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فصل اول

.سازد یم جانیشوم که مرا دچار ه یم یگوناگون يکنم هنوز هم دچار احساس ها یر مکه به گذشته فک یوقت

موقع خارج شدن از منزل با . بروم ایثر دنیدرس خواندن به د يگرفته بودم برا میسرد بود تصم یلیبه خاطر دارم که آن روز هوا خ خوب

:مهران با خنده گفت. مهران برخورد کردم

!عجله؟ نیکجا با ا -

.درس بخونم یدارم کم میتو اصال درس نخوندم و حاال تصم یچند روزه به خاطر مهمون نیا ا،یثر يخونه  رمیدارم م -

.رسونمت یصبر کن م -

 دیکه طول کش يا هیچند ثان. و زنگ در را زدم دمیشال گردنم را باالتر کش. سرد آزارم داد يشدم هوا ادهیپ ایثر يدر خانه  يکه جلو یوقت

:دیفورا پرس. زد يلبخند ایمن ثر دنیبه محض د. بود یقرن يرا باز کند به اندازه  در ایثر

چطور بود؟ خوش گذشت؟ شبید -

پام  يرو گهیانقدر خسته شده بودم که د. هم که طبق معمول همه بودن لیمهران اومده بودن، از فام يایدوستا و همکالس شتریبد نبود، ب -

.بند نبودم

!شتخوش گذ یپس حساب -

.خوش گذشت یلیبه خود مهران خ ینه بابا من فقط کار کردم، ول -

:حرف کتابم را باز کردم و گفتم نیا با

.میکه اصال درس نخواندم الاقل االن بخون روزید م،یحرف بگذر نیاز ا -

:گفت دیرس یبه نظر نم یکه هنوز راض نیبه ادامه صحبت ندارم با ا یلیم گهید دیکه د ایثر

.میشروع کنباشه  -

 یاش نگاه م یکمان يکه هر وقت به ابروها یعسل یگرد و چشمان یخودم، با صورت يبود زرنگ و درسخوان هم قد و قواره  يدختر ایثر

کردم، ساعت  یبه ساعتم نگاه. میبود که مشغول بود یچند ساعت. افتادم یم یمیقد يبشقاب ها يخانم تو دیخورش ینقاش ادیکردم، 

:که گفتم پنج بود کینزد

.شده، بهتره زودتر برگردم خونه رمید گهید -

.و مادرش برگشتم خانه ایاز ثر یرا جمع کردم بعد از خداحافظ کتابم

غروب .زد  یمامان داشت جارو م دمیبه خانه که رس "نه؟یش یم نیزم يتا فردا رو یعنی". خوش حال شدم. دانه برف به صورتم خورد چند

تختم  يرو ياز عروسک ها یکی. تخت که پر از عروسک بود نشستم به اطرافم نگاه کردم يرو. گرفته بود يورروز جمعه بود و دلم بدج

. خنده ام گرفت. صافم صورتم را قاب گرفته بود یمشک يرنگ بود و موها یصورتم مهتاب. نگاه کردم نهیآ يتو مرا بغل کردم و به عکس

!شدم یروح سرگردان اشتباه گرفته م کیحتما با  تنم بود يبلند دیبود و من لباس سف کیاگر تار
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مهران به خودم  يآخر کارم بود که با صدا. شدم زمیم يگلدان رو یمشغول طراح. نشستم رمیتحر زیکردم و پشت م یرا دم اسب میموها

.آمدم

تو؟ امیب شهیچند لحظه کارت داشتم، م -

.تو ایب -

.يبرام انجام بد يکار هیخواستم  یم -

؟يکارچه  -

؟یکن یم سیرا برام پاك نو ينامه ادار نیا س،یخطم خوب ن یدون یتو که م -

.چرا که نه -

.ایدرست مثل کالس اول. بدتر گهیدانشگاه هم که د يندازن تو یهمه دستم م یشرکت حساب يتو. برام دردسر شده يخط بد، بدجور نیا -

.وقت بذار ربع هی يروز. میکن یکن، شبا با هم کار م نیخب تمر -

.کردم یکار رو م نیا دیبا نیآره حق با توئه، زودتر از ا -

:کردم گفتم یم سیکه نامه را پاکنو یحال در

.نشده ریهنوزم د -

:کرد و گفت یبرداشت به آن نگاه زیم يبود و طرحم را از رو ستادهیسرم ا يباال مهران

؟يعالقه دار یبه طراح یلیتو خ -

.یدون یخوب م نویآره، خودت که ا -

!حرف نداره شیو نقاش یکار طراح که،یرشته اش گراف. تو رو با دوستم آشنا کنم يخوا یم -

