بود  ستادهیا ونداد

.شد نیهمه نقش زم دید يجلو

بعد  یبود کم یاش خون ییمویشرت ل یت ي قهی...امد  یم یظیگوشش خون غل ياز الله ... نداشت شتریچهارسال ب. بود  ستادهیا ونداد

.شد نیهمه نقش زم دید يجلو

... دیبهرام را د ي هیسا. خرش خرش برگها سرش را به عقب گرداند يصدا با

...سال گذشت تسیب: وگفت دیکش یقیعم نفس

...مثل برق وباد : جلوتر امد وگفت بهرام

....جا شروع شد نیاز هم زیهمه چ: وگفت دیکش یاه بهادر

...قدم جلوتر هینه ... قدم عقب تر هینه ... جا نیهم: وگفت ستادیدرست شانه به شانه اش ا بهرام

...یتو هم کنار ش باش خواستیکه دلش م خوندمیشماش مته چ... سرش بودم يمرد باال یوقت: اتش زد وگفت يگاریس بهادر

...که باشم نینخواست: شد وگفت رهینفسش را رها کرد و به بخار دهانش خ بهرام
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 یو خاطرات باز تداع کردیفرو رفته بود نگاه م یکیکه در تار یو بهرام به استخر خال دیکش یرا م گارشیدر ارامش س. سکوت کرد بهادر

.شدندیم

...پسرم اگه نخواد ... به مال و امالك ندارم یاجیمن احت: را فشار داد وگفت شیانداخت و با پنجه رو نیرا به زم گارشیته س دربها

؟يبگذر یتونیم: کالمش امد وگفت انیم بهرام

...چرك کف دسته: بهادر

...ستیقرون دوزار ن هی: بهرام

؟يا یپس تو راض: زد وگفت يپوزخند بهادر

به  یسامون هی... یبه شرکتت بزن گهید يشعبه  هی ادیکه بدت نم دونمیم... یستین یتو هم ناراض: شد وگفت رهیرخ برادرش خ میبه ن امبهر

...يبد تیزندگ

... متیاما نه به ق: بهادر

خواست بچه ها؟ ؟یچ متیبه ق: بهرام

.از ان گذشت  ینبود که بتوان به راحت يزیمبلغ ناچ... گفتیبهرام راست م. بدهد یدانست چه جواب ینم بهادر

...حرفهاست نیاز ا شتریهرچند دخترم ارزشش ب: در ادامه گفت بهرام

پونزده سالش بود  یپسر من وقت... یکامال در اشتباه ستیدختر تو ن قیپسر منه که ال یکنیاگه فکر م: وگفت دیتند به سمتش چرخ بهادر

االنم  نیهم... يریتاخ چیبدون ه... وارد دانشگاه شد  یتو هفده سالگ... کم نداره يزیچ چیو ادب ه تیخصاز ش... شد یمیش ادینفر دوم المپ

به خاطر  یکنیاگه فکر م...  زنهیم انویپ یقیگروه موس هی یارکست سمفون يتو... دانشگاه تهران نیبهتر يتو...اخر ارشده  سال يدانشجو

...نره ادتیوقت  چیه نویا. ..  ییپسر من تو یارزش یه مسبب ببدون ک...  هیارزش ینوع حرف زدنش ادم ب

...وقت چیه.... بشه شیطور خواستمیوقت نم چیه: وگفت دیکامال به سمتش چرخ بهرام

...یدست بلند کن يساله اونطور 4 يبچه  هی يرو یچطور تونست: که تحت کنترل خودش نبود گفت ییبا صدا بهادر
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...ن باز شدسر درد و دلشا باالخره

...يکردیکار و م نیهم يمن بود يجا... فکر کردم دخترم مرد: انداخت وگفت نییسرش را پا بهرام

گوش چپش و کامل از دست  ییکه صد درصد شنوا زدمیم يچهار ساله رو طور يبچه  هیتو بودم  ياره جا: گفت يا یعصب يبا صدا بهادر

...کردمیم کار و نیمنم بودم هم... یگیراست م... بده

... خواستمیمن نم: وگفت دیرا گز شیلبها بهرام

و کوفت  یسنج ییوشنوا یبه زور هزار تا گفتار درمان...  زدیاونقدر شوکه شده بود که تا چند وقت حرف نم... یخواستینم... اره : بهادر

... موقع حرف زدن ... عقب افتادنش به جهنم.... تادسال عقب اف کی... ارهیهشت سالش بود تونست چهار کلمه رو به زبون ب یوزهرمار وقت

و با لحن ...  یخواستینم: لب گفت ریبا مکث ز... يچه به روزش اورد نیبب... نگاش کن... و چهار سالشه ستینه؟ االن ب يدیحرف زدنشو شن

...یخواستینم: باز تکرار کرد يتاسف بار

....کردم یهزار با عذرخواه: گفت يگرفته ا يبا صدا. پر از اشک بود  شیچشمها بهرام

رو به اون رو شد؟ نیبچم از ا یزندگ یوقت خوردیبه چه دردم م: بهادر

ن؟یانداخت رونیخودم ب ياز خونه  یرفت منوبا چه فضاحت ادتونی... بابا هم طرف تو روگرفت... يتو هم کم جبران نکرد:  بهرام

...یو خود خواه ياز سر لجباز. .. يدیکش رونیسهامتو از شرکت ب یو ورشکستگ یپول یتو اوج ب... یتو هم کم نذاشت: بهادر

سال تمام تک وتنها خودم جون  ستیب... بیشهر غر هیرفتم  کردم؟یم کاریمن خودخواهم؟ وسط زمستون چ: دادزد تیبا عصبان بهرام

حاال من خود خواهم؟.... کندم

مشکل ونداد و شرکت و هزار .... میهمه ناراحت بود... میبود یهمه عصب... یخودخواه اره: چرخاند وگفت يگریسرش را به سمت د بهادر

....خودخواهه یک نیحاال بب.... یپدر و برادرتو تنها گذاشت... يکرد یوخال دونیتو م... با هم سرمون اوار شد گهیدرد د

.ندیایشام به داخل بصرف  يبلند شد واز انها خواست برا يسود يبزند که صدا یخواست حرف بهرام

نه از ... نه از تو...  دیتنها بذار یتوقع نداشتم منو با دست خال: برادرش گذاشت وگفت يشانه  يخواست برود که بهرام دستش را رو بهادر

....بابا
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...سال گذشته  ستیب: از سر شانه به او نگاه کرد وگفت بهادر

...گذشته ها گذشته: تلخ گفت بهرام

...کرد یبشه بچه ها رو راض دیشا... هم نگران االن ما باشه ایبابا اون دن خوادیدلم نم: بهادر

...اون هاست ي ندهیمهم ا: ارام گفت بهرام

...دارم نانیمن از پسرخودم اطم: بهادر

.نداشت ینانیاو اطم... گستاخ بود... سرخود بود ... بلوط تند بود. نزد یحرف بهرام

.خارج کرد و به سمت خانه راه افتاد نهیز جواب بهرام نفسش را مثل اه از سا دینا ام بهادر

و  یدو مرد جوان لجوج نبودند که از سر خودخواه گرید... بخش است امیحرف زدن حالل مشکالت باشد اما زمان الت دیحس کرد شا بهرام

وقت و  گریحاال د... بود  دیسف شتریسرشان ب يموها گرید... د سن داشتن يحاال هر دو پنجا ه و خرده ا. سپر کنند نهیهم س يبرا يلجباز

.نداشتند ابحث ر يحوصله 

.دیزمان را به عقب کش شدیکاش م... سرش وارد خانه شد پشت

.که بعد از چهار روز باالخره پدر ومادرش بازگشتند دیبود فهم دهیچیکه در خانه پ ییاز سرو صدا... باز کرد  دیرا با کل در

....سالم: گفت يبلند يداص با

....ماهت يسالم به رو: امد وگفت رونیاز اشپزخانه ب حانیر

چه خبر؟: و از مادرش فاصله گرفت وگفت... دهیانگار شصت ساله منو ند... اووو: که بلوط با غر گفت ردیبلوط را به اغوش بگ خواست

وبرنا کوشن؟ بابا

.گرفتم در دسترس نبود لتویموبا یهرچ ؟يکجا بود... میدیاعت چهار رسصبح س... یسالمت: نشست وگفت یمبل يرو حانیر

...میبود رونیبا دوستام نهار ب یچیه: بلوط

ازمونت چطور بود؟: را تر کرد وگفت شیلبها حانیر

اد؟یکن؟ چقدر دستتون م فیتو تعر: بود چپ وراست کرد وگفت یگردنش را به عالمت معمول بلوط

؟یچ: شوکه گفت حانیر

تپل افتاده  ي هیما هیبوده نه؟ البد  هیخرما یلیبابابزرگه خ نیفک کنم ا.... ادیم رتونیچقدر گ: برداشت وگفت یبیس وهیاز ظرف م لوطب

دست بابا نه؟؟؟
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... یاسپورت عروسک نگیر دیسف شیش ستیدو هی: مبل لم داد وگفت ي؟ و رو شیوش ستیدو هیتو گوش  یزنیباالخره م نمیبب

 یچیه گهیجز اونم د... مال منه  شیش ستیدو هی ياندازه  دیبهش ماس یهرچ... به بابا بگو ... باشه مامان... ممعاشششششششقشم

خوب؟... خوامینم

.فرصت مناسب کیاما در دیگو یرا م زیبه بلوط همه چ یاما بهرام گفته بود که تا شب خودش به نوع. حرفش نوك زبانش بود حانیر

...بهرام با هم وارد خانه شدند  چرخش در برنا و يصدا با

.استراحت کند یکرد و بهرا م رفت به اتاقش تا کم یسالم بلوط

....يدینکش شیخونه رو به ات مینبود... يکرد شرفتیپ.... خوبه: بلوط نشست وگفت يخواست وروبه رو ياز مادرش چا برنا

م؟یشدچقدر کاسب  نمیبب: دومش را تمام کرد وگفت بیبا سرو صدا س بلوط

...ستیفعال مشخص ن: مادرش ساکت شد وگفت يکه با اشاره  یچیدهیدهانش را باز کرد بگو برنا

شه؟یمگه م د؟یدشت نکرد یچیبابابزرگه ه نیاز ا یعنی.... یدک: با حرص گفت بلوط

چه طرز حرف زدنه؟ نیا.... بلوط: تند گفت حانیر

...بوس بوس... نده ریون گج حانیمگه چشه؟ ر: باال انداخت وگفت يشانه ا بلوط

.خودش را سرگرم کند وتریبه او رفت وبلوط به اتاقش رفت تا با کامپ يچشم غره ا حانیر

....شهیم یچ یعنی: کنار برنا نشست وگفت حانیر

....بکشن گرویبشن بزنن همد یفکر کنم اگر راض:  برنا

...دل منو به اشوب نکش نقدریا: شد وگفت رهیبه برنا خ حانیر

...به حال االن يوا... اون بودن  شونیبچگ: برنا

...طفلک دخترم: وگفت دیکش یاه حانیر

...فتنه رو تحمل کنه نیطفلک اون ونداد بدبخت که مجبور ا: شد وگفت رهیبه مادرش خ برنا

...بگم یبه مردم چ: ناراحت گفت حانیر

.افتاد هیارام به گر و

بسوزه؟ بگم دختره رو دستم مونده بود که  یک يدختر طفل معصومم به پا.... بود که کرد تیصو دهیخدا امرز نیا: بغضش گفت انیم در

...رهیگیم.... پسر که زبونش جوته هیدادمش به 

سر ول  یبال م یت)... مادر جان...(مر جان یبرگشت یرشت نیریباز تو به اصالت ش ؟یچ یعنی؟ جوت  یچ: را باال داد وگفت شیابروها برنا

....)حرفا رو نیسرم ول کن ا يبالت تو....(حرافرو نیآکن ا

؟ياریمادرتو درم يادا: زد وگفت ياز نوع حرف زدن برنا لبخند حانیر

....ادیبه نظر نم يونداد که پسر بد... یغم بغل گرفت يزانو یاز االن نشست... مادر من: وگفت دیکش یقینفس عم برنا

 ارهیسر دخترم ب ییاگه بال.... باباتو به دل گرفته ي نهیکه ک خونمیتازه من از چشماش م... رماد مشیشناسیما چه م: مستاصل گفت حانیر

...زمیبه سرم بر یمن چه خاک
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... کنمیسوال م رمیبازم م.... دمیپرس دیمن از وح... نه مامان جون....  ارهین یبه سر کس ییاون مادر فوالد زره بال: وگفت دیبلند خند برنا

....شرط ورد کنه نیبابا ا دیشا... االن قضاوت کرد شهیهرچند نم... بود  ریمن اروم وسر به ز ونداد به نظر

همه هم از باباشون .... وارسته همشون عشق پول وثروتن ي فهیطا رویت.... شناسمیمن شوهرمو خوب م: وگفت دیدماغش را باال کش حانیر

....گذرهیبگذره از ارث واموال باباش نم شیزندگ يمه بابات از ه... راحت التیخ.... رگ خساست وگرفتن نیا

...ادیبابات در ن يخدا کنه تو رو... کنه ریخدا شب و به خ: گفت حانیزد ور يلبخند برنا

.مادرش را قبول داشت يحرفها شیهرچند ته دلش هم کم وب. نگفت يزیچ برنا

.اورد یم هیدرو اقع توج. زدیحرف مبا کوروش  کیگوش داده به موز نیدر اتاقش نشسته بود و ح بلوط

؟یچرا به من گفت که تو موافق ت؟یخواستگار ادیپس چرا قراره ب ستین یچیتو واون ه نیاگر ب: دیتوپ کوروش

...ادیخواستگار م يهر دختر يخوب برا: کالفه گفت بلوط

...یچرا اصرار داره که تو موافق ستین یچیه قمیشف قیتو و اون رف نیاما اگه ب... دونمیم... دونمیم: وگفت دیکش ينفس بلند کوروش

.کوروش کالفه اش کرده بود يحرفها. دیدانست چه بگو ینم بلوط

ه؟یاصال حرف حساب تو چ: گفت یاو عصب يها نیج نیاخر از س دست

ت؟یخواستگار ادیقراره ب نیشرو یچ يبرا: زد ادیپشت تلفن فر کوروش

...ادیخواستگار م يهر دختر يخوب برا: انداخت وگفت گرشید يپا يرا رو شیتختش نشست و پا يلبه  بلوط

؟یستین یپس تو راض: با حرص گفت کوروش

...فکر نکردم یهنوز قطع: گفت انهیموز بلوط

؟یفکر کن یپس ممکنه قطع: با حرص و مسخره گفت کوروش

...بدم حیکه برات توض نمیب ینم یثالثا لزوم... من به خودم مربوطه یزندگ ایثان... سر من داد نکش نقدریاوال که ا: بلوط

...ارزش تلف کردم یادم ب هیمن احمق و بگو وقتمو با : گفت يبلند يباصدا کوروش

منو بگو که ..... یهست یک يفکر کرد... منم برات متاسفم: که تحت اراده اش نبود گفت يبلند يبا صدا... حرف جوش اورد نیبا ا بلوط

: افزود غیو با ج... خورهیحالم ازت بهم م...  اقتیل یب... یحرف زدن هم نداشت قهیدق کیارزش  یکیاصال تو ...  بهت فکر کنم خواستمیم

.اش را به کل خاموش کرد یصبر کند گوش يکوروش لحظه ا يپاسخ ها يانکه برا یب تیدر نها... کثافت  یعوض

؟یکشیم غیچرا ج: در اتاق را باز کرد و گفت  برنا

 نیتوانسته بود به خودش چن تیخاص یان بود که چطور کوروش ب ریهنوز فکرش در گ... دیکشی سرخ شده بود و تند نفس مکامال بلوط

... !ناراحت شود شینبود که او بخواهد را جع به حرفها ياصال در حد...  شعوریپسرك ب.... را به او بزند یحرف نیدهد که چن ياجازه ا

؟یهست یعصبان نقدریا شده؟ چرا یچ: دیباز پرس برنا

بود؟ دهیوارد اتاقش شده بود که نفهم یک... به او نگاه کرد بلوط

اتاق مگه در نداره؟ نیا ؟يتو چرا در نزد: وگفت دیبرنا هم توپ به

؟يریگیپاچه م یچرا الک... چته بابا : قدم عقب رفت وگفت کی برنا
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تنه اش داد وبا  میبودند و انها را مشت کرده بود سرش را جلو تر از ن زانیدو طرف بدنش او شیکه دستها یو در حال ستادیا خیس بلوط

....نداره یربط چیبه تو ه... روووونیبروووو ب: گفت ظیغ

.و از اتاق خارج شد ودر را محکم بست.... به درك: گفت ظیبا غ برنا

.بود یکیتند بلوط با هم  يشدن در و نفس ها دهیکوب يصدا

 نازمیم... فکر کرده برام مهمه... نفهم يپسره ...  هیفکر کرده ک....دیهم نیهمتون ع... احمق ي کهیمرت: زدیحرف م با خودش یحرص بلوط

نشانش ... دایکه ان سرش نا پ اوردیبه سر کوروش ب ییبال. شد رهیتختش ولو شد وبه سقف خ يورو.... اه ه ه ه... یاحمق روان....  نیبه شرو

!ستیارزش ک یب دادیم

....شام ادیبرنا برو بلوط وصدا کن ب: گفت گذاشتیم زیم يساالد را رو يکه ظرف محتو یدر حال حانیر

....نداره یربط چیبه من ه: محل مادرش نگذاشت وگفت برنا

باز چه خبر شده؟: را باال داد وگفت شیابروها حانیر

رفتم تو ... شدینم ينطوریا یذاشتیادب اون دختر هارت وقت مرو  شتریاگه ب: امد وگفت زیگذاشت و به سمت م زیم يکنترل را رو برنا

رهیگیاتاقش پاچه م

...

...چه طرز حرف زدنه نیا: وگفت دیلبش را گز حانیر

....بدبخت ونداد.... با غر ولند گفت برنا

....بدونه  ستیاالن وقتش ن... ها یوقت جلوش نگ هی:با تشر گفت  حانیر

..میبهتره زودتر بهش بگ... فرصته نیاتفاقا االن بهتر: بهرام گفت حرفش تمام نشده بود که هنوز

ه؟یجد متیتو تصم یعنی: با اخم گفت حانیر

...ستین یبشم که ته دلم راض نیمنکر ا تونمینم: وگفت دیکش یاه بهرام

...هیهم راض یلیاما سر دلت خ: گفت يبا پوزخند حانیر

حرفش  يکوتاهه پا رو ایحاال که دستش از دن تونمیمن نم...  رمردهیپ هیخواست  نیا... نهیکار درست هم...  حانیر:با اخم گفت بهرام

...بذارم

 هی يزن وبچه اتو فدا ياگه به تو باشه حاضر... کنمینگو نه که باور نم... ياز ثروت بابات چشم بردار یتونیبگو نم: گفت یبا ناراحت حانیر

دخترت مهمه؟ یوزندگ ندهیتو ا يمگه برا... باشه  مفت باشه کوفت... یقرون دوزار بابات کن

....حانیر:گفت يبا تند بهرام

.صرف شام صدا کند ياز پله ها باال رفت تا دخترش را برا... بغض کرده بود  حانیر

.صرف شد یو ساکت نیدر جو سنگ شام
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مواقع حس شرح  نیا حانیاصوال ر... مادرش در امان ماند يوارانه  حتینص يبار از حرفها نیاول يبرا... بشقابش را به اشپزخانه برد  بلوط

دو تا از  یکیحداقل  شدیکه بلوط کالفه مجبور م گفتیهمسر را م يو انچنان خانه  نچنانیا نقدریو ا کردیاش گل م يشوهر دار نیمواز

.سفره را به اشپزخانه ببرد لیوسا

...باهات حرف بزنم دیبا نیبلوط بش: کرد وگفت یبه اتاقش برود که بهرام اهم خواست

....باشه بعد... ادیخوابم م... من خستم: گفت یحوصلگ یشدو با ب رهیبه پدرش خ بلوط

....بلوط: با تحکم گفت بهرام

.باال رفت  گرید يو دو پله  رم؟یاجازه بگ دیواسه خوابم با... ادیخوب خوابم م ـــه؟یچ: کرد وگفت یبه پدرش نگاه بلوط

.....یبدون يفکر کردم دوست دار... نامه است تیراجع به وص ستم؟یمگه با تو ن: باز گفت بهرام

...امیم ماسهیبهم م يزینامه؟ اگه چ تیوص: شده بود گفت رهیبه پدرش خ نانهیب زیکه ر ینیو ح دیکش ینفس بلوط

...دختره اخه هیچه طرز حرف زدنه  نیا: با غر گفت حانیر

 یذهن يکه در ان شور وشوق از تماشا یپدرش نشست و با چشمان سرحال يامد ورو به رو نییپله ها را پا به غر غر مادرش تیاهم یب بلوط

.پدرش نشست يبود روبه رو دیاسپورت سف نگیر نیماش يایرو کی

.بردارد يچا وانیل کی ینیخم شد تا از س بهرام

شه؟یاماده م یمن ک نیاومده؟ ماش رتیخوب چه قدر گ: گفت يبا لبخند مکارانه ا بلوط

...یچیهنوز ه: در دهانش گذاشت واهسته گفت يقند بهرام

پس چه؟. شد یخال کبارهیبلوط  جانیه باد

....که اجراش به گردن توه هیراستش شرط: و با من من گفت... گردهیتو برم میبه تصم زیالبته همه چ: در ادامه گفت بهرام

....بود یازمون عال... تهران قبولم دمیمن بهت قول م... تو ارشده یاگه منظورت قبول ه؟یشرط؟ چه شرط:را باال داد وگفت شیابروها بلوط

.بود یدروغ مصلحت کیوشش مهمتر از  ستیدر صداقت کالمش شک داشت اما دو هرچند

؟يتو قصد ازدواج دار: شد وگفت رهیدخترش خ یاب يبه چشمها بهرام

 کیرا به  نیشرو توانستیخوب م. وشش شود ستیدو کیتا صاحب  کردیرد م دیبا را نیشرو یعنیپس . را گرد کرد شیچشمها بلوط

....!بود مثل کوروش یکیاو هم ... چندان مهم نبود. صفر بفروشد لیاتومب

...خوب نه: ارامش گفت با

نه؟: متعجب گفت بهرام

...نه...  نیشما که مخالف هست... گهیاره د: بلوط

؟یبشه چ دایپ یادم درست وحساب هیاگه : وگفت دیکش یهوم بهرام

.شد رهیوبهرام با اخم به او خ دیکش یاه حانیر

کات  نجایفکرش هم... !مقبول بود نیخوب اگر شرو... زدیطرف هم پس م کیاز  دیکشیم شیطرف پدرش با پا پ کیاز . در فکر بود بلوط

بود؟ یق مزخرفچه منط گرید نیداشته باشد؟ا نیماش کیتا  کردیازدواج م دیبا یعنی. شد
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؟یچ یعنی فهممیمن نم: گفت یجیبا گ بلوط

خوب و سراغ  یلیمورد خ هیمن : مبل جا به جا شد وگفت يرو یو کم دیرا تا انتها سر کش شیداد و چا رونینفسش را ب نیسنگ بهرام

....دارم

.شده بود رهیکرد و بهرام به ان نگاه سرد و کنجکاو خ زیرا ر شیچشمها بلوط

هست؟ یحاال ک: را باال داد وگفت شیهاابرو بلوط

بلوط ... کردیشدن و اب شدن غش م دیمواقع از سرخ وسف نیا يگریهر دختر د دیشا... و راحت بود لکسیماتش برد خواهرش چه ر برنا

.تازه شق ورق تر هم نشسته بود

:... پاسخ داد  یطوالن یبا مکث بهرام

بلوط ... کردیشدن و اب شدن غش م دیمواقع از سرخ وسف نیا يگریهر دختر د دیشا... دو راحت بو لکسیماتش برد خواهرش چه ر برنا

.تازه شق ورق تر هم نشسته بود

...ونداد:... پاسخ داد  یطوالن یبا مکث بهرام

؟یچــــ: در صورتش گفت یحالت چیه یب بلوط

...پسر عموت... ونداد: داد وگفت رونینفسش را ب بهرام

.کرده بودند  ارتشیدر در لحظات اخر ز يکه جلو یهان ان پسرک...  دینداشت ان هم وح شتریپسر عمو ب کیداشت  ادیبه  تا انجا که بلوط

.داشت یبیاسم عج چه

مگه ...  نیمن شوهر انتخاب کن يواسه  نیخوایم یچ يحاال واسه : و گفت دیکش يبلند ي ازهیخم. اورد ینم ادیهر حال چهره اش را به  به

الغم؟خودم چ

....بوده نیپدرم ا تیوص: گرفت گفت یبلوط منشا م يبا حرص که از رفتارها بهرام

 يواسه  شناسمیمنم که اونا رو نم...  شناختهیخوب چرا؟ اون که منو نم: برداشت وگفت وهیظرف م ياز رو یبیبه پدرش س تیاهم یب بلوط

؟...قبول کنم دیبا یچ

....هیریسپردش دست خ یراحت نیبه هم شهینم...  هیاردیلیثروتش م: گفت یبا نگاه چپ چپ بهرام

؟ینباشم چ یخوب من اگه راض: گفت يا انهیبا لبخند موز بلوط

....یکنیم جایب یلیتو خ: گفت تیبا عصبان بهرام

و از جا ....  نیماش يابابعدشم اصال به من چه گور ب...  کنمیواست نم يکار چیبه من نرسه من ه ياردیلیم يپوال نیاز ا: وگفت دیخند بلوط

.پدرش ونگاه متعجب برنا ومادرش به اتاقش رفت يسرخ شده  يتوجه به چهره  یبلند شد و ب

گفتم؟ یچ يدیشن... هم مراسم ازدواجتونه دیع... نینیبب گرویتهران تا تو و ونداد همد میریاخر هفته م: زد  ادیفر يبلند يبا صدا بهرام

.را بلند کرد ضبط يدر عوض جواب صدا بلوط

 نیرفته است با ا یمعلوم نبود به چه کس... عقل در کله اش داشت یدختر کم نیکاش ا. به نفس نفس افتاده بود تیاز عصبان گرید بهرام

... !و دو ساله است  ستیدختر ب کیانگار نه انگار ... و بچگانه  هیقابل توج ریهمه اخالق ورفتار غ
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******************

**************************

********************************

و حوله اش را برداشت و از اتاق  دیکش يا ازهیخم... بلند شد  شیاز جا یبعد به سخت یقیدقا... دیزنگ تلفن خوابش به کل پر يصدا با

.خارج شد و به حمام رفت

.دیرا شن کردیصحبت م دیمادرش را که با وح ياب گرم را باز نکرده بود که صدا ریش هنوز

....زنگ زده بود حانیاالن ر: گفتیم یبا ناراحت يسود

خوب؟: دیوح

....ستین یبلوطم راض نکهیمثل ا: يسود

نکنه ... اونم از اون دختره... از ونداد نیا.... شورشو در اوردن  گهیهم د نایا... خودیب: شد و با حرص گفت یعصبان یلیانگار خ دیوح

م؟ینیبش اهیه خاك سهممون ب نیخوایم

....میمجبورشون کن میتونیکه نم ستین یدلشون راض یاما وقت... خدا نکنه: يسود

به ثروت اقا  میبه خاطر دو تا بچه پشت کن یپول یو ب یبدبخت نیدرسته که تو ا نیا ن؟یگیم یچ نیفهمیمامان م: گفت ادیباز با داد وفر دیوح

 ور هیبق یدو تا هم بخوان به خاطر رفتار احمقانه اشون زندگ نیاگه ا... میبر رانیبا سهممون از ا یتگرف میمامان من و الناز تصم نیجون؟ بب

...دیپارکت شن يرا رو شیقدم ها يو صدا.... به اسم ونداد ندارم يکه برادر گمیاالن م نیاز هم یکینابود کنن من 

 ياما حرفها... سوخت  یاب تنش م یخودش و داغ یاز داغ... وش رفت د ریز کبارهیاب داغ را تا انتها باز کرد و ریبا حرص ش ونداد

.برادرش سوزاننده تر بود

...!رفت یبار حرف زور نم ریوقت ز چیه

را برداشت و به سالن  فشیوک دیعطر وادکلون به خودش پاش یدر اتاق کم. صورت وچشمانش به کل سرخ بود... امد رونیاز حمام ب زود

.رفت

.در اشپزخانه مشغول صرف صبحانه بودند يسودو دیو وح پدرش

چرا  یلعنت نیا دادیگاز م یالک.... را روشن کرد نیشد و ماش لشیسوار اتومب. هم نکرد و ازخانه خارج شد یسالم یتو جه به انها حت یب

....کردیحرکت نم

به جلو  نیپدال گاز فشار داد و ماش يرا رو شیحرکت پا کیفرستادش و با  نییبا حرص پا... افتاد که باال بود یبه ترمز دست چشمش

.شد یاصل ابانیوارد خ نگیبه در باز پارک تیاهم یب... پرتاب شد 

.شد یاصل ابانیوارد خ نگیبه در باز پارک تیاهم یب

.شاپ رفت یرا دوبل پارك کرد و به سمت کاف نیماش

پسر؟ يچطور... به به احواالت مهندس : وگفت دیکش یقیبود نفس عم نویکاپوچ کیبا کف  یکه مشغول طراح ینیح ارسالن

...اف ّ ف ف افتضاح: ن نشست وگفت شخوایپ يبلند جلو يها یاز صندل یکی يرو ونداد
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شده؟ يزیچ: سرش را باال گرفت وگفت ارسالن

شلوغه؟ یلیس سرت خ: باال انداخت وگفت يشانه ا ونداد

...واسه تو نه: ارسالن

شده؟ یچ: گفت یشد و ارسال ن با نگران رهیخ شیبه چشمها ونداد

...تو چ ّ چ چ چاله فتمیدارم م: وگفت دیکش یاه ونداد

...ادم حرف بزن نیع: گشاد شد وگفت شیچشمها ارسالن

...رمیگیدارم ز ز ز زن م: ونداد

؟يزود نیبه ا... هلت پدربزرگت گذشته که تازه چ... نمیصبر کن بب: و با مکث گفت... چاله ها نیتا باشه از ا: با خنده گفت ارسالن

...نهیمنم هم یب ّ ب ب بد بخت: وگفت دیرابا هم دو دست کش شیموها ونداد

چه مرگته؟ نمیصاف وپوست کنده بنال بب... ایبابا اسکولمون کرد: ارسالن

...نامه اشه تیوص: با حرص گفت ونداد

...یچونیپ یودور سرت مچرا لقمه ر... فهممت ونداد ینم: گفت جیگ ارسالن

...الیخیب: اورد وگفت رونیرا ب گارشیپاکت س ونداد

 يجد يجد نمیصبر کن بب... دهیاالن که جد...  دادنیشوهر م يدخترشو وزور میواهللا تو زمان قد: نفسش را فوت کرد وگفت ارسالن

زنت بدن؟ يزور خوانیم

...حالم عوض بشه  نجایمن اومدم ا.... د د داداش الیخیب: کالفه گفت ونداد

کجا حاال؟: بلند شود که ارسالن دستش را گرفت وگفت خواست

...برسم میبرم به بدبخت: ونداد

؟يایم... جهان شب شعره يشب خونه ... اریخوب بابا جوش ن یلیخ: به زور او را نشاند وگفت ارسالن

...تا شب: ونداد

هست؟ یحاال دختره ک:باز گفت ارسالن

.ولش کن یعنی... دونمینم: رافوت کرد وگفت نفسش ونداد

.نکرد يهم کنجکاو نیازا شتریب. دیا ینم رونیحرف از دهانش ب دیرا بگو يزیاگرنخواهد چ دانستیم ارسالن

شد؟ یکارت چ یراست: گذاشت وگفت شیجلو يقهوه ا فنجان

...یچیبه ه... یچیه: گفت یان روز صورتش درهم رفت و با کسل ادیبه  ونداد

؟یشناسیرو م رضایعل: خورد وگفت کیک یکم ارسالن

م؟یباهم بود کیهمون که ترم : ونداد

...اره اون:ارسالن

خوب؟:ونداد
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...کار داده شنهادیبهم پ:ارسالن

؟یچ: چسباند وگفت شیفنجانش را به لبها ونداد

...دانشگاه ازاده  یعلم ئتیپدرش عضو ه:ارسالن

کدوم واحد؟:ونداد

...يشهر ر: ارسالن

خوب؟:ونداد

...بشم اریداده که برم استاد  شنهادیبهم پ: ارسالن

....خوبه که یلیخ:ونداد

بگردونه؟ یشاپ و ک یپس کاف: ارسالن

.دیوخند... یقهو ّ و وه چ هی ی؟ که اخرش بش يهمه سال درس خوند نیخوب تو چرا ا:زدوگفت گارشیبه س یپوک ونداد

....کنم یمحلوال رو قاط نکهیتا ا ادیخوشم م شتریکار ب نیمن از ا: با حرص گفت ارسالن

؟یکجا رو گرفت يکرد یقهوه ها رو قاط نقدریا:ونداد

...پژو که ازتوش دراومد هیحداقل :زد وگفت يلبخند ارسالن

...خوب خدا رو ش ّ ش شّکر: ونداد

ه؟یحاال نظرت چ:  ارسالن

؟یراجع به چ:ونداد

تو که  ذارنیبراشون م سانسهیل يها استادا یکیبخصوص ترم  ایدانشگاه ازاد گفتیم رضایعل... اریستاد ا یبش نکهیا... سیتدر:ارسالن

...يارشد

...میباشه با هم صحبت کن ادمینامه  انیاوه گفتم پا... نامه ات  انیمونده پا.... يندار یکه کارچندان االنم

ارسالن؟ يراوردیمنو گ: زد وگفت يپوزخند ونداد

؟یاسه چو:ارسالن

کنم؟ سیبرم بهشون تدر يمن چطور: وگفت دیخند ونداد

رن؟یم يچه طور هیبق: ارسالن

نخورده؟ ییتو سرت به جا: ونداد

ه؟یمگه شغل بد.... نه:وگفت دیفنجانش را سر کش يته مانده  ارسالن

خورم؟یم ّ م م من به د د د دردش م: با حرص گفت ونداد

مهم سواده ... چرا که نه: دوستش با من من گفت  طیاز شرا یلحظه فراموش کیاز  یبا کالفگ. کردیگاه مبه حرص صورت سرخش ن ارسالن

...ادمه

.زد و محلش نگذاشت يپوزخند ونداد
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داره؟ یحاال مگه چه اشکال: باز گفت ارسالن

.شاپ خارج شد یاز کاف یخوان گذاشت و بدون خداحافظ شیپ يرا رو کیقهوه وک پول

.شد و گازش را گرفت و رفت نشیدرامد اما ونداد سوار ماش يجلو تا ارسالن

؟يفکراتو کرد: فوتبال بود گفت يگذاشت رو به ونداد که مشغول تماشا یم زیم يکه روزنامه اش را رو ینیدر خان ح بها

؟یراجع به چ: ونداد

...راجع به بلوط و ازدواجتون: را روشن کرد وگفت پشیخان پ بهادر

...بمو گفتمجوا: ونداد

...دیشاال خوشبخت بش يو بعدشم که ا دیبا هم هست یمدت هی دیتا ع... تهران انیفرداشب بهرام و خانواده اش م:بهادر

؟یراحت نیب ب ب به هم: ونداد

...بگو منم بتونم يبگذر یتونیاگه م... است یمتوف هی يخواسته  نیاخر نیا: بهادر

...خّ خّ اّ اّ اّ اّ ط ّ ط ّط ّ ط ّ ط ّ  و به خّ میز ز ز زندگ: ونداد

...خاطر: گفت گرید ياز سو دیوح

خراب کنم؟ گهید یکیبخاطر : نفسش را فوت کرد وگفت ونداد

بهتر؟ نیاز ا یچ... خوشگله.... هیدختر خوب... شیدیاخه تو که هنوز ند: گذاشت وکنار ونداد نشست وگفت زیم يرا رو يچا ینیس يسود

خوبه؟ یدونیاز کجا م: ل گفتمستاص ونداد

تو فکرته؟ يا گهیکس د: بلند شد وگفت شیبهادر از جا... دیماند چه بگو يسود

...اره دیش ّ ش ش شّما فکر کن: بلند شد وگفت شیهم از جا ونداد

.کردیبا تعجب به اونگاه م بهادر

هست؟ یعقل ک یاون ب ؟یگیراست م: با خنده گفت دیوح

مادر؟ یگیراست م: و رو به ونداد با لبخند گفت...  دیوح :گفت يبا تند يسود

.باشد زیتعجب بر انگ نقدریکارها ا نیا دیاشفته فکرکرد چرا با ونداد

...يبله سود: حرص گفت با

هست حاال؟ یاسمش چ: در همان حال گفت دیخندیم زیر زیر دیوح

.واقع شده بود رشیمورد پذ انگار.دادیپر وبال م شتریکه گفته بود ب یبه دروغ دیبا ونداد

...دهیسپ.... دهیس س سپ پ پ: فرستاد وگفت رونیرا با ارامش ب نفسش

...یکه اسمشو بگ کشهیتافردا صبح طول م: مسخره گفت دیوح

ود مشکلش به خاطر وج دیشا... بود یخجالت... دختر حرف نزده بود کیدرعمرش هم با . دروغ گفتن بلد نبود. شناختیپسرش را م بهادر

....يفعال تو عمال نامزد دار... دروشو خط بکش: گفت تیو با قاطع دیکش یحال نفس راحت نیبا ا... هم به خاطر ذات پاکش دیشا

...دیم ّ م م مجبورم کن دیتونینم... تو تو تو  توینّ ن ّ نم: گفت تیبا عصبان. کردیبه پدرش نگاه م ونداد
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...گردن تو وبلوطه يچه نخوا يچه بخوا... خواست پدرمه نیبه هر حال ا: اد وگفتفرست رونیب نینفسش را سنگ بهادر

...دیکردیرفتار م یادم اضاف هیتا بود که باهاش م ّ م م مثل : زد وگفت يپوزخند ونداد

....ونداد: گفت تیبا عصبان بهادر

...اوان عذاب وجدانتونو بدمت ّ ت ت...ستمیمن م م م مجبور ن: سرشو با حرص تکان داد وگفت ونداد

...حرف اخرم وزدم... هم تمومش کن گهید.... مراسم ازدواج تو وبلوطه دیع: قدم به سمتش رفت وگفت کی بهادر

...ازش جدا شم دیفتیبه پ پ پ پام ب... که  کنمیم یم یم یم ياما کار... باشه : ونداد

.خشکش زد بهادر

.شدیم دهیشن واریبا د سشیبرخورد توپ تن يصدا. دیدر را محکم کوب. را ترك کرد و به اتاقش رفتسالن  يگریحرف د چیه یب ونداد

.درانجامش ندارد یلیتما چیبرود که ه يبار حرف زور ریز دیچرا با کردیفکرم داشت

و  شیو حرفها قیو از عال دهیند کیبار هم او را از نزد کی یکه حت یبا کس توانستیچگونه م. اورد ینم ادیبلوط را هم به  يچهره  یحت

 دیبا يگریبود؟ مگر به خواست د يبردار بود؟مگر بچه باز یشوخ ییکارها نیمگر چن. ندارد تا اخر عمر سر کند یاگاه شیخواسته ها

شد؟یاجرا م

...بود دهیتختش دراز کش يرو کالفه

...بود دهیتختش دراز کش يرو کالفه

!در کاسه اش بگذارد؟ ینان نیچن دیدوستش دارد با یلیخ کردیر ادعا مپدر بزرگش که تمام عم کردچرایم فکر

.اش به سمتش رفت یگوش غامیپ يصدا با

 يریاو فرستاد وشب بخ يبدترش را برا یکی... از دستش دلخور نبود. نفسش را فوت کرد. فرستاده بود عیجوك فج کیبود که  ارسالن

.رابست شیگفت و چشمها

 نیا.شدیاش کاش جمع وجور م يکاریبساط ب نیا... شدیم شیها يازمندیروزنامه و ن زانیاو دیفردا باز با.نداشت یهمه دلمشغول نیا کاش

...ضایهم ا يبساط ازدواج زور

*************************

********************************

*************************

...یم بکشکه اد خوامیساره نم: التماس وارانه گفت بلوط

...پسره رو شناسمیبابا جان من چه م:  ساره

...يخودت که بلد...  اریدرب يخرده جلف باز هی... فقط زنگ بزن : را گرفت وگفت شیدستها بلوط

ه؟یپسره ک نیا: گفت يجد ساره

....امتحانش کنه خوادیاز دوستامه م یکیبابا دوست پسر : بلوط

؟یکنیچرا خودت امتحانش نم:  ساره
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...شناستشیم دهیمنو شن يصدا: بلوط

وجه حاضر نبود که  چیبه ه ثمیم زشیبا توجه به حضور نامزد عز یعنی. برداشته بود شیکارها نیوقت بود دست از ا یلیخ. دیکش یاه ساره

.انجام دهد يکار نیچن

.شدیمحسوب م انتیخ... اما به هرحال کردیم شیهم از گذشته ها يادی کی هرچند

...بابا ساره خواهش کردم: جه گفتبا ض بلوط

....کنمیبفهمه خفت م ثمیم: وگفت دیکش یاه ساره

...بفهمه خوادینه بابا از کجا م: گفت جانیبا ه بلوط

ه؟یخوب اسم پسره چ: اش را برداشت وگفت یگوش ساره

....کوروش: بلوط

دوست پسر کدوم دوستته؟ نیا: ساره

...اشو با تو الزم دارمبجنب صد.... شیشناسیتو نم: گفت بلوط

.تکان داد و بعد از چند بوق کوروش جواب داد يسر ساره

...زمیعز... الو: گفت يبا لحن زننده ا ساره

جانم؟:  کوروش

د؟یهست دیشما اقا سع دیببخش: ساره

...نه : کوروش

د؟یهست یپس شما ک: ساره

...شما کیفکر کن کوچ: وگفت  دیخند انهیموز کوروش

د؟یشما چه بامزه هست يوا: وگفت دیخند بلند ساره

...یخانم یکن یخودتو معرف يخواینم... ممنونم:  کوروش

...اول شما:ساره

...شما کیگفتم که کوچ:کوروش

ک؟یصدات کنم؟ اقا کوچ یخوب من چ: ساره

...رمیخوب من ام: وگفت دیخند کوروش

...چاخان يدروغگو يا: زد وگفت شیمحکم به زانو بلوط

.دیخند یم زیر زیاز حرکت بلوط ر. نگفت يزیچ ساره

....اسمتو ینگفت: باز گفت کوروش

...ماستیاسمم ش: ساره

....یچه اسم قشنگ: کوروش
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....خودم نیاره ع: ساره

...یطونیچقدر ش:  کوروش

...مگه بده: ساره

....هیعال: کوروش

.نگفت يزیچ ساره

؟ییکوچولو چند سالته از کجا طونیخوب ش: کوروش

با عالمت . شد دهیهم کش رهیحرف به قرار و غ... صحبت يداشت به ادامه  لیکوروش هم م. دادیبا همان لحن به سواالتش جواب م ساره

...حالم بهم خورد.... اه چندش... قالتاق بودا ياز اون پسرا: کردو بعد از قطع تماس گفت یبلوط ساره از کوروش خداحافظ

...دوستم بدبخته: خودش بلوتوث کرد وگفت یه را به گوشمکالم يضبط شده  يصدا بلوط

...تهران نیبر ستیمگه شب قرار ن: تکان داد وگفت يسر ساره

...بدبخت بشم دیمرده من با رمردهیپ... شهیم خیکه مو به تنم س اریاسم تهران و ن:حوصله گفت یب بلوط

....خوشت اومد ازش دیشا نشیحاال برو بب: ساره

...دونمینم:باال انداخت وگفت يشانه ا بلوط

چه خبر؟ نیاز شرو: ساره

...وقته زنگ نزده یلیخ... فکر کنم بهم زده... ندارم يخبر:بلوط

....ستیخوبه که برات مهم ن: ساره

...کوروش نیمثل ا هیکیاره بابا اونم :بلوط

....شنینم ثمیهمه که م: وگفت دیکش یاه ساره

...کرد یدوستم برادر دوست پسر سابقشو بهم معرف ایپر شیقت پاتفاقا چند و: وگفت دیخند بلوط

خوب؟: ساره

....ستین يپسر بد... دمشیرفتم د یچیه:بلوط

؟ یک: با تعجب گفت ساره

...اسمش حامده.... مودب بود یلیبنظرم خ... رستوران میرفت... سه شنبه: بلوط

است؟ کارهیچ: ساره

....دینرس نجایه ابحثمون ب... دونمینم... اممم:  بلوط

..یکنیادمو نگران م... بلوط تو روخدا مراقب خودت باش: وگفت دیکش یاه ساره

...واسه خودم مینترس من گرگ: زد وگفت یچشمک بلوط

رف ح یتالف يبه تهران نقشه اش را برا دنیداشت قبل از رس لیم. کرد یبعد بلوط از ساره خداحافظ یو کم... دوارمیام: لب گفت ریز ساره

... شدیقدم م شیپ نیزنگ زدن به شرو يبرا دیبود که با نیاش ا يفقط بد. کوروش اجرا کند
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.شدیقدم م شیپ نیزنگ زدن به شرو يبرا دیبود که با نیاش ا يبد فقط

؟يلباس هاتو جمع کرد: گفت رفتیاش ور م ینشسته بود و با گوش ونیزیتلو يجلو الیخیاو که ب دنیبا د حانیر

م؟یریساعت چند م... اره هان؟: بلوط

.... میفتیشب راه م: حانیر

...امیم گهیساعت د کی... کار دارم ییبرم جا دیمن با... خوبه: تکان داد وگفت يسر بلوط

  .بود که در خانه بسته شد اوردهیهنوز مخالفتش را به زبان ن حانیر

  

  ::.خته و منتشر شده است سا) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 

.احتماال پاساژ باز بود. ساعت چهار بعد از ظهر بود.... کرد  يشانه به ان شانه ا نیکوله اش را از ا بلوط

...نیشرو شیلوازم ارا کیبوت يباال. سوم پاساژ بود يدوست دختر کوروش درست طبقه  ي مغازه

سرش را  ینیبوق بوق ماش يبا صدا. از دوستانش ارسال کند یکیرا به  یغامیاش پ یداشت با گوش یو سع کردیحرکت م ابانیامتداد خ در

.بودند يلندکروز نقره ا کیدو پسر جوان سوار . بلند کرد

.ترسناك بود یکم ییاما تنها زدیخواست اتو م یکه م یرفتن به محل يبا دوستش بود حتما برا اگر

...خانم خانما میدر خدمت باش: اورد وگفت رونیرش را بس یونچیچ يدود نکیو ع یخیس خیس يبا موها پسرك

وبه قدم ... در خدمت مادرت باش: گفت يبلند يزد و با صدا يبار طنتیلبخند ش... اتوبوس و اتوبوس پارك شده  ستگاهیا دنیبا د بلوط

.و تند سوار اتوبوس شد دیسرعت بخش شیها

.به صورتش بزند هم بود يابدار ي دهیشود وکش ادهیپ نیاز ماش نکهیاحتمال ا یبود که پسرك سرخ شده بود و حت دهیاخر د يلحظه  در

.حرفها بود نیبلوط فرز تر از ا اما

به  کراستیبدون در نظر گرفتن زرق وبرق مغازه ها . پاساژ شلوغ و پر رفت وامد بود. دادیبه پنج را نشان م قهیدق ستیزمان ب ساعتش

.سوم رفت يطبقه 

از دورنگ قرمز  شتریهم همان بود که ب ونشیدکوراس یحت... زنانه یو کوچک فروش لباس مجلس کیش کیبوت کی. همان بود مغازه

دختر ارتباط برقرار  نیدوست دارد با ا یلیکوروش خ نکهیمانده بود و ا ادشی نیشرو يحرفها يرا از البه ال نیا. استفاده شده بود یومشک

که چنته اش را با  دیا یو بدش نم... داردیانها را نگه م ستشیدر ل شهیاست که کوروش هم ییرهاان بچه پولدا زا یکیکند و دخترك هم 

.شناخت یفقط دختر را نم. افراد پر کند نیامثال ا

توجه به او به دنبال دختر  یبلوط ب. ورودش را خوش امد گفت.... پشت صندوق نشسته بود  یزن مسن. و وارد مغازه شد دیکش یقیعم نفس

.چشم دوخت دیایکه به سن وسال کوروش ب يان ترجو

.داده بود هیاز رگال ها تک یکیبه  يساده ا یمشک يبا مانتو  شیو بدون ارا وستهیپ يبا ابروها یکی
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 کیچانه اش  يسرش جمع کرده بود ورو يبلوندش را باال يموها... داد یرا م يهم داشت جواب مشتر گرید یکی... توانست باشد ینم نیا

.دیشناسیشما اقا کوروش م: به سمت همان رفت و گفت. دیکشیاش را به رخ م یدرخشندگ نینگ

چطور؟: با عالمت سر جوابش را داد وگفت دخترك

: وگفت فتادیحال از تک وتا ن نیبا ا. قابل باور باشد شیتا حرفها دیبگو یو منطق لیچه دل نکهیا ای اوردیب یحیچه توض دانستینم بلوط

باهاتون حرف بزنم؟ يلحظه اچند  تونمیم

..رونیب رمیم قهیچند دق هیجون من  الیمر: که پشت صندوق نشسته بود گفت یرو به صاحب کارش همان خانم دختر

.که درهمان طبقه بود رفتند یشاپ یکاف کیبه عالمت باشه سرش را تکان داد و بلوط به همراه او به سمت  زن

منم بدم ... میخواستگار ادیجور حرفا قرار شد ب نیحرف زدن و ا یبعد کل... باهاش اشنا شدم يرنجویکوروش و هم: با ارامش گفت بلوط

...دوست دختر داره هیکه  دمیاما حاال فهم... ستین یبه من گفته بود با کس میکه باهم بود یتو دوران.... قاتیتحق میقبلش رفت یول... ومدینم

...ازکجا: دیپرس يفور دخترك

...دمیرو فهم نایمن خواستم امتحانش کنم که ا.... بدون هم من سرم خورده شده هم تو یول.... ستیمهم ن: بلوط

...کنمیمن که باور نم: گفت تیبا جد دخترك

...بلوتوثتو روشن کن:تند گفت بلوط

...اما من به اون اعتماد داشتم: فتدختر ان را گوش داد وگ... مورد نظر را ارسال کرد  لیحرف بلوط را گوش کرد و بلوط فا ياعتماد یب با

.شدیدر هم م شتریمکالمه هر لحظه چهره اش ب دنیشن با

.بدون جلب توجه بلند شد.شاپ ظاهر شد یکاف شخوانیپ يکوروش جلو قامت

: کوروش گفتداد دختر بلند شد که به  يصدا.رفت رونیکه حواس دختر و کوروش اصال به اونبود از انجا ب ینیفرصت استفاده کردو ح از

. شده بودند يبود که حاال مساو نیاش ا یخوب. بود یدنیشن...  کردیکوروش که عز وجز م يوصدا... ادیازت بدم م... يشعوریب یلیخ

.هم خوب بود نیاما هم کردیبا او م يکار بدتر دیهرچند با. دیجنب یکوروش هم کمتر سرش م

 یداد تا هنگام رفتن به تهران کم حیگرفت و ترج يدوش اب سرد. هم برلبش بود يا روزمندانهیلبخند پ. دیشش بود که به خانه رس ساعت

.استراحت کند

 دهیساعت هشت صبح به تهران رس... تعجب نکرد یلیخ دشیجد ياز جا. را باز کرد شیپلکها یاز ده صبح گذشته بود که به ارام ساعت

.بردند یبودند و حاال در هتل به سر م

...مینهار دعوت نایعموت ا يظهر خونه ... ریدوش بگ هیبلند شو برو : گفت حانیداد که ر یوقوس کش

.شد زیخ میبود به سرعت ن دهیکه تا به حال او را ند یپدربزرگ ينامه  تیکه طبق وص يپسر دنید اقیاشت از

.باشد دارید نیظهر و اولبپوشد که مناسب  یچه لباس دانستینم. مختصر چمدانش راباز کرد يصبحانه  کیاز دوش و صرف  بعد

با مدل آرم  لیمانند است رهیبا سگک دا یکمر بند چرم مشک دیبلوز سف کیجذب تن کرد و  یمشک نیج کی... داشت  جانیشورو ه یکم

.چنل را هم به کمرش بست

.را هم در کوله اش پرت کرد دشیسف يها صندل
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.بود شینوبت ارا حاال

 شیو در ابروها دیرژ لبش را هم مال. شاخش بود يو خط چشم و رژ گونه هم که رو ملیزد و ر ينقره ا ي هیاش سا یاب يچشمها پشت

.شانه اش رها کرد ياش را با اتو صاف کرد و ازاد رو یفندق يو موها دیکش يمداد قهوه ا

...انداختگرفته بود را هم به گردنش  هیبه عنوان روز تولدش هد نیبلوطش را که با حروف الت دیطال سف گردنبند

...يشد یچ: وگفت دیکش یسوت.بود پشیت يکننده  لیاستفاده از عطر هم تکم... ختیودستبندش هم به خودش او گوشواره

.دیکنار کش نهیا يو از جلو دیمانتو وشالش را پوش حانیر يصدا وبا

که احتماال خوراك بساز  یمیقد يخانه  کی.. .داشت  يبهتر ينما. برداشته شده بودند شیاز جلو اهیس يخانه که حاال پرده ها دنید با

.بفروش ها بود

.زنگ را به صدا در اورد بهرام

در به استقبالشان  يوبهادر جلو يسود.... که برنا از ان گفته بود يبه استخر. کردینگاه م ي شتریب يبلوط با کنجکاو... هم وارد خانه شدند با

.امده بودند

.دیوش کشبار او را محکم به اغ نیا يسود

.قابل باورتر بودند شیبار برا نیبهادر ا زیمحبت ام يو نگاه ها زیام نیتحس يها لبخند

.نفر کم بود کی. معارفه هنوز تمام نشده باشد کردیحس م. هم دست داد دیبا وح یحت. دیرا بوس شیهم جلو امد و رو دایو

پس ونداد کجاست؟: دیپرس بهرام

...گردهیبر م ییارفته ج: با تته پته گفت بهادر

...و لباستو عوض کن نجایبرو ا... زمیعز يخوش اومد: بلوط گذاشت وگفت يشانه  يدستش را رو دایو

.اشاره کرد یبه اتاق و

.باز کرد یرا به ارام در

اتاق  واریکه در د بود يزیچ نینوشته شده بود اول يشعر تیچند ب شیاش سوخته بود و رو هیکه حاش یکاغذ کاه کی... در اتاق نبود  یکس

دو تبر  شیبود و عقربه ها يواریشده بود و ساعت د ختهیاو واریسوخته که به د يکوچک قهوه ا يکلبه  کی يگریو د. به چشمش خورد

.بودند

.بود ياتاق به رنگ کرم وقهوه ا ست

.داشت یهم خوان یاستخوان ي هنیبا پس زم یراه راه کرم و شکالت يبود با رنگ پرده ها يریاش ش یکه رو تخت یتخت چوب کی

.ضلع اتاق را گرفته بودند کی فیرد کیو دراور که همه در  نهیا زیاف و م يپر از کتاب ام د يوکتابخانه  وتریکامپ زیم

.بودند رهیومحلول ها و غ یمیش يایو دن یمیهمه مربوط به ش... اکثر کتابها را خودش هم داشت. سمت کتابخانه رفت به

.به چشمش نخورد يزیانگ رتیح زیچ. نداشت یخاص تیجذاب چیو ه. بود یساده ومرتبکل اتاق  در

نداد و کنار  یتیاهم. کردندینگاهش م دارانهیخر دایو و يسود. امد رونیکرد و از اتاق ب يرژ و عطر دیوشالش را دراورد و دوباره تجد مانتو

.را برداشت ومشغول شد شینشست و فنجان چا حانیر
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...ارشیکه هست ب یبرو دنبالش هرگورستون: گفت دیگوش وح ریز بهادر

....کجا رفته بابا دونمیمن چه م: کالفه گفت دیوح

...قشهیرف يهمون خراب شده : با حرص گفت بهادر

.....دینکن دادیسر من داد و ب ومدیاگه ن یول... ارمشیاگه تونستم م: تکان داد وگفت يسر دیوح

...يبر یه تو حساب مچقدرم ک: گفت ظیبا غ بهادر

...کردیکودن رفتار م جیگ کیکه مثل  فیاورد ح یعمرا نه م دیدیدختر را م نیاگر ونداد احمق ا. از خانه خارج شد یحرف چیه یب دیوح

.اف اف بلند شد يگذشته بود که صدا میو ن کیاز  ساعت

.کندبساط نهار را فراهم  توانستیحاال با حضور همه م دیکش ینفس راحت يسود

.پاسخ داد بهادر

.بودند ستادهیراست ا دیبعد جمع به خاطر حضور ونداد و وح یلحظات

 نیرنگش و ج ينخود وریو پل شیاشفته و ته ر يموها. که نوکش از سرما سرخ بود يا ینیو ب کردیاش نگاه م یعسل يبه چشمها بلوط

...که به تن داشت يا یمشک

.بودند ستادهیراست ا دیو وحبعد جمع به خاطر حضور ونداد  یلحظات

 نیرنگش و ج ينخود وریو پل شیاشفته و ته ر يموها. که نوکش از سرما سرخ بود يا ینیو ب کردیاش نگاه م یعسل يبه چشمها بلوط

...که به تن داشت يا یمشک

.زد و او هم ناچارا سرش را بلند کرد شیبه پهلو يسقلمه ا دیوح

.برده بود ادیشب به کل از  یکیچهره اش را در ان تار. قرار گرفته بود رشیبود که در مس یکس نیاول بلوط

.به سمت عمو بهرام هل داد یو او را به نوع دیدستش را کش دیوح

سالم عمو جان حالت خوبه؟: نسبتا نمناك او را دراغوش گرفت وگفت ییبا چشمها بهرام

...س ّ س ّ س ّ الم: لب گفت ریز فرستاد و نییخشکش پا ياب دهانش را از گلو یبه سخت ونداد

.تکان داد يانها تنها سر یخانم و برنا دست داد و در جواب سالم و احوالپرس حانیسپس با ر و

....سالم: گفت دیرسیبه نظر م جیکه مه يبا صدا بلوط

.دستش را به سمت او دراز کرد و

نبود االن  شدیم يجار دیاز زبان وح یپدرش که همگ يها دیها وتهد نبود اگر عز وجز یاصال دلش به امدن راض. دیگز یلبش را م ونداد

.حضور نداشت نجایا

...س س س س الم: فرستاد وگفت رونیب نیرا سنگ نفسش

.فشرد ورها کرد هیثان کیدست بلوط را  و

 يچشمها... بودند رهیت يقهوه ا شیهامو.داشت يا دهیحال ورز نیالغر و در ع لیاندام مردانه و استا. کردینگاهش م ینیب زیبا ر بلوط

 يگردن بلند... و صورت گرد  یوفک مربع یاستخوان ینیو خمار بود و ب دهیکش یبودند کم شیکه همرنگ موها ییابروها ریاش ز یعسل
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خته به نظر شل یکم دهینسبتا ژول يو موها شیبا ته ر.چهره اش بودند اتییجز گریمات هم د یمتوسط وصورت يهاولب دیپوست سف. داشت

.نداشت یکه با اتاق مرتبش چندان همخوان دیرسیم

.حال قابل تامل بود نیا با

... کشندیچراکه خجالت م کنندیهم سر صحبت را باتو باز نم يریکه بم ییادمها پیازا ن ت.امد یبه نظر م یو ساده و خجالت ریبه ز سر

!بود شیهرچه بود پسرعمو... با او صحبت کند شتریبلوط دوست داشت ب .نهار رفتند زیبه سمت م يسود يو خانواده اش به اوا بلوط

اش را از او  ییشنوا کیکه  يا هیان همه بق... هیبه حال بق يوا... خودش را نداشت  يحوصله . دیرا بشو شیهم رفت تا دست و رو ونداد

...هیبق... هیبق ...اش را نوشته بودند یچند خط کاغذ اجبار زندگ يکه رو يا هیبق.گرفته بودند

.خوردیبهم م هیبق نیاز ا حالش

.امد رونیب ییو از دستشو دیچند مشت اب به صورتش پاش کالفه

 يبرا. بلوط است يدرست روبه رو دینشست فهم یوقت... نشستش انتخاب کرد يبود همان را برا رشیکه در مس يا یخال یصندل نیاول

.شده بود رید یلیخ گریجا د ضیتعو

ه؟یشما رشتتون چ: فرستاد گفت یبه دهان م یکوچک يکه تکه  ینیاش مشغول بود ح يمرغ سخاربا  بلوط

.امد یبرخورد قاشق وچنگال هم نم يصدا یحت.سکوت کرد کبارهی جمع

...یمیش ش ش ش: خارج کرد وگفت ینینفسش را با فشارا ز ب ونداد

!تداف یبا خودش گفت چقدر بد که از هولش به تته پته م بلوط

...یمیش ش ش ش: خارج کرد وگفت ینینفسش را با فشارا ز ب ونداد

!افتد یبا خودش گفت چقدر بد که از هولش به تته پته م بلوط

؟یکارشناس: وگفت دیاز نوشابه اش نوش یکم بلوط

.رفتیدرون بشقابش ور م اتیبا محتو... انداخته بود  نییسرش را پا ونداد

...ار: وگفت خارج کرد نیرا سنگ نفسش

.از دهانش خارج نشود وانیح کیمشابه صوت  ییگرآوایاز معادل واژه استفاده کند که د توانستیم. هم فشار داد يرا محکم رو شیلبها

....ف ف ف فوق: کرد وگفت سیرا خ شیلبها

حال  نیبا ا. کردیصحبت م نگونهیهم شهیهم ایکالمتش از خجالت وشرم بود  يونداد و ادا شینوع گو. کرده بود زیرا ر شیچشمها بلوط

.شد شیباال انداخت و مشغول صرف غذا يشانه ا

خوره؟یم یاقا عرفان من چ: نشست و رو به پسرش گفت زیدو سه ساله را دراغوش گرفته بود سر م يپسر بچه  کیکه  یحال دادریو

...ونداد ییدا شیبرم پ خوامیم: خواب الود گفت عرفان

.ونداد نشست يپا يامد ورو نییو عرفان هم از اغوش مادرش پا زد يلبخند ونداد

جون؟ دایشوهرت کجاست و: گفت ختیر یشوهرش در کاسه م يکه ساالد برا ینیدر ح حانیر

...تهیمامور: زد وگفت يلبخند دادیو
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.شده بود زیسه سر ربود که در کا يو اشاره اش به ساالد... هیکاف: ورو به همسرش گفت ... چه کاره است عمو : بهرام

...کنهیکار م یشرکت خصوص هیتو ... خونده  یبازرگان تیریمد: دایو

.اش تشکر کردند ییرایوزحمات وپذ يو بلوط و برنا همزمان از سود حانیو ر دیکش یهوم بهرام

.ودونداد ب ينشسته بود که روبه رو یمبل يرو حایترج. نکرد یحرکت چیدر بردن ظروف به اشپزخانه ه بلوط

دانست؟ یاصال م. نبود ینامه راض تیپس او هم از وص. ساکت بود يادیز

.را عوض کرده بود شیك بلوط دران لباس ها یهمان اتاق. او به سمت اتاقش رفت نیسنگ ينگاه ها ریز ونداد

که ان اتاق  زدیس صد در صد را مهرچند حد. رفتن به اتاق داشت يبود که بهانه برا نیاش ا یخوب. بلند شد شیزد و از جا يپوزخند بلوط

.متعلق به او باشد

.بزند وارد اتاق شد ییبه در زد وبدون انکه منتظر باشد ونداد بفرما يا تقه

 یلیمن خ... لهیتکم یلیکتابخونه اتون خ یراست: رفت وگفت شیبلوط بدون درنظر گرفتن او به سمت مانتو. کردیبا تعجب نگاهش م ونداد

....ها رو ندارم

.کردیفقط به کتابخانه اش نگاه م یاز اشفتگ ندادو

....هیبیاسم عج... روش فکر کردم یلیمن خ ؟یچ یعنیاسمتون  یمعن یراست: ادامه داد بلوط

...هیرانیا يا يا... هیمیقد يد يِّد يقد... اس س اسم هی يّ  ي: پاك کرد وگفت چیلبش را از ه يبا انگشت شصت و اشاره دو گوشه  ونداد

.کاش از اتاقش برود. رفتیم لیتحل قیان نگاه دق ریو ونداد کامال اعتماد به نفسش ز کردینگاهش م نانهیب زیباز ر بلوط

ن؟یشما هول شد: اسمش را بداند باز گفت يبدون انکه مشتاق باشد تا معنا بلوط

.او نگاه کرد که متعجب بود وندادبه

...ستمیه ه هو و ول ن.... نّ نّ نه: فرستاد وگفت رونیب قیجوابش نفسش را عم در

..گهیاما لحنتون خالفشو م: را باال داد وگفت شیابرو يتا کی بلوط

 یم شیرسما داشت به رو. شده بود رهیرا گرفت وبا حرص به او خ جگاهشیبا سر انگشت عرق گ... دهانش کامال خشک شده بود ونداد

هم : تا کلمات را درست ادا کند گفت کردیسخت تالش م کهیدر حال تیحال با جد نیبا ا...  توانست ادا کند یاورد که کلمات را درست نم

هم م یهمنهیّ هم یّ هم یهم...  شهیهم... شه یم ی...

 کیول قابل قب دیجذاب و شا دیشا يچهره  نیپشت ا. باشد توانستینم نیاز ا ریغ یعنی... واقعا او... مات بود.کرد دایپ نیقیبه شکش  بلوط

...یعنیلوکنت داشت؟  یعنی! گرفت؟یحرف زدن زبانش م نیکه پسرك ح کردیباور م دیبا یعنی. نقص پنهان بود

را به عالمت اخم هم  شیاو حفظ ظاهرکند اما خم شدن دو ابروها يالاقل جلو کردیم یکه سع ینیدر ع یحت... چرا داغ کرده دانستینم

 تیواقعا پدرش از وص...  یلوکنت کی... دانستینم. خوردیهم حرص م دیشا. بود یعصب... ش درهم رفتن چهره ا ای. حس کند توانستیم

موضوع را ندانسته به  نیممکن بود که پدرش ا یعنیموضوع صحت داشت؟  نیبود؟ واقعا ا یلوکنت کینامه و خواست پدربزرگش ازدواج با 

کاغذ  کیدست پدرومادرش مانده بود که  يرو نقدریا... شده ریتحق کردیحس م. به نظرش مسخره بود...  نکهیا ای...  ای.... او گفته باشد

!!!یبا چه کس وشتان هم سرن... کند  نییسرنوشتش را تع
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.رفت رونیکه به سمت ونداد نشانه گرفت از اتاق ب يوکاپشنش را برداشت و با چشم غره ا مانتو

.رفت رونینداد نشانه گرفت از اتاق بکه به سمت و يوکاپشنش را برداشت و با چشم غره ا مانتو

با  کردیو بد عنق شده بود که خودش هم حس م یتکان نخورد انقدر عصب شیبردند از جا یبه سر م شیعمو يلحظه که در خانه  نیاخر تا

.شود یو شعله ور م ردیگیاتش م يهر جرقه ا

دلش  شتریب کردیم ریکه او سوزنش گ يبا هر کلمه ا...  دیشنهم حرف ولحنش را  گریچند بار د. شدیچشمش سبز م يهم کمتر جلو ونداد

ازدواج کند؟ یپسرك لوکنت نینوشته بود که او با ا تشیواقعا در وص... پدربزرگش را ای... پدرش را لعنت کند  خواستیم

 یاب خوردن بدست م یرا به راحت زیاش همه چ یکه در تمام زندگ يدختر... بلوط وارسته ... به حال او  يکر والل هم نبود وا کی اقتشیل

.پنداشت یم یرا سرگرم زیو همه چ دیدیکس را در شأن خودش نم چیکه ه یکس. که در پر قو بزرگ شده بود یکس. اورد

...همان حامد ای... کوروش ای... نیصد رحمت به شرو رد؟یرا بپذ زدیال قبا که به زور حرف م هیپسر  کی توانستیواقعا م طیشرا نیبا ا او

.در هتل باشند دادندیم حیترج يبهادر و سود يبا وجود اصرار ها. دندیاز هفت شب گذشته بود که باالخره به هتل رس ساعت

.تختش نشسته بود يلبه  بلوط

...بودن یخوب يرایپذ یلیخ: گفت حانیرو به ر بهرام

 نیبا برادرت سر سنگ نقدریبهرام تو هم ا.... میریدعوت بگ دیا بابه بارم م.... بود دهیزحمت کش یلیخ يسود... اره : گفت متیبا مال حانیر

...نباش

...که ستین حیهم بشه صح یوصلت هیباالخره قراره  گهید... من که امروز تمام تالشمو کردم: وگفت دیکش یاه بهرام

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یچه وصلت ؟یچــــــــــ: وگفت دیحرفش تمام نشده بود که بلوط مثل فنر از جا پر هنوز

...ستیاالن وقت بحث کردن ن: نفسش را فوت کرد وگفت بهرام

 يبا اون پسره  امیخاك بر سر شدم که ب نقدریمن ا يواقعا فکر کرد د؟ینصفه زبون داد يوقتشه؟ هر وقت منو به اون پسره  یپس ک: بلوط

؟..کنم یعروس یلوکنت

 شیجلو نگونهیا نکهیگستاخ و خشن است اما توقع ا دانستیهرچندم. بود دهیندو تند خو  یعصب نقدریوقت ا چیبلوط را ه. ماتش برد بهرام

.قد علم کند را نداشت

...پس تمومش کن... گرفته شده ماتیتصم يهمه ... بلوط : گفت یلحن متحکم با

...کنمیازدواج نم تیخاص یب یهم با اون لوکنت رمیشروع بشه؟ من بم يزیچ ذارمیم يتموم کنم؟ فکرکرد ویچ: گفت يبلند يبا صدا بلوط

...ا برومون رفت...چهیپ یصدات م... زشته دختر... رو سرت یاتاق وگذاشت نیا... گهیبلوط بسه د: مداخله کرد وگفت حانیر

. ..نیبنشون اهیمنو به خاك س یقرون دوزارزندگ هینگم که به خاطر  یچیه... به جهنم.. به درك: گفت يمانند  ادیفر يبا بغض وصدا بلوط

هااان؟ ست؟یبوقم؟ مگه نظر من مهم ن نجایگرفته شده؟ مگه من ا ماتیتصم یگیحاال به من م

...بلوط جان: با ارامش گفت برنا

ن؟یکردیدخترم دخترم م ينجوریا ن؟یبفروش نیخوایمنو م ؟یبلوط جان چ: با حرص گفت بلوط

...میروش شناخت دار... خانواده داره... هیپسر خوب ونداد... زمیعز... دخترم: نفسش را فوت کرد و با ارامش گفت بهرام
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من برات  یزندگ... یبابات يهان؟ تو فقط به فکر پوال يدار یچه شناخت یازش نداشت يخبر چیسال ه ستیکه ب یرو کس: با داد گفت بلوط

...پول... فکر وذکرت پوله  يکنس همه  سیخس يتو... ستیمهم ن

هان؟ ت؟یشد ترب نمیا.... يداد ادشیحرفا رو تو  نیا: فتگ حانیرو به ر تیبا عصبان بهرام

اش  ندهیوتومان مجبور کنند ا الیارزش باشد که اورا به خاطر چند ر یب نقدریخانواده اش ا يبرا کردیفکر نم.اشکش درامده بود گرید بلوط

.را بفروشد

.ردیرا بگ یطرف چه کس دانستینم حانیر

....گم شو تا نزدم... چشمم گم شو  يلوبلوط از ج: گفت تیبا عصبان بهرام

پول برباد  یمونیاون وقت تو م... منو نخواستن دیشا... عمرا یول.... اره بزن ناکارم کن ؟یبزن يخوایم... هان : وگفت دیکالمش دو انیم بلوط

 یچ يکه من ازدواج کنم برا يودهول ب نقدریاگه ا ؟يبد یدخترتو به کس خوادیدلت نم یتو مگه نگفت ؟یزنیچرا نم ه؟یهان چ... رفته

 اره؟یچهار کلمه رو به زبون ب تونهینم یکه حت زنه؟یکه با تته پته حرف م القوزی نیبه ا يکه منو بد ؟يکرد مخالفت نیباشرو

ارررررررررررره؟

...حرف نزن ينطوریمن ا يهم راجع به برادرزاده  گهید... نیبه صدتا مثل شرو رزهیونداد م ي دهیگند يتار مو هی: بلند دادزد بهرام

.به هق هق افتاده بود بلوط

...کنمیازدواج نم یعوض يمن با اون پسره ... خوامینم: گفت هیوگر غیبلند و ج يصدا با

 اریاخت... من پدرتم... اجازه ات دست منه... مگه دست خودته... یکنیم خودیب یلیخ: فرستاد و بلند گفت رونیب ینفسش را با کالفگ بهرام

....چشمم گم شو يحاال هم ازجلو... ارتمد

.پوست صورتش حس کرد يرا رو یو سوزش... پدر باشم  یب...  میتی هی کنمیپس ارزو م: گفت غیبا ج بلوط

.شد شوکه

....بابا: گفت ظیبا غ برنا

.پدرش داغ بود یلیاز س... صورتش گذاشت که داغ بود  يو بلوط دستش را رو کردیم هیگر حانیر

به خودش بجنبد از اتاق  یو قبل از انکه کس.. .. ازززززززززززت متنفــــــــــــــــــرم... ازت متنفرممم: گفت رفتیعقب عقب م کهیدرحال

.رفت رونیب

....برنا برو دنبالش ... بلوطم يوا يا: نشست وگفت نیزم يحال رو یب حانیر

!ماتش برده بود که بلوط را زد؟رفت و بهرام هنوز  رونیاز اتاق به دنبال خواهرش ب برنا

....برنا برو دنبالش ... بلوطم يوا يا: نشست وگفت نیزم يحال رو یب حانیر

!رفت و بهرام هنوز ماتش برده بود که بلوط را زد؟ رونیاز اتاق به دنبال خواهرش ب برنا

و دست اخر  دیبخش يشتریسرعت ب شیبرنا به گامها. ..شد ابانیرو وارد خ ادهیپ ریو از مس کردیم هیوبلوط گر دیدویبه دنبالش م برنا

؟يبر يخوایکجا م... گهید سایوا: وگفت دیبلوط را محکم کش يبازو

.....ادیاز همتون بدم م: گفت يخش دار يامد با صدا یلبش خون م يکه از گوشه  یبلندش در حال يهق هق و زار انیدر م بلوط
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گرفت  یبا سر انگشت شصت ان را زدود و دستش را با مهربان. کردینگاه م شدیم ریش سرازلب يکه از گوشه  یکیبار يفقط به جو برنا

نشاند  یمکتین يو رو دیگرفته بود کش يکه حالت بلوار مانند ابانیدو خ نیب يشده  يگل کار يو دستش را به فضا... مایابونیوسط خ: وگفت

....گهیبسه د: وگفت

...رف زور نبوداهل ح... بود دهیرنج. بود یعصب بلوط

شود که موقع حرف زدن زبانش  یبود که زن کس نیبهتر از ا مردیم.... هم خورده بود یلیحاال که س گفت؟یم یبه چه زبان خواستینم

!ردیگیم

...يفقط برا کنهیاگه بابا داره بهت اصرار م... بلوط نیبب: بلوط که نسبتا ارام شده بود گذاشت وگفت يشانه  يدستش را رو برنا

....بشنوم يزیچ خوامینم: کالمش امد وگفت انیم بلوط

.رودیخفت نم نیبار ا ریهم ز ردینفسش را فوت کرد و بلوط فکر کرد بم برنا

...هیونداد پسر خوب: با ارامش گفت برنا

.هق بلوط بلند تر شده بود هق يصد... که  ينه؟ونداد ای اوردیبه زبان ب تواندیجمله را م نیاما ماند ا... کندیخوشبختت م دیبگو خواست

.شده بود رها کند رشیگ بانیکه گر یتیهمه عصبان نیکرد با ارامش بلوط را از ا یوسع دیکش یاه

..یکنیم ينطوریچرا ا... خواهر من : گفت یمیمال يصدا با

....خوامینم... برنا خوامشیشوهرم بدن؟ من نم يمگه عهد درشکه است که زور: با حرص گفت بلوط

...حدااقل روش فکر کن : داد وگفت رونیب نینفسش را سنگ برنا

.برخاست تیبا عصبان شیممکن بود؟از جا شد؟یم توانست؟یبارز نقص داشت فکر کند؟ م نقدریکه ا یکس يرو دیواقعا با فکر؟

که برنا را پشت سرش  یدر حال يبلند وخش دار يبا زمزمه  زدیشانه اش نوازشگر بود را پس م يکه دست برنا را که رو یحال در

...ذارمیپامم تو هتل نم... کنمیهم قبول نم رمیاگه بم یحت: گفت داشتیوتند قدم برم گذاشتیم

؟یکن کاریچ يخوایپس م: وگفت ستادیا برنا

...رمیبرم بم خوامیم: گفت شدیکه از او دور م یبا داد در حال بلوط

.کردیم یتهران همراه فیکث يهوا ریسنگفرش ز يبلوار روشبانه در ان  يرو ادهیو بلوط را در پ دیکش یاه برنا

 يبرا دهندیکه جان م ییها نیزم دیشا ای... کارخانه کیبه سهام  شودیدارد فروخته م دیشا نکهیو به ا... کردیفکر م نیبه ا... دیارز یم چقدر

.بخت برود يعلت به خانه  نیبه ا چقدر تلخ است که کردیوفکر م.. ای... پاساژ سر نبش پر رفت وامد  ای... يبرج ساز

فکر  نیو در ا.... شوهر نسبتا الل را نشان کنند و او قبول کند ودم نزند کی شینشده است که برا ریحق نقدریکه هنوز ا دیشیاند یم وبلوط

است سرنوشت  نیو ا دهدیم یصاحبش او را به دست صاحب لوکنت نکهیتلخ ا ي شهیو اند... است  يگریدارش کس د اریبود که اخت

!استثنا مالک دارند یب یکه همگ يدخترانه ا

:سوم  فصل

اواسط مرداد...ماه بعد 6

.ان را گشود یکه به در خورد به ارام يتقه ا يصدا با
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.چشمش بود يخواب الود ونداد جلو صورت

د؟یداشت يامر: گفت ظیغ با

خدا  زدیسوت م دیشنیکه م یرپ احمق در گوش يخواننده  کی یوازخوانمزخرف ا يصدا.... او را کنار زد و به سمت لب تاپش رفت ونداد

.حال ان را بست و از اتاق خارج شد نیبا ا.ستیبار شکر کرد که دو گوشش سالم ن نیاول يرا برا

؟یبه تو گفت بهش دست بزن یک: با داد گفت بلوط

...ریش ش ش ب بخ: ان گفت يجوابش را نداد به جا ونداد

.را بست و از داخل قفلش کرددر اتاق  و

.را تا عرش بلند کرد شیرفت وصدا ونیزیبه در زد و به سمت تلو يلگد بلوط

.را تا عرش بلند کرد شیرفت وصدا ونیزیبه در زد و به سمت تلو يلگد بلوط

تحمل  دیوضع را با نیبود و امشترکشان گذشته  یفقط ده روز از زندگ کردیفکر م... بود دهیدراز کش نیزم يرو... نداد یتیاهم ونداد

.کردیم

که  يطور. اغاز شود زیهمه چ نگونهیا دیچرا با کردیبود و فکر م دهیکولر خنک دراز کش ریز. در دماغش بود واریخانه و رنگ د یینو يبو

 ادی: بلوط چقدرمسخره گفتو  اوردیدر محضر نتوانست ان بله را به زبان ب شیکه ده روز پ دیگنجیهنوز در باورش نم... توقعش را نداشت 

....افتادم ندبع بع گوسف

چک  کی رشیبه شرط پذ یحت... کردند حس محبتش را در دل او جا کنند یکه خانواده در شش ماه سع يازدواج کرده بود؟ با دختر واقعا

...از سهم االرث دیسف

.داد رونیب نیرا سنگ نفسش

خانه  لیوسا. کرد دایپ رییتغ یلندکروز مشک کیبه  اهشیس يپژو... جفتشان بود سندش به نام .. دیجفتشان خر يخانه برا کی پدرش

 نییدکوراتور خانه را تز کیداد تا شنهادیپ دایخانه هم و دمانیدر چ یحت. فراهم کرده بود شانیمارك برا نیرابهرام خان لوکس و از بهتر

مشترك نبود  چکسیکه با ه یدر اتاق يسه خوابه ا يدر خانه  یراحت نیهم به... هم نداشتند یحال انگار به خواست بلوط مراسم نیبا ا.کنند

پاسخ  يکه در محضر پهن بود هم بلوط با چنان انزجار ییکذا يسر ان سفره  یحت. که بلوط را به زور به او دادند کردینشسته بود وفکر م

.کردیم يمخالفتش پافشار يرو شتریب دیبا دیشا دمثبت داد که ونداد حس کر

دست از سرش  شهیهم يپس زد وخواست که برا انهیاو باز شد را انگونه وحش دنیبوس يمحضر اغوش مادرش را که برا يجلو یوقت یحت

...به حال او يوا کردیبه پدر ومادرش رحم نم يدختر یوقت... بردارند 

بلوط وارد  یحد اقل وقت... ط به معاقشه بپردازد و تخت دونفره با بلو يخواب کرم قهوه ا سیسرو يداشت که شب اول را رو ییجایب توقع

.مشترك بود ریغ یقانون اول زندگ دنیجدا خواب. ستیک يخانه شد از ابتدا مشخص کرد که کدام اتاق برا

نهار . رفتیم رونیکار از خانه ب یهر روز در پ. رخ نداده بود یده روز فعال اتفاق خاص نیدر ا یعنی. زدینم یهمه ونداد به او حرف نیا با

غذا  دیکار و باز خر یچرت بعد ازظهر و باز پ. به اتاق خودش رفتیو م گذاشتیبلوط را پشت در اتاقش م يغذا. امد یوبه خانه م گرفتیم

...در اتاق و شتو باز پ
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ودر . اوردیاو را در م ياو اد شدیمقلد هم م یحتا گاه. دادیو تمسخر گونه جوابش را م یلیم یبلوط با ب... سالم . بود نیزدنشان هم حرف

....دادیجواب نم حایترج.نشان دهد یچه واکنش دانستینم... به سخره گرفتن ها  نیتمام ا

کالفه گوش چپش ... او زنش بود... نامش در شناسنامه ا ش بود ... در سرش بود ونیزیتلو يصدا.... نشسته بود  ییرایدر پذ يدختر

.بالش گذاشت يراگرفت وسرش را رو

... !اش جذاب است یرنگ يفرستاد وفکر کرد چشمها رونیب ینینفس سنگ هخست

...باشد یاب شیچشمها دادیم حیفکر کند ترج يقرار بود به دختر يبا خودش فکر کرد اگر روز بعد

.مزمن داشت يبه رپ الرژ. شدیاحتماال از ماهواره پخش م گریرپ خوان د کی يصدا

: را خاموش کرد وبا تشر گفت ونیزیونداد تلو. چرخاند ینسبت به حضور او کانال ها را م الیخیبلوط ب .رفت ییرایبلند شد وبه پذ شیجا از

....نصف ش ش شبه ها

.شد رهیبه او خ بلوط

کنم؟ کاریچ... باشه : زد وگفت يبلوط پوزخند. کردیبه او نگاه م میهم مستق ونداد

...بخواب... ب ب برو: ونداد

...دهلپ تاپمو ب:  بلوط

...ام م م اما روشنش نکن...  دمشیم: را بست وباز کر دوگفت شیچشمها هیثان کی ونداد

.کردیبا نفرت نگاهش م بلوط

...ان همه انزجار فقط نفسش را فوت کرد و به اتاقش رفت و لب تاپ او را به دستش داد  ریز ونداد

.بلند شد شیاکه صد دینکش هیبه ثان. دررا بست ... به اتاقش رفت بلوط

.ساعت دوازده شب بود... کاناپه ولو شد يرو دیکش یاه ونداد

.ساعت دوازده شب بود... کاناپه ولو شد يرو دیکش یاه ونداد

.به خودش زحمت بلند شدن هم نداد یحت... بود دهیتخت دونفره دراز کش يبلوط رو.... با حرص از جا بلند شد ودر اتاق را باز کرد ونداد

....ملت خوابن: ه سمتش رفت وگفتب ونداد

....گوش بده یب ب با گوش ش ّ ش گوش: را کم کرد وگفت شیصدا... مانده بود چه کند یونداد با کالفگ. جوابش را نداد بلوط

....رونیبرو از اتاق من ب:  بلوط

....یبهتره م م م مراعات کن: داد وگفت هیتک واریبه د ونداد

...رونیم از اتاق من برو بگفت: تند گفت بلوط

...گهیبس ّ س س کن د: کند ونداد لب تاپش را برداشت وگفت ادینفسش را پوف کرد و بلوط تا خواست دوباره صدارا ز ونداد

حاال ... وتو نمدویمن م.... تو اتاق من  يایهم بدون در زدن ب گهیبار د کی.... نداره  یربط چیبه تو ه: را باال برد وگفت شیابرو يتا کی بلوط

....هم گمشو
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به ان از اتاق خارج  تیاهم یب. شکست يزیساعت رو م کیخورد و زیبه م شیقبل از خروج از اتاق زانو... سرش را با تاسف تکان داد  ونداد

.در را هم محکم بست. شد و به اتاق خودش رفت

.... مزخرف بلند شد يخواننده  کیبلند  يوباز صدا. نه بدهدبلوط را چگو يکالفه و سردرگم مانده بود جواب ها... نشست  نیزم يرو

...بود قهیدق یساعت دوازده وس

***********************

****************************

**********************************

از خانه خارج  خواستیم رونیه با لباس باشفته اش را ک يبلوط و موها يصورت خواب الوده . را دم کرد ينان تازه چا دیبعد از خر صبح

.شود را از نظر گذراند

.هفت صبح بود. به ساعتش انداخت  ینگاه

ك ك ك کجا؟: وگفت ستادیرا به پا کند کنارش ا شیها یاو خم شده بود تا کتان یوقت یکالفگ با

.نثارش کرد يو پوزخند مسخره ا.... اعف ف فک کن خو خو خو خونه اق ش ش ش شج: صدا ولحن او گفت دیبا تقل بلوط

...یستیو بلد ن ییت ت ت تو که جا: پرت کرد و گفت بشیرا در ج دیبا حرص در را بست وکل ونداد

؟يکرد یمگه منو زندان.... و بده به من دیلیک....  يهوو: گفت تیبا عصبان بلوط

....صبحونه بخور ایب ب ب: تگف کردیم نیریرا ش شیکه چا ینشست و در حال یصندل يرو ونداد

؟يکه حبسم کرد رمیمگه من اس: گفت یتوجه به تعارفش با کالفگ یب بلوط

...یستیو بلد ن ییتو ت تو جا: پوشاند گفت ینان را م ریو با نان و پن کردیخودش درست م يبرا يکه لقمه ا یدر حال ونداد

....دیکل.. رمیگیم ادی: بلوط

برجسته اش هم  يلبها. وشکن در هم رفته بودند نیاش با چ یاب يدرخشنده  يچشمها ياش باال یمشک يابروها .به او نگاه کرد ونداد

.بود یرستانیدب يدختر بچه ها هیشب ششیارا یوب دهیبودند و صورت رنگ پر دهیبرچ

....لّ لّ لج نکن نقدریا: را گرفت و اورا نشاند وگفت دستش

.لمس کند حس کرد صورتش داغ شداز انکه پوست نرم بلوط را  وقبل

بار اخرت باشه به من : بلند بلند گفت کردیکه با حرص از جا برخاسته بود و غر غر م یو در حال دیصورتش پاش يرا بلوط رو نشیریش يچا

.دیو به اتاقش رفت و در را کوب.. اه ه ه ه...لجن يدست زد

...!سر تا پا نوچ شده بود ونداد

.پارك کرد نگیرا در پارک لشیخسته و کسل درست مانند شکست خورده ها اتومب. بود از ده شب گذشته ساعت

استاد  شنهادیهم پ دیشا ای... رفتیپذ یاستاد شود را م يدر دانشگاه شهر ر دیبا نکهیبر ا یارسالن مبن شنهادیپ دیشا. شدینم دایپ کار

.کردینم شیشغل ها ارضا نیکدام از ا چیه... ایدانشگاه  یمیش شگاهیازما تیمسئول ای... دردانشگاه خودشان اریخودش را به عنوان استاد 

.ان را پاسخ داد ستیتلفن همراهش بدون انکه به صفحه اش نگاه کند تا بداند که ک يصدا با
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.دیچیبهرام درگوشش پ يصدا

....س س سالم: گفت ریتاخ با

ونداد جان؟ یخوب: وگفت دیکش یاه بهرام

...ممنون م م م: ونداد

بلوط خوبه؟: بهرام

...اونم هست: تنها گفت ونداد

....کم تنده هیاما  ستین يدختر بد: فرستاد وگفت رونیب نینفسش را سنگ بهرام

کم؟ هیفقط : ونداد

درست شد؟ شیانتقال يکارها: با ارامش گفت بهرام

.!...میهس س س هست يهم دانشکده ا: و با تمسخر افزود... بله: ونداد

....ممنونم ونداد جان: گفت یبا خوشحال بهرام

...دیداشته باّ باّ باّش یش ش شب خوب: اهسته گفت ونداد

.بهرام باشد تماس را قطع کرد یقبل از انکه منتظر خداحافظ و

بود که  نیو مهم ا... ار خورد نه شامنه نه روزیحال د نیبا ا. لحظه احتماال در اتاقش بست نشسته بود نیتا ا... صبح بلوط  روزیاز اتفاق د بعد

جواب گو  خواستیم یچه کس شدیگم م. برود رونیبه ب نطوریاجازه دهد تا او هم توانستیرا بلد نبود نم ییجا یوقت... هنوز در خانه بود 

باشد؟

.قفل کرده بود شیرفتن رو رونیب نیبود که در خانه را ح دوروز

.حق خروج ازخانه را ندارد نکهیا.... باشد توانستیصورتش هم م يرو يچا ختنیجواب رفتار زشت ر دیشا

.را داخل قفل چرخاند دیکل

.ظروف شکسته بود يکه در نگاه اول به استقبالش امد تکه ها يزیچ نیاول... برق را زد دیکل. به صورتش خورد یکیاز تار یموج

لحظه  کی.با کفش وارد خانه شد. افتاده بود نیزم يتکه تکه روکه قابل شکستن بود خرد شده و  يزیظروف و مجسمه ها و هر چ تمام

به سمت  تیاهم یب.... یچرم ییجفت دم پا کی دنیرا دراورد و با پوش شیها یخم شد وکتون... را بست و دوباره باز کرد شیچشماه

...دیرا بشو شیبعد هم رفت تا دست و رو یکم... را دراورد شیلباس ها... اتاقش رفت

.خشک کردن صورتش به اتاق او رفتاز  بعد

ومانتو  يروسر. زل زده بود شیوسط تخت دو نفره نشسته بود و به رو به رو... انگار نه انگار. نشان نداد یواکنش. را باشدت باز کرد در

 ستیمجبور شد اتند عرقش را نتوانست تحمل کند  يبو... جلو رفت.بود اوردهیصبح درش ن روزیکه از د یهمون پوشش. هنوز تنش بود

.کند

!شدیو حمام نرفتن روز به روز بد بو تر م یهر حال بعد از دوازده روز زندگ به

.دیبود فهم ختهیاش ر یشانیپ يکه رو يمقدار کیاز همان ... بودند دهیاز چرب بودن بهم چسب موهاش
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و با ... گرفت شیتوجه به تذکر دو روز قبلش بازو یبداد و به سمتش رفت و  رونینفسش را ب یحال به سخت نیبا ا. بود کیتار مهین اتاق

دوازده روز ... سابق که نه.... مثل سابق کردیم یاگر اعتراض شدیو ونداد خوشحال م. ونداد نگاه کرد يحرکت بلندش کرد در چشمها کی

واکنش ومات با  یاما بلوط ب. فشار داد شیبازوها شتردریاو انگشتانش را ب دنیچهره درهم کش يبه هرحال برا... ستین يا یطوالن يسابقه 

.شده بود رهینفرت به او خ

به حرکت درامد وبلوط را کشان کشان به سمت ... شیچند وقت پ يمانده  يتند عرق و اسپر يبو. را تحمل کند شیبو توانستینم ونداد

را گاز  شیبازو.... دیچیدر دست ونداد پ یسوزش تاینها... کرد یاعتراض و حرف زدن و داد زدن فقط تقال م يوبلوط به جا.... حمام برد

.و بلوط تند به سمت اتاق رفت...دستش را ول کرد ناچاراونداد . گرفته بود

.و بلوط تند به سمت اتاق رفت...ناچارا دستش را ول کرد ونداد

.کردبه حمام رفت ووان را پر ازاب داغ . مانده بود شیبازو يرو شیدندان ها يرا فوت کرد جا نفسش

در ذهنش از  يریو تصو ایرو نیمطمئن بود که قبال چن یعنی... را نداشت يا یزندگ نیوقت تصور چن چیکه ه کردیپر شدن وان فکر م تا

.نبود ییزناشو یزندگ کی

.شد زیسر ر وان

گازت  يخوایبازم م ه؟یچ:  دیبگو انگار بخواد... دار بود ینگاهش معن. بار که وارد اتاق شد بلوط نگاهش کرد نیا... امد رونیحمام ب از

...مگه رفتارم نشون نداد برو رد کارت رم؟یبگ

چموش . که ونداد دهانش را هم گرفت ردیخواست با دهن باز دستش را گاز بگ...گرفت شیبه سمتش رفت و بازو... را فوت کرد نفسش

.دیچرب یبود اما زورش به او م

...انپرتش کرد داخل و يلباس و مانتو و روسر با

:اما خونسرد گفت یمتحکم يوصدا

نه؟ ای يدیف ف ف فهم...ادم بشور نیخودتو ع-

.در حمام را بست و

.شدیاثر واقع م یرا محکم گرفته بود و تالش بلوط رسما ب رهیخواست تا در رل باز کند اما ونداد از ان سو دستگ یبا تقال م بلوط

...بهت گفتم خودتو بشور... بابات يهاتو ب ّ ب ب ببر خونه  يبازو و ونه  وید:در کمال ارامش گفت ونداد

زباله از اشپزخانه  سهیک کی! چه مرگش شده بود؟. دانست از کجا شروع کند ینم... او هم به سمت سالن رفت. گرفتینم یبا در کشت گرید

.که در حمام باز شد اوردیب یبعد هم خواست جارو برق... ختیبزرگ را داخلش ر يبرداشت و اول تکه ها

.شده بود از حمام خارج شد سیکه سر تا پا خ يهمان مانتو و شلوار و روسر با

لب با غرو  ریکه ز رفتیداشت به سمت اتاقش م سیخ سیهمانطور خ.... بکوبد واریسرش را به د خواستیدلش م. دیکش یقیعم یاه ونداد

...يهمه جا رو نّ نّ نّ نجس کرد یلعنت: لند گفت

.بود زیداشت بر خالف خودش او ت يزیت يگوشها... دیدانست که بلوط شن یم

.عرقش بدتر شده بود يبو. دیچک یاب م شیبود و از لباس ها ستادهیدر اتاق ا پشت
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نماز  یدونیم... خونمیخونه نماز م نیمن تو ا: گفت یمتحکم يبا همان حال باز با صدا دیکشیرا مشت کرده بود تند نفس م شیدستها ونداد

هااان؟ ه؟یچ یدونیاصال خدا م ه؟یچ

.سرد نگاهش کرد بلوط

از کنارش رد شد و به حمام ... نگفت يزیحال چ نیبا ا... کرد؟یکارها را م نیچرا ا. خودش را بکشد خواستیونداد م.ساکت بود هنوز

.دیدوش اب را شن زشیر يبعد هم صدا یکم... برگشت

.چطور دوازده روز به حمام نرفته بود ایخدا... ایخوشحال باشد  دیبا دانستینم. لبش بود يرو ياحمقانه ا لبخند

!اورد؟ یها راچرا در م سمیکارها و مازوخ نیا... او وخانواده لج داشت با

.ها مشغول بود شهیرا برداشته بود و با سالن وخرده ش یبرق جارو

.مرد خانه دارشده بود کیخودش  يبرا گرید. انجام داده بوددوازده روز همه کار نیبود اما در ا زاریکارها ب لیقب نیا از

.افتاد ان را سرکوچه بگذارد رونیکه گذرش به ب یزباله را داخل سطل گذاشت تا هنگام سهیک

.به سمت تلفن رفت یاحساس گرسنگ با

.داد هیتک واریاز تماس و سفارش دو پرس غذا سرش را به د بعد

کرد  یداشت؟ زن گرفت که چه شود؟ شش ماه تمام سع یچه نقش یزندگ نیبلوط در ا گرید. بود نیهم داشت وضعش هم يمجرد یزندگ

دست اخر هر دو شکست خورده در دو . کار را کرده است نیالبد بلوط هم هم... که شده به خانواده اش بقبوالند  یمخالفتش را به هر زبان

واقعا  ای. نشده بود يزیهرچند هنوز چ د؟یایچقدر کوتاه ب... گرید یکیو رفتیمام نمدوازده روز ح یکیبودند و  ختهپردا یاتاق جدا به زندگ

بشود؟ دیبا يزیحتما چ کردیفکر م دیبا

.بود وستهیپ نیمتاهل يروز بود که به جرگه  دوازده

 يحاال چه از رو. داد عقد جواب مثبت به تو  يکه سر سفره  يهمان دختر... تیمسخره است که شب اول زندگ کردیباخودش فکر م اما

 دایادم ادا کند عالقه پ نیچهار جمله را ع توانستیکه نم يمرد هم به پسر یبلوط م... کالم فکرش را خالصه کرد....  ياجبار چه از رو

...مات  ییطال یانیولوسر اع. شد رهیوبه سقف خ. کردینم

!شدیچه م شدیاگرم

.حال کنار امده بود نیبود اما با ا نیسهمگ یکم شید برارد وبدل شده بو انشانیکه شب اول م یتلخ جمالت

که بلوط به اتاق رفت ودر را بست و بلند بلند  یکه دفتر عقد را امضا کردند تا زمان یطالق درست بعد از دوساعت از وقت شنهادیپ از

!!! رمیبگ یالمثن يو شناسنامه  یقانون یزشکبرم پ خوامیچون بعدش م... بهم نداشته باش ياما کار... ياالن طالقم بد نیهم یتونیم:گفت

.رحم باشد یب نقدریا تواندیاندازد نم یامیدر ادیکه تو را  ییچشمها.... خشکش زد. توقع نداشت. ماند یبسته م یمثل چ دهانش

.ردیطالق بگ خواهدیبود که نم نیاش ا يتمام لجباز.... شروع شده بود یهر حال زندگ به

 شیرا تا کرد و قائم وار به زانو ها شیدستها.... نخواهد داشت يقصد نیچن سدیننو دشیدر چک سف يبلغ درخوردکه م یتا وقت حدااقل

...!!!یبود و اب یاب نشیشلوار ج. داد هیتک

.رد شد و به اتاق رفت و در را هم بست شیبود از جلو دهیچیکه دور خودش پ یربدوشامب يدیسف يبا حوله  بلوط
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 ختهیخانه بهم ر. دادیبهانه دستش م دینبا... گفته شود تا باز بهم بپرند  يزیاست که چ نیکه او هم منتظر ا دانستیم دیشا. نگفت يزیچ

.کردیخوب همه جا حس م یلیوجود خاك را خ یول.... نبود

.به صدا در امد فونیا زنگ

.غذا را اورده بودند. داد جواب

.امد نییاستفاده از اسانسور از پله ها پا ينداد و بجا یتیاهم. و در بسته شدرا بردارد  دیفراموش کرد تا کل. باز کرد دررا

خواست به داخل . حساب کرد و پسرك رفت. جوجه کباب در دماغش بود يبو. را به دستش داد یکه سوار موتورش بود ساک یجوان پسر

.در خانه جلب توجه کرد يسبد گل جلو کی دنیبازگردد که د

!گلها نبود؟ نیا فیح... وطراوت داشتند یکه تازگ یرز رنگ يپر از گل ها کیسبد ش کی. رفتاراده به سمتش  یب

او و سبد  دنیبا د. را از چشمش برداشته بود  نکشیکه وضو گرفته بود و ع یمجتمع در حال داریسرا.را برداشت و به داخل بازگشت سبد

د؟یرو خودتون خرد نایاقا ا: گل گفت

....نه: ونداد

داد  غومیخانمتونم از پشت در پ... گال رو داد بدمش خدمت خانم شما نیا ییاقا هی دیدم عصر که شما نبود: وگفت دیرا گز شیلبها اردیسرا

.....یبندازمش سطل اشغال

...گلها بود يهم رو یکارت هیاقا : باز گفت داریتکان داد وسرا يسر ونداد

قرار  يدر ورود يکه در جلو یشخوانیپ يکشوها يزیچ يشده بود که در جستجو هریخ داریفضول سرا يبه چهره  يبا کنجکاو ونداد

.زد و پاکت کوچک را به دست ونداد سپرد یان لبخند کمرنگ افتنیبا . داشت بود

.اسانسور را استفاده کرد نباریا. هم نداد یتشکر خشک وخال کیزحمت  ونداد

...کنمیم اهیروزگارتو س: کارت نوشته شده بود درون

.گشوده شدند شیاسانسور اعالم طبقه کرد و درها به رو.... باال انداخت يدیق یرا با ب شیها شانه

 تیبار هفتم هشتم بود که با مشت و لگد باالخره بلوط رضا دیشا. باز کند  شیو در را به رو دیایدر زد و منتظر ماند تا بلوط ب.نداشت  دیکل

.باز کرد شیداد و در را به رو

؟يم م م مگه کر: با حرص گفت ونداد

.کردیداشت به گل ها نگاه م تیبا عصبان... را نداد جوابش

.کردیداشت به گال نگاه م... نداد جوابمو

؟يرو از کجا اورد نایا: گفت تیعصبان با

...ازت دراومد ییصدا هیچ چ چ چ چه عجب : را باال انداخت وگفت شیها شانه

؟يرو ازکجا اورد نایا گمیبهت م... ستمیتو ن مگه با:با حرص گفت بلوط

حاال ... اومد برشون داشتم فمیم ّ م م م منم ح...رو انداخته بود دور نایا یاحمق هی: شدو گفت رهیاو خ یخیو  یاب يبه چشمها میمستق ونداد

.ردیغذا ها را از دستش بگ لونیانتظار داشت حدا اقل نا...  ریهم اگه گرسنته بگ
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...دیکشیکه تند نفس م یوط دست به کمر در حالبل اما

گال رو داشته  نیکه ا خواستهینم دیاون احمق شا: رفت بلند بلند گفت یسالن م يکه به سمت پنجره  ینیو ح دیگل ها را از دستش کش سبد

....دیاون احمق شا... باشه

.دیبگو يزیخواست چ.... پرت کرد نییقبل از اتمام حرفش سبد را از پنجره به پا و

.اما او که مهلت نداد و به اتاق رفت و در راهم محکم بست دیبگو يزیچ خواستیکارت بود م يکه رو یدر ارتباط با رونوشت مایمستق دیشا

.نخورده بود يزیوقت بود چ یلیخ. را بست وباز کرد شیچشمها

.پرس غذا را برداشت وبه اتاقش رفت کی

.چراغ را روشن کردونداد . گوشه از تخت نشسته بود کی

....بذار خاموش باشه:بلوط

.ونداد مانع شد. بلوط بلند شد تا خودش چراغ رل خاموش کند...تخت نشست يانکه به حرفش محل بگذارد لبه  بدون

.دستش را گرفت و او را کنار خودش نشاند مچ

به تن  يبلند نیشرت است یت. کرده بود دایتش بخاطر حمام پکه صور ینم دار و طروات يو ونداد هم به موها کردیبه او نگاه م میمستق بلوط

.شده بود دهییگشاد که کهنه بود و زانو انداخته وسا یشلوار مشک کیداشت و

هم مات و ترك ترك  شیلبها.شدیهم اضافه م شیبه ضخامت ابروها. بدون شانه بودند و صورتش نسبت به قبل الغرتر شده بود شیموها

...بودند اما چشمانش

.که در ان غرق شد شدیو هنوز م. بود یاب هنوز

...يبود یتو قحط کنهیفکر م نهیتو تو تو تورو بب یهرک... بخور: گذاشت وگفت زیم يرا رو تزایپ ي جعبه

؟يدیطالقم م یک: مقدمه گفت یاورد وب رونیدستش را با خشونت از دست او ب. نگاهش نکرد بلوط

...یگل ن وقت: مقدمه جواب داد یهم ب ونداد

...دمیپرس يجد: به او نگاه کرد وگفت میمستق

؟...دارم یباهات شوخ يفکر کرد: ونداد

.کردیم انیب یکوتاه را به خوب يحدا اقل عبارتها. دادیم یلفظ یبود و کمتر سوت ختهیاو خجالتش ر يجلو گرید

...ندارم یمن حرف یکن یبا من زندگ یتونیتا اخر عمرت م ينطوریاگه ا... باشه:سرد گفت بلوط

چشه؟ مونیز ز ز ز زندگ:را باال داد وگفت شیابرو يتا کی ونداد

کردیبلوط نگاهش م.  ستادیبرود که ونداد مقابلش ا رونیکنارش بلند شد و خواست از اتاق ب از

...ياریدووم ب یتونینم:  بلوط

تونم؟یمن یکنیچ چ ّ چ چرا فکر م:بود گفت رهیهمانطور که به او خ ونداد

... ونداد هم جلوتر امد. قدم عقب رفت کیاراده  یدستش هنوز در دست ونداد بود اما ب نکهیا با

.شد رهیاو خ یخی يگردنش مات به چشمها ریز يزیبا احساس جسم ت. ردیبگ شیاز انکه بتواند دست بلوط را در دستها قبل
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...حاال هم تا شاهرگتو نزدم برو رد کارت.... وقت چیه... یبش کیبهم نزد ذارمینم: خونسرد گفت یبا لحن بلوط

...بلوط: اهسته گفت ونداد

.دیکش رونیاورد وخودش را از اغوش ونداد ب نییرا پا شیچاقو بلوط

...میاز هم جدا بش دیبا... میادامه بد ينطوریا میتونیمن و تو نم: گفت يلحن تند با

...وجود نداره دیبا با با با: ونداد

...وضع ادامه بدم نیبه ا تونمیمن نم: بودگفت ستادهیا نهیکه دست به س یدر حال ظیبا غ بلوط

...اریقانع کننده ب لیدل هیپ پ پ پس : ونداد

...رونیبرو ب: به سمت پنجره رفت و تند گفت بلوط

...نکنه خیغذات : گفت یبه ارام ونداد

.ه او نه تنها به هدف نخورد بلکه تا فرسخ ها دورتر پرت شدشدن ب کینزد يبرا رشیت نیاول. از اتاق خارج شد و

...بود دشید ریدر مس يادیز... شد رهیکاناپه نشست و به لوسر خ يعادت دوازده روزه رو طبق

 یوقت یحت. کردینم یهم همراه دیدر طول خر یبلوط حت... نطوریهم هم دمانشیچ. بود دایمادرانشان و و قهیخانه به سل يها لهیوس ي هیکل

.نکرد يابراز نظر چیه... به دستش داد  دیجفت حلقه را وح کی

ساعت با بند  کی. نطوریساعتشان هم هم... بلوط ست بود يبا حلقه ... دیدرخشیم نینگ کیفقط  شیرو.... دیحلقه اش کش يبه رو یدست

....اهیس يو صفحه  لیاست

.از جوجه کباب را برداشت و مشغول شد یکم

را داشته باشد؟ زیاصال حرص چه چ. دادیقورت م دهیاز حرصش نجو... داغ کردن نداشت يحوصله . شده بود سرد

.داد رونیب نیرا سنگ نفسش

**************************

************************************

*****************************************

...ارسالن: گفت یبا کالفگ ونداد

.دیوباز بلند بلند خند... یاب حوض خونمونو بکش يایب يخوایسراغ ندارم؟ م يا گهیکار د گهیبخدا د: اخنده گفتب ارسالن

.بکوبد واریسر او را به د خواستیم ونداد

...راه حله نیبهتر نیا...  ياریباور کن بچسب به استاد  یول... باشه : اوگفت يگره خورده  يبا توجه به ابروها ارسالن

ب ب ب برام راحته؟ يف ف ف فکر کرد: به خون نشسته گفت يبا چشمها دوندا

..کردمیبهت اصرار نم نقدریاگه بود ا... ستین عیهم سخت و ضا یلیداره؟ ونداد باور کن خ یچه اشکال: با ارامش گفت ارسالن

.خارج کرد نهینفسش را مثل اه از س ونداد
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خانمت خوبه؟: ض کرد وگفتبا اشاره به حلقه اش بحثرا عو ارسالن

...خانمش خانم؟

.گذاشت تشیاما ارسالن ان را به حساب رضا. زد يمسخره ا پوزخند

...و تو کاسه ات گذاشته یفاتحه واسه پدر بزرگت بخون که خوب نون هیپس : ارسالن

!شکشیپدر بزرگش فحش وناسزا ندهد فاتحه پ به

 یچه لعبت مشینیبب اریالاقل ب... يهم که به مانداد ینیریش... یهم که نگرفت ینامرد عروس... اپش یکاف شیاریبار ب هی يخوایحاال نم: ارسالن

....افتاده رتیگ

گذارد؟ شیهمه به نما دگانید يادم است که او را جلو ریاست؟ مگر بلوط غ شگاهیمگر نما. شد رهیبا اخم به اوخ ونداد

دانشجوه؟ یگفت: ارسالن

....هار.. ار ر ر : ونداد

؟يچه رشته ا: ارسالن

...ق ّ قّ قّ قبول شده یفوق معدن: ونداد

کجا قبول شده؟... بهتر نیاز ا یچ.... دیهم رشته هم که هست.... ول يا: ارسالن

...ب ب ب بندر عباس: را عقب فرستاد وگفت شیموها ونداد

بره؟ شیتنها بفرست يخوایم... يجد: ارسالن

گرفت  یانتقال... نه: سرش را به عالمت نه تکان داد و گفت. که او را تنها به بندر عباس فرستاد شدیکاش واقعا ملحظه فکر کرد  کی ونداد

...تهران

؟يچطور... ول يا: ارسالن

... هینجفاستاد  شییدا دا دا دا... دانشگاه یعلم ئتیه یپ پ پ پارت... گر ثاریا يا يا يا يبابا... ش ش شوهر ساکن تهران: ونداد

...شیشناسیم

...یتوپ يچه خانواده ... اوه: ارسالن

تازه مسئول ... خوبه یلیشروع خ يباور کن برا... واز دست نده ياریاستاد... ونداد یول: و ارسالن گفت دیاز قهوه اش نوش یکم ونداد

....دانشگاهه یعلم ئتیهم جات ه گهیدو روز د... یشیهم م شگاهیازما

...رفت یهر جام... زدیگند م رفتیهرجا م... خواستیکار م يسابقه  رفتیهرجا م. چه کند دانستینم ونداد

...میزنیچشمش نم نجایا ياریباور کن زنتو ب: گوشش گفت ریز ارسالن

.بود هینگاهش عاقل اندر سف. به او نگاه کرد ونداد

چته باز؟: ارسالن

...شنوهیکه نم یدونیم م م م ؟يریچ چ چ چپم فاکتور بگ خواهش کنم از گ گ گو گوش شهیم یم یم یم: ونداد

...الیخیب: زد وگفت يلبخند دلسوزانه ا ارسالن
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موضوع . شاپ خارج شد یاز ارسالن از کاف دنیغرغر شن یفنجان قهوه و کل کیباال انداخت و بعد از پرداخت صورت حساب  يشانه ا ونداد

!ربود که حساب حساب است کاکا براد نیا

. بود زاریشود ب یکیتار يوارد خانه  نکهیاز ا. بود حداقل چراغ ها روشن باشند دواریام. شام گرفت و به خانه بازگشت شهیراه مثل هم سر

.آهش را فرو خورد

.و روشن بود یمیخانواده اش گرم وصم طیمح شهیهم. نداشت عادت

اش قابل بداند  یاو را به عنوان مرد زندگ یکس ياگر روز دیشا ای... شد داشته با يو همسر ردیزن بگ ياگر روز کردیهم فکر م شهیوهم

. دیبه خانه رس. انداخت یرا از قلم نم يکار چیکه ه. ومنضبط فیخشک و مهربان و لط یاضیر ریدب کی. شدیمثل مادرش م یهمسرش کس

که بخودش داده  ییها دیام يبر خالف همه ... ل چرخاندرا در قف دیکل.غذاها را برداشت و سوار اسانسور شد. بود دهیخر دهیبار کوب نیا

.بود کیخانه تار. بود

.بود نیدلنش ییآسرا دونیناله مانند فر ينوا.... اهنگ گوش دادنش چندان بد نبود ي قهیسل. امد یاز اتاق بلوط م کیموز يصدا فقط

...دیپسند یم شتریهارا ب یمیحال قد نیا با

.اپن گذاشت يغذا را رو یکیودوظرف پالست سالن را روشن کرد يها چراغ

.که بلوط استحمام کرده است  دیبودن کف حمام فهم سیخ دنیبا د... حمام درست کنار اتاقش بود. اتاقش رفت به

...شدیم نیچند وقت حمام نرفتن هم... گرفتیسه بار دوش م يبلوط بود روز ياو هم به جا دیشا

در خانه تنها  دانستیم نکهیا. هم روشن نبود ونیزیتلو یحت. به اشپزخانه رفت یلیم یبا ب...  شیولباس و شستن دست و ر ضیاز تعو بعد

انها رسما زن .نداشت یو کلنجار رفتن معن يلجباز... چه کند دانستینم. گرفتیدلش م...  شدیم بشینص يسوت وکور نقدریاما ا ستین

....خواستیچه نم..  خواستیچه م... او بود ياو برا... لیم یچه ب... لیچه با م... وشوهر بودند

.نفسش را فوت کرد... سهم بلوط دنیبا د... گذاشت وویکرد و ان را داخل ماکرو یخال رکسیپ کیغذا را داخل  یکیپالست ظرف

.اعالم کرد غذا داغ است وویزنگ ماکرو سه

دوسه قاشق اول را با . کباب کل خانه را گرفته بود يبو... حاالکه داغ شده بود . قاشق و چنگال مشغول شد کیرا برداشت و با  رکسیپ

که سهم بلوط را  یبار مصرف کیبه ظرف . نوشابه حلقش را خنک کرد یکم... نداشت یغذا خوردن لطف ییاما تنها. خوردیعجله و با اشتها م

.ره شدیدرونش داشت خ

...یچیه: باالخره که چه؟ و خودش به خودش پاسخ داد  ...دیکه کنج اپن قرار داشت چرخ يبلند هیچشمش از ان به گدان پا

.کردیو نسبتا ذوق زده به قامت بلوط نگاه م دوارانهیام... اما با باز شدن در ... صرف شام صدا کند يجا بلند شد تا او را برا از

.کرده بود کیرا تحر شیغذا اشتها يبو انگار

.بوده است یمیرخداد عظ نیکه منتظر چنانگار نه انگار . خود را مشغول نشان داد ونداد

.بود ستادهیدر اتاقش ا يبلوط هنوز جلو. را بلند کرد سرش

؟یداشت يکار: دیپرس يجد ونداد

.تکان داد یسرش را به عالمت منف بلوط
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...شام بخور ایب ب ب: گفت يخورد و ونداد فور یتکان بلوط

.را گشود خچالیبلوط از کنارش گذشت ودر . لبش جا خشک کرد يرو یونداد لبخند کمرنگ. به سمت اشپزخانه امد بلوط

.فتدیباز جنجال راه ب ای... باز بحث کند خواستیاصال دلش نم. کردیبا تعجب نگاهش م ونداد

.بگذارد وویداخل ماکرو خواستیاورد وان را م رونیجوجه کباب را ب يمحتو یظرف بلوط

...من گرفتم..... اون مونده است: ونداد

...دمیم حیترج دهیمونده رو به کوب يمن جوجه !!! نوش جان: با طعنه گفت بلوط

؟يخوووور ینم نجایچرا هم: خواست برود که ونداد گفت... داغ شد غذا

....من تو اتاقم راحت ترم: بلوط

...من نّ نّ نّ نّ ناراحتم: گفت یبا کالفگ ونداد

چرا؟: بلوط

....اون مونده است: را به سمتش هول داد وگفت دهیکوب يو ظرف غذا... دهیبهم مزه نم ییت ت ت تنهام م م من :با من من گفت ونداد

...اما امیم: گفت یبعد از مکث. نگاهش کرد بلوط

؟یاما چ: ونداد

.میباهم حرف بزن دیبعدش با: بلوط

بلوط نشست و با سهم کبابش مشغول .گذاشته بود اشاره کرد بلوط يو به ظرف غذا که جلو... مونده رو نخور ياون غذا یول... باشه: ونداد

.او هم شروع به خوردن کرد. باز خوب بود که ماند تا باهم غذا بخورند.شد

؟يدوست نّ نّ نّ نّ ندار دهیکباب کوب: ونداد

...دمیم حیجوجه رو ترج: بلوط

معلوم بود . را هم دراورد شیاما بلوط با اشتها ته غذا. ن نداشتبه خورد یلیم گریونداد د. جفتشان سر رفته بود يحوصله . سکوت دوباره

.ونداد خنده اش گرفته بود... گرسنه است

...خوب من به حرفم عمل کردم: گفت يا يبا لحن جد.و به او نگاه کرد دیبعد بلوط دست از خوردن کش یکم

م م م منظور؟: ونداد

...میقراره باهم صحبت کن: بلوط

...زنمیدا دا دارم حرف م...زنمیم منم برات افتاب باالنس نم م م: ونداد

.خنده اش گرفته بود بلوط

...راجع به طالقمون: حال لبخندش را خورد وگفت نیا با

...يتو قانعم نکرد: ونداد

؟یشیقانع م یلیبا چه دال: بلوط

...رمیگیم میتو شرحشو بگو من راجع بهش تصم: ونداد
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....وقتها یبعض شودیبلبل مفکر کرد چقدر  بلوط

...که دوستت ندارم نهیکه دارم ا یلیدل نیقانع تر: گفت تیو روشن او زل زد و با قاطع یعسل يبه چشمها میمستق بلوط

؟يبعد لید د د دل: مثل خودش گفت یبا لحن ونداد

ست؟ین یبرات کاف نیا: را باال داد وگفت شیابروها بلوط

...نه:گفتسرش را تکان داد و ونداد

.شدینم یراض اتیهجو نیکه چرا با ا کردیم ریتفس دیبا دیشا... بدهد حیتوض شتریب دیبا دیونداد حس کرد شا. حرص نگاهش کرد  با

؟یینجایچرا االن ا: از نوشابه اش خورد وگفت یکم

؟یینجایتو چرا ا: کردوگفت زیرا ر شیچشمها بلوط

...از س س س سر اصرار دیشا: ونداد

...من مجبور شدم: وطبل

...تو نیبب... درخت يبره باال دیبا ایم م م مجبور اونه که و و و وسط در: زد وگفت يلبخند ونداد

...نجامیمن اگه ا: کالمش امد وگفت انیمسخره م بلوط

...وسط حرفم نپر: گفت تیبا جد ونداد

... نداره یبه من ربط یلیحاال به ه ه ه هر دل... يمن شد یارد ز ز ز زندگتو به خواست خودت و: مکث گفت یساکت شد و ونداد با کم بلوط

 لقهزن مط هی يخوایم... خوب ازنّ نّ نظر من عشق بعد از ازدواج مستحکم تره گهید زیه ه ه هر چ ای ای ای ی، نداشت يدو دو دو دوستم ندار

ماهم از  کی یکه هنوز حت ید د د د درست وقت یاونم چه زمان.... حداقل حاال... م حق طالق با منه و من هم ابدا قصد ندارم طالقت بد یباش

...و اگه ... زمان ازدواجمون نگذشته

...اما ونداد بردیهم زمان نم قهیدق کی يادم عاد کی يگفتن چها ر جمله برا. شدیاز حرف زدن او خسته م بلوط

؟یگیو م نیباشه هم ونیهم در م گهینفر د هی ياگه پا: کسل باز وسط حرفش امد وگفت بلوط

.ها روان بودند یاز اب یبود که در موج خیدو تکه . شد رهیاحساس او خ یب يدر چشمها ونداد

...میفرصت بد هیبهم  میتونیم یم یم: ونداد

 يا گهیکنم؟ من کس د یکه با تو زندگ شمیمن حاضر م يفکر کرد ؟يفکر کرد یخودت چ شیفرصت؟ تو پ: وگفت دیبلند خند بلوط

...یبفهم نویودوست دارم بهتره ا

 یم... یقّ قّ قبول کن شهادمویپ یتون یم: که کمتر از خودش سراغ داشت گفت یبا ارامش شدیها که متزلزل م تیموقع گریبر خالف د ونداد

...یکنم که س س س سنگسار بش يکار تونمیم رمیم م م من قانونا شوهرتم و اگه ازت آتو بگ... اما ب ب ب بدون ... یمخالفت کن یتون

.شوکه شد شتریب دیشا ای دیترس یحس کرد که بلوط کم ونداد

...ارامش قبل از طوفان است  دیبرقراراست شا نشانیکه ب یجو ارام گفتیبه او م یحس البته

...يدیطالق و م شنهادیو پ يایره خودت مباالخ... یوضع وتحمل کن نیا یتونینم یلیتو خ: بلند شد وگفت یحرف چیه یب بلوط

...پ پ پ پس تا اون روز م م م منتظر باش: ونداد
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پس چرا لفتش  میشیما که باالخره جدا م م؟؟؟یوقتمونو تلف کن دیوقتمو با تو تلف کنم؟ چرا با دیتا اون روز؟ چرا با: گفت تیبا عصبان بلوط

؟يدیم

به او گفته  دیقبل از انکه به خودش بگو خواستیدلش م شتریب. اعتراف کند خواستیدلش م. کردیگاه مدر ارامش به جلز و ولز او ن ونداد

.اوصاف دهانش را قفل کرد نیا يبا همه ... شودیباشد که خبر دار م یکس نیاو اول. قبل ازا نکه خودش بداند ... باشد

.وسکوت کرده بود کردینگاه م ظشیپر از غ يچشمها در

.کردینگاه م ییاعتنا یبا ب بلوط

.نواختند ینم یشگیهم تمیر يهر چند که ضربان قلبش رو. از او نداشت یهم دست کم ونداد

...و زود داره اما سوخت و سوز نداره رید... یشیاز من خسته م يتو هم به زود... من دوست ندارم: شمرده وارام گفت بلوط

تو هم ... که تا اخر عمرم ور د د د د دلم نگهت داشتم يدید هوی ي ي ي... سر لج ننداز منو.... بلوط: مثل بلوط با همان لحن گفت ونداد

...!وقتا گذاشتن نیهم يو عقد موقت و ب ب ب برا غهینگران من نّ نّ نّ نباش ص

حرف اخرته؟ نیا: گفت يبارز تیبا عصبان بلوط

 تیکه از عصبان یاب ییبا چشمها یدختر تخس اما با نمک وخواستن کی... انشینوع ب... شیعصب يصدا... از لحنش. اش گرفته بود خنده

.بود ییببرد تماشا شیکردن حرفش را پ غیج غیداشت با ج یسرخ شده بود و سع

.جوابش را نداد باز

رفت؟ ادتیقرارمون : وگفت دیرا به سنگ اپن کوب مشتش

ا تو قرار گذاشتم؟ب یم م م من ک: داد وگفت هیتک یصندل یبه پشت ونداد

...میاز هم جدا بش دیمن بهت گفتم که با... شب اول: بلوط

د؟؟؟یبا: ونداد

:حال ادامه داد نیا با

...سرجام گردمیبرم.. ندارم یعوض شده من حرف متیحاال اگه ت ت ت تصم.... م م م منظورت رخت خواب بود -

.ماتش برد بلوط

ح ح ... مییم م م من و تو هم االن جدا.... میبود که جدا باش نیا یکه با م م م من گذاشت يقّ قّ قّ قرار ه؟یچ: بلند شد وگفت شیاز جا ونداد

....میو داشته باش یش ش ش شب خوب میتونیم ستین یمشکل زمیعز... يشد مونیح حاال هم اگه پش

. دختر ابراز احساسات کرد  کی دبهیکه چطور با دانستینم. دیدختر چگونه سخن بگو کیبا دانستینم. هم از حرفش جا خورد خودش

که در دلش جمع شده بود را  ییها زمیاش نبود که عز یدر زندگ یاصال کس. دیبگو زمیرا نداشت که به او عز یکس. دانستیواقعا نم

.خرجش کند

.بلوط باعث پرش افکارش شد دنیتند نفس کش يصدا... نبود که یکس

خودتو : کرد وگفت زیرا ر شیچشمها... تو.... تو : بلوط با خشونت پس زد وگفت... دستش را به سمتش دراز کرد. بود هستادیبه روش ا رو

؟یواقعا احمق ای یزنیبه حماقت م
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 هی ي ي يواقعا ... ستیدر کار ن يتظاهر چیه یه یه یه: فرو برد و با ارامش گفت بشیرا در ج شیدستها. شدیم یکم کم عصب ونداد

...احمقم

...یبهم دست بزن یحت ذارمیوقت نم چیه: زد وگفت يپوزخند بلوط

واقعا؟: گرفت وگفت شیرا در دستها شیحرکت بازوها کیبا  ونداد

 تیاز حرص و عصبان. گردن ونداد گذاشت ریاورد وباز ز رونیضامن دار ش را ب يخور  وهیم يدستش را از دست او در اورد وان چاقو مچ

.دیلرز یم

مردانه رافقط  يطعم قدرت بازوها.کردیبلوط با وحشت به او نگاه م. فشار کوچک چاقو از دستش افتاد کیو با  چاندیمچ دستش را پ ونداد

پسرجوان تنومند بلند قامت  کیاما حاال ... از دست پدرش... در هتل . بود انسالیمرد م کیاز دست  یلیس کیان هم .بود دهیبار چش کی

...دوب شیرو به رو

...ترس داشت شتریب یسالح یب.... کردیوحشت نگاه م با

.بود یترس هم خواستن نیا یونداد حت يبرا و

...لمست کنم تونمیح ح ح حاال هم م: گفت یارام يبا صدا ونداد

... دیدستش را به صورتش کش و

در . ونداد مسخ شده بود. خوردیصورت ونداد متندش به گردن و ينفس ها. را از دست داده بود دنشینفس کش يعاد اریاخت بلوط

.کردیاو نگاه م يچشمها

.بلوط در صورت شوهرش تف کرده بود. امد رونیکه دران گرفتار بود ب ياز خلسه ا... شد دهیبه صورتش پاش يزیحس کرد چ ناگهان

...یاشغال یلیخ: باحرص گفت بلوط

.مرش درد گرفتبلوط ک... دیکوب وارید ي نهیاو را محکم به س ونداد

؟يجد: تندخو گفت ونداد

....ولم کن کثافت: گفت غیو به گردنش چنگ انداخت و با ج... کردیتقال م بلوط

...کرد شیخودش امد و رها به

...ذارمیهم نم رمیاگه بم یحت... یتصاحبم کن ذارمینم: که برگشت به سمتش وگفت رفتیسمت اتاق خواب م به

: در گذاشت وگفت يرا ال شیخواست در را ببندد که پا... به سمتش رفت ...سرش داغ بود. گردنش متورم بودرگ ... شده بود یعصب ونداد

.رفته؟ و در راهول داد ووارد اتاق شد ادتی... من شوهرتم

:با وحشت عقب عقب رفت وبا داد گفت بلوط

... یفهمیم... خوامینم... يندار یفرق چیهم ه کنهیم رحم نمسگ ماده ه هیکه به  یابونیاشغال خ هیمن با  يتو برا... یستیکس ن چیتو ه-

....خوامینم

... از حرفش گر گرفته بود . کردیکه دران اشک حلقه زده بود نگاه م ییبود و باچشمها ستادهیاو هم ا.  ستادیا شیسر جا. خشک شد ونداد

...خواهدیا نمبه همسرش که او ر کردیونداد فکر م. از حرف بلوط هر دو گر گرفته بودند
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که در  يبه حلقه ا. را فشار داد شیها قهیشق... بود یعصبان. کردیسرش درد م... نشست نیزم يدر اتاق خودش رو... رفت رونیاتاق او ب از

.دستش بود نگاه کرد

 یرا از دستش در نم تیمالک ياگر ازدواج کند هرگز حلقه  نکهیبه ا. دادیزمان در ذهنش پرورش م کیکه  ییاهایبه رو.... کردیم فکر

که در  یبه ارزش... دیدرخشیباشد که در انگشت دوم دست چپ م یتیمشترك برق مالک یدختر ارزش زندگ کی يبرا دیشا نکهیبه ا... اورد

...و... وعشق وجود داشت تخانه و محب ییروشنا

 ینداشت زندگ یکه حس یبا کس شدیم ؟یزندگ د؟کریحاال چه م... دست بلوط ي چهیشده بود باز شیزندگ. داد هیتک واریرا به د سرش

کرد؟

با  يبه همسرش که در اتاق کنار. کردیبه بلوط فکر م... د هم نداشت اوریبالش ب نکهیا يبلند شدن برا يحوصله . در حال انفجار بود سرش

.دیکش یاه... کردیم یسقف زندگ کی ریاو در ز

فکر کردند را از  يهم افتادند و اجازه  يرو شیچشمها یک دینفهم... را نداشت یع تشنگبلند شدن و اب خوردن ورف يبود اما حوصله  تشنه

.گرفتند رشیذهن سردرگم و درگ

...نشست شیسر جا خیمثل فنر س دیچیکه در معده اش پ یاحساس وحشتناک با

.هم تهوع داشت یکم.... اش عرق نشسته بود یشانیپ يرو...  رفتیم جیگ یکم سرش

.چراغش روشن بود.... راه افتاد ییوسمت دستش به

.دیبلوط را شن يتک سرفه  يکه به در زد صدا يتقه ا با

شده  دهیچیدل وروده اش بدجور بهم پ. استفاده کرد یفرنگ یبهداشت سیبه سمت حمام رفت و از سرو.... شدیم زیصبرش داشت لبر گرید

.بودند

.در حمام نشسته بود قهیده دق کینزد دیشا

.از حمام خارج شد یحالیبا ب.... تهوع داشت . دیچند مشت به صورتش اب پاش ییروشو در

.صورتش عرق کرده بود... به سمتش رفت. افتاده بود حالیب ییدر دستشو يجلو بلوط

چت شده؟: ونداد

...رمیم یدارم م: شکمش فشار داد وگفت يدستش را رو بلوط

...نداشت يهم وضع بهتر خودش

...ارمی..... یدارم باال م: را گرفت وگفتدهانش  يجلو بلوط

را  دهیمعلوم نبود کوب. نبود يهر دو مسموم شده بودند اصال کار دشوار نکهیحدس در مورد ا. مهار کند توانستیاش را نم جهیسرگ ونداد

.چگونه طبخ کرده بودند

.حال سرش خم شده بود یب بلوط

.نبود حیوضع اصال صح نیدر ا یاما رانندگ. نسبت به بلوط داشت يبهتر طیشرا شیکم و ب. رفت ییبه دستشو گریبار د ونداد

.از هوش رفت... کامل دهد حیقبل ازانکه توض... زنگ زد دیتمام به وح یلیم یبا ب.... را برداشت لشیموبا
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.فتاز هوش ر... کامل دهد حیقبل ازانکه توض... زنگ زد دیتمام به وح یلیم یبا ب.... را برداشت لشیموبا

رفتن به شرکت اماده شود در  يتا برا خواستیباعث شد تا بها خان که نماز صبحش را خوانده بود و م دیوح يالو الو گفتن ها ادیفر يصدا

.را به شدت گشود دیاتاق وح

.رفتیاش ور م یتخت نشسته بود و با گوش يرو دیوح

؟یزنیحرف م يدار یبا ک یصبح اول صبح: خان با حرص گفت بها

....ونداد بود : مضطرب گفت دیوح

وقت صبح؟ نیونداد؟ ا: کامال وارد اتاق شد وگفت بهادر

...حالش خوب نبود...شده  ینگفت چ.. اونجا امیفقط گفت ب.... دونمینم: باال انداخت وگفت يشانه ا کردیم يریکه دوباره شماره گ دیوح

...رمیخودم م... خوب یلیخ: شده بود گفت انیبه وضوح در چهره اش نما یکه نگران بهادر

...امیمنم م: از جا بلند شدو گفت دیوح

...خانه شان... ونداد یگوش... بلوط یبه گوش.. گرفتیبه سمت کمدش رفت تا لباسش را عوض کند اما همچنان شماره م و

از ... بود  داریبختانه نگهبان مجتمع بخوش... اثر بود یهرچه زنگ در را فشردند ب. اپارتمان بودند يجلو... هنوز شش نشده بود  ساعت

 دهیدو مرد را د نیا یلیخانه خ دمانیچ نیبودند و البته ح ستادهیکه چگونه مستاصل پشت در ا دیدیانها را م يرفلکس در ورود ي شهیش

.گشود شانیدر را به رو لبود به هر حا

اول فکر کرد  يدر وهله ... دیگفت و به سمتشان دو ییخدا اید فقط در را باز کر یوقت. زاپاس را به همراهش اورده بود دیخان کل بهادر

 دندیرس عیسر یلیان ساعت صبح خ یبه انبوالنس زنگ زد و با توجه به خلوت دیوح... استشمام نکرد  يگاز يباشد اما بو یگاز گرفتگ دیشا

.انتقال دادند مارستانیو ان دو را به ب

....امد  یراه م يبه دنبال دکتر فرهود بهادر

تا عصر امروز مرخص  تاینها...  دینگران نباش...  میمعده اشون رو شستشو داد. ساده است تیمسموم هی: با کمال ارامش گفت يفرهود

....شنیم

.و از او تشکر کرد دیکش ینفس راحت بهادر

**************

**************************

**************

.چشم دوخته بود کردیرا باز م شیو به ونداد که کم کم چشمها دیکش ییبلند باال ي ازهیخم دیوح

ش ش شده؟ یچ: گفت يخش دار يداد و با صدا رونیب نینفسش را سنگ ونداد

؟يخورد یچ شبید... نیمسموم شد: تختش نشست گفت ياز جا برخاست و لبه  دیوح

ط؟بلو: گفت یکرد و به ارام زیرا ر شیچشمها شبید ادیبه  ونداد

...شده يبخش زنان بستر... خوبه حالش: زد وگفت يلبخند دیوح
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.حالش افتضاح بود... هم انگار زخم شده بود شیگلو... دیکش ریمعده اش ت... شد زیخ مین ونداد

؟يبر يخوایکجا م... بهت سرم وصله : او را خواباند وگفت يمجبور دیوح

هااان؟: گفت یشد وبا لبخند مضحک رهینگران او خ يبه چهره  و

حالش خوبه؟: ونداد

...گفتم که اره: دیوح

.کردیمردد نگاهش م ونداد

....دیش یسه روز بعد عقد از هم جدا م کردمیمنو بگو فکر م: زد وگفت يلبخند دیوح

...سکوت کرد دیدر جواب وح ونداد

 يزیهم از ان رستوران چ ردیبم گرید. سر بزند تا به او شدیزور و توان داشت حتما بلند م یرا به سمت پنجره چرخاند اگر کم سرش

.دیخرینم

...کمکم کنه ستیمنو بگو که بابا حاضر ن... خودتون يسر خونه  نیرفت یچیبه ه یچیخوبه؟ هنوز ه تیزندگ: وگفت دیکش یاه دیوح

....نیبر رانیاز ا نیخوایشما که م: سرش فرستاد وگفت ریدست ازادش را به ز ونداد

.دانستندیرا فقط مادرش و الناز م هیقض نیا. شد رهیخ به ونداد دیوح

...ستیمشخص ن یچیهنوز ه: نفسش را فوت کرد وگفت دیوح

؟...میکه م ّ م من و بلوط ازدواج کن یمگه اصرار نداشت... گهید يریم يریسهم االرثتو ب ب بگ: ونداد

.لحنش پر خصومت بود.... کردیبه او نگاه م میمستق دیوح

....دختر خوشگل وترگل ور گل هی.... یاز بابا گرفت دیچک سف هی... دیبه تو هم کم نرس: بلند شد وگفت شیجا از

...خفه شو: تند گفت ونداد

 هیخونه  هی ؟يکه خوب سود کرد یکیتو  دینرس یچیه یوسط به هرک نیا... نداشت تیتو هم کم مز يبرا: زد وگفت يپوزخند دیوح

با تو ازدواج کنه؟؟؟ هاااان؟ شدیم یراض ياقابزرگ نبود کدوم خر تیاگه وص... تر خوب و خوشگلدخ هی...مدل نیاخر نیماش

.را از او گرفت  شیرو ونداد

...دخالت نکن  هیبق یتو زندگ: با حرص گفت دیوح

...را نداشت دیوح اتیچرند دنیشن يحوصله  گرید. گوش سمت راستش گذاشت يدستش را رو ونداد

.داشت تازه طلبکار هم بود زیهمه چ... از اتاق خارج شد ظیهم با غ دیوح

...گذشته بود ازظهر

...انها را از هم گشود یبه سخت... بود  دهیبهم چسب شیپلکها نکهیا با

...در دهانش یتوام با تلخ جهیبا احساس ضعف و سرگ... را بست و باز کرد شیپلک ها گریبار د کی.... بود دشید يجلو يتار ي چهره

.بکشد شیکرد زبان چوب خشکش را به لبها یسع

...سرش نشسته بود يونداد باال.... بهتر شد دشیکم د کم
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.بکشد شیکرد زبان چوب خشکش را به لبها یسع

...سرش نشسته بود يونداد باال.... بهتر شد دشیکم د کم

من کجام؟: خودش هم ناشناخته بود گفت يکه برا ییصدا با

...رستوران: ونداد

چم شد؟: اخم کرد وگفت بلوط

...يمسموم شد: ونداد

...دنتیبا اون غذا خر... اه ه ه :  بلوط

.از جا برخاست و از اتاق خارج شد یحرف چیباال انداخت وبدون ه يشانه ا ونداد

اش از  یزندگ. دیکش یها... تنش بود مارستانیلحظه فکر کرد که او هم لباس ب کی. شد رهیبه سقف خ. سرش فرستاد  ریدستش را ز بلوط

.بود دهیکجا به کجا رس

.خارج کرد نهینفسش را مثل اه از س باز

 یادم ب نگونهیشوهر داشت و شوهرش ا نکهیاز ا... بود زاریشود ب کیبه اونزد خواهدیم زهیکه او فقط بخاطر غر نیاز ا... بود زاریونداد ب از

که انگار از  دیرس یم ییداشت به جا... بود زاریب کردیکه او را به او وصل م ياز اجبار.. .بود زاریبود و حرف زدن هم بلد نبود ب ییدست و پا

.بود زاریب ایدن نیا

...که به در خورد به همان سمت نگاه کرد يتقه ا يصدا با

.دیرا بوس شیوارد اتاق شد و به سمتش امد و سر و رو يسود

چه خبرا؟: قربان صدقه رفتن گفت یاز کل بعد

.ستین یخبر خاص:  بلوط

پر پشت  يبا ابروها... عروسش ي دهیرنگ پر يچهره .... انهی اوردیکند وبه زبان ب انیان را ب دانستینم. مردد بود  یدر گفتن حرف يسود

که  يا یاب يچشمها. بود دهینبود که روز اول در مراسم ختم او را د یبلوط نیا... فرو رفته يزرد وچشمها ياشفته و رنگ و رو يو موها

.بودند  ختهیرا در ان ر المانگار غم ع

....یتو مثل دخترم: را گرفت وگفت دستش

 ریاز ونداد وپدر ومادرش خ. نسبت به او نداشت یحس خاص چینه ه... دیا یاز او بدش م دیبگو توانستینم. اکتفا کرد يبه لبخند محو بلوط

!نکرده بود تیفقط پسرش را ادم ترب دیرسیبنظر نم يزن بد. به او نداشت یربط... بود  دهیند

.. مهربونه .... پدر و مادرش بزرگ شده يسر سفره .... ومدهیبد بار ن...  ستین يپسرم پسر بد... یدختر من يتو جا: گفت یبا مهربان يسود

....ساده است

.احمق ساده لوح است کی هیشب شتریبا خودش فکرکرد ب بلوط

و با هزار  یخوب هیتا جون داره جواب ... کنهیبرات م يبخوا يهرکار رهینم ادشیتا عمر داره  يبراش بردارقدم  هیاگه : ادامه داد يسود و

...دهیم یتا خوب
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.... اروم بود شهیهم.... نطوریهم هم دیوح... پدر براش باشه  هیروز مثل  هینکرد  یپدرشم سع... دونمیبراش نبودم خودم م یخوب مادر

تو ... شهیهم...سرش تو الك خودش بود... اهسته رفت اهسته هم اومد... ساکت بود .... و ناخلف نشد  يما عقده اا... دیخجالت کش شهیهم

... شناسمیمن پسرمو م... شیتو زندگ يکه اومد یهست يدختر نیاول

ن؟یخوایم یاز من چ: او گفت يکالفه از حرفها بلوط

 خوامیمن فقط ازت م... هاست  نیحقش باالتر از ا...  ستین یزندگ نیحقش ا.. .کن یخانم: شد و در ادامه گفت يجار شیاشک ها يسود

...یکن یخانم

... دینفهم يزیکه چ بلوط

....نذار دلش بشکنه : هق هقش را مهار کرد و گفت يسود

...دلش بشکنه يقول بده که نذار: مصرانه گفت يسود. دیماند چه بگو بلوط

.قبل ازاظهارنظر بلوط از اتاق خارج شد يه سودک دیدانست چه بگو یهنوز نم بلوط

:چهارم فصل

که از نسبتا  یحماقت يبا همه . امد یچه کند؟ ونداد از حرفش کوتاه نم خواستیواقعا م. کردیبود و به خودش نگاه م ستادهیا نهیا يجلو

که مجبور شده بود تا با ادم  یمدت نیدر ا. ه بودگود رفت شیچشمها ریز... گذردیبود که از حرفش نم دهیرا کامال فهم نیدرك کرده بود ا

هم  تیهمان مسمو شیالبته اتفاق چند شب پ. گرفتن الغر شده بود میده بار رژ يکند به اندازه  یسقف زندگ کی ریچون او ز یزبان نفهم

.دیایتر بنظر ب دهیبر علت بود تا رنگ و رو پر دیمز

با احساس سرما شوفاژ را هم تا انتها . هال را روشن کرد يچراغ ها.ساعت هشت شب بود. به کمرش داد و از اتاق خارج شد یوقوس کش

.کردیکردن درك نم دایکار پ ياصال تالش او را برا. ستیونداد ن دانستیم. باز کرد

.دادیبه او کار م یکس عمرا

.متقبل شده است شیمدت هم عمو نیکه تمام مخارج ا دانستیم

.تتلفن به سمتش رف يصدا با

.کردیرا از دست داد وبلند بلند هق هق م شیاو عنان اشک ها يالو يصدا دنیبا شن حانیر

..یکن هیکه گر يزنگ زد: گفت یبار با احساس دلتنگ نیاما ا. تماس را قطع کند  یمثل دفعات قبل خواستیدلش م بلوط

...رهیمادرت برات بم یاله: وبغضش گفت هیگر انیدر م حانیر

؟يبپرسم پس چرا زنده ا شهیم: گفت یبدجنس تیبا نها بلوط

.اش افزود هیتنها به شدت گر حانیر

نه؟ ایخوب بد بخت شدم  ینیبب يفقط زنگ زد: گفت یسخاوت در بد جنس تیبا نها بلوط

حالت خوبه؟... بلوطم: در همان حال گفت حانیر

...یراض... خوشحال... خوشبخت ... میخوب؟؟؟ اره عال: بلوط

...دلم به خدا من مقصر نبودم زیعز: که پشت تلفن راه انداخته بود گفت یسوزناک ي هیگربا  حانیر
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حاال زنگ .. دمید.... دیجد يطالها سیسرو... عوض بشه نتیچقدر دلت نخواست ماش دمید.... يبود یچقدر ناراض دمید... دمیاره د: بلوط

بشه؟ یکه چ يزد

...حرف نزن يرنطویبلوطم ا: ملتمسانه گفت یبا لحن حانیر

پس کدوم اه و .... پدر ومادر ندارم گهیمن که گفتم د... رهیگیو م بانمیاره؟ البد اه پدرومادر گر ؟یکنیم نمینفر ؟یکنیآقم م هیچ: بلوط

؟.... بخت شدم؟اره اهیکه س ياریبه روم ب یخواست ؟يچرا زنگ زد.... نینفر

...گفت یم یبه چه زبان. خواستیرا نم یزندگ نیا. گرفته بود ایدن کی يدازه دلش ان... شد شیحرفها يوبغض مانع از ادامه  هیوگر

...نبود نیحقش ا کردیکسل و خسته فکر م.بود تیاهم یمجددش هم ب يبه تماس ها...  دیدستگاه کوب يرا رو تلفن

بود را برداشت و دور  یگالب هیکه شب يبند شیپ. به سمت اشپزخانه رفت.رفتیمالش م یدلش ا ز گرسنگ. اش سر رفته بود حوصله

.گردنش انداخت

...برداشت  یچند گوجه فرنگ... خوردیبه چشم نم خچالیدر  يادیز زیچ

.دو تا هم از انها برداشت یکی... خوردیبه وفور به چشم م يهم در قفسه ا ازیپ... را شست  انها

.کند دایتابه پ یهارا گشت تا ماه نتیکل کاب.... ها باز اشک والبه اش به راه افتاد ازیخرد کردن پ با

.بخاطر روشن بودن گاز اشپزخانه گرم شده بود. هود را روشن کرد. بود دهیچیداغ بد جور در خانه پ ازیپ رویس يبو... اماده شد املتش

 نقدریداغ ا ازیپ يوب کردیهرگز فکرش را نم.  دیکش یقینفس عم... لحظه فکر کرد چرا چراغ ها روشن است کی. در خانه را گشود ونداد

 یبند در اشپزخانه م شیبلوط با پ. راست به اشپزخانه رفت  کیو  دیکش یقینفس عم... خانه گرم و روشن بود.باشد ندیمطبوع و خوشا

.دیچرخ

.از تعجب گرد شده بود شیچشمها

...سالم: و ونداد جابه جا شد وگفت دیکش ینیه بلوط

؟یشیجن ظاهر م نیع چرا: به او رفت وگفت يچشم غره ا بلوط

...زنمیبه بعد زنگ م نیاز ا: زد وگفت يلبخند ونداد

بخورم؟ تونمیمنم م م م م: ونداد گفت ختیر یم یغذا در ظرف یکه کم یگفت و در حال یشیا بلوط

بود و  دهیچ ینیر سبلوط سهم خودش را د. را شست و به اشپزخانه امد شیدستها... زد  يباال انداخت و ونداد لبخند يشانه ا بلوط

.تا از اشپزخانه برود خواستیم

...میخوب بمون با هم بخور... يود رستش کرد يدیهمه زحمت کش نیا: دستش را گرفت وگفت ونداد

اد؟یچند بار بهت بگم بدم م: وگفت دیبا حرص دستش را از دست او کش بلوط

؟یمونیم: و گفت یقینفس عم ونداد

.اپن نشست و مشغول شد یصندل يحال رو نیا رفت اما با يچشم غره ا بلوط

.زد و او هم نشست و همراه بلوط مشغول شد يلبخند ونداد

.بود ایدن يغذا نیذتریبه نظرش ان املت ساده لذ واقعا
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؟يچطور غذا درست کرد: ونداد

...ارمیال ببکنن تو حلقم و همش با يدومتر يلوله  هیچون اعصاب ندارم دوباره : به اونگاه کرد وگفت بلوط

دستش  ریبلوط مبادا بشقاب را از ز دیترسیفقط م. کردیاصال توجه نم یکی نیانقدر ذوق داشت که به ا یعنی. خوردیم یبا اشتها دولوپ ونداد

.نبود دیاز او بع. بکشد رونیب

...ستین يزادیفکر کرد غذا خوردنش هم ادم بلوط

حاال چ چ چرا املت؟: ونداد

...نه ... نه گوشت نه مرغ ... میتو خونه ندار یچیچون ه: گفت کردینان جدا م ياکه تکه  ینیح بلوط

؟یکنیبازم املت درست م یول... خرمیم يخوایم یچشم فردا هرچ... نه زهرمار... نه کوفت : کالمش امد وگفت انیم ونداد

...دیشا... دونمینم: بلوط

؟يهم بلد گهید يغذاها: ونداد

.....بایتقر: بلوط

...خوبه یلیخ تیاش ش اشپز: دادون

 کبارهی. اما انگار که برق به او متصل کرده باشند. دهانش امد يعبارت تا جلو نیا یعنی... نوش جان دیزد و خواست بگو يلبخند بلوط

.ساکت شد

 داد؟یکه پخته بود به او م ییچرا داشت غذا شد؟یچرا داشت نرم م زد؟یچرا داشت با او حرف م. دیعقب کش. شد رهیونداد خ يبه چشمها و

.خوردیظاهر مهربان و احمق او را م نیلعنت به او که داشت گول ا... هنوز... بود زاریچرا؟هنوز از او ب... چرا به او لبخند زد

وقت فکر ان  کردیمسئله کمتر کسلش م نیا شدیدانشگاهش اغاز م يکالس ها گرید يهفته ... دیبه اتاقش رفت و در را کوب یحرف چیه یب

.زدیبه سرش نم ياشپز

!!!واقعا چقدر بدبخت بود. دیتخت دراز کش يرو

نسبت به او  یو کشش لیم چیکه ه یبا کس یزندگ... شده بود بشینص کنواختی یزندگ کی!!! واقعا چقدر بدبخت بود. دیتخت دراز کش يرو

.نداشت

.پر از اشک شد شیچشمها

که  یوسرنوشت یاز خودش و زندگ گذشتیو اوقاتش به بطالت م دادیانجام نم يکار چیبود و هخانه حبس  نیدر ا ریاس کیمثل  نکهیا از

.رقم خورده بود متنفر بود شیبرا

.اش به لرزه در امد یگوش

.رخوت خم شد تا ان را بردارد با

.دلش بگزارد يکجا دانستیرا نم یکی نیا. دیچیمنفور کوروش در گوشش پ يصدا

.داشتیبر نماحمق دست ازسرش  پسرك

گذرم؟یازت م یراحت نیبه هم يخانم خانما فکر کرد: گفت يمنزجر کننده ا بالحن
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؟يخوایاز من م یچ: وارد کند گفت یبه خودش استرس نکهیبدون ا بلوط

....نمیشینم کاریمنم ب يحاال که مال منو نابود کرد... ستیدست تو ن ي چهیادما باز یزندگ: کوروش

؟یکن کاریچ يخوایمثال م :گفت یبا کالفگ بلوط

...پخمه است بلوط اصال از تو توقع نداشتم یلیشوهرت خ: کوروش

اصال به او چه مربوط بود؟. او را له کند  خواستیدلش م بلوط

من  یبازندگ: گفت ي؟ و با پوزخند مسخره ا...یو صاحب بش نیکه ا يبدبخت و دك کرد نیاون شرو: ادامه داد یکوروش با بدجنس و

؟یداشت ارکیچ

نجات دادم؟ یو از گمراه گناهیدختر ب هیکردم  يکار بد: زد وگفت يلبخند فاتحانه ا بلوط

....من دوستش داشتم: با دندان قروچه گفت کوروش

نکنه؟ تیموقع سرد هی... هم چشم یکیبود اون  یمن بودم فالن... يداده بود ریبه من گ يچطور دمید...  دمید: بلوط

...يکرد يمن باز یهمونطور که تو با زندگ... کنمیتباه م تویدرضمن زندگ... ن من نباشتو نگرا: کوروش

؟...رمیتا من از شوهرم طالق بگ یکن يکار هی یتونیم: تند گفت بلوط

...رونیاز خونه اش پرتت کنه ب وونیح هیمثل  کنمیم يکار... چرا که نه: مسخره گفت کوروش

فکر کنم بهت بخاطر لطفت بدهکار .. شمیازت ممنون م یکار وبکن نیا یتونیاگه م.... لطف و در حقم بکن نیواقعا؟ ا: گفت يدواریبا ام بلوط

...هم بشم

...دیبلوط چه بگو يجد يدر جواب حرفها دانستیدرواقع اصال نم. تلفن رسما خشکش زده بود يپا کوروش

چون من ... نکن غیدر يکار چیخالص بشم از ه یزندگ نیزودتر من از شر ا که هر چه یکن يکار یتونیاگه م...  یتونیاگه م: ادامه داد بلوط

.که کنار تختش بود پرت کرد يزیم ياش را خاموش کرد و رو یو گوش.... خوامیو نم یزندگ نیا یکی

 يادم ها هیبنوع پوششش ش. را بغل گرفت شیزانو ها... یو پوچ یحس سرخوردگ. داشت ياحساس بد... فرستاد رونیب نیرا سنگ نفسش

.گر بود يو تکد ریفق

چه ... برد یم ینبرد احمقانه چه کس نیدر ا... کند يباز خواستیم.. لج کند خواستیم. دادیونداد چرا طالقش نم. کردیکارها را م نیا چرا

!باخت؟ یم یکس

ادم زبان نفهم؟ کی کرد؟یتلف م یاش را داشت با چه کس یزندگ

.دیلرز ینم شیوگرنه االن با سه پتو در جا... کند  يریبلد نبود تا شوفاژ اتاق را هواگ. ها کرد شیر دستهاو د دیپتو خز ریبه ز. بود سردش

.تنگ شده بود رازیش يدلش برا. را دوست نداشت تهران

...شهر شلوغ و درنده نیا! اما تهران... شناخت یها را م دانیها و کوچه ها و م ابانیخ... انجا را بلد بود حداقل

.نداشت یدوست چیه. نداشت يا یسرگرم چیه

...خواستیشوهر داشت که او را نم کی. هم که نداشت يا خانواده
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نگاه کرد تا کم کم  ینامعلوم يکه داشت انقدربه فضا یبا احساس تلخ... است دهیبه اخر رس شیبرا ایدن کردیسقف زل زده بود و حس م به

.خوابش برد

**************************

**************************

**************************

.باز کرد یاتاق را به ارام در

.دیچرخ یدر اشپزخانه م ونداد

....ریصبح به خ... سالم: وگفت دیاحساس حضور او به سمتش چرخ با

.رفت ییدستشوبود به سمت  دهیچیکه دور خودش پ ییجوابش را بدهد با پتو نکهیو بدون ا دیکش يا ازهیخم بلوط

حال  نیبا ا... کم کند شیها هینداشت تا ازحجم کار کل یلیم یسالن انقدر گرم بود که حت يفضا. اتاقش سرخ شده بود ياز سرما دماغش

.کردیم جادیزده اش ا خیدر انگشتان  یاب داغ رخوت. شد ییوارد دستشو. که سر راهش بود انداخت یمبل يپتو را رو

.خارج شد ییواز مسواك از دستش بعد

.اوردیسر در ب یمسائل نیدانست که او از چن یم دیتا روشن شود؟ اصال بع کنندیم يریشوفاژ را چطور هواگ کیکه  گفتیبه ونداد م دیبا

.روشن بودند یلوسر همگ يبود که چراغ ها کیو تار يهوا انقدر ابر... قهیدق یده وس. ساعت شوکه شد دنید با

.شد رهیونداد به اشپزخانه خ يبا صدا... هشت است ایاعت هول و حوش هفت س دیلحظه فکر کرد شا کی

؟يخوریص ص ص صبحونه نم: لبخند گفت وندادبا

.کردیداغ را حس م يچا يبو

.پر از مربا بود یکوچک يدر ظرف ها. بود نیرنگ زیم. به سمت اشپزخانه رفت. کل کل و مخالفت را ابدا نداشت حس

چهره شان نا اشنا  ییاما دو سه تا... شناخت یرا خوب م جیالبالو و به و هو... تخم مرغ اب پزو چند نوع مربا... و گردو  ریو عسل و پن خامه

.بودند

دم  یهرچ دیکه صبح رفتم خر نهیا يدوست دار یچ ّ چ چ چ دونستمینم: داد حیکند ارام ارام توض ریتفس دیکه با دیاز نگاه او فهم ونداد

....دمیخّ خّ خردستم بود خّ 

...و تست ولواش يسنگک و بربر. بود یهم دو سه مدل نان

.جدا کرد ينان بربر ينشست و تکه ا زیشده پشت م کیتحر ییو با اشتها... چه خبره : را باال داد وگفت شیابروها بلوط

....خورد يبا شکالت خامه ا دیتست و فقط با: به ونداد گفت رو

...گرمیم رمیتو شروع کن االن م: گفتبلند شد و خیمثل س ونداد

که جدا کرده  یزد و نان يپوزخند.بود یپر تنوع يعجب صبحانه  یول.شده بود ریاما د... نه  دیخواست بگو... چهار تا شد شیچشمها بلوط

...صبر کند  دیحس کرد با دیناخود اگاهش شا ریاراده در ضم یب.بود را نگه داشت
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که جدا کرده  یزد و نان يپوزخند.بود یپر تنوع يعجب صبحانه  یول.شده بود ریاما د... نه  دیخواست بگو. ..چهار تا شد شیچشمها بلوط

...صبر کند  دیحس کرد با دیناخود اگاهش شا ریاراده در ضم یب.بود را نگه داشت

؟يچرا شروع نکرد: گذاشت وگفت زیم يرا رو یخامه شکالت ي شهیش ونداد

...شوفاژ اتاقمو روشن کن: دمه گفتمق یحوصله و ب یب بلوط

... ستیمگه روشن ن: ونداد

... خوادیم يریهواگ: بلوط

.سرد بود یلیخ شبید... یخوب چرا زودتر ب ب ب بهم نگفت: ونداد

...نداد یجواب بلوط

... یراست: چند کلمه ختم شود تند گفت نیبه هم یاسان نیدوست نداشت صحبت به هم ونداد

از ان  يکه چند تراول صد ینیپولش را دراورد و ح فیک تیدر نها. گشت یرا م شیکه جستجو گر لباس ها کردیه اونگاه ممنتظر ب بلوط

...کم لباس گرم ب ب ب بخر  هی... هوا سرد شده : گفت کردیخارج م

داد؟یصفت را به او م نیا دیمهربان بود؟؟؟ با. کردیبه او نگاه م بلوط

....شناسمیو نم يدیمن تو تهران مرکز خر: اش را فرو داد وگفت یشکالت نیریش ي لقمه

با هم؟ د؟؟؟یخر میعصر بر: اشکار گفت یبا ذوق ونداد

.اوردیاو را سر ذوق ب اینبود که شادش کند  يزیچ گرید. نداشت یچندان تفاوت شیبرا. باال انداخت يدیق یبا ب يشانه ا بلوط

.ذاشتکرد ودر قفسه گ یرا اب کش شیچا وانیل

.به ونداد محل بگذارد از اشپزخانه خارج شد و به اتاقش رفت و در را هم بست نکهیبدون ا و

ساکت و درخود فرو رفته بودنش  نطوریا. کند يریکند و بهانه گ يبود که لجباز نیتلخ تر از ا زیتفاوت بودنش نسبت به همه چ یب تحمل

.سخت بود شیبر

.پهن کرده بود را جمع کرد زیم يو سفره را که رو دیلبش را گز... شدیافسرده م اگر

باز هم سفره پهن شود  يزیروم ياو هم مسلم بود که حتما رو يکه برا دادیامور را انقدر هر روزه انجام م نیا يبود که سود نیاش ا یخوب

...دیبزدا یاحتمال زیان را از هر چ یدستمال کیبود که با  نیوبعد از جمع شدن سفره مسلم تر ا... 

.چرخاند ینشسته بود و کانال ها را م ونیزیتلو يجلو

.دوازده ظهر بود ساعت

.بروند دیتوانستند به مراکز خر یاالن هم م نیهم... بود که تا عصر صبر کنند  يکار چه

.سمت اتاقش رفت به

.گشود یورود بدهد در را به ارام يبه در زد وبدون انکه منتظر باشد تا او اجازه  يا تقه

.نشسته بود نیزم يرو نهیا زیکمد و م انیگوشه از اتاق م. چشم چرخاند... اش همان تخت نبود یشگیاستقرار گاه هم يرو

بلوط؟: جلو رفت وگفت ونداد
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.اشک بودند سیخ شیچشمها. سرش را بلند کرد بلوط

اتاق در نداره؟ نیا: وگفت دیبزند که بلوط به او توپ یخواست حرف ونداد

...د د د در زدم :  ونداد

خوب؟: فرستاد وگفت رونینفسش را مثل اه ب بلوط

د؟یخر میب ب ب بعدشم بر... مینهار بخور رونیب میباهم بر يدوست دار: را تر کرد وگفت شیلبها ونداد

...اماده بشم رونیبرو ب: و گفت دیدماغش را باالکش بلوط

.زد و از اتاق خارج شد يلبخند فاتحانه ا ونداد

.اش را بدون در نظر گرفتن رنگ شلوارش به سر انداخت یرا تنش کرد وشال پشم شیمانتو بلوط

.و از اتاق خارج شد دیرا هم پوش کاپشنش

.را نداشته باشد دنیتا عذاب وجدان به خودش نرس نداختین نهینگاه هم به ا مین کیخدا  يرضا محض

.ش کردن چراغ ها از خانه خارج شدندخامو نینثارش کرد و ح يلبخند ییرایدر پذ ونداد

.فرو رفته بود يفلز واریفاصله در د تیاسانسور بلوط با نها در

.بار با هم از خانه خارج شدند نیاول يونداد شدند و برا لیاتومب سوار

.بار با هم از خانه خارج شدند نیاول يونداد شدند و برا لیاتومب سوار

 یو نسبتا با خواننده همراه دیچیپ یدر سرش م کیموز يصدا. کردیبه مناظر شلوغ اطرافش نگاه مداده بود و  هیتک شهیرا به ش سرش

.شد وبه سمت در او امد که بلوط در را زودتر از او باز کرد ادهیپ نیونداد از ماش.رستوران توقف کردند کیمقابل . کردیم

ونداد هم پشت سرش . کاپشنش کرد ووارد رستوران شد بیرا در ج شیادسته. شدیاو هم رام نم... خوردیها به درد او نم يلوس باز نیا

.امد یم

.کنار پنجره را انتخاب کرد و همان جا نشست ییجا دیدور کامل در رستوران چرخ کی نکهیاز ا بعد

.گذاشت شانیخدمت منو را به دستشان داد و تنها شیپ

.کردیبه ارقام نگاه م بلوط

؟يخوریم یخوب چ: ونداد

.را باال داد شیابرو يتا کیمنو را بست و  بلوط

...به انضمام تمام مخلفات... بدون استخوان بود  کیشلیغذا همان ش نیتر گران

.بعد از سفارش غذا جفتشان سکوت کرده بودند. خدمت اشاره کرد شیزد و رو به پ يلبخند ونداد

 نیحاال در ا...  شدیم نیاز رستوران تام شانیشب و روز غذا.... کندیم یولخرج نقدریگردد چطور ا یکه دنبال کار م یکس کردیفکر م بلوط

...متیرستوران گران ق

باالخره که چه؟...  دادیم یبیهم عمو بهادرش به ونداد پول توج هرچقدر

.ودب قهیدق یتازه ساعت دو و س. نهار در سکوت مطلق دونفره صرف شد. حساب و کتاب را نداشت يحوصله .مهم نبود شیبرا
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.ارام بود  ونداد

.کردیکه به ونداد چشم دوخته بودند نگاه م يبه سه دختر بلوط

زده  خی یکه د ونگاه اب یمغموم ریبه تصو نهیدر ا. بانوان حرکت کرد ییوبه سمت دستشو... دستهامو بشورم رمیم: جا برخاست وگفت از

.داشت چشم دوخته بود

او را  شیاهایروز در رو کیو با همسرش که مثال ... شوهر داشت... بود یاالت وریاز هر ز یخال شیشوهر داشت؟ دستها کرد؟یچه م نجایا

 نیزودتر از شر ا دیبا. خشک کن قرار داد ریرا ز شیدستها... پنداشت حاال  یم ییطال نیزر نیو ز دیشاهزاده سوار بر اسب سف کی

.شدیمخالص  یساختگ یزندگ

 يرا رو شیدستها. بود دنیسرش در حال ترک... او باشد يکه هم خانه  خواستینم گرید. کند را تحمل تیوضع نیا توانستینم گرید

!!!یاسف ناک تیچه وضع.دیچیکه با ان دستش را شسته بود درسرش پ یپرتغال ي هیما يبو. دیصورتش کش

فقط . را بشنود شانیهم نداشت که مدام غرغرها يحاال پدر ومادر. مغرور بود... بود بایز... او هنوز بلوط بود... تیاصال کدام وضع ت؟یوضع

.پسر پپه بود کیطرف حسابش فقط . ونداد بود

ارزو  شهیکه هم یهمان..... ال داشته باشد دهیا یزندگ کیراحت  یلیخ تواندیفکر نکرده بود که م نیچرا تا االن به ا... او را دور زد شدیم

...که چهار کلمه حرف حساب زدن بلد نبود یلوکنت يپپه  کیبا ... تختیدر پا... انجیحاال ا... داشت بدون پدر ومادرش وقت سر کند

.

نگران  یچه کس... کردیاو را متهم م یچه کس... که دلش بخواهد بکند يتوانست هرکار یاو م. چهره اش گل انداخته بود. دیکش یپوف

...شدیم يزیابرور

د؟شدنیموضوع م نیپدر و مادرش از کجا متوجه ا اصال

 دهیبدون صاحب رس یزندگ کیرا داشت که تازه به معنا و درك  یحس کس... است دهیرس یرا داشت که تازه به کشف مهم یانسان حس

...است

.لحاظ خوب بود نیپس از ا... دیایهم ن کشیونداد حداقل انقدر شعور داشت که نزد... همانطور که خودش دوست داشت یزندگ کی حس

شروع  کیاغاز گرید يو هفته .... دانشگاه تهران را گرفته بود یبه مدد ونداد انتقال. امد یاز او بر م يان بود که هرکاردختر جو هیهنوز  او

.دوباره بود

که بخواهد  يهر کار توانستیبرد؟ م یچرا لذت نم... کردیفکرنم نطوریا روزیچرا تا د... نبود یکیتار ينقطه  چیه... خوب بود زیهمه چ پس

.رفته بود ادشیرا  نیا. و هنوز بلوط بود... او بلوط بود  ...بکند

امد و  یم ییو به دستشو خوردیم یزعفران کیشلیامد وش یبه رستوران م دیانگار حتما با. محکم بودند شیقدم ها.امد رونیب ییدستشو از

چه بسا اگر ونداد رافاکتور . تواند بد باشد یاصال نم یزندگ نیتا ذهنش باز شود و بفهمد که ا شستیم یپرتقال ي هیرا با ما شیدستها

...پدرش بود که بهتر بود يکه تحت سلطه  روزشید یاما از زندگ... شدیبهشت م گرفتیم

.بود که از ابتدا به ونداد زل زده بود یهمان. کرد ستیلحظه ا کیاو نشسته بود  يونداد جا يرو به رو زیکه سر م يدختر دنید با

.بود که از ابتدا به ونداد زل زده بود یهمان. کرد ستیلحظه ا کیاو نشسته بود  يونداد جا يرو به رو زیسر مکه  يدختر دنید با
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د؟یکشیشما خجالت نم: گفت يبلند يمتوجه بلوط باشد با صدا نکهیبدون ا ونداد

هم نداشت  یدلچسب ي افهیرو به دختر که قداشت ونداد را ارام کند  یکه سع یانها رساند و در حال زیدار رستوران خودش را به م صندوق

.مدفون بود تذکر داد ژیاز پوست ياجاره ا يو مدل مو ظیغل شیارا ریوز

.بلوط خشکش زد يچهره  دنیبا د. را برگرداند شیرو ونداد

.امد و کاپشنش را برداشت یبلوط به سمت صندل. باشد دهیصحنه را ند نیبود او ا دواریام

بلوط؟: به بلوط گفتحساب کرد ورو  ونداد

....دفعه اومد نشست هی ي ي... اون : کرد وگفت يونداد تک سرفه ا. نگاهش کرد بلوط

گفتم؟ يزیمگه من چ: بلوط

...نداشتم يریمن تقص: ونداد

...بده حیهر وقت ازت سوال کردم توض: وگفت دیکش یاز کالفگ یقینفس عم بلوط

زد و  يشخندیچرا به ان دختر ن دیخودش هم نفهم. کردیحرکت م یبلوط به سمت در خروج. نگفت يزیانداخت و چ نییسرش را پا ونداد

.کرد یاز او خداحافظ نییاز باال به پا یبا نگاه

.نشست لیدر اتومب ونداد

 يقهوه ا درشت يچشمها..  ییخرما يمدل موها... و گرد یصورت استخوان... پوستش نسبتا گندمگون بود. کردیرخش نگاه م میبه ن بلوط

.برقرار کرده بود یکوچک که در صورت گردش توازن خاص ينسبتا برجسته و چانه ا يلبها... کوچک  یقلم ینیب... روشن

بخواهد  یان طور ها هم نبود که کس یعنی... جلو و دیاینفر ب کیخوب نبود که  نقدریا یول... بود اما ونداد خوب بود یفیسخت وسخ اعتراف

...و باز کندرا با ا ییدر اشنا

.کند ریتفس توانستیرا نم شیپ ياتفاق چند لحظه ! جلو و بخواهد به او نخ بدهد؟ دیایب یخوب بود که کس نقدریواقعا ا یعنی

.اورد یرا از جا در م شیالبد تک تک موها.... کردیچه م دیدیاگر حرف زدنش را م دختر

.بودند دهیرس دیرکز خربه م یدر مدت زمان کم دیغرق افکارش بود که نفهم انقدر

.را نشانش داد یمانتو فروش يونداد مغازه ... داشت فاصله اش را با او حفظ کند یبلوط سع. امد یکار بلوط راه م ونداد

 یو کتان میضخ يمانتو دادیم حیترج... به دانشگاه برود خواستیم یبا چه بساط گریچند وقت د.. به مانتو و پالتو داشت یمبرم ازین اتفاقا

.بردارد

.نشانش داد یبا کمر بند مشک يمانتو سرمه ا کی ونداد

...ادیخوشم نم يمن از رنگ سورمه ا: مانتو را پس زد وگفت. منصرف شد یول.... خواست امتحانش کند. بود کیوش ساده

.گرفته بود يکرم قهوه ا يمانتو کیرا  چشمش

؟یکنیم یّ م یامتحانش م.... قشنگه نیا: گفت جانیبا ه ونداد

ملت  يو فضوالنه  رهیخ يخوشبختانه از نگاه ها... ونداد شوند شیمتوجه نوع گو یبه اطراف نگا ه کرد که مبادا کس... دیرا گز شیلبها بلوط

.نبود يخبر
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از تو نظر خواست؟ یکس: حرص گفت با

.نگفت يزیچ ونداد

 دیبود که خوش خر نیاش ا یخوب. بنظر مانتو به تنش نشسته بود... د بو دران اتاقک کوچک و خفه و ب.همان مانتو را به داخل پرو برد بلوط

.دیخر یهمان دم ان را م گرفتیکه چشمش را م يزیبود و هرچ

.و از اتاق خارج شد دیخودش را پوش يمانتو... را دراورد مانتو

.باطل الیخ یزه .داشت بلوط نظر او را بپرسد لیم دیشا. کردینگاهش م زانیاو يبا لب و لوچه ا ونداد

.تشکر کرد دشانیباز از انها استقبال کرد وبابت خر يبا رو فروشنده

.را دستش گرفت و همراه بلوط از مغازه خارج شدند دیساك خر ونداد

...مبارك باشه: لب زمزمه کرد ریز

.شد يجور کیلحظه  کی. اورد یرا با خودش م دشیبه او نگاه کرد که ساك خر بلوط

....به همان سمت قدم برداشت جانیبا ه. که انواع بافت ها و پالتو ها دکور زده بود یکیبوت دنیبا د. نگفت يزیچحال  نیا با

 نیج کی... یو مشک یدو بافت طوس دیخر... کردیپولش را پرداخت م یحرف چیگذاشت ونداد بدون ه یکه م يزیدست رو هرچ بلوط

....بود ست بودند دهیرکه خ ییکه با رنگ بافت ها یشال پشم... یذغال

خودش  يهم برا نیپوت کیبرود و  یکفش هم در هما ن حوال دیمرکز خر کیامد به  یهرچند بدش نم. شده بود لینسبتا تکم دشیخر

.بخرد

.اوردیحال دوست نداشت به زبان ب نیا با

م؟یبر... هم هست گهیپاساژ د هی ابونیاون طرف خ:  ونداد

.نکرد یمخالفت بلوط

.بگذارد و برگردد نیکرد تا انها را به داخل صندوق عقب ماش شنهادیها بود پ دیو خر لیکه مسئول حمل و نقل وسا ونداد

.به هرحال موافق بود. سکوت کند دادیم حیترج. نگفت يزیباز هم چ بلوط

با ترس به . شانه اش قرار گرفت يرو یدست...  زدیم دیمدل کوتاه را د یمجلس راهنیپ کیبود و  ستادهیا یکیبوت يکه رو به رو یحال در

.دیعقب چرخ

.زدیبود که لبخند م ونداد

؟يبود کرد يچه کار نیا: اخم کرد وگفت بلوط

از اون خوشت اومده؟: توجه به حرفش گفت یب ونداد

م؟یبر... نه: بلوط

.راه افتادند ابانیتکان داد وبه سمت خ يسر ونداد

.خواند یونداد انگارفکرش را م... زد  یبرق شیچشمها... ها نیکفش ها پوت دنید با

.سرحال اورده بود شیاز پ شیاش را ب هیروح... ال استار  یکتان کیخز دار و  نیپوت کی دیخر
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.فرو کرد اهشیاورکت س بیدست بلوط را به همراه دست خودش در ج و

...بود دهینداشت خر ازیداشت و ن ازیته بود و نکه خواس يزیهر چ. خوردیهم به درد خودش م شیترفندها... گرم بود یلیخ بلوط

الرج  نیاما ا.... چیکه داشت ه يونداد هزار بد. غرو لند کند و چانه بزند متیق کیسر  ای... نگفت چه خبره یبود که کس نیاش ا یخوب

.دادیم فیک کردیپرت م زیم يپول را رو يتذکر و غرغر چیکه بدون ه نیهم... دلچسب بود یلیبودنش خ

.ستادیا ونداد

.متعجب نگاهش کرد بلوط

؟يخوایجا نم نیاز ا يزیچ:  ونداد

.بود ستادهیپوشاك زنانه ا کی يجلو... نگاه او را دنبال کرد ریمس بلوط

جا  نیمن ه ه ه هم: پولش را دراورد وچند تراول به او داد وگفت فیونداد ک...بود زیخوب بود به فکر همه چ. خنده اش گرفته بود بلوط

...منتظرتم

...داخل نبودند اما سر و صدا سرسام اور بود شتریپنج نفر ب... وارد مغازه شد بلوط

.دیهم کارش طول نکش قهیده دق دیشا

هم به  گرید دیخر کیوسوسه اش کرد تا  شیلوازم ارا... ونداد نبود... جلو رفت یکم. گشت یمغازه خارج شد و با چشم دنبال ونداد م از

....پول در دستش باد کرده بود یهنوز کل.ضافه شودا ستشیل

.باز نگاه کرد... کند دایتوانست پ یونداد را نم... امد رونیمغازه ب از

کجا بود؟ ونداد

.چقدر شلوغ است کردیحاال که ونداد کنارش نبود حس م... پاساژ شلوغ بود چقدر

.رفتیبود به طرفش م دهیپوش یکه اور کت مشک یهر پسر جوان بلند قامت دنیبا د. جابه جا کرد و راه افتاد شیها را در دستها ساك

!گم شده بود یعنی... دهانش خشک شده بود... داشت يحس بد. ونداد نبود که نبود.... و باال کرده بود نییکل پاساژ را پا.... ونداد اما

کجا بود؟ ونداد

.چقدر شلوغ است کردیحاال که ونداد کنارش نبود حس م... پاساژ شلوغ بود چقدر

.رفتیبود به طرفش م دهیپوش یکه اور کت مشک یهر پسر جوان بلند قامت دنیبا د. جابه جا کرد و راه افتاد شیها را در دستها ساك

!ه بودگم شد یعنی... دهانش خشک شده بود... داشت يحس بد. ونداد نبود که نبود.... و باال کرده بود نییکل پاساژ را پا.... ونداد اما

...دیایکم مانده بود اشکش در ب... شدیتک تک وارد مغازه ها م یحت... راه افتاد دوباره

با بغض .... ونداد را هم نداشت ياو که شماره ... زنگ بزند خواستیم یبه چه کس.. اش را دراورد یگوش... را بلد نبود ییجا چیتهران ه در

.که در تهران بود یرا داشت جز ونداد و هرکس يهر احد يماره ش... و رو کرد ریرا ز نشیمخاطب ستیباز هم ل

...گم شده بود؟ ونداد او را تنها گذاشته بود. پر ازا شک شده بود شیچشمها

هنوز داشت به صفحه .زده بود خی شینو ك انگشتانش هم کم و ب... کردیذوق ذوق م ادیز ياز راه رفتن ها شیپاها. هفت غروب بود ساعت

...ردیاو را بگ يتا ونداد حد اقل شماره  کردیخدا خدا م... کردینگاه ماش  یگوش ي
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منتظر  لیرفت تا کنار اتومب ابانیخ يبه ان سو تیبار اخر پاساژ را دور زد و در نها... رفتیم نیحتما ونداد به سراغ ماش... افتاد لیاتومب ادی

.ونداد باشد

.نداشت يعاد تمیاصال ر. دیکوب یدر دهانش م قلبش

قلبش را به  کردیم یو سع دیگز یلبش را م... دانستیخودش هم م... احمقانه بود. نداشت چکسیشماره از ه چیه... جا را بلد نبود چیه او

....اولش باز گرداند يجا

...سوم را فشرد ي وارد اسانسور شد و دگمه... اول جا نبود يامد طبقه  یم ادشیتا انجا که . شد نگیپارک يوخفه  کیتار مهین يفضا وارد

چقدر ... چقدر احمق بود .... دانست یپالکش هم نم یحت... دیسف يمایماکس... خارج کرد نهینفسش را مثل اه از س... لیان همه اتومب دنید با

...بود جیگ

گم شده بود؟؟؟ واقعا

ها را نگاه  لیداخل اتومب... بودند زل زده بود هستادیا نگیکه در دو کنج پارک يدیسف يمایو به دو ماکس دیجو یاسترس پوست لبش را م با

.ونداد باشد لیاتومب توانستینم نیا. بود ختهیاو نهیرا به ا یصورت یخرس عروسک کیاز انها  یکی... کرد

به  یاب چشم نظر کیان هم ... رفت گرید يمایبه سمت ماکس. بود دهیند نیدر ماش يا یختنیاو ي لهیوس چیه کردیم ياریانجا که ذهنش  تا

...بود ختهیاو نهیا

داشت . دوم را از نظر گذراند يکل طبقه ... واقعا گم شده است کردیو فکر م. زدینفسش هنوز تند م... عرق شده بودند سیخ شیدستها

.کردیسکته م

...دانست یادرس خانه را هم نم یحت.... دندیچک نییدو قطره اشک از چشمش پا... خارج شد نگیپارک از

انقدر چشم چرخانده بود ... دندیبار یوقفه م یب شیاشک ها... پوشاك زنانه يهمان مغازه  يجلو... رفت ابانیپاساژ ان طرف خ همان به

رفت؟یحاال کجا م. سو و ان سو را نگاه کرده بود که خسته شده بود نیا

گرفت؟ یرا م شیعمو يو شماره  زدیپدر ومادرش زنگ م به

با  ابانیوسط خ... کرد شیانگار صدا یکس... شد ابانیوارد خ... تا انجامش دهد ردیبود که حاضر بود بم نهیگز نیاخر نیا...  ایخدا يوا