.درس بخونم یکنکور حساب يبرا دیهستم، با يامسال من سال آخر یول -

.زنم یبا مامان و بابا حرف م ره،یوقتتو بگ ادیبار ز هی يفکر نکنم هفته ا -

کدوم دوستت؟ -

.ایپور -

!حرفا باشه نیاهل ا ادیز ادینم ایه پورب -

.حرف نداره ،يدیاتفاقا کاراشو ند -

.باشه قبول -

:رفت گفت یم رونیاز اتاق ب یدر حال. را به دستش دادم سیپاك نو ينامه  و

.کنم یفردا در موردت باهاش صحبت م نیهم -

.میریاز بابا اجازه بگ دیاول با یول -

.و خوب بلدمبابا با من، من رگ خوابش -

.اتاقم پرتاب کردم يمچاله اش کردم و به سطل گوشه . داشت رادیا یلیخ. به طرحم انداختم یکه رفت نگاه مهران
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صبحانه خوردن به  يبرا. بود يروز کسل کننده ا میشنبه ها برا شهیهم. آمد یهنوز خوابم م. شدم داریمامان از خواب ب يبا صدا صبح

 یمامان که داشت به من نگاه م. کرد یم ینینشده بودم و چشمانم سنگ داریهنوز کامال ب. نشستم زیپشت م یصلگحو یآشپزخانه رفتم و با ب

:کرد گفت

!اومده يادیامروز برف ز. گرم کرده تو رو برسونه نویزودتر صبحونتو بخور بابا ماش ؟یمگه صورتتو نشست -

.به اتاقم رفتم تا حاضر بشوم. انه ام را تمام کردمصبح یو با خوش حال دینام برف خواب از سرم پر دنیشن با

که  یوقت. زدم رونیرا برداشتم و ب فمیگفت عجله کن ک یمامان که م يبا صدا. رنگ برف چشمم را زد دیاتاقم را کنار زدم و نور سف پرده

:شدم بابا گفت نیسوار ماش

!کنه دارتیب دیمدرسه رفتن با يم مامانت براهنوز ه ؟یبزرگ ش يخوا یم یپس ک! یروز نشد تو زود حاضر بش هی -

:شد گفت یکه سوار م یدر حال مهران

.لوس شده یحساب! گهید نهیدونه هم هی یکیدختر  -

!یستیکه تو لوس ن نینه ا -

:به من کرد و گفت ینگاه نهیآ ياز تو پدر

تو که سال آخرته، اون مهران هم که داره ! چنیپ یم گهیم ده يهنوز مثل بچه ها به پر و پا! مثال دلم خوشه که دختر و پسر بزرگ کردم -

؟يکه کاراتو خودت انجام بد يریبگ ادی دینبا. کنه یدانشگاه را تمام م

سر راه او را . بود ستادهیمنتظرم ا ایسر کوچه ثر. ستیکار را نکنم بابا دست بردار ن نیدانستم اگه ا یم. گفتن چشم موضوع را تمام کردم با

:سالم کرد و گفت. میکرد هم سوار

.سرده، ممنون یلیهوا خ -

.دخترم ستین یزحمت -

به به رنگ  یکه در تن بچه ها بود جلوه خاص یرنگ يژاکت ها و کاپشن ها. شده بود یدنیمدرسه د. میشد ادهیو پ ستادیمدرسه بابا ا کنار

 زیزده ل خی يقسمت ها يها هم رو یبعض. ختندیر یهم م يو روو برف به سر  دندیدو یبه دنبال هم م يعده ا. داد یمدرسه م اطیح دیسف

:کردم و گفتم ینگاه ایاز برف کنار پنجره را گوله کردم و به ثر يمقدار. میرفت اطیح شهگو. خوردند یم

.گذره یخوش م یلیاالن اون جا خ! توچال میرفت یم میبود لیکاش تعط -

.زارمیسرده، من از سرما ب یلینه خ -

.ارزششو داره یه هست، ولسرد ک -

کس سر کالس ازش  چیبود که ه یصادق يجبرمان آقا ریدب. میزنگ اول جبر داشت. نماند یجر و بحث باق يبرا یوقت گهیزده شد و د زنگ

ه کالس که او ب نیقبل از ا. بود تا کالس جبر هیشب شتریب حیزنگ کالس او به زنگ تفر. نداشت سیو تدر انیاصوال فن ب. برد یحساب نم

 يجد یلیو او خ دندیخند یبچه ها م. کرد یصادق ياز حرکات آقا دیمساله نوشت و شروع به تقل کیتخته رفت و  يپا هااز بچه  یکی دیایب