...نیعابر يوحشت زده  يها غیو ج لیاتومب کیکشان ترمز  غیج يسرش را به سمت صاحب صدا چرخاند و صدا جانیه

با  ابانیوسط خ... کرد شیانگار صدا یکس... شد ابانیوارد خ... مش دهدتا انجا ردیبود که حاضر بود بم نهیگز نیاخر نیا...  ایخدا يوا

...نیعابر يوحشت زده  يها غیو ج لیاتومب کیکشان ترمز  غیج يسرش را به سمت صاحب صدا چرخاند و صدا جانیه

....بود ستادهیا ابانیبلوط خشک شده وسط خ... دیبه سمتش دو ونداد

ابون؟یوسط خ سنیمیوا ينطوریا... ابوی: اورد وگفت رونیبمزدا سرش را از پنجره  ي راننده

نشده؟ يزیحاال که چ... چ چ چ چه خبرته : برد وگفت ورشیبه سمت مرد راننده  ونداد

شد؟یم يزیچ هیتا  شدیله م دیحتما با: راننده در را باز کرد وبا حرص گفت مرد

وگرنه تو و ... مو از سرش ك ك ك کم نشده هیبرو خدا رو شکر کن که : گفت دییسا یهم م يرا رو شیکه دندان ها یدر حال ظیبا غ ونداد

....دمیکشیم شیلگن رو به ات نیا
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؟یباش یتو خر ک: گفت يراننده با قلدر مرد

....مرد را گرفت  ي قهی ونداد

...ونـــــــداد: وگفت دیرا کش شیبازو بلوط

 دهیکه پر زدیم ادیغروب هم فر یکیدر ان تار شیبود اما رنگ و رو دهیکه صدمه ند نیبا ا.. .نداشت یحال درست. به بلوط نگاه کرد ونداد

.برد یو او را به دنبال خودش م دیبلوط را کش يمرد شد و بازو الیخیب.... دعوا نداشت يحوصله . است

...ردیبگ شیاب برا يبطر کیتا  نشاند و خودش رفت لیونداد او را در اتومب.  کردیهق هق م.... اصال تعادل نداشت بلوط

زد؟ بتیکجا غ هوی: اب را به دستش داد و گفت يامد و در سمت او را باز کرد و بطر یقیاز دقا بعد

؟یتو کجا رفت: گفت هیبا گر بلوط

 داتیتم پدنبالت گش یب ب ب بعدش هرچ... کشهیمن فکر کردم کارت طول م: زد وگفت ياو لبخند محو ي افهیق ياز تماشا ونداد

...نکردم

...ينبود یول... هم اومدم نگیمن تو پارک: گفت يگرفته ا يبا صدا بلوط

....دنبالت بگردم ابونیتو خ ارمیوب نیمنم رفتم م م م م ماش: زد وگفت يلبخند ونداد

...ستمیوبلد ن ییمن جا یدونستیتو که م: گفت تیبا عصبان بلوط

.... خواستمیمن نم... دیب ببخش ب ب: وگفت دیکش ینفس راحت ونداد

.را پا ك کرد شیاشکها بلوط

؟يبر یبذارم هرجا خواست يجور نیهم يبعد ت ت ت توقع دار: گفت طنتیبا ش ونداد

؟يدیفهم.... ستمین ریمن اس: گفت ظیبا غ بلوط

زدم؟ یحرف نیمن چن: ونداد

....بهش حرف بزنمراجع  خوامینم گهید: داد وگفت هیتک شهیسرش را به ش بلوط

م؟یاالن کجا بر يدو دو دو دوست دار: ونداد

.را باال انداخت  شیشانه ها بلوط

هووم؟... شام يبرا میاونجا؟ بعدشم بر میب ب ب بر... شاپ داره یدارم کاف یدوست هی: ونداد

....خورهیرستوران بهم م يحالم از غذا گهید یکیمن .... میکن دیخونه خر يخرده برا هی میبر: نفسش را اه کرد وگفت بلوط

.شد رهیبا ذوق به او خ. چهار تا شد شیچشمها ونداد

...يشما دستور ب ب بد یهرچ: نثارش کرد وگفت يلبخند... بود امدهیاشک در ن یصورتش از سرخ هنوز

.ش متوجه شودکه خود ياما نه به گونه ا.... ردیشماره اش را بگ دیرفت و فکر کرد با يچشم غره ا بلوط

را ونداد برداشت و بلوط هم هرچه بود و نبود را درو  يدیشدند و چرخ خر ادهیتوقف کرد و با هم پ هیفروشگاه مواد اغذ کی يجلو

که همه از او  شدیم یداشت همان ادم... دیچند لحظه دست از کارش کش يبرا.... بودند دیکه مشغول خر يگرید يزوج ها دنیبا د... کردیم

!خانه دار زن کی... داشتندتوقع 
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.گذاشت بشیرا در ج شیرا داخل چرخ پرت کرد و دستها یماکاران ي بسته

تموم شد؟ دتیخر: دیپرس ونداد

باشد که خودش  يزیچ.... باشد که همه از او انتظار دارند یهم که شده حق نداشت آن ياز سر لجباز... دانست چه کند ینم بلوط

.دیرا هم خر ازشیمورد ن یبه ان سمت رفت و مواد بهداشت... شامپو  ي قفسه دنیبا د... خواهدینم

!!!خوردیحالش از لفظ تاهل بهم م.... ستیبود که مجرد ن نیشد ا یاور م ادیکه به او  يزیفروشگاه تنها چ نیا در

....بخر يخوایم یهرچ... سمیتوصف وا رمیم: حرص چرخ و ونداد را رها کرد و با تشر گفت با

.ستادیصندوق ا لیفرو برد و داخل صف طو بشیرا در ج شیتهادس و

.فضا را پر کرده بودند شانیخند ها يفقط ارسالن و چند تن از دوستانش با صدا... شاپ خلوت بود یکاف

.را باز نگه داشت تا ابتدا بلوط وارد شود يا شهیدر ش ونداد

.همه جا را گرفته بود یینعنا انیعود و دود قل يبو. بود یچوب يکلبه  کیو روشن بود و دکورش مثل  کیشاپ تار یکاف يفضا

 نهیشوم کیو... هم در همان سمت قرار داشت يابشار دکور کی...شاپ باعث شد به همان سو نگاه کند یدر کنج کاف یجمع يخنده  يصدا

قامت  دیبا د... ارسالن از جا برخاست ... بایو ز کیو رمانت يفانتز دیدرسه کلمه بگو توانستیدر کل م.... ابشار يدر ضلع رو به رو یزمیه ي

و او را .... هیچقدر جات خال گفتیاالن بهنوش م نیهم.... پسر يونداد حالل زاده ا يوا: زد وگفت يلبخند .امد  یدختر م شتونداد که پ

.دراغوش گرفت

.بودند ستادهیپنج نفره ا جمع

.دندیر اغوش کشد مانهیدختر به سمت بلوط امدند و او را صم سه

...اش را بر لب داشت یحال لبخند تصنع نیبا ا... ستندیانها ک دانستینم ریمات و متح بلوط

...شهیکه باورم نم يونداد نگو که خواهر مجرد دار: به بلوط نگاه کرد وگفت ارسالن

...همسرم ب ب ب ب : زد وگفت يلبخند ونداد

....بلوط هستم: تند گفت یحرص بلوط

....خودش گفت: زد وگفت يلبخند ادوند

.به ونداد و او نگاه نکردند يگریاما بر خالف تصورش انها اصال جور د. در هم بود شیاخم ها بلوط

....گمیم کیونداد بهت تبر ییییوا: دوباره او را بغل کرد وگفت جانیبا ه يدختر

...من بهنوش هستم: به بلوط گفت و

...دیخوشبخت باش.. همسر ارسالن..منم سارا هستم: داشت و ارام تر بود با لبخند گفت ير ساده ت يکه چهر ه  يگرید دختر

و رو به .... یما رو خبر نکن یازدواج کن يروز هی کردمیفکرشم نم: مهم نبود گفت یلیخ شینفر سوم که شالش از سرش افتاده بود و برا و

.منم زهرا هستم: بلوط گفت

.کرداکتفا  يبه لبخند محو ونداد

.دیکرد و ونداد را محکم در اغوش کش یمعرف وانیهم قامت ونداد بود که خودش را ک يپنجم هم پسر نفر
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...و قهوه فراهم کند کیدختر ها نشست و ارسالن رفت تا ک انیدر م بلوط

....به جون بابا بزرگت بکن ییدعا هی: گفت ختیریداخل فنجان ها م ریکه ش یحال در

لعبت بود نه؟ نیواسه هم يداد یومحل نم يدختر چیه.... نیهم: گفت نوایوک دیخند ونداد

....خفه: اخم کرد وگفت ونداد

 گهیکف دست برنج د هی... میبخور یشام عروس میخواستیما چقدر م ؟مگهیدعوت کن تیما رو تو عروس یتونستینم: با لبخند گفت وانیک

حرفا رو داشت؟ نیا

.نگرفتند یمراسم چیدانست که انهاه یو اصال نم... نبود انیاو در جر. زد و خواست که ساکت شود وانیک يبه پهلو يسقلمه ا ارسالن

.دختر ها بلند شده بود يخنده  يصدا

...کردیم یطبق معمول مجلس گرم کن بهنوش

...بدبخت شوهرت: هم کنار انها نشستند و ونداد گفت پسرها

 یک شهیخوشبخت م یک گمیمن م اریب ریبعدشم تو شوهر گ.... نکنه یبیما حس غر نیب زنت خوامیمنه م ریتقص: وگفت دیلب برچ بهنوش

...بد بخت

اش هم مورد قبولت واقع شد؟ دونهی ي ي ي... همه برات جور کردم نیا: زد وگفت يلبخند ونداد

هم بدهکارت شدم؟ يزیچ هی دهیند ریخ: بهنوش

....رفته ها ادمیقرارمون فکر نکن قول و: زد و بهنوش گفت يلبخند ونداد

؟یگیك ك ك کدومشو م: را باال داد وگفت شیابرو يتا کی ونداد

باورش نشه؟ یزنیحرفا رو م نیجلو بچه ا: زد وگفت يلبخند بهنوش

...مایکنیم یشوخ میما فقط دار... بلوط جون : رو به بلوط گفت و

...دیراحت باش... ستیبرام مهم ن: سرد گفت بلوط

وارسته؟ يرفت اقا ادتونی... در منزل... يذاریبرام کالس م یگفت ؟؟؟؟يبد ادمی انویقرار بود پ: و به ونداد گفتر بهنوش

چرا  دانستیخودش هم نم...  شیهم واقعا برا دیشا... به خاطر اتفاق ظهر دیشا. بود امدهیحرف بلوط در ن یپنهان يهنوز از طعنه  ونداد

.عکس العمل نشان دهد... دلخور شود... دوست داشت بلوط ناراحت شود

...دمیجد يخونه  اوردمشیهنوز ن... م خونه است انویپ پ پ پ پ... حتما... باشه : زد وگفت يلبخند یتصنع

....به هرحال من منتظرم: بهنوش

.کردیتکان داد و قهوه اش را مزه مزه م يسر ونداد

؟؟دستهام وبشورم؟ تونمیکجا م: دیاز زهرا پرس بلوط

نگران  یشیارا یخوشبختانه بخاطر ب. شست یبود وسر و صورتش را م ستادهیا نهیا يجلو... را نشان داد و بلوط از جا برخاست یسمت زهرا

...نبود که کرمو رژ لبش پخش شوند نیا

؟یبلوط جان خوب: باز شد و سارا وارد شد وگفت در
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چطور؟...ممنون: متعجب گفت بلوط

...زنهیطفلک داره پر پر م.... دیکرد ریشد چرا داقاتون نگران : سارا

 نیاما حاال ا.... بودن ونداد گفته بود دهیداشت مادرش از ند ادیتا انجا که به ... مثل خوره به جانش افتاده بود یاما سوال. نزد یحرف بلوط

...که با بهنوش داشت یمتیصم

.داشت یبه او چه ربط اصال

.کنار ونداد بود یخال يبار تنها جا نیا. خارج شد ییتشوسکوت به همراه سارا از دس در

.اش مشغول شد یشوکالت کیجا نشست و با ک همان

؟یازم ناراحت: گوشش گفت ریدز وندا

....نه: بلوط

 يو اصال براکه ا کردیباور م دیانقدر تلخ گفت که ونداد با... ونداد نباشد يبرا يگریحرف د يواژه را به کار برد که جا نیا حیصر انقدر

بلوط مهم  يبرا یکه کاش حداقل کم خوردیم دیرا هم با نیحسرت ا!!! خوشحال ایاز دست او ناراحت شود  یتا حت.... ستیبلوط مهم ن

...!بود

...بودند دهیشب گذشته بود که خسته وکوفته به خانه رس ازدهیاز  ساعت

 کیداشت حتما  یاگر جان دوم. کردیو رو م ریاورد و ز یهر کدام را در مبا ذوق و شوق ... کردینگاه م شیها دیداشت به ساك خر بلوط

.دیکش یقینفس عم... دیپوش یانها را هم م گریدور د

... عطا کند  یبه او صفت خواستینه اصال دلش نم یمهربان.... نه نه.... ونداد  يها یمهربان. هم خوب بود یلیچه بسا که خ... نبود يبد روز

.تخت پهن شد يو رو دیکش یقینفس عم... د به نفعش بودوندا يهایولخرج

...استیدن یبدبخت نیکردن اخر يشوهر زور کردیو کمتر فکر م شدیدانشگاهش شروع م يبه زود. معکوس اغاز شده بود شمارش

.بلند شد شیکه به در خورد با رخوت از جا يتقه ا با

....اماده کردم ییچا: زد وگفت يلبخند ونداد

...ندارم لیم: تکان داد وگفت يسر بلوط

...سایلحظه وا هی: کرد وگفت یدست شیدر را ببندد که ونداد پ خواست

.گرفت شیرا که پشت کمرش پنهان کرده بود را جلو یوساک

هست؟ یچ نیا: را باال داد وگفت شیابرو يتا کی بلوط

...نیب ب ب بازش کن بب: ونداد

 نیا: کرد وگفت زیرا ر شیبود چشمها يساتن مدل کوتاه که به رنگ سورمه ا یمجلس راهنیپ دنیبا د.. .ساك را باز کرد یلیم یبا ب بلوط

ه؟یچ

...همونه که چشمتو گرفته بود: ونداد

...دمیمن نفهم يدیخر نویا یک:  بلوط
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...دیطول کشخرده  هیفقط .... دمیبرات خر نویتو مغازه منم رفتم ا یهمون موقع که رفت: زد وگفت يلبخند ونداد

...گم شدنش... افتاد اشدی... که در کجا با هم نبودند اوردیب ادیفکر کرد تا به  یکم بلوط

ارررررررره؟ ؟؟؟يبخر رهنیبرام پ يکه بر یتو منو اونجا قال گذاشت: دیاخم به او توپ با

بود؟ يچه رفتار نیا... ماتش برد ونداد

؟؟؟ياشغال وبخر نیا يکه بر يمنو ول کرد: با داد گفترا به صورتش پرت کرد و  راهنیساك و پ بلوط

.سکوت کرده بود ونداد

...ستمیو بلد ن ییجا یدونستیخوبه م: گفت ظیبا غ بلوط

.توجه به او به اتاق رفت و در را هم محکم بست یب و

:پنجم فصل

.اش گذاشت یشانیپ يدستش را رو. احساس رخوت به پهلو غلت زد با

...دیبه سمت ان چرخ لشیموبا يصدا با

.دیچیمتحکم بهادر در گوشش پ يصدا

شده؟ يطور: داشت گفت یکه هنوز رنگ خواب الودگ ییصدا با

من سر گنج نشستم؟ ؟يادامه بد يکاریوضع ب نیبه ا يخوایم یتا ک: بهادر

داره؟ یاشکال.... کنمیپدر ب ب ب بزرگم خرج م يمن از صدقه سر: گفت یحرص ونداد

...شرکت باهات حرف دارم ایب: گفت يتر میلحن مالبا  بهادر

...وقت ندارم: ونداد

...ونداد: گفت یبا کالفگ بهادر

...بذارتو حال خودم باشم ست؟یدست ت ت تو وبرادرت وپدرت شده بس ن يباز میزندگ ؟يخوایاز ج ج جونم م یچ: ونداد

.تماس را قطع کرد و

 وویدراورد و در ماکرو زرینان را هم از فر.... دیصبحانه را چ زیم... دم کرد يچا... اشپزخانه رفتبه سمت  یوبا کالفگ دیکش یقیعم نفس

...داغ کرد

که از اپن اشپزخانه  يبه در بسته ا... را در بر گرفته بود یخال یکه سه صندل يچهار نفره ا زیبه م... به ارکان صبحانه انداخت ینگاه

..افتاده بودند نیزم يدر اتاق رو يکه هنوز جلو یراهنیبه ساك وپ... به کل خانه نگاه کرد... و حس کند ندیبسته بودنش را بب توانستیم

...انها را برداشت... بلند شد شیازجا

.باز کرد یدر اتاق را به ارام... که کمتر از خودش سراغ داشت  یجسارت با

 گریتخت کنار د نییاق گرم بود اما او انگار سردش بودساك لباس را پاات...تخت بزرگ دو نفره مچاله شده بود يبچه گربه رو کی مثل

...دیکش دیباال کش انشیوعر فیظر يشانه ها يها مهیتا ن یها گذاشت و پتو را به ارام دیخر

.از صورتش را گرفته بودند یمین شیموها
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...گردنش يهایکیتا نزد دیکش باال شتریپتو را ب... اما برجسته...رنگ و رو یب... باز بودند  مهین شیلبها

...کرد واز اتاق خارج شد ینفسش را مثل اه خال... دیانگشت خواست پوست صورتش را نوازش کند که عقب کش باسر

.بخورد يزیچ نکهیبدون ا.را گذاشت  ریدر پوش ظروف مربا و کره و پن. به اشپزخانه نگاه کرد گرید بار

.نه خارج شدو از خا دیاتاق بازگشت ولباس پوش به

.و از خانه خارج شد دیاتاق بازگشت ولباس پوش به

...دعوت کند شیها هیرا به ر وریاخر شهر يداد قدم بزند و نفس ها یم حیترج... نداشت یرانندگ ي حوصله

از سر و  یکه سادگ دکریبه انها نگاه م. داغ دلش تازه شد... داشتیقدم برم یهم سن و سال خودش که به همراه دخترجوان یجوان دنید با

...دیبار یم شانیرو

 دیشا.... فرصت کوتاه به او بدهد کیحاضر نبود  یحت خواست؟؟؟یمگر از بلوط چه م... چشمش عبور کردند ياتوبوس شدند و ازجلو سوار

.شدیموفق م

او تمام تالشش را ... مگر زور بود.... کردیچرا تمامش نم... اصرار داشت ياجبار یزندگ نیچرا به ا... افتاده بود يخودش به چه رو اصال

....نگه داشتن بلوط يبرا

کرده بود؟ یچه تالش او

چرا تمامش ... خواستیچرا ان دختر تخس و بد قلق را م.... خواست یرا م یزندگ نیچرا ا... امد یکدام از محاسباتش جور در نم چیه چرا

.کردینم

...او بود يتحت سلطه  زیچ همه

.ب خوردن ازشرش خالص شودمثل ا توانستیم

.او هم حق ندارد... هم دارد يفکر کرد او مگر شر باخودش

کار را کند؟ نیچرا ا... از او بگذرد توانستینم یول... حق دارد شتریبسا او ب چه

.همش بودس... حق او بود. مال او بود.... ردیحق نداشت بلوطش را از او بگ یپس کس... نام بلوط در شناسنامه اش بود یوقت

.حاضر نبود او را از دست بدهد... شیها يها و عنق باز يلجباز تینها با

 يهرچند اسباب باز... او بود يخواست او نبود اما حاال برا روزیحداقل اگر تا د. بود یخواستن يبایدختر ز کیاو ... انصاف بود  یب چقدر

.از دست بدهد یراحت نیاو را به هم.... او شده بودحاال که سهم  خواستیادم بود که دلش نم کی. امد یبشمار نم

...کردیحفظش م دیبا

.در قبال او انجام نداده بود دشیدر ابراز احساسات جد یتالش چیه هنوز

 يبلوط دست به هر کار تیرضا يهم حاضر بود برا.... هم موافق بود.... خواستیاما حاال هم م.... او هم مخالف بود.... خواستیهم نم او

...بزند

.زدیبه دلش چنگ م يزیچ
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 ينوع حس همدرد کی.... نوع انس و الفت کی.... افتیم شیکرده بود حسش نسبت به او افزا یسقف زندگ کی ریکه با او ز یروز اول از

شد دست از سرش بر که طعم با او بودن را نچ یحداقل تا وقت.... زهیغر یرحم یو در کمال ب... يدلسوز دیشا... ياجبار یزندگ کیدر برابر 

.دارد ینم

...دیکش شیرا با پنجه ها شیموها

!!!یمصلحت... يزور... يهمسر اجبار... اش امده بود همسرش بود یکه در زندگ يدختر نیاول

بر طرف  ياگرم حساب شده بود فقط بخاطر درسش بود برا. کردیاو را داخل ادم حساب نم یکس... وقت چیه.... دختر نداشت دوست

.یمشکالت درس کردن

...کردیفکر م نطوریهرچه که بود خودش ا.به سمتش امده بودند نیدانشگاه هم بخاطر هم در

.کند کیاز حد به احساساتش نزد شیرا ب یوقت به خودش اجازه نداد که کس چیبود ه نشانیب ياگر دختر. بود نیدوستانش هم هم پیاک

.را از جنس مخالف دوست داشته باشد یاصال بلد نبود کس....نکرده بوداظهار عشق . شماره نداده بود یبه حال به کس تا

...عالقه نداشت يهم رنگ و بو شیحرفها

.دانستند یرا م نیا انشیاطراف يو همه ... بود یهم فقط شوخ شیها یشوخ

را  یکیاما حاال ... روش خودش دوست داشت اما به نوع و دیشا.... را دوست داشته باشد يحق را نداد که دختر نیهرگز به خودش ا او

انطور که قبال رسمش بود او را دوست  توانستیپس م... او بود يبلوط برا.... خودش بود ياو برا... داشت که انگار نداشتنش اسان تر بود

مثل .... ال داشته باشد دهیا یزندگ کی توانستیم... گاهش باشد هیتک... اش باشد یمرد زندگ... عاشق او باشد خواستیحاال م... نداشته باشد

...نداشته باشد هیهم با بق یفرق چیه... ادم ها يهمه 

...را تر کرد شیلبها

داشت؟ هیبا بق یچه فرق او

... !!!نقص دارد... فرق دارد. فرق دارد یلیکه خ دانستیاما م.... عمر از جوابش عاجز مانده بود  کی

.شرکت پدرش بود يبه خودش امد جلو تا

.وارد شرکت شد یلیم یاما با همان ب. که به انجا برود و باز بحث کند نداشت نیه اب یلیم

.گفت کیکرد و به او تبر کیگرم سالم و عل نگهبان

مهندس وارسته سکوت را  يابرو ختنیاز ترس ر اوردیتعارفات معمول را به زبان ب ایحرف بزند  ایتوانست خوش برخورد باشد  ینم یلیخ

.دادیم حیترج

...اسانسور شد اردو

.شود ادهیپ دیاعالم کرد که با یزن فیلط يصدا... کرد  ستیپنجم ا ي طبقه

.بلند شد شیشرکت به پا یمنش

...اوردن فیوارسته پسرتون تشر ياقا: گفت یجیمه يتلفن را برداشت وبا صدا گفتیم کیکه با لبخند بابت ازدواجش به او تبر یحال در

.داخل فرستمشونیحتما م... بله بله... اقا ونداد... نه نه: ن گفتکه ز دیشن کطرفهی وونداد
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تا  دیداشته باش فیتشر نجایا... پدرتون تموم بشه يتا جلسه  موندنیمنتظر م دیبودن با دیحاال اگه اقا وح: رو به ونداد گفت یبا لبخند کج و

.انیب

...پرت کرد  یمبل چرم يرا رو خودش

.گذراند یباز وقت م مهین يو کرکره  وتریکار و کامپ زیکتابخانه و م کیو  وارینگاه به در و د با

.وارد اتاق شد بهادر

.اراده به احترامش بلند شد یب ونداد

...چه عجب: نشست وگفت شیزد ورو به رو يلبخند بهادر

؟یکارم داشت یچ: وگفت دیکش یپوف ونداد

؟یباش فیبال تکل يخوایم یتا ک: کرد وگفت یاخم بهادر

...دنبال کار هستم: ونداد

...خودت باش نوکرخودت باش ياقا... خودم  شیپ ایب ؟یکنیچرا لج م... پسر جون: وگفت دیکش شیرا با پنجه ها شیموها بهادر

.و به قصد رفتن از جا برخاست ... یبگ شدیتلفنم م يپ پ پ پا ؟؟؟یبگ یخواستیم نویهم... هست دیوح: زد وگفت يپوزخند ونداد

.ونــــداد: با حرص گفت هادرب

.به او نگاه کرد ونداد

سر وسامون دادم؟ بد کردم دست دختر عموتو گذاشتم تو دستت؟ بد کردم؟ تویبد کردم زندگ: کرد وگفت زیرا ر شیچشمها بهادر

.شد رهیو به صورت بهادر خ دیکش یاه ونداد

چک  یخوب من که ب ؟يریچک ازم بگ هیکه  يدیتن به ازدواج م یوقت یگفت ته؟ادی... يتو با من معامله کرد: گفت يتر میبا لحن مال بهادر

؟يخوایم یچ گهید... خودم شیپ ایب گمیکارم م... نیماش... خونه... گفتم چشم یگفت یو چونه هرچ

... یو کلک کار وبکن یسیو بنو یرقم هی يخوایم یتو ک نمیمنتظرم بب... من هنوز به حساب پدر بزرگت دست نزدم: افزود یمکث کوتاه با

 نیهووم؟ ا ؟یو بدمش تو اداره کن دیجد يشعبه  هیاصال نظرت چ... ستیاز تو مشخص ن فمیهنوز تکل... شرکت و توسعه بدم خوامیونداد م

...کنمیدم نمیکار ودر حق وح

...تو اما

.ستادیپسرش ا يجا بلند شد وروبه رو از

.سر وگردن از او بلند تر بود کی ونداد

.نگاه کند شیشده بود سرش را باال تر گرفت تا به چشمها رهیکه به قامتش خ یحال در

 یشرکت هنوز سرپاست و ورشکست نشده بخاطر قبول زندگ نیاالن هم اگه ا نیهم: وافتخار بود زمزمه کرد تیکه منشا ان رضا يلبخند با

...با بلوط بود

... رفته شیخوب پ زیهمه چ... سازهیباهات م گهیکه بلوطم د دونمیم دیکسر ندارهم که کم و  يزیچ... دیکه با هم کنار اومد خوشحالم

ست؟ین نطوریا
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 دیبه نظرت سهام جد ای ه؟یچ دیجد ينظرت راجع به شعبه ... يایحاال دوست دارم با خانواده ات هم کنار ب: زد و گفت يا یمصنوع لبخند

م؟یبخر

... خورهیبه درد نم یمیش... تو بکار بنداز يشم اقتصاد یکم هی... يسهام بخر یتونیم... دادون یکن یاون حساب و خال يکل موجود یتونیم تو

ادمش هم سراغ دارم؟... يتجار ای.... میبساز یمجتمع مسکون هی شهیم... راهنهیبتون و ت ينون تو

م؟یراه بنداز ییشرکت دارو ایداروخونه  هیچطوره  اصال

!فقط پول مهم بود؟... ای... سهام ای... شرکت  يتوسعه  ایفقط پول مهم بود؟  .شد رهیهنوز مسکوت به او خ ونداد

.کالفه شده بود. هم سکوت کرد بهادر

چته ونداد؟: گفت یکم طاقت با لحن متحکم بهادر

.از اتاق خارج شد یحرف چیفرستاد و بدون ه رونیب نینفسش را سنگ ونداد

.وارد اسانسور شد و از شرکت خارج شد... کردیکه او را خطاب م یمنش يتوجه به صدا یب... همه سوال وجواب کالفه شده بود نیا از

.امد و به ساعت نگاه کرد یکش و قوس بلوط

.گذشته بود میدوازده و ن از

.دیرا بشو شیرخوت از جا بلند شد تا دست و رو با

.حتماال ونداد بود که نهار را اورده بودا. را نگاه کند در را باز کرد ریتصو نکهیکالفه بدون ا فونیا يصدا با

.احتماال ونداد بود که نهار را اورده بود. را نگاه کند در را باز کرد ریتصو نکهیکالفه بدون ا فونیا يصدا با

.امد رونیب ییرا شست و از دستشو شیو رو دست

.رسما خشکش زد کردیگاه مخانه ن واریبه در و د يبود و با کنجکاو ستادهیبرنا که وسط هال ا دنید با

.دیمحکم در بر کش سیداشت به سمتش رفت و او را با سر وصورت خ یمتوجه حضور بلوط شد و با لبخند که منشا دلتنگ برنا

...دانست چقدر دلتنگش شده بود  یاگر برادرش م. بغض کرده بود بلوط

شن؟یمکه م یحاج یوحاج کننیشوهر م رنیملت م... گهید هینطوریاپس : گفت يبار طنتیاو را از خودش جدا کرد و با لبخند ش برنا

...شده بود رهیبرنا خ يبه چهره  بلوط

نه از او ... نداشت ینقش یلیتحم یزندگ نیمتنفر باشد او که در ا توانستیاز او نم... زدیلبخند م شیمهربان و خونگرم او که به رو صورت

.برادرش تنگ شده بود يفقط دلش برا... گرید زیچ چیاحت بود و نه هخاطر بود نه نار دهیدلخور بود نه رنج
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.مادر و پدرش هم تنگ شده بود يها دلش برا یناراحت يجالب بود که با همه  و

؟یخوب: وگفت دیکش يا ازهینشست و بلوط خم یمبل يرو برنا

تنبل خانم؟ يتا االن خواب بود: زد وگفت يلبخند برنا

....اکتفا کرد  يوبه لبخند مح بلوط

چه خبر؟: برنا نشست و گفت کنار

وبلند بلند ... که کنهیاون بدبخت سکته م ؟ير یراه م یشکل نیونداد ا يتو هر روز جلو... هیختیچه ر نیا: وگفت دیخند شیبه رو برنا

.دیخند

...ییمویکوتاه ل نیشرت است یت کیبود و  دهیسبز پوش یخرس ي دهیشلوار کهنه و پوس کی... به سر و وضعش نگاه کرد بلوط

ارم؟یب ییبرم برات چا: جا بلند شد و گفت از

؟يخودت صبحونه خورد: دیکنجکاو پرس برنا

...شمیدارمیمن االن ب:  بلوط

؟یشیم داریموقع ب نیهم شهیهم... ول يا: برنا

...خواب صبحم ي وونهیمن د یدونیتو که م: امد وگفت یو کش و قوس.. اره: بلوط

ونداد کجاست؟... بر منکرش لعنت: برنا

.تا سر زبانش امد اما نگفت داندیلفظ نم یعنی.... اند دینم دیخواست بگو بلوط

....رونیرفته ب: گفت یجیگ با

...سر کار رهیپس م: تکان داد وگفت يسر برنا

.شد رهیبه برنا خ بلوط
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  .شده بود رهیبه او خ يرشتیرا تنگ کرده بود و با دقت ب شیهم چشمها برنا

  

  ::.ساخته و منتشر شده است ) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 

...شهیم داشیاالنا پ... دنبال کار رهیصبح م... نکرده دایهنوز که کار پ... نه : کرد وگفت یاهم بلوط

.دینفس راحت کش کیانگار  برنا

...خوب از خودت بگو: زد وگفت يمحو لبخند

تهران؟ ياومد یبگم؟ تو ک یچ: را تر کرد وگفت شیلبها بلوط

....راه افتادم شبید... دمیاالن رس نیمن هم:  برنا

؟ياومد نایبا مامان ا: دیمکث پرس یبا کم بلوط

...اره: برنا

.انداخت نییتنها سرش را پا... نگفت يگرید زیچ بلوط

شه؟یشروع مدانشگاهت  یاز ک: برنا

...پس فردا: بلوط

...یشیسرگرم م یحساب گهیپس د: برنا

.شانه اش را باال انداخت بلوط

چه خبر؟ گهید: برنا

...یسالمت: بلوط
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 تو یوگرنه ک: بلوط زد وگفت یشانیبه پ يبا سر انگشت اشاره ضربه ا.... دیزحمت کش یکل تیانتقال يواقعا دست ونداد درد نکنه برا: برنا

.....دادیرو تو دانشگاه تهران راه م

.زد و سکوت کرد يخند شین بلوط

خوبه؟ نایحال مامان ا: دیاز چند لحظه بلوط پرس بعد

...نیدخترشون عال یاز احوالپرس... اره : برنا

...شروع نکن برنا:  بلوط

...نیکن یاشت دیبا گهیبار د نیا: گفت یجیبا لحن مه برنا

م؟یمگه چند باره که قهر کرد: د وگفتز يپوزخند بلوط

....ینیاگه حال و روز بابا رو بب... مامان چقدر دلش واست تنگ شده یدونیم: گفت یبا مهربان برنا

...يحتما خسته ا... ارمیب ییبرات چا رمیم: بحث از جا بلند شد وگفت يادامه  يبرا لیم یب بلوط

؟یهست نهار: دیو بلوط پرس دیکش یقینفس عم برنا

؟ينهار به ما بد هی شهیاقا وندادتون کسر م بیاز ج یعنی: که رنگ خنده داشت گفت یبا همان لحن. خنده اش گرفته بود برنا

.و به اشپزخانه رفت دیخند بلوط

بود؟ نتیدر کدام کاب يحاال چا ایخدا

....کردیهر روز صبحانه را اماده مبود که ونداد  نیاش ا یخوب. دیکش ینفس راحت يپر چا يو قور يکتر دنید با

.را روشن کرد يکتر ریزد و ز یپهن لبخند

اد؟یم یونداد ک.... خوامینم ییچا: به اشپزخانه امد وگفت برنا

؟يخوریم یحاال نهار چ... و زود داره ریساعت د مین.... ادیموقع ها م نیمعموال ا: به ساعت نگاه کرد وگفت بلوط
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...نیخوریم خودتون یهر چ: برنا

خوب زرشک پلو با مرغ خوبه؟: بلوط

بزنم؟ یچرت هیپس من .... ه ه ه هیعال: وگفت دیکش يا ازهیخم برنا

؟یکه بخواب نجایا يتو اومد یعنی: اش انداخت و با حرص گفت ینیبه ب ینیچ بلوط

خواهرش بخوابه؟ يداره ادم خونه  یاشکال: برنا

.چقدر مسخره بود... خانه اش؟؟؟ واقعا. لبخند کج کرد مسخره دهانش را به عالمت بلوط

هان؟..  گهید ادیتا ونداد ب زنمیچرت م هی... همش من پشت فرمون بودم شبیباور کن از د: افزود برنا

.دیاو بگو يرا برا شیها یکه دل مشغول شدینم نیبر ا لیبود دل یمیهرچقدر هم که با برنا صم... نکرد یمخالفت بلوط

!لحظه ارزو کرد کاش برنا خواهر بود نه برادر کی... را باز کند شیبزند و سر درد و دل ها یحرف توانستیحال نم نیا با

...کرد تا استراحت کند ییاو را به اتاق ونداد راهنما بلوط

نهار به سرش  يبرا یخاک کیبعدش هم به اشپزخانه برود تا . لباس مناسب بپوشد کیو ردیبگ يدوش سر سر کیداد  حیهم ترج خودش

.زدیبر

زرشک اصال داشتند؟؟؟ حاال

...اورد رونیسرش را ب دیچرخش کل يصدا با

.ظاهر شد شیدر را باز کند بلوط جلو يداشت لوال یسع کهیدر حال ونداد

.خورد کهیاو  دنید با

 يبود و صندل ها شیهم پا یمشک نیج کی. حفظ کرده بود پینقش بسته بود و اندامش را ک شیکه دو قلب قرمز رو یبلوز مشک کی

...قرمز

.بسته بود یرا هم دم اسب شیموها

.هم داشت یحیمل شیارا نسبتا

.امد یبود که به چشم نم يزیگشاد و کهنه اندامش تنها چ يدر پس ان لباس ها... بود دهیرا تازه فهم یکی نیا. بود فیظر چقدر
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ممکن بود  یعنی! درست شده باشد؟ زیممکن بود که همه چ...گشت یدر ذهنش به دنبالش م که يرینظ یواقعا شده بود همان همسر ب یعنی

....واقعا  یعنی... بلوط متحول شده باشد

.کارگر به خودش امد يبرد با صدا یبرنج را به مشامش فرو م يو بو دیکشیم قیاو شده بود ونفس عم دیجد ي افهیکه هنوز مات ق یحال در

شده؟ یچ: دیرسپ يبا کنجکاو بلوط

.بود خیبلوط م يمرد رو يچشمها... لحظه به بلوط کیشد و  رهیلحظه به کارگر خ کی ونداد

...برو تو اتاق....  االهی: گفت ينسبتا بلند يآن مخش فعال شد و با صدا کی در

.نازك کرد و به اتاق رفت یپشت چشم بلوط

...را بر عهده گرفته بودند وارد خانه شدند یاهیس يانویمل پکه ح يزد و به همراه دو کارگر يلبخند مچهیونداد ن و

از  یرا در کنج انویپ گریبا ونداد به کمک او و دو تن د کیبعد به هال امد و بعد از سالم عل یقیشده بود و دقا داریسر وصدا برنا از خواب ب با

.قرار دادند ییرایپذ

کجان؟ هیپس بق... يخوش اومد: نشست گفت یمبل م يه کنار برنا روک ینیکار کارگرها را حساب کرد و ح ي نهیهز ونداد

...من تنها اومدم... شما يخونه : زد وگفت يلبخند برنا

.افتاد که بلوط هنوز در اتاق است ادشیزد و  يلبخند ونداد

...رونیب ایب... زمیعز:به در زد و ان را گشود وگفت يتقه ا ونداد

.و به اتاق پرت شد دیاش را کش قهیبلوط ...ت از انکه بفهمد چه شده اس قبل

شده؟ یچ: وگفت ستادیگشاد شده صاف ا يچشمها با

...بفهمه يزیبرنا چ خوامینم: لب گفت ریز یحرص بلوط

بفهمه؟ ویچ: گفت ياهسته ا يهم با صدا ونداد

...من و تو بفهمه ياز رابطه  يزیچ خوامینم نجاستیکه ا یتا وقت: بلوط

من و تو هست؟ نیب يمگه اصال رابطه ا:را باال داد و با پوزخند گفت شیابرو يتا کی ونداد

نه؟ يدیمنظورمو فهم... ونداد : به او زد وگفت يسقلمه ا بلوط

...منو ب ب بگو که فکر کردم: زد وگفت يخند شین ونداد

؟يچه فکر: بلوط

...یچیه: ونداد

...خر نشدم  نقدریهنوز ا:  بلوط

.خارج شود که ونداد دستش را گرفت از اتاق خواست

...برنا يگفتم جلو: با حرص گفت بلوط

....یبزن غیج یتونیم: زد وگفت يو لبخند دیاو را به سمت خودش کش ونداد

..نکن  يکار هیونداد : گرد شده گفت يبا چشمها بلوط
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شما؟ نیکجا موند: گفت طنتیبرنا امد که با ش يصدا ناگهان

.ا از دست او دراورد و دراتاق را بازکرد و به نزد برنا رفتبا حرص دستش ر بلوط

.و دست از پا دراز تر او هم از اتاق خارج شد دیکش یاه ونداد

.با حرص دستش را از دست او دراورد و دراتاق را بازکرد و به نزد برنا رفت بلوط

.و دست از پا دراز تر او هم از اتاق خارج شد دیکش یاه ونداد

.کردندیظروف بود و ونداد وبرنا هم با سر وصدا فوتبال تماشا م يرف نهار بلوط در اشپزخانه مشغول شست شواز ص بعد

نبود يبد روز

.برنا تنگ شده بود يدلش برا. ساعت سه نهار صرف شده بود اما خوب بود نکهیا با

.دیشن یانها را م يمکالمه  يصدا

؟يرو از خونه اورد انویپ یراست: دیپرس خوردیم از فرصت از دست رفته افسوس کهیدر حال برنا

اره چطور؟:  ونداد

....یلعنت يا: همزمان با هم گفتند و

...اخه پاس بده :  برنا

....من ساعت نه رفتم خونه... دمیرو ند نایپدرت ا: وگفت دیکش یاه ونداد

از ونداد داشت تا پدرش را  يشتریازدواج توقع ب نیتوجه به ا با یهرچند حق داشت ول... عمو دیحاضر نبود بگو یحت. شد رهیبه ا وخ برنا

.ببخشد

.دیچرخیشد که در اشپزخانه دور خودش م رهیو به بلوط خ دیکش یقیعم نفس

کجاست؟ ییونداد چا: بلند گفت تیدرنها

...دوم يمونده به اخر طبقه  یکیباال سمت چپ  نتیکاب: در همان حال گفت... بود ونیزیچشمش به تلو ونداد

....بهم بده ایب رسهیدستم نم: بلوط

.از جا بلند شد ونداد

.گرفتیاندازه م دیتوام جوانب را با حانیگزارش به ر يبرا. به نظر کنار امده بود. کردیبه خواهرش نگاه م برنا

...يمتر زبون دار شیف ف فقط ش: گفت طنتیرا به دستش داد وبا ش يچا یقوط ونداد

....برو تا نزدم لهت کنم: و بلوط با حرص اهسته گفت دیبلند خند برنا

...ادیبهت م یلیلباسا خ نیا: اش رافشرد وگفت ینیب ونداد

....دونمیخودم م: بلوط

...یخوشگل یلیخ: گفت رگوششیز ونداد

...دونمیم: را باال انداخت وگفت شیابرو يتا کی بلوط

...جا بمونه نیهم ه ه ه شهیکاش برادرت هم: زد وگفت يلبخند ونداد
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ونداد صفا کرده بود؟ یامروز کل کیبد بود؟ که  نقدریا.شد رهیبه او خ بلوط

.اپن بود برداشت يرا که رو یو گوش دیاش پر رهیزنگ تلفن از نگاه خ يصدا با

.بود ونیزیحواسش به بلوط و تلو یچشم ریرا خودش دم کرد وز يچا. دیشن یفقط بله بله را م ونداد

تو هم ... سنینویاعتراض م گهید يها هیاز همسا یکیها دارن به  هیهمسا گهینگهبان مجتمع م....  نییبرو پا: را گذاشت وگفت یشگو بلوط

...یباش دیبا

.اول صبر کرد ي مهیگفت و تا تمام شدن ن يباشه ا ونداد

.از خانه خارج شد و

....ادیاونقدرا هم بد بنظر نم: به اشپزخانه امد وگفت برنا

؟یک: بلوط

...اقاتون: برنا

....اقا: زد و تکرار کنان گفت يخند شین بلوط

کنه؟یکه نم تتیبلوط؟ اذ: زد وگفت يلبخند برنا

...میکنیو له و لورده م میزنیم گرویهم د یچرا هر روز کل: زدو گفت يلبخند بلوط

.اخم کرد برنا

...نه بابا: وگفت دیخند بلوط

...کنهیمکه ن يباهات بد رفتار: برنا

...نه: مکث گفت یو با کم دیکش یقینفس عم بلوط

...راست بگو: دست خواهرش را گرفت وگفت برنا

...گمیراست م: با تعجب گفت بلوط

؟..يپس چرا فکر کرد: برنا

.دبد رفتار باش دادیاصال عقلش قد نم... وگرنه ونداد بدبخت... کندیم يبد رفتار شتریب یچه کس کردیداشت فکر م بلوط

واقعا همه ... شد يو فکرکرد چقدر زبانش به صفت ها جار... ذارهیبهم احترام م... دست و دلبازه... مهربونه یلیخ.... نه به خدا: لبخند گفت با

.دادیها را داشت به ونداد نسبت م نیا ي

...پس خوبه:  برنا

.خوبه.... اره : صداقت گفت با

؟يبا مشکالتشم کنار اومد:  برنا

مشکالت؟ :بلوط

...یکنیبهشون فکر نم ادیخوبه که ز... ایخوشبخت یلیبابا تو خ: زد وگفت يلبخند برنا

؟یبه چ: بلوط
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...و لوکنت زبون داره شنوهیگوشش نم هیونداد  نکهیبه ا: برنا

.بود یمحکم ي ضربه

...دانست یرا نم نیا د؟بلوطیشن یگوشش نم کی

...تدانس یرا نم نیا د؟بلوطیشن یگوشش نم کی

 نکهیبه ا کردیداشت فکر م.... اونبود يواقعا اصال حواسش به حرفها. حرف زدن بود نیشده بود که در ح رهیزده بود و به برنا خ خشکش

.کندیم دایاز او پ دینقص جد هیهر روز 

...یچقدر عال... کر بود شوهرش

کره؟: دیامد وپرس رونیکه خورده بود ب ياز شوك ضربه ا یسخت به

...ستیمهم ن یلیخ... گوشش هی :برنا

کدوم؟ یدونیم: بلوط

ونداد بهت نگفته بود؟: برنا

.تکان داد یسرش را به عالمت منف بلوط

اصال  یتوزندگ نایا... ستیمهم ن: بو د را کنار زد و پشت گوشش انداخت وگفت ختهیصورتش ر يخواهرش که رو يزد و موها يلبخند برنا

...ستیمهم ن

کدوم گوشش؟: فتبا تحکم گ بلوط

خدا رو شکر ... تیسر زندگ یرفت گهیتو د.... ستیاصال مهم ن زایچ نیا... بلوط نیبب.... ستمیمطمئن ن... فکر کنم چپ... دونمیدرست نم: برنا

نگرانه که  همش... نگرانته یلیمامان خ... ستیبد ن یگیبهتر ؟ هان؟ وندادم که خودت م نیاز ا یچ گهید... يهم کم و کسر ندار يزیکه چ

....ینشده جدا بش یچیهنوز ه باداتو م

سالم  یلعنت نیشرو... داشته باشد ییایرو یزندگ کی توانستیم. توانست داشته باشد یهم م يبهتر يها سیک. دیکش یقینفس عم بلوط

 یحدااقل انها نقص جسمان.. .دانستیاو را مالقات کرده بود اسمش را االن نم کباریکه  يهمان پسر یحت ای... کوروش یحت ای... بود

 چیه ایخدا... پسرك که حرف زدن بلد نبود و کر بود نیا. او اصال در حد بلوط نبود... بکوبد واریبه د خواستیسرش را دلش م... نداشتند

...کر والل نداشت کیبا  یفرق

...یبه حال دوم يوامشکل داشت  یکیبا . اصال چرا به او گفت...  ندازدیبه صورت برنا چنگ ب خواستیم دلش

از  دیکه با یبتیهمه مص نیخواست بپرسد ا. دوم فوتبال بود کرد ي مهین يرو به برنا که محو تماشا...  دیجو یکه پوست لبش را م یحال در

....ایاست  يجانب ونداد تحمل کند مادرزاد

.رافوت کرد نفسش

....فحش دعوت کرد کیآه و  کیگل از دست رفته را به  تیموقع برنا

؟يدار يقصد طالق ندار گهیتو که د: به بلوط گفت رو

.به او نگاه کرد بلوط
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....پدرش که دخترش را به خاطر پول فروخت... گردن پدرش بود ریها ز ریتقص يهمه . برنارا مقصر بداند توانستینم

....فعال نه: گفت يا انهیمخف يرا با حرص خارج کرد و با دندان قروچه  نفسش

فعال نه؟ هیمنظورت چ: را باال داد وگفت شیابرو يتا کی برنا

.و به اشپزخانه رفت.... دونم ینم یعنی: بودند را برداشت وگفت یدست شیکه در پ ییوپوست تخمه ها وانیاز جا برخاست و ل بلوط

.زد شیبه دست و رو یاب

چند چنده؟: دیامد که پرس جانیونداد با ه يباز شد و صدا در

....صفر -فرهنوز ص: برنا

جانم؟: و گفت ستادیا خیونداد س... کرد شیکه بلوط صدا ندیخم شده بود که کنار برنا بنش ونداد

....تو اتاق يایلحظه م هی: زد وگفت یلبخند تصنع بلوط

...بلوط: نگران گفت برنا

 ییزایچ هیبرو برام ... برنا دوست داره... درست کنمکتلت  خوامیشام م يبرا: به برنا زد و رو به ونداد گفت یبخش نانیلبخند نسبتا اطم بلوط

....بخر

....مونما یشام م... هستم  یمن ادم راحت: زد وگفت ينثارش کرد و برنا لبخند ییچشم بلند باال ونداد

...يبخر ایچ دیبهت بگم با ایب: وگفت دیونداد و کش يبازو بلوط

.وارد اتاق ونداد شدند و

بخرم؟ یخوب خانم چ: وگفت کاپشنش را برداشت ونداد

.دیو او را به سمت خودش کش دیرا کش شیبلوط بازو... دییسا یهم م يرا از حرص رو شیدندان ها بلوط

.شد دهیلحظه را نداشت به همان سمت کش نیکه اصال توقع ا ونداد

...!را بازگو کرد دشیخر ستیکه ممکن بود ل ییصدا نیو در گوش سمت چپش با اهسته تر ستادینوك پنجه ا يرو بلوط

...!را بازگو کرد دشیخر ستیکه ممکن بود ل ییصدا نیو در گوش سمت چپش با اهسته تر ستادینوك پنجه ا يرو بلوط

.ها غرق شده بودند یسرخ همان آب ي اچهیدر کیبود اما در  یاب. شد رهیبلوط خ يبه چشمها ونداد

.را تر کرد شیلبها

.شش بودمنتظر واکن نهیدست به س بلوط

...یگفت یچ دمینشن: و گفت دیکش یقینفس عم ونداد

...چرا؟ بلند گفتم که ؟يجد: بلوط

؟یزنیحرف م یحاال چرا در گوش:  ونداد

؟...مهمه: بلوط

....مییتنها نجایما که ا: ونداد

...مهمه ییتنها یعنی: بلوط
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ه؟یم م م منظورت چ: ونداد

؟..يمشکل دار یبا حرف در گوش... گفتم در گوشت دمویخر ستیل.... یچیه: بلوط

...نه: با مکث گفت ونداد

نه؟ ستیمهمم ن.... ستین یپس مشکل: بلوط

.نگفت يزیچ ونداد

تو کدوم گوشت حرف بزنم اره؟ یکه در گوش ستیمهم ن یعنی: افزود بلوط

...زبان خودش بکشد که چقدر نقص دارد  ریاز ز  خواستیم بلوط

؟یبگ یکی نیتو ا شهیحاال نم: تزد وگف يلبخند ونداد

کنه؟یم یچه فرق: بلوط

...شنوهینم یکی نیچون ا... يدیخودت که انگارف ف ف فهم: کرد وبا لبخند گفت بشیرا در ج شیدستها ونداد

 یبا سخاوت و بخشندگرا  یبود و همگ ختهیر شیدر چشمها ایتمام نفرت دن.. یبا ناراحت... ظیبا غ.. با اخم... با حرص. کردینگاهش م بلوط

.کرد ینثار ونداد م

ه؟یچ: زد وگفت يو لبخند دیاش را پوش یاور کت تابستان ونداد

...یچیه: لحن مسخره گفت کیبا  بلوط

...گفتمیوگرنه م... ب ب ب برات مهم باشه کردمیفکر نم: ونداد

.بود ستادهیا نهیدست به س بلوط

...ستیکه به تو مربوط باشه مهم ن يزیچ چیه.... ستیبرام اصال مهم ن... اره: وگفت دیشک یقیجوابش را بدهد نفس عم نکهیا يبجا

.توانستیداشت به اعصابش مسلط باشد اما نم یرا مشت کرده بود و سع شیدستها. از اتاق خارج شد يگریحرف د چیه یوب

انقدر بکوب بکوب و تق تق راه انداخته بود که . شست  یمرا  يچا يو پوست تخمه و فنجان ها وهیدر اشپزخانه رفته بود وظروف م دوباره

.اعتراض برنا درامده بود يصدا

 يخودیبه ب نشیریش يخانه حرام شده است و قرار است فعال تمام لحظه ها نیکه در ا دیرسیم جهینت نیبه ا شتریگذشت ب یلحظه که م هر

...بگذرد

...ادم ناقص زبان نفهم  کی با

چطور .... کند یبا اوزندگ تواندیم... چطور. کند یچطور او را به عنوان همسر و همراهش در جمع ها معرف.... کندیکر متنها به خودش ف که

...شخص را تحمل کند و شب و روزش را با او بگذراند نیعمرکنار ا کی

...خواستیال م دهیا یزندگ کیاو ... ها مهم بود زیچ یلیاو خ يبرا... پخمه  پسرك

...شد نیت که مستحق اکم داش چه

....نداشت زیچ چیداشت و ه زیاو همه چ.... التیتحص... خانواده... پول.... اصالت... ییبایز. داشت زیهمه چ... کمتر بود یچه کس از

...داشته باشد توانستیبود که م یچه سرنوشت شوم نیا
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...نبود انصاف

.داد رونیرا مثل فوت ب نفسش

.ودندپر از اشک شده ب شیچشمها

واقعا ارزش داشت؟.... چندرغاز پول. اش نابو د شده بود ندهیا یمتیچه ق به

 تواندیم.... داشته باشد يمجرد یزندگ کی تواندیفکر کرد م... داد  یبه انها نم ختنیفرو ر يواجازه  کردیرا کنترل م شیکه اشکها یحال در

....بخواهد بکند يهرکار

.....ذهنش سبقت گرفتند يهمان فکر ها و تصورات جلو.... دیتا به برنا از قصد طالقش نگوکه باعث شده بودند  يافکار همان

.باشد از حقارت ونداد سبقت گرفتند خواهدیهرچه م تواندیم نکهیا... فکر ها از کم بودن ونداد سبقت گرفتند نیا

...ندیرف نهار کنار ونداد بنشص زیتا سر م شدیوقت حاضر نم چیدارد ه یکه چه غرض دندیفهمیخانواده اش م اگر

.دادیخوش نشان نم يو رو دیخند یادم پخمه نم کی يبرنا به رو يوقت جلو چیه دندیفهم یخانواده اش م اگر

. کردینم هیگر گرید. دیکش یقینفس عم...  نجایاما ا کردیو سرکوفت تحمل م گشتیبرم رازیبه ش دیبا شدیجدا م. بود  ادیطالق وقت ز يبرا

...ونداد ... گفتیاو م يرا برا عیوقا نیکه ا کردیدعا به جان برادرش م دیبا.از ونداد متنفر شده بود روزیاز د شتریحاال ب

....گذاردیخودش را به دل ونداد م يکه ارزو ندیباشد تا بب... بود زاریاسم ب نیا از

...شناخت یکس بلوط را نم چیهنوز ه... کندیکرد زهر م یگزند نیکه او را وادار به ا یرا به کام او و هرکس یکه زندگ ندیتا بب باشد

... !امد یکوتاه نم بلوط

... !امد یکوتاه نم بلوط

.در را باز کرد فونیا يصدا با

...ولو شد و به چرخاندن کانال ها مشغول شد ونیزیتلو يجلو

.در را باز کرد ونداد

برنا کجاست؟: زد وگفت يمبل ولو شده بود لبخند يبلوط که رو دنید با

...رفت: بلوط

رفت؟ ك ك ك کجا رفت؟: متعجب گفت ونداد

....گهیرفت د: بلوط

.وضوح چهره اش در هم رفت به

.دیپوش یاش را م یشگیهم يپاره پوره  يشد که لباس ها رهیبه او خ یکالفگ با

.نا مرتب باشد نقدریاست که ا يچه اصرار دانستینم

کرده  دیان همه خر.مهم نباشد شیشده بود که سرو وضعش برا زاریاز خودش هم ب نقدریا یعنیخودش چه؟  از یول.. او نفرت داشت  از

ند؟یاو بب یرا باز در تن عروسک ختیگشاد و بد ر يلباس ها نیبود که ا

...!از طرف خدا و پدر بزرگش هیهد کی دیشا... ادم بود کیبلوط ... عروسکش نبود  هرچند
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.من من کردنش شروع شده بود يباز برا... او بود و  يبرا اما

!!!خودش يتو باشد او خودش است برا يکه برا ستیبلوط کاال ن دیهم ان سمت روشنفکر ذهنش اصرار داشت که بگو باز

.بود یروز خوب چقدر

....داشت یدستپخت خوب... دیغذا کش شیبرا یوقت

.و خوشمزه بود ذیقسمتش لذ نیاما ا... او تینه به ن دیشا.خورده بود... پخته بود که او ییاز غذا... با او .. بود که کنار او ذیلذ چقدر

برنا حلقه  يبلوط جلو يکه او دستش را دور شانه  یوقت ای.... با هم مشغول صحبت شده بودند يمبل کنارا و نشست و سه نفر يرو یوقت

...نکرد یعتراضبار ا نیاول ياما برا یشیبار هرچند نما نیاول يکرد و بلوط برا

به دست اوردن او  يبرا توانستیبود که م شیروبه رو يا یافتنیواقعا داشت؟ دختر دست ن یعنی... او را دوست داشت گفتیم یزبان به

 نقدریا خواست؟یاو را م زهیغر ياو فقط به بهانه  یعنی؟ ...تنها جسمش ؟يزیبدست اوردن چه چ يحاضر بود؟ اما برا یعنی...بکند يهرکار

صفت بود؟ وانیح

در ذهنش هم  یحت. ان را داشته باشد توانستیداشت اما او نم قتیکه حق ییایرو... بود ییایال و رو دهیدختر ا کی... که کاال نبود بلوط

...توانستینم

.مشت شدند شیدستها

روحش ...  شدیاو م يجسمش برا... کردیرا مجاب محتا شده بود به زور بلوط .... هنوز ونداد را نشناخته بود... او را دست کم گرفته بود بلوط

منشا ان نخواهد بود؟ یعشق چیسرو ته که ه یب يرابطه  کیبه  ز؟ی؟به چه چ...چه

!قسمت روشنفکرش تز داد باز

بلوط ... اوبلوط ... الیام نگونهیا يارضا يبودند برا ختهیر ابانیهمه دختر در خ نیا... گفتیمحض و مطلق درست م... گفتیدرست م هرچند

حداقل هرچقدربد اخالق بود ... بلوط او پاك بود کرد؟یم يباز داشت چه فکر مسخره ا... ذهنش را پاك کرد. بلوط او پاك بود. نبود  نیاو ا

...نبود نگونهیا

...کرد یلب از بلوطش عذرخواه ریز

باشد که هرکس  یهمان تواندیم... باشد  یقلیاخالقش نرم و ص ندتوایبود و امروز به او ثابت شد که م بایز... باشد توانستیمهربان هم م بلوط

باز من من؟؟؟... او بود يکه تنها برا ییاما ارزو. را دارد  شیارزو

. محال بود... فکر نیاز تمسخر کردن ا... نه از ذوق. نشست شیلبها يرو یروز بلوط به او اظهار عشق کند؟ پوزخند بزرگ کی شدیم یعنی

...کردیم دیچه کار با گرید... شدیاگر م... شدینم یاهل... دشیبلوط رام نم

.... همسرش باشد نکهیا يبرا... مشترك یزندگ يبرا...  خواستیعشق م ياو رابرا... دیایحاضر نبود کوتاه ب.... امد یکوتاه نم یراحت نیا به

.کردیکار را م نیتالش کند احتا اگر مجبور بود تا اخر عمرش ... گرید زینه چ... باشد  کشیشر نکهیا يبرا

؟یستیدر با يجلو يخوایتا صبح م: تشر زد بلوط

.....چقدر سانسش زود تمام شد... يزودگذر شینما چه
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اورد  یبهتر نقشش به زبان م لیتکم يکه برا ییها زمیان عز یعنی... لیبلوط تعط يتظاهرانه  يمحبت ها یعنی... لیتعط شیواقعا نما یعنی

و به  دیکش یاه.... لبخند مهربان بلوط کباری يرا حاضر بود بدهد برا زیبود همه چ یجو محبت شده بود عال کی دیبد دیند.. لیهم تعط

...یخام الیچه خ... کتلت ! شد رهیاست خ ازین کردیکتلت فکر م يکه برا ییدهایخر

....لمهیف نیا: با خودش اما بلند گفت جانیبا ه یناگهان بلوط

قشنگه؟: در اشپزخانه جابه جا کرد وگفتهارا  دیخر ونداد

.بود لمیجواب نداد غرق ف بلوط

قشنگه؟: را روشن کرد و کنارش نشست وباز گفت يکتر ونداد

؟یچ: به ونداد نگاه کند گفت نکهیبدون ا بلوط

...لمهیف نیهم: ونداد

...اره : بلوط

...مینیپس با هم بب: ونداد

.ه گورش را گم کند وبه اتاق برودبود ک دواریام. شد رهیبه او خ بلوط

.گذشت و از جا بلند شد رشیخ از

...زیهم بر ییچا هی يبلند شد: ونداد

.... زمیریم... من خودم نّ نّ نّ نوکرتم: گرد شده گفت يکه ونداد با چشمها... مگه من کلفتتم : و داد زد دیچنان به سمتش چرخ بلوط

...یشیم یچرا عصبان: زد وگفت يولبخند

.دیرا تنگ کرد و به اتاقش رفت و در را هم کوب شیچشمها لوطب

؟ینیبب لمیف یخواستینم ؟مگهیکجا رفت: هم به دنبالش رفت و گفت ونداد

.گذشتم رشیازخ: گفت زدیرمان عاشقانه را ورق م کیکه  ینیو ح دیتخت دراز کش يرو بلوط

چرا؟: داد وگفت هیبه چهار چوب تک ونداد

...تماشا کنم لمیو ف نمینقطه بش هیبا تو، تو  خوادیچون دلم نم: شد وگفت رهیخ به او میمستق بلوط

داره؟ یاون و و وقت چه اشکال... اهان: ونداد

 یپرت کرد و ازجا برخاست وخواست در را ببندد که ونداد با لحن مهربان يوکتاب را به گوشه ا.... دهیتهوع بهم دست م ادیاز نفرت ز: بلوط

...نگاه کن لمتویف نیتو ب ب ب بش... کارامو انجام بدم رمیمن م: گفت

.تکان داد واز چهار چوب در گذشت هیعال يبه معنا يسر بلوط

.و به اتاقش رفت و در را بست... س س س سرد نشه... ختمیر ییبرات چا: زد وگفت يلبخند ونداد

وتا انجا که جا داشت سرش را با  دیرا به چنگ کش شیموها. کردیم نگاه خاستیبرم يکه از چا يو به بخار دیکش یقینفس عم بلوط

.فشردیانگشتانش م
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اورد که تا عمر  یبه سرش م ییکند؟ چنان بال عیاو را ضا خواستیم. انجام دهد يونداد چه کار يها يدر قبال لجباز دانستیهم نم خودش

.نرود ادشیدارد 

.رفت غاتیتبل قطع شد و به یجانیکامال ه يصحنه  کیدر  لمیف

...اهنگ بگذراند کیوقت را به گوش دادن  نیا دادیم حیترج

 يباتر نکهیاحتمال ا... ها را جابه جا کرد يبا حرص باتر. افتاد یاتفاق نم نیاما ا... کرد کانال را عوض کند  یکنترل سع يفشردن دگمه ها با

.داد یشده باشد را م فیکنترل ضع

.کامال مزخرف از ونداد سوال کند يمسئله  نینداشت که بخاطر ا لیاصال م... گشتیم يدنبال باتر.... ردرا باز ک ونیزیتلو زیم يکشو

.زد يشبکه را عوض کرد ولبخند فاتحانه ا...اش را دراورد و در کنترل انداخت يواریساعت د ياتاق رفت و باتر به

.ندازدیها را دور ب يگذاشت تا باتر زیم يرا رو کنترل

 لمیاالن ان ف یلعنت.... ختیر رونیها ب يخورد و کنترل به پارکت افتاد و دل و روده اش همان مخزن باتر زیم يبه لبه  شیشت پابرگ نیح

....حساس يان هم در صحنه . شدیشروع م

 کی دنیبا د.... دیکنار کش یمبل را کم.... دهدیقلقلک م يزیحس کرد دستش را چ... مبل بود را بر دارد ریکه ز يا يشد تا باتر خم

!امد رونیکه ونداد مثل جت از اتاق ب دیکش يبلند غیو کوچک چنان ج اهیزشت و س يو چند مورچه  نیسوسک و چند

 کی دنیبا د.... دیکنار کش یمبل را کم.... دهدیقلقلک م يزیحس کرد دستش را چ... مبل بود را بر دارد ریکه ز يا يشد تا باتر خم

!امد رونیکه ونداد مثل جت از اتاق ب دیکش يبلند غیو کوچک چنان ج اهیزشت و س يرچه و چند مو نیسوسک و چند

.مبل رساند يگذشت خودش را به باال شیکه به سرعت از جلو یسوسک دنید با

.افتاده است یحالت بلوط کامال مشخص بود چه اتفاق. اش را برداشت یروفرش ییدمپا ونداد

.ضربه کارش را ساخت کیبا .. .اوناهاش: بلوط که گفت يصدا با

.بود ستادهیمبل ا يهنوز رو بلوط

مگه بازم ه ه ه هست؟: برداشت وگفت يدستمال کاغذ کی ونداد

...هان؟ نه: بلوط

...نییپا ایخوب ب:ونداد

...مورچه ها: گفت تیبا عصبان بلوط

مورچه؟: کرد وگفت زیرا ر شیچشمها ونداد

....مبل ریز... عالمن هی... مورچه ها : اب دهانش را فروداد وگفت بلوط

...نییپا ایخوب ب یلیخ: زد وگفت  يلبخند ونداد

...نه نه.... نه : بلوط

؟یترسیمگه از مورچه هم م: ونداد

...من ؟ نه: بلوط
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؟يجد:ونداد

...من نفرت دارم: بلوط

؟يریگیو تهوع م م م م خورهیحالت بهم م یعنی ي ي ي.... اهان: ونداد

...زارمیاز همشون ب... حشرات چندش اورن يهمه  يوا.... اره : تند گفت بلوط

!دوم تهوع يدر مرحله  گرفتیاول نفرت م يبودند که بلوط از جفتشان در وهله  یکیاو و مورچه  یعنی. دیکش یاه ونداد

.گذاشت يرا بلند کرد و کنار مبل

.بود یافتضاح چه

...عالم مورچه کیاده بود و مبل افت ریز بیس يپس مانده  کی

...د د د دوست ندارم بیمن که س: گفت و ونداد گفت یبا چندش اه بلوط

.خورده بود ومنکرش نبود بلوط

...خورده خّ خّ خّ خودشم جمع کنه یهر ک: وگفت ستادیراست ا ونداد

...نه نیا... نه. مات شد بلوط

من ؟: گفت یچندش يصدا با

...شاهکار خودته: ونداد

....تونمیمن من نم... من: با من من گفت بلوط

... خورنتینم: ونداد

....نه: بلوط

.شده بود رهیمتفکرانه به او خ ونداد

...شدینم کینزد خوردندیکه وول م زیمرد اما به ان موجودات ر یم. کردیبلوط ملتمسانه به او نگاه م و

...معامله هی: و گفت دیکش یقینفس عم ونداد

؟یچ: بلوط

 گهیگند وکثافت د نیچون با ا... رمیخونه م نیاز ا شمیپا م يربط بخوا یشرط ب: را باال انداخت و بلوط تند گفت شیابرو يتا کی ونداد

...ستیموندن ن يجا

...کتلت: تند گفت ونداد

هاااان؟: بلوط

....کتلت: دوباره تکرار کرد ونداد

... است انهیفرش خانه و کاشانه و اش يپرز ها يمسخره ها فکر کرده بودند البه ال... بودند ادیز یلیخ.... کردیبه مورچه ها نگاه م بلوط

.کردندیزمستان جمع م يخودشان انبار هم داشتند و اذوغه برا يچندش ها البد برا

...بساط باشه نیمبال هم يهمه  ریز دیشا... کل خونه رو مرتب کن یول... باشه: سرش را تکان داد وگفت بلوط



کاربر  انجمن نودهشتیا ر.خورشید – شتركزندگی غیر م                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٤

...من که گفتم باشه: که بلوط تند گفت رفتیداشت به سمت اتاقش م... اصال نّ نّ نّ نخواستم... کتلته ها هی: ونداد

...من که قبول کردم: به سمت اتاقش رفت که بلوط دوباره گفت طنتیبا ش ونداد

!ارمیوب یجارو برق رمیم: برگشت و گفت ونداد

.را جارو کرد ییرایکل هال وپذ... شدو ونداد مشغول  دیکش ینفس راحت بلوط

 نیهم... زدیهم نم دیوسف اهیدست به س پشیبلوط که با ان ت.... خانه رسما خاك شده بود.... کردیم دیبا يفکر کیخانه هم  يریگرد گ يبرا

!خوردیمورچه ها م يشام امشب هم از صدقه سر

.بلند شد شیاز جا دادیکه به خودش کش و قو س م یدرحال

.باز شد  شتریب شیونداد چشمها ياشنا يبا صدا یحرف زدن کس يداص با

.زدیزن بود که با ونداد حرف م کی يصدا

!!!دیکشیباشد هر سه نفرشان را به اتش م شیزن؟؟؟ اگر هوو کی

 یکوتاه مشک یلیخ تاپ وشلوارك کیتوجه به لباسش که  یبلوط ب. بود ستادهیزن وسط سالن ا کی. در اتاق و باز کرد يشد و ال زیخ مین

.بود در را کامل باز کرد

شده  دهیسف ياش گلدوز نهیس يکه جلو اهیس ونیبلوز ر کیبا .ه بود ستادیونداد ا يساله وسط سالن رو به رو ينسبتا پنجاه و خرده ا زن

.داشت یزاغ يصورتش گرد بود و چشمها... یمشک يو جوراب ها یدامن مشک کیبود و 

.م به سرش کرده بوده يا یمشک دیسف يروسر

.تپل و گرد بود یکم

.کردینگاهش م ینیب زیبا ر بلوط

... چه قدرم خوشگلن... هم هستن یچه خانم... چشمم کف پاشون.. اقا ماشاال... سالم خانم: وگفت دیبا احساس حضور او به سمتش چرخ زن

تنتون سالمت ... دلتون شاد باشه  شهیشاال که هم يا.... نهین نشغم به دلتو بیشاال به حق امام غر يا... نیخوشبخت بش یشاال به حق عل يا

جوونا  يزهرا همه  يبه حق فاطمه  یاله.... کنمیشما روشن م یخوشبخت تیامام زاده صالح دو تا شمع هم به ن رمیاخر هفته که م نیا... باشه

بزنم به تخته ... تخته کجاست....  نیدار ییچه چشما... جواهره کهیت هیاقا ونداد هزار ماشاال .... نیبش ریکه عاقبت بخ یاله... خوشبخت بشن

 گمیم... دعاهاش رد خور نداره.... شناسمیم سیدعا نو هیمن ... شوره... لهیچشم ملت بخ... اقا حواستون به خانمتون باشه... نیرچشم نخو

...استوناقا حو.... دعا وطلسم بده هیشما رو ندارن  یتنگ نظرا که طاقت خوشبخت يبرا

...يم ّ م م خمو خورد.. حرف نزن  نقدریماجده خانم ا: با تشر گفت ونداد

؟.... حرف زدم یمن ک... واه اقا : خانم ماجده

؟يدیخوب خواب... زمیعز ریصبح به خ: نثارش کرد وگفت يلبخند... داشت  یچشم از بلوط بر نم نکهیتوجه به ا با

....برم دیخوب من با: ونداد

بپرسم؟ یواز ک لیوسا يمن جا: خانم ماجده

...ستیبداند ماجده خانم ک دادیم حیترج بلوط
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گوش بلوط اهسته  ریو ز... بهشون بگو يدار يهر کار... کنن زیتا خونه رو تم انیدو بار م يهفته ا... ماجده خانم: داد حیخودش توض ونداد

....پر حرفه یلیف ف ف فقط خ: گفت

بلوط رو اماده  يصبحانه .... ماجده خانم: و رو به ماجده خانم گفت...  رمیم م م من م: بلوط را نوازش کرد وگفتزد و صورت  يلبخند و

....کن

پزن؟ یخانم م ایغذا بذارم؟  ن؟یاریم فیظهر تشر... گهیامر د... چشم اقا: خانم ماجده

...پزن یخانم م: گفت طنتیبا ش ونداد

.شد و از خانه خارج شد میونداد ج دیشاتا امد لب به اعتراض بگ بلوط

. دیکش یقینفس عم بلوط

!!!ماجده خانم ينه جلو کردیم يابرو دار دیبرنا با يجلو

....به اشپزخانه ییرفت وپس از مسواك و روشو ییزن به دستشو ي دارانهیتوجه به نگاه خر یب

 هیاقا ونداد دست رو  دونستمیم.... دونستمیم.... ادیب رشیلعبت گ هی نکهیمگر ا.... گرهینم رهیگیزن نم: خانم رو به او با محبت گفت ماجده

...نیایبهم م یلیاکبر خ* هزار اله... ذارهیجواهر م

دش؟یشناسیشما م نیببخش: دیگفت و رو به ماجده خانم پرس یشیچ بلوط

...شیکم و ب...  يما هم ا... باغبون اقا بزرگ وارسته بود یزمون هیما  ياقا... عروس خانم یلینه خ: خانم ماجده

.دیخوب به کارتون برس... اهان: بلوط

.بحث ندارد يبه ادامه  یلیبا صورتش نشان داد که تما و

...ولو شد ونیزیتلو يماجده خانم گذاشت و خودش جلو ياش را با اشتها خورد و جمع کردن سفره را به عهده  صبحانه

خانم جان؟: که نامطمئن بود گفت یو لحن یم با نگرانگذشته بود که ماجده خان ازدهیاز  ساعت

؟يخوایم يزیبله؟ چ: بلوط

...شهیم داشونیاالن اقا پ ن؟یدرست کن نیخواینم.... وقت نهاره... ها رهید: خانم ماجده

!!!اقا بودن بود نیهم ستیکه ن يزیفکرکرد اقا؟ تنها چ بلوط

.....ستمین يمن اهل اشپز: گفت یکالفگ با

.نشست خیگفت که بلوط س یخانم چنان اوا خاك برسرم ماجده

معلومه اقا  یول.... ستیاگه نه که دستپخت منم بد ن... نینهار بار بذار دیاقا خودش گفت شما با... هیچه حرف نیا: گفت يخانم فور ماجده

ماشاال .... رهیگیراه شکم شوهرشو تو مشتش مگفتن زن جماعت از  میاز قد... شما افطار کنه يو روزه باشه اما به عشق غذا ومیحاضره کل 

بلند ... خانم نیبلند ش... زهیریهنر م هیمعلومه از هر انگشتت  تمیاز خونه زندگ....يکم ندار یچیکه ه یو خوشگل یاکبر از خانم هللاهزار ا

که اقا  نیخوشمزه جلوش گذاشت يغذاها درنقیا.... نیکردیبد عادتش م دیاز روز اول نبا... دلش بشکنه فهیح...  رسهیکه اقا گرسنه م نیش

....دستپخت من تو محلمون معروف بود میاقا رح امرزیوگرنه به قول خدا ب... نیکن ياشپز دیکه شما با زنهیمبه من تشر 

...خوب یلیخ: کالفه گفت بلوط
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.امد یبه نظر نم يهرچند ز ن بد. زن چقدر حراف بود نیا. به سمت اشپزخانه راه افتاد و

 خورمایکه م نیهمچ... برنج دم درازا کجاش خوردن داره نیا دونمیمن نم.... اقا عاشقشه... نیدرست کن یماکاران.... خانم جون: خانم اجدهم

...رهیراه نفسم و بگ زنهیداره چنگ م یکیبه گلوم انگار  چسبهیم

!و کوکو وکتلت و املتمرغ .... بپزم ستمیبلد ن شتریمن سه تا غذا ب: کله اش را خاراند وگفت بلوط

ها کجان؟ یماکاران.... نداره که يکار.... يریبگ ادی دیبا یعنی.. يریگید م ای شاالیا... خانم یاخ: زد وگفت یخانم لبخند مهربان ماجده

را  گرید يت و کشوان را بس... قاشق و چنگال ها  دنیبا د. ودر کشو را باز کرد.... کشوه  نیفکر کنم تو ا: و گفت دیکش یقینفس عم بلوط

.باز کرد

.بود رهیو دستگ یان هم دم کن در

...باشه نجایفکر کنم ا: ها را باز کرد و گفت نتیکاب

.کردند یها به او دهن کج رکسیپ و

را کجا  زیها را جا به جا کردند چه چ دیکردند وخر دیبلوط فکر کرد ان روز که خر. کردیداشت او را نگاه م رانهیخانم با حالت مچ گ ماجده

!!!گذاشتند

...خانم نجاستیا: را باز کرد وگفت نییپا نتیخانم کاب ماجده

 یماکاران ردیبگ ادی دینگذشت که فکر کرد چقدر مفلوك است که با هیبه ثان... اضافه کند دیبا شیها یهم به پر حرف یفکر کرد فضول بلوط

ماجده خانم ول کن ماجرا . چقدر مزخرف!!! پهن کند شیمهر برا يدد وسفره کرد ن کار باز گر دایپ يبرا یاز دوندگ زشیعز يبپزد تا شو

....نبود

او در خدمت ماجده خانم و  ایماجده خانم درخدمت اوست  کردیبا حرص فکر م... از دم کردن تازه مجبور شد ساالد هم فراهم کند بعد

!ونداد

...دستش به ونداد برسد اگر

.گذاشت یدستپختش هم به دل ونداد م يارزو.نزند گرید دیوسف اهیداشت دست به سبهانه  شدیدانشگاه شروع م فردا

...دستش به ونداد برسد اگر

.گذاشت یدستپختش هم به دل ونداد م يارزو.نزند گرید دیوسف اهیبهانه داشت دست به س شدیدانشگاه شروع م فردا

.کردینم يمرد هم اشپز یبود، م شیهم اخر یکی نیا

....خانم جان: صدا زدخانم  ماجده

ونداد خط و  يو برا دادیانجام م گفتیهم اضافه کند فرز هر چه م گرید يجمله  ستیبه ان خانم جان ب نکهیازترس ا... بله: تند گفت بلوط

.دیکشینشان م

به به و چونشون به هوا  لیامف يفرز بودم که همه  نیهمچ.... منم هم سن تو بودم... ها يماشاال خوب تر وفرز: خانم با لبخند گفت ماجده

...بود

...شهیم دایکم به خودت برس االن اقا پ هی... ریبگ یدوش هیدخترم برو  خوب
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؟؟؟؟یچ: زد غیج بایتقر بلوط

...  يبده ا صبح تا به حال کار کرد: گفتیبرد و در همان حال تند تند م یخانم دستش را گرفت وکشان کشان او ر ا به سمت حمام م ماجده

که  یباش يهمونطور دیبا... یتازه عروس... نداره تیخوب... دهیسر چها ر روز طالقت م يایشوهرت ب يجلو ينجوریا... یداغ گرفت ازیپ يبو

...دتتیت دیقبل عروس

.بلوط رارسما به داخل حمام هل داد و در را هم بست و

.که بود گرید نیا ایخدا

.اب داغ را باز کرد و در وان ولو شد نیبنابر. رفتیاش در م یخستگ. ددوش اب گرم داشته باش کیامد  یبدش نم هرچند

**************************

***********************************

.کردیتخت نشسته بود و فکر م يدر اتاقش رو ونداد

به کتاب . انها را نداشت دنیود که اصال توقع شنبشن ییرا از کتابخانه بردارد حرفها شیو کتاب ها دیایب یکه وقت دیگنجیدر باورش نم دیشا

.کند یبود را در ذهنش حالج دهیکه شن ییداشت حرفها یو سع کردینتش نگاه م يها

.دیچیپ یمثل اشفته ها به خودش نم نقدریا... برادرش يان هم از سو...  دیشن یاگر در بدو ورودش ان حرف ها را نم دیشا

به الالش  یل یل نقدریا... هم نشده  یپخ چیخدا رحم کرده که ه... بوده زیونداد براتون عز شهیهم: گفتیکه مدام م دیبلند وح يصدا

کل حساب و  تونهیم نیدونیم چیه... دستش نیداد دیچک سف هی:گفتیکه م دایخواهرش و يحرفها ایبه سرتون زد ؟  یچه گل نیگذاشت

 ینیاز اجاره نش.... من رو سهم االرثم حساب باز کردم سوزه؟یما م يدلش برا نیفکر کرد.... م؟یبدهکار بش بهش زمیچ هیکنه تازه  یخال

....خسته شدم

پاتون هم رحم  ریز یقال کهیپس فردا به دوتا ت.. رو برداشت برد  انویاول پ.... کنهیغارت م مونویداره زندگ: که مداخله کرد وگفت دیوح

ت؟داش متیچقدر ق انویاون پ نیدونیم چیه... کنهینم

.تنها سکوت کرده بودند يها بهادر وسود ادیداد وفر نیجواب تمام ا در

.دیرا به چنگ کش شیموها

زده  ثیهمه حرف وحد نیا شیشوکه شدن را داشتند اما در رو ای یعذرخواه کیتوقع  دندیاو را د دایو و دیوارد خانه شد و وح یوقت یحت

.بودند

.شدیم یداشت روان گرید

.کردیطلب ارث م دایهنوز بود اما و... پدرش هنوز زنده بود. بود یچه وضع نیا

...ننوشته بود یکه هنوز در ان رقم يدیچک سف. نکرده بود شیخواست که هنوزم اجرا یشرط... به ازدواج با بلوط شد  یاو راض اگر

...به او اهدا کرد یعروس ي هیهد که پدرش به عنوان قبول زحمت و ینیخانه و ماش دیخر... شد ایخود به خود مه زهایچ ي هیبق

...کردیطلب ارث م دایو و زدیم هیطعنه و کنا دیوح... هنوز سروسامان نگرفته است نکهیو از ا گفتیم ياز بزرگتر دیوح اما
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ها را به ان يانگارباور داشت انگار قبول داشت که پسر کوچکش همه . امد یحرفها بدش نم نیا دنیو بهادر انگار از شن زدیدم نم يسود

.خاطر پول دور زده بود

.که به در خورد سرش را بلند کرد يتقه ا با

.زد و وارد اتاق شد شیبه رو يلبخند يسود

مگه نه؟... ادیم شیخانواده ها پ يدعوا تو همه ... ازشون یناراحت نش: گفت يزد و سود يلبخندمحو ونداد

.نگفت يزیچ ونداد

...يمرد شد: فرو برد وگفتاو  يموها يدستش را ال به ال يسود

نبودم؟: وگفت دیخند ونداد

...استاد ياقا.... يکار دار... يخانواده دار... ياالن معلومه زن دار: يسود

 ينظر نیبود چن بهیارسالن غر... چهار کلمه حرف بزنه تونهیم نیمگه ا: افتاد که بلند بلند گفت دیحرف وح ادیزد و  يخند شین ونداد

.رفتیپذیکار را نم نیوقت ا چیاگر بخاطر ارسالن نبود ه دیشا... نداشت

باسوال ... اما... هرچند اماده بود . دادیم لیتحو دینامه اش رابا انیپا... هم دفاع از تز داشت  گریچند وقت د... هم بخاطر حضور بلوط دیشا

.به خودش امد يسود

ست؟ین هیبلوط دختر خوب:يسود

.نگفت يزیچ ونداد

؟یهست یراض: به رنگ دلهره گفت ینبا لح يسود

.شد رهیمادرش خ يبه چشمها ونداد

.زدیدر انها دو دو م ینگران

.هنوز منتظر بود يسود

...یلیخ: زد وگفت يلبخند ونداد

؟یگیدل خوش کنک من که نم يواسه : وگفت دیکش ینفس راحت يسود

....هیدختر خوب یلیبلوط خ... نه ب ب ب بخدا : ونداد

...شما رو میما هنوز پا گشا نکرد... نجایا یدعوتش کن يخواینم....  دونستمیم.... نیایبا هم کنار م دونستمیم :يسود

...ب ب ب بذار بعد از اون... شهیفردا دانشگاه ها شروع م: وگفت دیخند ونداد

....دلم برات تنگ شده بود: زد وگفت يلبخند يسود

....منم: گذاشت وگفتمادرش  يشانه  يدستش را رو ونداد

مگه نه؟ یستینه؟ از دست خواهر و برادرت ناراحت ن یستیتو ناراحت ن: وبغضش رافرو داد وگفت دیکش یقینفس عم يسود

... ستمینه ن: ونداد

.به سرمادرش نشاند يبوسه ا و
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باشه؟.... نهار وبمون: يسود

...هنوز يا دهیرنج کنمیفکر م يرایاگه نه ب: گفت يخواست لب به اعتراض باز کند که سود ونداد

...باشه: ونداد

...است مهیق: زد وگفت يلبخند يسود

....خوشمزه است يب ب ب بپز یهرچ: ونداد

...ينهار دو نفره با مادرت بخور هی... پس برو دست و روتو بشور:يسود

...چشم: ونداد

.از خانه بود. درا مد لشیموبا يبلند شود که صدا خواست

بله؟-

...خانم دو ساعته منتظرتونه ن؟ییاقا کجا: که با غر گفت دیچیماجده خانم در گوشش پ يصدا

.خداحافظ... به بلوطم بگو .... ماجده خانم امینهار نّ نّ نّ نم يبرا: زد وگفت يلبخند ونداد

.را قطع کرد یماجده خانم نشد وگوش یپرحرف منتظر

را  یگرسنگ...  دیایبعد از دو ساعت اصرار ماجده خانم که صبر کند تا ونداد ب.گرفتیه شماره مکه دوبار کردیبه ماجده خانم نگاه م بلوط

...تحمل کرد

...! گریاما د. بود دهیچیدر خانه پ یماکارون يبو. اوردیو فقط به اتاق رفت تا انها را در ب دیاش کش يو شلوار قهوه ا یبه بلوز نارنج یدست

....مهیق يبه س س س سو شیپ: گفت جانیبا ه يگذاشت ورو به سود تلنیسا ياش را رو یگوش ونداد

.در خانه نمانده بود یاز ان همه بحث کس بعد

...را تنها بگذارد ينبود سود انصاف

.در خانه نمانده بود یاز ان همه بحث کس بعد

.را تنها بگذارد ينبود سود انصاف

.دیپرس یاش م یگهم از زند يبه به و چه چه مشغول بود و سود با

که  روزید گفتیهرچند دروغ هم نم... جان خودش! که چقدر مهربان است گفتیبودن بلوط م یمتوصل به دروغ شده بود و از عال ناچارا

.مهربان بود

داشته باش خوب؟ شتریب دیبلوطم با يسر کار هوا يریحاال که م: وگفت دیغذا کش شیبرا يسود

حاظ؟ازچه ل: با دهان پر گفت ونداد

...تو هم که بزنم به تخته وضعت خوبه.... براش يوقت کم نذار هی... ادیدخترا از خرج کردن خوششون م: يسود

...و بگو یبگ يخوایکه م م م م یاون: زد وگفت يلبخند ونداد

...تا هم راحت بشهدو  نیا الیبذار خ...  سیبنو یمتیق هی... رمیرو بگ ونهیم خوامیم: وگفت دیکش یزد و اه يلبخند يسود

خرج بشه؟ زیز ز ز زود همه چ نقدریکه ا هیچه اصرار: ونداد
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...وگرنه... هم شوهرش مجبورش کرده دایو... تنده ششیات... یشناسیو که م دیوح: يسود

هنوز سالگردش هم ... ح ح ح حداقل فعال... من قصد ندارم ب ب ب به حساب اقا بزرگ دست بزنم: وگفت دیکش یقینفس عم ونداد

... کنهیم تیکفا... گذاشتم روش ...  میزندگ يبرا نیهم که تو و بابا داد يهم که خّ خّ خّ خودم داشتم و اون مقدار ياون پس انداز... نشده

...از سو سو س ّ س  رممن هنوز دا

....سود: يسود

...کارمم که درست شد... کنمیاز سود همونا استفاده م: ونداد

؟يلج کرد: اهسته گفت يسود

م م م مگه بچم لج کنم؟.... نه بخدا: دست مادرش را گرفت و با لبخند گفت ونداد

...از ته دلش نبود.... ببخشش .... بزرگتره دیوح: با بغض گفت يسود

...رسنیم نایاالن عمو ا... من برم.... بگه خوادیم یب ب ب بذار هرچ... مادر من ستیمهم ن:  ونداد

....شدیم يزیاونا چه ابر رو ر يوگرنه جلو... خدا رو شکر نبودن:وگفت دیکش یاه يودس

 یازت گلک یعمو بهرامت کل: بلند گفت يرا بردارد که سود ازشیمورد ن يبابت غذا تشکر کرد و رفت تا کتش را بپوشد و کتاب ها ونداد

....ختمیر ییکجا؟ برات چا: پوشش ونداد گفت دنیبا د.... کرد

چرا؟: مبل نشست وگفت يزد و رو يلبخند ندادو

از تو  یبرنا که برگشت کل روزیاما د.... دخترشم که باهاشون قطع رابطه کرده... یپرس ینه حال و احوال م... یزنیم ینه زنگ گفتیم: يسود

نه؟ نیسازیباهم م. کرد فیو بلوط ترع

...شد يزیچِ هی روزید: زد وگفت يلبخند ونداد

؟یچ: گفت یانبا نگر يسود

...زتهیعز يبابا يخواستم بگم صدقه سر... شنوهیگوشم نم هیکه من  دیبلوط ف ف ف فهم: ونداد

...ینکن یوقت کار باباشو سر اون تالف هی: با ترس گفت يسود

کردم؟ يکار نیچن یمن ک ؟يسود... فکر نکنم بدونه... نه : ونداد

...گفتم نکنه:  يسود

...نه خودش.. م مشکل دارم  با پدرش م م: ونداد

...ونداد ينبود يا نهیتو که ک.... ستین حیاصال صح... یکه ازش دلخور باش شهینم.... پدر زنته.... یمشکل داشته باش دیبا پدرشم نبا: يسود

....بدل ندارم نهیک یمن از کس: ونداد

...نیهم. ببخش وفراموش کن ....  ردماویبار ن نطوریمن پسرم و ا.... یداشته باش دیمعلومه که نبا: يسود

هست؟ یم م م مرخص ياجازه ... چشم: زد وگفت يلبخند ونداد

...نمیبب ریپسر م و س تونمیروزم نم هی.. خوب برو... زنته شیدلت پ: يسود

...ایحسود شد... خانم يسود: ونداد
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...یدونستیپنج مهر م... تولدشه گهیچند وقت د: گفت جانیبا ه يسود

واقعا؟:ونداد

براش؟ میریبگ کیجشن کوچ هی يخوایم... گفت که به تو هم بگم... برنا گفت .... اره: يسود

جشن؟... کردیداشت فکر م ونداد

...کنمیم يف ف ف ف فکر هیحاال : مکث گفت یکم با

.زد و ونداد و خم کرد تا گونه اش را ببوسد يلبخند يسود

 یحتما بلوط خوشش م. به سرش زد يفکر.... لیموبا یبا گذشتن از مقابل پاساژ فروش گوش... شد لشیومبکرد و سوار ات یخداحافظ ونداد

.امد

.و دخترانه تر است باتریاز همه ز 2سامسونگ اس  یگلکس يفکر کرد سر.... هنگفتشان يها متیها و ق یگوش دیجد يسر دنید با

روز  متیق... دیدلش بگذارد همان را خر يتوانست دست رو ینم... مهر  5حاال کو تا ... ها یاما ظرافت گلکس. مردانه بود... بود وقوری فونیا

.کنندیها افت م متیق گریچهار روز د دانستیم نکهیبخصوص ا. بازار واقعا سرسام اور بود

.کرد ویخودش هم اول همه س يشماره .... دیخر شیکارت صفر دوازده هم برا میس کی

.کردیان را پنهان م دیتا روز تولد با/ اما بهر حال. اکبند بودن جعبه را از دست بدهد نداشت شرط لیم هرچند

.کردیان را پنهان م دیتا روز تولد با/ اما بهر حال. نداشت شرط اکبند بودن جعبه را از دست بدهد لیم هرچند

...ریروزتون بخ... س س س سالم: زد وگفت يخندلب نییپا يطبقه  ي هیهمسا یلیاقا وک دنیپارك کرد با د نگیرا در پارک لیاتومب

م؟یدر خدمت باش... حال شما... مهندس وارسته... به به : یلیوک ياقا

...دییشما بفرما... خدمت از ماست: زد وگفت يلبخند ونداد

...قربانت پسرم: یلیوک اقا

.و وارد اسانسورشد... با اجازه: ونداد

 ییبا چوب البالو یکه با دو ست مبل زرشک یزرشک يخانه به خاطر ضخامت پرده ها يعصر بود اما فضا کهنیبا ا. باز کرد دیرا با کل در

.بود کیتار. سوخته ست بودند

شکل دراز چشمش افتاد  لیمستط ییرایبه محض ورود به پذ. کرده بود دایپ رییبه نظرش تغ یخانه کم. به اطراف انداخت ینگاه يسر سر

 ستادهیجگر راست ا خیاش کال پخش وپال شده بودند و در چهار طرف خانه چهار باند مانند س یخانگ ينمایو س يد يال ا ونیزیبه تلو

.بودند

 يتر در انتها یبود و ست مبل رسم ونیزیتلو يچرك بود جلو یوصورت یوزرشک اهیاز س یبیکه پارچه اش ترک يال مانند یراحت يها مبل

.شده بود دهیهال به صورت گرد چ

.برقرار شده بود یتوازن نسبتا خوب چندهر

.اپن قرار داشتند ریهم درست ز یدوازده نفره به رنگ همان ست رسم ينهار خور زیم

.را باال داد و در را بست شیابروها
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وقاب  ریصوافتاب گردان که نصفه نصفه در چهار ت يمزرعه  کیبود و  یکه مادر بلوط ان ها را نصب کرده بود خال ییتابلو فرش ها يجا

.شده بود ختهیاو ونیزیتلو يباال واریو باال به د نیینقش بسته بود به صورت نا مرتب پا

.تابلو در اتاق بلوط بود نیا

نصب شده  واریبه د دیرسیتر به نظر م لیمهمان در نظر گرفته شده بود و شک ییرایپذ يکه انگار برا یتابلو فرش هم با فاصله در قسمت دو

.بود

.د وارد خانه شدلبخن با

.را باد زد و بست در

.نثارش کرد و به اشپزخانه رفت يچشم غره ا... در اتاق را باز کرد بلوط

کار توه؟... شده یعال یلیخونه خّ خّ خّ خ: کرد وگفت یسالم جانیبا ه ونداد

.سکوت کرده بود بلوط

ماجده خانم ساعت چند رفت؟: دیباز پرس ونداد

.کرد یخال نکیرادرس يقور اتیمحتو یو کل باق ختیخودش ر يابر يچا وانیل کی بلوط

...خواستم ییمنم چا دی؟شایکنیم کاریچ يدار: مات گفت ونداد

.... ارهیم ییچا... کنهیخودش غذا درست م يخونه هرکس برا نیبه بعد تو ا نیاز ا: را باال داد وگفت شیابرو يتا کیزد و يپوزخند بلوط

نه؟ ای يدیفهم... شورهیم ظرف هاشم خودش... برهیم

...نه: زد وگفت يخند شین ونداد

.را دوباره تکرار کرد شیتک تک کلمه ها و حرفها بلوط

؟يدیفهم: گفت باز

ه؟یها چ يم م م مسخره باز نیا یمعن: گفت یمیاهسته با لحن مال ونداد

....ستمیخدمتکارت ن... ستمیمن کلفتت ن: تند گفت بلوط

؟یتهس یپس چ: ونداد

...یستین یچیمن ه يتو هم برا... ستمین یچیتو ه يمن برا...یچیه:  بلوط

...میبا هم حرف بزن نیبش: گفت متیرا گرفت و با مال شیاز کنارش رد شود که ونداد بازو خواست

بلند تر بگم؟ يخوایم ؟يدینشن... من حرفامو زدم: بلوط

...شروع کرد به حرف زدن يمانند ادیفر يبا صدا و

چته تو؟: گفت یبا کالفگ ندادو

...ستیاگرم باشه به تو مربوط ن یعنی... یچیچمه؟ ه: وگفت دیکش یقینفس عم بلوط

شده؟ یمگه چ ؟یهست یاالن چرا عصبان ؟يخوب بود روزید يد يد يتو که تا د: ونداد

...یلت کنکه تو کارام دخا خوادیمن اصال دلم نم ایثان... که هستم نمیمن هم.... یچیه: بلوط
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....بلوط من شوهرتم: ونداد

تمومه؟ من  زیهمه چ گهیچون اسمت تو شناسنامه امه د يشوهر کجا بود؟ فکر کرد... يمسخره ا یلیخ: وگفت دیخند یبلند بلند عصب بلوط

؟...یدونیاز من م یتو چ... یچیه... دونمیاز تو م یچ

؟...میفرصت بد هیمن که گفتم بهم .... يکردیه م م م مخالفت مک يتو بود... من که خواستم بفهمم: با تعجب گفت ونداد

هم  دونمیهم من م... یکیبه حال تو  يوا... بهشون نگاه کنم و رد کردم نکهیبه تو؟ من به تو فرصت بدم؟ صد تا بهتر از تو رو بدون ا: بلوط

 یعوض هی... وضع و تحمل کنم نیا کنهیداره زورم م گهید یکیحاال .... اما زورمون کردن... میازدواج بود نیمن و تو جفتمون مخالف ا... تو

... مطمئن باش... ذارمیمن ارزشو به دلت م یول... به فکر خودشه تا بخواد با من باشه یخودخواه تیبا نها..... ستیبراش مهم ن زیچ چیه هک

....یاگه التماسم کن یحت... یفتیاگه به پام ب یحت

زورش کند؟اگر یفکر کرد حت ونداد

.نزد یحال حرف نیا با

 چارهیب.... رمیشهر دانشگاه م نیتو ا... خونمه نجایکه ا نهیفقط بخاطر ا... کنمیاگه هنوز دارم تحملت م... نجامیمن اگه ا: گفت يبا تند بلوط

که نرفته؟ ادتی... خونه به نام منه نینصف ا...  ستیبه خاطر تو ن

.هنوز ساکت بود ونداد

...اما من دوست دارم: که ونداد اهسته گفت رفتیم رونیزخانه بازاشپ بلوط

.بود ستادهیو صاف در چهار چوب اشپزخانه ا خیس. ستادیا بلوط

...از دست بدمت خوامیمن نم: پرده گفت یب... چند و و و وقت کم نیمن تو هم: نفسش را آه کرد وگفت ونداد

...از دست بدمت خوامیمن نم: پرده گفت یب... و و و وقت کم چند نیمن تو هم: نفسش را آه کرد وگفت ونداد

.کردیاو نگاه م یدر چشمان عسل دیبه سمتش چرخ بلوط

...دادیصداقت م يکه بو یدرهم و لحن يبا چهر ه ا. شده بود رهیملتمسانه به او خ ونداد

.خشکش زده بود بلوط

...کردیم به ونداد نگاه مانگار که جادو شده باشد و طلس ریمتح. برده بود ماتش

.برقراربود انشانیم يبد سکوت

.دیرسیباز اشپزخانه به گوش م يکه از کوچه رد شد و صوتش از پنجره  يموتور يتاك ساعت بود و صدا کیمتن فضا ت کیموز

... اعتراف از جانب تو بودم هی من مدت ها بود که منتظر زمیعز يوا: گفت یبلوط سکوت را شکست و به ارام... بودند ستادهیهم ا يرو روبه

؟یفهمیم... من عاااشقتم ونداد: قدم به سمتش جهش برداشت وگفت کی... یکه عشق من یدونستیتو م... اعتراف کنم خوامیمنم م

... دیکل کش انهیلبش گذاشت و ناش يدست چپش را رو و

ر؟ینوع پوشش ج ای ؟؟؟ینیبیپشت مخمل م نیا نیبب: خم شد و گفت یدستش را پشت گوشش برد و کم همان

حرف ها خر بشم؟ نیکودنم که با ا هیمن  يفکر کرد: گفت يبلند يبا صدا و

...بلوط: نفسش را رها کرد وگفت ونداد
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 يدار ؟یشب باهام باش هیفقط  يخوایم ؟یبکن يخوایم کاریچ ؟یفرصت بدم؟ چه فرصت ؟یبلوط چ:گفت یقابل کنترل ریغ تیبا عصبان بلوط

و با لحن فوق العاده ... زمیحرفات خر بشم و بگم باشه عز نیساله ام که با ا 18 17دختر  هی ينه؟ فکر کرد یزنیله له م نیا يواسه 

دل نه صد  هی دمیاول که د يمن تو رو از همون لحظه  یهان یدونیم... وونتمیمن د... یتو توقلب من... عشقم یاک: تگف يچندش و کش دار

...برات رمیمیم... دل عااااشقت شدم

...بس کن: تند گفت ونداد

بذار منم بهت ابراز احساسات  ؟یچرا هان.... خورهیجناب وارسته بر م يقبا شیبه تر شه؟یچرا؟ چرا؟ اعصابت خرد م: با داد گفت بلوط

 هیبذار بگم که برات مثل .... ارمزیب... بذاربگم ازت متنفرم... خورهیبذار بگم که چقدر حالم ازت بهم م... ادیبزاربگم چقدر ازت بدم م... کنم

منو خراب  یزندگ دیهمتون خواست... شناختمشونیسال نم ستیکه ب ییکسا يبرا... تو يپدرم برا يبرا.... همتون يبرا... مونمیم سکعرو

....همتون... دیکن

 یام که هرچ یدختر سنت هیمن  يفکر کرد شم؟یمن عاشقت م يتموم شده؟ فکر کرد یهمه چ کنمیم یچون دارم باهات زندگ يکرد فکر

 یلمسش کن يکه دوست دار نیتریعروسک پشت و هی م؟یسرنوشت گذاشت جلوشو با جون و دل قبول کنه؟ ارررره؟ برات مثل چ

من رام  ياگه فکر کرد... بسوز... یهوست بسوز هان نیا شیتو ات... یکه بتون ذارمینم... یتونیتو نم.... یتونی؟ هان؟ نم....  یکن يوباهاش باز

....يکور خوند شمیم

 یچه حس یعوض يکه بدونم تو ادینه خوشم م... شمیمزخرف م يحرفها نیمن نه خام ا... یسخت در اشتباه یکنیم يفکر نیهمچ هی اگه

...يدار

.را اعالم کرد شیحرفها انیپا يچشم غره ا و

 يبه بعد که هات شد نیاز ا: گفت يرا باال داد وبا خونسرد شیابرو يتا کیو دیپا چرخ يپاشنه  يبرود که رو رونیاشپزخانه خواست ب از

 چیفکر کن که من ازت متنفرم و ه نیاگه کارساز نبود به ا... واقعا موثره يریدوش اب سرد بگ هی کنمیم شنهادیشرح مزخرفات پ يبجا

...تو رو به عنوان شوهرم قبول کنم ستمیوقت حاضر ن چیوقت ه چیوقت ه

مطمئن ... میك ك ك که با هم باش یکنیجا التماسم م نیهم يروز هی یول: که ونداد سکوتش را شکست و بلند گفت فتریسمت اتاق م وبه

.باش

... دونستمیمن نم يبود یتو چه جوک... خدا يوا: نشست وگفت نیزم يگرفت ورو یشیانقدر که دلش را نما...  دیبلند بلند خند بلوط

تو؟ يالتماس؟ برا

...میمنم برم سر زندگ... میریاالن التماست کنم که طالق بگ نیمن حاضرم هم نیبب... يسوژه ا یلیخ

.کتش را برداشت و از خانه خارج شد.... یفتیمطمئن باش که به التماس س ّ س سم م: زد وگفت يپوزخند ونداد

...احمق يپسره . صورتش سرخ شده بود بلوط

...احمق يپسره . صورتش سرخ شده بود بلوط

.دیکوبیقلبش تپش وارانه م.... سرخ شده بود.رفتیدر خانه تند تند راه م. بود یعصبان هنوز

...اشک شدند سیکه چه موقع صورتش خ دیاصال نفهم... گرفتیارام نم تیاز حرص وعصبان. داغ بود نفسش



کاربر  انجمن نودهشتیا ر.خورشید – شتركزندگی غیر م                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٢٥

!!!فهیلط نیخنده دار تر.... پسر مثل ونداد عاشقش شده بود؟ واقعا؟ جوك سال بود کی

اکله عاشقش شود ؟؟؟ يپسر ناشنوا کیمفلوك شده بو د که  نقدریا

...سرنوشت شوم نیا یبه باعث وبان فرستادیلعنت م... دادیو فحش م... کردیم هیگر... ردیدوست داشت بم. در حال انفجار بود سرش

ا سرش دراورده بود و مجازاتش کرده بود که ر شیتک تک حرفها یلب به او گفته بود و در ذهنش تالف ریو ناسزا ز راهیفحش وبد وب انقدر

.کاناپه خوابش برد يرو یاز خستگ

 دهیپتو کش شیرو. سرش را بلند کرد... صبح؟ ایشش غروب . شش بود... اش را نگاه کرد یساعت مچ. دیتق و توق از خواب پر يصدا با

!بودند

!!!بود دهیپتو کش شیاون رو. فعلش جمع نبود البته

زم؟یعز يدیخوب خواب: بز شد وگفتمقابلش س ونداد

...انداخت  یکرد و پتو را به طرف يدندان قروچه ا بلوط

.وحشتناك سرخ شده بودند شیچشمها... رفت ییبلند شد و به دستشو شیجا از

. رفتیم شگاهیراا کیبه  دیبا... ها نا مرتب دور صورتش را قاب گرفتند یمثل وحش شیموها... داغ سرش ارام شد یاب سرد کم دنیپاش با

.پا استاد بود کیرفتن نبود خودش  شگاهیبه ارا ازین نهیزم نیهرچند در ا... ها شده بود یرستانیمثل دختر دب شیابروها

.دیکشیبه خودش م یدست دیبا... شدیدانشگاهش اغازم فردا

.امد رونیب ییدستشو از

...برات قهوه اماده کردم زمیعز: با لبخند گفت ونداد

.کرد زیرا ر شیمهاچش بلوط

...ها شهیسرد م: دوباره گفت ونداد

... یمجلس کیجعبه شوکالت و دو تکه ک کیدو فنجان قهوه بود و  يمحتو ینیس.کاناپه نشست يرو بلوط

فردا .. .ش ش ش شماره تلفن منه نیا... ادرس خونه است نیا ایب: را به سمتش گرفتو گفت يرا باال داد و ونداد کاغذ شیابرو يتا کی

...هم در مجتمع...  يهم درورود.... خونه است دیکل نمیا... درصد کی ي ي يبدردت خورد به احتمال  دیموقع برگشتن شا

.هنوز مات رفتار ونداد بود بلوط

...سرد شد قهوه ات : گفت یبا مهربان ونداد

.نا مطمئن فنجان را برداشت بلوط

باشد؟ ینکند سم... چسباند شیفنجان را به لبها .کردیداشت به ونداد نگاه م یچشم ریز

.قهوه منصرف شد دنیاسترس از نوش با

...ادیاحتماله ب ب ب برف ب گفتیاخبار م... سرده  یلیه ه ه هوا خ... تازه اول مهره نکهیبا ا: زد وگفت يلبخند ونداد

.شده بود رهیمسکوت به او خ بلوط

...دمیت خرشال گردنم برا نیا یراست: ونداد
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.بلوط به ان دست هم نزد... بود  يشال کرم قهوه ا کی

...ببخش... بابت ظهر: بلوط گذاشت وگفت يدستها نیخودش ان را ب ونداد

.به او نگاه کرد بلوط

....خوامیمن تو رو ب ب ب بخاطر خودت م: زد وگفت يلبخند ونداد

م؟یو بهم زهر نکن زیه ه ه همه چ ستیبهتر ن.... میکنیم یزندگ من و تو فعال با هم: و ونداد گفت  دیکش یپوف بلوط

م؟یو بهم زهر نکن زیه ه ه همه چ ستیبهتر ن.... میکنیم یمن و تو فعال با هم زندگ: و ونداد گفت  دیکش یپوف بلوط

...ادیرنگ کرم بهت م: گفت یمیبا لحن مال ونداد

...برداشت زیم يق برود اما بازگشت و شال را از روخواست به اتا... با حرص از جابلند شد بلوط

...زد یبرق شیچشمها ونداد

 شیکه بخاطرش گم شده بود و ونداد برا ییکذا راهنیهمان پ.. افتیباالخره هدفش را ... تا کمر در کمد فرو رفته بود . وارد اتاق شد بلوط

.بود را به همراه شال برداشت و از اتاق خارج شد دهیخر

 یچیبخدا من ازت ه... خوامینم یچیمن ازت ه.. دست از سر من بردار... ادیبه من نم یچیه: ونداد پرت کرد وگفت ي نهیا در سر همه

 ؟راحتمیفهمیم... تو باشم یزن زندگ خوامیمن نم... فقط دست از سر من بردار.... گهید زیچ چینه ه... نه قهوه... نه شال... نه لباس... خوامینم

......یتنم کن شویکیبرام و هر روز  يکه شصت دست لباس بخر ستمین تیعروسک بارب من... بذار

فکر .... پسرم هیفکر کن ... ادم نگاه کن هیبه من مثل .. ب خدا من ادمم: شده بود گفت یمتالش شیساعت پ یلیکه از خ یبغض و اعصاب با

به کارم  يکار... نیهم... خواهش دارم هیمن فقط ازت  ؟یتونیم.... ستین فکر کن اسمم تو شناسنامه ات.. یوقت با من باش چیه یتونیکن نم

؟يخوایم یاز جون من چ... ولم کن.. . اشنداشته ب

هر روز ازت متنفر باشم؟ چرا؟ يخوای؟ چرا م... يداریچرا دست از سر من برنم: دیخودش نبودند نال اریکه تحت اخت ییاشکها با

...وقت چیه... سرم نبوده فکر تو نیوقت ا چیمن ه: ونداد

ه؟یاحمقانه ات چ يکارا نیا یپس معن... نمیب یاره م: با حرص گفت بلوط

...نیهم... ارمیخّ خّ خّ خواستم از دلت درب: ونداد

.... خواستیلجباز م نطوریبلوط را هم... گرید زینه چ...  خواستیخودش م يبلوط را برا. بود نیهم کردیفکر نم گریکه د يزیبه تنها چ واقعا

.را بر دلش گذاشته بود یمهربان گرید کباریکه حسرت  یافتنیدست ن

هر کس .. رفتارش... لحن حرف زدنش. با همه فرق داشت.... دست خودش نبود خواستیرا بخواهد اما م يدختر نیبود که چن احمق

....اما بلوط شدیاب خوردن مجاب م نیبود ع يگرید

....را از دست بدهد یکی نیا یمتیق چیو حاضر نبود به ه... بود  یکی. بلوط تک بود اما شناختیدختر ها را نم جنس

.ارام شده بود بلوط

....فقط خواستم خوشحالت کنم... خوامیم م م معذرت م: با ارامش گفت ونداد

...نخواه يزیمن چ تو هم از... خوامینم یچیمن ازت ه... یکنیم میعصب شتریب یول: و گفت دیکش ینیتفاوت ف یب بلوط
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...باشه: با صراحت گفت ونداد

انصاف نبود  یبود اما ب یاو احساسات. .. شدندیم دهیظهر بلوط هنوز مثل پتک بر فرق سرش کوب يحرفها... کشش بحث کردن نداشت گرید

 ياما خواستنش از رو شدیهم نممنکر خواستنش ... شدیاش نم ییبایمنکر ز. بلوط به او نگاه کرد يبا نجوا... خواستیهم نم يعشق زور

....!شرع هم نبود ریغ ياز رو... هوس نبود

...میباهم حرف بزن دیبا:مکث وفکر گفت یبا کم بلوط

م؟یکنیم م م م کاریچ میدار: ونداد

...بدون دعوا: با اخم گفت بلوط

....یکنیتو خودت شروع م: ونداد

من  یتو هم تو زندگ... به کار تو ندارم يمن کار... میچند تا قانون بذار هی ایب...... ستمین یحاال عصبان یول... یکنیم میچون تو عصب: بلوط

قبول؟... دخالت نکن

...قبول:زد وگفت يپوزخند ونداد

خوب؟.... پسرم هیفکر کن من : دوباره ادامه داد بلوط

.نگفت يزیزد و چ يلبخند ونداد

...نیاصال منو نب.. .ندارم یفکر کن وجود خارج: دوباره گفت بلوط

...باشه:ونداد

بهت  دیبه فکرم رس يا گهید زیاگه چ... دستپختش خوبه گفتیم... کنهیغذا هم ماجده خانم درست م يبرا: وگفت دیکش ینفس راحت بلوط

...گمیم

...باشه:ونداد

.شد رهیاو خ يبه چشمها بلوط

...عسل را ساخته بودند مغموم بود نیکه ا ییزنبور ها انگار

...پس راحتم بذار... جنگ اعصاب داشته باشم نقدریا خوادیدلم نم: از جابرخاست وگفت بلوط

....یول... باشه: ونداد

...میو اما ندار یول: تند گفت بلوط

م؟یدوست باش میتونیم م م م... خواستم بگم: ونداد

!خورسگ ...  یول.... ادمیاز سرت ز یلیخ نمیا يبرا: زد وگفت يپوزخند بلوط

:ششم فصل

.اش را شفا دهد دهیپر يرنگ ورو یداشت با کرم و رژ لب کم یسع یدر پ یپ يها ازهیخم با

.....صبحانه اماده است: صدا کرد ونداد

.شد رهیخ نهیبه ا بلوط
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مقنعه  ریبود اما ز ختهیبهم ر یعیهرچند پشتش به طرز فج. را هم کوتاه کرده بود شیموها يجلو.... کرده بود زیتم شبیرا د شیابروها

...دیدیرا نم نیا یکس

...شده بود که قبال بود یهمان بلوط دشیجد يلباس ها با

...کرد دیشد و رژش را تجد رهیبه خودش خ نهیا در

.شدیرا داشت اغاز م مشیکه تصم يتجرد یشروع دانشگاه همان زندگ با

!دلم برات تنگ شده بود... سالم بلوط: زد وگفت يلبخند

!دلم برات تنگ شده بود... سالم بلوط: زد وگفت يلبخند

...منتظرم نیتو م م م ماش: بلند گفت ونداد

.شانه انداخت و از اتاق خارج شد يرا رو فشیک. خوب بود. کرد یرا وارس شیلباس ها.... نزد  یحرف بلوط

.ل کرد و وارد اسانسور شددر را قف. و از خانه خارج شد دیرا ارام ارام سر کش شیدنت را دراورد وچا ته

...اورد یرا به زبان م ابانیونداد فقط اسم خ ریتمام طول مس در

.امد یتازه خوابش هم م شدیم جیبدتر گ بلوط

...ب ب ب باشه شتیپ: دراورد و رو به او گرفت وگفت یپولش کرد و دو تراول پنجاه تومان فیدست در ک. ستادیا يدر ورود يجلو ونداد

.تشکر ان ها را گرفت یب بلوط

اش حساب باز کند؟ یبد قول يرو توانستیم.. نخواهند و قبول نکنند يزیشرط وشروط گذاشته بودند که از هم چ شبیفکر کرد د ونداد

شه؟یك ك ك کالست ساعت چند تموم م....  نگیوبذارم پارک نیماش رمیمن م: شود که وندادگفت ادهیخواست پ بلوط

؟یواسه چ نگیپارک يبذار: تبا تعجب گف بلوط

خّ خّ خّ خوب کجا بذارم؟: ونداد

...يریم شهیکه هم ییهرجا دونمیچه م... ببر خونه: بلوط

...کنمیکار م نجایمن ا: زد وگفت يلبخند ونداد

کار؟یچ: گرد شده گفت يبا چشمها بلوط

...ستمیمطمئن ن! یکاردان ای یك کارشناسك ك  ياحتماال استاد ب ب ب بچه ها: باال انداخت وگفت يا وندادشانه

؟یچ یعنی: بلوط

باز بگم؟: ونداد

؟يکرد دایکار پ نجایا: گفت رتیبا ح بلوط

بده؟: ونداد

؟ياستاد شد یعنی... دونمینم... نه : بلوط

هم دفاع د د د دارم گهیچند وقت د.. .درس خوندم نجایع ع ع عمره ا هیخودم ... استادم بود يباز یب ب ب با پارت... ییجورا هی: ونداد

!به حال دفاع ياست وا دهنرکردهیبگو هیثان کیسالم را در  کیاگر . بکند خواهدیهم م یفکر کرد چه دفاع بلوط
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؟یواقعا؟ چرا به من نگفت: را کنار زد وگفت فکرش

خوب مگه برات مهمه؟:  ونداد

...يزیچ هیفقط ... نه اصال: گفت یدرهم ي افهیبا ق بلوط

؟یچ:ونداد

....بدونه يزیمن و تو چ ياز رابطه  یدوست ندارم کس:  بلوط

اصال دوست ندارم ... که هست یهرچ: گفت ظیهست را به زبا ن اورد و بلوط با غ يمن و تو اصال رابطه ا نیمگه ب يتکرار يجمله  ونداد

....بعد از طالق از تو رو از دست بدم يشانس ها

.شد ادهیز کرد و با سرعت پرا با نیدر ماش و

.ترسناك بود یسرخ ونداد کم ي چهره

.مورد نیدر ا حداقل

نباشد  نکهیو احتمال ا ستیاستادش ن نکهیاما ا دانستینم یخوب ي دهیمجبور بود حضور او را تحمل کند را اصال ا نکهیاز ا.دانشگاه شد وارد

.گذاشتیم یباق يشکر يوقت جا چیه

.نشست يا یصندل يد کالس مخصوصه شد و روتوجه به چارتش وار با

.... که ته کنج کالس نشسته بودند هم سن خودش يبزرگسال بودند و چند دختر يادیدو نفر ز یکی. به جو کالس انداخت یاجمال ینگاه

.ندا شت ییباال یروابط اجتماع. شدیقدم نم شیخودش پ ییاغاز اشنا يوقت برا چیه

...بود نییو سرش پا کردیجا به جا م فشیگذاشت و ان را در ک لنتیرا سا لشیموبا کهیحال در

.سرش را بلند کرد ییاشنا يبم و مردانه  يصدا با

ن؟ییخانم وارسته شما-

.سرش را بلند کرد ییاشنا يبم و مردانه  يصدا با

ن؟ییخانم وارسته شما-

 يچرم به دست داشت با چشمها فیک کی کهیدر حال یار مشکو شلو يسورمه ا راهنیبا قامت بلند و پ یپسر جوان... را بلند کرد سرش

 یمشک يو صورت گرد و موها یقلم ینیاش را پر کرده بودند با ب یشانیمتوسط که کم فاصله با چشمانش سطح پ يو ابروها رهیت يقهوه ا

.کردینگاهش م یبه او زل زده بود و با لبخند جذاب

...امد  ادشی... اما... نبود یاک یلیخ

...سالم حال شما:زد وگفت ي خندلب

د؟یهست دیجد يورود... نمیبب نجایتوقع نداشتم شما رو ا: زد وگفت يجوان لبخند پسر

...بله:  بلوط

درسته؟ گهید یمعدن یمیش:جوان پسر

...ادتونهیچه خوب : بلوط
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...وندیم ادمی نهایاز ا شتریدر خدمتتون نبودم وگرنه ب شتریترم ب هیکه  فیح: پسرجوان

... دیگرفت یانتقال ادمهیبله : وگفت دیخند بلوط

؟یاسمم رو چ: جوان پسر

...فرزام بود لتونیفکر کنم فام: فکرکرد وگفت یکم بلوط

...اسمم فرزام بود: زد و گفت يلبخند فرزام

...ستین ادمی ياون اصل کار کنمیفکر م یهرچ: و گفت دیخند بلوط

مه؟یلیفام ياصل کار ؟يجد: کرد وگفت زیرا ر شیچشمها فرزام

...فرزام فرمنش... اومد ادمی: بلوط

...ومدینم ادتیکاش : اهسته گفت فرزام

...نگفت يزیزد و چ يلبخند زیر بلوط

...میامسال قسمته که ارشد وباهم بگذرون گهیفکر کنم د: فرزام

...ادیب شیپ یتا چ: را باال داد وگفت شیابرو يتا کی بلوط

....يبهترم شد... چیکه ه يندار یفرق چیه شیپ با چهار سال: فرزام

...يفرق نکرد ادیشما هم ز... گفت شهیم يا: بلوط

...يشد یشما؟ رسم:با تعجب گفت فرزام

...از کجا نشات گرفت نیبب: بلوط

از کجا؟: گفت يوار طنتیبا اخم ش فرزام

...ادیم ادتی یفکر کن: بلوط

...یچونیپیهنوزم م: و گفت دیخند فرزام

...ترك عادت موجب مرضه: بلوط

...یخسته نش نیبش... برادر یگرفت سیوار: و بلوط گفت دیخند فرزام

....یشیبلوط عوض نم: وگفت دیبلند بلند خند فرزام

...شنیعوض و که همه م... نشم یدعا کن عوض: بلوط

خوب از بچه ها چه خبر؟: نشست وگفت یصندل کی يبلوط رو يدرست در راستا فرزام

...ترم دو از همشون جدا شدم: باال انداخت وگفت يشانه ا بلوط

چطور؟... ول يا: فرزام

...شمینم یمیصم یبا کس ادیکه ز یدونیم: بلوط

...دمیترم فهم هیو تو همون  زیهمه چ... بله بله: فرزام

...یشناسیخانم و م نیمحمد رضا ا: که کنارش نشست گفت يزد و فرزام به پسر يلبخند بلوط
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.وبم محمد رضا را دراورد رینگاه ز کیزد و در  يلبخند بلوط

.و نسبتا خرس بود تپل

 ي قهیکه از دیسف ریزنج کیداشت و  يپرفسور شیر کیصورتش . دادینشان م شتریشده بود و سنش را ب یجو گندم قهیدر شق شیموها

.زده بود رونیب دشیسف

.گذاشتن نداشت شینما يدر صورتش برا يفاخر زیبود و چ یو ابرو مشک چشم

.سالم عرض شد:زد وگفت يرضا با دقت به بلوط نگاه کرد ولبخند محمد

.دیمقنعه اش را جلو کش یاراده کم یاو ب ي رهیاز نگاه خ بلوط

نه چطور؟: رضا رو به فرزام گفت محمد

....ماشنات کرد شونیبا ا... دانشگاه يبار اومد هی... که بودم رازیش... ستین ادتی: فرزام

...گریج نیچه برسه به ا: گوش فرزام گفت ریو ز... مونهینم ادمی نمیمن مامانمم دو روز نب.... يول کن جان فر: رضا محمد

.ساکت شدند یهمگ یسال انیزد وخواست سر بحث را با بلوط باز کند که با ورود استاد م شیبه پهلو يسقلمه ا فرزام

.گذشته بود ياز سنشان جفنگ باز گرید

گذاشته  یدانشگاه دیجد يکه هجده ساله بود و تازه پا به عرصه  یوقت. بود دهیپر کش شیوذهنش به چند سال پ کردیبه استاد نگاه م بلوط

.بود

...!بود که با او حرف زد و  يپسر نیاول فرزام

...!بود که با او حرف زد و  يپسر نیاول فرزام

که  یکس نیاول... نطوریفرزام هم هم. احساسات نشود ریوقت درگ چیوقع ها انقدربچه بود که ههرچند ان م. که با او اشنا شد يپسر نیاول

هم که اسمش را  یکیبا ان ... با او باشد  یوقت پر کن يبود که برا یکوروش هم ادم... بود  نیبه او اجازه داد تا ابراز عشق کند شرو

که  ییبود از همان ها یواقعا جوان جذاب. بود نیاش شرو یفرد زندگ نیتر يدبود اشنا شده بود که خوش بگذراند اما ج هفراموش کرد

پخ کند وا  يبرا ینبود که تا کس یمثل ونداد دم دست گذاشتیمحل نم یپسر غد و مغرور که به هرکس کی. را داشت شیارزو شهیبلوط هم

!که شوهرش دادند کردیم یتازه داشت جوان.. .ندیکه بب رفتیپذ دنیاو را به عنوان د نیکرد تا شرو یبلوط خودکش... بدهد

...نامه و ارث و پسرعمو بود تیوص یشور هرچ مرده

.دادیگوش م انسالیو به سخنان ان مرد م دیکش یاه

خانم وارسته؟ ای... خوب بلو ط خانم: وگفت دیکه فرزام جلو پر دیبه اتمام رس کالسش

...بلوط ... کدوم چیه: زد وگفت يلبخند بلوط

....بهت زنگ زدم  یلیاومدم تهران خ نکهیبعد از ا: تر شد وگفت قیلبخندش عم امفرز

...و ازم زدن میگوش: بلوط

...میاز هم باش خبریبا هم جور شد که چهار سال ب زیا نگار همه چ:فرزام

....دیشا: بلوط
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.به محمد رضا گفت تا برود و دورش را خلوت کند يبا اشاره ا فرزام

در دانشگاه انقدر ها هم  یقبول دیبود که فهم روزید نیانگار هم. چقدر زود گذشت...  کردیو فکر م داشتیسته قدم بر مفرزام اه کنار

.ستیسخت ن

؟يازدواج کرد:وفرزام گفت دیکش یاه

.فرزام دو قدم از او جلو زد.ستادیخورد و ا يا کهیسوال  نیا با

شد؟ یچ: و گفت ستادیهست او هم ا یکنارش خال یکس يشد جا متوجه

...یچیهان؟ ه:  بلوط

؟یتو چ: مکث گفت یکم با

....دهیبه ما زن م یک... نه بابا : فرزام

...یارشد تهران قبول بش ومدیبهت نم... خوب چه خبر: زد وگفت يلبخند سرد بلوط

ومدم؟یخنگ بنظر م نقدریا: فرزام

...یتا قسمت یخوب کم یول.... نینه همچ: وگفت دیخند بلوط

...ترم هم معدلم خوب شد هیخوبه همون ... قبول شدم يسراسر رازیمنه که ش ریتقص: وگفت دیهم خند رزامف

درسته؟... نه بهتر از من:  بلوط

...دیبود نیبهتر شهیشما هم... قایدق: فرزام

...بر منکرش لعنت:نازك کرد وگفت یپشت چشم بلوط

...بشمار: فرزام

 کردیوانمود م ای ومدیم افهیق یبود کل يا گهیهر کس د.... يخوشحالم که هنوزم همون اخالق و دار یلیخ: سکوت کر د وفرزام گفت بلوط

....ستین ادشی

...ستمین ينطوریبه نفعته که من ا: بلوط

...دزد نبره تویکه باز گوش یشمارتو داشته باشم؟ البته بشرط تونمیم... خوشحالم هستم..  قایدق: زد وگفت يلبخند فرزام

 ونیکه همه شان پاپ دیجد يامد و چند دختر جوان و با مدل مقنعه ها یم نییباشد که متوجه وندادشد که از پله ها پا دیخواست بگو بلوط

روز اول دانشگاه چه جو  کردیکه فکر م دیخندیانقدر بلند بلند م یکی. سرشان داشتند دور ونداد را گرفته بودند يباال یعجق وجق يها

!يا یمیصم

...!اما  زدیدارش حرف م دیبا انها با همان لحن تشد تیونداد با جد چندهر

...شماره اش را گفت  يبه تند بلوط

...کردم  ویس یول... چه تند : گفت فرزام

رد  يکه او متوجه او شود به تند يطور يبارز يونداد با چشم غره  ينثارش کرد و از جلو یفعلن.... دوم فرزام نشد يمتوجه جمله  بلوط

.شد
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رد  يکه او متوجه او شود به تند يطور يبارز يونداد با چشم غره  ينثارش کرد و از جلو یفعلن.... دوم فرزام نشد يمتوجه جمله  بلوط

.شد

.رفتیسمت محوطه م به

...دیایبه دنبالش ب یانتظار داشت کس دیلحظه به عقب چرخ کی

.کردینگاه م رشیبه تصو نهیدر ا. حرکت کرد باال اندا خت و به سمت بوفه يشانه ا يدیق یب با

.رنگ زد شیبه گونه ها یگونه اش را دراورد و کم رژ

.را باال بدهد متنفر بود شیموها نکهیا از

.ختیصورتش ر يرا رو شیدست برد و موها. دهد یازا نکه هست نشان م شتریسنش را ب کردیم حس

.امد یاش تا چانه اش م يبلند

از ابرو برداشتن و رنگ کردن و ... ان هم به چند منظور رفتیم شگاهیبه ارا دیبا. هم خورد ان را به شکل قبل دراوردب شیاز موها حالش

!وفرنچ ناخن کوریو مان کوریو پد ونیالسیتا اپ. موگرفته بود یکوتاه

 يو با ال ك زدن بجا شدندیم یالله شهیامدند هم یدر نم یوقت خدا مربع چیه شیاما ناخن ها. فیبودند وظر دهیکش شیدستها هرچند

فقط بلد بود انها را  شدیخودش هم که دست به کار م. شدیجادوگر شهر از م هیشب شیدستها ندیایو اراسته به نظر ب کیش شیناخن ها نکهیا

.وجه مسلط نبود چیکند بخصوص دست چپش را که به ه راز ان که هست بد ت

.کالس نداشت شتریدوازده ب تا

.شدیم یبرود عال شگاهیو به دنبال ارا چاندیبپرا  ونداد

.خندان بدجور وسوسه کننده بود دیچهره سازان س نام

...کند میاش را ترم افهیداشت به همان جا برود و ق دوست

.اش را دراورد یگوش

.ونداد را گرفت ي شماره

.بود ندهیتلفن نش يرا تا به حال از پا شیصدا

بله؟: ونداد

اد؟وند: شک گفت با

جانم ؟: ونداد

؟یشناخت: حرص گفت با

...نه: ونداد

.هم بلد بود ریپس جان گفتن به غ. ستین ایبا حجب وح دهدیجبند و ان طور که نشان م یکه او هم سر وگوشش م دانستیم

د؟یر گرفتدر نظ يترم چه نمره ا مین ياستاد شما برا: امد که گفت يدختر يمثل فحش نثارش کند که صدا يزیخواست چ بلوط

.گفت اما بلوط متوجه جوابش نشده بود يا یلحظه گوش کی ونداد
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.را در نظر گرفته است یترم چه رقم مین ينمره  ياش را در گوشش گذاشته بود تا بداند که ونداد برا يانرژ تمام

.و با خودش فکر کرد چه مرگش شده است دیکش یاخر پوف دست

؟یبلوط هست: ونداد

.تشناخیاو را م پس

بله؟-

اومده؟ شیپ یشده؟ مشکل یچ چ یچ... جانم: ونداد

...خونه رمیمن خودم م... منتظرم نباش... نه: بلوط

؟يبلد: ونداد

...رمیگیاژانس م: بلوط

گه؟یامر د... زمیب ب ب باشه عز: ونداد

...ندارم: را طبق عادت باال داد وگفت شیابرو يتا کی بلوط

ازادم؟: ونداد

...اره: بلوط

روز اول خ خّ خوب بود؟: ونداد

...اره: بلوط

...يایدر م یاز کسل... خوشحالم: ونداد

.خوب خداحافظ: وگفت دیکش یقینفس عم بلوط

بلوط؟؟؟: گفت عیسر ونداد

بله؟: بلوط

باشه؟... نشو یسوار ش ش ش شخص... ها يریآژانس بگ... مراقب خّ خّ خّ خودت باش: ونداد

؟يندار يکار.. .خوب یلیخ: بلوط

...تلفن ونداد است يرفت پا ادشیلحظه  کیبود انگار  يا شهیوکل يتکرار سوالش

بود که حتا ان را به کوروش هم  یتلفن يدر مکالمه  يا شهیحرف کل کیبلوط فقط  يونداد هزار معنا داشت وبرا يبرا يندار يکار

!!!گفتیم

.از جانب بلوط قطع شد تماس

.پرت کرد و ونداد با لبخند فکر کرد هزاران کار با همسرش دارد فشیاش را در ک یکر کردن گوشلحظه ف کیبدون  بلوط

.پرت کرد و ونداد با لبخند فکر کرد هزاران کار با همسرش دارد فشیاش را در ک یلحظه فکر کردن گوش کیبدون  بلوط

سوار اژانس شدو به همان مقصد . نداشتند ریمکان ها نظ نیت اخدا را شکر دختر ها در شناخ. در بوفه پرسان پرسان ادرس را گرفت بلوط

.حرکت کرد
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.دیروز پر تنش به خانه رس کیساعت سه بعد از ظهر بعد از  ونداد

برخورد کرده بود که  يحداقل انقدر جد. نبود نطوریا شیرو يپشت سرش حرف بزنند اما جلو دیبد هم نبود شا یلیخالف تصورش خ بر

.ندازندیاستاد جوان وتازه کار را دست ب دیتشان امده بود که نباهمه حساب کار دس

.در تعجب بود دادندیاز دختر ها دنبالش راه افتاده بودند و مثال داشتند نخ م یلیکه در دستش بود خ يبا وجود حلقه ا نکهیا از

.انداخت یوقت ان را به دست نم چیکه ه بلوط بود يحک شده بود درست مثل حلقه  شیدرخشنده رو نینگ کیاش که  ینیپالت ي حلقه

.زند یم ادیوفکر کرد نبودنش در خانه فر دیکش یاه

.صرف کرده بود يزیغذا خوردن نداشت در دانشگاه چ ي حوصله

عطر به خودش زد و قامت گرفت تا  یکم. کرد ضیتعو دیشرت اسپرت سف یت کیو  یذغال نیج کیرا با  شیحمام رفت و لباس ها به

.اوردیا به جا بنمازش ر

.حوصله اش سر رفته بود. چهار بود ساعت

...در خانه زد یگشت

.بود جرات پا گذاشتن به انجا را نداشت یوقت. اتاق بلوط را باز کرد در

دند بو زانیبلوط در ان مرتب او يکه درش باز بود و لباس ها يواریکمد د. پر کرده بود دیکنسول سف زیم کیتخت دونفره و  کیرا  اتاق

.کنار تخت قرار داشت يزیم يلپتاپش که رو... 

.قاب عکس چهار نفره از خانواده اش کیو . عروسک بچه که پستونک در دهانش بود کی

...دیخندیم قیدرا نجا عم بلوط

ه کرده بود و چانه برنا دستش را دور گردن بلوط حلق.گذاشته بود شیاش را به نما ي دیمروار يلب زده بود و دندان ها يبه پهنا يلبخند

.سر او گذاشته بود ياش را رو

.خانم و بهرام هم دو طرف بلوط نشسته بودند حانیر

که مدام در حال بحث  یبا بلوط زدیبرق م يکه از شاد ییوچشمها قیعکس با ان لبخند عم نیبلوط در ا. دندیرس یبه نظر م يشاد ي خانواده

.و دعوا بود فرق داشت

!اما حاال.... شاد بود...  دیخندیم دیدیعکس م نیکه در ا یبلوط نیا

تختش مچاله شده بود  يبلوط را که نا مرتب رو یاز جا بلند شد و رو تخت. گذاشت شیداد و قاب عکس را سر جا رونیب نیرا سنگ نفسش

.را مرتب کرد 

.کنسول گذاشت انجا به نظرش بهتر بود زیم يعکس را رو قاب

.ستیانجا مناسب ن شیهم باشد که به نظر ونداد ان قاب عکس جا نیفکر ا کندیپخش و پال م را یخانگ ينمایبلوط س یوقت

.اتاق خارج شد از

.بلوط را گرفت لیموبا يتلفن را برداشت و شماره  یگوش

!قطع کن دهدیگفت مشترك جواب نم یمخابرات زن ياز ده بوق در اخر ازسو بعد
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.در خانه با بهنوش تنها باشد انویپ سیتدر ياصال دوست نداشت برا. دیایتا ساعت پنج ب کردیخدا خدا م. شد رهیو به ساعت خ دیکش یاه

.کردیمدت به ساعت نگاه م تمام

.شدیدامن زده م یسر رفتن حوصله وکسل نیبه ا شتریکردبیکه ماهواره پخش م يهند لمیف دنیبا د... اش سر رفته بود حوصله

.بهنوش اه از نهادش بلند شد دنیبا د. بلوط باشد کردیخدا م زنگ خدا يبا صدا. خواستیم يچا دلش

...نه ایجواب بدهد  دانستینم

.را زد و بهنوش وارد مجتمع شد فونیاخر ا دست

.بکند دیداشت بداند چه کار با یمرغ سر کنده سع مثل

.ربع به پنج بود کی ساعت

.خانه را باز کرد در

...ونداد وارسته ... پرفسور ستیمیش... تاد گران قدر و ارجمندسالم بر اس: وارد خانه شد وگفت بهنوش

....يخّ خّ خّ خوش اومد... سالم: زد وگفت يبا استرس لبخند ونداد

ارم؟یکفشامو درب: دیپاشنه بلندش واردشده بود با لبخند پرس يبا کفش ها بهنوش

....یهر جور راحت: گفت یبا لحن ارام... نه دینشد بگو شیرو ونداد

.همانجور که داخل شده بود راحت بود بهنوش

بلوط کجاست؟: تعجب گفت با

؟يخوریم م م م ییچا هی نیبش...  ادیم: ونداد

تونم؟یکجا م.. ارمیفعال بذار من مانتومو در ب: بهنوش

.به اتاق بلوط اشاره کرد ونداد

.پارکت تلق تلق کنان وارد اتاق شد يرو شیبا کفش ها بهنوش

 يموها. نداشت یشیارا چیصورتش ه. بود دهیپوش يسورمه ا نیکوتاه بود و شلوار ج نیکه است یمشک يبلوز ساده ... بعد امد قهیدق ده

 يبود و لبها زیو ت یلیچانه اش مستط.داشت یاش همخوان يقهو ه ا ي دهیو چشمان درشت و کش یگوشت ینیلختش با ب یمشک يمصر

.دیبخش یبه صورتش م تیجذاب ندیخند نیحداشت که  یبرجسته و خوش فرم

.هفده هجده ساله بود يلحنش مثل دخترها.. ساله است  24 23دختر  کیو بچگانه بود انگار نه انگار که  غیج یفقط کم شیصدا

ت او را که روز تولد ارسالن صور یگرفته بود تا وقت شیاز دست دادن ها. داشت که از همان روز اول ونداد با ان اشنا بود یبخصوص یراحت

بزرگ شده بود و بخاطر کار  شیدر اتر یکه تا دوازده سالگ يبه هر حال دختر. کنار امده بود شیبعد از شش سال با اخالق ها... دیبوس

.بود یمسلما دختر راحت گذراندیم شیامده بود و هر سه ماه تابستان در اتر رانیبه ا کبارهیپدرش 

.کردینگاه مبا شوق و ذوق داشت به دکور خانه  بهنوش

.کردیبا شوق و ذوق داشت به دکور خانه نگاه م بهنوش
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تو  هییچا نمیا... یییا... است ونداد قهیخوش سل یلیبلوط خ: انداخت گفت گرشید يپا يرا رو شیرا برداشت وپا شیکه فنجان چا یحال در

؟ياوردیقهوه م هی... یختیر

....نیسر تمر میبر دیزود باش با... کنبا م م م من بحث ن نقدریا... خوبه خوبه: ونداد

...بره  نییاز گلوم پا ییچا نیبذار ا... خوب یلیخ... بد اخالق: بهنوش

چ چ چ چه خبرا؟: را عقب فرستاد وگفت شیموها ونداد

با دانشجو هات؟ چطوربودن؟ يایکنارب یتو چه خبر؟امروز چطور بود؟ تونست... ستین يخبر... یسالمت: بهنوش

.کردمیبود که ف ف ف فکرشو م يزیاما ب ب ب بهتر ازاون چ... همشون بچه و لوس : دوندا

بلوطم تو همون دانشگاهه درسته؟ ست؟ین... هیکه عال نیا: بهنوش

..اره: ونداد

....يپس هواشو دار.... خوبه: بهنوش

.زد و سکوت کرد يپوزخند ونداد

...و بهت بگم ي زیچ هیباشه  ادمی یراست... اوه: ورد وگفتاز خودش درا يصدا يزیچ ياور ادیبا  بهنوش

؟یچ: را باالداد وگفت شیابروها ونداد

...گمیبعد بهت م ادیحاال بذار بلوطم ب: بهنوش

....پاشو که کالس شروع شد: برگرداند وگفت ینیرا به س شیتکان داد و چا يسر ونداد

...استاد شهیاطاعت م: بهنوش

؟يآکبند: شست و گفتن انویپشت پ ونداد

...گهیپنج خط حامل و بلدم د گهید: بهنوش

....خوبه: ونداد

..دادن حیکرد به توض وشروع

هست؟ یقیبلوط اهل موس:وگفت دیکالمش پر انیم بهنوش

...دونمینم:  ونداد

زنته؟: بهنوش

؟يمگه ش ش ش شک دار: ونداد

؟يدیحاال ازش نپرس که چطور تا نهیمنظورم ا... نه: و گفت دیخند بهنوش

...وقت نشده: ونداد

...یکه نگاش کن نهیا یکنیکه م يبس که خوشگله فکر کنم تنها کار: گفت یبا شوخ بهنوش

 غیزنه با ج هیروز  هی... يریبگ هیجوك برات بگم روح هی یراست يوا... يهم دار يچه دل پر درد: وبهنوش با خنده گفت دیکش یاه ونداد

...سوسک یییواوو: گهیبه شوهرش م
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...تو سرش ینکوبون ییوقت با دمپا هی: گهیم شوهرش

واه چرا؟: گهیم زنش

...!از کنارش رد شو از صد تا فحش براش بدتره یمحل یبا ب: گهیم شوهرش

ترسن؟ یک مواقعا خّ خّ خّ خانما چرا از سوس.. ب ب ب بلوط رفت رو مبل... هم سوسک اومده بود شیچند وقت پ: با خنده گفت ونداد

ش؟یبابا تو که نکشت يا... نیواسه ا.... هیهیموجود کر یلیچون خ: بهنوش

کردم؟یم کاریپس چ: ونداد

....از صد تا فحش بدتر بود يکردیم یمحل یبهش ب: بهنوش

رفتار کنم؟ يبا مورچه ها چ چ چ چطور: وگفت دیخند ونداد

چطور؟: بهنوش

...س س سه ترسیاز مورچه م:  ونداد

؟یگیم يجد:  بهنوش

...باور کن: ونداد

...نازن یلیمورچه ها که خ.... يوا: بهنوش

...نه از نظر بلوط:ونداد

و بهنوش هم که  دیو ونداد از لحنش خند... ترسهیم ییتصور کنم بلوط با اون قدش از مورچه به اون کوچولو تونمینم: با خنده گفت بهنوش

.دیخندینزده م

.ادیاصوال از حشرات خوشم نم: تگف یشخص سوم يصدا

...از جا بلند شد خیبود س ستادهیدر ا يبلوط که جلو دنیبا د ونداد

.ادیاصوال از حشرات خوشم نم: گفت یشخص سوم يصدا

...از جا بلند شد خیبود س ستادهیدر ا يبلوط که جلو دنیبا د ونداد

ت چطوره؟حال... سالم بلوط جون:باز به سمتش رفت وگفت يبا رو بهنوش

...سالم: که بلوط تنها دستش را به سمتش دراز کرد وگفت ردیدر اغوشش بگ خواست

؟یخوب: و دستش را فشرد وگفت دیلبخندش از عمق به سطح رس بهنوش

!با کفش؟: لب زمزمه کرد  ریز... ممنون: نگاه کرد وگفت شیبه کفش ها بلوط

...نداره يرادیونداد گفت ا: تند گفت بهنوش

.کردیراحت او را ونداد صدا م چقدر

توجه به نگاه  یبدون توجه به حضور ونداد که خشکش زده بود و ب... ارامش را بشنود يتوقع نداشت ناله ... شد  رهیبه بهنوش خ ینیب زیر با

.به اتاق رفت و در رابست و... دهینم تیاهم زایچ یلیونداد اصوال به خ... اریلطفا درش ب: شده بود بلند گفت رهیاو که به خودش خ نیسنگ

...میشروع ك ك کن نیبش: رو به بهنوش گفت یو با کالفگ دیکش یقینفس عم ونداد
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...فکرکنم ناراحت شد: در گذاشت وگفت يرا دراورد و جلو شیکفش ها بهنوش

.بلوط بودواقعا ... یاب یوچشمان یکمان يو ابروها یفندوق يدختربا موها نیبود که ا نیهنوز در فکر ا ونداد

.و به او نگاه کند ستدیداشت تا صبح هما ن جا با دوست

.امد رونیبعد بلوط از اتاق ب یقیدقا

شما رو تخت منه؟ يمانتو: به سمت اشپزخانه رفت وگفت. بود دهیپوش یخی یاب نیج کیو  یشرت جذب مشک یت کی

....بلوط جون دیاگه ناراحت شد خوامیمعذرت م.. .کرد اونجا لباسمو عوض کنم مییونداد راهنما: زدو گفت يلبخند بهنوش

.زدیحرف م یچرا با بلوط رسم دیهم نفهم خودش

.نداره يرادینه ا... اهان: خشک گفت یرا باال داد وبا لحن خاص شیابرو يتا کیانداخت و  یبه ونداد نگاه بلوط

.دوست نداشت از او چشم بردارد ونداد

.کردیدر اشپزخانه معلوم نبود چه م بلوط

.استارت کار الزم بود يکه برا گرید يزهایچ یلیطرز نشستن و خ... ساز و نواختن را بفهماند ي هیداشت به بهنوش مفهوم اول یسع ونداد

.بلوط باعث شد به سمت اشپزخانه هجوم ببرد غیج يصدا

شده؟ یچ: دیپرس ینگران با

...فکر کردم سوسکه: وگفت دیکش یبرداشت و پوف نیزم يرا از رو يدگمه ا بلوط

...میکرد یافق ينطوریما کل حشرات خونه رو ا... خوبن یلیاونا خ... فرشه ریز يقرص ها هست برا يسر هی: گفت ییرایاز پذ بهنوش

... زهیت شیفکر کرد واقعا گوش ها بلوط

تزشو راجع به  ینارشون رد شد نه؟ راستاز ک یتفاوت یبا ب دیسوسکا با يبرا: گفت ياهسته ا يشدوبا صدا رهیونداد خ يبه چشمها بلوط

باشه؟... مورچه ها هم بپرس

..ازح ح ح حرفامون مینداشت يبلوط جان ما م م م منظور: گفت یبا کالفگ ونداد

ه کوتاه کرد ياش را که کرنر یخوش رنگ فندق يموها ییبایو با حرکت ز ؟یاک.... ستیاصال برام مهم ن: وگفت دیکالمش پر انیم بلوط

.قبل از خروج از اشپزخانه از فرصت استفاده کرد.چشمش کنار زد يامدند و از جلو یتر از گوشش م نییبود طولش تا پا

؟يبود شگاهیاّ اّ اّ ارا... يچ چ چ چقدر خوشگل شد: گفت یمهربان با

.محلش نگذاشت و به به اتاق رفت بلوط

... سر بهنوش را ببرد تخواسیونداد م.بچگانه تر و جذاب تر شده بود صورتش

...سر بهنوش را ببرد خواستیونداد م.بچگانه تر و جذاب تر شده بود صورتش

.بود ستادهیدر اتاق ا پشت

.تخت نشست يرو یکالفگ با

.حدسش درست بود بهنوش از انجا رفته بود.بسته شدن در از اتاق خارج شد يصدا با

روز اول چطور بود؟ ؟یکجا رفتکن  فیت ت ت تعر ایب: با لبخند گفت ونداد
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نشست و او را با  یلعنت شده حاال م. با او داشته باشد یدرست و حساب يدعوا کیانقدر دوست داشت . کرد یچپ چپ نگاهش م بلوط

انداخت؟ یبهنوش دست م

ا مسخره اش کند؟ واقعا؟ناشنو يپسر اکله  کیبود که  دهیرس ییحاال کارش به جا... دایان سرش نا پ اوردیبه سرش ب ییبال چنان

..حال ب ب ببخش نیبا ا... نبوده نطوریا... متیمن و بهنوش دست انداخت یکنیبلوط اگه ف ف ف فکر م: زد وگفت يلبخند ونداد

.بزند که منصرف شد یخواست حرف بلوط

مهم بودند که بخواهد بخاطرش با  شیرفهابحث داشت نه انقدر بهنوش و ح ينه حوصله .دیبگو خواستیچه م... گریکرده بود د یعذرخواه

.... کردیوضع فرق م کردینم یاگر ونداد عذرخواه دیشا...  دیایکم هم او کوتاه ب هی گرید دادیم حیترج... به جهنم. ونداد بحث و جدل کند

لعنت به هر .سبت شوهرش بودکه بال ن یدوست دم دست کی! کرد؟ شدیچه م گریبود د یدم دست...  کندیم یعذرخواه عیسر نقدریاما او ا

...یچه ازدواج مصلحت

رون؟یب میبر يدوست دار: برود که ونداد گفت ییخواست به دستشو بلوط

کجا مثال؟: باال انداخت وگفت يشانه ا بلوط

...يه ه ه هر جا بخوا: باز شد وگفت ششین ونداد

...يشهر باز:رو هوا گفت بلوط

...قبول:گفت یمثل بل گرفتن در وسط ونداد

...هرچند االن زوده: را باال داد  شیابرو يتا کی بلوط

خوبه؟... اونجا میریش ش ش شامم م: ونداد

.سرش را تکان داد یبه عالمت معمول بلوط

...بزنم یچرت هی رمیمن م: بلوط

....زمیباشه عزّ ز ز ز: ونداد

**************************

***************************************

.خوردیبه گوشش م انویپ يصدا

.بود یموزون و قشنگ ينوا

ه؟یچ... احساسم يآخه خبر ندار// تو نازم  یخوابیچقدر آروم م ،يوا

ه؟یدل بش دادم، ک اونکه

خوابمیو نه م یشمینه پ//  تابمیب تویچقدر امشب ب! يبازم، وا یخواب

بازم یامشب خواب// هرشب مست و خرابم  مثله

شنیم ییایبگو لحظه هام رو// من؟  یب ییسرده کجا درچق

هم یب ییایدن هی میسازیباهم م// تو دوباره، مثله ستاره  يایم
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تا صبح از تو بگم خوامیم// بازم شب شد و من  ،يوا

بسته بخند يپس با چشا// از تو دلم  يرینم بدون

من یب يبهم نر يتو قول داد// نه؟  يدیاشکامو ند یگیم

وونتمیبدون د// شب  يپریاز خوابت م یوقت

من یب يبهم نر يتو قول داد// نه؟  يدیاشکامو ند یگیم

وونتمیبدون د// شب  يپریاز خوابت م یوقت

..نشسته بود  انویونداد که پشت پ دنیباد. در را باز کرد.. .. همچنان ادامه داشت انویپ يبم و مردانه خاموش شد نوا يصدا

.دوباره شروع کرد زد و يلبخند ونداد

.داشت یگرم يصدا

...خواب است کردیفکر م بلوط

:گرمش بلوط را مهمان کرد يدوباره با نوا ونداد

شدم از تو اون لحن چشمات خسته

باز يگردیم یشدم دنبال چ خسته

منم اون ادم بده یهمش ثابت کن يخوایم

یگیقبول تو راست م باشه

هام رو پس بده خاطره

ستین برام مهم گهید

که اومد به سرم یچ هر

...

من بدم یگینم مگه

تو شیاز پ رمیم دارم

همتون خسته شدم از

آدم خوبه نیشد همه

که اون آدم بده منم

شدم خسته

دلت غصه نخور واسه

من يبه جا ادیم یکی

تموم آرزوت شهیم

نترس! منو  رهیم ادتی
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...میام م م ماده شو بر: زد وگفت يلبخند ونداد

بود ستادهیهنوز ا وطبل

.کردیتعجب به او نگاه م با

؟يبر یخواستینم يشهر باز:زدو گفت يلبخند ونداد

...شمیاالن اماده م:مکث از بهت درامد و گفت  یبا کم کردینگاهش م رهیخ رهیهنوز خ بلوط

 دیلنگ یاب؟ونداد که در حرف زدن مخو ایاست  داریب کردیفکر م... کردیخودش انتخاب م يمناسب برا يمانتو کیکه داشت  یحال در

...یقیبلند موس يقطعه  کیبه حال خواندن  يوا

.کند شیداشت تا ارا یبیعج لیم. صورتش نگاه کرد به

.نشست و دست به کار شد نهیا زیم پشت

.تر کرد دهیو کش دیپشت چشمش را با خط چشم کش... پر پشت کرد  ملیرا با ر شیها مژه

.کرد لیرا تکم ششیرنگ ارا یو برق لب ب یمات مس بژ و رژ لب يگونه  رژ

 نیج. داشت ست کرد ییو کمر بند سگک طال ییکرم دور طال ياش که دگمه ها زهییاش را با مانتو کتان پا ییکرم ساتن دور طال يروسر

خنزل  یبود را برداشت و کمبود که همراه خودش اورده  رازیش ياش را که از فراورده ها یچرم مشک یورن فیو ک دیاش را پوش یذغال

.شانه خوش فرم بماند يشود و رو نیگتا سن ختیپنزل داخلش ر

خودش را برانداز  نهیدور در ا کی. اش را هم از کمد برداشت یپاشنه تخت ورن يکفش ها... ختیصورتش ر يطرفه رو کیرا  شیموها

.کرد و از اتاق خارج شد

... دیچرخ یدور خودش م ییرایدر پذ ونداد

.شد رهیبه او خ بلوط

اصال چه . بپوشد یشرت جذب را کس یامد ان ت یهرچند بدش م. بود کلیخوش ه يادیز یذغال نیجذب اسپرت و ج یشرت طوس یان ت با

را به رخ  گرشید يزهایچ گفتیراست م یلیخ!!! جلب توجه يرا به رخ بکشد برا شیها چهیعضالت و ماه نطوریداشت که ونداد ا یمعن

... نه ایاو هست  پیدوست داشت بداند که نوع پوشش او درخور ت دیشا. اش با دقت نگاه کرد افهیق بهرفت و  يچشم غره ا.. ! دیکشیم

دخترك چقدر سر تر است و چقدر احمق است که با  دیبگو یراه رفتن اصال دوست نداشت کس نیاما ح دانستینم يزیاز او چ یحداقل کس

. شد رهیو صاف بود خ غیکه شش ت یشده بودند و صورت تیکه به سمت باال هدا ییموهاو به  دیکش یاه... ودریکنار او راه م يا افهیق نیچن

.خوب است دینسبتا بگو توانستیم... خوب  یعنی. بدك نبود

.ادامه داشت قهیکه تا سمت شق دهیمردانه و کش. را برنداشته بود اما خوش مدل بودند شیابروها

.زدیم ییبه طال شیچند تا از تار موها یحت... یوفندق ییخرما نیب يزیچ...  رهیت يوه اقه يوموها یعسل يچشمها

.کرد يتک سرفه ا! اصال چه مرگش شده بود. هم زشت بود یلیخ... وجه چیبه ه.. نه! جذاب؟... گندمگون و پوست

.ودکه بلوط کالفه شده ب کردیانقدر با ذوق نگاهش م بایتقر.... به او نگاه کرد ونداد

؟یگشتیم یدنبال چ: بلوط
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...ردیاو بم يبرا دادیحاال خودش به خودش حق م. گفتن نداشت يبرا یانقدر در هپروت بود که اصال حرف. نگفت يزیچ ونداد

....ادینشو خوشم نم رهیخ ينطوریمگه نگفتم ا: با اخم گفت بلوط

 زینه با ه کردینگاهش م نیدر ذوقش خورد داشت با تحس...! داشت  ییبلوط هم خواسته ها. ندیاو رانب توانستینم کردیهرچه م شد؟یم مگر

!يباز

...مثل ف ف ف فرشته ها... يخوشگل ش ش ش شد یلیخ: بود گفت جانشیه يلبخند که ته مانده  با

؟یگشتیم یحاال دنبال چ.... دونمیم: را باال داد وگفت شیابرو يتا کی بلوط

؟ياماده ا... یچیسوئج ج جا يحلقه  یچیه: ونداد

.ر فت و ونداد هم پشت سرش امد رونیاز خانه ب بلوط

؟يایب يخوایشرت م یت نیبا ا: کالفه گفت بلوط

بده؟: ونداد

....کتم روش بپوش هیهوا سرده : زد و گفت ایفکر کرد باال خره دلش را به در یکم بلوط

بلوط نگران ... بود ستادهیا شیجلو یمثل چوب بستن. بود که خشک شده بود انقدر ذوق مرگ شده. کردیباز نگاهش م مهیبا دهان ن ونداد

هوا بود؟واقعا؟ يسرد

خرده عقل  هیپسرك چندش ... و دخترها فتدیشرت جذب بدن نما دنبالش راه ب یاجازه دهد او با ان ت توانستینم... بود  رشیتنها ت بلوط

.نداشت

.جت وارد خانه شد و مثل... زمیچشم عز: گفت ییبا خوشرو ونداد

.کرد دیرژ لبش را تجد. معطل شد یکم بلوط

خوبه؟:گفت یظاهر شد و با لبخند پهن شیجلو ينوك مداد یمشک ي زهییکت اسپرت پا کیبا  ونداد

..اره: نگاهش کند گفت نکهیبدون ا بلوط

!امد مهم نبود یم شیکه رو یمدل کت... شرت را تنها نپوشد  یبود که ان ت نیا مهم

.است یبلوط فکر کرد کال درباز کن خوب... ضایهم ا لیدر مجتمع و در اتومب... باز نگه داشت شیدر اسانسور را برا ندادو

.کردیدر ها را خودش باز م شهیامد و او هم یخوشش نم يلوس باز يکارها نیاز ا نیکرد شرو فکر

رفت خودش عطر  ادشی يوا. دیکش قیدوباره نفس عم ادیز ییبواز خوش دیچیدر مشامش پ یخی يعطر مردانه  يبو... دیکش یقیعم نفس

...خوشبو بود؟ واقعا نقدریونداد ا. وبه ونداد نگاه کرد دیکش یاه... بزند

.بلند يکه بلوط عاشقش بود اهنگ گوش دادن با صدا يزیچ. هم بلند بود شیصدا. و ضبط هم روشن شد... به حرکت درامد نیماش

.بود ییااسر دونیفر دیجد البوم

.اهنگ ها را نداشت يسر نیا... ردیرا از ونداد بگ يد یس نیباشد ا ادشی. کردیلذت داشت به اهنگ گوش م با

.بودند ستادهیچراغ قرمز ا پشت

...د رواقع يکنجکاو کی. رفت را از او بپرسد یکه در ذهنش رژه م یدوست داشت سوال. ضبط را کم کرد يصدا یکم بلوط
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زم؟یشده عز يزیچ: کمکش گفت يبرا. گفتن دارد يبرا یحرف دیانگار فهم ونداد

...هیدر حاش ایبه سر سوالش برود  کراستیدیمکث فکر کرد با یبا کم بلوط

.رك باشد دادیم حیپس ترج. رفتن متنفر بود هیحاش از

.منتظر بود ونداد

...يدار یخوب يصدا: تعلل گفت یبا کم بلوط

.ش را لعنت کردخود... فیتعر ایسوال بود  نیا

...یم م م مرس: زد وگفت یبرق شیتا بنا گوش باز شد و چشمها ششیو توجه بلوط ن فیباز شوکه از تعر ونداد

چه عطرش خوشبو باشد چه ... وفکر کرد ونداد هنوز همان است دیکش یاه. امد یحرف زدن جانش درم يچطور موقع عاد... نیهم... هان

!!!نباشد

.به خودش قول داد تند بپرسد.دیسپریم حیصر نباریا

؟یستین یقیتو اهل م م م موس: با مکث گفت ونداد

....دوست دارم فقط گوش بدم... یلینه خ: با مکث گفت. بپرسد یفکر کرد سوالش را ک بلوط

؟يعالقه د د د دار یبه چ: ونداد

...ینقاش: بلوط

؟ يبلد ؟يجد: ونداد

.بود عتیاما تخصصم اب رنگ و طب... قلم و رنگ روغن اهیس.... دمیکشیمچهره  يپرتره : گفت يعاد بلوط

!خشک شد ونداد

.بود عتیاما تخصصم اب رنگ و طب... قلم و رنگ روغن اهیس.... دمیکشیچهره م يپرتره : گفت يعاد بلوط

!خشک شد ونداد

؟يجد: زد وگفت یقیعم لبخند

.اوردیوالش را به زبان بداشت تا س یبیعج لیم. دیپرس یم دیبا گرید بلوط

.امد یمنتظر به نظر م ونداد

؟يریگیچرا موقع خوندن لوکنت نم: گفت زدیکه در لحنش موج م یتفاوت یب تیبا نها بلوط

.جهش شد کیدچار  نیرد شد و ماش يبه تند ریسرعت گ يکه ونداد از رو دیپرس حیصر انقدر

.بنظرش صورت ونداد در هم شد بلوط

...يجواب ند یتونیم: شد وگفت رهیوبه رو خکرد وبه ر یاهم

...شعر و حفظم:  ونداد

.به او نگاه کرد بلوط

... شهیموقع حرف زدن نّ نّ نّ نم... خونمشیم... شعر و حفظم: دنده راجا زد وگفت ونداد
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.تر شده بود جیگ بلوط

...وقع همم هی...  رهیگیموقع م هی...  هیصفت اکتساب هی: داد وگفت حیخودش توض ونداد

نبود؟ يمادر زاد یعنی ؟یاکتساب. هم اضافه شده بود گرید یکی چیهرچند هنوز ابهامش برطرف نشده بود که ه. نزد  یحرف بلوط

ست؟ین يمادر زاد یعنی: بلوط

...نه: دنده را چهار کرد وگفت ونداد

واقعا؟:بلوط

...اوهوم:ونداد

.شده بود کیبلوط تحر يکنجکاو حس

ت؟ییشنوا یتح: مکث گفت با

...ستمیکرن: وگفت دیخند ونداد

...باالخره:گفت یظیغ بلوط

ّ ش ش شنوم؟ شیباالخره که نم: شد وگفت رهیبه او خ ونداد

؟يشد ينطوریا يپس چطور: سوال کرد بلوط

؟یدونینم یعنی: ونداد

بدونم؟ دیبا: را باال داد وگفت شینشست وابروها نهیدست به س بلوط

حاال مهمه؟: وگفت دیکش یقینفس عم ونداد

.الیخیب... دمیپرس ينطوریهم... اصال: بلوط

.سرش را به سمت پنجره چرخاند و

...که... چهارس س سالم بود :  ونداد

.ستیبرام مهم ن گهیگفتم که د... بدونم خوامینم:کالمش امد و تند گفت انیم بلوط

مهم بود؟ شیپ قهیدق 5تا  یعنی: گفت طنتیبا ش ونداد

.مردیاگر م یحت... هرگز... مهم بود؟ونداد؟عمرا شیبرا یچه کس... بکشد غیدوست داشت ج. ختیحس کرد فرو ر بلوط

...ه شو ادیپ:و به او بتوپد که ونداد گفت دیبگو يزیچ خواست

چرا؟: دیغر تیبا عصبان بلوط

....میدیرس: ونداد

.دیچیدر فضا پ شیچنان در را باز کرد و بست که صدا... مردیداشت م بلوط

.خنده اش گرفته بود ونداد

 یکه فضا را مثل روز روشن و نوران يروشن شهرباز يپرنده شده بودند و چراغ ها ي چهیکه سوار قال یمردم غیج يصدا دنیشن با

.کردیپوستش حس م ریرا در ز نیورنگارنگ کرده بود ترشح ادرنال
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ساره که . ستیدختر ها مناسب ن يبرا يداشت رفتن به شهرباز دهیبهرام عق.  انستدیخدا م... بود  امدهین يوقت بود به شهرباز چند

وقت طعم سر وته شدن را  چیخودش بود و حسرت رنجر سوار شدن که ه... ها نداشت يبچه باز نیبه ا يبرنا هم عالقه ا...  دیترسیم

!بود دهینچش

.شانه اش قرار گرفت يرو یدست

زم؟یعز میبر: گفت ونداد

.برده بود ادیها به کل از  غیج زیانگ جانیه يصدا دنیرا با شن ششیپ يلحظه  تیعصبان بلوط

...يپس از حساب کردن ورود... ونداد راه افتاد  يپا هم

 نیممکن بود ح یعنی... باشد  یخوب يبود که ونداد همپا دواریو ام... دیچ یرا در ذهنش م شدیسوار م دیکه با یلیوسا بیبه ترت داشت

دار باشد؟ دیتشد شیها غیج يصدا يانرژ ي هیتخل

م؟یبا ترن شروع کن: انداخت وگفت یبه اطراف نگاه ونداد

.بود ستشیل تیترن جز اولو يوا

...سورنا یکشت میبعد بر... اره: گفت جانیبا ه بلوط

و ... هیوونگیبعد شام سوار شدنش د... اول رنجر ایب... میر ر ر ر رنجر سوارش دمیم حیترج.... لوسه که یلیاون؟ خ: کرد وگفت یاخم ونداد

.... نهیبعد سف... بعد رنجر... اول ترن : گفت يزیانگ جانیه ییبا صدا دیکشیهمانطور که بلوط را دنبال خودش م

!چقدر بلبل شده بود. بردیاما ونداد هنوز داشت نام م... دیا یخوشش نم یچرخش لیاز وسا دیمنتظرفرصت بود تا بگو بلوط

!چقدر بلبل شده بود. بردیاما ونداد هنوز داشت نام م... دیا یخوشش نم یچرخش لیاز وسا دیمنتظرفرصت بود تا بگو بلوط

.داشت يهم طول دراز تیصف بل... کند هیرا ته تیکرد بلوط در صف باشد تا او بل شنهادیپ ونداد

.هم ارزش مند بود دنشید جانیاما ه... بود یصفش طوالن. کردیترن نگاه م یچیبا شوق وذوق به حرکت مارپ... رفتیپذ بلوط

.دیبه عقب چرخ يپسرانه ا يصدا با

.را به او نسبت داده بود هیا کهیعجب ت صفت

 شینازك کرد و رو یگفت و پشت چشم یشیا... شده  خیس يو موها يقورباغه ا کلیصورتش بته جقه کرده بو د و ه يکه رو شیان ته ر با

.را برگرداند

.ان سه قورباغه بود یبودند حواسشان پ ستادهیاو ا يسه چهار نفر جلو يسخت بود دو سه دختر که به اندازه  اورشب

خانم کوچولو؟ ییتنها: از پسر ها گفت یکی

.محلش نگذاشت بلوط

...يگریج یلیخ: گفت گرید یکی يگرفته  يصدا

.متحکم ونداد بود يصدا... صاحاب داره گریج نیا-

 کردندیکه حاال داشتند به ونداد نگاه م يرا باال داد و به سه دختر شیابرو يتا کیداشت  کلیامت ونداد که دوبرابر همه شان هق دنید با

.چشم غره رفت
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...اقاصفه: در امد که گفت يمرد يرا دور زد و صدا لهیم ونداد

...تو بکش جلو يسررو: وگفت ستادیمحل نگذاشت وخودش را به بلوط رساند و پشت سر بلوط ا ونداد

.کند یاش مخالفت یلیدر قبال همسر تحم دیفکر نکرد که با نیرا ادا کرد که بلوط اصال به ا نیمحکم ا انقدر

.ترن پر شده بود يانها بود اما قسمت جلو نوبت

م؟یرینم چرا: شوند با تعجب گفت یخال يها نیزودتر وارد کاب هیبق دادیبود و اجازه م ستادهیبه ونداد که ا بلوط

...نمیمن دوست دارم ج ج ج جلو بش: داد وگفت هیها تک لهیبه م ونداد

.باال انداخت و منتظر شد تانوبتشان شود يشانه ا بلوط

.ترن نشستند يخواست ونداد جلو به

.لحظه خوف کرد کی

فاظ؟شد ح نیا. کردیرا محافظت م شیران ها يکه فقط رو یفکستن ي لهیم کیو  یچیمارپ يها لیر

...سرعتش اهسته بود. کردیرا رد م یطوالن ییسرباال کی دیبا.تکان محکم ترن راه افتاد کی با

.رفتیم نییرا پا یبیترن با سرعت تمام سراش... دهد رونینفسش را کامل ب دیو نرس دیکش یقیبلوط نفس عم... کرد ستیان نقطه ا در

...اورد یاز خودش صدا در م جانیونداد با ه... کنندیترن ها برخورد م ریصورتش با اسفالت ز کردیحس م... دیکشیم غیج بلوط

ونداد افتاد بود و سفت و محکم او  يبازو يبلوط رو... کردیبودند عبو ر م لیکه به چپ و راست ما ییها لیو از ر شدیم شتریترن ب سرعت

. دیکشیم غیبود و ج دهیرا چسب

و ان سه پسر قورباغه پشت سرش نشسته  بهیهزار مرد غر کردیفکر نم نیتاده بود به اگردنش اف ياش هم رو يان لحظه که روسر در

.برسند هیاول گاهیبود که سالمت به جا نیمهم ا... اند

.اولش باز گشت گاهیلک لک کنان به جا...سرعت ترن کم شد... دیهم نکش قهیبه سه دق دیشا زیچ همه

... دیشن یرا م شدیم یها خال نهیاز س یطوفان موج کیمثل  جانیه يکه از رو یقیعم يها نفس

.لحظه حس کرد خوب بود و حاضر است دوباره امتحانش کند کی

که حس  فتدیانقدر خودش را به انها چسبانده بود که مبادا ب... کردیدرد م شیران پاها. باال رفتند کیها اتومات لهیم. اش را سر کرد يروسر

.سر شده است کردیم

....کجه... تو هم درست کن يروسر... گهید ایب: وگفت دیپر نییپا انجیبا ه ونداد

.بود یترن خفن. نسبتا شوکه بود بلوط

...دستش را به سمت او دراز کرد  ونداد

.رفتند نییدستش را گرفت و از جا بلند شد و از پله ها پا بلوط

.کردیم يدست سرد بلوط را گرفته بود و با انگشتانش باز ونداد

.امشب شب او بود انگار... !کند  هیو به او تک ردیبلوط از ترس جانش محکم او را بگ گریبار د کیترن را بخرد تا  يها تیبود کل بل حاضر

.بغلش فرستاده بود ریرا ز شیبودند و بلوط دستها ستادهیصف رنجر ا در
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سردته؟: را باال داد وگفت شیابرو يتا کی ونداد

...یلینه خ: بلوط

کتمو بهت بدم؟... صورتت س س س سرخ شده  : ونداد

.بگذارد شیشرت تنگ را به نما یان ت خواستیم یمتیکال به هر قسم و ق... دییسا یهم م يرا رو شیدندان ها بلوط

...خوامیگفتم نم: اورد که بلوط تند گفت یداشت ان را از تنش در م ونداد

...يخوریسرما م:ونداد

...اریدرش ن ...نه : با حرص گفت بلوط

.کردیبا تعجب نگاهش م ونداد

.ستادیاز حرکت ا رنجر

... فتیبذارشون تو ك ك ك ک: کرد وگفت یرا خال شیها بیج ونداد

.رفتیپذ بلوط

.کنار بلوط نشسته بود یغیپسر جوجه ت کی... رنجر نشستند  نوك

.امد نییحفاظ پا ي لهیرا با بلوط عوض کند م شیتا خواست جا ونداد

.دستگاه به حرکت در امده بود... کرده بود  اخم

.دیکشیم غیزده بود که با حرکات اهسته هم ج جانیانقدر ه بلوط

...کند جادیا یمبادا ان پسرك مزاحمت کردیفکر م ونداد

...تر شد دیرفتنش شد نییسرعت گرفت و باال و پا دستگاه

.دیکشیم غیج جانیاز شدت ه بلوط

.ناراحت است یلیخ شیجا کردیوز فکر مساکت و اخمو هن ونداد

.امد یها بود م بیکه در ج ییپول خرد ها ختنیر يصدا... سرو ته شد رنجر

.کم کم اشهدش را بخواند دیبا گرید کردیها را گرفته بود که حس م لهیانقدر محکم م. دیکشیم غیبا تمام وجود ج بلوط

.سرش همراه بود يته شدن دستگاه با در امدن رو سر سرو... بود ادیز جانشیه... بحال سوار نشده بود تا

حرکات . کردیهجوم خون را در مغزش حس م. کردیاز ترس بازشان نم. را بسته بود شیچشمها. کامال سرو ته شده بودند....  دیکشیم غیج

در حال  کردیلحظه فکر م کی... بکشد توانستیهم نم غیج گریحتا د... باز گردد هیاول يبه جا خواستیم یرنجر اهسته شده بود و به ارام

.است یخفگ

.بازگشت و چرخش دوم شروع شد هیدستگاه به حالت اول دوباره

.را تجربه کند یان حس خفگ خواستینم گرید بلوط

.و باز سرو ته شدن اتفاق افتاد کردیم یخودش را خال غیج با

.بسته بود شیمدت چشمها تمام
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.شدیمسخره نم ي لهیوس نیار امرد هم سو یم گرید. زدینفس م نفس

.ستادیا دستگاه

.باال رفت حفاظ

.دیکشیمقطع نفس م بلوط

؟یشینم ادهیچ ّ چ چ چرا پ: از جا بلند شد وگفت ونداد

.گرفته و خش دار است دنیکش غیبخاطر ج شیصدا کردیاز حاال حس م. سرش درد گرفته بود. کردیبه او نگاه م یبه سخت بلوط

؟يدیترس: را سر کرد و دستش را گرفت وبا لبخند گفت اش يروسر ونداد

.گرفتند شیسوار کرد و به کمک ونداد راه خروج را پ شیپاها يخودش را رو یاما به سخت... یلیخ: بزند  غیج خواستیم بلوط

.شانه انداخته بود ياو را رو فیک ونداد

.سرش درد گرفته بود. سر و ته شدن را تجربه کند ستمخواین گرید. داشت يحس بد... سرخ شده بود . کرده بود خی بلوط

.کردیبزاقش هم در دهان حس م تجمع

.حس کرد شیشانه ها يرا رو ینیسنگ زیو چ دیکش یقیعم نفس

.ونداد بود کت

.اوردیرا تنش در ب یکرده بود تا ان لعنت دایبهانه پ کی. ان را دراورد باالخره

.شده بود نشست هیتعب یبلند قامت يسرسره که کنار دستگاه  يا یمانیس يسکو يرو

؟یخوب: ونداد

...اره:  بلوط

...میشدیوگرنه سوار نم... یترسیم دونستمینّ نّ نّ نم: ونداد

.بار اولم بود... یخوب که چ: نثارش کرد و گفت يچشم غره ا بلوط

نه؟یسف میخوب بر: ونداد

 یچرخش ياز دستگاه ها. چرخشش وحشتناك بود نهیسف. کدام چیه يوا... رنجر نیا ایان ترن  گریبار د کی... حاضر است ... نه نیا... نه

. شدینم بشینص يگرید زیدر انتها جز سردرد چ. امد یبدش م

؟یستیشام؟ گ گ گ گرسنه ن میبر:  ونداد

.اشاره کرد یخوب ينکته  به

...کتتو بپوش : شد وگفت بلند

...يخوریم سرما... بذار تنت باشه... سرده:ونداد

...خودت بپوش... من مانتوم کلفته: ان را دراورد وگفت بلوط

....يکرد خی... دختر خوب: ونداد

...ینگران من باش خوادینم:  بلوط
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...ستیمن سردم ن: ونداد

...بپوشش گمید بهت م: با حرص گفت بلوط

...خوب یلیخ: ونداد

.رد شد شیاز جلو بلوط

.مد ا یهم پشت سرش راه م ونداد

...نگاهش کرد  یچشم ریز بلوط

.کتش را دستش گرفته بود ونداد

!بود؟ دهیچه ان را نپوش يبرا...  ردیبم خواستیم بلوط

  ...مگه نگفتم بپوشش؟ هوا سرده : گفت يتند با

  

  ::.ساخته و منتشر شده است ) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 

.اش خنده اش گرفته بود افهیکت را تنش کرد که بلوط از ق یبا چنان ذوق. محال است یهمه خوشبخت نیاو را ا فکر کرد ونداد

.از رستوران ها راه افتاد یکیو به سمت  دیکش یاه... بلوط بدبخت را ... گرفتیرا برق م همه

.کم خطر بود يگذشت سوار شدن دستگاه ها يکه در شهرباز یساعات ي هیبق

 گریدور د کیبود و  نهیسف یونداد چشمش پ. را هم بلوط تنها سوار شد ییهرچند هم که چند تا... را نداشت ینعش کش يحوصله  ونداد

!!!خاطر رنجر سوار شدن بیبا ط

.کردندیمرا چه  تیهمه جمع نیا... عمال دوازده تمام بود اما به هر حال  يبود هرچند ساعت کار شهرباز قهیدق یدوازده و س کینزد ساعت

.امد یراه م یکنار ونداد به ارام بلوط

که بلوط  کردیم یپسرك چنان بازارگرم. دلش هوس عروسک کرد... به دارت يانداز ریو ت یچنگک یشانس يازا ن مسابقه ها یکی دنید با

.وسوسه شده بود

ونداد؟: کرد وگفت یاهم

جانم؟: ونداد

...نمک يدارت باز خوامیم: کرد وگفت ياشاره ا بلوط

...يد د د دستور بد یهرچ:زد و گفت يلبخند ونداد

.بدون مخالفت پشت سرش راه افتاد و

 کی دیا یو فکر کرد چقدر بدش م دیکش یاه... دوست داشتنش بود  نیاگر ا. او را در مشت داشت  یحساب... امد  یکال خوشش م بلوط

.خور باشد يو بنظر توسر لیذل نقدریشوهر ا کی... پسر 

!شد؟یهم سرنوشت و قسمت محسوب م نیا واقعا
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 یدر صورت نیخواست وا یبزرگ را م یدلش ان عروسک پلنگ صورت. کردیگوش م قیدق يپسرك در رابطه با باز يبه گوشزدها بلوط

.بود برخورد کند ازیصد امت يدرست به وسط هدف درست همان وسط وسط که دارا ریاز شش ت رشیممکن بود که سه ت

!و دو تا ده شد یس ازیصاحب امت بیبه ترت شیخورد و سه تا بلیکنار س واریان به د يکه داشت فقط سه تا يریشش ت از

؟یکن يدوباره ب ب باز يخوایم: شده بود که ونداد گفت دهیبه وضوح برچ شیانقدر لبها. برد یصورت یچیجاسوئ کی ازیامت 50با  تاینها

....نه:  بلوط

...چ چ چ چ  يخوایم: ونداد

...چنگک :تند گفت بلوط

؟يخوایم... اره : ونداد

...کن  يتو باز: باال انداخت وگفت يشانه ا بلوط

...باشه: ونداد

.رفتند دیچرخیچنگک زشت دور سرشان م کیکه پر از عروسک بود و  يا شهیسمت ش به

؟يخوایکدومو م: زد وگفت يلبخند ونداد

 خواستیاصال دلش نم. اما برداشتن ان با چنگک اسان بود. چشمش را گرفته بود ینارنج يقروباغه  کی... را باال داد  شیابرو يتا کی بلوط

.ونداد کم اورده باشد يافتضاحش جلو يانداز ریبخاطر ت

.ردیهم نتواند ان را با ان چنگک بگ ردیانتخاب کند که ونداد بم یداشت عروسک دوست

.کرد دایرا پ یکی

.بلندش کرد شدیگرد بود و عمرا م کلشیه... داشت يدماغ و دهن گشاد قرمز کیکه فقط دو چشم و  بود یعروسک مشک کی

...اههیاون س: گفت یبا بدجنس بلوط

؟يجد: ونداد

...خوامیاونو م... اوهوم:وگفت دیکنار کش یکم بلوط

...یاوک: ونداد

 یاز ان شاخه ها را داخل نخ یکیچرخاند و  یکم نهیارامش و طومان با... گر ان چنگک را به دست گرفت  تیرا حساب کرد و اهرم هدا پول

...بود کرد زانیسر عروسک او يکه باال 

.که در دستان بلوط بود دینکش قهیو به دق... ان را باال اورد  متیمال با

.کردیانتخاب م يبهتر زیکاش چ. مرد یداشت م بلوط

... گهیبار د هی: با مکث گفت ونداد

...رفتیپذ يباز صاحب

.برق زد شیبلوط چشمها. ان قورباغه را برداشت ونداد

.دیهم نکش قهیمدت به ده دق يهمه  دیشا... بود  یخوب ي مسابقه
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.امد یبدش نم خواندیونداد فکرش را م یگاه نکهیاز ا... عروسک مال خودش بود. بود شیبر لبها یبخش روزیلبخند پ بلوط

.شدند لیاتومب سوار

...شونیببر تونهیوگرنه نم... ها قلق دارن يباز نجوریا: بستن کمربندش گفت نیح ونداد

.موافق بود بلوط

.بود  یخوشگل نارنج يان قورباغه  مهم

.بود یشهر رو به خاموش يهرچند چراغها. حاال تماشا کردنش لذت بخش تر بود. و خلوت بود بایبامداد ز کیتهران ساعت  ابانیخ

!فتد؟یاتفاق ب توانستیتکرارش هم م... خوش گذشت... نبود  يشب بد کردیفکر م بلوط

د؟یایب ياش به شهرباز يبا شوهر اجبار گریکه بار د خواستیم یعنی

امد؟ یم یعنی

.شد رهیونداد خ مرخین به

لحظه  نیند افکر ک توانستیلبخند محو داشت و نم کیکه  یحالت صامت. کردیحالت را حفظ م کی شهیچهره اش مثل هم... بود  ساکت

...ایناراحت است 

.دیکش یقیعم نفس

.اش زد ینیعطرش در ب يبو

.ان عطر خنک و تلخ فرو رفته بود يدر خلسه ... را بست شیچشمها

؟يخسته شد:  ونداد

.را بسته بود شیچشمها بلوط

.نشنود اهسته که یلینه خ... بلند و ولوم دار بود یلینه خ... صاف و رسا . حرف زدنش خوب بود يصدا

.خواندیو م دادیجان م شیانگار به صدا. خواندنش بهتر بود ياما صدا. و گرفته نبود خش

...زمیعز میدیرس: ونداد

دختر تو ... زد  بیلحظه به خودش نه کی. قورباغه اش را بردارد توانستیدر خانه م. از فرصت استفاده کرد و عروسک ها را برداشت بلوط

....شناسدیعشق سن وسال نم! و عشق عروسک بود ي وانهیکه د کردیچه م...  يارشد يدانشجو

.....ب ب بمونه نیقورباغه رو بذار تو ماش: تند گفت ونداد

؟یواسه چ:با تعجب گفت بلوط

؟یواسه چ: ونداد

...برمش باال یخوب م: بلوط

...نیبذارمش تو ماش خوامیم: ونداد

...!امد حق داشت یونداد بدش م د؟ازیا یال پسر عروسک به چه کارش ماص... عروسک مال او بود یعنی نیا! خوام؟یم

...!دیخر یرا م باترشیبهتر و ز یکیخودش ... اما نگفت!!! عروسک ها عوض دیکامال مشتاق بود بگو. صورتش به وضوح در هم رفت بلوط
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را پارك  لیشد تا اتومب نگیوارد پارک یاد با لبخند پهنجلو انداخت و با چشم غره وارد مجتمع شد و وند یصندل يتکه جانش را رو کی انگار

.کند

...  زیانگ جانیه. خوش گذشت. بود یشب خوب. بخودش نگاه کرد نهیدر ا... امد  یکش وقوس. را عوض کرد شیاتاق رفت و لباس ها به

.بود یعال

.امد  رونیاز اتاق ب يدر ورود يصدا دنیشن با

...ینباش خسته: وگفت دیخند شیبه رو ونداد

.مگر خوش گذراندن خسته کننده بود... فقط خوش گذرانده بود بلوط

ونداد؟: شود که صدا زد  ییوارد دستشو خواست

بله؟: ونداد

...!دم کن داد يرا به چا شیبود تا نوك زبانش امد اما جا یشب خوب امشب

ه؟ینظرت با قهوه چ: گفت مشیبا همان لحن مال ونداد

...زیبذارش رو م شورمیتا دستهامو م. ..اونم خوبه: بلوط

از ... گریکار د یو کل... کن اخر شب و  رپاكیهمان استفاده از ش ای یقبول کرد و بلوط بعد از شستش سر و صورتش و کرم مال ونداد

.خارج شد ییدستشو

.بود دهیچیدر فضا پ يمردانه ا يصدا

؟یستیخونه ن.... عشقم یخوب... سالم بلوط جان-

؟یستین... جواب بدم امتویپ شبیشرمنده که نتونستم د زمیعز... بلوط جانسالم -

...ذره شده هیصدات  دنیشن يدلم برا... بنداز سیخونه بهم م ياومد زمیعز-

!!!خانه را از کجا اورده بود يکوروش شماره ... که به شدت اشنا بود یینگاه ونداد و صدا ینیشد و سنگ رهیتلفن خ ریگ غامیپ به

.ها تمام شدند غامیسه بوق اعالم کرد که پ ياصد

.فرستاد رونیب نینفسش را سنگ بلوط

.کردیبه بلوط نگاه نم. مبل انداخت يکتش را رو ونداد

.ونداد به اشپزخانه رفت ... دندیچک یصورتش م يحوله دستش بود و قطرات اب رو بلوط

.خشک شده بود بلوط

.دینترس... دیترس... نبود. نگران بود... دیبگو چه دانستینم. داده بود هیتک وارید به

به ونداد مربوط ... بدهد  دیبدهد؟ نبا حیتوض دیبا. دانستیکدام را نم چیه!!! ست؟ین... هست  یعصبان.... کندینم کند؟یباز خواست م ونداد

بود؟

...احمق او شوهرت است...!!! ستینه ن: زد وگفت يپوزخند مسخره ا ذهنش

؟ ...همسر شوهر؟
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.دیصورتش کش يباال اورد و رو یرا به ارام حوله

!!!انه؟یبدهد  حیتوض... خوشحال است... ناراحت است دیفهمیکه بلوط نم یهمان حالت. را داشت یشگیثابت هم یاش همان حالت لعنت چهره

.خوردیارامش در اشپزخانه وول م با

...دانستیهم نم کردیفکر م يزیبه چه چ قایقداشت د. دانستیبود نم ستادهیا ییکنار در دستشو قهیدق چند

... دانستیاش هم نم یسواالت ذهن جواب

.ونداد که با هال بازگشت وچراغ اشپزخانه را خاموش کرد به خودش امد يصدا با

...قهوه اماده است: گفت ونداد

خوش قول بود  نقدریا کرد؟یه قولش عمل مداشت ب یعنیو جانش کجا رفت؟ پس ناراحت بود؟ محسوس ناراحت بود؟  زمیعز... خورد کهی

...ندیاو را نخواهد که بب ند؟یکه او را نب

...کوروش هرچه بود از دماغش در اورده بود ي انهیانتقام جو يمسخره  امیسه پ نیبا ا.... دیدروغ بگو توانستیخودش که نم به

 زمینگفت عز نکهیاز ا... نگفت بلوط جان قهوه اماده است نکهیاز ا ...نگفت زمیعز نکهیاز ا...  دیدروغ بگو توانستیوقت نم چیخودش ه به

شده بود و ارام ارام  رهیخ زیم ي هیوبه پا گفتینم يزیدر حال سرد شدن بود و ونداد هنوز چ یلعنت يان قهوه  نکهیاز ا... قهوه اماده است

!دانست؟ینم!نبود؟! بود؟... ونداد ناراحت. دینوش یقهوه اش را م

...بامداد بود ي قهیدق یو س کی ساعت

و ... قهوه اماده است زمیو نگفته بود عز... سرد شد  ایبلوط جان ب: گفتیو ونداد نم شدیقهوه داشت سرد م... کردیقهوه کم کم افول م بخار

.نگفته بود زیچ چیو ه... ستیچ غامیان سه پ ینگفته بود معن

نزد  یکی شد؟چراینم یچرا عصبان زد؟یداد نم زد؟یچرا حرف نم... ول بود؟ نبود؟ چه بودخوش ق ند؟یبب خواستینم... بود دهیاو را ند یعنی

...! نیا... بود و عمل کردن به قول دنیند نیا... داشت يا یچه معن غامیدر گوشش تا بفهمد ان سه پ

...دید یبخار قهوه را نم گرید

.شد رهیونداد خ به

...گذاشت یکرد و در جاظرف یاب کش. و به اشپزخانه برد فنجانش را برداشت. اش تمام شده بود قهوه

...مردها يمثل همه .. داد کی.. منتظر بود  هنوز

!بود  ستادهیا ییدر دستشو يکه هنوز جلو دیدیکاش او را م...  کی... تیعصبان کی...  ادیفر کی

قول را  نیا کردیبود وفکر م ستادهیا ییو هنوز کنار در دستشو ...گفتن بود زمیهنوز منتظر ان عز... قهوه سرد شد دیمنتظر بود تا بگو هنوز

!خودش از او گرفته بود

.است یبلوط حداقل فکر کرد که تصنع یعنی. زد يا یلبخند تصنع ونداد

...ریشبت بخ: ارام گفت ونداد

...!!!شد دوبار نیا. را فاکتور گرفت زمشیچرا عز یلعنت

.کننده بود عطرش مست يهنوز بو. کنارش رد شد از
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و االن  گفتیم زمیعز شهیرفت که هم ادشی ای... رفت که قهوه سرد شد و او تذکر نداد ادشی یعنی... مستاصل مانده بود که چه کند بلوط

داشت  یعنیرا فاکتور گرفته بود؟  شیگفتن ها زمیعز بهیمرد غر کیاز  غامیسه پ دنیبامداد بخاطر شن ي قهیو پنج دق یو س کیدر ساعت 

...کردیه قولش عمل مب

...ونداد: ارام گفت بلوط

.دیخودش هم نشن یاهسته که حت انقدر

.ستادیونداد ا یول

بله؟: گفت ارام

...جانم گفتیم دیاالن با... جانم... جانم

م؟یبا هم حرف بزن شهیم: اب دهانش را فرو داد وگفت بلوط

...اما خسته یشگیهمان حالت هم.صورتش خسته بود ونداد

...فردا يب ب ب بذار برا: دادون

االن؟ شهیم: جا به جا شد وگفت یکم بلوط

.شده بود رهیمسکوت به او خ ونداد

...برهیتا صبح خوابم نم: وگفت دیکش یقینفس عم بلوط

چرا؟: ونداد

.انداخت نییسرش را پا بلوط

شده؟ یچ: قرار گرفت وگفت شیجلو امد و رو به رو ونداد

.داددهانش را فرو  اب

...اون مزاحممه: گرفته بود گفت یکه کم ییصدا با

...دمیمن ازت نپرس: ونداد

...بدم حیتوض خوامیمن م: بلوط

.و منتظر نگاهش کرد... یهر جور ر ر ر ر راحت: ونداد

.گرفتیش مجمله دل نیاز ا گفتیرا کوروش هم م نیاگر ا یحت.... جمله متنفر بود نیاز ا.... بود زاریعبارت ب نیا از

...وقته که مزاحممه یلیخ: انداخت و افزود نییوسرش را پا دیکش یقینگاه ارام و منتظر او نفس عم ریز بلوط

؟ یچ چ چ چرا زودتر بهم نگفت: ونداد

...فکر نکردم مهم باشه : وگفت دیکش ينفس بغض دار بلوط

ه؟خّ خّ خّ خوب... کنه يریگیپ گمیبه مخابرات م... باشه: ونداد

قابل  يمرد چیهم با ه یکی نیدر ا یحت...! رتیغ یمهم نبود؟ب شیچرا برا.شد رهیونداد خ یعسل يسرش را بلند کرد و به چشمها بلوط

...رتیغ یب... نبود  اسیق
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...ریشب بخ: منتظر جواب بلوط نماند باز گفت گرید ونداد

؟يبر یم يرا کدام گور زمشیعز دیبکش غیج خواستیم بلوط

.دادیم حیهنوز توض دیاب بلوط

ونداد؟: صدا زد دوباره

.دیبه سمتش نچرخ یحت ونداد

بله؟: ونداد

!!!رفته برده است زمیکه عز يبازفکر کرد جانم گفتنش را هم به همان گور و

.ریشب بخ... وقته رید... برو بخواب... بلوط ستیبّ ب ب برام مهم ن: بزند که ونداد گفت یباز خواست حرف بلوط

.بود ستادهیهنوز ا زمیعز دنیبغض خفه ، منتظر شن... گرد يچشمها... باز  مهیبا دهان ن بلوط

!به جهنم. بسته شدن در اتاق نفسش را رها کرد يصدا با

او که  به نینفر... با ناسزابه جان کوروش. ها را پاك کرد غامیپ... به سمت تلفن رفت. دیرا کش شیموها... چند دور راه رفت. هال رفت به

.شبش را خراب کرد

...شد رهیفنجان قهوه خ به

.گذاشت ییفنجان را شست و در ظرفشو.کرد یدر اشپزخانه خال نکیقهوه را در س فنجان

.اتاق شد وارد

.تخت دونفره پهن شد يرو

خسته شد طاق باز ... دیراست چرخ يخسته شد به پهلو... چپ غلت زد يبه پهلو... ونداد چقدر خوش قول بود ... شد رهیسقف خ به

...نبود تا امتحان نکرده باشد یحالت گریباز خسته شد و د... دیخواب

را برداشت وحساب کرد و دوباره  فشیرستوران رفتند ونداد ک یوقت یحت. بود اهشیس یورن فیپول ونداددر ک فیهنوز ک.افتاد فشیک ادی

.بگذارد فشیاز بلوط خواست ان را درک

چند ... عابر بانک... یکارت مل.ونداد را دراورد اهیپول چرم س فیک... درش را باز کرد. بود یپا تخت يرو فشیک.شد زیخ میتخت ن يرو

.دادندیم لیرا تشک فیک اتیتراول محتو

.بود یکیساده وش فیک

...خوش قول هم بود! خوش عکس بود. شد رهیاش خ یکارت مل به

.کردیاو را نگاه م دیسف اهیمپ زرد اتاق داشت صورت سنرو ال ریز.شده بود رهیخ دشیسف اهیصورت س به

!ان لفظ ها بود دنیشن یگوشش هنوز در پ... کردیم ییدلجو دیبا دیشا... کردینم دایپ ازیبه ان ن. را برداشت یکارت مل یهدف خاص چیه با

.را خاموش کرد چراغ

.انقدر فکر کرد تا خواب او را ربود... که گذرانده بود فکر کرد یخوب شب يبه جنبه ها. کرد بخوابد یسع
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شب جا  یکیاش را در تار یداشت بد گمان یو سع کردیرا مشت م شیودستها رفتیراه م تیاش که در اتاق با عصبان يهم خانه ا برخالف

!!!توانستیبگذارد و نم

.بود داریصبح ب تا

دست اخر هم با ... بار شکست  کینمازش را ... دانست  یرا م نیفقط هم... انصاف نبود نیا. بخوابد توانستینم خواستیاگر هم م یعنی

.بود  یذهنش پر از شک و بد گمان. فکرش مشغول بود. شک خواند

.گذشته بود میاز چهار ون ساعت

.کردیفکر م ینشسته بود و با کالفگ نیزم ياتاق رو وسط

.نداشت یو منطق هیتوج چیه

...ه او هرگز ک زدیحرف م مانهیمرد چنان با همسرش صم کی

.او را در حال خفه کردن بود یحس.  دیکش یاه

.کالفه بود. برد یخوابش نم. ردیتا دوش بگ رفت

.کردیبه عنوان همسر قبولش نم. کردیموجود هرگز بلوط او را قبول نم طیشرا نیماند با ا یم تیاهم یب دیبا...  شدیم یروان داشت

... !!!بلوطم دیگویهم م گریمرد د کیجز خودش به بلوط  کردیبود و فکر م ستادهیدوش اب داغ ا ریز

.امد رونیحمام ب از

.فرستاد رونیرا سخت ب نفسش

.شش صبح بود ساعت

...یمشک نیو شلوار ج دیپوش يدیسف راهنیپ. شانه هم نکرد یحت. را خشک نکرد شیموها

.تن کرد راهنشیپ يرا هم رو یکت نازك مشک کی

.ن اماده کردن صبحانه از خانه خارج شدو بدو دیرا پوش شیها کفش

.ان روز کالس نداشت بلوط

.کردینم انتیحداقل خ گریبلوط د... بهتر بود  دیشا ییجدا. چه کار کند دیبا کردیراند و فکر م یم یالک ابانیخ در

...انتیخ... انتیخ... انتیخ

.حق تام داشت.. ..بلوط حق د اشت او را نخواهد!!! کر اکله بود کیحق داشت او  البد

...تا او را ببوسد به  دادیاگر به او اجازه نم یعنی... کند انتیمحض بود که خ یانصاف یب...  اما

.دیرا گز لبش

.خوردیها چرخ م ابانیدر خ یالک

ز اول هم اغاز گذاشت و فکر کرد ا لیفرمان اتومب يسرش را رو. فرستاد رونیب ینفسش را با خستگ... بود  قهیدق یتازه شش و س ساعت

.اشتباه بود یزندگ نیا

...فشارد یرا به هم م شیدندان ها. خورندیاو وبلوط به درد هم نم کردیافتاد تا باور م یم دیبا یچه اتفاق گرید
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.گرفت شتریرا جا زد و سرعت ب دنده

.شدیم یپدال گاز خال يحرصش رو تمام

...شدیاونم يوقت برا چیه بلوط

...تا بفهمد که چقدر از او متنفر است  دیخواب یم يگریبا کس د دیبا حتما

در  قهیساعت شش و چهل دق يها در فضا کیالست غیج يپدال ترمز را فشار داد و صدا... برخورد کرد  نیکه به سپر ماش يزیچ دنید با

.دیچیاتوبان پ

.شد ادهیپ لیهول از اتومب با

.افتاده بود نیزم يرو يموتور کی

.فرد بلند کرد يرا از رو موتور

.دیشنیکاله کاسکت م ریرا از ز شیناله ها يصدا

حالتون خوبه؟: گفت يخفه ا يو صدا ینگران با

با داد .نقش زینسبتا ر کلیبا قد متوسط و ه. دیرس یساله به نظر م يو خرده ا یشد و کالهش را دراورد حدودا س زیخ مین یبه سخت مرد

...کردنه یچه طرز رانندگ نیاالغ ا: گفت

.نبود یشک چیرا که مال او نبود را تا اال ن نگه داشته بود ه یاالغ بود که بلوط کیکه او  نیدر ا. نزد یحرف ونداد

مارستان؟یب میبر نیخوایم م م م: ارامش گفت با

.ادیتا مامور ب میصبر کن... خوامیخسارتمو م: از جا بلند شد و موتورش را برداشت وگفت مرد

...کنمیم میهرچه قدر باشه تقد: ن داد و گفتتکا يسر ونداد

.را ادا کرد یرقم لیدارش را خاراند با کمال م شیته ر يچانه  مرد

.اصال حوصله نداشت چانه بزند ونداد

...و  ریگ غامیوشب قبل وپ... بلوط در شب قبل فیپولش در ک فیک... آه! پولش فیک... کرد بشیدر ج دست

.را برداشت یبورد مبلغو از داشت دیرا گز شیلبها

.پول نماند یگم کرد ب ایرا زندند  فشیکه اگر ک داشتینگه م لشیاز اتومب ییمقدار در جا کی شهیبود که هم نیاش ا یخوب

مرد هم  یوگرنه م. ونداد حوصله نداشت فیح. حرف هاست نیکه دندان گرد تر از ا دادینشان م شیچشمها. مبلغ را گرفت يموتور مرد

.رفتیحرف زور نمبار  ریز

.با ز چرخش وفکر کرد ن به بلوط شروع شد... شد و  لیاتومب سوار

.با ز چرخش وفکر کرد ن به بلوط شروع شد... شد و  لیاتومب سوار

...شاپ ارسالن گذشت  یکاف يبه خودش امد از جلو تا

.اش باشد یارسالن دوم يهفت صبح کدام کافه باز بود که برا ساعت
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بود  نیانقدر سرش از فکر سنگ. را ذهنش به وجدانش گفت نیا! الیخیب... جلسات اول تق و لق بود . به دانشگاه رفتن نداشت یلیتما اصال

...!فکر کند و  انشیبه دانشجو دیکه با کردیفکر نم گریکه د

...گرفته بود سرسام

.کردیم شیشغل را نه دوست داشت نه ارضا نیا

.به وضع کارش بدهد یانقدر بودجه داشته باشد تا خودش سر و سامان ای... کار کند  یشرکت خصوص کیدر  دادیم حیترج

 رضایکه عل يشدن در دانشگاه ازاد شهر ر اریاستاد ... استاد بودن بود  يها هیکار جور کنند در ما شیبه هر کس که سپرده بود برا بایتقر

...کرده بود دایپ

.تاد شده بود را از مدد پدر بهنوش داشت که االن هم در دانشگاه خودش اس نیهم ای

کس جرات بد حرف زدن باان دختر لوس را  چیدانشگاه بود و بهنوش که تک دختر ودردانه اش بود و ه يکه کله گنده  يغفار استاد

.هرچند کم کم بهتر شد.نداشت

.اش را برداشت  یگوش

...او را کنار نگذاشت  شدینه م... شت بلوط را کنار گذا شدینه م. با ارسالن حرف بزند خواستیم دلش

.سخت بود شیباور برا نیا... مزاحم است کیتنها  دیبار یم شیاز صدا تیمیکه صم يباور کند که ا ن فرد توانستینم

.ارسالن را گرفت ي شماره

.خواب الودش درامد ياز چند بوق صدا بعد

بله؟-

؟یکنیکافه اتوباز م نیا یک: ونداد

االن وقت زنگ زدنه؟... شده ... د اخه ... یوقت گل ن:گفتبا داد  ارسالن

؟یبش یکه قهوه چ یارشد گرفت: ونداد

تو رو سننه؟: ارسالن

...کافه اتم يمن ج ج ج جلو:  ونداد

...پات سبز بشه ریباش تا علف ز: ارسالن

؟يرفقات کرد قیاز رف يادیوقت صبح  نیا هیچ: خواب الودم نبود گفت گریکه د يجد یو ارسالن با لحن دیکش یقینفس عم ونداد

...ته خط دمیرس: ونداد

...کدوم خط: ارسالن

.میاز هم جدا بش دیفکر کنم با: ونداد

.اجرا ذارمیمنم مهرمو م.... زمیباشه عز: ارسالن

...باشه : زد وگفت يپوزخند ونداد

شده؟ یباز چ:  ارسالن
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م ه ه ه هست؟هنوز... تو مخابرات یداشت ییاشنا هی: ونداد

چطور؟... اره : ارسالن

.درم يمن االن جلو... گمیشاپ مفصل م یکاف ایب: ونداد

ونداد؟... یاک: ارسالن

هان؟:ونداد

.امیاالن م... یچیه: ارسالن

.تماس را قطع کرد و

وقت صبح؟ نیبود ا یک: با تعجب گفت سارا

.بودونداد اصال حالش خوب ن: وگفت دیاز جا پر عیسر ارسالن

چرا؟ بازم با بلوط دعواشون شده؟: سارا

.داشت یکار مخابرات هی... و بده  نیحس يشماره  یراست... فکر کنم: ارسالن

.ادیمن خوابم م... اممم: و گفت دیپتو غلت ریسر جا ز سارا

..وبذار کنار یتنبل... خانم یخرس: گفت ظیبا غ ارسالن

...منه ریمگه تقص... داره بچه ات خواب دوست: پراند وگفت يلگد سارا

...دخترم و دخترش يفدا: وگفت دیهمسرش را بوس یشانیپ ارسالن

...حاال کو تامعلوم بشه: وگفت  دیخند سارا

.به داد ونداد برسد دیرفت با ادشیو کال  دیباز صورت همسرش را بوس ارسالن

*********************************

.از ده صبح گذشته بود ساعت

.شد  داریاز خواب ب وطبل

.نداشته باشد يبود مخ خور دواریام. ماجده خانم اه از نهادش خارج شد دنیبا د. از اتاق خارج شد. امد یو صدا و تلق و تلق م سر

.کردیگفت و ماشاال ماشاال نثارش م ییخانم سالم بلند باال ماجده

.کردیم فیپشت سر هم رد شیرابود و هزار تا دعا و احسنت ب دهیبلوط را ند دیجد ي افهیق

.اشپزخانه رفت به

.صبحانه اماده بود زیم شهیهم مثل

د؟یماجده خانم شما ساعت چند اومد: گفت کردینان تست اسفالت م يرا رو یخامه شکالت شهیکه مثل هم یو در حال دیکش یقیعم نفس

...نکنم دارتونیب گهیگفتم د... نستمدویقبال م... گلدون گذاشته بود ریو اقا ز دیکل... 9ساعت :خانم ماجده

؟يداغ کرد یرو ک ییچا: دیبعد پرس یوکم... اوه: سوخت و گفت یاز داغ. بود کیرا به لبش نزد يچا وانیبه لقمه اش زد و ل يگاز بلوط

االن خودم دم کردم خوب شده خانم؟ نیو هم ییچا: خانم ماجده
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...یعنیبود؟  دهیبحانه را نچص زیونداد م یعنیپس ونداد؟ . دم کرده بود خودش

د؟یدیصبحانه رو هم شما چ زیم: دیپرس دانستیکه خودش هم علتش را نم یمضطرب يصدا با

چطور مگه؟... بله: خانم ماجده

.رفتینم نییپا شیکه در دهانش بود از گلو يا لقمه

ر بود؟اورد؟ قه یاز دلش در م دیبا. هم از االن نیا... شبیبود سر لج؟ ان از د افتاده

مهم باشد؟ شیبرا دیچه با ياصال برا... به جهنم... درك به

.سمت اتاقش رفت به

.کال داشت سیاش چند م یگوش

... ردیاز او بگ یکوروش باشد تا چنان حال کردیخدا م خدا

.تخت پرت کرد و سالم کرد يفرزام خودش را رو يصدا دنیشن با

؟یخوب... احوال بلوط خانم: فرازم

؟یتو خوب.... یسمر: بلوط

؟یامروز کالس نداشت: فرزام

چطور؟... نه: بلوط

.فیچه ح... بابا يا: فرزام

ف؟یچه ح یچ: زد وگفت يلبخند بلوط

...اخه کارت داشتم: فرزام

کار؟یچ: انداخت وگفت شیپا يرا رو شیپا بلوط

همو؟ مینیبب میتونیم... هیضرور: فرزام

!همو؟

واژه را  نیچهار ماه تمام فقط هم تاینها... که ترم اول را با او گذرانده بود یهمان چند ماه... کالم فرزامبود که شده بود تکه  یلفظ نیا

.کردیاستفاده م

رون؟یب يایب یتونیدنبالت؟ م امیب: فرزام

ذهنش  دانستیثال را نمم!!! شوهرش هم که سر کار بود مثال... ينه مادر... ينه پدر! برود رونیب توانستیراحت هم م یلیخ... توانستیم

!سرکار رفتنش يبرا ایشوهرش استفاده کرد  يبرا

.دیکش رونیفرزام او را از افکارش ب يصدا

م؟ینهار وباهم باش شهیم دن؟یخانواده ات که اجازه م: فرزام

فقط کجا؟.... اره: زد وگفت يلبخند بلوط

دنبالت؟ امیب: بود گفت شیکه در صدا یجانیبا ه فرزام
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اونجا باشه؟... ابونیسمت خ ایب... امیخودم م... هن:  بلوط

...باشه: فرزام

...گهیساعت د کی: بلوط

.فعال. منتظرتم... باشه:  فرزام

.فعال: بلوط

.تماس را قطع کرد و

. کند شیابود که دوست داشت اجر یمیهمان تصم نیا. دلهره دارد يزیاز چه چ ای...  ترسدیاز چه م دانستینم. کرده بود خی شیدستها

.بود که خودش به خودش داده بود یهمان قول

.رفت شیسمت کمد لباس ها به

.دادیاسترس زا نشان نم يواکنش ها نقدریدر محضر برادر وپدرش ا نیرفتن با شرو رونیب يبرا دندیلرز یاشکارا م شیدستها

...اما

. دیکش یاه

.برداشت یمشک يمانتو کی

.خوردیبابت حرص م نیاز ا شهیداشت و هم یمتوسط قد

.پاشنه دارش را هم برداشت يها کفش

.به سرش انداخت یشال طوس کیو  یذغال نیج کی

.اش را هم برداشت یطوس فیک

کرد؟یم شیارا

.کردیصورتش را بچه تر م. امد یبه او م. ختیدر صورتش ر يچتر... دیرا اتو کش شیموها يجلو

.داشت یبا طوس یخوب يتضاد... کم رنگ یرژ لب مات صورت کیزد و رژ گونه و  ملیر یکم

.بکشد يپشت چشمش را مداد نقره ا خواستیم دلش

.که منصرف شد و از غلظت رژ لبش هم پاك کرد دید يزیچه چ نهیدر ا ریدر نگاهش در تصو دیهم نفهم خودش

...جا بلند شد از

کجا خانم؟: گفت دنشیخانم با د ماجده

...زن فضول بود واقعا نیا چقدر

.درست کن يزیچ هیخودت ... ستمینهارم ن يبرا... رونیب رمیم: بلوط

بگم خانم؟ یبه اقا چ: خانم ماجده

...رونیبگو رفت ب... یچیه: بلوط

...اقا دوست داره دستپخت شما رو بخوره... بابا خانم  يا: خانم ماجده



کاربر  انجمن نودهشتیا ر.خورشید – شتركزندگی غیر م                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٦٣

به سرم زد؟ یاون دفعه درست کردم چه گل: تند گفت بلوط

نکرد؟ يبلوط اشپز گریبه جز ان دفعه د یعنیذهنش گذشت خانم از  ماجده

.خداحافظ و بسته شدن در باهم امد يصدا و

.خداحافظ و بسته شدن در باهم امد يصدا و

.مورد نظر رساند يها را وارد نبود اما خودش را به جا ابانیخ یلیخ نکهیا با

.رفتیراه م لیبه سمت اتومب.داشت یمعطل بماند حس خوب ستیمجبور ن نکهیزد و از ا يفرزام لبخند دیسف يپژو دنید با

.نشسته بود نیبا لبخند در ماش فرزام

...اگرونداد بود! باز کند شینشد تا در را برا ادهیتوقع از کجا امد که چرا فرزام پ نیا دیخودش هم نفهم. در جلو را باز کرد خودش

؟یخوب: فرزام به او نگاه کرد وگفت یمیصم يصدا با

؟یممنون تو خوب: رزامف

بود؟ يضرور نقدریکه ا یداشت کارمیچ... ستمیبد ن: بلوط

؟یموافق... میدبش و دنج نهار بخور يجا هی میاالن بر... گمیحاال بعدش بهت م: فرزام

.باال انداخت يشانه ا بلوط

!ه تر شده بود و چرب زبان ترپخت یفقط کم. که کنارش نشسته بود چندان فرق نداشت يفرد نیبا ا شیچهار سال پ فرزام

 ییبه اشنا یلیم چیه گریفرزام انگار د یامد اما بعد از انتقال یم یکار شاق شیواشنا شده بود برا زدیحرف م يبار با پسر نیروز ها که اول ان

.دوباره نداشت يها

.بود نیاش شرو یعطف زندگ ينقطه  تیرا به درس گرم کرده بود و در نها سرش

...ستین یخبر خاص: به خودش امد وگفت.... چه خبر :  دیزام که پرسفر يصدا با

....یساکت: فرزام

بگم؟ یچ: بلوط

....دونمینم: فرزام

.برقرار شد یسکوت انشانیم و

.کند دایسکوت ادامه پ نیدوست نداشت ا ادیز بلوط

تو چه خبر؟: دیپرس يلحن عاد با

...میریوم میایم... ستین یبه قول خودت خبر خاص: فرزام

؟يازدواج نکرد:  بلوط

.جور نشد بهم خورد... بار نامزد کردم  هیالبته ... نه: فرزام

چرا؟: را باال داد وگفت شیابرو يتا کی بلوط
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و خرج گذاشت ر یکل.. . معاف شدم مویبود که سرباز نیکه انجام دادم ا یچهار سال تنها کار مثبت نیتو ا... میخوردیبه درد هم نم: فرزام

...گذشت ریاما باالخره بخ... دستم

؟ینرفت يپس سرباز:  بلوط

بشه؟ یعمرمو تلف کنم که چ... مگه  کارمیب... نه بابا: فرزام

.نگفت يزیچ بلوط

؟... يچه ها کرد... تو از خودت بگو:  فرزام

!چند ماه اخر ازدواج کرد نیا... نکرد يکار چیفکر کرد چهار سال ه بلوط

.نگفت اما

.یجز زندگ... مهم و پررنگ باشه نکردم یلیکه خ یکار بخصوص چیه:  بلوط

...یزنیهنوزم مثل همون وقتاحرف م ادیخوشم م: وگفت دیخند فرزام

...عوض بشه یلیکه ادم خ ستیسال اونقدر ن 4: زد وگفت يلبخند بلوط

.واقعا خوشحالم... یخوشحالم که مثل سابق... یگیراست م: فرزام

.سکوت کرد بلوط

.کردیم یاحساس خفگ لیدر اتومب. دادیبه او دست نم یحس خاص چیفرزام ه زیمحبت ام يحرفها از

.شود ادهینگه دارد و پ ییتا زودتر جا کردیخدام خدا

.جالب توجه نبودند شیبرا یلیخ خوردیهم که به گوشش م ییزهایان چ...  دیشنیو بلوط نصفش را نم زدیحرف م فرزام

.سرو ته که فقط جهت سرگرم کردن بودند یب يحرفها.. .زدیتند حرف م تند

.زندیربط نم یوقت حرف ب چیه ای... زندیتند حرف نم نقدریلحظه فکر کرد ونداد ا کی

!نیو هم زدیلبخند کوتاه م کی يگه گدار. حس کند توانستیرا م نیا. نبود یبلوط اصال همراه خوب... دیخندیو م گفتیخودش م فرزام

.شد ادهیپ نیفرزام از ماش يهند کیران شرستو دنید با

.تا در را باز کند امدیباز هم ن.... لحظه مکث کرد  کی بلوط

کار را  نیا شناختیرا هم که م لیفام ياز پسرها یلیخ. کردیکار را نم نیپدرش ا. کردیهمه صدق نم يعادت مردانه برا نیا هرچند

.کردندینم

.شد ادهیپ نیماش از

 یگفت و فرزام وارد رستوران شد و بلوط هم پشت سرش م يهند ییخوش امد گو يچند واژه . بود دهیپوش يهند يه لباس مردان دربان

.امد

.نشستند و غذا را فرزام سفارش داد یکنج

.ساکت بود بلوط

.بود ریدرگ ذهنش
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.اما کالفه شده بود... چه ریدر گ دانستیهم نم خودش

.خوردیکان مکه تکان ت دیدیفرزام را م يلبها فقط

.کرد ستیذهنش در لحظه ا. قرار گرفت شیقرمز که رو به رو يجعبه  کی دنید با

.چه بود گرید نیا

...تولدت مبارك : زد وگفت يلبخند فرزام

بود؟ ادشی. برد ماتش

...بره ادشینبود که ادم  يزیچ... مهر 5... رند بود یلیتولدت خ خیتار: وگفت دیاز تعجبش خند فرزام

....باشه ادتیاصال از تو انتظار نداشتم ... چینبود که ه ادمیاصال  يوا: وگفت دیخند بلوط

؟یانتظار داشت یپس از ک: فرزام

!!!ونداد: در دلش داد زد بلوط

.دانستیاز کجا م دیفکر کرد ان بدبخت با اما

.ردروبان دورش را باز ک شودینابهنگام شاد م ي هیبچه که از گرفتن هد کیشوق مثل  با

.حضور داشتند يها و اب درست وسط گو لیاکل يکوچک البه ال يکلبه  کیدختر بچه و  کیبود که در ان  يا شهیش يگو کی

...قشنگه ممنون: وگفت دیخند بلوط

...بازم هست: گفت يدار طنتیبا لحن ش فرزام

بگم؟ یچ دونمیاصال نم.... فرزام يوا: فتزد وگ يلبخند لیدستبند بدل است کی دنیبا د. دوباره در جعبه را نگاه کرد بلوط

...کوك داره رشیز.... هیقیموس يگو نیا... تازه بازم هست: وگفت دیخند فرزام

....جا بگو هیفرزام تو رو خدا همه رو  يوا: وگفت دیبلند خند بلوط

...شهیو تموم م ....یهم بستن کیبعد از ک... هم هست کیک میك غذامونو بخور گهیساعت د هیباشه تا : فرزام

....یمرس: و دستبند را به مچ دستش انداخت وگفت دیخند بلوط

...بندازم دستت خواستمیخودم م: اخم کرد وگفت فرزام

...بگم یچ دونمینم يوا.. واقعا ممنون . ممنون... قشنگه: زد وگفت يلبخند بلوط

...زد و دست بلوط را در دست گرفت  يلبخند فرزام

.ن برق به او متصل کردند ایحس کرد جر بلوط

 یمیصم کبارهیفرزام . شوکه شده بود. بود که فرزام کرد يچه کار نیا. صورتش در هم رفته بود....  دیدستش را پس کش يتند به

!هم داشت شیعادت را چهار سال پ نیا.شدیم

.نداشتم يمنظور... خوامیمعذرت م: باز ارام گفت مهین یبا دهان فرزام

....نداره یاشکال: وگفت دیکش یقینفس عم بلوط

...یرفتیاز کوره در نم ينطوریقبال ا: وگفت دیخند فرزام
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!مجرد بود قبال

...یرفتیاز کوره در نم ينطوریقبال ا: وگفت دیخند فرزام

!مجرد بود قبال

.نگفت يزیچ بلوط

.ظهر بود ي قهیو دق کیساعت . شد رهیبه ساعتش خ... را اوردند  غذا

.به خوردن نداشت یلیم... کور شده بود شیاشتها. بفرستد نییتند را از گلو پا يان غذا کردیم یت سعزور داش به

.به در بود چشمش

.دانستیرا نم دادیکه در سرش جوالن م يفکر نیو ا شیتشو نیخودش هم علت ا. دفعه سر برسد کیمبادا ونداد  دیترسیم

.دیکش یقینفس عم باز

؟يذا رو دوست ندارغ زمیعز: ارام گفت فرزام

...امدیخوشش ن یلیفرزام خ ياز سو دنشیکلمه ان هم شن نیاز ا زم؟یعز

....برم دیبا گهیخوب من د: جا بلند شد وگفت از

؟ينخورد يزیبعدشم تو هنوز چ... هنوز مونده کیک ؟یچ يواسه : با تعجب گفت فرزام

...میخواهش کنم برگرد شهیم: با من من گفت بلوط

...یهرجور راحت... زمیباشه عز: بلند شد وگفت یلیم یببا  فرزام

.حال سکوت کرد نیبا ا!!! ستمین زتیبزند که من عز ادیفر خواستیدلش م... را بشنود نیا خواستینم زم؟دلشیعز

.امد یراحت تر با خودش کنار م دیفهمیو اگر علتش را م کردیم يداشت خود خور رسما

!لفظ احمقانه نگفتن و گفتنش در هر صورت درد بود نیمده بود که اتا به حال چه بر سرش ا شبید از

 يزیچ نکهیبا ا... داشت یهنوز حس خفگ. نه اصال مهم نبود ایبه او برخورده بود . فرزام هم در سکوت راه افتاد... فرزام نشست کنار

...نخورده بود گرسنه نبود

.که سوار شده بود فرزام نگه داشت ییهمان جا درست

.شد ادهیپ لیبا هول از اتومب وطبل

.کرد شیصدا فرزام

.به ناچار ستادیا

بله؟: وگفت دیسمتش چرخ به

؟یجا گذاشت نویا: که به وضوح در هم بود گفت یبا صورت فرزام

.تولدش بود ي هیهمان هد يگو يمحتو ساك

...ممنونم ازت... فرزام دیببخش: زد وگفت يلبخند

.اورد يرا به جا یتا او مراتب خداحافظ ستادینا گریرا گرفت و د يگو
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.داشتیپاشنه بلند قدم برم يتند با ان کفش ها تند

.شدیباز م شترینفسش ب راه

.در را باز کرد دیو با کل دیکش یمجتمع نفس راحت دنیپرت کرد و با د فشیرا در ک يگو

.نفس بکشد توانستیمحبوس هم راحت تر م ياسانسور ان فضا در

با  دیپر استرس کش قینفس عم کی.... دیچیدر مشامش پ يقرمه سبز ياز گرما و بو یموج. در خانه را با هول باز کرد... ودب بیعج شیبرا

.گشتیونداد م یچشم پ

؟ییمعلمومه کجا چیه... سالم : ظاهر شد وگفت شیجلو ونداد

.گناه کار بالفطره است کی کردیحس م چرا دانستی؟ نم.بود دهیفهم یعنی. کردیبه صورت ونداد نگاه م. نگفت يزیچ بلوط

.دیخر... یکم هی... من رفته بودم : گفت یارام به

؟ينهار خورد: با لبخند گفت ونداد

...زمیعز کنمیو اماده م زیپس من م: گفت یشگیتکان داد و ونداد با همان لحن هم یسرش را به عالمت منف بلوط

.اق رفتو به سمت ات دینفس راحت کش کی.زد يمحو لبخند

.تخت پرت کرد يرا رو فشیک... شالش را از سرش دراورد ... داد  هیبه ان تک... را بست  در

.صورت داغش گذاشت يرا رو خشی يدستها

... دیکش قینفس عم چند

...غذا س س س سرد شد... بلوط جان: ونداد درامد يچقدر معطل کرده است که صدا دانستینم

.لباس راحت بود کی. بود عوض کرد دهیپوس شیکه زانوها یاب نیج کیشرت داغان و  یت کیلباسش را با  يتند به

.را شست و به سالن بازگشت شیصورتش را پاك کرد ودست ورو شیکل ارا. رفت ییاتاق خارج شد وبه سمت دستشو از

.بود زیهوس انگ يورنگ و لعاب خورش قرمه سبز یزعفران يپلو.شده بود دهیچ قهیبا سل زیم

زم؟یبکشم عز: ونداد

...اوهوم: بلوط

...چه قشنگه: به مچ دستش انداخت وگفت یرا به سمت ونداد گرفت و ونداد نگاه بشقابش

.نگفت يزیونداد چ فیکه از فرزام گرفته بود نگاه کرد و در جواب تعر ییبه دستبند اهدا بلوط

.با اشتها مشغول شد ونداد

...!تند و التهاب اور يبه ان غذا دیارز یم يسبز صد تا قرمه. خوردیهم با ولع م بلوط

.بود ریس ریخرخره خورده بود و س تا

...برمیخودم م... نه نه: گفت يشد تا بشقابش را به اشپزخانه ببرد که ونداد فور بلند

گذاشت و د ر اشپزخانه  ییوظرفش نیظروف را در ماش.را جمع کرد زینثارش کرد و کل م یبا تعجب نگاهش کرد وونداد لبخند مهربان بلوط

.خوردیوول م
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.به اتاق رفت بلوط

.کنسولش پرت کرد زیم يرو.اصال دوستش نداشت. را از دستش دراورد دستبند

اتفاق شب گذشته از ذهن ونداد پاك شده بود؟ یعنیوفکر کرد  دیتخت دراز کش يرو

بله؟: که به در خورد کسل گفت يچند تقه ا با

؟ ياید د د دقه م هی: وگفت در را باز کرد ونداد

؟يدار کارمیهان؟ چ: بلوط

...ایشما ب: ونداد

...حوصله ندارم... اه ه ه ه: گفت یبا کالفگ بلوط

شده؟ يطور: مشهود بود گفت شیکه ر صدا یوارد اتاق شد وبانگران ونداد

...نه: بلوط

....امروز مخابرات بودم: مقدمه گفت یتخت نشست و ب يلبه  ونداد

مخابرات؟: را باالداد وگفت شیابروها بلوط

...تماس گرفته یتلفن عموم هیاز ... کردن یابیاون مزاحمو رد  يش ش ش شماره : ونداد

...!لعنت به کوروش. نرفته بود ادشیپس . اخم کرد بلوط

. اعتماد بود یشرط زندگ نیاول. شدیارام نم رنقدیاو نبود ا زیام حتینص يباب کمکش کرد و اگر حرفها نیفکر کرد چقدر ارسالن در ا ونداد

.شدیاعتماد م یتماس مسخره به همسرش ب کیبخاطر  دینبا

افتاده بود و  یپس اگر در گذشته اتفاق... امده باشد یزندگ نیو رغبت به ا لینبود که خودش با م یماب یبلوط دختر سنت: قول ارسالن به

 کیبه هر حال هر دو مثل دو مهمان دعوت شده به ... دادینسبت م مانهیلحن صم کیفن ساده و تل کیبه  دیبلوط بود را نبا یدر زندگ یکس

طول .... يگریو د بردیلذت م یمهمان نیخاطر از ا بیداده بود و با ط تیرضا یکیحاال ... يدو مهمان اجبار! بودند یلیو تحم ياراجب یمهمان

.کردیاما باالخره بلوط را رام م... دیکشیم

...گهیپاشو د: وگفت دیدستش را کش ونداد

...ولم کن: گفت يبا اعصاب خورد بلوط

....ك ك ك کارت دارم ایب: گفت متیبا مال ونداد

....بخوابم خوامیمن م: با حرص گفت بلوط

...شهیهم نم قهیده دق: مظلومانه گفت ونداد

هان؟: بلند شد و گفت شیو ازجا دیکش یپوف بلوط

....چشماتو ببند زمیعز: ت ومهربان گفتدستش را گرف ونداد

.و از اتاق خارج شد... خورهیها بهم م يلوس باز نیحالم از ا: ونداد را کنار زد وگفت بلوط



کاربر  انجمن نودهشتیا ر.خورشید – شتركزندگی غیر م                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٦٩

مبل ها بودند ماتش  يجلو یعسل زیم يو چند جعبه کادو که رو یبزرگ شکالت کیک کیو ساده و  یقلب یرنگ يبادکنک ها یکل دنید با

.برد

...!زمیت ت ت تولدت مبارك عز: ش زمزمه کردگوش ریز ونداد

...!زمیت ت ت تولدت مبارك عز: گوشش زمزمه کرد ریز ونداد

. دیبه سمتش چرخ بلوط

بود؟ ادتی: وگفت دیخند شیبه رو ونداد

؟یدونستیتو ازکجا م... هم نه.. هم اره : نگاه کرد وگفت زیبه م بلوط

....برنا ب ب ب به من داده بود بدمشون به تو... هاشونه  هیهم هد نایا... بود گفته يبرنا به سود: گفت حیصر ونداد

....اهان: را باال داد وگفت شیابرو يتا کی بلوط

.کند یدوانده بود را چگونه مخف شهیپوستش ر ریکه ز یجانیه دانستینم

.ونداد پنهان کند نیب زیاز نگاه ت توانستیحال ذوق و شوقش را نم نیا با

.شد رهیتولدت مبارك خ زمیبلوط عز: نوشته شده بود شیکه رو یکیوک زیبه م یشلوارش فرو برد و نگاه بیرا در ج شیدستها

.شده بود نییکه به رنگ قهوه وکارامل بودند دور تا دور تز يرز يبود و گل ها یبا روکش شکالت کیک

.بود زیو اشتها برانگ ساده

....هیقشنگ کیک...  يا قهیخوش سل: را باال داد وگفت شیابرو يتا کی

!شود کیک يظاهر یمنکر خوشمزگ توانستیزد و بلوط نم ياز ته دل لبخند ونداد

...خّ خّ خّ خواااا  هی: نشست و گفت انویپشت پ ونداد

.کرده بود ریسوزنش گ باز

؟یچ: کرد وگفت یاهم بلوط

....ازت رمیعکس بگ خوامیم ؟یکنیلباستو عوض م: ونداد

نه که بترسد . دو جمله را از ترس داد و قال بلوط تند گفت و بهم چسباند و علت و معلول را مشخص کرد که بلوط باز لج نکند نیا قدرنیا

بود را بپوشد اما نتوانست در  دهیبلوط خر ياز پاساژ برا شیپ يکه دفعه  یداشت تا ان لباس لیتما شتریب یلیخ. بحث نداشت يحوصله 

.شدیهم منصرف م نیاز هم دیبدهد شا يشنهادیپ نیبلوط چن يچک و چانه  یو ب عیسر رشیپذ نیمقابل ا

.بلوط به اتاق رفت تا لباسش را عوض کند يکمال ناباور در

.خشکش زده بود ونداد

... يه اسورم یو شلوار ورزش دیشرت سف یت کیبا .... انداخت یخودش به خودش نگاه.حاال که او رفته بود لباسش را عوض کند خوب

!کردیعوض م رفتیخودش هم م خوب

.شد ضیتعو يخاکستر نیو ج یشرت طوس یت کیاش با  یجت رفت لباس راحت مثل

.بلوط نبود دیبه هال کش یسرک
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.دیکشیطول م ششیکار ارا یعنی نیا خوب

.خارج شدبه خودش زد و از اتاق  یعطر و ادکلون... را سامان داد  شیموها یکم... به اتاق برگشت دوباره

.کرد میتنظ... را اورد  نیدورب ي هیسه پا. را خاموش کرد ونیزیتلو. بود امدهیهنوز ن بلوط

.دیانها کش يرا ماهرانه رو شیدور انگشتها کی. نشست انویپ پشت

.اتاق باز شد در

.امد رونیاز اتاق ب یبه ارام بلوط

.خوش حالت اتو خورده بود شیموها

.بود دهیامد پوش یم شیران پا يدار که تا وسط ها نیچ یمن کوتاه مشکدا کیجذب و  یتاپ مشک کی

.شده بود یخواستن انشیخوش فرم عر يو پاها یمشک يو صندل ها... چشمانش بود  یبا رنگ اب ییبایکه در تضاد ز يدود ي هیان سا با

.از او کم بود فیتعر يبرا جذاب

.نواخت شیولدت مبارك را ماهرانه براو اهنگ ت دیچرخ انویزد و به سمت پ يوندادلبخند

.نشست یمبل يرو بلوط

.کردیکادو نگاه م يجعبه ها به

اگر  دیشا ندیبب یبود که توقعش را نداشت از جانب ونداد عمل يزیحداقل تولد گرفتن چ... کند يریمورد بهانه گ کی نیدر ا توانستینم

که اصال  فیح... شده بود زیسورپرا يادیز فیح. دیتراشیم زدن ولج کردنش مبر ه يبرا یدرست يبهانه  دادیاحتمال را م نیدرصد ا کی

!را نداشت یتیموقع نیتوقع چن

.از جا بلند شد و شمع ها را روشن کرد. نواختنش تمام شد ونداد

.گفتیسالم م یو سه سالگ ستیو به ب کردیفوت م دیو دو را با ستیب عدد

...ازت رمیبگ لمیو ببرش تا ف کیب ب ب بعد ک... ت کنشمعا رو فو: را به دستش داد وگفت چاقو

.رفتیپذ بلوط

.حساب که جواب نداشت حرف

؟یکنیارزو نم: گفت يخم شد که ونداد فور بلوط

.ه شد ریبه ونداد خ بلوط

.رفته بود که خودش عطر بزند ادشیباز ان عطر مست کننده را زده بود و باز .دیکش یقیعم نفس

.داشته باشد ییلحظه چه ارزو در ان دانستینم

.دانستینم. ییانتقام جو... يریعاقبت به خ... یخوشبخت... یسالمت

.داد رونیب نیرا سنگ نفسش

.بهتر بود کردینم ارزو

.ها را فوت کرد شمع
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.از او گرفت یچند عکس تک ونداد

.ونداد با دو فنجان قهوه باز گشت... دیرا بر کیدر سکوت ک. گفتینم يزیچ بلوط

.کردیم یلبخند در سکوت او را همراه با

.بود يخوشمزه ا يو قهوه  کیک

.کادو ها بود یچشمش پ بلوط

.است یکه کدام مال چه کس دادیم حیو توض دادیجعبه ها را به دستش م ونداد

.گرفته بود هیکارت هد کیپدرش  از

....رنگ یو کفش ست مشک فیک کی ازمادرش

...دارمارك  یساعت مچ کیبرنا  از

.چشمش منتظر ان بود!ونداد کجا بود؟ يکادو پس

.چشمش منتظر ان بود!ونداد کجا بود؟ يکادو پس

ه؟یچ: که ونداد گفت چرخاندیچشم م هنوز

بشه؟ یخواستیم یچ: جبهه گرفت وگفت... یچیهان؟ ه: بلوط

!ستمیکه من خر ن دادیم یمعن وندادنگاهش

...من يکادو نمیا: مرغوب بازگشت و گفت یبساط نقاش یکلو  هیبلند شدو با بوم و سه پا شیجا از

.جمع شد شیلبها بلوط

ه؟یهم شد هد بوم

؟یاز من بکش رمیتصو هی شهیم: را باال داد وگفت شیابرو يتا کیمثل عادت بلوط  ونداد

...کنم دایباشم تا فرصتشو پ کاریب نقدریوقت ا چیفکر نکنم ه: تند بدون فکر گفت بلوط

.پاتک ها سکوت کرد نیمعمول در قبال ا طبق ونداد

!!!تولد ي هیبوم هم شد هد زدیلب غر م ریز بلوط

.کم عقل در سرش نبود هی واقعا

.سر وصدا نکن... بخوابم رمیمن م: جا بلند شد وگفت از

بلوط؟:  ونداد

هان؟:  بلوط

...تولدت مبارك: زد وگفت يکوچک به سمتش گرفت ولبخند یساك دست کی

هست؟ یحاال چ: زد و گفت يخند مین بلوط

.را گرفت و درش را باز کرد ساك

!!!2اس  یگلکس. چهار که سهل بود هشت تا شد شیچشمها
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!کردیصفرش کار نم يکه دگمه  ییداغان کشو ياینوک ي دهیپوک یگوش يازا در

.فرصت فرو داد اب دهانش هم نبود یحت

.کردیاد با لبخند نگاهش موند. نشان داد یرا دررها کردن ساك دست جانشیه

اد؟یازش خوشت م: دیمکث پرس یکم با

!!!دیایبود که از ان عروسک و جواهر خوشش ن وانهیمگر د یلعنت... موجود در بازار یگوش نیبه روز تر د؟یایخوشش ن توانستیم

...عوضش کن فونیا هیبا  ياگه دوسش ندار: با لبخند گفت ونداد

.دیشن ینمونداد را  ياصال حرفها بلوط

.بود یبرق گوش یپ حواسش

.و خوش دست بود بایز چقدر

...بدم ادتیبلوط؟ بده : سرش را خم کرد وگفت ونداد

...رمیگیم ادیخودم ... نـــه : گفت یتدافع یبا حس بلوط

.کور خوانده بود دهدیرا دست او م کشیش ياسباب باز نیا کردیدرصد فکر م کیاگر . نثارش کرد يچشم غره ا و

 نکهیبا ا: جلوه کند گفت یو معمول يداشت عاد  یکه سع یفرود اورد و رو به ونداد با لحن میسر تعظ جانشیحال در قبال تمام ه نیا با

...یمرس یول... داشتم یگوش

...دیتنها خند ونداد

دست دومه؟ ؟يحاال چرا در جعبه اشو باز کرد: کرد وگفت یاهم بلوط

.زدیبلند تر قهقهه م ونداد

باز  مهیو دهانش را ن دادیعقب م یسرش را کم... خنده اش بلند بود اما جلف نبود  يصدا. از ته دل بود دنشیخند... نگاهش کرد  بلوط

!اورد یاز خودش در م ستینسبتا بدك ن يصدا کی دادیرا نشان م فشیو رد دیسف يو دندان ها کردیم

.بود که بلوط هم خنده اش گرفته بود دهیخند انقدر

...خّ خّ خّ خطم هست هیتوش : به جا اورد و ونداد گفت یتشکر رسم کی گریحال بار د نیا با

.یواقعا؟ مرس... اوه: را باال داد وگفت شیجفت ابروها بلوط

....زمیقّ قّ قابل تو رو نداشت عز... کنمیخواهش م: ونداد

.شدیم لیو به خنده تبد رفتگیم هیزاو کیاز هر طرف . جفت کند يرا عاد شیلبها توانستینم بلوط

ه؟یتولد تو ک: دیچرا پرس دیهم نفهم خودش

...سه بهمن: تولد او بود زد و گفت خیکه منشا ان توجه بلوط به تار يلبخند ونداد

واقعا؟: بلوط

.تکان داد يسر ونداد

!بود دهیپرس يفقط محض کنجکاو. جبران کند دیکه با دیچرخینم نیفکر بلوط هنوز ا در
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؟یعکس دو نفره هست هیموافق :  ونداد

کنارش نشست و  یونداد ذوق کرد و ک یجواب مثبت داد و ک یک دیاش بود که نفهم یو خوش دست یگوش يبرنامه ها یحواسش پ انقدر

.دونفره بود ياتمام برنامه  يلمبرداریف نیدورب کیلیچ يشانه اش قرار گرفت و صدا يدست ونداد رو

 یبازنشستگ یکند ونداد اعالم کرد که پنج شنبه در مهمان ياش باز یخواب کال با گوش يعصر به اتاق برود وبه جاخواب  يبرا نکهیاز ا قبل

.پدر بهنوش دعوت هستند

بود؟ یدعوت مهمان نیا رشیپذ يمقدمات برا نیتمام ا پس

.زندیسر باز م یمهمان نیمطمئنا از رفتن به ابهنوش را ندارد و  دنیکه چشم د دانستیالبد ونداد م...  رهیتولد و غ کیو ک یگلکس یعنی

.دادندیفکر ها بدون دعوت مانند مهمانان ناخوانده در ذهنش جوالن م نیحال ا نیا با

...را ندارد چقدر متناسب است دنشیکه چشم د یکس یبا رفتن به مهمان یگلکس کیدرك کند که ارزش  نیبه ا توانستینم یلیخ

.حال به اتاقش رفت نیا با

...کو تا اخر هفته  حاال

با بهنوش رفتار کند که  دیچطور با ایممکن است رخ دهد  یچه اتفاقات ایچه بپوشد  یبخواهد فکر کند در مهمان نکهیبه ا یکاو گلکس کندو

.مهم تر بود یگلکس يکال دور زدن در برنامه ها... ياصال حساب چه کار ای دیایحساب کار دستش ب

با بهنوش رفتار کند که  دیچطور با ایممکن است رخ دهد  یچه اتفاقات ایچه بپوشد  یبخواهد فکر کند در مهمان نکهیبه ا یکاو گلکس کندو

.مهم تر بود یگلکس يکال دور زدن در برنامه ها... ياصال حساب چه کار ای دیایحساب کار دستش ب

.امدین رونیتا ساعت ده شب هم از اتاق ب یداشت که حت یذوق و شوق گلکس انقدر

.ماند یتولد نبود همچنان در اتاقش م کیتبر يو تلفن برنا برا یاز زور گرسنگ اگر

.املت خوردند شام

.که دستپخت ونداد بود یاملت

*********************************

********************************************

*********************************

.کردیصبح را اعالم م ي قهیهفت و چهل و پنج دق... ردساعتش نگاه ک به

.شانه جا به جا کرد و در کالس را باز کرد يحال کوله اش را رو نیبا ا... هنوز دوست داشت بخوابد. بود زیمنضبط وسحر خ يادیز ونداد

.جلو پر بود فیرد

.ها رفتار کند دیبد دیداشت مثل ندواقعا حق . فرو برد یکالس نشست و سرش را در گلکس يدر انتها یصندل يرو

.سرش را بلند کرد يعطر مردانه ا يبو با

.بود ستادهیا شیخشک جلو فرزام

.دیرس ینظر ناراحت م به
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شده؟ يطور: کرد و بالفاصله گفت یسالم

...خاموش بود تیبهت زنگ زدم گوش یهرچ شبید: نشست وگفت شیرو به رو یصندل يرو فرزام

؟یداشت کارمیخوب حاال بگو چ: مکث کرد وگفت یو کم دیچیرژ لبش در دهانش پ یطعم توت فرنگ. کردرا تر  شیلبها بلوط

..روزیراجع به د: فرزام

؟یچ روزید: بلوط

شده؟ يطور... ياصال رو فرم نبود: کرد وگفت زیرا ر شیچشمها فرزام

!ذهنش داد زد ونداد نه و فرزام... کرده  يفکر نیداد چنافتاده بود که ون یچه اتفاق روزیاورد که د ادیفکر کرد تا به  یکم بلوط

.شد رهیفرزام خ یمشک يرا بلند کرد و به چشمها سرش

. دادیفقط ارور م...  چیه کردیکه نم ياری ذهنش

...که هست یهر مشکل.... کمکت کنم بلوط شمیبه هرحال خوشحال م: تکان دادوگفت يسر فرزام

...کنمیحساب م تیدربرا يرو: زد وگفت يلبخند بلوط

بود؟ یچه عبارت گرید نیا. چهار تا شد شیچشمها فرزام

از  يانقدر دمق و بق کرده بود که چند نفر. دخترها نشست يدر ان سو ییکند که استاد امد وناچارا سر جا یبزند واعتراض یحرف خواست

.دندیپسرها حالش را پرس

.داشت یتیچرا اما لبخند رضا دانستینم بلوط

.کردیپرواز م يگرید يذهنش به جا الیاما خ. استاد داد يرا به حرفها شیگذاشت و گوشها لنتیسا ياش را رو یسگلک

.زود استراحت داد یلیخ استاد

.کالس تنها متعلق به دختر ها بود ي ولوله

.حواس او را به سمت خودش جمع کرد يدختر ياش فرو رفته بود که صدا یباز در گوش بلوط

...ست مایاسم من ش: زد وگفت يدلبخن دختر

...بلوط: دستش را جلو برد وگفت بلوط

...هستم لوفریمنم ن... ادیبهت م یلیخ... هیچه اسم باحال: نشسته بود گفت مایکه کنار ش يدختر

.خوشبختم... ممنون: زد وگفت يلبخند فیتعر نیبخاطر ا بلوط

ش؟یشناسیوقته م یلیرو خ پسره نیا: کرد و گفت کیاش را به او نزد یصندل مایش

؟یک: بلوط

ها براش  یکیکل ترم ... چقدر خاطر خواه داره یاگه بدون....  گهیفرمنش د نیهم: کرده بود گفت فیکه از بلوط تعر يهمان دختر لوفرین

...زننیپر پر م

...شناسمشیم شیکم وب: به او زد و بلوط گفت يسقلمه ا مایش

ن؟ینامزد ...ول يا: گفت جانیفر با ه لوین
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ن؟ینامزد: و رو به بلوط گفت.... شیکم و ب گهیم.. االغ : با حرص گفت مایش

....میترم با هم درس خوند هی... نه بابا: وگفت دیخند بلوط

کجا؟:  لوفرین

...رازیش... دانشگاه : بلوط

ن؟یهست يرازیش یاخ: مایش

....هیتهران... اما فرزام نه ... من اره:  بلوط

...بهت بگم.... نهار و ظرفا شب با توه... اسمش فرزامه نه فرزاد يدید مایش يدید: وگفت دیکش یغیج مچهین لوفرین

...شورمینه شام هستم نه ظرف م... ام یمادر عل يمن امشب خونه : زد وگفت يمندانه ا روزیلبخند پ مایش

....ریبرو بم: را جمع کرد وگفت شیلبها لوفرین

.سکوت کرده بود بلوط

.نبود  یوقت ادم زود جوش چیه

؟ییچند سالته؟ بچه کجا... خوب از خودت بگو: و رو به بلوط گفت دیخفه شو اتمام بخش يبا کلمه  لوفریبحثش را با ن مایش

...تولدم بود  روزید... و سه ستیمن ب:  بلوط

...تولد پسر منم مهره... یاخ... تولدت مبارك ... زمیعز.. ییوا:گفت جانیبا ه مایش

پسرت؟: را باال داد وگفت شیابروها بلوط

...نوه ام... پ ن پ : مایش

...پ ن پ گفتنات نیبا ا يخفمون کرد: زد وگفت يسقلمه ا لوفرین

.روزه باشد کیاگر ان پسر  یحت. پسر داشته باشد کیامد  یبود که به او نم سیف یبیانقدر ب مایش. هنوز شوك بود بلوط

پسرت چند سالشه؟ ؟يکرد تو ازدواج: تعجب گفت با

....عسکشو نیبب.... ارشهیاسمش ک... سه سالشه... اره بابا: مایش

شجره نامه اش را  دیبه هر کس برسد با: داد که  حیکه او عکس را دراورد و نشان دهد توض یزمان یط لوفریحمله کرد و ن فشیبه ک يفور و

...کند فیتعر ازیتا پ ریس

....اشنا شده يچطور شونیبا عل گهیم یشته باشصبر دا: رو به بلوط گفت و

جفتشون .... پسرمه نمیشوهرمه ا نیا: در اغوش داشت را نشانش داد وگفت یپسر خوردن کیکه  یعکس مرد جوان مایو ش دیخند بلوط

...عشقمن

.انداخت ماینگاه به ش کیاراده  یب بلوط

 یخاص شیارا چیصورتش سبزه بود و ه. داشت یبانمک یگوشت يبود و لبهاتپل . بود ختهیدر صورتش ر يروشنش را چتر يقهوه ا يموها

.نداشت

...جفتشون خوشگلن...خدا حفظش کنه پسرتو ... نیایبهم م: وگفت دیخند بلوط
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.شوهرش اصال خوشگل نبود البته

پسر بچه . اش بلند بود یشانیو پ داشت يقهوه ا يکه داشت و چشم و ابرو یو به نظر قد متوسط... سرش داشت  يان کمبود مو که رو با

 يجور کی یول... چه طور دانستینم...  یصورتش در عکس کم. بود دیسبزه بود و پسرك سف مایتفاوت که ش نیبود با ا مایش هیدرست شب

.گوشت اضافه داشت تشانگار پوست صور! بود

...خفش کنم  خوادیدلم م... و خوابگاه ت یعنی... بچه و شوهرش نیپدر ما رو دراورده با ا: با اعتراض گفت لوفرین

ن؟یهست یخوابگاه: بلوط

...پ ن پ: مایش

...اه ه ه .. ه ه ه گهیخفه شو د: زد وگفت یمحکم يسقلمه  لوفرین

.نگاه کرد کردیکه مقنعه اش را درست م لوفریو به ن دیخند بلوط

لبش  يخال باال کیبودند و  وستهیپ شیابروها... و کوچک زیر يداشت و چشمها ینازک يلبها. بود که صورتش دراز بود يالغر دختر

.داشت

.نسبتا جذاب بود مایاما ش. دیایاز او بدش ب توانستیداشت که نم طنتیجذاب نبود اما انقدر ش یلیخ کال

.زندیاز شوهرش حرف م یبود که با چه اب وتاب بیعج شیبرا نیا و

.نسبتا جذاب بود مایاما ش. دیایاز او بدش ب توانستینمداشت که  طنتیجذاب نبود اما انقدر ش یلیخ کال

.زندیاز شوهرش حرف م یبود که با چه اب وتاب بیعج شیبرا نیا و

.از کالس خارج شد استاد

.راه افتاد کردندیهمراه انها که مدام با هم کل کل م.. از ان دو دخترخوشش امده بود  بلوط

روز با  کی کردیکه بلوط فکرش را نم زدندیاما انقدر با هم راحت حرف م. و چهار سال داشت تسیب لوفریو هشت ساله بود و ن ستیب مایش

... !راحت حرف بزند  نقدریو هشت ساله ا ستیزن ب کی

.دیرا گز شیلبها...  دندیخندیو م گفتندیم يزیونداد که اطرافش را پسرها احاطه کرده بودند و هرکدام چ دنید با

...مونهیبه جون شما اصال اسمش تو ذهنم نم دیو تلفظ کن کیسولفور دیاس گهیبار د هیستاد تو روخدا ا: از پسرها گفت یکی

. دادیجواب م شدیم دهیکه ازش پرس یبه سواالت...  دادینشان نم یعکس العمل خاص چیونداد ه دندیکه انجا بودند خند يا عده

لحن  کیبا ...  زدندیکه با دستشان هوا را پس م یست گرفته بودند و در حالجزوه شان را در د یکه با حالت لوس ییبه ان دخترها یحت

.دادیجواب م يقاطعانه و جد دندیپرسیم يمسخره سوال مسخره تر

.کردیداشت اورانگاه م میمستق بلوط

.نثارش کرد يلحظه متوجه اش شد و سرش را باال گرفت و لبخند کی ونداد

.گوش کرد گفتیم لوفریکه ن یکزد و به جو دنیخودش را به ند بلوط

؟یچ: وگفت دیبه سمتش چرخ يدختر يپر عشوه  يبا صدا ونداد

.!میتر مرور کن قیدق دیترم کدوم مباحث و با مین يبپرسم که برا خواستمیم: زد وگفت يلبخند دختر
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واقعا؟نه  شد؟یندیسوال ب نیبه ا یبود که کس یواقعا االن وقت. سوال جاخورد نیلحظه از پرسش ا کی

.راه افتاد دیکرد و به سمت اتاق اسات یچپ نگاه چپ

.نیرا داشت جز ا يزیهرچ ي حوصله

.زد و جلو رفت تا سالم کند يلبخند... بهنوش که کنار پدرش نشسته بود  دنید با

...يامروز کالس دار دونستمینم ...ونداد... واوو : که در ان اتاق نسبتا بزرگ بود گذاشت وگفت يزیم يرا رو شیچا وانیل جانیبا ه بهنوش

؟يحالتون چطوره استاد جعفر: با پدر بهنوش دست داد وگفت ونداد

.بلند شد  شیزد و به احترام ونداد از جا يلبخند يجعفر استاد

.انداخت نییتنها سرش را پا یشرمندگ تیدر نها ونداد

...وارستهبهت ساخته  یزندگ: وگفت دیپدرانه او را در اغوش کش يجعفر استاد

تا من  شهیدفاعتون تموم م نیا یشماها ک... دختر که منو کشته  نیا: او را دعوت به نشستن کرد و گفت يزد و استاد جعفر يلبخند ونداد

...راحت بشه المیخ

.استاد دیبازنشسته شد گمیم کیت ت ت تبر:  ونداد

داره؟ کیشدن تبر نیخونه نش: زد وگفت يلبخند يجعفر استاد

...دکترا يبه جون من غر بزنه که بخونم برا خوادیم.... همون:  نوشبه

.شرکت کنه دیاما وارسته حتما با... من از تو توقع ندارم: زد وگفت يلبخند يجعفر استاد

...بگذره  ریدفاع به خ نیا: ونداد

؟يمگه قراره به شر بگذره؟ وارسته تو هنوز ادم نشد: کرد وگفت یاخم يجعفر استاد

..نشد که نشد... میچقدر روش کار کرد یبابا اگه بدون: وشبهن

...بابا صدا نکن نجایمنو ا گمیهزار مرتبه بهت م: باتشر گفت يجعفر استاد

...باهات ندارم يبابا صدات نکنم کجا صدات کنم؟ تو خونه که کار نجایمنم هزار مرتبه بهت گفتم اگه ا: گفت یهم با لحن لوس بهنوش

؟يکه ندار یمشکل ؟یهست یخوب از خودت بگو؟ از شغلت راض... وارسته ینیب یم: تکان داد و رو به ونداد گفت ينها سرت يجعفر استاد

...یلینه خ: ونداد

؟یبا دانشجوهات که کنتاکت نداشت... هست بگو  ي زیهر چ: يجعفر استاد

...رفتنمیپذ.. یلینه خ: ونداد

نره؟ ادتونی... ها میپنج شنبه منتظر یراست: بزند که بهنوش گفت یت حرفبا افتخار نگاهش کرد و خواس يجعفر استاد

!دانشجوهاتون کارتون دارن.... وارسته  ياقا: کرد شیصدا یتکان داد و کس يسر ونداد

.کرد و از جا بلند شد یکوتاه یبا غرور نگاهش کرد وونداد عذرخواه يجعفر استاد

!دانشجوهاتون کارتون دارن.... وارسته  يقاا: کرد شیصدا یتکان داد و کس يسر ونداد

.کرد و از جا بلند شد یکوتاه یبا غرور نگاهش کرد وونداد عذرخواه يجعفر استاد
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!داد یچه جواب ای دندیچه پرس ایچه گفت  دیدر حال گفتگو است اصال نفهم يبلوط که با پسر دنیبود که با د ستادهیدر ا يجلو

.فرزام را نداشت يکردن ها دیکل يحوصله  بلوط

...! ایدمغ است  نقدریچرا ا... امروز چه شده است کردیاز او سوال م مدام

 نکهیاز ا...  ایاش حرف بزند  یاز عذاب وجدان نسب ای کندیرفتارش برادرانه حساب م يبدهد که چرا رو حیفرزام توض يبخواهد برا نکهیا

.نداشت یبخواهد کال با او حرف بزند احساس خوب

... !یوقت... پسرش فرق داشت  يها یهمکالس گریکه با د دید یفرزام را م ينگاه ها یوقت ستادیا یکنارش م یوقت

...فرزا م نیبب: را فوت کرد وگفت نفسش

.کردیداشت به او نگاه م میونداد مستق دیدر دهانش ماس کلمه

...میزنیبعدا با هم حرف م: را تر کرد وگفت شیلبها

؟یک یعنیبعدا : کرد وگفت بشیدر جرا  شیدستها فرزام

.رد شد شیحوصله نداشت و از جلو بلوط

.شد یم دهیاراده به سمت ونداد کش یب شیقدمها

.شده بود رهیخ کردیبه او نگاه م میبه ان پسر که مستق ونداد

...سالم: وگفت ستادیا شیروبه رو بلوط

.تکان داد يتنها سر ونداد

.او شده بود ندیشده بود که ونداد متوجه نگاه ناخوشا رهیانها خ يفره چنان با اخم به جمع دون فرزام

؟ییکجا: صورتش تکان داد وگفت يدستش را جلو بلوط

. رفت که او را استاد خطاب کرد يو به سمت دختر.... ایمن ن شیتو دانشگاه پ پ پ پ: اراده اخم کرد وگفت یب. کرد یبه بلوط نگاه ونداد

.ل داشتاحتماال از او سوا

!چقدر فعال بودند واقعا انشیدانشجو

.کردیاز حرص داشت دندان قروچه م بلوط

.پرت کرد و به سمت کالس موردنظر رفت فشیاش را در ک یگلکس یگوش یکالفگ با

بود؟ یپسره ک نیا: دیننشسته بود که فرزام اهسته غر یصندل يرو هنوز

!پسر عموم: نگاهش کرد وگفت بلوط

؟يجد: اش را به تعجب واگذار کرد وگفت یعصبان يچهره  فرزام

.را باال انداخت و فکر کرد شوهرش هم بود شیشانه ها بلوط

...!نفهمد یرا کس نیداشت که ا يچه اصرار دانستینم

.کالس با او نبودند نیدر ا لوفریو ن مایش

.امد ینسبتا بدش نم بود يوپر ازخنده و انرژ یشوخ شانیبا دونفر اشنا شده بود که حرفها نکهیا از
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.نبود یمیصم یلیخ يدختر چیبا ه بایبخاطر رابطه اش با فرزام تقر یکارشناس يدوره  در

.نداشت فتدیدر کالس ب یتالش کند تا با کس نکهیو اصرار به ا. شدندیدوستانش هم عوض م شدیکالسش عوض م یترم به ترم وقت یعنی

.بود نیهم هم رستانیدب ي دوره

.نداشت يچند وقت بود که از او خبر... اه ساره.... همان دخترخاله اش ساره بوددوستش  تنها

.بود دهیازدرس نفهم زیچ چیحواسش به ساره بود که ه انقدر

.خوردیکنار ونداد در سکوت نشسته بود و حرص م لیاتومب در

 توانستیاگر هم م.... کردیبرساند را اصال درك نم ییراننده او را به جا کیعقب نشسته باشد و ونداد مثل  یبهنوش در صندل نکهیا لیدل

سوق داد و فکر کرد هرچه زودتر به خانه برسد و با ساره  يگریحال فکرش را به سمت د نیبا ا... درك کند خواستیوجه نم چیدلش به ه

.ردیتماس بگ

داشت و  يریامزدش بهم خورده بود و بلوط خود درگاش با ن يفرم نبود نامزد يرو یلیهرچند که او هم خ... او زنگ زده بود يدوبار یکی

نتواند با او حرف  یونداد بود که درست و حساب رشیپذ ریانقدر درگ... دادن ساره بود يدر ان لحظات دلدار کردیکه فکرنم يزیبه تنها چ

...!به ونداد عادت کرده بود نسبتا ...  االاما ح. بزند 

؟یکنیم نیتمر: انداخت وگفت نهیاز ا یگاهونداد ن. در سکوت مطلق بود لیاتومب

...یسخت بود ول یلیخ يداد نیکه بهم تمر ياون بار اخر... اره : بهنوش

...شهیمشکل م کمی ي يکم کم  گهید... اره : ونداد

؟يذاریم یکالس پنج شنبه رو برام جبران... ونداد یراست.. اوه: بهنوش

چهارشنبه خوبه؟: ونداد

نبه؟ش.... نه: بهنوش

خونتون خوبه؟ امیعصر م کشنبهی ي ي...شنبه کالس دارم: ونداد

امد؟ حاال ونداد برود خانه اش؟؟؟ یبهنوش نم شهیمگر هم خانه؟

خونتون خوبه؟ امیعصر م کشنبهی ي ي...شنبه کالس دارم: ونداد

!چرا ونداد به او نگفته بود؟. ته بوددر هم رف شیامد؟ حاال ونداد برود خانه اش؟؟؟ اخم ها یبهنوش نم شهیمگر هم خانه؟

...انداخت ینگاه نهیاسانسور به ا در

.صاف کند توانستیرا نم اخمش

!افتد اخم نکن یم نیات چ یشانیپ کردیخودش تکرار م با

.خانه شد وارد

که هنوز دستش بود از اتاق  پول ونداد فیو همراه ک دیپوش یشرت صورت یت کی... را دراورد  نشیحوصله نداشت ج. را دراورد شیمانتو

.خارج شد
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.رفت ییزد و به دستشو يلم داده بود تلنگر انویپ يکه رو ینارنج يبه قورباغه  شهیهم مثل

.زشت اهیان عروسک س يجا... برد  یغرورش نبود ان را به اتاقش م اگر

.لم داد ونیزیتلو يرا شست و جلو شیو رو دست

.دیکشیپارك کردن چقدر طول م لیاتومب کیمگر . بود امدهیهنوز باال ن ونداد

.باز شد و همان موقع وارد خانه شد در

.پولش افتاد فیبه اتاق برود که چشمش به ک خواست

....ممنون:زد و گفت يلبخند

؟يدیبهش درس م نایبهنوش ا يخونه  يریتو م: دیقبل از انکه او وارد اتاق شود پرس يفور بلوط

اره چطور؟:ونداد

چرا اون وقت؟... هانا:  بلوط

...نجایا ادیاون ب ادیچون فکر کردم تو خوشت نّ نّ نّ نم: ونداد

.اورد یهم م هیتو ج شیچه برا... ظیاز غ... از حرص. زد يپوزخند بلوط

.دیجویپوست لبش را م... که یبه حال ياو داشتند وا يبگو و بخند جلو نطوریخانه ا نیخانه شان؟ اگر در ا رفتیم

.موضوع شد و به ساره زنگ زد نیا الیخیتلفن ب ياتماش با

...سالم ساره: زد  غیرا پنهان کند و ج جانشینتوانست ه... ساره  يصدا دنیشن با

...!زد بلوط غیبا مکث او هم ج ساره

.بلوط از جا بلند شد وبه اتاق رفت... رد وبدل کردن  زیانگ جانیالفاظ ه یاز کل بعد

.کردیم یاحوالپرستخت نشسته بود و  ي لبه

...نفس بغض دارش  يمکه؟ و صدا یحاج یحاج یمعرفت؟ رفت یب هینطوریا... چقدر دلم برات تنگ شده یاگه بدون: ساره

.هم بغض کرده بود بلوط

...یدونستیم طمویخودت که شرا: گفت یارام به

بودم؟ یمن تو چه وضع یدونستیتو هم م: ساره

...تبرنگش گهید: وگفت دیکش یاه بلوط

...بره به درك: ساره

.اش را برهم زده بود ينامزد یقاطع لیدل چیسوم نامزد ساره بود که بدون ه شخص

چه خبر؟ چه عجب؟ ؟یخودت خوب.... الیخیب: وگفت دیکش یاه ساره

تو چه خبر؟... ستین يخبر... یسالمت: بلوط

از کجاش بگم؟: ساره

...همش: بلوط
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...ازدواج کرده نینازن: ساره

؟؟؟یک: گفت غیبا ج بلوط

...اورد شویکارت عروس شیما ه پ هی؟ چند ماه هاتف و االخون واالخون کرد اخرش هم  شهیباورت م: وگفت دیمسخره خند ساره

...هم نرفتم شیعروس... هاتف باهاش قهر کردم بخاطر

...همو هم دارن يدو تاشکست خورده چه هوا... به به: بلوط

شده باشه  يچند ماه عاشق ناز يفقط تو کردمیباور نم. شد يبستر مارستانیتمام ب يهفته  هی... شده بود یروان... يدیدیاگه هاتف وم: ساره

...یهمه اش هم عصب....وتشنج کردیهمش تب م... بشه ينطوریا شیخبر عروس دنیو باشن

خوب حاال چطوره؟... یاخ: بلوط

....گهیطرف د هیتو هم از ... هاتفم از اون طرف... طرف نیمن از ا... بلوط میداشت يا دوره هی یول... خوبه يادیز گهید.... خوبه: ساره

چقدر  یاگه بدون حانیطفلک خاله ر.... کردندیم يزار هیگر نشستندیکنار هم از صبح تا شب م ییسه تا یتیمن و مامان تو خاله گ مامان

...ناراحت تو بود

ست؟ین گریفکر بود؟ د بلوط

 خواستیدلم م یعنی.... پشت سرت حرفها زدن  نقدریبلوط ا... هیبق يبدبخت شد راه باز شد برا یکی گفتنیهمه م لیتو فام: ادادامه د ساره

اما بابات دمش گرم ... حرفها نیو ا یفرستادنش سر خونه زندگ یکرده که بدون عروس کاریدختره چ گفتنیهمه م... تک تکشونو خفه کنم

....هیبلوط چقدر جات خال يوا... اروم شده یاالن همه چ.... محکم بهشون زد یتو دهن هیو  ستادیاهمشون و يجلو

...دلم برات تنگ شده... کاش منم اونجا بودم: وگفت دیکش یقینفس عم بلوط

 گهید... و ونداد کردن از تو فیما شروع کرد به تعر ياومد خونه  یوقت... اومده بودن تهران نایبرنا که همراه خاله ا: با خنده گفت ساره

باهم  نیاالن دو ماهه دار... يایکنار ب یراحت نیازت توقع نداشتم به ا... خوشم اومدا یول... راحت شد المونیگفت و گفت که خ نقدریا

...دراحت راحت ش حانیخاله ر الیخ.... حرفا  نیو ا نیایگفت بهم م نقدریا گهید... کردیم فتونویبرنا که همش تعر... نیکنیم یزندگ

...همش دروغه ساره: واهسته گفت دیکش یقینفس عم بلوط

چه؟ یعنی... تلفن خشک شد يپا ساره

؟یگفت یچ: ارام بلوط بود گفت ياهسته که منشا ان صدا یبا لحن ساره

.درد و دل کند یداشت با کس ازین بلوط

...کرد يمن نقش باز یعنی... میکرد ينقش باز: گفت اهسته

بلوط؟ هیمنظورت چ: ساره

... از مشکالت او.... از دوست نداشتن ونداد... که متحمل بود یهمه عذاب نیا... تفکراتش را يهمه ... کرد فیرا تعر راتشیکل تفس بلوط

!زیازهمه چ

... الت اواز مشک.... از دوست نداشتن ونداد... که متحمل بود یهمه عذاب نیا... تفکراتش را يهمه ... کرد فیرا تعر راتشیکل تفس بلوط

!زیازهمه چ
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.افتاد یم هیکم کم به گر ساره

...ارهیوقت دووم نم چیمن و اون ه یزندگ...  یول... رمیطالق بگ خوامیاالن نم: وگفت دیکش یاه بلوط

.تا به خودش مسلط شود دیکش یقینفس عم ساره

بخدا هزار بار پدرت ... ازش جدا شو..  یتحملش کن یونتیاگه نم... یعذاب بکش يخوایخوب چرا م... بلوط  يا وونهیتو د: گفت یارام به

...سرم يرو ذارمشیازش جدا بشه م هیگفته اگه ناراض

...گردن اونه رایتقص يهمه ... ادیاز اونم بدم م: باحرص گفت بلوط

؟یکن کاریچ يخوایحاال م.... بلوط جان: وگفت دیکش یقینفس عم ساره

....لذت ببرم يمجرد یزندگ هیاز  کنمیم یدارم سع... یچیفعال ه: بلوط

؟یحماقت نکن: زد وگفت يپوزخند ساره

....ستمینه اونقدر ها هم خر ن: بلوط

...اونم نامزد کرده  یراست.... گهید يبود نیکه عاشق شرو يخر بود:و گفت دیکش یقینفس عم ساره

د؟بو یچه دو ماه پربرکت ؟يجد: نشان بدهد گفت یاصال واکنش نکهیبدون ا بلوط

کنه؟یم تتمیبلوط اذ.... هزار تا اتفاق افتاد... اره واقعا: وگفت دیخند ساره

؟ونداد؟؟؟ یک

....چارهینه ب: وگفت دیبلند خند بلوط

...ینکن تیتو اونو اذ...  زدمیحدس م... یچه دفاع محکم: وگفت دیخند ساره

ونداد؟ ؟یدفاع محکم از چه کس....دیشنیاو را نم يحرفها گرید بلوط

.گفتیالو الو م ساره

....خودمون باشه ها نیحرفام ب... هستم ساره: او داد وگفت یحواسش را پ بلوط

.وقت مثل تو دهن لق نبودم چیمن ه... حتما... باشه: ساره

کردم؟ یدهن لق یمن ک: گفت غیبا ج بلوط

...ه ه ه گهید یخوب دهن دلق: وگفت دیخند ساره

...دیخندیوساره هم فقط م... ستیدهن لق ناورد که  یم هیبا حرص توج بلوط

.بودند که اشک از چشمشان درامده بود دهیهم داده بودند و خند لیانقدر چرت وپرت تحو گرید

خواندیرا م یخداحافظ ياوا ساره

به مادرش زنگ بزند  کرد که الاقل حتیانقدر نص... کرد حتما اطالع بدهد و تشیالتماسش کرده بود که مراقب خودش باشد و اگر اذ انقدر

... ای
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ساره . شدیرو به ان رو م نیشان از ا یزندگ شدندیاگربچه دار م. زن شوهردار بود کیبه هر حال او . ردیالتماسش کرد تا طالق هم نگ یحت

 هیتوص يدر انتها.... بچه را هم داد کیحضور  شنهادیپ یحت. را واقعا تا انتها تحمل کند یلیتحم یزندگ نیا دیکه انگار با زدیحرف م يجور

.کنندیمثبت نگاه نم يدیزن مطلقه با د کیجا به  چیرا هم اضافه کرد که در ه نیا شیها

دختر  کی...  شودیزن مطلقه نم هی... دختر شوهر دار است کی... ستیزن شوهر دار ن کیاو  دینشد به ساره بگو شیفکر کرد رو وبلوط

....ردیبگ ینالمث يشناسنامه  تواندیو م شودیمطلقه م

.مکالمه تماس قطع شد قهیحال بعد از دو ساعت و چهل وسه دق نیا با

تصور کند که با ونداد باشد و  توانستیوقت نم چیمادر شود؟ ه.... زد و فکر کرد بچه  يبچه؟ پوزخند مسخره ا.کردیساره فکر م يحرفها به

بچه؟

...وقت چیه... امد یبچه ها خوشش نم از

!ندیا یزد وفکر کرد ساره و هاتف بهم م يباز پوزخند... هم رنگ خودش باشد  شیداشته باشد که چشمهادختر  کیاگر اما

...شدیپس خوب م... کردندیاگر واقعا پشت هم بوده اند و کمک هم م... اما حاال ... بود  دهیوقت ان دو را در کنار هم ند چیه

...سرخاله اشساره هم با پ... ازدواج کرده بود شیبا پسرعمو خودش

...اصال از ونداد . بود زاریب یلیاز ازدواج فام... یلعنت

...رونیاز اتاق جست زد ب... مورد عالقه ات شروع شده الیسر: ونداد که گفت يصدا با

.اما به هر حال کندیرا دوست دارد و دنبال م الیسر نیکه او ا دانستیونداد از کجا م دانستینم

!!!ان را به فوتبال نفروخت يتماشا يزه او ممنون بود که اجا از

.دیکشیم ازهیخم ونداد

.اتاق رفت تا استراحت کند به

.شد رهیخ ونیزیباز به تلو! قدش خوب بود... کردیبه قامتش نگاه م بلوط

.محبوبش قدش از ونداد کوتاه تر بود گریباز

...دیشنیگوشش نم کینه  گرفتیه زبانش ممحبوبش ن گریاما باز. محبوبش بهتر بود گریونداد هم از باز ي چهره

...نبود اما  گریو کال ونداد باز... محبوبش سر تر بود گریونداد از باز یول

.تکان داد يسر

.دانستیداشت؟ نم اینداشت  ییجا چیه. ... محبوبش بود و ونداد هم ونداد بود گریمحبوبش باز گریباز...  دیدیم يبابا قور شیچشمها

.تماشا کردن نداشت الیسر ي حوصله

.کرد و به اتاق رفت خاموشش

.امد ینم خوابش

.اش نگاه کرد ینقاش لیوسا به

.وقت بود که دست به قلمو نبرده بود چند
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.از نوع مرغوب بودند یها و قلم موها همگ رنگ

.بود یخوب یسرگرم... زد  يلبخند

:هفتم  فصل

؟ياینم هیمنظورت چ: با تعجب گفت ونداد

...امیکه ادم هاشو نشناسم نم يا یمن مهمون: گفت دیجویم بیکه با خرش خرش و پر صدا س ینیح بلوط

.بود ستادهیا شیجلو یبا کالفگ ونداد

!نرود توانستینم... شش ساله اش بود یبهنوش همکالس.... استادش بود.... به انجا نرود توانستینم

!نرود توانستینم... شش ساله اش بود یبهنوش همکالس... کارش را از او داشت . استادش بود يجعفر ياقا....به انجا نرود توانستینم

بلوط؟: گفت يبا لحن خسته ا ونداد

...يایزنگ بزن بگو نم: را باال داد وگفت شیابرو يتا کی بلوط

؟یترسیکه نم ییاز تنها... ول بکشهط روقتیم م م ممکنه تا د... رمیپس خودم تنها م: کرد و از جا بلند شد وگفت  زیرا ر شیچشمها ونداد

.بهنوش بگذارد يتنها پا به خانه  گذاشتیمرد هم نم یتنها برود؟ اگر م ؟یزد؟ چـــــــــــــــ غیدر وجودش ج بایتقر بلوط

تعارف  گرید کباریکاش . از صبح کارواش هم برده بود... ضایرا هم ا نیماش چیکتش را برداشت و سوئ. رفتیداشت م يجد يجد ونداد

نداشت؟ تیاهم یواقعا حرفش ده شاه... بزند

؟يایب يخوایواقعا نم: وگفت ستادیدر ا يجلو

...اه ه ه ه. جفتشان نروند... رفت یم دیاما وندادم نبا. دوست نداشت به انجا برود. ناچارا بلند شد بلوط

.سمت اتاق رفت به

 دیهم نداشت را پوش يبند چیه ینداشت و حت شیرو یطرح چیکه ه یکجذب ساتن مش یماکس راهنیپ کیاش  یمجلس يلباس ها نیب از

.بود ستادهیکوتاه بود و خودش خوش حالت ا شیموها.  دیبود را پوش یمدل ماه شیکه انتها

.را حالت داد شیموها یمو کم يحال با اتو نیا با

.و رژ گونه ختم شد ملیخط چشم و ر کیبه  ششیارا

.امد رونیرا برداشت و از اتاق ب فشیو مانتو کفش ها و ک دیهم مالاش را  یلیاکل یلب صورت رژ

.را هم در اتاق بپوشد اما دوست داشت خودش را به ونداد نشان دهد شیمانتو توانستیم

...نشسته بود  ونیزیتلو يجلو ونداد

.لحظه جا خورد کی دنشید با

.گشتیبود و دنبال ان م ستادهیونداد ا دید ي اما درست در نقطه... است  يزیدنبال چ فشیدر ک کردیم وانمود

....ادیبهت م یلیخ: زد وگفت يلبخند ونداد

...دونمیم: بلوط

...اریبرو درش ب یول: ونداد
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 بایو ز کیش راهنیبلوط ان پ دادیهم اجازه نم مردیواگر م.. مختلط است  یمهمان: داد حیکه ونداد ناچارا توض دیچنان به سمتش چرخ بلوط

...دوستش بو د بپوشد نیتر یمیارسالن که صم يرا جلو

..پوشمیخودمونم م يها یتو مهمون نویمن ا... خوب باشه: را باالداد وگفت شیابرو يتا کی بلوط

...بلوط اریبرو درش ب: ونداد

...میریباشه پس نم: با حرص گفت بلوط

.تمام فعلش را جمع بست باغلظت

...اومد زنگ بزن شیپ یمشکل....رمیمن م... بمون خونه: گفت ونداد

.دهانش باز مانده بود بلوط

....يتنها بر يدار يچه اصرار: حرص گفت با

؟یچ: وگفت دیبه سمتش چرخ ونداد

....خوش بگذره بهتون.... يتنها بر ياصرار دار یلیخ: بود و گفت ستادهیا يور کی نهیدست به س بلوط

؟یبه من وک: کرد وگفت زیرا ر شیچشمها ونداد

!سالم منو به بهنوش جون برسون: بلوط

...میبر ایخوب لباستو عوض ك ك ك کن ب: وگفت دیکش یپوف ونداد

...امیلباس م نیبا هم امیب... خوامینم: با حرص گفت بلوط

.بکوبد واریسرش را به د خواستیدلش م ونداد

.هنوز مکث کرده بود ونداد

!کرد؟یم چه کار...  ایخدا... اجازه دهد توانستینم

...به جهنم: لب گفت ریانتها کوتاه امد وز در

.دیایب تواندیکه بلوط م یعنی نیدر را باز گذاشت و ا... اما ونداد از در خارج شد... دیبلوط نشن هرچند

.زد يلبخند فاتحانه ا بلوط

.بود دهیچیعطر ونداد در خانه پ يبو

.عطر نزده بود يوا

.ه گرفتدوش جانان کیاتاق بازگشت و  به

.بود نداختهیرا هم ن شیگوشواره ها یراست

.به خودش نگاه کرد و از اتاق خارج شد گریلوله کرد و با ر د فشیبرداشت و در ک يزیکمد چ از

.را چک کرد و چراغ را خاموش کرد و در را هم بست خچالیلحظه گاز و کیعادت مادرش  طبق

.منتظرش بود لیدرا تومب ونداد
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را گذاشت وبه همراه خواننده  یلهراسب دیالبوم جد.  گذاشتیبلوط محلش نم... دییسایهم م يفکش را رو یعصب. رفته بوداش درهم  افهیق

.کردیم یهمراه

را گذاشت وبه همراه خواننده  یلهراسب دیالبوم جد.  گذاشتیبلوط محلش نم... دییسایهم م يفکش را رو یعصب. اش درهم رفته بود افهیق

.کردیم یهمراه

.مجلل پارك کرد ییالیو يخانه  کیمقابل  ونداد

.گذاشته بود شیرا به نما بایباغ بنظر ز کیدر خانه باز بود و. قصر بود هیشب شتریب

.باتربودیدارد مجلل تر وز ییبایچقدر باغ ز کردیپدربزرگش هم که فکر م ياز خانه  یحت

.شد ادهیپ لیبلوط از اتومب... باز کرد شیطبق معمول در را برا ونداد

.ونداد درها را قفل کرد وبه همراهش راه افتاد و

.بود دهیونداد رس يبه زور سرش تا سرشانه  یپاشنه ده سانت يان کفش ها با

.چقدر دراز بود یلعنت

.امد یبه خاطر او ارام راه م ونداد

.وارد خانه باغ شدند باهم

.بود دیسنگفرش سف نیزم

...!یمدل کروک یکیبلند بودند  یکه دو تا شاس لیو وجود سه اتومب خوردیه ابش زالل بود به چشم مک یاستخر اب کیاول  يوهله  در

درخت  نیوچند خوردیبه چشم م یرنگ يرز ها يسنگفرش شده بوته ها ریدو طرف مس. از باغ قرار داشت یتاب بزرگ هم در کنج کی

.هنوز رخت سبزشان را بر تن داشتند زییکه با وجود پا

.دیرس یکه به نظر دو طبقه م دیسف يمجلل با نما ي خانه

.سالن باز بود در

هم فضا را  یمیمال کیموز يبود و صدا يخفه ا يزمزمه .دیبار یم شانیمسن بودند و اصالت از سرو رو ياکثرا افراد. بودند يادیز تیجمع

.پر کرده بود

 نیبب... يوا: به سمتشان امد وگفت یقرمز و الك زرشک يکفش ها دوخت قرمز داشت با ي هیرنگ که حاش یبا کت و شلوار مشک بهنوش

...اومده یک

...نایایمن توقع داشتم زودتر ب ر؟یفقط چقدر د... دیخوش اومد: و با ونداد دست داد وگفت دیبلوط را دراغوش کش مانهیصم

.دیرس یوب و ساده بنظر مرژ لب سرخ بود نسبتا خ کیرژ گونه و  کی ششیکه تمام ارا یان لباس ساده وصورت با

.کند یو انها را برد تا معرف... بود ختهیشانه ر يرا ازاد رو اهشیس يموها

وپدرانه با بلوط  مانهیصم یباز ونداد را دراغوش گرفت وبا لحن يبا رو ياستاد جعفر تیشدند و در نها یچند تن از استادان و اقوام معرف به

.کرد یاحوالپرس

...کنمیمحوش م یخودم از زندگ شیپ ایکرد ب تتیبار اذ هیاگه : رد وگفتهم ک يپدرانه ا یشوخ
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.به لب اورد یحیزد وبلوط هم لبخند مل يلبخند ونداد

...کردیونداد هم بلوط را با عنوان همسرم خطا م...  کردندیم یسالم و احوالپرس مانهیاز دختران با ونداد صم یجمع

...خواهرم تایب: کرد وگفت یتر بود را به انها معرف فیقدش بلند تر بود وظر یدش بود اما کمخو هیشب یلینقش که خ زیر يدختر بهنوش

.خوردندیکال ذکور به وفور به چشم م.  دادندیم لیرا مردان مسن و چند پسر جوان تشک تیاکثر جمع. نشستند یمبل ياز سالم کردن رو بعد

چند نفر خانم سن باال . کوتاه بود راهنشانیاکثرا مدل لباس وپ. است اریتمام ع یروسع کیو مجلل بودند که انگار  کیها هم انقدر ش لباس

.دخترانه همه کوتاه بودند يبودند وگرنه لباس ها دهیپوش یماکس

.بودند دهیتا زانو پوش يهم چکمه  يبود اما چند نفر زییپا نکهیا با

ه؟یخواهره ک نیبهنوش تک فرزنده؟ پس ا یمگه نگفت: دیپرس يبا کنجکاو بلوط

.ياز همسر اول استاد جعفر... کننیم یبا مادرش نروژ زندگ... اشه یخواهر ناتن: ونداد

!دانستیم قیچقدر دق. کردیبا حرص به ونداد نگاه م بلوط

؟یکنیبلوط جون لباستو عوض نم: به سمتشان امد وگفت بهنوش

عوض کنم؟ تونمیکجا م: رامش از جا بلند شد وگفتبا ا. چشمش به ونداد افتاده بود که نسبتا سرخ شده بود بلوط

.مرد یداشت م ونداد

.اش کرد ییراهنما بهنوش

.گرد قرار داشت يپله ها ریدرست ز یاتاق

.وارد اتاق شد بلوط

!نیهم... کتابخوانه کیتخت خواب و  کیدراور و  زیم کی. که جلب توجه کند نداشت یخاص زیچ

.که کنج اتاق بود نشست یتخت يرا دراورد و رو شیمانتو

حاال او . جدا کرد راهنشیاش را باز کرد و ان قسمت را از پ یمخف پیرا ز شدیم یدامنش درست از همان نقطه که لباسش مدل ماه نییپا

ت و داش یکوتاه نیبود واست راهنشیکه از جنس پ یو کت ساتن دیاش را پوش يجوراب شلوار.... بود دهیپوش اهیکوتاه س راهنیپ کیهم 

.دیراپوش ودهمراه خودش اورده ب

.دادیهمه جوالن م ياگر انطور دکلته جلو شدیهم معذب م خودش

.بود دهیاسپورت وپوش لباسش

.تولد برنا را داشت ي هیساعت اسپورت همان هد کیدستش فقط  در

!و خوب کیش یسادگ نیاما در ع. صورتش هم ساده اراسته بود حاال او هم ساد ه بود... يحلقه ا يدو گوشوراه  و

.لوله کرد و از اتاق خارج شد فشیرا درک راهنشیپ يکرد و اضافه  دیرژش را تجد یکم

.زود متوجه بلوط شد یلیخ. دادیتکان تکان م نیزم يرا رو شیبا استرس پا ونداد

.کنارش نشستو سپاس گزارانه اش  زیبرانگ نیتوجه به نگاه تحس یزد وبلوط ب یقیلحظه ارام شد و لبخند عم کی

.بودند دهیو سارا تازه رس ارسالن
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.بودند کیسالم وعل نیح انها

...گرم با او کرد و ارسالن هم ونداد را با خود برد  یلکیبلوط با لبخند به سمتش رفت وسالم ع دنیبا د سارا

 کیکوتاه و  نیاست دیسف پوریبلوز گ کیساده پشت سرش بسته بود و  دیسف پسیکل کیرا با  شیموها. را همانجا دراورد شیمانتو سارا

.شورش را دراورده بودند گریها هم د یها ساده بودند وبعض یلیخ.بود دهیرنگ پوش يریشلوار ش

.متال بود يخواننده ها هیکه لباسش شب یدختر موشراب کی مخصوصا

...باز شروع شد :وگفت دیکش یسارا که اه دنید با

؟یچ: متعجب گفت  بلوط

....بساط فسق و فوجور: فتگ یحرص سارا

.دینفهم بلوط

...ایپاشو تو هم ب... ستیمن حواسم ن کنهیفکر م: از جا بلند شد وگفت سارا

.شدیهم بود بلند م لیکه خوب ف دیچنان دستش را کش یبلند شود ول خواستینم بلوط

 یعنیشد شصتش خبردار شد بساط فسق و فجور  سرو عیرنگ ما دنیدر کنج سالن قرار داشت و د يگرد زیم يکه رو ییجام ها دنید با

!چه

.دیچرخیچشم به دنبال ونداد م با

د؟یاحوال بلوط خانم؟ خوب هست: خوش گفت يبا رو ارسالن

ن؟یشما خوب... ممنون: بلوط

... میاحوال شما هست يایجو شیکم وب: ارسالن

.اکتفا کرد يبه لبخند بلوط

...ها يخوریارسالن نم... میایباآژانس ب یفتچرا گ فهممیحاال م: با غر غر گفت سارا

.خنده اش گرفته بود بلوط

.زدیتند تند پشت سر هم حرف م نجوریهم سارا

.به غلط کردن افتاده بود ارسالن

...دهه... حرص نخور... خورمینم.. باشه بابا : هم گفت تینها در

...يبخور یتونیم ینیفکر نکن تا چشم منو دور بب... بهت بگم... کنماینتو بو مبار ده هی قهیپنج دق: انگشت اشاره اش را باال اورد وگفت سارا

ن؟ییفرمایشما نم: ورو به بلوط گفت... میتسل... میتسل: ارسالن

...مونده نیهم: ونداد گفت يصدا

...بهنوشه ریهمش تقص: با غر گفت سارا

...رهینم شیپ یکه اصال مهمون نیبدون ا... بابا  يا: دخالت کرد وگفت وانیک

...یبه سالمت: را باال اورد و گفت وجامش
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...همسرم یبه سالمت: اب پرتقالش را به جام اوزدو گفت وانیل ونداد

.اکتفا کرد یبلوط به لبخند کوتاه و

...خوردمایتو م یبخورم منم به سالمت یذاشتیاگه م: با غر گفت ارسالن

...ریبگ ادیذره از ونداد  هی... راب پرتقال بخو... الزم نکرده: گفت یحرص سارا

 یبه سالمت: برداشت وگفت گریجام د کیو... الزم به اجازه گرفتن ندارم... خوش به حال خودم که از هفت دولت ازادم: با خنده گفت وانیک

!تجرد خودم

....میکنیافتخار م: و ونداد همزمان گفتند ارسالن

بامرام ها؟ ينها خورت...  يآ...  يآ: خودش را رساند وگفت بهنوش

؟يبازم خودتو لوس کرد... ونداد :جام برداشتو گفت کی و

....م م منم از می وصل الهی مست مست: زدو گفت يلبخند ونداد

.هم گفت یهم زد و به سالمت وانیتازه جامش را به جام ک. را به حلقش فرستاد و قورتش داد عیکه بهنوش ان ما شدیباورش نم بلوط

.امد یخوشش م بیعج یبه سالمت يعفه  نیازا... ا چر دروغ

...طرف نیجوونا از ا....دیشارژ هم که شد... خوب خوب: گفت جانیبا ه بهنوش

...و ندارم یتکون خوردن الک يمن حوصله : با غر گفت ارسالن

...ياورد کمیذره ورجه وورجه کن ش هی... بیبد ترک: بهنوش

...دستپخت سارا معرکه است: ارسالن

...بلوط جون بفرما ... من عذر و بهونه قبول ندارما : را باال برد وگفت کیموز يصدا بهنوش

.و برد دیدستش را کش و

.خورد زیهم ل يپارکت چند بار يرو...  شدیم دهیتوسط بهنوش کش نجوریهم... چه یعنیاصال ... برقصد خواستیواقعا نم بلوط

 يکه دور استاد جعفر... مختص سن باال تر ها گرید یمیون... تایان تر ها و دوستان بهنوش و بمختص جو یمین... دو بخش شده بود سالن

.جمع شده بودند

.خوردیرا تا عرش باال برده بود و خودش تکان تکان م کیموز يصدا بهنوش

.دیرقصیبد نم البته

...بلوط ان لحظه حس نداشت اما

 دیفقط با انسالیم یلیخ یلیخشک و خ یلیخ یلیخ يمسن با افراد یمهمان کیکه در  کردیمفکر .باشد يا یمهمان نیچن کردیتصور نم اصال

.اصال خودش را اماده نکرده بود.وسر تکان دهد دیبشن

...وسط ختندیر تایهمراه ب تایاز دوستان ب يو چند نفر خواندیشروع به رقص کرد و همراه اهنگ م بهنوش

.داشت يبهتر تمیر یکم ياهنگ بعد... تمام شداهنگ اول ... هنوز خشک شده بود بلوط
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 نیتحس شهیبه تنش نشست و حرکاتش را که هم تمیاما کم کم ر... دخترها گم و گور شده بود  انیو سارا هم وسط امدند و بلوط م زهرا

.بود شروع کرد گرانید زیبرانگ

.اددیانجا م م یحرکت کی تمشیاما با هر ر شناختینم ادیاهنگ را ز نکهیا با

!رقصش بهنوش باشد اریکه قرار بود نرود  يا یدر مهمان کردیوقت فکر نم چیه

...هشت بود  کینزد ساعت

.خوشش با دوستان وهم ساالن خودش مشغول بود انیبا خاطرات و ب يجعفر استاد

.کردیصحبت م وانیگوشه نشسته بود و با ارسالن و ک کی ونداد

.لباس ها بودند لیلیو تح هیو سارا هم مشغول تجز بلوط

ه؟یاون ک: گفت کردیکه به دختر نگاه م ید حال بلوط

؟یک: صورتش را پاك کرد وگفت يعرق رو یو کم دیکش یقینفس عم سارا

....هیمشک نیهمون ج: بلوط

...از دوستان بهنوش... ما بود ياونم هم دوره ا... اهان: سارا

؟یخوب... يچقدر عرق کرد يوا: به سارا نگاه کرد وگفت بلوط

....رهیم جیسرم گ یکمی... نیهمچ يا: سارا

شده؟ یچ: گفت یبا نگران بلوط

....هیبچه دار شدنت چ... ابت کمه .... بگه نونت کمه ستیبه من ن یکیاخه ... هیعیطب.... بابا  یچیه: سارا

.دیخند وخودش

؟یگیراست م: گفت جانیبا ه بلوط

مگه ونداد بهت نگفته؟: سارا

...نه:بلوط

و ... ستین دیازش بع... روش نشده البد بگه ...  زدیبه من لبخند م یامروز چه خجالت گمیم.. یاله... که دونهیونداد م گفتیارسالن م: سارا

.دیخند

.نزد یحرف بلوط

 میحرفه ا يم و سابقه بود که در تمام طول کارم و تجربه ا ییدانشجوها نیاز بهتر یکیوارسته :گفتیامد که مدام م یم ياستاد جعفر يصدا

.داشتم

وارسته؟ ادتهی... از دانشگاه اخراجش کنن  خواستنیکه م یشرکت کرد ومقام اورد گرفته تا وقت یمیش ادیکه در المپ یوقت از

...استاد از ز ز ز زحماتتون ممنون: تنها لبخند زد وگفت ونداد

و  يکرد شرفتیاگه پ ندهیدرا... منم استادت بودم  لتیتحص یکه در ط کنمیکه افتخار م گمیبه جرات م: زد وگفت يلبخند يجعفر استاد

...يمن بود يدانشجو یدوران هی گمیکه م کنمیافتخار م دیچینام واوازه ات پ
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.دیش ش ش شما لطف دار.... واقعا ازتون ممنونم استاد: انداخت وگفت نییسرش را پا یبا شرمندگ ونداد

د؟ینکن فیوقت از دخترتون تعر هی يتاد جعفراس: دخالت کرد وگفت بهنوش

...شهیوسط دانشگاه تو راهرو بابا گفتناش شروع م...  کنهیتو خونه منو پدر صدا نم..نیبب: زد وگفت يلبخند يجعفر استاد

...يوقتم بهم نمره نداد چیخوبه ه: با حرص گفت بهنوش

مگه به وارسته نمره دادم؟: يجعفر استاد

؟؟؟یکنیم سهیدانشجو مقا هیمنو که دخترتم و با : گفت ظیبا غ بهنوش

.نداختیمدام او را دست م يگرفته بود و جعفر يپدرش را جد يبهنوش حرفها. بود یجالب يکل پدرانه و دخترانه  کل

.کردیشان م یهمراه یفیخف يهم با خنده  جمع

 يو رو به استاد جعفر.... تایبا مهارت خواهرم ب.. انویواختن پبه ن کنمیدعوتتون م... ونیخوب خانم ها اقا: کرد وگفت یاهم اهم بهنوش

...به شماست میاهنگ تقد نیپدر ا: گفت

پدرش  يداشت اما برا یهرچند اکورد را درست نگرفت وفالش... شروع به نواختن کرد یقرار گرفت و با مالحت خاص انویپشت پ تایب

.نواختیعاشقانه م

.نواخته شد يگریو اهنگ د.... کرد  قشیتشو جمع

.کردندیبود صحبت م ستادهیدختر پشت سر بلوط که کنار ونداد ا دو

.کردیباشد به پچ پچ انها گوش م یقینواختن موس یاز انکه حواسش پ شتریب بلوط

...زن گرفتنش نیپسره هم چشم بازار وکور کرد با ا نیا: ازدخترها گفت یکی

...ازش سرتره یلیخونداد ... شهیمن اصال باورم نم يوا: يگرید

ونداد سر بود؟. کردیداشت سکته م بلوط

...کنهینگاه م نییکه همه رو از باال به پا ییاز اون ادما... هیریکبیهم ا یلیخ-

....ونداد فیح... افتاده  لیاز دماغ ف.. هیفکرکرده ک... همون-

.را تکان داد سرش

؟يخسته شد: دیاهسته پرس ونداد

...نه: بلوط

.نگفت ي زیتش را دور کمرش انداخت وچدس ونداد

.داد هیونداد تک يبه اوچسباند وسرش را به بازو شتریها خودش را ب يهم از حرص پشت سر بلوط

.حرکت متعجب شده بود که فکش تا پارکت خورد وبرگشت نیچنان از ا ونداد

.نخورده بود يزیان جام ها چ اتیحالش خوب بود؟ مطمئن بود از محتو بلوط

االن وقتش بود؟. بهنوش که ونداد را دعوت به نواختن کرد باعث شد هرچه فحش بلد بود به بهنوش نثار کند  يصدا

.او برداشت و از او فاصله گرفت يشانه  يسرش را از رو بلوط
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.بود ستادهیهنوز ا... زودتمام شد نقدریا تایاهنگ ب نیچرا ا... برگرد به همان حالت... یلعنت

.صدا کرددوباره  بهنوش

..زمیبرو عز: ارام گفت بلوط

زم؟یعز

شده؟ یچ ؟یبلوط خوب... را بپرسد نیهم خواستیفرصت م نیبلوط خوب بود؟ در اول. کردیداشت غش م واقعا

.رقصاندیم انویپ يها دیکل يرفت و انگشتانش را ماهرانه رو انویسمت پ به

همسر شمان؟: دیپرس یسال انیم زن

....بلـــــه: گفت به او نگاه کرد و بلوط

...نوازنیم بایز یلیخ: زد وگفت يلبخند زن

....!دونمیم: زمزمه کرد بلوط

...هنرمنده نقدریبشر ا نیچرا ا... شوهرتو جمع کن نیبابا ا: کنار بلوط نشست وگفت بهنوش

ه؟که ونداد بهت اموزش بد هیازیچه ن....  ستهیانیشما که خواهرت پ یراست: زد وگفت يلبخند بلوط

.دیلبخندش ماس بهنوش

...شدمیوگرنه مزاحم ونداد نم... کنهینم یزندگ رانیا تایخوب ب: کرد وگفت يسرفه ا تک

...اهان: بلوط

....زد انویپسره چقدر قشنگ پ نیا يوا:کنار بهنوش نشست وگفت يدختر

....همسرش هستن شونیا: بهنوش

...واقعا که هنرمند هستن: فتزد و دستش را به سمت بلوط دراز کرد وگ يلبخند دختر

...ممنون: زد وتشکر کرد وگفت يلبخند بلوط

.که بهنوش گذاشته بود صرف شد یکیشام با موز صرف

.بشقاب با ارسالن غذا بخورد کیدر  شدیسارا حاضر نم.... و سارا موقع غذا خورد ن هم کل کل داشتند ارسالن

.دیخندیخودش گذاشته بود و مشغول بود م يجلو را یترش يکاسه  کیسارا که  يهم از کارها بلوط

.بود دهیبلوط و خودش غذا کش يبرا ونداد

؟يخورینم زمیعز: اهسته گفت ونداد

بشقاب ونداد کجاست؟. بود نگاه کرد نشانیکه ب یبشقاب کی به

؟یپس خودت چ: ترد فرو برد وگفت يگوهایرا در م چنگالش

...خوردیاو هم م.... بود ادیخوب غذا که ز.... او بود يبلوط نگران غذا. محال بود یهمه خوشبخت نیاواقعا او را ... دیکش یقینفس عم ونداد

...به هرحال یول

....جفتمونه يبرا نیه ه هم: فرو برد وگفت گویژ يچنگالش را در تکه ا ونداد
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.نکرد یمخالفت بلوط

.بود ستادهیها ا تیل مخودش اورد وارسالن مث يبشقاب جدا برا کیسارا دست اخر  اما

.از نظر بلوط پنهان نماند دیکشیاش که به رخ ارسالن م روزمندانهیونداد و حس پ چشمک

سارا حامله است؟ یچرا به من نگفت یراست: باال انداخت وگفت يشانه ا بلوط

...م م م مهم باشه کردمیفکر نم: ونداد

.نگفت يزیچ بلوط

...نیایبهم م یلیخ... دیهست یزوج خوب: مشغول صرف غذا بودند رو به ونداد و بلوط گفتندساله که  يو خرده ا یوشوهر س زن

...قدر شوهر هنرمند تو بدون: زد وگفت يلبخند زن

....اتفاقا همسرم هم هنرمنده: با افتخار گفت ونداد

واقعا؟-

....نقاشه... کشهیتابلو م: ونداد

....کنهیوتخته رو جور مخدا خوب در ... بگه یچ دونهیادم نم گهید-

.و ونداد هم دیخند بلوط

.مشغول ژله خوردن بود بلوط

....خورندیبشقاب غذا م کیشده بود و در  روزیارسالن پ.. کل ارسالن وسارا هم تمام شده بود  کل

....خودشو کشت هیمال ک 2اس  یگلکس یگوش نیا: بلند گفت بهنوش

.ود رفتمبل رها شده ب يکه رو فشیبه سمت ک بلوط

.حالت خط خاموش گذاشت ياش را رو یکرد و گوش جکتیفرزام تماس را ر يشماره  دنید با

...هیخوش دست یعجب گوش: با خنده گفت بهنوش

...دهیونداد برام خر.... تولدمه ي هیهد: افتاد وگفت کردندیکه قبال پچ پچ م ينگاهش به ان دو دختر بلوط

...فقرا بکش ریهم به سر ما فق یدست هی... ها هیهد نیشه از اتا با... ونداد ... واووو: بهنوش

بوده؟ یتولدت ک: و بهنوش گفت دیخند ونداد

...پنج مهر: ونداد

...شرمنده میما خبر نداشت... تولدت مبارك: وگفت دیبلوط را به اغوش کش يفور بهنوش

...ممنون کنمیخواهش م: زد وگفت يلبخند بلوط

...يبه افتخار تولدت خانمت بنواز دیبارم با هی... شد  رنطویحاال که ا: بهنوش

....لیب ب ب باك ك کمال م... حتما: کرد وگفت یمیتعظ مهین ونداد

مردم چه  کردیموقع فکر م کی. دادندیحق را به بلوط نم ای شدیحرف زدن ونداد صورتش جمع نم نیح یکه کس دیگجیدر ذهنش نم بلوط

!!!مردم نیواقعا عجبا از ا... عجبا! دانستندیتازه ونداد را سر تر هم م... اما االن. ..حرفها که نخواهند زد
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بنوازد و  شیتا ونداد برا دیاهنگ را بگو کینشست و به زور از بلوط خواست تا نام  انویبهنوش به زور ونداد را پشت پ... از صرف شام بعد

.بخواند

...دیچه بگو دانستینم بلوط

.به خود ونداد واگذار شد میمانتها به تص در

و  دادیکه به ان جان م ییصدا.امد یکه بلوط از ان خوشش م ییهمان صدا... بلند شد  شیرسا يبعد صدا یو کم نواختیهم ماهرانه م ونداد

.خواندیم

شکنه یمرد غرورو م ي هیشکنه ، گر یهام کوه صبور و م هیگر

مدون یم ي، وا یکن یدونم از منو دل ، دل م یم

خونم یم یکوچه باغ يشب ها غزال گهید

مونم یمونه ، من م یدونم ، غم م یم يوا

شکنه یمرد غرورو م ي هیشکنه ، گر یهام کوه صبور و م هیگر

تو همرنگ هراس یدل ، ب ییتنها رنگ

اسیو  لوفریتو ن یدورخ من ، ب زمیه

با من به بهار ، نه شکفتن نه غرور گهید

دور ي اچهیدر ي، رو دیسف يقو رهیم یم

شکنه یمرد غرورو م ي هیشکنه ، گر یهام کوه صبور و م هیگر

یزن یشب پر م هیدونم مثل شهاب ، تو  یم

یزن یبه دلم ، زخم خنجر م زتیگر با

ادی یم هیگر يدر غربت شب ، صدا گهید

باد يطرف ناله  هیمن ،  ي هیطرف گر هی

شکنه یغرورو ممرد  ي هیشکنه ، گر یهام کوه صبور و م هیگر

... شدیو باال م نییونداد ضربان قلبش پا يبا اوج وفرود صدا بلوط

.گرم بود که همه را به خلسه فرو برده بود شیو انقدر صدا خواندیوبا احساس م بایز انقدر

.کردینم جادیا یخلل يگریزدیچ شیرسا يو انگشتان ماهر او و صدا انوینواختن پ جز

.کردند قیمکث ونداد را تشو کیاز اتمام اهنگ جمع بعد  با

که  ياز غرور توانستیبلوط نم. که هرگز نداشت يدرست مثل پسر. کردیبا افتخار نگاهش م...  دیونداد را بوس یشانیپ يجعفر استاد

.گفتیم نیهزار بار به ونداد افر توانستیداشت دست بکشد که اگر م

.بود ادیهم از سرش ز نیبود که هم نیموضوع ا. ش کردنثار يمخندیحال بعد از اتمام نواختن او ن نیا با
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به بلوط بد نگذشت کردیانقدرها هم که فکر م. بود یخوب شب

.بود یخوب زبانیبهنوش م البته

....ادیمهربون به نظر م یلیبهنوش خ: شدند و بلوط گفت لیسوار اتومب یاز مراسم خداحافظ بعد

...واقعا مهربونه: ونداد

.کرد دییتا...کرد وبا گفتن اوهومن یمخالفت بلوط

شبه نظرت ع ع ع عوض شد؟ هی: گفت یبا لحن خاص ونداد

خونه  ادیاگه ب شمیناراحت نم... بگم دیخوب با...  ستین کردمیکه من فکر م ياونطور نمیب یحاال که م... شناسمشینم ادیخوب من ز:  بلوط

...يبهش درس بد

واقعا؟: ونداد

...اره: بلوط

...هیش ش ش شجاعتت عال نیا: ونداد

...اومد یاما االن بنظرم دختر مهربون و خونگرم... شناختمشینم ادیکه قبال ز گمیم: بلوط

...یشناسینم ادیم م منم ز: ونداد

.به او نگاه کرد بلوط

.ضبط را بلند تر کرد يو صدا دیکش یاه ونداد

.ضبط را بلند تر کرد يو صدا دیکش یاه ونداد

.دیکش یقیمجتمع شان نفس عم دنید با

.بود یخوب شب

و  دینبودند که نشود با انها نجوش ییادمها... خوش گذشت. شاد يخسته  کیخسته بود اما  نکهیبا ا کردیاسانسور به صورتش نگاه م در

.خوش نگذراند

.رفته بودند يکه شهرباز یمثل شب... خوش گذشت واقعا

...یماندن ادیشب به  دو

.باشد يدم کردن چا يواماده  دیایرا پر کرد تا جوش ب يرا دراورد به اشپزخانه رفت و کتر شیمانتو نکهیااز  قبل

.داغ هستند يها یدنیاست که هر دو اهل نوش نیتفاهمشان هم نیکرد اول فکر

.کردیکاره اش نگاه م مهین ریبه تصو... کرد زانیلباسش را او. اتاق رفت به

...!بود اما دهیکش یذهن شتریهرچند ب... بود دهیکش یکارت مل نتیپر ياز رو يمردانه ا سیف

.و از اتاق خارج شد دیپوش یو تاپ مشک یشلوارك طوس کی... تخت پنهان کرد ریرا ز بوم

امشب خوب بود؟: زد وگفت يلبخند ونداد
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بود  رهیرنگ ت يتر نشانش داده بود البته به اقتضاالغر یکم...  کیبار یو کراوات مشک يکت وشلوار نوك مداد... به ونداد نگاه کرد بلوط

.دادیتر نشان م کیرا جمع و جور تر و بار کلشیاما ه

؟یرفت يتو بدنساز: بود گفت دهیکه اصال نشن یتوجه به سوال یب بلوط

...مرد یم دیپرسیرا نم نیا

....کهیک میاما و و و ورزش تخصص.. دنسیف... اره : زد وگفت يلبخند ونداد

.پسوند هم داشت کیاسمش ... هان  گر؟یچه بود د کیک

نگ؟یبوکس کیک یعنی: دهانش را باز کرد و گفت بلوط

...گرفتم شمیگر یکارت مرب... اره: گفت يعاد ونداد

.شکر داشت ياالن نزده بود او را ناکارنکرده بود واقعا جا تا

....پزخانه چشمش سرعت گرفت به سمت اش يگفت و ازجلو یکرد و اهان یاهم

.کاناپه ولو شد يرا دم کرد و رو يچا

 کیو  یشرت طوس یت کی. درست برعکس هم بودند... عوض کرد یشرت جذب ها و شلوار مشک یاز همان ت یکیلباسش را با  ونداد

...یشلوارك طوس کیو یتاپ مشک کیو بلوط ... یشلوار مشک

.درست نبود بپوشد... کال  یو اماکن عموم يدر شهرباز یول. نداشت يدرایاصال ا دیپوش یشرت ها را در خانه م یت نیا حاال

...!دینخر راهنیچند دست پ شیخودش برا اگر

...خانم و باوقار یلیهم خ... يخّ خّ خّ خوشگل بود یلیامشب هم خ: کاناپه ولو شد وگفت يرو ونداد

.نگفت يزیزد وچ يلبخند بلوط

.حاضر است يچا که کردیاعالم م يکتر دنیسوت کش يصدا

؟يخوریم: دیپرس بلوط

....از دست تو اره: ونداد

 یتازگ. بردیکردن ونداد لذت م تیاز اذ. بود شتریب سمشیالبته ساد! بود یواقع يبه معنا سمیمازوخ. را برگرداند بعد لبخند زد شیرو بلوط

.تر است نیریش یبود که او را بچزاند زندگ دهیرس جهینت نیها به ا

...بود یوبشب خ اما

.خوردیرا م شیترش چا مویبا ل یونداد گاه... ختیر يگذاشت و چا وانیدو ل ینیس در

.دو نفر يبرا یکی... قاچش کرد  ینعلبک کیشست در ...اورد رونیرا ب مویل خچالی از

.دیمال یرا م شیها قهیوشق گذاشته بود شیزانو ها يرا رو شیمبل نشسته بود و ارنج ها يونداد مچاله رو. امد رونیاشپزخانه ب از

...ایب: اهسته گفت بلوط

...به هرحال... دییبفرما گفتیاگر م رفتیدر م جانش

!مویل... اوه.... خوردن داره ییچا نیا: سرش را بلند کرد وگفت ونداد
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...چالند شیحرکت در چا کیرا با  یکیحمله کرد و  موهایبه ل بایتقر

.کردیم فیتعر يچا يرنگ و بو از

.اما اورنده اش مهم بود... نوع دم کردنش هم همان بود... همان بود ياچ

کنه؟یسرت درد م: وگفت ختیر مویخودش هم ل يبرا بلوط

....یکم هی: زدو گفت يتوجه لبخند محو نیاز ا ونداد

چرا؟: به او نگاه کرد وگفت میمستق بلوط

...صبحم دانشگاه ب ب ب بودم... یکم خواب: ونداد

؟یسرش؟ بخاطر خستگ گرفتیدرد م دیچرا با کرد؟یچرا سرش درد م. کردیهنوز داشت نگاهش م بلوط

...بود یعال: را خورد وگفت شیچا ونداد

...يخسته ا... تو برو بخواب.... شورمیمن م: که بلوط گفت دیرا برداشت تا بشو ینیزد و ونداد س يلبخند بلوط

کرد؟یرا م نکاریاو ا خوب چرا با... ردیجا داشت انجا بم ونداد

.گوشش امتداد داشت یتا حلزون لبخندش

...ریشب بخ:دوباره گفت بلوط

.را برگرداند و به اشپزخانه رفت شیرو و

...یخانم یخوب بخواب... زمیعزّ ز ز ز ز ریشبت بخ: گفت يپر انرژ یاما لحن یخستگ تیهم با نها ونداد

...نگاهش کرد  یچشم ریز بلوط

.دیلحظه برگشت و اورا نگاه کرد وخند کی... نگاهش را حس کرد  ینینگار سنگهم ا ونداد

.دیلحظه برگشت و اورا نگاه کرد وخند کی... نگاهش را حس کرد  ینیهم انگار سنگ ونداد

.شد داریزنگ ساعت از خواب ب يصدا با

زم؟یعز يداریب: به در زد وگفت يتقه ا ونداد

.و از اتاق خارج شد دیپوش یو تاپ نیج... امد نییامد و از تخت پا یکش وقوس بلوط

اخر جمعه . هنوز تنش کوفته بود. را شست شیشد و دست ورو ییتکان داد و وارد دستشو يگفت وبلوط تنها سر يریسالم صبح بخ ونداد

است که شنبه اش کالس دارد؟ یوقت مهمان

.بود ينامرد

؟يدیخواب خوب: امد ونداد با لبخند گفت رونیب ییدستشو از

.ادیهنوز خوابم م یول... خوب بود... اره : فرو برد وگفت ینان تستش را درخامه شکالت بلوط

داشت اجازه  یکوچک؟ از چه کس يحالت چطوره  کیفقط  د؟یپرسیم دینبا د؟یپرس یم دیبا. سردرد داشت بیافتاد که او دش ادشی و

!!!شوجدان انسان دوستانه ا ایاز غرور و تعصبش  گرفت؟یم

.وزبان به کام گرفت دیکش یقیعم نفس
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... !دانست ینم... خوب او... که او یاما وقت... ها خوب بود  یلیدرست که ونداد از نظرخ... خوب بود  شبید درست

!داشت که سوال کند از خودش یلیخودش نداشت چه دل يبرا یجواب یوقت. سکوت کرد باز

...ونتو بر: را به او داد وگفت چیسوئ ونداد

چرا؟: بلوط

ظهر خودت برگرد خوب؟.... من تا ش ش ش شب کالس دارم... ينطوریهم: باال انداخت وگفت يشانه ا ونداد

...یاک: وگفت دیرا قاپ چیسوئ... رفتیبا ذوق پذ بلوط

!رنا نه مادرشنه ب کردیها را نه پدرش م يدست ودلباز نیرا عوض کند ا شیو بلوط بدو بدو رفت تا مانتو دیخند ونداد

.به صورتش نداشت یشیارا چیهول بود که ه انقدر

.را فشرد نگیپارک يو وارد اسانسور شد ودگمه  دیرا پوش شیها یکتان... به ونداد دستور داد در را قفل کند... از خانه خارج شد فالفور

.شدیذوقش لبخندش محو نم از

و اتوبان هم  ابانیدر خ... نامه اش را گرفته بود  یگواه یاز هجده سالگ.... نبود يبد يننشسته بود اما خوب راننده  مایبه حال درماکس تا

!تهران نشسته بود رازیش يبود که از دو ساعت در جاده  نینشسته بود و تمام افتخارش ا

.ونداد منتظرش بود. اورد رونیب نگیرا از پارک نیماش جانیه با

.ازفکرش خنده اش گرفت د؟کریباز م شیدر را برا شدیم ادهیپ دیبا

؟يدوست دار یرانندگ: زد وگفت يلبخند ونداد

.ضبط را تا انتها باال برد يو صدا..... عااااشقشمممم: گفت جانیبا ه بلوط

.نشان نداد یو واکنش دیاعتراض خند يبجا ونداد

.جا دو شهر شلوغ و پر رفت و امد بودخوب هر دو .... نداشت یچندان تفاوت رازیتهران با ش يها ابانیخ.. راندیبد نم بلوط

.خانه حتما به او زنگ بزند دیو رس.. و مراقب باش هیهم توص یکرد و کل یشد و خداحافظ ادهیدر پ يجلو ونداد

... بود که عمرا زنگ بزند نیمزه اش به ا يخانه زنگ نزند؟؟؟ هرچند همه  دیمگر جرات داشت که اگر رس نگیبوکس کیان ورزش ک با

!!!دهدیم فیچقدر ک.... دهدیباز هم جواب نم.... اگر خودش زنگ بزندحاال 

.به سمت دانشکده راه افتاد جانیرا پارك کرد وبا ه لیاتومب

.خطاب شد يمردانه ا يراه با صدا در

.دوست فرزام بود درضایحم

.دیرا سرعت بخش شیها گام جهیدرنت... نداشت که تا کالس با او راه برود یلیاصال تما... سالم کرد  تیجد با

.کالس شد وارد

...میبرات جا گرفت.... نیبش نجایا ایب... فندوق خانم... به به : گفت مایش...  لوفریو ن مایدنبال ش به

ن؟یخوب: وگفت دیخند بلوط

.خنده ریزدند ز یپق لوفریو ن مایش



کاربر  انجمن نودهشتیا ر.خورشید – شتركزندگی غیر م                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٩

ه؟یچ: با تعجب گفت بلوط

؟یزنیحرف م یچقدر رسم... ادیباد ببرو کنار بذار : بلوط را هول داد وگفت لوفرین

.....با جفتتون بودم... جمع بستم... نبود یرسم: زد وگفت يلبخند بلوط

...کار داره یلیخ: گفت مایرو به ش لوفرین

...کنمیدرستش م: زد وگفت یچشمک مایش

.امد یانها خوشش م يپر انرژ يفقط از حرفها دیفهمیکه نم بلوط

...رد شد  شیاز جلو فرزام

...سالم هم نکرد یحت بلوط

.نکرد دینه که د ای کندیسالم م ندیهم انگار منتظر بود بب فرزام

خانم وارسته حالتون خوبه؟: از جا بلند شد وگفت خودش

شده؟ يطور... ممنون: را باالداد وگفت شیابرو يتا کی بلوط

...کارت دارم رونیب يایلحظه م هی: فرزام

...ا بگوج نیخوب هم: ارام گفت بلوط

؟يچرا جواب تلفنامو نداد روزید: باال انداخت وگفت يشانه ا فرزام

...حرف بزنم تونستمیبودم که نم ییجا: بلوط

؟ياس ام اس بد هیخاموش کردن  يبجا یتونستینم: تند گفت فرزام

بدم؟ حیبهت توض دیمن با: را باال نگه داشت وگفت شیابرو يتا کی بلوط

!!! خواهدینم حیتوض فکر کرد ونداد از او و

.بازگشت شینگفت وبه سرجا يزیچ فرزام

دوست پسرته؟ نیا: اهسته گفت مایش

...نیفقط هم... میدوست... نه: بلوط

؟يزیچ... یغرض... يقصد یعنی: لوفرین

...دلت خوشه ها... نه بابا:  بلوط

.فعال... قربانت ...باشه ... اره سر کالسم...  ؟یجانم عل: اش را دراورد وگفت یگوش مایش

؟يرسوندیسالم م: لوفرین

؟یشوهرمو دودر کن يخوایم وونم؟یمگه د: مایش

...تحفه است یلیخ: لوفرین

...صاحابش اره يواسه : وگفت دیخند مایش

...مینخواست... صاحابش یارزون: لوفرین
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د؟یچند ساله ازدواج کرد: و گفت دیخند بلوط

...پنج ساله: مایش

نشده است؟ ياش تکرار یکر کرد بعد از پنج سال زندگوف... یاخ: بلوط

م؟یاشنا شد يبگم چطور يخوایم: خودش سر درد و دلش باز شد وگفت مایش

...باز شروع شد: به سرش زد وگفت یدو دست لوفرین

...ياگه دوست دار: وگفت دیخند بلوط

  

  ::.ه و منتشر شده است ساخت) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 

  

....میهم گروه شد یمن و عل... شروع شده بود مونیعموم یمیش شگاهیماه اول دانشگا ه که تازه ازما: کرد وگفت سیرا خ شیلبها مایش

 گرفتمیو مدفتر جزوه ها ش يموقع گزارش کار هم همه ... کردمینگاه م ستادمیمیوا تیم نیمنم ع کردیتمام کارا رو اون م... یچیه خالصه

.ذاشتمیواسش وقت م یو کل کردمیم پیساعت تا شیحاال ش.... سمیکه گزارش بنو بردمیم

ترم چهار خبر اورد که نامزد کرده و  نکهیتا ا... میبا هم بود شگاهیترم دو و سه هم ازما... گذشت ریوبخ میشد ستیکه جفتمون ب کی ترم

افسرده شده بودم که  نقدریا...خالصه دوماه گذشت وموقع امتحانات.... گایپرپر در حد الل.. . زدمیمنم داشتم له له م.. نایو ا ینیریخالصه ش

...امتحان دادن ونداشتم وبه زور پاس کردم يحوصله  الاص

 گهید یچیهخالصه ... نه ایکه منم اونو دوستش دارم ... کنمیرفتار م يوکرده بود که بفهمه من چطور نکاریاز قصد ا... بخت برگشته  نیا نگو

که من  دیحالشو گرفتم که شما چرا فکر کرد یاساس نیمنم همچ... بود و تهیکشک بود و فرمال ينامزد يبرنامه : اخر ترم چهاربهم گفت

همگروه  میکدوممون بخوا چیه نکهیباز منو اون بدون ا... ترم پنج شد ... گهید یچیه... داشتم یمشکل خانوادگ هیمن ... دارم قهبهتون عال

 دیمنو کش یعل هوی ختمیکه ماده ها رو من جا به جا ر میکردیم يمحلول ساز دیبا اس میجفتمون کنار هم داشت... شهایاز ازما یکیتو ... میشد

...تو صورتش دید پاشیکنار و اس

شرفم  یاون ب... فکر کردم شنهادتونیذره وضعش بهتر شد گفتم من رو پ هیمدت که عمل کرد و  هیخالصه بعد ... و دیکش مارستانیبه ب کار

البته حق داشت فکر ... سکته یگیمنو م یعنی.... میستیمن و شما مناسب هم ن یشما حق داشت... يغلط کرد: نه گذاشت نه برداشت گفت

...خوبه مونیگاالنم خدا رو شکر زند... شد یوپسغوم فرستادم و واسطه که باالخره راض غمومیپ نقدریا گهید یول...  سوختهدلم براش  کردیم

؟يارشد شرکت کرد رید نقدریحاال چرا ا... چقدر جالب: زد وگفت يلبخند بلوط

و بچه نتونستم که  یارشد هم شرکت کرد قبول شد من بخاطر حاملگ یهمون موقع ها عل: انداخت وگفت گرشید يپا يرا رو شیپا مایش

....امسال قسمت شد

...دیفهم یبود را م دهید مایصورت شوهر ش يکه رو ییحاال عالمت گوشت اضافه ها بلوط

...دیفهم یبود را م دهید مایصورت شوهر ش يکه رو ییحاال عالمت گوشت اضافه ها بلوط
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 شیبرا یلیعشق خ يکال مقوله  یعنی... ان پسر را هنوز دوست داشته باشد مایبود که ش بیعج شیحال هنوز برا نیبا ا... زد  يلبخند بلوط

...قابل درك بود ریوغ یافتنیو دست ن دهیچیپ

.گذراندیخوش م لوفریون مایبا ش. نداشت يروز بد. کالس نداشتند شتریظهر ب تا

.توجه باشد ینسبت به ان ب کردیم یسع... اما به هرحال... فرزام انقدر مهم نبود  يچپ چپ نگاه کردن ها البته

!ازرنجر بود زتریانگ جانیه شیبرا گرددیخودش شخصا به خانه با ز م لیبا اتومب نکهیا شوق

...شد و راه افتاد لیاتومب سوار

.هم به سرش زد دیخر کیهوس  عصریول ابانیخ دنید با

...دیچرخیخودش در مغازه ها م يشد وبرا ادهیپارك کرد وپ ییرا درجا لیاتومب

 یکردن او را سرحال نم دیخر يبه اندازه  زیچ چیواقعا ه... شیلوازم ارا یکم... پول فیک کی... دیاش خر یگلکس يبرا کیجلد ش کی

.اورد

.رفت گیبه پارکن لشیو با اتومب دیخانه خر کیوپفک هم از سوپر نزد پسیو چ وهیم یکم

 تیرا رعا کیکالژ تراف مین دیدر تهران فقط با. نداشت یترس واسترس بخصوص. دانستیخدا م ییتنها یاز رانندگ کردیذوق م چقدر

!و بس نیهم کردیم

 يامد برا یاما بدش نم. در سلف نهار خورده بود وگرسنه نبود. دیپوش نیتاپ وشلوار ج کی.. دوش گرفت... را جا به جا کرد شیها دیرخ

.کند يشب اشپز

.تلفن بلند شد يصدا

.بود اما هنوز به او زنگ نزده بود دهیساعت بود به خانه رس کی... ونداد بود احتماال

.تلفن را برداشت.... ق کندذو یکل شدیباعث م نیهم و

بله؟-

چند با ر زنگ زدم؟ یدونیم م م م ؟يبلوط خونه ا: نگران ونداد گفت يصدا

...گهید دمیخوب رس: زد وگفت يلبخند بلوط

...زمیعز یخسته نباش... خدا روشکر: ونداد

...توهم: بلوط

بلوط با او بود؟. سکوت کرد ونداد

؟يایساعت چند م: بلوط

؟یبا من: اراده گفت یمال بکا ونداد

....وارمیبا د... پ ن پ : بلوط

.گفتیبس که م. گرفته بود ادی مایرا از ش نیا

....خّ خّ خّ خونه باشم نطورایفکر کنم هفت ا: ونداد
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؟يندار يکار... یاک: بلوط

...مردیداشت م ونداد

.مراقب خودت باش... زمینه عز: ونداد

.گفت و تماس قطع شد یحافظخدا... بلوط نگفت تو هم گرید

 زبانیمادرش روز بعد در انجام لطف م شهیکه هم يکار. ازاو تشکر کند شبیهم به بهنوش بزند وبابت د ین تلفن فکر کرد زنگ دید با

دو  یتشکر خشک و خال کیانصاف نبود که ... کردیم یاو را همراه یبهنوش در طول مهمان... واقعا به او خوش گذشته بود شبید.کردیم

.کند غیرا هم از او در يا قهیدق

.تلفن را برداشت ي دفترچه

.نداشت وخوانا بود یدگیچیپ... اما خوش نقش بود یسادگ نیدر ع... امد ییبایبنظرش خط ز... ونداد بود خط

.ارتباط برقرار شد... کرد دایبهنوش را پ ي شماره

.امد یبهنوش م جانیپره يصدا

.کردیم یو احوالپرس زدیگشاده حرف م يهمان رو با

.است لوفریفکرکرد لحنش مثل ن بلوط

بلوط باز هم تشکر کرد و تماس قطع ... با هم صحبت کردند قهیدق ستیب. کشدیطول نم شتریب قهیدودق کردیانتظارش که فکر م برخالف

.داشت يحس بهتر. شد

 دهیکه چقدر از دست سارا خند يوا... بهنوش خونگرم بودند اما سارا و... رانداشت یبخصوص که در تهران کس. امد یبهنوش بدش نم از

.بود

.کتلت را فراهم کرد و مشغول شد اتیمحتو. به اشپزخانه رفت بلوط

.چهار بود که کارش تمام شده بود کینزد ساعت

 کیکوتاه ش نیاست کیا با رفت تاپش ر يفور.با تعجب در را گشود دیووح دایو يچهره  دنیبا د... از جا بلند شد فونیزنگ ا يصدا با

.در منتظر شد يعوض کرد و جلو

.کردیم دیکار را با نیهم هم دیو وح دایو يجلو... کرده بود  يبرنا نقش باز يکه جلو حاال

.بفهمند هینداشت بق یلیخوب دل... بفهمند هیبق نکهیا از

.بود دهیخر وهیوب شد که مواقعا خ. دم کند يکردند و بلوط رفت تا چا کیبا او سالم عل دیو وح دایو

کرد؟یم ییرایازانها پذ دیچطور با وگرنه

 يبه چشمها.. کردیبه صورتش نگاه م... خاموش بود ونیزیتلو. بود قهیدق یساعت هفت و س... بود ستادهیبود ا انویکه کنار پ يقد نهیا يجلو

به ... به تن سالم و عقل سالمش... خوب بود و او داشتکه  يزیبه هرچ.... نقصش یبه اندام ب... خوش حالتش يبه موها.... اش یاب

...دیشیاند یم زیبه همه چ... خانواده اش هب... التشیتحص

...دیرا به صورتش کش شیدستها
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 وهیب... زن مطلقه نبود .... نداشت یمشکل... نداشت ینقص چیه کردیاز هر طرف نگاه م... زیچ چیه... زیچ چیه... زیچ چیکم داشت؟ ه چه

 يبه اندازه .... داشتند نیخودشان د يبه اندازه ... نبودند یخانواده اش سنت.... چاك ودهن نبود یمادرش ب... پدرش معتاد نبود . بودن

پس چرا؟.. دیرسیدستشان به دهنشان م.. خوردن داشتند يراخودشان ب

....لحظه بست کیرا  شیزد که چشمها ادیرا فر نیبلند ذهنش ا انقدر

.صورتش سرخ شده بود... قلبش در حلقش بود....  زدینفس نفس م. ز کردبا دوباره

.گونه اش سر خورد ياش به رو قهیکه از شق دیقطره را هم د کی یحت... پوشاند  یکمرش را م ي رهیت يعرق سرد. بود خی شیدستها

...بود زاریب فیضع يچهره  نیاز ا..... سرخ وملتهب و پر از اشک بودند شیچشمها

.دختر چقدر منفور بود نیا...  دیکوب نهیمشت در ا با

...تر از قلبش قیاما نه عم سوختیم دستش

 يقو طیشرا دیشا... نبود  يحداقل خودش انقدر قو... زود تکه تکه شد نقدریبود که ا یفیضع ي نهیا... دندیچکیم نیزم يخون رو يها قطره

.اش کرده بود

.زدینفس منفس ... کردیگز گز م... سوختیم دستش

.دست نخورده نگاه کرد يمبل نشست و به فنجا ن ها يرو

.به لب داشت نگاهش را به ان سمت کشاند يشدن قامت ونداد که لبخند داریو پد دیچرخش کل با

.بود ستادهیکه ونداد ا ییجا

ونداد جون؟ یخوب... زمیسالم عز:کرد وگفت یدست شیپ بلوط

...ستادیا بخاطرش

...شدیکه چگونه اهسته اهسته محو م دیدیرا م لبخندش

شده بلوط؟ یچ چ چ چ:خودش را به او رساند وگفت يتند به

....سایهمون جا وا....  ایجلو ن: اش را باال اورد وگفت یدست خون بلوط

...این جلو... برو عقب.... برو عقب: وگفت دیبلوط خون دستش را به صورت ونداد پاش... باز جلو امد. گوش نکرد ونداد

... ایجلو ن... برو عقب.... برو عقب: وگفت دیبلوط خون دستش را به صورت ونداد پاش... باز جلو امد. گوش نکرد ونداد

به  ینگاه. انداخته بود نیزم يوکتش را رو فیک... است دهیصورتش پاش ياصال مهم نبود که چند قطره رو.... او بود یمات دست خون ونداد

.افتاده بود یچه اتفاق.... وهیظرف م...دست نخورده  يسه فنجان چا.... شکسته ي نهیا کی... اطراف انداخت

؟يدیمنو چند خر: گفت کیستریکامال ه یبا لحن بلوط

چند منو؟  يدیچند خر ون؟یلیصد م.... ون؟یلیپنج م.. ونیلیده م رسم؟یم ونیلیاصال به م.... ونیلیم هی.... هزار تومن... دو تومن.... تومن هی

ارزم؟یم

.خشکش زده بود ونداد
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... اگه ازت جدا بشم  يدیحرفات دروغ بود نه؟ ترس يپس همه ... از بابام؟ چه خوب يدیپس منو خر: از او فاصله گرفت وگفت بلوط

؟يپوالتو از دست بد

منو بهت فروختن؟ تو چند تا چک؟ پس

؟یدونیمنو؟ نرخ بازار چنده ؟م يدیچند فروختنم؟ چند خر ...ونیلیدو م... ونیلیم هی ؟ینیتضم... چک حامل؟ مدت دار هی

؟يدیمنو چند خر: زد داد

....ساکت بود ونداد

مبادا  ؟یروگفت نایچون دختر عموتم باهات ارزون حساب کنن؟ هااااااان؟ ا ینگفت ؟يچونه زد ؟یگرفت فیتو چند تا چک؟ تخف: دادزد باز

اررررررررره؟.... يشاد ؟یحسابت پر شده؟ االن خوشحال ؟يوصولش کرد ؟یتا چک گرفتحواست بود؟ چند .... سرت کاله گذاشته باشن

اره؟ رن؟یچکاتو ازت بگ يدیترس... میاز هم جدا بش یذاشتیچرا نم گمینه؟ م... منو بهت فروختن؟ چه باحال ؟يدیمنو خر پس

...دیرا کش شیموها ونداد

نه؟ جنس  ایدارم  یزدگ يدید ؟يتا حاال نگام کرد ؟يدیهمسرتو خر....  یتگفی؟ همسر همسر که م يدیپس منو خر: باز گفت بلوط

....راحت  التیخ.. شودیفروخته شده پس گرفته م

.زدیبود که م ییچه حرف ها نیا....  شدیداشت خفه م ونداد

.خوردندیغلت م شیگونه ها يرو شیاشکارا اشکها... کردیم هیگر بلوط

منو بهت انداخته باشن؟ یستیت فروختن؟ نگران نمنو چند به: جلو امد وگفت بلوط

ه؟یحرفا چ نیا.... بلوط: وگفت دیرا کش شیموها ونداد

....تیواقع... حرف نه: بلوط

....زر زرا رو کرده  نیاومده ا یهرک: ونداد

...دمیبهت اجازه م... باهام باش ایب... اره ؟یگیتو راست م.. گنی؟ دروغ گفته؟ همه دروغ م یچ: بلوط

 يهرکار دوست دار ایب.... باهات مخالفت کنم تونمیم گهیمگه د... يدیمنو خر... دهنم بسته است گهید: وگفت دیدر دهانش کوب محکم

....باهام بکن

....بکن يخوایم يهرکار.... ایب: شرتش را دراورد وگفت یت

.نفس کم اورده بود هیاز گر... زدیزار م... کردیهق هق م... بود ستادهیونداد ا يبرهنه جلو مهین

ببخش ... شد ریببخش د.... دونستمیبخدا نم.... یگفتیخوب زودتر م ؟يایپس چرا نم ؟يدیمگه منو نخر ستم؟یمگه من همسرت ن: بلوط

منو  مگه... باهام باش ایب... میبر ایب: را گرفت وگفت شیبازوها.... ایب: و جلو رفت وگفت... خوامیمعذرت م... برات نبودما یجنس خوب

هان؟ ن؟یواسه هم يدینخر

...اصال چه کار کند... دیبلوط چه بگو يدر جواب تمام ضجه ها دانستینم ونداد

هان؟ نکنه  ؟يدینخر نایمگه منو واسه هم... موهامو بکش.... لباسمو پاره کن... اریدرب يباز یوحش ایب: گفت دهیبر دهیبا هق هق بر بلوط

اره؟؟؟؟ ؟ینسود ک... سود  یمنو بفروش يخوایم
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روز؟ متیبه ق... اره ه ه  ؟؟؟يسودشو ببر يخوایم گه؟ید یکیبه  یمنو بفروش يخوایم اره

....بس کن: داد زد ونداد

مگه دوستم ... چرا منو بهت فروختن؟ مگه من دخترشون نبودم.... چرا؟ چرا : زانو زد وگفت نیزم يرو... نداشت ستادنیا ينا گرید بلوط

 یبگ يهان؟ هرکار تم؟یمن برده اتم االن؟ واسه خوش گذرون...باهام باش ایبودم؟؟؟ هاااان؟ خوب من که گفتم ب یابونینداشتن؟ مگه من خ

صدات کنم؟ یمن چ ؟یاالن تو اربابم... گمینم یچیه گهید... کنمیم يبخوا يرکاره.... کنمیم

...دمیم م م م من تو رو نخر: نشست وگفت شیروبه رو ونداد

...افتاد یاز تک وتا نم یول... بود یو مال نیهنوز دستش خون.... برهنه بود مهیهنوز ن... کردیم هیگر بلوط

...!انگار و انگار... انگار با خودش زار بزند... با خودش حرف بزند انگار

...!انگار و انگار... انگار با خودش زار بزند... با خودش حرف بزند انگار

ارزش بودم؟ اره؟ یب نقدریمن کردن؟ من ا وبا نکاریا یچ يبرا: بلوط

...بدم حیب ب ب بذار توض: را پاك کرد وگفت شیبا هر دو دست اشکها ونداد

 وونیح هیتو ... یتو ادم کردمیهان؟ من احمق تازه داشتم فکر م ؟يبد حیو توض يدیبرده خر نکهیا و؟یچ: گردنش را خم کرد وگفت بلوط

 ملهپول منو معا يکه برا نیحیوق نقدریکه ا... نیلجن نقدریکه ا... از تو خانواده ام... زارمیازت ب.... مثل همه... هیبق مثل... یاشغال هی.... یفیکث

بدم .... از تو ... ازت متنفرم ... گهید چکسینه از ه... نه از پدرم... نه از تو... چکدومتونیاز ه.... گذرمینم چکدومتونیبخد ا از ه.... نیکرد

...نیحق نداشت... نیحق نداشت... نیوکن نکاریبامن ا نیحق نداشت ...ادیم

...  زدیم يبه کبود شیلبها. مثل پوست مرغ دون دون شده بودند انشیالغر و عر يبازوها...  دیلرز یتنش م. .. . رو به نزول بود لحنش

...بود دهیرنگش پر

.باز گشت هیاول يکمک ها يمحتو فیقند و کاب  وانیل کیبا . دیکرد و به سمت اشپزخانه دو شیرها ونداد

.کرد کینزد شیرا به لبها وانیل. مچاله شده بود بلوط

...پس زد بلوط

...بخورش:با حرص گفت... ردیبم خواستیدلش م ونداد

.شده بود رهیبه او خ خیو  سیجفت چشم خ کیبا ... نکرد يکار چیه بلوط

...قبل يو روزها روزیتر از د خی

...بخورش گمیبهت م: گفت یمتحکم يو با صدا دیکش یقیعمنفس  ونداد

...چشم ارباب: اهسته گفت بلوط

.دینوشیرا م وانیداخل ل نیریش اتیجرعه جرعه محتو و

...ختیر نیدستش بتاد يرو ونداد
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 یت کیبه اتاق بلوط رفت ... بست با بانداژ چند دور دستش را. داشته باشد هیبه بخ ازینبود که ن دیزخمش انقدر شد. کرد یفیخف يناله  بلوط

ورنجور وسط سالن نشسته بود و هنوز  فیبچه شده بود که ضع کیمثل .... ان را تنش کرد... بلند برداشت و به هال بازگشت نیشرت است

.بود دایدر صورتش هو ختنیراثار اشک 

ها  نهیانداخت و مشغول جمع وجور کردن خرده ا شیرو ییپتو. مبل خواباند يحرکت بلند کرد و رو کیو او را با  دیکش یقینفس عم ونداد

.کرد زیپارکت را تم يدستمال خون رو کیبا ... شده بود

.ببرد ییشو یرا به کل لوله کرد تا ان را به قال فرش

.هدداشت با ارامش انجام د یکارها را سع نیا يهمه . درست کرد گرید یکیو ختیدم شده را دور ر ياشپزخانه رفت و چا به

.دیکشیم قینفس عم... دیپاش خیبه صورتش چند مشت اب ... توانستینم اما

.را برداشت و به سالن امد دشیچک سف... را به اتاقش برد فشیو ک کت

...بهت مزخرف گفته یو ک نجایاومده ا یامروز ک دونمینّ نّ ن نم: حرکت وصامت نشسته بود زانو زد وگفت یکاناپه ب يبلوط که رو مقابل

...بشنوم يزیچ خوامینم: گفت يخش دار يتند با صدا بلوط

...به اربابت گوش بده: تند گفت ونداد

.زد و سکوت کرد ياش پوزخند  هیگر انیدر م بلوط

عرق سرد و شرمنده ... سرخ شده بود... خوردیحرص م. اورد ینفس کم م. خش داشت.... بغض داشت شیصدا... دیکش یقینفس عم ونداد

.دنش را فرا گرفته بودتمام ب يا

چ چ چ ... کنم یب ب ب باهات زندگ خواستمینم دهیند... ومدیکه قبال ازت خوشم نّ نّ نّ نم ستمین نیم م م نکر ا: گفت یلحن متحکم با

کس قبولم  چیه ونستمدیم... ادم هم کمم نیپست تر يبرا دونستمیم م م م... شمیم گهینفر د هی ي ي یکه باعث بدبخت دونستمیچون م

ف ف ف فقط ....بدبخت نشه گهید یکی نکهیا يبرا... که منصرف بشن... ك ك کردم شنهادیمن فقط پ... م م م مال قبل بود یول... کنهینم

اره .... دمیخر م م م من تو رو... کس نظرش برنگشت چیچک و دادن و ه... که منصرف شدن دیچ چ چ چک بهم بدن شا هیکردم  شنهادیپ

...متیق یاما ب....دمیخر

چک  هیمن ... نوشته نشد و نشده یرقم چیکف دست برگه ه هی نیتو ا... رر ررنگ دارن... ادما رقم ندارن: و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

واله قّ قّ قسم اگه د ... رو ننوشتن ایرقمه از مال دن چیچ چ چک ه نیتو ا... دختر که ارزومه خوشبختش ك ك کنم کی يدارم در ازا دیسف

واهللا قسم با تمام ... نشدم کتمیمن نّ نّ نزد یتا تو نخواست... همفکر یعنیهمسر ... یاگه گفتم همسرم.... د د دروغ بگم که دوست دارم 

 یجواهر ب هینخواستم اما  یچیه ایمال دنمن از ... لحظه قسم نیب ب به هم... یباش میزندگ کیکه تو ش ش شر کنمیوجود افتخار م م م م

ش ...من دو دو دوست دارم همسرت باشم... مدت کم نیتو ا... واقعا دوست دارم.... بلوط من دو دو دوست دارم... شد بمینص متیق

...نّ نّ نّ نامردم بگم نه...یبگ یاز حاال به بعد هرچ... شوهرت باشم

ام؟ هان؟ یزندگ نیا يمن کجا ؟یوسط فقط نظر تو مهمه؟ اره؟ من چ نیا: زد و گفت يشخندیو بلوط ن دیکش یقینفس عم باز

.دیگز یرا م شیلبها ونداد
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که مرد  کنمیم يکار یول... گفتم باشه...  دیبابام گفت با یوقت... زارمیب یزندگ نیمن از ا: با حرص بلند شد وپتو را پرت کرد وگفت بلوط

...به ... امروز... زورم کردن.. بود نیفم همحر يهمه ... بدبخت بشه میزندگ

که مرد  کنمیم يکار یول... گفتم باشه...  دیبابام گفت با یوقت... زارمیب یزندگ نیمن از ا: با حرص بلند شد وپتو را پرت کرد وگفت بلوط

که  فیح... يشدیبدبخت م ياگه مرد بود... دمیرس جهینت نیبه ا... امروز... زورم کردن.. بود نیحرفم هم يهمه ... بدبخت بشه میزندگ

...چارهیب يهم ندار یارزش بدبخت یحت!  يردنام یلیخ

... کشمیخجالت م... شوهرمه نیبگم ا یکه به کس ادیعارم م... یتو شوهرم باش ادیمن عارم م: گفت يبلند يرا پا ك کرد و با صدا شیاشکها

...کشمیخجالت م ؟یفهمیم

.پتک به سرش فرود امد کیمثل ... ماتش برد ونداد

...به سمت اتاقش رفت بلوط

...رمیطالق بگ خوامیم: وگفت دیپا چرخ يپاشنه  يرا باز کرد اما رو در

.نداد یجواب ونداد

داد بزنم؟ ای ؟يدیشن: وگفت دیبه سمتش چرخ بلوط

...رمیگیم لیب ب ب برات وک: اهسته گفت ونداد

...خوبه: بلوط

.دیوباتاق شد ودر را ک وارد

.هق هقش را به زور خفه کرد... تخت انداخت  يرا رو خودش

.محض بود یانصاف یب نیا... دیکش یقیعم نفس

 یرنگ چیه گرید...  اهیس اهیس. شده بود اهیاما ذهنش همه س... خوب و مثبت  يزهایبه چ... خوب فکر کرد يزهایداشت به چ یسع

.هم نبود که دل خوش کنک باشد یرنگ يخاکستر میخدا ن يمحض رضا یحت... نداشت

خواست؟یچه م یاو از زندگ مگر

 چیذهنش از هر سو به بن بست ه... زیچ چینداشت؟ چه کم داشت؟ ه زیجوان نبود؟ ابرومند نبود؟ مگر همه چ... او دختر نبود مگر

...حقش نبود یانصاف یهمه ب نیا... سرنوشت منفور حقش نبود نیا. دیرسیم

که همه از  ییتا اسم بچه ها... پف دار گرفته بود  دیاز لباس سف... مشترك داشت یزندگ يهزاران ارزو برا گریدختر دهم مثل هزاران  او

... اش فقط پنج سکه بود هیمهر... برد دم نزد یان لباس را به گور م دنیپوش يارزو... مراسم نداشت دم نزد کی... شدندیذهن متولد م

و باز فکر کرد چه کم  دیرا کش شیموها... قبول کردنش  يدر ازا دیان وقت او با... نیهم... معدان و قرانو ش نهیا... چهارده شاخه نبات

!چیزد ه ادیداشت و باز ذهنش فر

.حقش نبود نیاش قرار داده بود ا یراه را در زندگ نیکه ا ییهمان خدا به

گوشه  کی... خسته و الجون... خسته بود... دیترکیاز درد مسرش ... سوختندیاز زور اشک م شیچشمها...  شدندیم نیسنگ شیها نفس

.که نبود یدر حال... غوطه ور است  یبدبخت يدر انتها کردیافتاده بود وفکر م
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...نبود کردیکه فکر م یان کس یمنشا بدبخت حداقل

 گرید. تمام شد زیهمه چ گرید... تر از راحتاصال راحت ... یراحت نیبه هم. تمام شده بود  زیهمه چ... کاناپه نشسته بود يپشت رو ونداد

... به حال ل ل ل يوا کردینم يکار نیهم چن یعرب جاهل در زمان حبش کی... چقدر کودن بود... چقدر احمق بود... نداشت يدیام چیه

مرد بودن داشت؟ يشرف داشت؟ ادعا يداشت؟ ادعا التیتحص يادعا

خودش با افکار . خودش بلوطش را نابود کرد... چطور نابودش کرد دید... ر خرد شدچطو دید... چطور شکست  دیرا امروز د بلوطش

....جفتشان را نابود کرد یخودش زندگ... مسخره اش

اب خوردن از  یبا هم داشته باشند به راحت توانستندیرا که م یخوب يروزها يکه همه  فیچقدر ح... تازه داشت .. شدیتازه داشت رام م بلوط

!!!چقدر... فیچقدر ح...دهدیدست م

 يها وهیو م یو پفک پسیچ دنیبا د... کتلت بود  يکه محتو یظرف دنیبا د... را باز کرد خچالیدر... خشک بود شیگلو... بلند شد شیجا از

.خوردیبه چشم م يا وهیکه در جا م یرنگارنگ

شد؟خراب  زیچرا همه چ. کف اشپزخانه نشست نیزم يرو... نداشت دنیتحمل د گرید

...روز افتاد نیبلوطش به ا چرا

مقصر بود؟ خودش؟ پدرانشان؟ پدر بزرگش؟ یکس چه

بود؟ یچه رسم گرید نیا

.بگذارد شیرو توانستیم یچه اسم گرید دنیجز خر... بود دهیبود؟ بلوط حق داشت او را خر دهیخر... پشت اجبار اجبار

.را فوت کرد نفسش

که کم کم او  دیکشیاشتباه بودن را به رخش م نیانقدر ا... و بن اشتباه بود  خیکه از ب دیچرخیم يذهنش سردرگم حول محور... بود خسته

.را نابود کند

.خسته شده بود یشانیهمه پر نیا از

!خجالتش بود ي هیرا که ما یکس... او را از دست بدهد خواستینم

 ادیاش فر شهیبود که ذهن وفکر و اند يا جهینت نیواخر نیاول نیا. ..بلوطش را از دست داد ... شدیم وانهیداشت د... شده بود وانهید

.زدندیم

.بلوطش را از دست داد... یراحت نیهم به

خواهد  یاش کس یعشق زندگ نیواخر نیمطمئن بود که اول.... اجبار داشته باشد  ياز صدقه سر توانستیبود که م یعشق نیو اخر نیاول

...یراحت نیبه هم.خود راند او را از یدست یبود که خودش دست

.اذان از جا بلند شد يصدا با

.بود دهیصبح نخواب تا

...دیایب رونیاز اتاقش ب یبود که حت دهیرا هم ند بلوط

....کردیارامش م دینماز شا.... قامت گرفت.. وضو گرفت... رخوت از جا بلند شد با
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.را به جا اورد يحق که حق برادر به... را نابود کرد شیزندگ... رفتیم دیبه سراغ وح دیبا

!!!لب بزند یکه بلوط حت یخام الیچه خ... دیصبحانه را چ زیم

!!!لب بزند یکه بلوط حت یخام الیچه خ... دیصبحانه را چ زیم

.را چک کرد فشیمدارك ک گریبار د... که داشت  يبا فکر... نشست لشیاتومب در

.سمت شرکت پدرش راه افتاد به

.اجازه داد وارد شرکت شود ییبا خوشرو دینگهبان او را د یاما وقت... ها هم باز نشده بودنددر یحت هنوز

.اتاق هارا هم گرفت يها دیکل

.کردیشهر نگاه م شیالوده و گرگ وم ياش نشست و از پنجره به نما یصندل يرو... شد  دیاتاق وح وارد

.کتاب خانه پر از زوم کن و پرونده بود کیو  وتریکامپ... اتاق بزرگ  کی... داشت یراحت یصندل

نبود که  یراه چیه گرید. را بست شیچشمها... را به سمت پنجره چرخاند یصندل... افتاب کم کم پهن شد... کردیانها را تماشا م يکاریب از

.امتحانش نکرده باشد

....دیچیپ یکارکنان شرکت در فضا م ي زمزمه

 زدیحرف م یانگار با کس دیوح... هشت بود که در اتاق باز شد  کیساعت نزد... پنجره نشسته بود به سمت یصندل يپشت به در رو ونداد

...زمیرو م دیامضا بذار يپرونده ها رو برا: و بلند بلند گفت

.اتاق بسته شد در

.شد دیرا چرخاند وچشم در چشم وح یصندل ونداد

.وقت صبح در شرکت نداشت اصال توقع حضور ونداد را در ان. خشکش زد بایتقر دیوح

.کردیبه او نگاه م میمستق ونداد

.ورا نیاز ا.... ونداد خان... به به : زد وگفت  يلبخند مسخره ا دیوح

....هم به تو بزنم يسر هیگفتم .... شدمیر ر ر رد م ينطوریهم: ونداد

؟يکه؟ خورد ينخورد... ارنیبگم برامون صبحونه ب رمیم:  دیوح

.ا بلند شد وخودش را به در رساند و در را بستاز ج ونداد

.کردیمغرضانه نگاهش م دیوح

چته؟ ؟يشد یوحش: فرو برد و گفت بشیرا در ج شیدستها

تو؟ ایمن : ونداد

....یبش یوحش دمیبا....  ییکه سرتا پاش تو پول غرقه تو یاون. واله: دیوح

؟يدیبه کجا رس يرو زد ایدن ح ح ح حرص مال د د د نقدریا: با حرص گفت ونداد

؟یخر منو گرفت يبهت راه نداده ؟ اومد شبیشده؟ دختره د یچ: زد وگفت یپوزخند بزرگ دیوح

...ر ر ر راجع به زن من درست ح ح ح حرف بزن... حرف دهنتو بفهم: چسباند و گفت واریاش را گرفت ومحکم او را به د قهی ونداد
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....منتظرت بودم.. يایم نستمدویم: زد وگفت يلبخند دیوح

....کار توه دونستمیم: با حرص گفت ونداد

...فقط بگو چرا: گفت یقابل کنترل ریغ تیبا عصبان و

ست؟یهان؟ زشت ن... یکن یباهاش زندگ يبا پنهون کار یتونیم ينه؟ واقعا چطور دونستیو م قتیحق دیزنت با: دیوح

وخراب  زیم م م من که همه چ یو و و وسط زندگ يچ چ چ چه مرگته که دوره افتاد ؟يخوایم یچته؟ چ: کرد وگفت يدندان قروچه ا ونداد

؟یکن

ما خراب شده رو  یعمره زندگ هیخراب شده؟  تیزندگ ه؟یچ: اش برداشت و اورا به عقب پرت کرد وگفت قهی يرا از رو شیدستها دیوح

؟یزندگ نیاز ا یخواستیم یچ گهید....  دیچک سف هی... یاپ بچاپ تپل داشته باشبچ هیکه اخرش ...  يکرده بود زیعز شهیهم ؟يدیند

من خوشبخت دو  يوسط؟ اره؟ ف ف فکر کرد دیدیجفت پا پ پ پر نی؟ ّ و و واسه هم... نهیدردت ا: گفت يخش دار يبا صدا ونداد

عالمم؟

.کردیبه او نگاه م يا انهیبا لبخند موذ دیوح

همه ... میشیاز هم ج ج جدا م میمن و ب ب بلوط دار: پاره اش کرد وگفت دیچشمان وح يو جلو... چک نیا: داد وگفتتکان  يسر ونداد

!همتون... دمیخط کش هیمنم دور ه ه ه همتون ... يالبته اگه دار... تو باش و وجدان برادرانه ات... ت ت تموم شد یچ

.ازاتاق خارج شد و

!ارزش داشتند ياردیلیکه م ییکاغذها زیو ر... شده بود  ختهیبرهم ر يادیکه انگار ز یزندگ کیبا ... مات مانده بود دیوح

!ارزش داشتند ياردیلیکه م ییکاغذها زیو ر... شده بود  ختهیبرهم ر يادیکه انگار ز یزندگ کیبا ... مات مانده بود دیوح

.شد لشیسوار اتومب ونداد

.بلند روشن کرد يضبط را با صدا. رفتو گازش را گ دیکش یقیعم نفس

.اش را به انگشتانش یشانیداد وپ هیباز تک يرا به پنجره  ارنجش

.... شدیم داریچشمش پد يبلوط جلو ریلحظه به لحظه تنها تصو...  شدیکه خوانده م یکیموز همراه

WISH I WAS YOUR LOVER

معشوق تو بودم کاش

You know I got this feeling that I just can’t hide

دونی یک احساسی دارم که نمی تونم پنهان کنم می

I try to tell you how I feel

می کنم که بهت بگم احساسم چیه سعی

I try to tell you about I’m me

می کنم که بهت بگم ولی من سعی

Words don’t come easily

به آسانی نمی آیند کلمات
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When you get close I share them

تو نزدیک می شی او نا رو تقسیم می کنم وقتی

I watch you when you smile

تماشات می کنم وقتی تو لبخند می زنی من

I watch you when you cry

تماشات می کنم وقتی تو گریه می کنی من

And I still don’t understand

من هنوز نفهمیدم و

I can’t find the way to tell you

رو براي گفتن پیدا نکردم راهی

I wish I was your lover

کاش معشوق تو بودم اي

I wish that you were mine

کاش تو مال من بودي اي

Baby I got this feeling

من این احساس دارم عزیزم

That I just can’t hide

نمی تونم پنهانش کنم که

Don’t try to run away

ینکن فرار کن سعی

There’s many thing I wanna say

چیزهاست که باید بهت بگم خیلی

No matter how it ends

نمی کنه چطوري تموم بشه فرقی

Just hold me when I tell you

به من گوش کن وقتی که بهت می گم فقط

I wish I was your lover

کاش معشوق تو بودم اي

I wish that you were mine

مال من بودي کاش تو اي

Baby I got this feeling

من این احساس دارم عزیزم

That I just can’t hide

نمی تونم پنهانش کنم که

Oh I need is a miracle
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که من می خوام یک معجزه است چیزي

Oh baby all I need is you

همه ي چیزي که من می خوام تویی عزیزم

All I need is a love you give

ي چیزي که می خوام یک عشقی است که تو به من بدي ههم

Oh baby all I need is you

همه ي چیزي که می خوام تویی عزیزم

Baby you

تو عزیزم

I wish I was your lover

کاش معشوق تو بودم اي

I wish that you were mine

کاش تو مال من بودي اي

Baby I got this feeling

حساس دارممن این ا عزیزم

That I just can’t hide

نمی تونم پنهان کنم که

I wish I was your lover

کاش معشوق تو بودم اي

I wish that you were mine

کاش تو مال من بودي اي

Baby I got this feeling

من این احساس دارم عزیزم

That I just can’t hide

نمی تونم پنهانش کنم که

I wish I was your lover

کاش معشوق تو بودم اي

I wish that you were mine

کاش تو مال من بودي اي

Baby I got this feeling

من این احساس دارم عزیزم

That I just can’t hide

نمی تونم پنهان کنم که

Just wanna be your lover
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می خوام که معشوق تو باشم فقط

Just wanna be the one

باشم) یکی (وام تنها می خ فقط

Let me be the lover

معشوقت باشم بذار

Let me be the one

باشم) یکی ( تنها  بذار

Yeah Yeah

آره آره

....را خاموش کرد ضبط

.را قفل کرد و وارد شد لیاتومب يو درها دیکش یقیرا برداشت و نفس عم فشیو ک ستادیمحضر ا مقابل

*******************************

*******************************

.کردیفرزام نگاه م يشماره  به

.گرفتیباردوم بود که داشت تماس م نیا

بله؟: گفت يگرفته ا يو صدا یحوصلگ یب با

...سالم بد اخالق: فرزام

.سکوت کرده بود بلوط

؟یدر رفت يچرا اونطور روزید ؟یخوب: فرزام

.شده بود رانیبرسرش و اینگار دنا روزیکه د يوا... روزید روز؟؟؟ید

؟یچ: گفت يبغض دار يو با صدا دیکش یاه

ه؟ینطوریچرا صدات ا ؟یبلوط خوب: را دست به دست کرد وگفت یگوش فرزام

...کالس نداشتم شتریتا ظهر ب روزید.... ستیمهم ن: وگفت دیکش یقینفس عم بلوط

...یستیرو فرم ن نکهیمثل ا... دونمیم: فرزام

...نه: وگفت دیکش یقیس عمنف بلوط

اد؟یازم برم یکمک: فرزام

...نه: بلوط

.....میسنگ صبور خوب: فرزام

...دونمیم: بلوط

؟يزدیباهام حرف م يشدیهر وقت ناراحت م شهیهم ادتهیپس : فرزام
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...ادمهیاره : صورتش پاك کرد وگفت يرا با پشت دست از رو شیاشک ها بلوط

بخندونمت؟ کردمیم یسع هشیکه هم ادتهی نمیا: فرزام

.تر شد دیاش شد هیجواب گر يبه جا بلوط

شده؟ یبلوط چ: گفت یبا نگران فرزام

.دیشنیخفه اش را فرزام م ي هیگر ياما صدا. دادیجواب نم بلوط

...بلوطم.. بلوط جان: گفت یبا ناراحت باز

...نه کمتر شترینه ب... بود که بلوطش باشد دهیاورا خر... تبلوطش بود؟ حق داش... بلوطم گفتیونداد به او م ؟یبلوط چه کس بلوطم؟

هان؟ م؟یبزن يدور هی میدنبالت بر امیب: تند گفت فرزام

...یقرار قبل... همون  ایب: اهسته گفت... مخالف نبود بلوط

فقط اروم باش خوب؟... زمیباشه عز: فرزام

...نمتیب یم... باشه:  بلوط

بود که در  دهیرس نیپخمه بود اما عقلش به ا کیونداد ... پسر جوان بود مثل ونداد کیچه کند؟ او هم  تخواسیم. تماس را قطع کرد و

...بخواهد اما او يزیچ يازدواج اجبار کیورود به 

...مثل دیمرد بود شا کیو فرزام هم .... از ونداد... شیاز عمو.... بود زاریاز پدرش ب... دیکش یقیعم نفس

سال هنوز روز  4بکند که بعداز  یفکر را حداقل درمورد فرزام نیدوست نداشت ا... خوردیکند که از او هم رکب منداشت فکر  دوست

...نبرده بود ادیتولدش را از 

...مثل دیمرد بود شا کیو فرزام هم .... از ونداد... شیاز عمو.... بود زاریاز پدرش ب... دیکش یقیعم نفس

سال هنوز روز  4بکند که بعداز  یفکر را حداقل درمورد فرزام نیدوست نداشت ا... خوردیهم رکب م نداشت فکر کند که از او دوست

...نبرده بود ادیتولدش را از 

.دیرا بشو شیبه پا کرد و از اتاق خارج شد تا دست و رو یمشک یلوله تفنگ نیج کیو  دیپوش دیتاپ سف کی

.شد یکیونداد به خانه  امد همان لحظه با ورود رونیب ییاز دستشو یوقت

...سالم: زد وگفت يلبخند ونداد

.دیاب نوش وانیل کیچشمش رد شد و به اشپزخانه رفت و  ينگاهش کند از جلو نکهیبدون ا بلوط

...صبر کن: بود بگذرد که ونداد دستش را گرفت وگفت ستادهیاز کنار ونداد که درست وسط سالن ا خواست

...بلوط : و خواست برود که ونداد باز گفت دیکش ونریدستش را از دست او ب بلوط

.کردیبه ونداد نگاه م دیبار یکه انزجار از ان م یبا نگاه دیبه سمتش چرخ بلوط

...به نامت کردمشون... نیس س سند خونه و ماش نیا: را به سمتش گرفت وگفت یپاکت ونداد

...بلوط نه خوشحال شد نه ناراحت .... تعجب هم نکرد یحت
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و و  چیه... پول نخواستمت يبرا یب ب بدون نکهیا يفقط برا: او نگاه کرد وگفت يزده  خیو  ییایو به چشمان در ستادیا شیروبه رو ونداد

...وقت 

ودم تحملت و مجبور نب ستادمینمیجلوت وا نجایوقت ا چیاگر ارث نبود ه... میینجایاحمق جان من و تو االن بخاطر پول ا.... هــــــه:  بلوط

...کنم

...حداقل االن س س سبک شدم: گفت یوبا کالفگ دیکش یقینفس عم ونداد

...باد نبرتت یسبک نقدریبه پا ا: زد وگفت يپوزخند مسخره ا بلوط

...کارو بخاطر ت ت ت تو کردم نیمن ا: ونداد

....منم از تو.... میشیاز هم جدا م يمن و تو به زود نیبب ؟یبرام مهم يمن مهمه؟ فکر کرد يبرا يبشه؟ هان؟ فکر کرد یکه چ: بلوط

..بغض کرده بود دیبه او بگو خواستیکه در ذهنش بود و م ياز جمله ا... بغض کرده بود باز

فقط پنج ... نه چک... نه خونه.. خوامیم نینه ماش... تا سکه که مهرم بود 5به جز همون .. خوامینم یچیه... من از تو : گفت یمرتعش يصدا با

.شود زیسرر شیونداد اشکها يباز جلو خواستینفس کم اورد نم... تا

.اتاق شد و در را بست وارد

.شد شیکنسولش نشست و مشغول ارا زیم يجلو

....ظیغل شیارا کی

...زیهمه چ... سه رنگ و ي هیساعته و سا 24از خط چشم و رژ لب ... دیکشیامد به صورتش م یحرصش هر چه دم دستش م از

.کامل داشت شیارا کی

.مهم نبود شیبرا. دادیاش را بزرگتر نشان م چهره

طول  شیکه تازانو يسگک دار یمشک يفرو برد و چکمه ها شیپالتو ي قهیاش را هم در  يشال نوك مداد... دیاش را پوش یطوس يپالتو

.داشتند را هم به پا کرد

...کامل بود پشیت

.اتاق خارج شد از

...کنهیگرمت نم نیا... هوا س س سرده : اهسته گفت شدنیبا د ونداد

...محلش نگذاشت بلوط

...م م م مراقب خودت: باز گفت ونداد

.را کامل بست يقبل انکه جمله اش تمام شود بلوط در ورود و

و  زدیشده بود هم چشمش را م هیکه در سقف تعب یاما نور المپ... زدیفرو نر شیرا به سقف دوخته بود تا اشکها شیاسانسور چشمها در

.کرد زیسرر تیرا در نها شیاشکها

و  زدیشده بود هم چشمش را م هیکه در سقف تعب یاما نور المپ... زدیفرو نر شیرا به سقف دوخته بود تا اشکها شیاسانسور چشمها در

.کرد زیسرر تیرا در نها شیاشکها
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...کنار فرزام نشست در

.را پر کرده بود لیاتومب يفرزام فضا نیریش يعطر مردانه ... گرم و داغ بود لیاتومب داخل

.گرفتیکم کم داشت سردرد م.... تر بود فیونداد لط يامد برا یبو خوشش نم نیا از

؟یحالت چطوره؟ خوب:  فرزام

م؟یریکجا م.... ستمیبد ن: بلوط

...يهرجا تو بخوا: فرزام

...هرجا شد: باال انداخت وگفت يشانه ا بلوط

...یبمون رونیب یتونیم یمن؟ تاک ي قهیپس به سل: رزامف

...تا هر وقت که بخوام: وگفت دیکش یقینفس عم... شده بود  رهیخ ابانیاز پنجره به خ بلوط

...هیشب فراموش نشدن هیپس امشب : وگفت دیانگار کش ینفس راحت فرزام

....دونمینم: با خودش زمزمه کرد  بلوط

دن؟ینم ریات بهت گ خانواده یراست: فرزام

خانواده؟: زد و گفت يپوزخند بلوط

...از لحنش تعجب کرد  فرزام

...نه: شد وگفت رهیبه رو به رو خ بلوط

تهران؟ نیچند وقته اومد یراست: فرزام

...دانشگاه اومدم يبرا... چند ماهه دیشا: چسباند وگفت لیسرد اتومب ي شهیاش را به ش یشانیپ بلوط

...تهران ير خوب که اومدپس چقد: فرزام

...میباز دوباره با هم... میخوشحالم که با هم: مکث گفت یکم با

.دیبه سمتش چرخ بلوط

.کرده بود غهیصورتش را سه ت... کردیرخ فرزام را نگاه م مین

.داشت نیبود و بنظرش شلوار ج دهیپوش رهیت ياور کت قهوه ا کی

...اش قوس داشت و صورتش مردانه بود  ینیب

...زد و دستش را گرفت یقیلبخند عم... نگاهش را حس کرد  ینیسنگ فرزام

!مهم نبود گرید... نشان نداد  یواکنش بلوط

... کردیم يباز شیدنده گذاشت و با انگشتها يزد و دستش را رو یقیاز رام شدن او لبخند عم فرزام

با سر ... بخار شده شیپنجره از نفس ها... داشت یفرق گریمهم بود؟ مگر د گریمگر د... بشود خواهدیو اجازه داد هرچه م دیکش یاه بلوط

بودند پاك کرد و فرزام داشت  دنیچک يرا که باز اماده  شیبا سر انگشت اشکها... با سر انگشت ان را زدود ... انگشت اسم ونداد را نوشت

...دیبوس یرا م انشسر انگشت
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...وجود نداشت که بخواهد به ان فکر کند يگرید زیچ... فکرکند يگرید زیچ چیبه ه خواستینم... فکر کند خواستینم

!دیپوشیم يلباس گرمتر دیبا گفتیونداد راست م... مچاله شد شتریب... بود سردش

...متوقف شدند یرستوران يجلو

.شد ادهیپ لیاز اتومب فرزام

...!فکر کرد ونداد اگر بود... در را باز کند امدین

!کند يمرگش سوگوار يهرچند قبلش هم زنده نبود که حاال برا... لحظه کیدر . ...مرد ونداد

.شد ادهیپ لیاتومب از

.بلوط را در دستش حلقه کرد يبازو فرزام

وقت ها هم سر قولش  یلیاما خ کردیم ادیز یهرچند قول شکن... چون قول داده بود هرگز به او دست نزند  دیشا... کردیکار را نم نیا ونداد

!بود

.با فرزام نداشت یمخالفت باز

با ... شدیبود که درش غرق م یخفگ ي انهیباز همان حس ناش... شدیاما نم... خوش باشد و خوش بگذراند  خواستیم... نشست یصندل يرو

.را از او گرفته است دنینفس کش يچنگ زده و اجازه  شیبه گلو یکس کردیز حس م

؟یو ننداخت دمیکه برات خر يتبندچرا اون دس: و فرزام گفت دیکش یاه

!کجا بود؟ دانستینم اصال

...ينجوریهم: زد وگفت يلبخند

...يکردیازش استفاده م دمیخریم هیقبال برات هد: فرزام

اد نگفته بود وند... قبال ونداد نبود.... اشنا نشده بود نیقبال با شرو... قبال شوهر نداشت... قبال را به رخش نکشد نقدریداد بزند که ا خواست

 چیصورتش بود ه نفکیلبخند که جز ال کیدارم جز  یگفت من گوش شیواضح در رو یوقت یحت.... استفاده کند یخودش از گلکس يجلو

.اصوال ونداد کم حرف بود... گفتینم زیچ

چه  یرانیمگر رستوران ا.. .ییایتالیا يغذاها بیو غر بیخدمت گرفته بود تا اسم عج شیپ ياز تمسخر موها گفتیچرت و پرت م فرزام

امده بودند؟ نجایداشت که ا يرادیا

...زدیربط حرف نم یب ونداد

.کند تیغذاها هدا ستیرا به سمت ل شیکرد چشمها یرا تکان داد وسع سرش

.کند تیغذاها هدا ستیرا به سمت ل شیکرد چشمها یرا تکان داد وسع سرش

...خورمیمنم م يدیخودت سفارش م يبرا یهرچ :گفت نحالیبا ا... به خوردن نداشت یلیم بلوط

...هامون جور باشه قهیسل دوارمیام: زد وگفت یقیلبخند عم فرزام

نشان دهد اما  یسر وته فرزام واکنش یب يداشت نسبت به حرفها یخودش را با ساالد فصل مشغول کرده بود و سع.. نزد  یحرف بلوط

.توانستینم
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...اش  یگلکس ينگاهش به صفحه  کی فرزام بود و ينگاهش به لبها کی

... ییا یم یک! ؟ییباشد کجا دهیباشد که پرس یکه از کس امیپ کیدارد؟  یتماس ای یغامیپ ایا ندیتا روشن شود و بب کردیلمسش م یگاه یحت

.چیاما ه

...خوش دسته : اش بود که فرزام با لبخند گفت یگوش یحواسش پ انقدر

؟یچ: گفت یبا حواس پرت بلوط

؟يدیاز کجا خر: گفت کردیبلوط نگاه م يرا بدون اجازه  شیکه برنامه ها یاش را برداشت و در حال یگوش فرزام

...دمشینخر:  بلوط

؟یپس چ: فرزام

...است هیهد: بلوط

...داده ییکادو نیبوده که بهت چن یک... اوه: فرزام

شوهرش؟ د؟یچه بگو خواستیم

...پدر ومادرت؟ البد به مناسبت تولدت: فتخودش به سوالش جواب داد وگ فرزام

؟يدیاز کجا فهم:  بلوط

...دستت نبود یگوش نیاخه اون روز ا: فرزام

...اره: و گفت دیکش یقینفس عم بلوط

.نبود نطوریکه ا یرا گرفته بودند در صورت نیخانواده اش ا نکهیا يبرا ایبود  یمناسبت گرفتن گلکس ينگفت اره اش برا و

.ردیدو جانبه بگ ي جهینت کیزام از آره اش فر گذاشت

م؟یبر: وگفت دیکش یقیبلوط نفس عم... شامشان تمام شده بود... ساعت از هشت گذشته بود... سخت بود شیبرا

؟یرونیب یتا هروقت که بتون یفکر کردم گفت: فرزام

.ن هم حس عذاب وجدا ن داشتاال نیهم... با او باشد تواندیشب م مهیاما نگفته بود تا ن... گفته بود اره

م؟یبر: را برداشت وگفت فشیک

...میباشه بر: زد وگفت يلبخند فرزام

.شده است سیحس کرد با چند قطره صورتش خ... امد یم يسوز سرد... امد رونیاز رستوران ب بلوط

...ردیرا دراز کرد تا قطرات باران را بگ دستش

.گوشش حس کرد ریرا ز ینفس يگرما

...میقدم بزن يدوست دار: هسته گفتا فرزام

....برم خونه خوامیم... نه: به سرعت فاصله گرفت وگفت... به او دست داد و مور مور شد ینفس او حس چندش يگرما از

.باشه: مثل شکست خورده ها گفت فرزام

.پر شده بود نیماش يعطر تند در فضا يهمان بو دوباره



کاربر  انجمن نودهشتیا ر.خورشید – شتركزندگی غیر م                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢١٩

.بافت یم فیاراج بایتقر... زدیبارد حرف م یاست که باران م ییایامشب چقدر رو نکهیاز ا فرزام

.کوتاه بود امیپ ياوا... دیبلوط در دستش لرز یمتر هم از رستوران دور نشده بودند که گوش کی هنوز

...یعجب مزاحم بد موقع: وگفت دیفرزام ان را از دستش کش... اش را بخواند یگوش غامیبخواهد پ تا

!نبرده بود ادیرا هنوز از  ششیعادت چهار سال پ نیا... چهار تا شد شیباحرص چشمها بلوط

.اش دستش بود یو هنوز گوش.... ایهست یعجب خوش شانس... يدار گانیپنجاه تا اس ام اس را: زد وگفت يلبخند فرزام

.کار را نکرده بود نیوقت ا چیلحظه فکر کرد ونداد ه کی

...ونداد نشست  يروبه رو یوقت...  دیرا بشو شیرفت تا دستها ید وقتبا او گذرانده بو يکه درشهرباز یشب ان

ان لحظه چقدر استرس گرفته بود اگر ونداد جواب . فرزام بود... بلوط نگاه کرده بود... اش زنگ خورده یفقط اعالم کرد گوش ونداد

...جواب بدم تویگوش ادیخوشت ن دیفکر کردم ش ش ش شا: اما او تنها گفته بود.... يچرا جواب نداد:  دیحال از اوپرس نیبا ا... دادیم

...داشت ادیکلماتش را هم به  دیتشد االن

هست؟... ستین تیکه تو گوش يپسر يبه جز من شماره : شد وگفت نشیمخاطب ستیوارد ل فرزام

کرد؟یداشت او را چک م واقعا

!حفظ بود. ..نبود ویونداد س يشماره ... ونداد يشماره  یحت.... نبود نه

برنا برادرت بود؟: را باال داد وگفت شیابرو يتا کی فرزام

...اره: وگفت دیاش را از دست او کش یگوش بلوط

...من نبود يشماره : فرزام

.مجبور نبود... نداد حیحال توض نیبا ا.است رهیکه نامش به اسم فرزانه ذخ دیفهمیعقل داشت م یاگر کم.. جواب نداد بلوط

امروز چت بود؟ یگینم: دیپرس فرزام

؟يچطور بود گفتیم مردیچه ات بود؟ م یعنیبود؟  چت

....نیهم. دلم گرفته بود: وگفت دیکش یقیعم نفس

حاال باز شد؟: فرزام

!تو حتما دنیباز گذاشت فرزام در اشتباهش غرق شود و فکر کند اره با د... نزد  یحرف

...بود بلوط یامشب عال: و باز دستش را گرفت وگفت ستادیا دگذاشتنیکه قرار م یشگیهم ابانیهمان خ کینزد

.نه ایهم نداشت که بداند  یلیم... دانستیرا نم یکی نینه ا.... دانستینگفت م یحت. نزد یحرف بلوط

....برق وصل کردند انیجر شیو تا بلوط بخواهد بجنبد حس کرد به لبها دیبه سمتش چرخ فرزام

....فرزام: زد و گفتشدت و خشونت او را پس  با

بلوط؟: متعجب گفت فرزام

....دیبه مجتمع دو دنیبلند تا رس يشد و با ان چکمه ها ادهیپ لیاز اتومب يبه تند.... اش گرفته بود هیگر بلوط

....دیبه مجتمع دو دنیبلند تا رس يشد و با ان چکمه ها ادهیپ لیاز اتومب يبه تند.... اش گرفته بود هیگر بلوط
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 کی... پاك کرد یرا در اسانسور کم شیاشکها.. هم نداشت  داریفرصت جواب سالم دادن به سرا یحت. چرخاند يرا داخل در در ورود دیکل

...دیکش شیلبها يخارج کرد و محکم رو فشیدستمال از ک

.بودپخش شده  یچشمش کم ریز ملشیسرخ شده بودند و ر شیچشمها... صورتش گذاشت يکرده اش را رو خی يدستها

.افتادند یمعمول تمیر يرو شینفسها. را مرتب کرد شالش

.او را دراغوش گرفت یکیا ز تار یموج. در را باز کرد.... را داخل قفل چرخاند دیکل

...وارد خانه شد کامل

.را روشن کرد چراغ

خواب بود؟ یعنی... دیدر خانه سرك کش... احساس لرز کرد. شب بود 9کجا بود؟ ساعت  ونداد

 دیکاغذ سف کینصب شده بود و  دیجد ي نهیا کیاش را شکسته بود  نهیکه چند وقت قبل ا یکنسول زیم يبه اتاقش برود که رو واستخ

.خوردیبه چشم م شیرو

..ادداشتیکوچک  دیکاغذ سف کی

...اشنا يخط خوانا کی با

سالم؛

.انجام دادم الزم را يتمام کارها. میدادگاه دار ندهیا يهفته  يشنبه . رفتم  من

.یداشته باش ندهیدر ا یخوب یزندگ دوارمیام

.هم کردم دیخر... هست  خچالیجعبه مخصوص در  کی... دستت را عوض کن پانسمان

.است زانیکنار در او يدیهم به جا کل نیماش چیسوئ... کنسول گذاشتم زیم يپول هم رو یکم

...مال تو  زیهمه چ... نبودم ایوقت دربند مال دن چیه

.خداحافظ. یباش خوشبخت

...ونداد

.........!!!؟وندادیخوشبخت ن؟یپول؟ ماش د؟یرفت؟ دادگاه؟پانسمان؟ مخصوص؟ خر... صد بار.... شترینه ب.... بار خواند ده

.به ظاهر کوتاه را خواند ادداشتیان  باز

!چیه... بود اوردهیاز او ن یاسم چیه... زمینگفته بود سالم عز.... را نگذارد يدیام چیه يخشک بود که جا انقدر

کف دست هم نبود  يورق که به اندازه  کی... نشسته بود نیزم يرو... بازگشت نگذاشته بود يبرا ییجا چیوفکر کرد ه دیکش یقیعم نفس

است؟ یجمالت شوخ نیا کردیدستش بود و فکر م

.نداشت یبا ونداد شوخ او

هنگام  نیاپارتمان تنها ول کرده بود ورفته بود؟ اصال هم مهم نبود که او تا ا کیدرندشت و  شهر کیاو را در  ؟یراحت نیبود؟ به هم رفته

گرفته بود؟ دیاو را ند یراحت نیبه هم یعنیمگر شوهرش نبود؟  کرد؟یم یشب چه غلط

.ونداد راگرفت يشماره ... اش را دراورد  یحرص گوش با
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...!است دستگاه مشترك مورد نظر خاموش: که گفت یزن ياوا

 خچالیسون اب هم در  کیالبد ...مخصوص دوست دارد تزایپ دانستیم... شده نگاه کرد ضیتعو ي نهیبه ا... نشسته بود نیزم يرو

!دیکشیانتظارش را م

.بود نیحتما هم... دیخندیبلوط م ينداشته  شیحتما االن در اتاقش بود و به ر.. دروغ بود نیا... جا بلند شد از

.شداتاقش  وارد

....از سرما یموج يبه اضافه .... یکیاز تار یموج باز

.را روشن کرد چراغ

.سرد بود. دیشوفاژ کش يدستش را رو... کمد لباس و کمد رخت خواب کیو ... یچوب رخت کیجز ... زیچ چیه... نبود زیچ چیاتاق ه در

امد؟ ینم یعنی نیا

شد تا هنگام شب او را گرم کند؟نبود روشن با يازیامد؟ پس ن یاتاق نم نیدر ا یعنی

...نشست نیزم يرو

.خوردیبهم م شیانقدر سرد بودکه از سرما دندان ها.... بود سرد

که  گفتیم دیزن با کیچرا ! زن کی يباز صدا... خاموش است يباز جمله ... دوباره شماره اش را گرفت... امد ینم ییصدا چیه... بود تنها

...!!!شوهرش خاموش است یگوش

.شرت انجا بود یوت راهنیچند پ... درکمدش را باز کرد... با رخوت از جا بلند شد... بود نیسنگ نفسش

را نبرده بود؟ اصال کجا رفته بود؟ شیپس چرا لباس ها گشت؟یبرم یعنی

اش؟ يپدر منزل

 یم یکار رسم يبرا... کردیگاه به تن مدانش يرا برا شیها راهنیپ.... دیپوش یجذب را م يشرت ها یان ت شهیداشت اما هم راهنمیپ پس

.رفتن با بلوط اسپورت بود رونیب يو برا دیپوش

...امد یم شیسوخته بود و به رنگ پوست وچشمها يکه قهوه ا یکیبه خصوص ... امدند  یشرت ها به اوم یت نیا

...فرستاد رونیرا مثل فوت ب نفسش

....و مرتب کیسرد وتار... اتاقش مرتب بود... مرتب بود. اتاق او خارج شد از

...افتاده بود نیف نیبه ف کرد؟یم هیداشت گر یاز ک... به پهلو غلت زد... دیتخت دراز کش يرو... اتاق خودش رفت به

رفته بود؟ واقعا

الزم را انجام داده بود و رفته بود؟ يکارها ي همه

خواست؟یرا نم نیهم مگر

...شدیبه جهنم که چروك م... تخت انداخت يرو را دراورد و شیپالتو.... جا بلند شد از

.به سمت اشپزخانه رفت نیتاپ و ج با

.را روشن کرد يکتر ریفقط ز.... انگار تازه دم بود يچا
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!سون اب خانواده کیجعبه مخصوص و  کی... را باز کرد خچالی در

جعبه؟ کیفقط  چرا

...شده بود یانجا بود هم خال که یسطل اشغال... را باز کرد نکیس ریز نتیدرکاب یحس با

بود؟ دهیخودش نخر يبرا

ماند؟ یخورده بود؟ شام را کجا م خودش

وپاپ  یبسته کرانچ کیبود و وقت خوردنش نشده بود  دهیکه قبال خر یو پفک پسیبه ان چ... فراهم بود زیهمه چ... را باز کرد  زریفر در

.کرن هم اضافه شده بود

...پشت دست به جان انها افتاد باز با... دیرا گز شیلبها

!یلعنت فرزام

!یلعنت فرزام

...شده بود اهیس شیچشمها ریکامال ز... نگاه کرد نهیبه ا... مسواکش را برداشت... رفت ییسمت دستشو به

واك را به لب و لثه زبر و خشن مس يانقدر پرز ها... افتاده بود  شیبا حرص به جان دندان ها... دندان اغشته کرد  ریرا به خم مسواکش

.که دور دهانش پر خون شده بود دیکشیم شیها

.از اتاق خارج شد.... دیپاش یم خیبه صورتش اب .... را شست دهنش

و سوت وکور بود؟ کیتار نقدریخانه ا چرا

...را روشن کرد ونیزیتلو

...اتاق ها را هم باز گذاشته بود يدرها يهمه ... چراغ اشپزخانه و هال و اتاق خودش را روشن کرد... را تا انتها بلند کرد شیصدا

کنسول  زیم ينامه را جلو... مهم نبود زیچ چینبود ه یوقت. مهم نبود... درش بسته باشد و چراغش روشن باشد ... نداشت ياتاق او کار به

...گذاشته بود شیکه ونداد برا یکنار همان مبلغ. انداخته بود

...نداشت را ونیزیتلو يتماشا ي حوصله

که به بومش سنجاق کرده  یکارت مل نتیبه پر گرید... بود دهیرا کش شیموها... اورد  رونیکاره اش را ب مهین يپرتره ... اتاقش رفت به

.دست به قلم برده بود یکامال ذهن گذاشتیبود محل نم

.تمام شده بود بایتقر... تمام شده بود... گذشتیاز دو صبح م ساعت

...دیکش یم یکیبا رنگ روغن هم  دیبا دیشا... شدیتش جذاب تر ملبخند صور با

.درامدنش سخت بود یرنگ عسل... کردیم بیترک یمشک یو کم یزرد را با خردل دیبا شیرنگ چشمها يبرا اما

نبود؟ چرا

رفت؟ چرا

.شوهرش خاموش است یاش را برداشت و باز زنگ زد و با ز ان زن احمق گفت گوش یگوش

گفت؟یمرد نم کی چرا یلعنت
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.صبح بود ي قهیدق یساعت سه و س.... و به هال رفت دیکش یقیعم نفس

امد؟ین واقعا

 دهیچشمانش محو شده باشد و ند يسطر از جلو کی دیشا نکهیا دیبه ام. کردیدوباره نامه را برداشته بود ونگاه م... کاناپه ولو شد يرو

...باشد

در نامه اش اکله بودنش به چشم  کرد؟یمثل او ادا م دیدار را با میم يکلمه ها يهمه .... افتاد یم دیبه تشد شیکجا ها حرفها دانستیم

.خوردینم

!س س سالم: خواندیم رایبا همان صدا و لحن گ دینوشته بود سالم با یوقت یعنی

که او  يبانداژ ریودستش ز... ه بود بست شیاز همان شب که او برا... بانداژش را عوض نکرد... کردیدستش نگاه کرد حرف گوش نم به

...دیاما احمقانه بود که نفهم... بلند بود شیپالتو نیچون است دیشا... دیرا نفهم نیا یفرزام حت... بسته بود مدفون بود

.مبل مچاله شده بود در

.ردیبغضش را بگ يجلو متوانستین یول.... کند هیگر خواستینم

.دادیرا داشت از خودش ضعف نشان مپس چ... خواستیرا م نیهم هم خودش

.خوابش برد یک دیونفهم دیکش یقیعم نفس

...ونداد دنیکابوس با فرزام بودن و فهم...  دیدیکابوس م... دیاز خواب پر فونیزنگ ا يصدا با

.را تکان داد سرش

.ن باز به صدا درامد فویا زنگ

.ماجده خانم تمام ذوقش کور شد دنید با

!انداخت یمهم نبود که زانو م... عوض نکرده بود شبیرا از د نشیشلوار ج.دیرا بشو شیفت تا دست و رورا باز کرد ور در

.بود ياز نان تست و شوکالت خامه ا ینفره کوچک خال 4 زیبه اشپزخانه رفت اما م يا یواه دیبا چه ام... سالن را باز کرد در

... رفتمیداشتم م گهید.... نیدادیجواب نم زدمیچرا زنگ م... سالم خانم: خانم با هن هن گفت ماجده

 17دختره رو ... خواهرمه ينوه  یاخه عروس... امیب تونمینه که به اقا ونداد گفتم من فردا نم: دیگفت و ماجده خانم پرس يسالم خسته ا بلوط

تازه به ... ساله رو چه به شوهر 17ختر اخه د... مونهیشده خواهر خودشم م یبه خدا ادم تو کار مردم حت... دنیدارن شوهرش م یسالگ

...پسره مال ساوه است.. . بیغر

 هیهمو که دختره اال و بال پاشو کرده تو  دنیکجا د.... شده  یچ ستیمعلوم ن... میبد بیدختر به غر میرسم ندار فمونیهم که تو طا ما

نشسته  پلمهیخواهرمم که درسشو ول کرد د ينوه  نیا... بزرگترهپسره ده سال ازش .... یتازه با چقدر اختالف سن.. خوامیم نویکفش که هم

 یخواهر و خواهر زادمم راض... ستیوگرنه من که دلم رضا ن... حاال خدا کنه پسر خوب باشه ... دق خواهرم ي نهیبود ا شدهبود خونه 

خواهر زاده امم زود ازدواج ... ناخواسته بود يبچه  نه که.... ادیتو گوشش خونده که از حرفش کوتاه نم یپسره چ نیا ستیمعلوم ن.. ستندین

انگار خدا ... اومد ایکه دن نمیا... خواستیدلش دختر م شهیخواهرزاده ام هم یول...  رفتنیدوتا پسراش مدرسه م...  وداهم سن شما ب... کرد

....کنه ریجوونا رو به حق پنج تن عاقبت بخ يهمه  خدا.... خدا عالمه شهیبراش م یچه عاقبت یول.... رو به خواهرزاده ام داده بودن ایدن
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....البته اگر!!! دیپرسیسوال م کیتمام شد او  شیاگر حرفها. خشک شده بود بلوط

....البته اگر!!! دیپرسیسوال م کیتمام شد او  شیاگر حرفها. خشک شده بود بلوط

خانم حالتون خوبه؟: خانم چادرش را دراورد وگفت ماجده

...بله : وگفت دیکش یراحتنفس  بلوط

د؟یبا ونداد حرف زد یماجده خانم شما ک: دیمکث پرس یکم با

...روزید: خانم ماجده

ن؟یایگفت امروز ب:  بلوط

به شما نگفتن خانم؟... اره : خانم ماجده

زد و از ترس ماجده خانم وارد اتاقش  يلبخند... شوکه شدم... گفته بود... نه : که بلوط جا به جا شد وگفت کردینگاهش م ینیب زیبا ر چنان

.شد

.رفتیبه دانشگاه م دیبا گرید دوساعت

و داد بزند که چرا رفته است؟ ندیونداد را بب توانستیانجا م.... دانشگاه

!!!بود که چطور توانسته بود او را تنها رها کند وبرود نیاش ا بهانه

...ت برود برود؟ چطورتوانس توانستیچطور م... بود  نیهم موضوع

.دیپوش شیبود را هم رو دهیکه همراه ونداد خر يا یو بافت وطوس دیپوش یمشک يمانتو کیتوجه به ساعت  بدون

من بگم همونه؟ یهرچ یبگ یمثال خواست...  يفکر کرد: او گفت يرو به تابلو.... شانه انداخت يرا رو فشیک

...دینه اجازه داد دلش بگو... هر چند نه ذهنش گفت نه وجدانش... يباور کردتو چرا ... من غلط کردم  دیمانده بود همان جا بگو کم

را به نامش کرد که برود کجا؟ نیخانه و ماش... دیایبرسر ونداد اوار شود که حالش جا ب چنان

.خواب را بر خود حرام کرد یلکا... ندیاو را بب تواندیم نجایفکر نکرد که ا نیبه ا شبیچرا از د... ذوق وشوق داشت... امد رونیاتاق ب از

.سرماخورده است کردیبود حس نم نیاز ا ریغ... بود نداختهیپتو ن شیهم رو یکس

....نیغذا هم درست نکن... دیوبه نگهبان بد دیکارتون تموم شد کل.... ماجده خانم: وگفت دیکش یقیعم نفس

چرا خانم؟: گفت يخانم فور ماجده

...رستوران میظهر بر دیشا: خانم زد وگفتماجده  یبه فضول يلبخند بلوط

...به کامتون باشه ایدن شهیکه هم شاالیا.... خانم دیباش یبه خوش شهیهم: زد وگفت يخانم لبخند ماجده

...يبا.... یمرس: را برداشت وگفت چیوسوئ دیخند بلوط

...خانم يبا: خانم هم با خنده گفت ماجده

....یباحال یلیخ... ماجده خانم يوا: نده هم گفتبا همان خ... از خنده غش کرد  بلوط

...نیمونیشما هم مثل خواهر زاده ام م: وگفت دیخانم هم خند ماجده

شه؟یهمون که داره عروس م:بلوط
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...هیچشماشم اب... خواهر زاده دارم هم سن شماست هی... امه گهید يخواهر زاده  هیاون که دختر ... نه خانم: خانم ماجده

...تازه عروس ياز طرف من و ونداد برا نمیا: تراول دراورد وگفت کیکرد و  فشیزد ودست در ک يخندلب بلوط

از اقا وندادم .... دستتون درد نکنه خانم... از طرف خودشونو شما منت سرما گذاشتن . دنیاقا زحمت کش: گفت یخانم با شرمندگ ماجده

...دیتشکر کن

...که خوشبخت بشن شاالیا.... گمیم کیبربه هر حال ت: زد وگفت يلبخند بلوط

.باز شروع شده بود يوا... جوونا خوشبخت بشن يهمه  شاالیا: زد وگفت يخانم لبخند ماجده

.شد میگفت و ج یخداحافظ يفور

.کردیم شیدایپ... کردیاسانسور به صورتش نگاه م در

....!اوردیبه سرش ب ییبال... رفتیم یخداحافظ ینامه نوشته بود و ب کیحاال ... بلوط نبود کردینم شیدایاگر پ که

....!اوردیبه سرش ب ییبال... رفتیم یخداحافظ ینامه نوشته بود و ب کیحاال ... بلوط نبود کردینم شیدایاگر پ که

.پارك کرد و وارد شد یستیساختمان دانشگاه ارت دنید با

.دادیماراتون انجام م يداشت دو بایتقر

عقل چطور  یب يپسره ... کنار گذاشتیو م شستیو کال او را م دید یونداد را م رفتیم دیو او با... شدیشروع م رگیساعت د کی کالسش

بود که تنها بگذارد؟ دهیمگر اصال او را خر... توانسته بود او را در خانه بگذارد

!گرفتن نبود د د د د يوقت جد گرین که داال... گرفتینم شیجد یحرفها زده بود و کس یلیقبال خ.... گفته بود يزیچ کیاو  حاال

...رفت دیوارد شد و به سمت اتاق اسات يساختمان دانشکده اش به تند دنید با

بود  بیعج شیاورند و برا یرا به جا م یبازنشستگ کاتیاحاطه اش کرده بود ند و تبر يکه انجا نشسته بود وچند نفر ياستاد جعفر دنید با

.به در نواخت يزد و تقه ا ياما لبخند ...که چرا او هنوز هست 

حالت چطوره دخترم؟.... نجاستیا یک نیبب... به به : خوش از جا بلند شد و گفت يبا رو يجعفر استاد

....بازحمات ما... ممنون: زد و گفت يلبخند شرمنده ا بلوط

....من يعمر کار يدانشجو نیبرتر... وارسته هستن يهمسر اقا شونیا: زد وگفت يلبخند يجعفر استاد

سرش را  نکهیاز احترام انها جز ا... ندیاز انها بلند شد وتعارف کرد که بلوط بنش یکی.... که انجا بودند با بلوط خوش وبش کردند يا عده

.نکرد يگریشود کار د رهیو به نوك کفشش خ ندازدیب نییپا

؟یبا ونداد کار داشت: گفت يجعفر استاد

ستش؟ین... بله: بلوط

؟یدونستیمگه نم... شهیاز امروز هم شروع م... هیمرخص... راستش نه: يجعفر ستادا

.کردینگاه م يمهربان استاد جعفر يمات و مبهو ت به چهره  بلوط

...اول خانم: گرفت و استاد با اشاره گفت يمقابل استاد جعفر يچا ینیس کی يمرد

...ممنون: زد وگفت يا مهیلبخند نصفه ن بلوط
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....نه ایواقعا صحت داره  نمیبب رمیم: و از جا بلند شد وگفت...  دونمینم قیحاال من دق: وگفت دیکش یقینفس عم يعفرج استاد

.حتما صحت داشت.... شد رهیخ يبه بخار چا بلوط

.را کرده بود شیفکر همه جا یلعنت

نخواسته بگه که به قول ... ریبگ دهیاز من نشن... ییجا يرسف هی يبرا ختهیحتما برنامه ر: گفت يکننده ا دواریبا لبخند ام يجعفر استاد

...یمعروف شگفت زده بش

...حتما: زد وگفت يا یلبخند تصنع بلوط

.شاخش بود يرو... حتما طالق!!! حتما چه دانستیخودش هم م اما

خانم وارسته؟: يجعفر استاد

بله؟: بلوط

...داشته که موجهه یلیدلاگر نگفته حتما ... کنهیونداد خطا نم: يجعفر استاد

...!دونمیم: و مثل اه گفت دیکش یقینفس عم بلوط

...شدیداشت خفه م... کرد و به سمت کالسش راه افتاد یکوتاه یخداحافظ و

.شد شتریهم ب یخفگ نیلحظه سد راهش شد ا کیفرزام که  دنید با

...کنار دیراهم بر ياز جلو: گفت يتند با

...نداشتم يمن واقعا منظور... متاسفم شبیابت دبلوط ب: اهسته گفت فرزام

...کنار لطفا دیبر: با حرص گفت... بود رهیبه نوك کفشش خ بلوط

...بدم حیبذار برات توض: اهسته گفت فرزام

.اشت که بشنودنه اصال دوست د... نه حوصله ... او را داشت  فیاراج دنیشن لینه م. را شانه به شانه کرد واز کنار او رد شد  فشیک بلوط

.اش را هم کرده بود يزیروز بود و تمام برنامه ر نیمشتاق ا یلیبود که انگار خ یکس شیفکرش پ تمام

.را نشنود گفتیکه چرت وپرت م یان سمت دادیم حیترج...  گفتیهم م گریسمت د کی.... به جهنم: گفتیسمت ذهنش م کی

.دیکش یقیعم نفس

.دیا یفرزام دنبالش م کردیم حس

.کالس رفتن را نداشت ي حوصله

بلوط جان من : گفت دیبار یاز ان م صالیکه است يا افهیسبز شد و با ق شیحال قامت فرزام باز جلو نیبا ا... را تند تر کرد  شیها قدم

...خوامیمعذرت م

را نگفته بود؟ نیجان؟ چند وقت بود که ونداد ا بلوط

...بود دهیشب او را ند کیهمش  یلعنت

...بود دهیبود که ند دهیدن خوب

.فرزام را نداد جواب
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.خداحافظ... باهات حرف بزنم فرزام فرمنش خوامینم گهید: ه از کنارش رد شد وبا صراحت گفت دوبار

.اورد یسر فرزام در م دیبا.... بود که ونداد گفته بود یان خداحافظ یتالف نیا

.نشست لیدر اتومب... رفت نگیسمت پارک به

.کرد به خودش مسلط باشد یسع. فرمان گذاشت يورا ر سرش

.کردیو صحبت م کردیم دایاو را پ دیبا... شنبه بود سه

.از ان پخش شود ییفلش را داخل فلشر گذاشت و منتظر شد تا صدا... را روشن کرد لیاتومب

.کردیاش نم یراض یاهنگ چیه... بود  ستادهیپشت چراغ قرمز ا... اهنگ را رد کرد چند

...چدیپ یحس کرد عطر ونداد در مشامش م... دیکش قینفس عم کی

.شدیم وانهید داشت

...او هم با او هم نوا شده بود . را پر کرده بود نیماش يمرجان فضا يصدا

نیخونه غمگ یخال خونه

تو یسوت و کور ب خونه

زمیعز یخوشبخت رنگ

تو یاز من دوره ب گهید

گرفته کوچه ها رو مه

داستیو پت ي هیسا اما

شب رو يشنوم صدا یم

نجاستیاونکه رفته ا گهیم

و با شب یبا شب رفت تو

غربت اریاز د يای یم

یمونیقلب من م يتو

غرور و پر نجابت پر

و با شب یبا شب رفت تو

غربت اریاز د يای یم

یمونیقلب م يتو

غرور و پر نجابت پر

دست منه تنها حاال

خونهیدستاتو م شعر
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بودن خوبه با تو حس

مونهیمن م يرگا تو

دست منه تنها حاال

خونهیدستاتو م شعر

خوبه با تو بودن حس

مونهیمن م يرگا تو

نیخونه غمگ یخال خونه

تو یسوت و کور ب خونه

زمیعز یخوشبخت رنگ

تو یاز من دوره ب گهید

گرفته کوچه ها رو مه

داستیتو پ ي هیسا اما

شب رو يشنوم صدا یم

نجاستیاونکه رفته ا گهیم

بود؟ یچه کس ریاو بود؟ نبود؟ تقص ریتقص... اصال اشتباه کرد... شده بود خسته

.شد نگیمجتمع وارد پارک دنید با

.اسانسور شد وارد

.زنگ در را زد دیکل يبجا یهدف چیه یب

چرا سرد بود؟ یکی نیا... چسباند یاش را به در چوب یشانیپ

.بود کیغروب بود اما خانه تار...را انداخت دیش کلخود کرد؟یباز نم شیدر را برا چکسیه چرا

.امد یغذا هم نم يبو... مرتب بود زیهمه چ... کرد یبه اتاق او سرکش... خانه شد وارد

.لم داده بود شیکه رو ینارنج يبه قورباغه ... نگاه کرد انویپ به

صاحبت کجاست؟: شد وگفت رهیچپ قورباغه خ يچشمها به

صاحبمون کجاست؟ یدونیم: سوالش را اصالح کرد وگفت... بودصاحب او هم  فکرکرد

.چقدر سبک بود. کرد وقورباغه از عقب افتاد یفوت

...باز ان زن ... اش را برداشت و دوباره تماس گرفت یگوش يدیام چیه با

.بود یخال شیجا چقدر

در سالن ... االن که او نبود... اما االن ... زدیچرخ م نتنتریو در ا خواندیو کتاب م دادینشست و اهنگ گوش م یبست در اتاقش م شهیهم

.نشسته بود
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.خاموش بود ونیزیتلو

.را روشن کرده بود یمهتاب کیها فقط  ازچراغ

که حاضر بود تا  زدیم ادیاالن نبودنش انقدر فر نیاما هم... نداشت یبخصوص يسر و صدا. شدیم وانهیداشت د. را بغل کرده بود شیزانوها

.را خط بکشد دمیو رمان خواندن و در نت چرخ کیمرش دور موزاخر ع

.اما چرا االن دوست داشت او باشد و حرف بزند...  زدیوقت حرف نم چیاو ه با

.تنها بود چقدر

با خودش  اش را هم ینارنج يقورباغه ... هم بود شیانویپ... هنوز بودند شیلباس ها... کجا بود؟ هوا سرد بود یعنی...  دیرا کش شیموها

!نبرده بود

گشت؟یبرم یعنی

... ندیاو را بب توانستیتا انها را با خود هم ببرد باز م گشتیاگر بر م یحت

.شش غروب بود ساعت

!نه؟ ایشوکه بود که در را باز کند  بایفرزام تقر يچهره  دنیبا د. دیمثل صبح مانند فرفره از جا پر فونیا يصدا با

بله؟: را برداشت وگفت فونیا یو گوش دیکش یقیعم نفس

...فرزامم: فرزام

!یبود ناسالمت يریتصو فونیا... دانستیرا که م نیا

کارتون؟: وگفت دیکش یقینفس عم بلوط

!امرتون دیاحترام هم قائل نشد که بگو شیبرا انقدر

...باهات حرف بزنم خوامیم:  فرزام

...با شما ندارم یمن حرف: بلوط

...سمیمیجا وا نیپس من تا صبح هم: گفت یبا کالفگ فرزام

.شدیسبز م شیپا ریکه علف ز ستادیا یانقدر م. بود یمیقد يادیبچگانه ز دیو تهد میتصم نیا. را گذاشت فونیا یگوش بلوط

.دادیچپ و چوله نشان م یرا به طرز وحشتناک رشیکه تصو کردیمبل ولو شد و داشت به لوسر نگاه م يرو

ونداد امده بود؟.... دیاز مثل فنر از جا پرب يزنگ در ورود يصدا با

.صورت فرزام مبهوت ماند ه بود دنیبا د... نگاه کرد یاز چشم جانیه با

.امده بود نچطوریا

...ان وضع تاپ و شلوارك  با

 یهمخوان شیو مانتو نیکه اصال با ج يا يمانتو و روسر کیو  نیج کیناچارا لباسش را به . کنه ول کن نبود نیا... سمت اتاقش رفت به

.داد ریینداشت تغ

باال؟ ياومد يتو چطور: باز کرد وگفت یرا به ارام در
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...خانم وارسته ام يگفتم پسرخاله  دارتونیسرا نیبه ا: فرزام

.کردینگاهش م دیبا ترد بلوط

؟یکنیدعوتم نم: گرفت وگفت يفرو برد وژست مسخره ا بشیرا در ج شیزد و دستها يلبخند فرزام

...جا کارتو بگو نیهم: با حرص گفت وطبل

!امر گفتیهم نم مردیاگر م حاال

...ستمین یاونقدرا هم وحش: زد وگفت يلبخند فرزام

...داده بود بیبودنش درجه ترت یوحش يجالب خودش برا چه

...ابرو دارم هیمن تو در و همسا... حرفتو بزن و بعدش برو ایبرو  ایلطفا : گفت ظیبا غ بلوط

.کردیاز لفظ ما استفاده م کردیم یاگر او با خانواده اش زندگ.... ستیمن گفتن بلوط چ یمعن دیانقدر خنگ بود که نفهم مفرزا

؟یکنیهم مهمونم نم يچا هی: وگفت دیکش یقینفس عم فرزام

.دنش را نداشتدم کر يخودش هم حوصله ... اما ونداد نبود... به راه بود  شانیساعت روز ونداد خانه بود چا نیا اگر

...اما ... دمیهرچند بهتم حق م.... دونمیمن حد خودمو م... بلوط یکنیم یاحترام یبه من ب يدار: وگفت دیکش یقینفس عم فرزام

وقت از  چیکرده بود و شوهرش بود ه یبا او زندگ نکهیبا ا... حق داشت  یکم دیهرچند ونداد شا... دادیحق نم يمرد چیاو به ه اماچه؟

.توانستیکرد ونداد را که کل ذهنش را پر کرد ه بود پاك کند البته اگر م یو سع دیکش یقینفس عم... واقعا نکرد... نکرد يشرویحقش پ

.در کنار رفت ياز جلو شودیکه متحمل انجامش م یهراس از گناه و خبط یو کم دیترد با

.را دراورد و وارد خانه شد شیکفش ها فرزام

.در کنار رفت ياز جلو شودیکه متحمل انجامش م یاز گناه و خبطهراس  یو کم دیترد با

.را دراورد و وارد خانه شد شیکفش ها فرزام

خوب؟: وگفت دیکش یقینفس عم بلوط

؟يبهم بد یتونیهم نم يچا هی یعنی: وگفت ستادیا نهیدست به س فرزام

...يومدیکه ن یمهمون: با حرص گفت بلوط

...کیمدرن وش... هیقشنگ ي خونه: زد وگفت يلبخند فرزام

....تو بزن یحرف اصل:وگفت دیکش یقینفس عم بلوط

!در شأنش نبود فیح... ات را بزن ن ن ن یزر اصل: دیدوست داشت بگو چقدر

....اما ...  فتهیاتفاقات ب یلیممکنه خ... هیادیچهار سال زمان ز: نشست وگفت یمبل يرو فرازم

؟ ینیبش شهیم: وگفت دیکش یقیعم نفس

.گاز گذاشت يرا پر اب کرد ورو يبه سمت اشپزخانه رفت و کتر بلوط

...دونستمینم ؟یزنیم انویپ: سالن بازگشت وگفت به

؟ينر هیحاش نقدریا شهیم:وگفت دیکش یاه... که نبود يونداد... زدیم ونداد
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...يخوشگلتر شیبدون ارا: زد وگفت يلبخند فرزام

.پا در صورت ونداد بود توان وحوصله اش را داشت جفت اگر

 يادیز يها تیموقع... سال  4 نیتو ا... میسال از هم جدا بش 4خدا خواست من وتو .... بلوط نیبب: با همان لبخند مضحک گفت فرزام

...رستوران... رونیب میریم.... میبخاطر سرنوشت دوباره با هم... حاال من و تو دوباره... جور نشد یلیاما به هر دل... بودن

؟یخوب که چ:گفت دیبا ترد بلوط

ن؟یبنظرت چ نایا: تر کرد وگفت کیخودش را به او نزد یکم فرزام

....کردندیباشد؟ پازل که حل نم خواستیچه م! اتفاق مزخرف يسر کی

و دوباره از  میاهم داشتکه ب ییقول و قرارها يهمه  میتونیم.. میباهم باش میتونیمن وتو م... نشونه است بلوط نایا: خودش جواب داد فرزام

هوم؟ م؟یبهشون عمل کن میتونیحاال م... و میاول داشته باش

.الیچقدر خوش خ. ساکت بود بلوط

 چیه دمیگذشت وبزرگتر شدم فهم شتریب یاما هرچ.. کردم وابسته نشم یسع....  یاحساسات.... من اون موقع بچه بودم: در ادامه گفت فرزام

...عاشقتم یلیبلوط باور کن من خ...  شهیمن تو نم يکس برا

... گفته بود دو دو دو دوست دارم... او را از دست بدهد خواهدینم... مدت کم  نیگفته بود در ا...! از دست بدهتش خواهدیگفته بود نم ونداد

.شدیاز قبل از فرزام چندشش م شتریهر لحظه ب... اه... بود پیکلمه چ نیچقدر ا... نگفته بود عاشقتم

...میبلوط دوست دارم با هم باش: دستش را گرفت وگفت فرزام

تو چطور؟... میدوست دارم با هم باش... دیاما نپرس دیپرس یم دیبود که فرزام با یسوال منتظر

.امد ومهم نبود یبه شمار نم يمقوله ا چیاو کال در ه یعنی

اگه ... فتادمین ادتیبارم به  کیسال  4 نیا یمن کال ط... ين تموم شدم يبرا تیفرزام بعد از انتقال: وگفت دیرا با خشونت پس کش دستش

 هیافتاده که  میتو زندگ ياتفاقات مهم تر.... عوض شده  زایچ یلیسال خ 4 نیتو ا... من یول....مدت با خاطرات من گذشت متاسفم نیا

...بحث و تموم کن نیا کنمیمخواهش ... اونم فقط در سه چهار ماه توش گمه یتو هجده سالگ انهبچگ يرابطه 

؟يمدت با من بود نیپس چرا ا: گفت يبا تعجب مشهود فرزام

گفتم ... نیهم... یهست یمیدوست قد هیفکر کردم ... يبر شیپ عیسر نقدریتو ا کردمیچون فکر نم: را باال داد وگفت شیابروها بلوط

...برادرانه 

زد  يرا روشن کرد و بلوط پوزخند گاریس... کنمیحرفاتو باور نم: اشت وگفتلبش گذ يرا گوشه  یکیرا دراورد و  گارشیس فرزام

؟يشد يگاریس:وگفت

زد  يرا روشن کرد و بلوط پوزخند گاریس... کنمیحرفاتو باور نم: لبش گذاشت وگفت يرا گوشه  یکیرا دراورد و  گارشیس فرزام

؟يشد يگاریس:وگفت

ه؟یمن چ فیپس تکل: وگفت دیکش یاه فرزام

.دانستیچه جالب نم د؟یکشیواقعا نم... دیکشینم گارینداشتند ونداد اصال س! يگاریس ریدنبال ز... ها را باز کرد نتیبلند شد و در کاب طبلو
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؟یگفت یچ: فرزام گذاشت و گفت يترك خورده را برداشت و رو به رو ینعلبک کی

ه؟یمن چ فیگفتم تکل: و گفت ختیرا در ان ر گارشیخاکستر س فرزام

ه؟یچ فتیتکل یچ یعنی م؟یدیرو د گهیکه دوباره همد ستیهفته هم ن کیمن وتو : با بهت گفت بلوط

ادته؟ی يبود دهیکه تو برام خر هیساعت نیا: بست گفت یکه بند ساعتش را م یدر حال فرزام

.ندازدیب رونیتر از خانه ب عیاو را هرچه سر خواستیدلش م بلوط

...اخرشم گمش کنم ترسمیبندش شل شده م... که بتونم هر روز نگاهش کنم ریبردمش تعم صد بار: زد وگفت يلبخند فرزام

!واقعا یچقدر احساسات اوه

زود باشه؟ یبحث وحرفها کم نیا يبرا یکنیفرزام فکر نم: وگفت دیکش یقینفس عم بلوط

...شمیو زنده م رمیمیبه حال دارم م تا شبیبخدا از د... دست خودم نبود شبید... منو ببخش بلوط: زد وگفت يلبخند فرزام

...از رفتنش... نبودنش یاز ناگهان.. از نبودنش... شدیمرد و زنده م یوفکر کرد او هم داشت م دیکش یاه بلوط

؟یبخش یمنو م: اهسته گفت فرزام

.فرزام بود.. .ونداد که نبود... اوردیاما ن اوردیب مویخواست ل... ختیر يبه اشپزخانه رفت و دو فنجان چا بلوط

...خوردن داره ییچا نیا: وگفت دینشست وفرزام خند شیبه رو رو

.دیفنجانش را بشو خواستیاما م...  کردیونداد بود که ان شب سرش درد م يتکه  نیا

...يحرفاتو زد.... برو کنمیفرزام خواهش م: وگفت دیکش یاه

؟يدیتو منو بخش... دمینشن یاما جواب:  فرزام

....فکر کنم زایچ نیمن فرصت ندارم به ا: وزمزمه وار گفت دیکش یقیمنفس ع بلوط

؟یگفت یچ:  فرزام

...يخوش اومد ؟يخورد توییچا: تند گفت بلوط

؟يدیمنو بخش: فرزام

...برو کنمیفرزام خواهش م: وگفت دیکش یقینفس عم بلوط

...رمینم يبهم ند یتا جواب درست: فرزام

...خداحافظ: را باز کرد وگفت يو در ورود... دمیاره بخش: ب کرد وگفترا در هم قال شیانگشتها بلوط

همو؟ مینیب یپس شنبه تو دانشگاه م: فرزام

.خداحافظ.... اره:  بلوط

.زد و وارد اسانسور شد یچشمک... سالم برسون... زمیخداحافظ عز: وگفت دیرا پوش شیکفشها فرزام

.شست و به سمت اتاقش رفت ییرفشوفنجانش را در ظ.... دیکش ینفس راحت بلوط

 زهیو مشغول ر دیکش یاه. کردیوقت اخم نم چیه. صورتش با ان لبخند مهربان بود... پشت بومش نشست... را عوض کرد شیها لباس

.هاشد يکار
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.خوش حالت بود شیموها

.شده بود یجشن بهنوش با ان کت و شلوار عال در

.نداد سرتر از ارسالن بوداما و... بود پیارسالن هم خوش ت هرچند

.ونداد قدش بلند تر از فرزام است کردیحس م... فرزام یحت ای

!ماند یمثل نردبان م القید

الزم را انجام داده بود که چه شود؟ يکارها يهمه ... باشد ياش حضور ینمانده بود که خداحافظ یمعرفت حت یب

.از شر برده اش خالص شود زودتر

********************************

*********************************************

.هفت صبح بود ساعت

.تکان بخورد شیاز جا خواستیکالس داشت اما دلش نم دانشگاه

.با رخوت از جا برخاست... امد  یکه در سالن م ییاحساس صدا با

که  شدیم يچند روز. چشمانش گود رفته بود ریز... شکوفه زده بود رشیکه ز ییو نا مرتب با ابروها دهیژول...به خودش نگاه کرد نهیا در

.خوردیغذا نم یدرست و حساب

...انتظار بد بود... چند لقمه را هم به زور سر پا ماندن همان

.اتاق خارج شد از

.ستادیاو که سالم کرد در جا ا ياشنا يصدا دنیشن با

.ادستیاو که سالم کرد در جا ا ياشنا يصدا دنیشن با

.کردیداده بود و به او نگاه م هیاپن تک يرا به لبه  شیدستها ییبایبا حالت ز. بود ستادهیونداد بود که پشت اپن ا... برد ماتش

.داشت ينظرش لبخند محو به

.بودند دهیدر دهانش ماس کلمات

 غهیبود و صورت سه ت ختهیاش ر یشانیپ يرو یمکه ک ییرا تا ساعدش تا زده بود موها شیها نیکه است يسورمه ا يمردانه  راهنیان پ در

.رسد یمطمئن بود که عطرش به مشامش م دیکشیهم م قیاگر نفس عم... اش

بود؟ ریدلپذ نقدریسرانجامش ا يهفته چشم انتظار کیواقعا برگشته بود؟ واقعا دوباره امده بود؟ پس  یعنی

د؟ نکند خواب باشد؟بود خوشحال بو ستادهیاو انجا ا نکهیاز ا گفت؟یچه م داشت

 رپوستشیز نیهرچند انقدر ادرنال. خانه باز هم لرز اور بود ییگرما لیسوز هفت صبح با وجود روشن بودن تمام وسا. بود ستادهیا هنوز

.فکر نکند که هوا سرد است نیترشح شده بود که به ا

.خون به صورتش هجوم اورده است يگرما کردیحس م يدر کمال ناباور ای

.هنوز جواب سالمش را نداده بود ناراحت بود نکهیاز ا یعنی. بود يصورتش جد. لبخند محو نداشت ونداد
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...صبحانه ایب: بگذارد گفت شیبرا یچه صفت دانستیکه نم یلحن با

اگر بلوط لب به  یو اماده بود حت ایمه زیم يرو زیبود؟ و همه چ يداغ و نان تست تازه و شکالت خامه ا يهمان صبحانه که شامل چا... يوا

....ماند یچند وقت بود ناشتا م... بچشد يزیصبحانه چ يامروز حاضر بود از تک تک مزه ها... اما امده بود زدیانها نم

.بود دست وصورت نشسته به اشپزخانه بدود حاضر

...امیبعد م رمیدوش بگ رمیم: را تر کرد و با من من گفت شیلبها

ونداد .بود دهیکه اصال به خودش نرس یمدت نیبرخالف ا.... مرتب و اراسته... ظاهر شود شیت مرتب جلودوست داش.زد یحرف کی باالخره

.تکان داد يسر

جا خشک کرده بود به سمت حمام  شیلبها يرو یقیکه لبخند عم یو پشت به ونداد در حال دیپا چرخ يپاشنه  يرو.اش را گرفته بود اجازه

که رفتیم

...میدادگاه دار میس س س ساعت هشت و ن... زودتر: با همان لحن گفت ونداد

... خوب به سرش اوار شد ي هیچند ثان نیداشته باشد؟ انگار تمام ا توانستیم يا یحرف چه معن نیا. فتدیگرفت ن واریدستش را به د فقط

...!انگار... به سرش فرود امد ایدن يانگار همه 

دادگاه؟

.نحس بودند شهیعدد هشت و روز شنبه هم....اش بود یزندگ يلحظه  نیمسلما بدتر م؟یو نچند شنبه بود؟ ساعت هشت  امروز

د؟یشن درست

داده  هیتک واریهنوز به د... انصاف یکند؟ ب یبود بماند؟ امده بود رفتنش را رسم امدهیچه؟مگر ن یعنی نیا. کردیم تیپیدوباره ونداد ر کاش

...بود

.بودند ستادهیمسخره ها مثل سنگ هنوز ا... يجلو برو دیگفت با شیپاها به

.هم مثل مغزش خشک شده بودند انها

....یخواستیم نویهم: داد زد مغزش

را خواست؟ نیا یک: دیاز وجودش پرس ییجا کی

.رفتیبار خفت خودم کردم که لعنت بر خودم باد نم ریز یول... مردیهمان جا م... دیکوب یم واریرا به د سرش

.سمت حمام رفت به

.کردیم ینیدر وجودش سنگ یبغض

.واجب تر شده بود شیاز نان شب برا هیچند وقت گر نیا

شد؟یتمام نم یسگ يروزها نیا چرا

دانست قطرات اب و اشکش با هم مخلوط  ینم...  دادیرا فشار م شیها قهیشق... شدیپوستش سوزن سوزن م... دوش با لباس نشست  ریز

...نه ایشده اند 

مهم باشد؟ شیچه برا يبرا.... به جهنم اصال



کاربر  انجمن نودهشتیا ر.خورشید – شتركزندگی غیر م                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٣٥

دلش را خوش کرد؟ چرا

اصال خودش ... منصرف شده است گفتیو نم گذاشتینم شیمرد هم قدم پ یم.... خودش خواسته بود... تمام شود دیبا دانستیکه م او

....بود نیاش هم یقلب يخواسته . خواسته بود

...ستادیپا ا يرو  یسخت به

.گفتیبه خودش دروغ م دیبا. نداشت يچاره ا چیاما در ان لحظه ه... گفتیم داشت به خودش دروغ دانستیم

... دیبا

...مزخرفش يرنج ان خواسته ها... اب داغ عذاب بکشد ریدوست داشت ز. دیکشیبا چنگ فقط انها را م... افتاد شیبه جان موها شیدستها

...بدون عذاب وجدان... گریهر کس د با.. با فرزام باشد توانستیاو م... شدندیبهتر جدا م.... بهتر

خسته .... ها همه اش اجبار یلعنت! ییو حاال اجبار در جدا... که بااو گذرانده بود يا ياجبار يروزها.. ياجبار یزندگ... بود يشوهر اجبار او

بود؟ یزندگ نیا يخودش کجا. شده بود

...خودش خواست.... که اجبار نبود ياخر نیخوب ا خواست؟ینم مگر

او مرتب باشد؟ يجلو دیچه با ياصال برا... دیخودش را بشو خواستیاصال نم... کردیداشت هق هق م. داد رونیب نیرا سنگ نفسش

مگر او که بود؟... درك به

.واز حمام خارج شد دیچیحوله را دور خودش پ. بودند يهنوز جار شیاشکها

.دیسر یم شیکه تا سر زانو یکوتاه دیسف یروبدوشامب ي حوله

.هنوز در اشپزخانه بود ونداد

.شد نیپارکت سر خورد ونقش زم يبودن رو سیبخاطر خ شیپا

.هنوز در اشپزخانه بود ونداد

.شد نیپارکت سر خورد ونقش زم يبودن رو سیبخاطر خ شیپا

.را گرفت و بلندش کرد شیو بازوها دیبه سمتش دو ونداد

...امد یاش خون م ینیب بلوط

...ریسرتو باال بگ: تارام گف ونداد

: وگفت دیکش رونیب یرا با سرعت و نسبتا حرص ییمبل قرار داشت برداشت و چند تا يجلو یعسل يرا که رو يجعبه دستمال کاغذ و

؟یخوب

.اش گرفته بود ینیب يرا خودش جلو دستمال

.کردیبه او نگاه م میمستق بلوط

.دادین متنه اش را نشا میباز شده بود ون شیاش کم و ب حوله

.به پوشاندن خودش نداشت یلیم چیهم ه بلوط

؟یخوب: باز گفت ونداد
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.عمرا تکان بخورد شیاز جا میانقدر بد که تا ساعت هشت و ن... دوست داشت او بداند بد است دیشا.دادینشان نم یواکنش بلوط

....مرتب کرد شیحوله را برا ونداد

.شدیداشت نگاهش نکند و واقعا هم موفق م یسع

کمرش را محکم کرد  يگره ... لیزن ذل نقدریادم ا... چشم دیاو هم بگو دیهرچه اوبگو شدکهینم لیدل... قبال گفته بود يزیچ کیبلوط  حاال

حدسش درست بود همان .بلندش کرد  نیزم يحرکت از رو کیو با ...حرکات نیچه ا یعنی... کندیمهم نبود خودش دوباره ان را شل م... 

.بود زدها عطر خوشبو ر

 شتریاز رنجر ب فشیک. بغل شدن را تجربه نکرده بود نطوریسن ا نیتا به حال در ا. خوب بود شیجا... نرس یلعنت... کند به مبل نرسد خدا

اعت هشت که تا س فیح. چه زود... مبل نشاند يرو متیاو را با مال... تو رو خدا به مبل نرسد. بازوان او فرو رفته بود انیپر م کیمثل . بود

 یکار شاق نیهمچ کردیاو را بلند م رفتیم نگیبوکس کیخوب او هم اگر ک... هرچند...گریبار د کی: گفتیوگرنه م زدیحرف م دیم نبایون

.نبود

؟یزنیچ چ چ چرا حرف نم: گفت متیبا مال ونداد

.حرف زدن بلوط تنگ شده باشد يدلش برا ممکن بود که یول... ماند یم نطوریهم میتا ساعت هشت و ن... زدینم یهنوز حرف بلوط

.که اصال دلتنگش نبود او

...اب قند بازگشت  کیبه اشپزخانه رفت وبا  ونداد

...زور به خورد بلوط داد به

.دادیفرو م لیرا با م ظیوغل نیریش ي هیان ما بلوط

...يخوریسرما م م م م... برو لباس بپوش:  ونداد

...سوال را بپرسد نیانقدر دوست داشت ا ؟يمدت کجا بود نیبه تو چه؟ ا... ت لخت باشد که سرما بخورددوست داش... خودش بود بدن

...سرد شد تییچا: به اشپزخانه رفت وگفت ونداد

.هنوز نشسته بود بلوط

.دادیاش کفاف م یاب قند تا اخر زندگ کی همان

گذراند؟یساعت و چطور م کی نیا. بود قهیدق یهفت وس ساعت

م؟یب ب بر يخوایمگه نم: به هال امد وگفت یبا کالفگ دادون

...خواستینم بلوط

.دیاه ونداد را شن. کرد که به سمت اتاقش رفت دایقدرت بلند شدن را از کجا پ دینفهم اما

.دیکش یاه کیتوهم زده بود که او  دیاگر هم نشن یعنی

.کردندینم ياصال همکار شیپاها

.تخت ولو شد يرو

سرش امده بود؟به  چه
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.دیدم پا پوش یخی یاب نیتاپ و ج کی

.هم به سرش انداخت ینفت یاب ينقره ا ي هیبا حاش یساتن مشک يروسر کی...با کمر بند چرم... یدار مشک نیچ يمانتو کی

.دیرا با حوصله اتو کش شیموها

.کامل کرد شیارا کی

.امد ینقره به چشمانش م ي هیسا

.گذشتیچرا وقت نم... مژه يبعد حجم دهنده ... ملیبعد ر... دیرا فرمژه کش شیه ها مژ

...خط چشمش خوب شد... مژه يحجم دهنده .. ملیر... هیسا... خراب نشد اما پاك کرد و دوباره از اول... دیچشم کش خط

.کرد زیبرداشت و انجا را هم تم غیبا حوصله ت... دیپر از شکوفه بود مداد کش رشیکه ز ییابروها داخل

.به خودش نگاه کرد دوباره

گذشت؟یوقت نم نیچرا ا.بود قهیهفت و چهل دق ساعت

.چقدر فرز شده بود يدم اخر نیا! بود قهیدست اخر باز ساعت هفت و چهل وپنج دق... صورتش را به کل پاك کرد و از اول شیارا

.را برداشت فشیک

.اش را هم برداشت یگوش

!گذاشتیعمرا م... او را طالق دهد خواستیونداد م. کردیگرمش م کتان بود و شیمانتو... هم زد عطر

....نخورد صبحانه

.خودت لیتو با اتومب میا یاش گفته بود من با اژانس م يدر کمال ناباور ونداد

.بهتر بود دادیبلوط فحش م به

از دهانش در امد که با هم  يخفه ا يصدا... ندزیاما نتوانست در سکوت به او نگاه کند که به اژانس زنگ م... ندهد تیخواست اهم بلوط

....میریم

...دیاما ونداد شن دینشن خودش

.رفت نگیرا برداشت و به پارک چیسوئ بلوط

.هم درها را قفل کرد و دنبالش راه افتاد ونداد

.بود تنها راه نیا... زمان بکشد دیبا کردینشسته بود وفکر م لیبلوط در اتومب. دست ونداد بودند مدارك

...جا گذاشتم يزیچ هی: گفت ستینگریبه ونداد که کنارش در سکوت نشسته بود م کهیحال در

؟یچ: ونداد

...مویگوش: بلوط

...ارمشیب رمیم: گفت عیرا باال داد وبلوط سر شیابروها ونداد

.داشتیقدم برم ياهسته اهسته ضربدر.... پاشنه دار يشد و با ان کفش ها ادهیپ نیاز ماش و

.ارامش وارد مجتمع شد تینها اب
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!وقت بکشد نه خودش را خواستیاما م.... از پله ها باال برود خواست

.دیرسیم یلعنت يبه ان جلسه  دیامروز نبا. همه شان نگه دارد يبار جلو کیتمام طبقه ها را زد که ... اسانسور شد وارد

.را داخل در زد دیده شمرد بعد کل تا

.خانه شدکمال ارامش وارد  در

.رفت ییبار به دستشو کی

.ساعت هشت بود... کرد  دیرژش را تجد... دوباره عطر زد... دیدور در خانه چرخ کی

...کردیگمان نم دند؟یرسیساعته م مین

...اسانسور را فشرد  يتمام دگمه ها... ارامش از خانه خارج شد و در را قفل کرد با

.بود قهیدقساعت هشت و پنج ... .شد لیاتومب سوار

؟ياورد تویگوش: گفت ونداد

...اره: بلوط

...دوبارزنگ زد فتیتو ک تیگوش: زد وگفت يلبخند ونداد

؟يدادیخوب جواب م: دیدر دلش گفت و رو به غر یبلوط به جهنم. شد  نییرفت وبرگشت باال و پا کی فکش

...ب بدمج ج جوا شویکنم و گوش یکس فیدست تو ک ادیخوشم نّ نّ نّ نم: ونداد

.بود رهیها به ساعت خ نهینگاه کردن به ا يتمام مدت به جا. کردیم یسرعت چهل از سمت راست در کامل ارامش رانندگ با

.دندیبه دادگاه رس قهیهشت و چهل و پنج دق ساعت

.بود یها طوالن پله

.را ه رفتنش گرفته بود نهیش ها با طومانبا ان کف. هم بود شیاز خدا چینداشت که ه یدستش را گرفت و بلوط هم مخالفت ونداد

.داشت يروزیها انقدر ارام و خونسرد بود که بلوط حس پ یوقت کش نیدر تمام ا ونداد

.شلوغ و پر رفت و امد شدند يراهرو وارد

...میداشت ریربع تاخ هی... شده  ریفکر کنم د: وگفت ستادیا نهیدست به س بلوط

...بود 9گاه ساعت داد: زد وگفت يلبخند محو ونداد

.ختیانگار فرو ر بلوط

؟یچ: حرص گفت با

...نگفتم قشویس س ساعت دق... خّ خّ خوب من فکر کردم اماده شدنت طول بکشه : کرد وگفت بشیرا در ج شیدستها ونداد

.محض بود یانصاف یب نیا. داد هیتک واریبه د بلوط

.محض بود یانصاف یب نیا. داد هیتک واریبه د بلوط

.از االن نیان از صبح ا... اوار شد برسرش زیهمه چ باز

.کردیم هیگر دینبا
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.کردیم هیگر دیهم که شده نبا ششیفقط بخاطر ارا یعنی... شدیخراب م ششیارا

....است مانیاش پش یقبل ياز خواسته  دینداشت که زار بزند و بلند بلند بگو حق

.حق ها را نداشت نیا کدام از چیه...  میبرگرد دینداشت که بگو حق

 زیکه همه چ کردیبا خودش نجوا م... بود دهیهم او را خر... ونداد هم دروغ گفت هم سرش کاله گذاشت... کردیشلوغ نگاه م يراهرو به

.شودیتمام م

.مکان ها نگذاشته بود نیرا به ا شیبه حال پا تا

.دندیلول یدر هم م يکه از هر قشر ییادم ها. شدیم نینورش تام یتابداشت و با مه يکبره بسته وترك خورده ا يها واریکه د ییراهرو

...بچه و کی يناله ها يو صدا... زن  کی يزار هیخانواده وگر کی یدسته جمع يدعوا يوصدا سر

!ساله را ساکت کند 50ان مرد  دیرسیکه زورش نم يساله ا ستیجوان ب سرباز

.چقدر زود گذشت. بود 9به  قهیساعت پنج دق... داشتزشت که وسطش ارم ترازو را  يواریساعت د کی

...ان دو را فراخواند ییصدا

...وارسته يو اقا خانم

انها داشتند از ... محرم نبود.. او مهم نبود گرید . اما بلوط با حرص خودش را از حصار دستش جدا کرد... دستش را پشت او گذاشت  ونداد

!تر از فرزام بهیغر یحت...  بود بهیمرد غر کیواو  شدندیهم جدا م

چانه  ریرا ز ششینشسته بود و ته ر يقهوه ا یچوب يزیکه پشت م یسال انیو مرد م یبود با سه چهار صندل یاتاق کوچک... اتاق شدند وارد

.خاراند یم

ن؟یدار یلینسبت فام... ونداد وارسته يخانم بلوط وارسته و اقا: و مرد گفت دیکش یقینفس عم بلوط

...دختر عموم هستن... بله: جواب داد دوندا

...شده میخانم وارسته تنظ لیدرخواست طالق از طرف وک... خوب: یقاض

د؟یاز همسرتون جدا بش نیخوایم یچ يخوب خانم شما برا: رو به بلوط گفت و

!حقا که خوش قول بود... او باشد برخواست زیکرده بود که همه چ يپس ونداد کار... ن نبود ایاو اصال درجر... گرفت لیوک یک واقعا

... میسازیبا هم نم: گفت کردیرا در دستش مچاله م فشیکه بند ک یحال در

د؟یسازیبا هم نم... گذرهیازدواج شما م خیفقط سه ماه و پانزده روز از تار: داد و گفت هیتک یصندل یبه پشت یقاض

...یچیتو ه... میما تفاهم ندار: را تر کرد وگفت شیلبها بلوط

!گرید يو چند تا... یرنگ طوس... خوردن کتلت... لمیف يتماشا... يشهرباز جانیه... داغ يها یدنیجز نوش البته

...خانم نیاریمحکمه پسند ب لیدال: را فشرد گفت شیرا دراورد و با دو سر انگشت چشمها نکشیکه ع یدر حال یقاض

معتاده؟ بدون  زنه؟یخانم همسرتون کتکون م: دیپرس یکه قاض... محکمه پسند بود لیدل کیو دنبال  دیکشیم قیکه نفس عم یدر حال بلوط

کرده؟ انتیداره؟ خ غهیشما ص ياجازه 

!کدام بود چیپنجم ه ي نهیجواب گز... نداد یجواب بلوط
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ن؟یدار تیاقا؟ شما هم به طالق رضا یشما چ: دیاز ونداد پرس یقاض

...بله : ونداد

.همه اش کشک بود زد؟یکه م ییبله؟ پس باز هم دروغ گفت؟ ان حرفها: واقعا ونداد گفت بله؟

چرا؟: یقاض

تحملم  تونهیکه نم يز ز زور...کنمیمنم م م مجبورش نم... کنه یبا من زندگ تونهینّ نّ نّ نم یوقت... بخاطر خّ خّ خودش: داد حیتوض ونداد

...کنه

...دیاریمحکمه پسند ب لیدال: گفت یبا کالفگ یقاض

...باش ش ش شم شیشرمسار ي هیم م م ما خوامیم م م منم نم... الکن بودن من براش ع ع عاره: وگفت دیکش یقینفس عم ونداد

.کردیانداخته بود نگاه م نییبه بلوط که سرش را پا ینیب زیبا ر یقاض

حد  یب شیرسا يوصدا انویاستاد دانشگاه بود که نواختن پ کیحاال او ... گفته بود يزیچ کی تیدر عصبان.. اگر قبال بود حاال نبود.... نبود

.که بماند خواستیحاال او ونداد او بود و م... حاال . هرکس بود يو جذاب بود که ارزو پیمرد خوش ت کیاو ... کننده بود وانهیوحصر د

حد  یب شیرسا يوصدا انویاستاد دانشگاه بود که نواختن پ کیاو حاال ... گفته بود يزیچ کی تیدر عصبان.. اگر قبال بود حاال نبود.... نبود

.که بماند خواستیحاال او ونداد او بود و م... حاال . هرکس بود يو جذاب بود که ارزو پیمرد خوش ت کیاو ... کننده بود وانهیوحصر د

ضرب وشتم  ای یاحترام یب دیاب من رو ندادجو ده؟یم یخانم شوهرتون نفقه و خرج: که صبرش تمام شده بود رو به بلوط گفت یقاض

معتاد هستن؟ د؟یکه منع بش رهی؟شده از کارکردن و درس و غ

...کدام از انها نبود چیه بخدا

 يبهش اجازه ... معتادم... کنمیم یاحترام یبهش ب... زنمیمن زنم کتک م م م... یقاض يبله اقا: اما ونداد جواب داد دیکش یقینفس عم بلوط

... نرفته نییاب خوش از گلوش پا هی ي يمدت  نیتو ا... کنمیم انتیبهش خ.... کنمیتو خونه حبسش م... دمیو نم يك ك کار چیم هانجا

 یتا االنم خّ خّ خانم.... منو ت ت تحمل کنه تونهینّ نّ نم گهیاون د... یقاض ياقا میدیما به ته خط رس... ازارش دادم.. کردم تشیهمش اذ

 رشما د یقاض ياقا... مثل من بشه یادم ع ع ع عوض هیکه حروم  فهیح... فهیدختر ح نیا... صبر کرده و با من ساخّ خّ خته... ه موندهکرده ک

....دیو زودتر از شرر ر من خالصش کن نیکن يحقش پ پدر

.کردیاو نگاه م يجد مرخیبه ن میمستق بلوط

بود؟ ییهاچه حرف نیا. پر از اشک شده بود شیچشمها

 یاوبو د که صبور بود؟ او ک کرد؟یرقت بار را تحمل م یزندگ نیکرده بود؟ معتاد بود؟ او بو دکه ا انتیکرده بود؟ ونداد به او خ یخانم او

به او شده بود؟ یاحترام یب یبود؟ ک دهیاز او کتک خورده بود؟ اصال از گل نازك تر شن یحبس شده بود؟ ک

بود؟ دهیود که خودش نفهمافتاده ب یاتفاقات ک نیا

.کردیناباورانه به ونداد نگاه م... دیچک یم شیگونه ها يرو شیاشکها

...بس بود... بس بود... بس بود... امدند یکلمه به کلمه مثل پتک به سرش فرود م شیحرفها

...همش دروغـــــه... دروغــــــه: را برداشت وبلند گفت فشیک
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.تق تق کنان از اتاق خارج شد.. .پاشنه بلند يان کفش ها وبا

.کردیصورتش گرفت و هق هق م يرا جلو شیراهرو خودش را پرت کرد ودستها یصندل نیاول يرو

.کم اورده بود... نفس که سهل بود... کم اورده بود نفس

.که کم اورده است گفتیبلند بلند به همه م دیبا... که کم اورده است کردیاعتراف م دیبا

به روم  یخواست نویمن چقدر بدم؟ اره؟ هم یبگ یخواست: صورتش برداشت وبا هق هق گفت يرا از جلو شیونداد دستها يسته اه يصدا با

...یستین یتو عوض ؟ياریب

...ستمین فیمن اصال ح... من... من ... يبه خودت فحش بد يحق ندار: وگفت دیونداد کوب ي نهیمشت به س با

.زدیو غر م کردیم هیبلوط هنوز داشت گر... اروم... ششیه: اشت وگفتاش گذ نهیس يسرش را رو ونداد

را به  خوردندیرقمه به او نم چیبد را که ه يصفت ها يحق نداشت همه ... اوردیب شیبه رو نگونهیرا ا شیها ینداشت تمام مهربان حق

.حق نداشت... خودش نسبت دهد

...یشیکه از دست من راحت نم ينطوریه ه هم....  میمحکمه پسند داشته باش لید دلچهار تا د  دیباالخره که با: گوشش گفت ریز ونداد

...راحت شم خوامینم: در همان حال گفت. او فرو رفته بود ي نهیط هنوز در س بلو

؟یچ: دیپرس ونداد

...را ونداد پاك کرد  شیاش را صاف کرد و از او فاصله گرفت و اشکها يروسر بلوط

؟یگفت یتورو خدا بگو االن چ: ماس وارانه گفتالت یحالت با

...رنجر سوارشم.. خوامیم... من... من... يشهرباز میبر: و با فس فس و هق هق گفت دیکش یقینفس عم بلوط

وقت صبح؟ نیا: مات گفت ونداد

...اره: وگفت دیدماغش را محکم باال کش بلوط

...دیچه بگو دانستیاصال نم ونداد

....کردیم هیانداخته بود و هنوز گر نییسرش را پا بلوط

.معترض او رو به رو نشد ي افهیبار با ق نیاول يبرا.... دیرا بوس دادیبورژوآ م کیگونه اش را که طعم شور و پن ک ونداد

!!!کردند ینفهمد دو نفر اشت یدادگاه انقدر شلوغ پلوغ بود که کس يراهرو خوشبختانه

!!!کردند ینفهمد دو نفر اشت یشلوغ پلوغ بود که کس دادگاه انقدر يراهرو خوشبختانه

د؟یدیرا خواب م نیا... بلوط حلقه کرد و محکم به خودش فشرد يرا دور بازو شیبازو ونداد

داشت؟ تیواقع

.از دست او راحت شود خواهدیواقعا گفته بود نم... يباز يبا ان همه غرور و خود را... بلوط

.از توان تحملش واقعا خارج بود... لحظه  کیدر  یهمه خوشبخت نیا

..افتاب باالنس نرود... پشتک نزند.... وسالم راه برود يمرد عاد کیداشت مثل  یسع

...را در اغوشش له نکند بلوط
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...بود یواقعا عال نیا

.باز بود خدا عالم است يصبح کدا م شهرباز ي قهیدق یو س 9 ساعت

.موقع یب تیپاراز.... ردیبم خواستیدلش م لشیزنگ موبا يصدا با

بله؟: گفت یجانیپر ه يو هنوز بلوط را محکم گرفته بود با صدا دادیکه جواب م یحال در

وارسته؟ ياقا: دیبود که پرس یمرد جوان يصدا

...بله خودم هستم: ونداد

امکانش هست؟... اشمداشته ب يداریقرار کوتاه د هیبا شما  لمیما یلیاما من خ... دیشناسیشما من رو نم: جوان مرد

.... کنمیفکر نم... راستش:  ونداد

 يلطفا اسم بنده رو جلو...  هیقضا يقوه  يمقابل پله ها... دیکنار خانمتون هست... نمیب یمن االن شما رو م: کالمش امد گفت  انیجوان م مرد

خاطرتون هست؟ البته ... ریغامگیپ یهمون تماس تلفن... اما من کوروش سماوات هستم... چون ممکنه ذهنتونو مسموم کنه...  دیاریخانمتون ن

...دیکرد يریگیمخابرات پ قیشدم که از طر وشحالخ

.کردیبود وبه اطرافش نگاه م ستادهیمات و خشک ا ونداد

به  یحرف ارمدویام... دیهست دنیبه شن لیالبته اگه ما... همسرتون براتون جالب باشه يراستش فکر کنم گذشته : در ادامه گفت کوروش

ه؟ینظرتون چ... قرار مردانه  هی... دیخانمتون نزن

...امروز و و و وقت ندارم يبرا: ونداد

...به صرف نهار.. ساعت دو... رستوران... سه شنبه چطوره؟ بعد از اتمام کالس دانشگاهتون... باشه: کوروش

.دانستیونداد م یزندگ يرا درمورد برنامه  زیچرا همه چ نیا

.شدیبه استرسش اضافه م شتریلحظه ب هر

....باشه: نفهمد گفت يزیداشت به خودش مسلط باشد و بلوط چ یکه سع یحال در

...شما بهتر بود يبرا یلیخ شدیاگه امروز کلک کار کنده م کردمیفکر م: کوروش

منظور؟: را به چنگ گرفت وگفت شیو موها دیکش رونیبلوط ب يدستش را از بازو ونداد

.روز خوش.... کنهیخانمتون داره با شک نگاهتون م.... میکنیبعدا باهم صحبت م: شکورو

.تماس قطع شد اوردیبه زبان ب یونداد حرف نکهیاز ا وقبل

بود؟ یک: بلوط

؟يشهرباز میبر یگفت... چکسیه: ونداد

...من گشنمه... میبخور يزیچ هی میبر: بلوط

...لهیاالن تعط يش ش شهرباز. ...هان؟ اره: توجه به حرفش گفت یب ونداد

.اما ونداد اصال حواسش پرت بود. جشن دو نفره داشت کیتوقع  بلوط

...لهیاالن تعط يش ش شهرباز.... هان؟ اره: توجه به حرفش گفت یب ونداد
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.اما ونداد اصال حواسش پرت بود. جشن دو نفره داشت کیتوقع  بلوط

م؟یریاالن کجا م: زد وگفت يسقلمه ا بلوط

جان دلم؟: زد وگفت يلبخند ونداد

حال دلش هم اضافه شد؟... بود  یجانش خال قبال

...نشان نداد یواکنش بلوط

...خوامیم یاالن من بستن: اش گفت یهمان لحن سگ با

گه؟ید... چشم : ونداد

...نیفعال هم:  بلوط

نشست انگار نه انگار  يبلوط عاد... رسم باز کردن در را به جا اوردو قبلش هم . نشستند لینثارش کرد و کنار هم در اتومب يلبخند ونداد

.ونداد بود يخوشبو ي نهیس يو سرش رو کردیبود و هق هق م سیخ هیاز گر شیچشمها شیپ یقیدقا

....راننده بود ونداد

و  یبستن الیخیب گریررات دماندن به ک کیبود و پشت تراف دهیچیکمرش پ ي رهیبا احساس درد که در ت... دیکش یقینفس عم بلوط

.شده بود يشهرباز

!بود؟ دیواقعا چرا سف نیروکش ماش... جا به جا شد شیسر جا یکم

زم؟یشده عز يطور: دیبا تعجب پرس ونداد

...هان؟ نه: بلوط

...بود؟ نه واقعا؟ االن نیاالن وقت ا د؟یبگو شدیم شیرو يچطور حاال

....بروند يعصر به شهرباز... نهار ... یبستن... کنند دیخر... کردیم يزیداشت برنامه ر ونداد

تنها  نیا... بعدش هم به خانه برود و بخوابد. را عوض کند یلعنت دیسف نیبرود ا لیفروشگاه روکش اتومب کیبه  دادیم حیفعال ترج بلوط

.اش بود یقلب يخواسته 

خونه؟ میاالن بر: من من و عرق شرم گفت یکم با

جدا؟: زد وگفت یقبر شیچشمها ونداد

.وجواب نداد دیکش یقینفس عم بلوط

.فرو رفته بود یصندل یکه بلوط در پشت... چنان سرعت گرفته بود ونداد

.بلوط هنوز نشسته بود... باز کرد شیشد در را برا ادهیمجتمع ونداد پ يجلو

؟یشینم ادهیچ چ چرا پ: با تعجب گفت ونداد

...شمیم ادهیوباز کن من پ نگیتو در پارک: کرد وگفت یاهم بلوط

 يالبته به اضافه . شده بود رهیبه بلوط وحرکاتش خ یخاص ي افهیبا ق. را باال داد و کنترل در را فشرد و در باز شد شیابرو يتا کی ونداد

.صورتش بود نفکیکه جز ال يهمان لبخند
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.پله ها را باال رفتو به دو  دیکش ينفس اسوده ا یصندل دنیبا د. شد ادهیپ یبه ارام بلوط

.شدیم هوشیداشت ب... پاشنه دار و کمر درد  يان کفش ها با

بود؟ نیحاال وقت ا... اما حاال... خودش بود و خودش... به کارش نداشت يونداد کار یقبل دفعات

... دادیاش فحش م یبدن ستمیبه خودش وس داشت

.خوردیدر قفسه به چشم نم یچیبهتر که ه نیاز ا یچ. ز کرددر قفسه را با... دوش اب گرم گرفت کی... حمام رفت  به

.بود ستادهیدر حمام ا يبا تعجب جلو ونداد

.زانو داشت را به پا کرده بود يسوراخ رو کیخوشگلش را که  اهیشلوار س بلوط

.دیوخند... رنیگیدوش و بعدش م: با تعجب گفت ونداد

...ندارم یمن االن امادگ: با تته پته گفت بلوط

دیخندیبلوط م يمثل لبو ي افهیپشت در به ق... ودر را بست ... نتهیت ت تو کاب... تونیامادگ... دونمیبله م: به اتاقش رفت وگفت ونداد

:هشتم  فصل

....فرزام ساعتت: بلند گفت بلوط

روزها  نیهچند در هم.و دلخور است یصبانمهم نبود که چقدر ع. از کالس خارج شدند عیسر یلیرضا خ دیبه همراه حم.... دیفرزام نشن اما

.ا ز شوهرش دیا یخوشش م یلیخ... .... یلیوشوهرش را هم خ... که او شوهر دارد گفتیم دیباالخره با

چرا؟... سگه یلیامروز خ نیا: متعجب گفت مایش

به کمرش داد  یکش و قوس. را بدهدجواب فرزام  توانستیونداد که نم يجلو. خاموش کرده بود شبیاش را د یفکر کرد چون گوش بلوط

...گهیپاشو د: گفت مایوش

...حال ندارم يوا: وگفت دیکش یاه بلوط

.مانده بود قطع نخاع شود کم

...مایبخور ینیریش هیما  تیخواستگار ادیب: کنارش نشست وگفت مایش

؟یک: متعجب گفت بلوط

...اقا فرزام: وگفت دیخند مایش

؟یک يخواستگار ادیب: بلوط

...لوفرین يخواستگار: زد وگفت يلبخند مایش

.از قضا سرماخورده بود و درخوابگاه مانده بود... کرده بود  بتیروز غ ان

اد؟یخوشش م لویفرزام از ن یکنیفکر م یعنی: گفت یبا خنگ بلوط

.دیآن از خنده ترک کیدر  مایش

...ادیخوشش م لوفریبودم که فرزام از ن دهیمن تا حاال نفهم: متعجب گفت بلوط

.امد خنگ باشد یبه بلوط نم... مرد یداشت م مایش
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...ها یگیم يزیچ هیاخه  اد؟یخوشش ب لویبعد از ن.. خدا دم توه ي شهیفرزام هم... گمیتو رو م وونهید: گفت شیخنده ها انیم در

...ندارم یاما من بهش حس: با اخم گفت بلوط

نه واقعا؟ م؟یما منگول يفکر کرد.... دتاره جون خو: را چپ کرد وگفت شیچشمها مایش

...من ازدواج کردم مایش: اهسته گفت بلوط

.ماست شده بود بایتقر مایش

...یکنیم یشوخ: تعجب گفت با

...کنم یشوخ دیچرا با: باال انداخت وگفت يشانه ا بلوط

؟یحترا نقدریوبا فرزام ا يتو شوهر دار یعنی: زد وگفت يولبخند دیکش یقینفس عم مایش

...کنهیدانشگاه کار م نیشوهرمم تو هم: چانه اش گذاشت وگفت ریدستش را ز بلوط

.زده بود رونیاز حدقه ب شیچشمها مایش

؟یکنیم یشوخ ای یگیم يجد يبلوط دار: گفت يبار رتیلحن ح با

...ام يکامال جد.... نه: بلوط

...کرده یفرزام تو رو به همه نامزدش معرف وونهید... ا فرزاملحنت ب.... حرکاتت... پس رفتارات: وگفت دیکش یقینفس عم مایش

؟یچـــــــــــــــ: گفت غیبا ج بایتقر بلوط

 نینداده اگه ا ینیریتو چرا ش میگفت لویمن و ن... هاش گفت یعده از همگروه هیفرزام به  شیچند وقت پ: گفت یحق بجانب ي افهیبا ق مایش

...شده یماجرا رسم

؟یکنیم یشوخ مایش: بهوت گفتمات و م بلوط

...نبود نیا ریکردن هاتونم غ ینوع حرف زدن و شوخ... اخه رفتاراتون... نه باورکن: مایش

شوهرت چه کاره است؟: دیپرس مایوش کردینگاه م مایبه دهان ش بلوط

...یعموم یمیاستاد ش... استاده: بلوط

بعدا؟ يدینشونم م: زد وگفت يلبخند مایش

....حتما: بلوط

...زنهیحرف فرزام به گوش شوهرت برسه که دارت م نیخوب االن ا... دختر يکرد يعجب کار: وگفت دیکش یقینفس عم مایش

.دیرسیمورچه هم نم کیونداد ازارش به  چارهیب

...ستین يونداد اونطور: زد وگفت یمطمئن لبخند

ه؟یاسمش چ ؟یچ: مایش

...ونداد: بلوط

؟یچ یعنی: مایش

.گفتیو م دیپرسیبعدا م.دانستیرا نم یکی نیا..  آه
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د؟یبا هم اشنا شد يخوب چطور: گفت جانیبا ه مایش

من نامزدشم؟ کنهیاالن فرزام فکر م... نمیبب: جواب گفت يبجا بلوط

؟يندازیتو چرا حلقه نم یراست... پسره خله.... اره بابا: مایش

چرا از  دانستینم.... حتما دیرا به فرزام بگو قتیحق یوقت دیشا... انداخت یلقه مح شهیونداد هم... شد رهیخ شیناخوداگاه به دستها بلوط

.به فرزام دلشوره داشت قتیگفتن حق

چرا از  دانستینم.... حتما دیرا به فرزام بگو قتیحق یوقت دیشا... انداخت یحلقه م شهیونداد هم... شد رهیخ شیناخوداگاه به دستها بلوط

.لشوره داشتبه فرزام د قتیگفتن حق

.به خانه برود وبخوابد دادیم حیبا ان حال نزار ترج. کالس چهارتا پنجش گذشت ریاز خ. سه بعد از ظهر بود ساعت

**************************

...فهممیمن نم... سخته ؟یفهم یم... ونداد سخته : با غر گفت بهنوش

!گرد... گرد باشن دیانگشتات با نیبب: گفت یبا کالفگ ونداد

...من خسته شدم اریقهوه ب هیپاشو ... ولش کن نویحاال ا: وگفت دیکش یقینفس عم بهنوش

.کردیبا حرص به او نگاه م ونداد

بپوشم؟ یاخر هفته چ یمهمون يحاال من برا يوا: کاناپه ولو شدو گفت يبهنوش رو... و ونداد به سمت اشپزخانه رفت دیخند بهنوش

؟یپرسیم از من: با خنده گفت ونداد

بود و به من قرض بده؟ دهیکه اون شب پوش یراهنیسخاوت مند هست که اون پ نقدریبنظرت بلوط ا: بهنوش

...دونمینم: باال انداخت گفت يشانه ا ونداد

.دانستیهم نم واقعا

هنوز دران اتاق ... از هم بخوابندبلوط گفته بود فعال جدا ... با هم قهر بودند. ثبات بلوط را نداشت ریرفتار غ لیو تحل هیتجز ي حوصله

.عوض شد عیسر نقدریکه چه به سر بلوط امد که نظرش ا دیفهمیهنوز نم. اتاق نیو بلوط هم در ا دیخوابیم

ازار  يکه صدا یهمان کس... کردیمالقات کند که بلوطش را بلوطم صدا م یتا با کس کردیتا فردا هم صبر م دیبا... دیفهمیکدام را نم چیه

...دیچیپ یاش تا خود صبح درسرش م دهنده

...جواب منو بده: با غر غر گفت بهنوش

؟یچ: دو فنجان قهوه اماده کرد وگفت ونداد

شه؟یمن برم سر کمدش ناراحت م: بهنوش

...ف ف فکر کنم: ونداد

بپوشم؟ یپس من چ: بهنوش

!نه جرات داشت دیبگو يزینه جرات داشت به او چ. بهنوش کالفه شده بود ياز غرها ونداد

...سایوا: جا بلند شد وگفت از
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...امتحان کن نویا: را اورد وگفت کندیبود و مطمئن بود بلوط تا عمر دارد ان را به تن نم دهیبلوط خر يکه قبال برا یراهنیاتاق رفت و پ به

زن تو که .... باشه زمیخدا کنه سا.... انش کنمامتح رمیم: وگفت دیرا از دستش قاپ راهنیپ... چه قشنگه نیا يوا: با دهان باز گفت بهنوش

....هیالغر مردن

.نشستیبه تن بلوط م يادیلباس ز نیزد و فکر کرد ا يلبخند ونداد

...امروز هیعجب روز نحس يوا: گفت یخانه باز شد و بلوط با خستگ در

....زمیعز یخسته نباش: زد وگفت يلبخند ونداد

اد؟یداد بهم مون: از اتاق خارج شد وگفت بهنوش

؟یخوب... سالم بلوط جون: زد وگفت يبلوط لبخند دنید با

اد؟یبهم م نیبلوط ا هیخبرا؟ نظرت چ یچ: وگفت دیاو را در اغوش کش و

.کردیبه بهنوش نگاه م يدر کمال ناباور بلوط

. کردیونداد داشت نگاهش م... گردنش همه باز بودتا  نهیس يبوداما از باال دهیپوش یلوله تفنگ نیشلوار ج يکوتاه را رو راهنیان پ نکهیا با

...يبا خونسرد

.اونبود يمگر برا راهنیپ نیا اما

که منم باشم با هم  ایهفت ب شیبه بعد ساعت ش نیاز ا... يبر دیکه تو با رسمیمن م یوقت شهیبهنوش هم: دندان قروچه گفت نیح در

هووم؟... میحرف بزن

.که االن وقت رفتن است دیفهمیاگر خنگ هم بود م بهنوش

.را بهنوش در اورد راهنشیبود ومنتظر بود تا پ ستادهیا نهیدست به س بلوط

باشه؟ برمیم نویپس من ا: رو به ونداد گفت بهنوش

....اخر هفته بپوشم خوامیم نویبهنوش جون شرمنده من ا: ونداد بخواهد حرف بزند بلوط گفت تا

ر هفته؟ چ چ چه خبره؟اخ: کرد وگفت زیرا ر شیچشمها ونداد

 راهنیان پ. گفت يزیچ کیهوا  يرو... میهست نایمادرت ا ياخر هفته؟ شام و خونه : و مقنعه اش را دراورد وگفت دیکش یقینفس عم بلوط

اما  ردیبگ انویس پودر دیایب تواندیگفته بود م کرد؟یخانه چه م نیوقت روز در ا نیا... خدا يوا....اپن بود يادیبهنوش هم که ز. مال او بود

 یچه مراسم يحاال تو برا... زمیشرمنده عز: به لب اورد و رو به بهنوش گفت يا یلبخند مصنوع... خودش هم حضور داشته باشد که یوقت

؟يخوایم

...رمیلباس قرض بگ هیگفتم از تو ... یمهمون میخوب اخر هفته قراره بر: با تته پته گفت بهنوش

....اتفاقا دارم بهت قرض بدم: را به اتاق برد وگفت و او دیدستش را کش بلوط

.در اتاق را هم بست و

به او نگفته بود؟ ياخر هفته؟ واقعا؟ چطور سود یمهمان... را بپوشد راهنیکه بلوط ان پ دیگنجیباورش نم در

.نشست و فکر کرد بلوط چقدر عوض شده است یمبل يرو
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...خوب شد به حرفت گوش ندادم... خواستمیشد که م یونداد همون: تامد وگف رونیب نشیبا تا پ وشلوار ج بهنوش

....به حد اعال رسونده شویهمسر من دست و دلبازز زز : زد وگفت يلبخند ونداد

...برم گهیخوب من د... برمنکرش لعنت: وگفت دیخند بهنوش

...کن نیتمر شتریساعت ب مین هیکجا؟ حاال : گفت يفور بلوط

...سرد شد فیح... ونداد برام قهوه درست کرده بود.... استراحتم بود میاتفاقا االن تا... خوبه یلیخ: زد وگفت یبرق شیچشمشها بهنوش

...کنمیخوب برات داغش م: ونداد

.دیبرس نتونیشما به تمر.... کنمیمن داغ م: زد وگفت يبلوط لبخند... شدند رهیبه او خ يدو نفر... نه: تند گفت بلوط

.رد اشپزخانه شدوا بلوط

!!!اووف... سرد و داغ کند یدنیجز خودش نوش یکس ينداشت برا حق

!!!اووف... سرد و داغ کند یدنیجز خودش نوش یکس ينداشت برا حق

.بود اوردهیرا درن شیمانتو یهنوز حت بلوط

گرم  نقدریمرد متاهل ا کینداشت بهنوش با  یلیدل چیه. امد یانها خوشش نم تیمیاصال از صم. دادیبه بهنوش اموزش م یبا لحن گرم ونداد

بر  یچه خاک دیبا کرد؟یدروغ شاخدار چه م نیحاال با ا... از او لباس درخواست کند.... اخر هفته حرف بزند یدر رابطه با مهمان... صحبت کند

کردیم سرشفرق 

...نازه ها یلیقورباغهه خ نیا يوا: بهنوش امد که گفت يصدا

....مال تو يخوایم: راحت گفت ونداد

...نه: بلند گفت يبا صدا بلوط

؟یگفت يزیچ: سرش را به سمت اشپزخانه چرخاند وگفت ونداد

...مال او بود.... دادیاش را نم قورباغه

...قهوه ها اماد ه است.... نه : وگفت دیکش یقیعم نفس

راهم  راهنیانکه ان پ ای.... نداشته باشد هیکه تعارف ونداد تنب شدینم لیدل نیرفت قورباغه را ببرد اما ا ادشیبعد از صرف قهوه اش  بهنوش

اگر شالش را داده باشد؟؟؟... بدهد خواستیم

.مانده بود نیهم. کردیوگرنه دق م... گرفتیسه تارا از او م نیا دیبا

.دیحالت قهر به اتاق رفت در را هم کوب با

.به در زد و در اتاق را با ز کرد يناچارا تقه ا...  امدین... دیایصبر کرد تا خودش ب یساعت مین... از حرکاتش خنده اش گرفته بود ونداد

هان؟:تخت نشست وگفت يتخت پنهان کرد ورو ریرا ز يزیچ بلوط

بود؟ یاون چ: ونداد

؟یچ: بلوط

...فضول... برو اون ور... عمرا بذارم: و گفت ستادیا خیتخت را دور زد ان را بردارد که بلوط س ونداد
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چه خبر؟: تختش نشست وگفت يورو دیخند ونداد

....شماست شیخبرا که پ: باال انداخت و با طعنه گفت يشانه ا بلوط

... باهات قهرم... ول کن منو: ونداد چهار زانو نشسته بود و بلوط را هم با اخم گفت... و بلوط مثل افتاد در اغوشش دیدست بلوط را کش ونداد

.پشت به او نشست تخت يو چهار زانو رو

نه؟ میکنیم يمن و تو باهم رو باز: او گذاشت وگفت يشانه  يسرش را رو ونداد

؟یچ یعنی: خورد وگفت یتکان بلوط

...کهیگوش ش ات چه کوچ: او گذاشت وگفت يشانه  یفرو رفتگ يچانه اش را رو ونداد

.قبل بود يهنوز گنگ ان جمله  بلوط

؟یهام صادقتو با: مکث گفت یبا کم ونداد

را به فرزام  قتیحق دیبا د؟یبگو خواستیچه م. داده بود هیبود که فرزام به او هد ییراس نگاهش ان گو ریدر ت... دیکش یقینفس عم بلوط

.راه بود نیبهتر نیا. کندیرا م هیوقال قض گفتیم

...نبوده یو کسجز ت میمن ت ت ت تو زندگ: بلوط حلقه کرد و گفت يرادور پهلو ها شیدستها ونداد

...و نخواهد هم بود: زد وگفت يلبخند بلوط

...يشد طونیش: وگفت دیگردنش را بوس يزد و رو يلبخند ونداد

...بودم: وگفت دیبه سمتش چرخ بلوط

.دیو بلند خند... يندار یامادگ فیح: زد وگفت يلبخند ونداد

بهنوش همش بگو وبخند  نیچرا با ا... ساکت شو: گفت ظیگرفتند با غ او زد که انگشتان خودش بدتر درد يبه بازو یبا حرص مشت بلوط

؟...يدار

...ستیخونه خراب کن ن... کنهیف ف فکر م ییبهنوش اروپا... میخوب دوست: ونداد

.نشد ه بود یهنوز راض بلوط

...میبهم اعتماد داشته باش شهیدوست دارم ه ه هم: گفت ونداد

. ستندین شتریب ایرو کیها همه  نیا کردیحس م... اغوشش گرم و داغ بود . ونداد واقعا مست کننده بود عطر يبو... نگفت يزیچ بلوط

.گذاشتیلحظات را به جا م نیونداد لذت بخش تر يعاشقانه  ينوازش ها وحرفها

!همه لطف و عشق کرده بود نیهمه مدت خودش را محروم ا نیچقدر خر بود که ا بلوط

به  گریاما د کردیم ریسوزنش گ یگاه. ونداد عادت کرده بود يبه لحن و صدا و حرفها. خوشحال بود گذراندندیم با هم وقت نکهیا از

.اورد ینم شیرو

 دیشا... نبود ينقص مادرزاد نیا دانستیم نکهیبد تر از همه ا... شدیهرچند ناراحت م... گرفته بود به محاسن بهترش فکر کند  ادی گرید

ادم صبور و  نیوقت چن چیصورت ه نیا ریدر غ دیشا دانستینم... شدیاتفاق نم نیوقت دچار ا چیه ای.... داشت  یشکلم نیاگر از اول چن

.شدینم یمهربان وخوش قلب
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... خانه شان کیو کوچه باغ هفتم و هشتم نزد ابانیقدم زدن در خ... پختن شام دو نفره... عاشقانه يحرفها... خواندیم... زدیم انویپ شیبرا

و شال  ینارنج يپس گرفتن قورباغه ... مورد عالقه اش است يرنگ سورمه ا نکهیاعتراف به ا... شرت تنگ یت دنیاعتراض به پوش

!ارامش قبل از طوفان خوش نکن نیدلت را به ا: زدیم ادیبود تا به جفتشان فر یکاش کس... جفتشان شده بود ییایور یشب... یبافتن

.گرفتگفت و شماره را  یاهم بلوط

.بود که خودش کرده بود يکار خوب

.و سالم کرد دیکش یقینفس عم يسود يصدا دنیشن با

ورا  نیحالت خوبه؟ ونداد خوبه؟ چه عجب از ا... دلم زیماهت عز يسالم به رو: گفت يبعد در کمال ناباور یاما کم... اول نشناخت يسود

خانم خانما؟

بار هم با مادر وخانواده اش سر نکرده  کیدو سه ماه تمام با ونداد سر و کله ز ده بود ... ل نداشترا به هر حا مانهیلحن صم نیانتظار ا بلوط

  .بود

  

  ::.ساخته و منتشر شده است ) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 

شما؟ اقا بهادر خوبن؟ نیخوب: وگفت دیکش یقیعم نفس

.دیچرخیاصال به دهانش هم نم. زور که نبود... عمو دیبگو شدینم شیرو

دلم هواتونو کرده  نقدریچند وقت ا نیبخدا ا... طرفا نیچه عجب از ا.... همه خوبن... فدات بشم عروس گلم یاله: گفت جانیبا ه يسود

چه خبرا؟... نمیکن بب فیدلم تعر زیخوب عز... شتونیپ امیسر زده ب خواستمیبود که م

...یزنگ زدم احوالپرس ينطوریهم... ستین یخوب خبر خاص: وگفت دیکش یقینفس عم بلوط

!!!ستندین یاصال اخبار خاص نهایا... و  یو دعوا و رفتن به دادگاه و طالق و اشت دیو وح دایاز امدن و.... ستین یخبر خاص گفتیچرت م هرچند

...زدیحرف م رهینبودن و غ نیو دل چرک حیو نصا یداشت از مسائل زندگ يو سود دیکش یقینفس عم بلوط

.گفتیم نهایا ياز همه ... دل يراه ودور ياز دور... گفتیم شانشیو احوال پر حانیاز ر شیصحبت ها يالبه ال در

گوش ... خدا رو شکر... دیحاال که با هم کنار اومد: کرد انیب خوردیکه در لحن ونداد هم به چشم م ییاشنا یبا مهربان شیحرفها انیم در

زد که مو  ییحرفها نجایاومده بود ا دیوح شیباشه؟ هان؟ چند وقت پ يقهر و دلخور دیچرا با گهید... دیهست یکر جفتتون هم راض طونیش

 نیماهم باالخره ا...  دیتحملش کرد يزد و شما با صبور یحرف هی... دختر گلم... اروم گرفته المیاما حاال با تماس تو خ... شد خیبه تنم س

تونو  یبخدا دل منم رضا نبود که با مخالفت و قهر زندگ... دنیفهم گهیعالم و ادم د نویا... نیایشما بهم م... مینکرد دیسف ابیو تو اس سیگ

با مکث ... بود نیاما حاال که قسمت ا... یمراسم داشته باش... یخودت انتخاب کن تیبا رضا یکه چقدر دوست داشت دونمیم... دیشروع کن

 يا... دیزیها رو دور بر نهیک... یکن یحاال هم خوبه که با خانواده ات اشت... افتاد گهیمهرتون به دل هم د.... دیجنگ شهیمبا قسمت که ن: گفت

دخترم؟ یبلوط جان؟ هست... تر بشه نیریش تونیزندگ رشونیخ يعاشاال که با د

...جون يبله سود: وگفت دیکش ينفس بغض دار بلوط
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هرچند نشد که بزرگ شدنت و ... يتو بغل منم اروم شد ياومد ایدن یوقت... مادرم يبلوط جان منم جا.. .نفس هات دخترکم يفدا: يسود

خودتو سبک ... باشه نیدلت سنگ يگوشه  هیبا خانواده ات  یو کج خلق يکه با دلخور فهیاما به خدا ح...  نمیبه چشم بب دنتویبه عرصه رس

...یشیاروم م خداب... کن دخترم

...االن یول... دلخورم یلیمن از دست پدرم خ... جون يسود دونمینم: وگفت دیکش یقیعمنفس  بلوط

.کرد وسکوت

!گریبه هر حال داشت د... را داشت که خوب  یکس االن

من هنوز تو و پسرم و پاگشا نکردم؟ یدونستیم: گفت یبا مهربان يسود

.راست شد عیو فکرکرد دروغش چه سر دیخند بلوط

 کیکوچ يحسود... هرچند اونا هم حق داشتن.... دلخوره یلیخ دایو و دیونداد از دست وح: حرفش افزود و گفت يمه در ادا يسود

...هم باشه  یبعد نوبت... میبد یاول ونداد و اشت ایب... شناسهیوبزرگ نم

ونداد تا ... میما هم ماه عسل نرفت: گفت يدز لحن سو رایاما به خاطر تاث خواستیرا نم نیهرچند هنوز ته دلش ا...  دیکش یقینفس عم بلوط

نه؟ دهیند رازویبه حال ش

...يریگیم زیت... یحقا که عروس خودم: زد وگفت يقهقهه ا يسود

...میرسیپس پنج شنبه ظهر خدمت م: وگفت دیخند بلوط

...قدمت رو چشمم عروسکم:  يسود

.از صحبت در چند موضوع متفرقه تماس قطع شد بعد

احترام امده بودند وگفته بودند  تیهرچند انها در نها... هست ایکند؟  یاشت دایو و دیبا وح يزود نیبه ا ستیدرست ن کردیفکر م بلوط

.ازدواجش بود رشیهستند که ونداد شرط پذ یمنتظر وصول چک

 دهیخر دینبا... درست نبود نیا. رفت چیهنوز چک در حساب ونداد باشد دلش پ دیشا نکهیازا... داد نه حق را به ونداد یحق را به انها م نه

...ماند یپول هنوز با او م ياز وجودش پاك شده بود که برا تیذهن نیا بایتقر نیهرچند که با به نام کردن خانه و ماش... شدیم

.زد ياش که به او زل زده بود لبخند ینارنج يو به قورباغه  دیکش یقینفس عم... با پول شروع شد  زیچ همه

.زد ياش که به او زل زده بود لبخند ینارنج يو به قورباغه  دیکش یقینفس عم... با پول شروع شد  زیچ همه

گذاشته  شیرا برا نیماش چیسوئ. ونداد صبح زودتر از او رفته بود. را هم برداشت و از خانه خارج شد چیکتش را برداشت و سوئ بلوط

 دادیونداد اجازه نم نکهیازا. زدیبه وفور چشمک م یفندق يپول هم کنار شکالت صبحانه  يرمقدا... صبحانه هم طبق معمول فراهم بود....بود

...است واقعا خوشحال بود حتاجیکه محتاج ما دیایباو به زبان 

 شیرو نینگ کی... کردینگاه م دشیساده و سف يبه حلقه ... گفتیرا به او م زیهمه چ دیبهانه با نیفرزام هنوز در دستش بود به ا ساعت

.دیدرخشیم

اما ... خودش بود  ي قهیمگر ونداد سل... اما بد نبود... خودش نبود  ي قهیهرچند سل....کیساده و ش. بود کیاما ش... زشت بود نه فاخر نه

...کنار امد شدیم... خوب بدك نبود
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گاز در را قفل کرد واز خانه خارج  یوشوخام خچالی ياب و در ها ریو پس از چک کردن ش دیرا داغ داغ نوش شیوچا دیکش یقیعم نفس

.شد

.دانشگاه شد و به سمت ساختمان راه افتاد نگیپارک وارد

.نشست مایوش لوفریمتعجب کنار ن دیفرزام را در ورودش به کالس ند نکهیا از

 کیخرسند وبشاش از کسر  یمحترمه اعالم نموده بود و همگ عیخبر مسرت بخش تاهل بلوط را به کل جم نیا مایش يخبرگزار خوشبختانه

.شده بودند ذیامر مستف یبس یهمگ دادیبهتر را م یکمتر زندگ بیرق کی دیالشوهر که نو نیدختر از اجتماع منتظر

.... ایفعال تر یس یب یاز ب: زد وگفت يلبخند بلوط

؟يعکس شوهرتو اورد: وگفت دیدستش را کش مایش

...تابلو گرفتم از همون عکس گرفتم هیبراش .... ستیعکس خودش ن: وگفت دیخند بلوط

....یکه شوهر داشته باش ادیاصال بهت نم یول: لوفرین

...واضحه رتیچقدر تصو.... بابا هنر مند... ول يا نه؟یا يوا: وگفت دیاش را از دستش کش یگوش مایش

ش؟یدیفرزام وند: زد وگفت يلبخند بلوط

د؟یچیپیفرزام م يهمش به پا... ساجده ... دختر هست تو کالس هی: گفت لوفریبعد ن یبه هم نگاه کردند و کم مایو ش لوفرین

شده؟ یچ: است گفت دهیکه سالم به دانشگاه رس دادیونداد جواب م امیدست به پ کیکه  یچانه گذاشت و در حال ریدستش را ز بلوط

...هسجاده خانم رفته نه برداشته نه گذاشته به فرزام گفته بلوط شوهر دار: لوفرین

...کار منو راحت کرده... دمش گرم: وگفت دیخند بلوط

..یلکسیر یلیبابا تو خ: مات گفتند مایوش لوفرین

...ووننیپسرا د... ذره نروس باش هی: با خنده گفت مایش

...تماشتباه خودم بود که از اولش بهش نگف... دیفهمیم دیزود با ای ریباالخره د.... ستیبرام مهم ن: وگفت دیخند بلوط

...نداشت یاخالق يها حتیبه نص يازیبلوط انقدر خونسرد بود که ن... گفتن نداشتند يبرا یحرف مایو ش لوفرین

.ورود استاد جو ساکت شد با

!!!که استادشان ونداد بود یانیخوش بحال دانشجو... دادیهم درارامش به سخنان مرد سالخورده گوش م بلوط

برساند اما انها سوار  ییخواست که انها را تا جا مایوش لوفریبا تعارف از ن. شد لشیر بود که سوار اتومباز اتمام کالس ساعت دو ظه بعد

.نشدند و خودشان به خوابگاه رفتند

.شد رهینگران فرزام خ يمتعجب به چهر ه  شهیاش را به چشم زد که با چند تقه به ش یافتاب نکیع... را روشن کرد لیاتومب

بلوط ؟: نشست وگفت یصندل يدعوتش فرزام رو از تعارف و قبل

...فکر کنم خانم وارسته باشم بهتره: را روشن کرد وگفت لیو اتومب دیکش یقینفس عم بلوط

...دروغه فیاراج نیبگو ا کنمیخواهش م: گفت يمشهود یبا کالفگ فرزام
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که کامال  دیدیفرزام بود وگرنه ونداد را م زیلمات التماس امحواسش به ک فیح... امد  رونیدانشگاه ب نگیو از پارک دیکش یقینفس عم بلوط

.رد شده بود شیپا ياز جلو

نه؟ هیشوخ هی نیا ؟يبلوط تو ازدواج کرده بود: گفتیکالفه و مقطع م فرزام

...و از داشتبورد شناسنا مه و ساعتش را با هم به دستش داد دیکش یقینفس عم بلوط

.و رو کرد ریشناسنامه را ز يار صفحه ده ب. شده بود دیرنگش سف فرزام

؟يداد يچند وقته؟ بلوط؟ چرا منو باز: گفت يمرتعش و خش دار يصدا با

 هیبرادرانه است و  کیحساب کوچ هیتو فقط  يمن بهت گفته بودم که حساب من رو.... ندادم فرزام تیمن باز: زد وگفت يپوزخند بلوط

اون روز تو خونه ... ياما تو مدام شورش کرد... ازم سر نزد یحرکت چیمن ه... نیهم... بودن بهیمشت ادم غر هیکه  یتو کالس یمیقد ییاشنا

...من حرف بزنم يکه اجازه نداد یرفت شیتند و خودخوانه پ نقدریاما تو ا... ام هم خواستم بهت بگم 

 زیهمه چ یاک.... باشه باشه... گناه یب يفرشته .... یپاک يگردن منه؟ تو هم که الهه  رایتقص ياهان االن همه : وگفت دیخند یعصب فرزام

..شهیتموم م

...نبود  يزیچ ؟یفهمیم.... من و تو شروع نشده بود که حاال تموم بشه نیب... بس کن کنمیخواهش م: گفت يبا تند بلوط

...دمیبلوط من تو رو بوس: با بهت گفت فرزام

....یمدت از حد خودت گذشت نیتمام ا شعوریب يتم؟ تومن خواس: پارك کرد و با حرص گفت يگوشه ا بلوط

....يکردیم انتیبهش خ تیمیبا دوست پسر قد یکه علنا داشت يزن شوهردار بود هیتو  ؟یتو نگذشت: با حرص گفت فرزام

...خفه شو: با داد گفت بلوط

بهت بگم که عاشقتم دوستت  يدادیبهم اجازه م یوقت.. .يکردیبهم نگاه م یوقت... يبا من بود یمن؟ تو وقت: گفت تیعصبان تیبا نها فرزام

...يکردیم انتیبه شوهرت خ یمدت داشت نیتمام ا... دمتیبوس یوقت... دستتو گرفتم یوقت... دارم

.پر از اشک شده بود شیچشمها بلوط

.هم به نفس نفس افتاده بود فرزام

...سوزهیشوهرت م ياما واقعا دلم برا... يفکر کرد یخودت چ شیپ دونمینم: گفت يو بعد از سکوت مدت دار دیکش یقیعم نفس

...فرزام: را باز کرد و بلوط گفت لیاتومب در

داشتبورد انداخت  يبلوط را رو يساله  4 ییساعت اهدا... فقط فرمنش... فرمنش: کامال خشک گفت یوبا لحن دیبه سمتش چرخ فرزام

...خودت باشه شیپ نمیا: وگفت

نفهمه  دوارمیواقعا ام... يکرد یوجدان یوقت شوهرت نفهمه که تو چقدر در حقش ب چیه دوارمیام: داخت و با مکث گفتان نییرا پا سرش

حساب  انتیهم خ دنیخند گهید یکی يتو رو... ستیفقط هم بستر شدن ن انتیخ: وافزود دیکش یقینفس عم... يکه تو چقدر خردش کرد

....خداحافظ خانم وارسته... شهیداغون م... بلوط نذار شوهرت بفهمه ...شهیحساب م انتینگاه کردنم خ... شهیم

.حرکت کرد ابانیرا بست و به سمت خ لیاتومب در

.گرفت و از بلوط دور شد یدربست کی
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!در حقش بد کرده بود.... ونداد  کردیفرمان گذاشته بود و فکر م يسرش را رو سیخ یبا چشمان بلوط

که  کردیکه به ارسالن نگاه م یکرد و درحال کینزد شیانداخت و فنجان قهوه اش را به لبها گرشید يپا يرورا  شیکه پا یدر حال ونداد

به من داره؟ یممسائل چه ربط نیخوب ا: بود رو به کوروش گفت شخوانیکردن پ زیدر حال تم

نه ... م با شما در وقت نهار صحبت کنممن دوست داشت: گفت کردیکه به ارسالن چپ چپ نگاه م یو در حال دیکش یقینفس عم کوروش

...شهیصحبت هامون کوتاه م... قهوه کیفقط صرف 

...کنم دایووقت فرصتشو پ چیفکر نکنم ه: نشست وگفت نهیگذاشت و دست به س زیم يفنجانش را رو ونداد

.مشخص کرده بود مکان قرار را ونداد. کردیبه انها نگاه م میمستق... چانه گذاشته بود ریدستش را ز ارسالن

شّش ش  د؟ینظر دار ریهمسر منو ز یمن جالبه شما س س سه چهار ماهه زندگ يبرا یلیبه هر حال خ: وگفت دیکش یقینفس عم ونداد

قرار نداده؟ ریشغل شما رو تحت تاث

...هست یهفت ماه... شدم کاریاز برکات لطف همسرتون من ب: زد وگفت يپوزخند کوروش

 هیدختر با هی...  دیمن بود يشما هم اگه جا: گفت رفتیتعارف را نپذ نیروشن کرد و به ونداد تعارف کرد و ونداد ا يگاریکه س ینیدرح و

د؟یکردیم کاریچ گرفتیاتون و ازتون م ندهیو کار و ا یحماقت زندگ

 لشویخودتون پتانس دیشا... و رو کنه ریو ز زیکه همه چ ستیب ب بزرگ ن نقدریوقت ا چیحماقت ه هیاصوال : زد وگفت يلبخند ونداد

...دیداشت

....به هر حال همسر شما قبل از ازدواجش: وگفت دیکش یقیزد وکوروش نفس عم يخند شیون

...خانم من به خودش ربط داره  يمسائل گذشته : و تند گفت دیکالمش پر انیم ونداد

به شما نداره؟ یاونا هم ربط ؟یبه مسائل بعد از ازدواجش چ: زد و گفت يفاتحانه لبخند کوروش

.شده بود رهیبه او خ ینیب زیبا ر ونداد

شغلمو ازم ... منو نابود کرد یبلوط زندگ: گذاشت و گفت يدود يا شهیگرد ش زیم يارنجش را رو دادیحرص م يکه بو یبا لحن کوروش

...تداشته باشمم ازم گرف تونستمیکه م يشاهانه ا یزندگ... عشقمو ازم گرفت... گرفت

...پس هدفتون انتقامه: ونداد

...کنهیادم سهل م يبلوط خودش راه و برا... شدت نیانتقام؟ نه به ا: کوروش

؟يجد: ونداد

 دیبراتون جالب باشه که بدون دیشا: گذاشت وگفت زیم يرا رو ییاورد و عکس ها رونیرا ب یاش پاکت يچرم قهوه ا فیاز ک کوروش

...ظهر کیساعت ... عکسها مربوط به پنج مهر هستند نیا... رهیگیم هیو ازشون هد ذارهیقرار مراحت با افراد  یلیهمسرتون خ

زد وتند و بدون  يلبخند د؟یهست يکاریشما چه ادم ب.... من  يجالبه برا: بود نگاه کند گفت زیم يکه رو ییبه عکس ها نکهیبدون ا ونداد

د؟یکنیم بیرو تعق رهینم رونیهمسر منو که سال تا سال از خونه ب: قطع کلمه گفت

...ارمیدر ب یشما رو از گمراه خوامیمن فقط م: با حرص گفت کوروش

.کردیبه عکس ها نگاه م ونداد
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.بود شیکادو روبه رو يجعبه  کینشسته بود و یچشم ابرو مشک يپسر يرو به رو بلوط

.اتاق بلوط قرار داشت ي نهیکنسول ا زیم يرو يگو نیا... در دست بلوط بود  يگو کی يبعد عکس

؟یخوب که چ: زد وگفت يلبخند دادیرا مدام تکان م شیکه زانو یو درحال دیکش یقینفس عم ونداد

 کی دنیبوس یحت: گفت کردیملتهب او نگاه م يکه به چهر  یونداد گذاشت و در حال يرا مثل برگ برنده جلو گریعکس د کی کوروش

ه؟یهم براتون عاد بهیمرد غر

 دهیبلوط د لیقبل او را در اتومب یلحظات نیهم... شناختیپسر را م نیا. امکان نداشت نیا. عرق بود سیکمرش خ ي رهیت. نداد یابجو ونداد

...بود

...داشت ادیماند اما حاال کامال صورتش را به  ینم ادشیچهره اش  دیدیاو را م گریاگر هزار بار د دیشا

...ساعت در منزلتون بوده کیاقا  نیهم... که روز  دیهم بپرس دارتونیز سراا دیتونیم: وگفت دیکش یقینفس عم کوروش

...همش دروغه نایا: ونداد

 هیبق گهید... بذارم انیام بود که شما رو در جر فهیبه هر حال وظ... دیهم بپرس دارتونیبهتر از سرا: زد وگفت يا روزمندانهیلبخند پ کوروش

.... کنمیرو ازش رو م يشتریب ياگه باز هم پاشو تو کفش من کنه مطمئنن اتو ها... يمساو کی کی: دیبه همسرتون بگ... اش با خودتونه

...نداره یمرد عاقبت خوش کیبا  ردنک يباز

 و مسائل خصوص یز ز ندگ...  دیوجه شعور مردانه ندار چیچون به ه... اقا  دینکن یم م مرد تلق کیاصال خودتون رو : با حرص گفت ونداد

ندگ يرو گهیاتون د هیسا دوارمیام... نداره یاصال به شما ربط گرانید یص ما نباشه یزز...

.... ادامه داشته باشه یزندگ نیالبته اگه ا: زد و از جا برخاست و گفت يلبخند کوروش

و مسائل خصوص  یز ز ندگ...  دینه نداروجه شعور مردا چیچون به ه... اقا  دینکن یم م مرد تلق کیاصال خودتون رو : با حرص گفت ونداد

ندگ يرو گهیاتون د هیسا دوارمیام... نداره یاصال به شما ربط گرانید یص ما نباشه یزز...

گفت و خواست از کافه خارج شود که  یروز خوش.... ادامه داشته باشه یزندگ نیالبته اگه ا: زد و از جا برخاست و گفت يلبخند کوروش

!روز خوش... کنمیحرف و منت قبول م یاگه همسر من بگه شبه ب... از چشمام اعتماد دارم شتریمن به همسرم ب: ونداد گفت

.از کافه خارج شد. خداحافظ... و نداره یزندگ نیا اقتیل دیبه بلوط بگ: کرد و گفت يدندان قروچه ا کوروش

ونداد ؟: رساند وگفت زیفورا خودش را به م ارسالن

...حرف نزن: گفت... فشردیرا م شیها قهیکه شق یو در حال دیکش یقینفس عم ونداد

؟يباور کرد اتشویتو واقعا حرفها و چرند: با حرص گفت ارسالن

.بود دهیرا بوس بهیمرد غر کیبود که بلوط  ینگاهش به عکس ونداد

.زدینفس نفس م یالتهاب درون از

...حتما فتوشاپن ونداد نایا: گفتکرد و عکس را برداشت و بینگاهش را تعق ریمس ارسالن

.ردیبپذ توانستیدوستش را نم نیتر یمیان عکس را از طرف صم دنیحتا د... دیرا گز شیلبها ونداد

؟یفهم یم... ادما خونه خراب کنن نیا: باز گفت ارسالن
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باج؟... پول د؟یرسیبهش م یح ح ح حرفها چ نیاز گفتن ا د؟یرسیبهش م یچ:  ونداد

...  یحرف و واضح به کوروش گفت نیاالنم خودت ا نیهم یبه زنت اعتماد داشته باش دیجا بهت گفتم با نیبار هم هی: ات گفتم ارسالن

...ینداشته باش يگذشته اش کار یبه زندگ دیبا... از ته دلت؟ ایبود  لمتیف

...مال بعد ازدواجمونه نیا: داد زد بایتقر ونداد

نداشت؟ ونداد تو  یورغبت یلیم چیکه اون ه یهم بود؟ ازدواج يکه فقط اسماتون تو شناسنامه  یج؟ ازدواجکدوم ازدوا: کالفه گفت ارسالن

 نایا... کارا و کرده نیتو خراب کنه ا يبلوط و جلو نکهیا يمن مطمئنم اون احمق فقط برا... درست فکر کن... ذره اروم باش هیرو خدا 

...ستین یواقع... ههمشون دروغ

نفسش ... بسپارد يگریبود حق نداشت خودش را به کس د زاریاگر بلوط مدت ها از او ب... دیگنج یدر باورش نم. دیکش یقیعم نفس ونداد

.شده بود نیسنگ

.منصفانه نبود نیا. داشت یخفگ احساس

.از کافه خارج شد یخداحافظ یبزند که ونداد ان عکس بوسه را برداشت و ب یخواست حرف ارسالن

!يا نهیلعنت به هر ادم ک. رفتینم نییکدامشان پا چیه يروز هم اب خوش از گلو کی. گذاشت زیم يسرش را رو یکسلبا  ارسالن

.رفت یفرو کرده بود و راه م بشیرا در ج شیدستها ونداد

. از ابتدا... اتفاقات . کند یداشت اتفاقات را حالج یسع.  کردینگاه م ینامشخص يبه نقطه ...  کردینگاه م یمیمستق ریبه مس.... یهدف چیه یب

و کجا  یک دازیاما چنان او را در خود غرق کرد که نفهم خواستیکه خودش نم یدوست داشتن. ... ناخواسته یعشق... ناخواسته یازدواج... 

...شد وعشر

.ورطه انداخته بود نیاو را در ا يزیچه چ ندیاورد تا بب یذهنش فشار م به

...ها دروغ بود نیا يهمه ... به بلوط اعتماد داشت شتریب شیاز چشمها.. .به بلوط اعتماد داشت  او

. هوا الوده بود...  دیکش یقینفس عم... کردینم انتیبو دخ کدندهیهرچه قدر لجباز و . بلوط او صاف و صادق بود... بود که دروغ است واضح

.کردیم جادیا ابانیخ يشده  يارسنگفرش کنده ک يادم ها را رو ي هیسا یجان یافتاب ب. بود يعصر سرد

.دیرا کش شیموها

هنوزبا او قرار ... نبود... بود  مانیپش... نداشت... بگذرد؟ نگذرد؟ بلوط دوستش داشت... بود یچه امتحان نیا... بود یقضاوت چه

.دیکش یقینفس عم... لیدر اتومب گذاشت؟امروزیم

...کند یو تا حد مرگ خودش را خال فتدیب يزیدوست داشت به جان چ... زدیم ادیفر... زدیداد م دیبا.... زدیحرف م یبا کس دیبا

 نیمشترك ا ریغ یزندگ نیسهمش از ا... اجازه داده بود تا يگریبه مرد د... اما ... دوستش داشت؟ نداشت؟ بازگشت چون داشت بلوطش

...نبود انتیخ

...عکس نبود کی ياز بلوطش تماشا سهمش

رابطه  چیانها تا به امروز ه... حق نداشت... ندازدیچشمش بود حق نداشت او را از چشمش ب يبلوط رو... نبود دیردهمه شک و ت نیا سهمش

...کند هیتک يگریپس بلوط حق داشت به مرد د... با هم نداشتند یخوب ي
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.پس بلوطش حق داشت.... نبود قیاو ال یوقت... نبود یگاه خوب هیاو تک یوقت

 یب نیاگر عملش در ع یحت... بود  یصداقت یب نیاگر در ع یحت... حق داشت... بلوط حق داشت... داشته شدن نبود دوست قیاو ال یوقت

...یحت یحت یحت... و ناعادالنه بود یانصاف

.به همان سو کج شد شیاراده قدم ها یب یعکاس ي هیاتل دنید با

!داداش میداغون یلیخ مینفهم میکار نیعمره تو ا هیما ... ستیتو نفو نیا: خند گفت شیمرد جوان با ن... هم نشد قهیده دق کارش

باور  يناباور نیبود که ونداد بلوطش را در ع نیمهم ا... دانستیاصال او چه م. فوتو شاپ بود... دوست داشت سر مرد را به طاق بکوبد ونداد

.داشت

.و وارد ساختمان شد دیکش یمجتمع اه دنید با

و بلوط تند در را باز  زدیزنگ م دیشا.... بلوط حتما منتظرش بود... امد یازدانشگاه به خانه م شهیکه هم یهمان ساعت. هفت عصر بود ساعت

شام اماده  زیبود و م دهیچ يشام خوشمزه ا دیشا... و گرفتیو کتش را م فیک دیشا... يامد رید: زدیامد و غر م یو استقبالش م کردیم

...گرید دیو هزاران شا دیشا... بلوط اراسته منتظرش بود  دیشا.... بود خانه گرم و روشن دیشا... بود

 ریرا تفس شیصحنه ها یانیپا تراژیگوش دادن به ت نیو در ح کردندیبلوط را تماشا م يمورد عالقه  الیبا هم سر ونیزیتلو يجلو دیشا

...دادند یم نیا ز زوج یکیوحق را به  کردندیم

 شدیغرق م ایو او فقط در ان در زدیاز اتفاقات دانشگاه حرف م کردیم رهیاش را به او خ یاب يکه چشمها یدر حال ینیریبلوط با لحن ش دیشا

.اتفاق شوم را جبران کند نیا زیبا کلمات محبت ام کردیم یو او سع.... کندیگوش نم شیها یکه به پر حرف زدیو بلوط غر م

 مویو به همراه دو قاچ ل شدیکند و ونداد بلند م ضشیتعو ستیکه حاضر ن زدیط غر ماما بلو شدیپر رنگ م يچا یاز سرحواس پرت دیشا

.گشتیترش باز م

... شدیشدن نگران نم سیو از خ... کردیبار تجربه م نیاول يکه دوستش داشت برا یباران را با کس ریو قدم زدن ز گرفتیباران م دیشا

اجازه  گریکه د شدیلذت بخش م یانقدر زندگ دیشا... کردندیرا جبران م شانیها یداشتند و بده یهم سهم يشب در اغوش هم برا دیشا

ارامش را  دیکه نو گرید دیو هزار شا... دیشا... عاشقانه بنوازد ينوا کی خواستیبلوط از او م دیشا... دادیراه نم نبه ا یفکر تلخ چیه ي

...دادیم

...!نبود یگاه خوب هیچرا که او تک دادیمو حق را به بلوطش ... از شک غوطه ور بود يگردباد در

.را زد نگیپارک يوارد اسانسور شد دگمه ... کرد دییاما تا... حواس پرت بود داریسرا

.ساعت بود که پارك شده بود کی تاینها دیشا... هنوز داغ بود... کاپوت را لمس کرد يبا دست لرزا... بود فیکث دشانیسف لیاتومب

.سرخ بودند شیچشمها... اضافه کرد  يغمباد گرفته اش لبخند يبه چهره . شدسوار اسانسور  دوباره

.زنگ زد دیاستفاده از کل بدون

.تند در را باز کرد بلوط



کاربر  انجمن نودهشتیا ر.خورشید – شتركزندگی غیر م                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥٨

را به  يامد ریگفت چرا د ياش سالم کش دار یپلنگ صورت يبود وپاپوش ها شیزانو يچرك که تا باال یو دامن صورت یان تاپ صورت با

سوخته  یماکاران....  زدیسوخته بود حرف م میکه ن یاز شام کردیکه خودش را لوس م یدر حال... را گرفت فشیکت و ک.. .اما  اوردیزبان ن

!باشد شمزهخو توانستیکه نم

خانه گرم  زدیفقط غر م شبید... بلوط شوفاژ ها را خاموش کرده بود  دیشا.... گرم نبود...کردیروشن نگاه م يدر سکوت به خانه  ونداد

عکس در  کی... پا در خانه شان گذاشته است و بهیمرد غر کی کردیفکر م یبخواهد وقت توانستیرا نم دهایشا نیکدام از ا چیه. ستا

.خواستیها را نم نیا.... لوطب يوبوسه  لیاتومب

خانه گرم  زدیفقط غر م شبید ...بلوط شوفاژ ها را خاموش کرده بود  دیشا.... گرم نبود...کردیروشن نگاه م يدر سکوت به خانه  ونداد

عکس در  کی... پا در خانه شان گذاشته است و بهیمرد غر کی کردیفکر م یبخواهد وقت توانستیرا نم دهایشا نیکدام از ا چیه. است

.خواستیها را نم نیا.... لوطب يوبوسه  لیاتومب

...درست کنم خراب کردم ناجور یاومدم ماکاران: زد وگفت يلبخند بلوط

خونه؟ يساعت چند اومد: ادوند

 شدیکه کالسش ساعت سه تمام م یدر صورت... ختیریاشک م النیوس النیو ابانیداشت در خ يتا ساعت شش و خرده ا... کرد یمکث بلوط

...و او قاعدتا چهار خانه بود

...شهیمثل هم: زد وگفت يلبخند

م؟یچهار ون یعنی: وگفت دیرا گز شیلبها ونداد

...شهیمثل هم.... گهیاره د: وگفت دیکش یقینفس عم بلوط

.نبرده بود ادیرا هنوز انگشتانش از  نیکاپوت ماش یداغ.... گفتیراحت دروغ م چقدر

.کردیچرا خودش اعتراف نم... اورد یچرا به زبان نم.... دادینم حیچرا توض... گفتیچرا نم.. مبل نشست يرو یخستگ با

.را داشت یهنوز ان التهاب درون... بود یعصبان

رخداد  نیشده بود که با ا یزخم خورده تر از ان... همسرش مرهم نبود یروشن و اراستگ يخانه .... سوخته مرهم نبود یماکاران کی

.مثل قبل صاف باشد تشیذهن

.دیرا کش شیموها... ها فوتوشاپ نبودند عکس

فس . بلوط در اشپزخانه بود. سرش را به سمت اپن چرخاند یدر پ یپ يبا چند عطسه ... سرش داغ کرده بود.  رفتیم یاهیس شیچشمها

...گرید يعطسه  کیکرد و  یفس

.هال خاموش بود شوفاژ

....روشن نکن گرمه : بلوط با غرگفت... را روشن کرد ان

....يخوریس س سرما م: با حرص گفت ونداد

.تلخ در حال انفجار بود عیسرش از درد هجوم وقا... قش رفت بزند که عطسه امانش نداد و ونداد به سمت اتا یخواست باز حرف بلوط

... گفتیبود بلوط م یاگر گفتن... نداشت که بخواهد بلوط را بازخواست کند یحال و روز خوش االن
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...گذاشته بود  شیزانو ها يسرش را رو... اتاق نشست وسط

...شودیگران تمام م شیهمسرش چقدر برا انتیکرد فکر نکند که خ یعس دیکش یاه... بود  زاریاز اعتراف گرفتن ب... گفتیخودش م کاش

:نهم  فصل

.کاناپه لم داده بود  يو اشکار بود رو خوردیکه در صورتش به وضوح چشم م یاحساس خستگ با

.ودشده ب لیبه خاطر کالس ونداد از نهار به شام تبد يساعت پنج عصر بود و دعوت سود. دیچرخ یفقط دور خودش م بلوط

؟ياماده ا: رو به ونداد گفت دیاش را مال یشانیلحظه مبل را گرفت و پ کیکه  یدر حال بلوط

.وقت بود که منتظرش بود یلیخ ونداد

ست؟یحالت خوب ن: تفاوت گفت یب یلحن با

...رهیم جیکم سرم گ هیفقط ... نه:  بلوط

 يرایپذ خواستیکه م یان هم درست شب... حال را دوست نداشت نیاصال ا. و تهوع داشت چهیخورده بودند و حاال دل پ يحاضر نهار

...عشقش باشد

 نیبه ا دیشا... که مدام در خودش بود شدیم يدو روز.شده بود یخواستن یطوس راهنیو پ يبد اخالقش در ان کت شلوار نوك مداد عشق

زد و  يلبخند... حد در خود فرو رفته باشد نیکه تا ا دشینم لیاما دل... انداخت یاش را بلوط عقب م زهیغر يکه خواسته  دادیربطش م

.کندیجبران مافات م بباخودش فکر کرد امش

...خوب من حاضرم: اش را دستش کرد وگفت حلقه

م؟یبر: زد و گفت يهمسرش بود اما ونداد لبخند محو زیبرانگ نیبود و منتظر اظهار نظر تحس ستادهیونداد ا يجلو يبار بطور بارز نیا

الغرش و گردنبند  يامد و بازوها یم شیکه تا وسط ساق پا یبا ساق مشک یکوتاه بادمجان راهنینگاه کرد در ان پ نهیرا بار اخر در ا شخود

نگفت؟ زیچ چیپس چرا ه.خوب بود اهیمهره س

...بود ذوق و شوق اظهار نظر داشت دهیبود را پوش دهیرا که ونداد خر یراهنیپ نکهیاز ا... دیلب برچ بلوط

.باال انداخت و از خانه خارج شد يا شانه

.بود نیسنگ سرش

...هم حالت تهوع داشت یکم

فاصله داشت اما باز هم  ایدن کیکه االن صاحبش بود  يزیچ نیاش با ا ییایرو یان زندگ کردیو فکر م دیکش یونداد را به مشام م عطر

.شود تشیمنکر رضا توانستینم

 نیمگر از ا گرید.... دوست داشت دنیاو را در حد پرست... مهربان بود... رفتار اقا منشانه داشت... صبوربود... رخ ونداد مهربان بود مین

خواست؟یچه م یزندگ

... اوردیداشت اما انقدر کمرنگ بود که به زبان ن یتیته دلش رنگ نارضا یبود و هنوز کم ستادهیدختران ا يهمه  ياهایرو يقله  يبلند بر

.که اصال وجود ندارد وانمود کند ای

.حالش را بدتر کرده بود نیماش يها تکان
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.شدیکوفته بود و سرما سرما م بدنش

امد  یونداد کنارش ارام راه م. شد ادهیپ لیواز اتومب دیکش یقیقدم به انجا نگذاشته بود نفس عم شتریدو سه بار ب دیکه شا یخانه باغ دنید با

.مانده بود نداشت ادگاریقبل را که در ذهنش به  یجانیاما فضا ان ب. درختان لخت بودند. زدیم ادیفر يادیبودنش را ز ز،ییباز فصل پا.

.بود ستادهیبه استقبالشان ا يدر سود يجلو...  دندیرس یکلنگ یمیقد يساختمان دو طبقه  کیشد تا به  یط لیطو ریمس

.هم کنارمادرش بود دایو

...دیرا بوس بلوط

به انها وارد خانه  تیاهم یو ونداد رد و بدل کرد و ب دایو انیم یتکان داد و بلوط نگاه يدر جواب سالمش تنها سر .اخم کرده بود ونداد

.شد

را در  يدر بدو ورود فقط سود. ونداد هم تنها با پدرش دست داد... دیخان با اغوش باز او را محکم به خود فشرد و سرش را بوس بهادر

.بود دهیاغوش کش

.جمع ساکت بود...  زدینم یحرف دایو

.دیشن کردیرا که به نام خطابش م یلرزان کس يبود که صدا يسود ییمنتظر راهنما بلوط

نبودند؟ رازیانها قرار نبود انجا باشند؟ انها مگر ش... خشکش زد حانیر يچهره  دنید با

.ودب ستادهیا دیو برنا که کنار وح... دیبعد پشت سرش صورت متاثر پدرش را د یکم

.باز بود مهیدهانش ن. ماتش برده بود بلوط

کرم  ياش گل دوز قهیکه دور  یمشک یبا بلوز مجلس... یشوکالت يرنگ شده  يو موها یعقاب ینیب... تر از او  یاب یبا رنگ چشمان مادرش

 شیبود جلو دهیخر شیبرا به مناسبت تولدش خود بلوط شیکه چند سال پ ییو صندل ها یمشک یسانت 75شده بود با دامن  يوقهوه ا

.بود ستادهیا

.بغض کرده بود بلوط

انداخت و به سمت مادرش هجوم  نیزم يرا رو فشیک...  دیکش یقینفس عم... دانست چه کند یبلوط نم... ختیریاشکارا اشک م حانیر

داشت جبران  یاش را با فشردن او سع یدلتنگ. کردیم هیبلند بلند گر حانیر... فرو رفته بود حانیکه در اغوش ر دیطول نکش یلیخ. برد

...کند

.حرف داشت  شیبرا ایدن کی يبه اندازه ...  دیدخترش را بوس یشانیپ حانیر

با پوست صاف و ... مش کرده  يان موها ریز. کردیبه چهره اش نگاه م...  دیکش یقینفس عم... ارزو داشت  شیبرا ایدن کی ياندازه  به

به  يزیبرانگ نیو تحس قیتنها لبخند عم کردندیم ییخود نما شتریب یظیخط چشم غل ریکه ز یاب يشن و چشم هارو ينازك قهوه ا ییابروها

.لب اورد

...را پاك کرد شیاشکها

.بهرام بود نوبت

.رفت یپهن پدرش فرو م يو در بازوها دیدویاگر شرم دخترانه اش نبود به اغوش او هم م دیشا
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فراموش کند اما  توانستینم... برده بود ادیبر اجبار ازدواجش بود از  یپدرش را که مبن يها ادیه هنوز فرن... را داشت  شیکه نه رو فیح

...است یناراض دینبود اما دور از انصاف بود که بگو یراض یراض... حاال کنارا مده بود... نداشت يدلخور يبرا یلیدل گریحاال د

...دیوسبلوط را ب یشانیقدم شد و پ شیخودش پ بهرام

.کند یونداد شد تا با پدر زن و مادرزنش سالم احوالپرس نوبت

.زد يکرد و به پشت دست او بوسه ا یدست شیونداد تا کمر خم شد اما پ... صورتش را ببوسد خواستیم حانیر

...احترام ونداد را دوست داشت نیا... کردینگاهش م يزیبا لبخند غرور ام بلوط

...دوستانه هم با هم نداشتند کیسالم عل کی یونداد حت دیکه از نظرش پنهان نماند که وح یدر حال هیاول یمراسم اشت بعداز

.شام شدند زیم دنیمشغول چ حانیو ر يو سود کردیم یبلوط را همراه الناز

هم  دایرا به عهده داشت و و یرانسخن دیوح یقبل يا یهرچند در ان مهمان. دادیم حیرا ترج دایو... امد ینبود اما از الناز خوشش نم يا نهیک

.دادیم حیرا به الناز ترج دایاما و کردیکمکش م شیکم و ب

در  يرا چتر شیموها... تپل بود اما از او بلند تر بود یکم.... دیپر یشاخه به ان شاخه م نیمدام از ا... سر وته نداشت شیحرفها الناز

.ودب دهیپوش يشرت ساده ا یوت نیبود و ج ختهیصورتش ر

.دیکشیم دكیکه واضح دنبال خودش  یدو صفت. در کل با نمک وساده بود. هم نداشت یخاص شیارا

در . رفتیپذ ینم حانیدخترش لذت ببرد اما ر يو از گفت گو ندیبرود تا در کنار بلوط بنش گفتیامد که م یم يسود يتعارف ها يصدا

.کردیم یهمراه دیرا با يان همه کار سود انیم

.دیکشیم دكیکه واضح دنبال خودش  یدو صفت. در کل با نمک وساده بود. هم نداشت یصخا شیارا

در . رفتیپذ ینم حانیدخترش لذت ببرد اما ر يو از گفت گو ندیبرود تا در کنار بلوط بنش گفتیامد که م یم يسود يتعارف ها يصدا

.کردیم یهمراه دیرا با يان همه کار سود انیم

 کیحاال  شیها ییها و تنها یناگفته اش و دلتنگ ياز حرفها توانستینم.... داشته باشد  تیگله و شکا شیموعمو و زن ع توانستینم

کرد تا از او  یکه روزها سع دیرا کتمان کند و به پدرش نگو شیها يدلخور توانستینم... گزارش کامل به مادرش بدهد کیسرگشاده و 

دارش  اریچون او اخت.. اش همه و همه به خاطر اجبار پدرش بود  یناکام.. اش  یبدبخت زدیم ادیدر وجودش فر روزها... متنفر شود اما نشد

.در حال خاك خوردن بودند گریفکرها د نیانقدر پر بود از ونداد که ا گریذهنش د...  کردیحساب نم گریکدام را د چیبود اما ه

.امد ینم شیدر رابطه با انها پ یثبح یبه طور خاص... کردندیومادرش هم مانند مهمان رفتار م پدر

...نبود جیمادر شوهر مه يخانه  کردیها هم که فکر م انقدر

.کردیشوفاژ ها را خاموش م دینبا گفتیونداد راست م. سرماخورده است کردیحس م واقعا

...دلمه بادمجون دوست نداره: ونداد گفت کردیجور م یحرف يکه درجواب تعارف سود یحال در

....هم دستتون اومده ي قهیچه خوب سل: زد وگفت يندلبخ يسود

... میمجبور شد: وگفت دیاب نوش یکم ونداد

...اما االن از زبان او کردیاوضاع فرق م گفتیاگرخودش م دیشا... امدیحرف به مزاق بلوط خوش ن نیا
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...دلخور است يزیاز چه چ دانستینم

 یتفاوت یب نیمهم نبود اما االن ا شیبرا شیان همه التماس ها روزیحرف را زد؟اگر د نیچرا ا. کور شده بود شیاشتها. دیکش یقیعم نفس

.کوچکش مهم بود يها

...اشتها افتاده بود از

.دندیرسیشروع بحث نم يبرا یاشتراک چیانگار به ه. گرفتیجمع صورت نم انیم یخاص بحث

...ردیگ یجا منشا ماز ک یهمه بد قلق نیداشت زودتر به خانه برود و بداند ا دوست

.کردندیهم کمک م دایوالناز وو حانیبه عهده گرفته بود ور يظروف را سود يشست و شو... ندیباغ را بب کیتار يداشت فضا دوست

.به ساره بدهکار بود کیتبر کی. نداشت یو ساره هم مخالفت... کرده است يکه هاتف از ساره خواستگار دیگپ وگفتشان شن انیم در

...ستادیا وانیا يبا ان لباسش رو. لند شدجا ب از

...داخل ایو غر بزند که سرد است ب دیایدوست داشت ب... بود  ستادهیراس ونداد ا ریچرا درست در ت دانستینم

.کردینگاه م کیباغ تار به

.کردیمبود و سرما را مزه مزه  ستادهیحس انجا ا ایدن کی ياما امروز باتجربه ... نداشت  یحس خاص روزاول

.قرار گرفت یکت شیشانه ها يرو

.پدرش ذوقش کور شد دنید با

.داد یکت عطر ونداد را م اما

.ونداد بود کت

....حرف بزنم يازش گرفتم تا خودم باهات چند کلمه ا ارهیخواست خودش ب: نثار دخترش کرد وگفت يلبخند بهرام

 یراض: مقدمه گفت یزد و بهرام ب يا مهیلبخند نصفه ن... س حواسش بودپ.داشت انیجر شیدر رگها تیرضا...  دیکش یقینفس عم بلوط

؟یهست

؟یاز چ: بود که بلوط بپرسد کبارهی انقدر

ت؟یاز زندگ: را باال داد وگفت شیابروها بهرام

...اره : شد وگفت رهیبه بخار دهانش خ... دیکش یقینفس عم بلوط

؟ياز من دلخور: بهرام

نباشم؟:  بلوط

...بور شدممج: بهرام

اره؟ ؟یکه منو که تنها دخترت بودم مجبور کن يمجبور شد: بلوط

...ياما خوشحالم که کنار اومد... اشتباه کردم دونمیم: وگفت دیکش یاه بهرام

کوتاه اومدم؟ یمتیبه چه ق یدونیم: بلوط

؟يتو دوستش ندار... بلوط : و گفت دیکش یقینفس عم بهرام
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که مجبور بود  ییروزها متیبه ق! ترك کند دوستش داشت خواستیو نم توانستینم گریکه د یعادت متیما به قا... دوستش داشت...  داشت

به ... شکست یم شدیروز ناصبور م کیتحمل کرده بود واگر  شیها يحرفها و صبور متیبه ق... او را تحمل کند و تحمل نکردنش درد بود

... درکار نبود یاما سوختن ساختیو م ساختیوم کردیمنت مهربان بود تحمل م ید و هنوز بجواب مانده بو یکه ب شیها یتمام مهربان متیق

در  يچه بسا اگر اجبار... روزش نبود نیا شدیاگر هزار بار بدون اجبار با او هم خانه م دیشا... درکش سخت بود نیا... اما نفس عمل پدرش 

.کردیتنش ، تنش را گرم نم يگرمانبود و  شیشانه ها يرو رشکار نبود االن کت او با عط

...کردمیتباه نم توینبودم زندگ ونیاگه به برادرم و پسرش و پدرم مد: دستش را دور کمر دخترش حلقه کرد وگفت بهرام

؟ینیچه د: قلقلکش داد تا بپرسد شتریب ونیمد يتباه نشده است اما کلمه  دیبگو خواست

...دیبه سمت دخترش چرخ بهرام

نه؟ يبه لحنش عادت کرد: وگفت دیشک یقیعم نفس

...شده يبرام عاد.... اره : بلوط

ذاره؟یم ذاره؟یو که سرت نم يزیمنت چ ؟يطعنه ا ؟یهان؟ حرف کنه؟یکه نم تتیاذ: بهرام

...دهدیفکر کرد خودش منت نگذارد ان بدبخت سر از پا تکان نم بلوط

؟یچ زنهیکه به من م ییبه تو پ وتشرا: افزود بهرام

افتاده بود؟ یاتفاق نیچن یماتش برد؟ ک طبلو

کنه؟یم نممینفر: زد وگفت يلبخند بهرام

ونداد؟ ؟یک: با تعجب گفت بلوط

من تباهش  گهیهزار بار با خودش م يروز دونمیاما م.... عمو صدام کنه گهیبار د هیارزو به دل موندم : وگفت دیکش یقینفس عم بهرام

...تباه کردم شویزندگ... کردم

 نیا... زیمدال افتخار ام... یقیبا ان همه هنر و استعداد موس... التیتحص یعال يبا درجه ... یمیاستاد ش کیونداد تباه شده بود؟  یدگزن

شد؟یتباه شده فرض م... منش متواضع وصبور و مهربان

...لحظه نابود کردم هیجفتتون بخاطر  یزندگ... تو هم منو ببخش: وگفت دیکش یاه بهرام

شم؟یبابا من اصال متوجه منظورت نم: با تعجب گفت طبلو

مگه ونداد بهت نگفته؟: را باال داد وگفت شیابروها بهرام

گفته؟یبهم م دیبا ویچ: بلوط

؟یدونینم یعنی: زده گفت رتیح بهرام

ه؟یمنظورتون چ نیگیچرا واضح نم و؟یچ: گفت يبا کنجکاو بلوط

 خواستینم یعنینکرده بود؟  يبلوط اصال کنجکاو یعنیچرا ونداد نگفته بود؟ ... ات تلخ بودخاطر نیگفتن ا... دیکش یقینفس عم بهرام

...بداند؟ 

...برقرار شد انشانیم ینسبتا طوالن یسکوت
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... یو خال کیاستخر تار... دست دخترش را گرفت و به سمت استخر برد بهرام

راهم  ستادنینوع ا... را نگفت شیایزوا... هم کمتر دیشا... در حد پنج جمله  دیشا... گفت  یدور و واضح ياشاره به مکان از خاطره  با

...پدرش کم حرف زدن بود مثل ونداد  يخصلت مردانه ... علت را گفت ومعلول... نگفت

.حبس شده بود نهیدر س نفسش

 یشوخ یشوخ.... احمقانه یشوخ کیمثل ... ه بودنو ناعادالن يناباور نیدر ع... وجه چیبه ه... منصفانه نبود نیا... امکان نداشت یکی نیا

....خودش یرا تحت شعاع قرار داد و بعد زندگ یزندگ کیکه اول  يانقدر جد.... شد يجد

وقت  چیوفکر کند که ونداد ه ستدیمقابل پدرش با یکیتار نیافتاد تا حاال در ا یاتفاق م نیا دیانگار با... ساختمان کی دمانیچ... پازل مثل

... منت بگذارد یسر ناخن یکه بخواهد حت اوردین شیاصال به رو... کرد يصبور... احترام گذاشت... نداشت نهیک... طعنه نزد... ام نگرفتانتق

... بود یرحم یبماند ب شیکه تا ابد برا یعادت... بود یرحم یب تینها نیبچه ا کیدر حق  کردیپر بغض فکر م يو گلو سیخ یمات با چشمان

 یکه حق داشت بخرد؟ چرا کس یبه کس شودیبه او نگفت که فروخته م یچرا کس.... دانست یچرا تا به حال نم... حال نگفته بودند چرا تا به

...فرستاد رونیب نینفسش را سنگ...  فتبه او نگ

منم در  يپنجاه ساله  يکرد که تجربه  يپسر کار نیبهادر بهم گفت چک وپاره کرده گفتم باز ا یوقت: وگفت دیکش یقینفس عم بهرام

...اوردهیکرده که تا االن به روت ن ییاقا... امشب هم که تو... قبالش کم اورد

که  یتاوان اشتباهتو من بدم؟ منو بهش فروخت یخواست ؟يراحت منو بهش داد نقدریا نیپس بخاطر هم: را پاك کرد وگفت شیاشکها بلوط

ساله اتو بدم؟ ستیتاوان اشتباه ب

 يدر تمام تالشش برا. اورد یبه جام دیبود که در هر صورت با یرسم نیا...!  هینه گر کنندیمردها نه بغض م... دیکش یقیمنفس ع بهرام

....نم دار است شیپلکها یکم دیبلوط فهم تیحفظ بغضش در نها

...تو رو ارزون نفروختم: انداخت وگفت نییرا پا سرش

و او را به تمسخر  زدیکه در ندانستن دست و پا م کردیرا م یلحظات يداشت سوگوار... ددلش ماتم گرفته بو... دیکش یقینفس عم بلوط

.را او داد گرانیتاوان اشتباه د... کلمه  کی یحت... اش بود یکرده است و او دم نزد که پدر خودت باعث وبان ریتحق... گرفته است

....دخترم يان اشتباهمو تو بدنخواستم تاو: وگفت دیاز بغضش کش ییرها يبرا یقینفس عم بهرام

لحظه از تاثر  کی دیشا. خجالت در اغوش پدرش فرو رفت یبار ب نیو ا...  مویتاوان زندگ نیقشنگ تر... منم تاوان دادم.... دادم یول:  بلوط

دلش سکان دار  ي در عرشه پسر خود ساخته که حاال کیبا  یاجبار زندگ... از خانواده يسال دور ستیب... موجود حق را به او داد طیو شرا

ند؟یرا بب یتیکمرنگ نارضا يان لکه  توانستیم گریمگر د... بود

!عطرش يدرست مثل بو... چقدر خوب بود یلعنت... ونداد... خودش... پدرش

!عطرش يمثل بو... چقدر خوب بود یلعنت... ونداد... خودش... پدرش

...دیقدر همو بدون: وگفت دیکش یقینفس عم بهرام

.هنوز در شوك بود. نزد یحرف بلوط

.داشت قتیکه از خاطرات بود و حق ییحرفها شوك
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....داشت ازیهم ن ییتنها نیدر ان هنگام شب واقعا به ا... گذاشت شیتنها بهرام

 دهیهم کش شیدستها... فرو کرد  شیها نیرا هم در است شیبازوها... شدندیچهار تا مثل خودش ان داخل جا م... دیوندا د را کامال پوش کت

.بود

.ست کرده بود گریشلوار د کیر ا تک با  نیا... ست کت وشلوار است  دانستینم.... بود دهیبود که چند وقت پوش یکت همان

... دیکش یقیعم نفس

.اورد رونیان را ب ییبا حس لمس مقوا... کتش گذاشت بیرا در ج انگشتانش

.کاغذ گالسه بود هیشب زشیش سطح لبنظر... ستیشب متوجه نشد ان چ یکیتار در

.شده بود هیتعب اطیاز ح يرفت که گوشه ا یسمت چراغ به

در ... نفسش به شماره افتاده بود... سست شدند شیزانوها... خودش و فرزام در حالت بوسه  يچهره  دنیبا د. نور چراغ گرفت ریرا ز ان

...عرق شده بود سیان سرما وسوز هوا خ

...کردیه مدست ونداد چ نیا

تمام تنش را  يعرق سرد.. صورتش داغ بود... دیایب رونیکرد از دو شوك همزمان ب یسع...  شدیالناز که به داخل خانه فرخوانده م يصدا با

.پوشانده بود

.دوم کوروش بود ي نهیگز.... بود دیاز فرزام بع... ختیزهرش را ر یچه کس کردیم فکر

 يچند وقته  نیرفتار ا یحت... امد یپدرش مثل پتک برسرش فرود م يهنوز حرفها... گرفته بود يبازاش را به  یبه او که زندگ لعنت

...ونداد

...دهیکه تو را بوس ستیک بهیغر نیا: تاعکس را در صورتش پرت کند وبپرسد امدین چطور

د که بپرسد؟ پس چرا دم از صداقت واعتماد مهم نبو شیبرا یعنی. کردیونداد را حاال درك م يرفتار ها کردیوفکر م کردیم يخور خود

زد؟یم

سر قولش؟ ایبود  رتیغ یب... بوسد  یکه تورا راحت م ستیک نیداد نزد که ا چرا

... !لحظه نبود  نیدر هم قتیبزند حق ادیداشت که فر يکاش شاهد... گرفتیعکاس عکس واکنشش را م کاش

.ونداد برگرداند و وارد سالن شد بیرا به جرا پاك کرد و عکس  شیدوباره الناز اشکها يصدا با

****************************

***************************************

.مبل نشست يرو یخستگ با

....به اشپزخانه رفت بلوط

؟یکنیم کاریچ: گفت ونداد

؟يخورینم ییچا: بلوط

...ریشب بخ... بخوابم رمینه م: از جا بلند شد وگفت ونداد
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.دیهم نگو ریکه همان شب به خ دادیحق م... دیکه نگو دادیرا نگفت و حق م زمشیعز

...باهات حرف بزنم خوامیم: گفت يفور بلوط

و و وقت شب؟ يا: ونداد

داره؟ یاشکال... اره : بلوط

.را عوض کند شیتکان داد و رفت تا لباس ها يسر ونداد

شبشان اراسته  نیدوست داشت اول... به خودش عطر زد وساقش را دراورد . بود دهیرا پوش راهنیهمان پ... را عوض کرد يفرز چا بلوط

.باشد

.قرار داد یعسل يرا رو يچا ینیگذاشت و س یرا داخل نعلبک موهایل

.بود یهنوز خواستن ينخود یو شلوار راحت دیشرت سف یبا ان ت ونداد

...باهات حرف بزنم ییزایچ هیراجع به  دیمن با: کنارش نشست وگفت بلوط

؟یچ:  ونداد

رو  نایا.... من بهت نداشتم یحس چیه...  کردیسند که ما رو به هم وصل م هیجز ... نبود نمونیب یچیه... میمن و تو شروع کرد یوقت: بلوط

نه؟ یدونیم

....اره: ونداد

تمام ترم ... به اسم فرزام اشنا شدم يپسر هیبا ... اولهمون روز ... دانشگاه که قبول شدم... شیچهار سال پ: وگفت دیکش یقینفس عم بلوط

 رونیدانشگاه ب طیاز مح رونیوقت ب چیه...  میدیخریهم کادو م يمناسبت برا یب.... میهمگرو ه بود... شوهرم همونه کردمیاول فکر م

که  ییتمام روزها... ازم دنیمدت بعد دزد هیمنم  یگوش... گرفت و رفت یترم بعد انتقال... ادیازش خوشم م کردمیاما من فکرم...  مینرفت

....هاش شدم یپسر و وابستگ الیخیب رفتمیدانشگاه م

 یحت... بود پیخوش ت... که باهاش ازدواج کنم کردمیمدام اصرا ر م... خوشم اومد که باز فکر کردم عاشقشم یکیاز  یبعد از کارشناس اما

همون که .. دوست سمج هم به اسم کوروش داشت  هی... مغازه دار بود...نداشت یو حساب اما سواد درست... اش از تو هم سرتر بود افهیق

...گذاشته بود غامیپ شیچند وقت پ

 هیمزخرفش  يکردم کوروش بخاطر کارا يکار هی... بود نیشرو شیاون موقع فقط فکر و ذکرم پ یول... با کوروشم ارتباط داشتم من

که  یفرزام دنیو دوباره د... تهران قبول شدنم... ناخواسته يازدواج اجبار هیبعدش هم که .... ا بلند بشهکه نتونه حاال حاال ه فتهیب يجور

...فراموشش کرده بودم 

...عوضش کنم رمیسرد شد م: وگفت دیکش یقینفس عم.... فنجان ها نگاه کرد  به

اش؟ هیبق: بلند شود که ونداد دستش را گرفت وگفت خواست

 دونمینم... که ازت متنفرم دونستمیاما م دونستمیازت نم یچیه... ازت متنفر بودم: گفت یمرتعش يانداخت و با صدا نییاسرش را پ بلوط

 تونمیم... فکر کنم که خوشبختم تونمیبا اون م کردمیحس م... فقط مال خودمه راه دادم کردمیکه فکر م يا یفرزام و به زندگ یول... شد یچ
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بهم  دیبا یچون خودت گفت.... کنمیصداقت اعتراف م تیحاال هم دارم در نها... نتونستم.... اما نشد.... کنمینم یگزند ياجبار کهفکر کنم 

...اما ... من اعتمادتو نشکستم... میاعتماد کن

....است دهیرا بوس بهیمرد غر کی دیبه شوهرش بگو خواستینم. اش گرفته بود هیگر

.اشک بود سیاش خ ییایدر يچشمها.صورتش را باال اوردچانه اش برد و  ریدستش را ز ونداد

.کردیفقط نگاهش م ونداد

که دست تو رو پس  یدرحال... گرفتمیمن دستشو م... من من... خواستمیونداد باور کن نم.... کنم انتیبهت خ خواستمینم: گفت هیبا گر بلوط

...گذاشتم... مگذاشت... گرفتمیاز تو رو م یبهم نگاه کنه ول ذاشتمیم... زدمیم

.ادامه دهد توانستینم گرید

.دیکش یقینفس عم ونداد

.داشت خودش را ارام کند ازین دیشا. به ارام کردنش نداشت يونداد هم کار. هق بلوط بلند شده بود هق

.دیطول کش يا قهیده دق دیشا

.بلند بود يداغ چا بخار. پرشان کرد گریدور د کیرا برداشت و  يچا ینیس.... از جا بلند شد  ونداد

....بود نیهمش هم: وگفت دیکش ینفس بلوط

بود؟ یکم زیفکر کرد همه اش؟ چ ونداد

.از بلوط نداشت یصورت در هم رفته اش دست کم... نشسته بود  نهیدست به س ونداد

ش؟یدید یبار ك ك ک نیاخر: گفت دیبار یاز ان م یکه خستگ یلحن با

...وبهش گفتم زیهمه چ.. شیدو روز پ:  بلوط

...!با صداقت چقدر

.شد لیتبد یعصب يقهقهه  کیو  قیلبخند عم کیو  شخندیکم کم به ن... زد يپوزخند ونداد

؟یگیحاال بهم م: وگفت ستادیبلند شد و رو به او ا شیجا از

.انداخت نییسرش را پا بلوط

!صورتش نفکیو چه تلخ بود لبخند ال.... یگفتیاالنم نم يدیدیکتم نم بیاگه اون عکس و ت ت تو ج: وگفت دیکش یقینفس عم ونداد

!صورتش نفکیو چه تلخ بود لبخند ال.... یگفتیاالنم نم يدیدیکتم نم بیاگه اون عکس و ت ت تو ج: وگفت دیکش یقینفس عم ونداد

 يارایخودش هم  گریکه د دیرس یه نظر مانقدر مغموم و سرخورده ب... بود شیونداد هنوز رو به رو... هق هقش را به زور خفه کرد بلوط

.حرف زدن نداشت

؟یچ چ چ چطور تونست: وگفت دیکش یقیعم وندادنفس

من ... ادامه ام داشت یاون عکس لعنت...  خواستمیمن نم... من ... ونداد من : در همان حال گفت... فشرد  یرا محکم م شیها قهیشق بلوط

... من اصال... من ... شده بودم ریغافلگ

ت ّ ت ت تولد گرفتن ادامه داشت؟ ي هیهم ادامه داشت؟ اره؟هد نجایعکس ادامه داشت؟ اومدنش ب ب به ا: گفت یبا کالفگ ونداد
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اره؟ ؟ينظر دار ریز ؟یکنیم بیتو منو تعق: مات گفت بلوط

...االن  یول... من بهت اعتماد داشتم... شترینه ب.... من مثل چشمام ... نه:  ونداد

نه؟ ؟ياالن ندار: بلوط

همسرش را  کردیشده بود وفکر م یضربه فن ریخرد و خم... له شده بود... بغض کرده بود... بود رهیبه سقف خ. دیکش یقینفس عم ونداد

...دوست داشت 

.داشت یرا در پ نیجواب سهمگ نیحاال دوست داشتنش چرا ا و

....شدیداشت خفه م... دیکش یقیعم نفس

شکسته  یکاف يبه اندازه ... خم شده بود ... خودش شکسته بود... جان را بشکند یب يزهایباشد و همه چ یعصبان... داد بزندخواست  ینم

...شده بود

.را فوت کرد نفسش

.بود ستادهیا شیرو به رو بلوط

...صالیاز است پر

...ت شکستن را نداشتنجرا کی چیانقدر بد بود که ه... بود يسکوت بد... را کنار زد  شیموها ونداد

کنم؟ کاریچ دیحاال من با: دیبه شجاعت بلوط که پرس یگل باز

...یچیه: داد وگفت رونیب نینفسش را سنگ... انقدر که ... انقدرکه هزار تکه شده بود ... شکست بزرگ خورده بود کیاعتمادش  در

؟یچیه: با بهت گفت بلوط

...ت تا اخر عمرم بهت ش ش شک داشته باشم ت ت خوامینم: وگفت دیکش یقینفس عم ونداد

...حبس شد نهینفسش در س... لحظه قلبش نزد کی بلوط

.خوردندیصورتش سر م يمهابا رو یب شیاشکها... بغضش بدتر شکست .... بود جهینت یحفظ تسلطش ب يتالشش برا تمام

...انداخته بود  نییسرش را پا ونداد

...دادیم حیتوض دیبا

من وتو بدرد هم ... حق با تو بود... يکه ادامه بد کردمیمجبورت م دینبا... میدادیبا هم ادامه م دیاز اولشم نّ نّ نبا: مله اش افزودان ج به

...میخورینم

نگا ه  نیا... کدام را مقطع نگفت چیچرا ه ادیز یاز راحت.... چرا مقطع نگفت کردیجمالت را راحت به زبان اورد که بلوط فکر م نیا انقدر

...دار بود دیمقطع تشد يگوشش دنبال نجوا... خواستیحالت و بدون لبخند محو را نم یصورت ب نیا... خواستیسرد را نم ییکهربا

...خواستیرا نم یرحم یهمه ب نیا

حرف اخرته؟ نیا: را پاك کرد وگفت شیاشکها بلوط

.سرش را به عالمت مثبت تکان داد ونداد

....بود  ستادهیا بلوط
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چ  ؟يکارو کرد نیچرا با م م من ا... که دو دو دوستش دارم شک داشته باشم یتا اخر عمر به کس خوامینم: وگفت دیرا کش شیموها ونداد

؟يکرد نکارویچ چرا با جفتمون ا

من ... من من: اد رد شد وگفتوند يامدند اما از جلو یو از چشمش فرود م کردندیم یهرچند باز نا فرمان... را باز پاك کرد شیاشکها بلوط

... خواستمینم نویهرگز ا: شد وگفت رهیزده وسرخش خ خی يدرچشمها... یاعتماد بش ینخواستم به من ب

...برو بلوط: وگفت دیکش یقینفس عم ونداد

...میادامه بد میتونیمن وتو نم: مکث گفت با

 دیلحظه از ذهنش گذشت با کی دیشا...  ياجبار ییجدا يازدواج اجبار. زدیچه راحت دوجانبه حرف م...را داشت  نیانگار توقع ا بلوط

...! بلوط نبود گفتی، که اگر م دینتوانست بگو... اما نگفت... میببخش و اجازه بده با هم ادامه بد کنمیخواهش م دیبگو دیبا...  دیببخش دیبگو

...یخوشبخت باش... یتو بگ یباشه هرچ: وگفت دیاتاقش چرخ تبه سم

.سمت تلفن رفت به

.داد هیرساند و به ان تک يواریخودش را به د ونداد

.کردیرا م نیماش کیکه طلب  دیشن یبلوط را م يصدا

.گذراندیامشب را انجا م حانیکه ر دانستیمادرش بود که در تهران ساکن بود و م يهم منزل دختر خاله  ادرس

و مانتو  ختیساك ر کیرا هم داخل  نهیا زیم لیوسا... ختینبودند داخلش رهم  یلیرا که خ شیرا برداشت و تمام لباس ها چمدانش

...دیوشلوارش را پوش

...کرد دیرژ لبش هم پاك شده بود ان را هم تجد... کرد شیرا ارا شیچشمها... کرم زد یکم

.عطر زد. دیکش یقیعم نفس

.دیپوش یخی یشلوار ل داشت و یاش هم خوان ینفت یاب يکه با مانتو يساتن سورمه ا يروسر کی

.فرش خانه به پا کرد يرا هم که تا به حال پا نزده بود را هم رو دشیسف يها یکتان

.در ان نداشت ییجا گرید... اسما به نام او بود اما رسما  دیخانه شا نیا... نداشت يادیز زیچ

...سوخته  ییقاب البالو کی... د برده بود قابش کرده بو روزیونداد را هم که د يتابلو... را برداشت زیچ همه

.امد رونیاتاق ب از

.نشسته بود نیزم يرو ونداد

.تکان هم نخورد یحت دنشید با

ارزش  دوارمیام... من به توه يادگاری نیا: گفت یاز هر بغض و لرزش یخال یبا لحن... که کمتر در خود سراغ داشت یدر کمال ارامش بلوط

...کرد وحلقه اش را دراورد  یکثم... باشه رو وارید يرو نکهیا

.کردیفقط نگاهش م يدر ناباور.... ردیبلند نشد که بگ ونداد

.ونداد گذاشت يزانو يقاب گذاشت و هر دو را جلو ي شهیش يرا رو دشیوسف فیظر يحلقه  بلوط

برم باشه؟ یم مبا خود يادگاریمن از طرف تو  نمیا: را برداشت وگفت ینارنج يو قورباغه  دیچرخ انویسمت پ به
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.نگفت يزیچ ونداد

...خوب: زد وگفت يزنگ بلوط لبخند يصدا با

....اش یخانگ ينمایو س يد يال ا ونیزیشکل تلو لیمستط ییرایپذ.... خانه شان... خانه اش. به اطراف انداخت ینگاه يسر سر

 يتر در انتها یبود و ست مبل رسم ونیزیتلو يد جلوچرك بو یوصورت یوزرشک اهیاز س یبیکه پارچه اش ترک يال مانند یراحت يها مبل

.شده بود دهیهال به صورت گرد چ

.اپن قرار داشتند ریهم درست ز یدوازده نفره به رنگ همان ست رسم ينهار خور زیم

 ونیزیتلو يباال روایو باال به د نییوقاب نقش بسته بود به صورت نا مرتب پا ریافتاب گردان که نصفه نصفه در چهار تصو يمزرعه  کی

.شده بود ختهیاو

نصب شده  واریبه د دیرسیتر به نظر م لیمهمان در نظر گرفته شده بود و شک ییرایپذ يکه انگار برا یتابلو فرش هم با فاصله در قسمت دو

.بود

...احافظخد... و وقت دادگاه ومشخص کن خیتار: گفت یخشک يبا صدا... خانه شان را دوست داشت...  دیکش یقیعم اه

.دیبه مشام ونداد رس حشیعطر خنک وسرد و مل يبو... کنارش رد شد از

 حیتوض... ! انصاف چقدر راحت رفت  یب... یراحت نیبه هم... رفت ... دیقاب چک يامد رو نییپا شیدو قطره اشک از چشمها..... بسته شد در

...رفت که ... و رفت  دیاو نبخش... داد 

که با هم  یلحظات.. که با بلوط داشت یخاطرات...  کردیچشمش عبور م يتمام خاطراتش مثل برق وباد ازجلو.. .را بسته بود شیچشمها

....گذرانده بودند

...دیکوب واریبار سرش را از پشت به د چند

...برده بود يادین ززما دیشا يکار فیهمه ظر نیبا ا... ساعت و دوساعت نبود کیروز دو روز و  کیکار ... خودش نگاه کرد ریتصو به

...چقدر.... زمان گذاشته بود  شیچقدر برا... او را بکشد رینشست تا تصو یم یچقدر پشت صندل بلوط

. گرفت شیراه پله را پ... امدیاسانسور باال ن.... ازخانه خارج شد... همسرش برود دادیاجازه م دینبا... وقت شب  نیا... امد یباال نم نفسش

....شودیم داریب یال مهم نبود که بخاطر سرعتش کسدران ساعت شب اص

.خواب بود داریسرا

....دیایدنبالش ب دیفکر کرد که با ریچقدر د... بلوط نبود... ماتش برد... دیبه کوچه دو...  زدینفس م نفس

... ! بلوط رفته بود.... خاموش بودندچراغ ها . بود یکو چه خال. ورزشکار بود اما نفس کم اورده بود.... دیدو کیتنگ وتار يسر کوچه  تا

...چرا گذاشت برود

... چراقبول نکرد... رفتیچرا نپذ... داد حیرا توض زیچطور اجازه داد بلوطش برود؟ او که همه چ کردیوفکر م رفتیراه م رانیو ح سردرگم

...دیچرا نفهم

بار دوم  يهم برا نیا. زدیها بلند بلند با خودش حرف م وانهید مثل... مثل تمام وجودش ساعت هفت صبح بود... و دل گرفته بود يابر هوا

دلش ... یچه عشق ستین ياعتماد یوقت گرید زدیم بیذهنش نه يسو کیببخش وباز گرد؟  دیرا داشت که بگو نیا يمگر رو گرید... 
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مگر چه  دیبخش یم... یستش داشته باشکه دو یبا کس یتوانستیرا که م یسراسر خوشبخت یزندگ... يازدست داد را زیهمه چ گرید گفتیم

؟ دادیمگر به بلوطش حق نم شد؟یاز او کم م يزیچ

از بلوط  يمعجزه وارانه ا يخواسته  نیچن توانستیمگر م گرید.... باز گرد دیبگو یخودخواه تیبا نها.... گفت برو یخودخواه تینها با

داشته باشد؟

او  کردیعمرا فکر م یکس...!  يابر ییشرت خانه و دم پا یبا ت. رفت یبود و راه م داریاالن باز دو صبح تا .... گذشت یمثل برق وباد م زمان

 دوتلخ به جا گذاشته بود که تا اب نیریچند ماه با بلوط بودن انقدر خاطرات ش نیا کردیوفکر م دیلرز یاز سرما م... استاد دانشگاه است  کی

...فراموش کند توانستینم

چرا قبول نکرد ان روزها بهم قول داده .... چرا قبول نکرد که ان روزها از او متنفر بود... داد حیتوض شیبرا....  دیوط درا که دست بل یعکس

.دانستینداشت نم... پس حق داشت ... با او باشد خواستیان روزها بلوطش نم.... بهم نداشته باشند يبودند کار

اش به ته خط  یکه زندگ دانستیوم دیلرز یم یر ساعت هفت صبح جمعه با لباس راحتدانست که مثل شکست خورده ها د یرا م نیا اما

...ستین شیبرا یراه برگشت چیوه... است دهیرس

حرف دلش  توانستینم یوقت دیبلوطش او را بخش... است رفتهیپذ دیچک سف کی يازدواج اجبار يکه برا دیفهم یوقت دیاو را بخش بلوطش

محکمه  لیثابت کرد که دال یبلوطش صداقتش را وقت...  دیشنیسو م کیصداها را از  یوقت دیبلوطش او را بخش... ..کند انیرا بدون مکث ب

 دیبخشیبزرگ بو د و م شهیهم... بلوطش.... امد و یبلوطش اعتماد داشت که بهنوش هم به خانه م... زد دروغ است ادیوفر دیپسند ش را شن

...!اما او

.باز کرد دیرا با کل در

شده؟ يطور: دیمتعجب پرس دنشیبا د داریسرا

.را نداد جوابش

.اسانسور شد سوار

.را نداشت نهیتماشا کردن به ا يرو

.بود قهیدق یهفت وس ساعت

.باز کرد دیرا با کل در

.کردیپخش م يزیانگ جانیو اهنگ ه دادینشان م ینرمش صبح گاه ونیزیتلو... روشن بود خانه

خواب؟ ایبود  ایرو نیا. ماتش برد... بلوط که در اشپزخانه بود  دنیبا دسرش را خم کرد  ونداد

...سالم: با مکث گفت دنشیبا د بلوط

.جوابش را نداد ونداد

...خاموش کن رشویز....  شهیحاضر م گهید قهیدو دق يچا:  بلوط

که بلوط حس کرد تک تک  دادیفشارش مانقدر به خودش . که ونداد دستش را گرفت و محکم درا غوشش گرفت شدیرد م شیجلو از

.داد یترق ترق صدا م شیاستخوان ها
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و خسته وخراب بود اما درا غوشش فرو رفته بود و مهم نبود که  دهیژول نکهیبا ا....  کردیعطرش را حس نم يبو نکهیبا ا... مهم نبود اما

!دیگریدرد م شیاستخوان ها

؟یرگشتب یك ك ک: به صورتش نگاه کرد وگفت ونداد

مگه رفته بودم؟: بلوط

.نگفت يزیچ ونداد

بار دومم باشه؟ نیبه حرفت گوش دادم که ا یمن ک:اش انداخت و گفت ینیبه ب ینیچ یفیبا اخم ظر بلوط

!بلوط بلوط نبود نینبود که اگر بود ا نیاز ا ریغ

؟یناراحت: زد و بلوط گفت يلبخند ونداد

....امروز خّ خّ خوشحال نب ب بودم يبه اندازه وقت  چیه: وگفت دیکش یقینفس عم ونداد

وگرنه سر ... دنبالم  يبرو خدا روشکر کن اومد... اژانس یکنسل.... برداشتم بتیده تومن از ج: را باال برد وگفت شیابرو يتا کی بلوط

...کردمیوتهت م

...خوشحال نشو یلیخ.... نجامیا میواسه خاطر بده: وبلوط گفت دیبلند خند ونداد

؟یچ: بارز گفت یبا حس هراس... دیرو لب ونداد ماس لبخند

...حاال نوبت توه... من بهت فرصت دادم... يفرصت بهم بدهکار هی:  بلوط

دوست دارم ... دوست دارم همه حسرتشو بخورن... خوب و اروم داشته باشم  یزندگ هیدوست دارم : و بلوط گفت دیکش ینفس راحت ونداد

 خوامیبا تو م: نوك پنجه رفت و اهسته گفت يبه سمت گوش چپش رو... دوست دارم خوشبخت بشم... زش سر ترههمه بگن شوهرش ا

...خوشبخت بشم

؟یگفت یچ... یدونیخوبه م: با اخم گفت ونداد

صبحونه؟ میبر: وگفت دیگونه اش را بوس....  نهیمزه اش به هم: کرد وگفت يخنده ا بلوط

...یگفت یچ: با غر گفت ونداد

....دوست دارم یلیفکر کن گفتم خ: بلوط

...یبرگشت یمرس: باز شد وگفت ششین ونداد

؟یبخش یمنو م: بلوط ارام گفت... سفت در اغوشش گرفت  دوباره

؟يکرد کاریمگه چ چ چ: وگفت دیبو کش ونداد

...یچیه: خودش را به او فشرد وگفت بلوط

باشه؟.... لش فکر کنمبه قب گهید خوامینم: زد وگفت يلبخند ونداد

باشه؟...  یکنیبه قبلش فکر نم گهیقول بده که د... باشه : بلوط

...ب ب باشه: ونداد

...يبر یمنو امروز م: نرم او گذاشت و بلوط گفت يموها يسرش را رو ونداد
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؟يشهرباز: کالمش امد وگفت انیتند م ونداد

...بود زایچ نیا يکه مسبب همه  یکیبه .... نمسر بز یکیدوست دارم به .... نه: وگفت دیخند بلوط

؟یک: ونداد

...سرخاك میبر: بلوط

؟یخاك ک: ونداد

: عاشقانه اتش بزند ، گفت يرا با بوسه ا شیلبها نکهیشد قبل از ا رهیوصبورش خ یپر از محبت و مهربان يچشمها ییبه رنگ کهربا بلوط

...! میباش مشترك داشته یزندگ هیکه مجبورمون کرد  یهمون کس

ستیدور ن يآرزو کی یزندگـ

ستیکور ن يجست و جو کی یزندگـ

ستیپروانه ن ي لهیدر پ ستنیز

ستیافسانه ن یکن زندگ یزندگ... 

مشترك ریغ یزندگ

ر. دیخورش

انیپا

پنج شنبه\20:32.بهمن 20

  92دي ماه : تاریخ انتشار
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