. وارد شد دیجد یلحظه در کالس باز شد و معلم نیکرد در هم یکرد مسئله را حل م یرا تکرار م یصادق يکه صدا و حرکت آقا یدر حال
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پرجذبه به  ینگاه دیمعلم جد. نشست شیتخته بود فورا برگشت و سر جا يکه پا يدختر سایپر! خشک شده بودند شانیهمه سر جا

:شاگردان انداخت و گفت

.منه يمنتقل شدند و از به بعد درس جبر شما به عهده  یلیبنا به دال یصادق يآقا. جبرتون هستم دیجد ریدب يمن محمد -

 نییو سرم را پا دمیترس. من ثابت شد يانداخت و سپس نگاهش رو يشد که دوباره به بچه ها نگاه تند یم دهیغر غر بچه ها شن يصدا

:به من اشاره کرد و گفت. انداختم

!شما -

بله؟ -

.خودم داشته باشم يخوام برا یم س،یدفتر کالس بنو يبچه ها رو از رو یبرگه اسام کی يرو -

را به  یاسام یوقت "!دمیجا د هیاونو  یمن به تازگ. داره ییآشنا يچه چهره ! بهیعج": ودم فکر کردمنوشتم با خ یرا م یکه اسام یحال در

حالت  يموزون داشت و موها یقدش متوسط بود و اندام. اش پشتم را لرزاند ییدانشجو نکیدستش دادم نگاه پرجذبه اش را از پشت ع

. بود ختهیاش ر یشانیپ يدارش به رو

:بهش داد و گفت یصدا کرد و مساله سخت یاسام ينفر را از رو کیو ته کالس رفت  به

!حل کن -

:به او کرد و گفت يغضب آلود ینگاه. کرد ینوشت و پاك م یگم کرده بود و مرتب م یرا حساب شیدست و پا چارهیب دختر

!ستایجا وا نیهم -

:دیکش ادیفر تیبا عصبان. امدندیمساله برن کدام از پس حل چیه یصدا کرد، ول یاسام يرا هم از رو گهینفر د چند

ن؟یخوند یم یچند ماهه چ نیپس ا -

 يمحمد يآقا. تخته رفت مساله را دست و پا شکسته حل کرد يداد و با عجز بلند شد و پا يدستم را فشار ایثر. را صدا کرد ایاسم ثر و

:به حل مساله انداخت و گفت ینگاه

!از اول شروع کنم دیبا. نیدار یفیکه معلومه کالس ضع طور که نیا. نیبرو بش س،یبد ن -

:کرد و گفت یبودند نگاه ستادهیهم که ا هیبه بق سپس

.نینیبش نیتون یشماها هم م -

کس هم جرات نفس  چیکرد و ه یصحبت م تیکرد و با قاطع یم انیساده ب یلیخ. نشستند و او شروع شروع به درس دادن کرد همه

گفت و فقط  یم يزیهر کس چ. بعد از رفتن او بحث در کالس باال گرفت. دندیکش یره زنگ زده شد همه نفس راحتباالخ. نداشت دنیکش

.ردک یم يبود که از او طرفدار ایثر

!میکن شتریتالشمونو ب شهیباعث م يریسخت گ نیهم ه،یمعلم خوب -

؟يفشار دادوقت بلند شدن چطور دست منو  ستین ادتیخودت ! شهیآدم قبض روح م یول -

.میریبگ ادیدرس رو خوب  نیا دیبا. میما امسال کنکور دار! یصادق يآقا شهینکنه م يریاگه سخت گ یدرسته، ول -

!گذاشتم یکالس نم نیرا به ا میداشت تا آخر سال پا یکالس نگه م ياگر من را جلو. نگران بودم یمن هنوز حساب یبود، ول ایبا ثر حق
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:کرد گفت یمامان که نگاهم م. مبل ولو شدم يسالم کردم و رو. خسته بودم یلیخ دمیبه خواه رس یروز وقت آن

.یرس یشده؟ ناراحت به نظر م یباز چ -

.خستم یلیخ ،یچیه -

:گذاشت گفت یم زیم يکه روزنامه اش را رو یبه صورتم کرد و در حال یامروز ناهار شرکت نمانده بود نگاه گهید يکه برخالف روزها بابا

!هزار دفعه نیبردار سر جاش بذار، ا لتویوسا -

به . ساعت حدود چهار بود که که کارم تمام شد. را انجام دادم فمیلباسم را عوض کردم بعد از ناهار تکال. را برداشتم و به اتاقم رفتم فمیک

:من گفت دنیبه محض د .خواند یبود و داشت کتاب م دهیمبل لم يرو. مهران از دانشگاه برگشته بود. رفتم منیاتاق نش

.کم نگرانه هیمامان هنوز  یبه درست نزنه، ول يقبول کرده که لطمه ا یبه شرط. مهشاد با بابا حرف زدم -

:بود گفت دهیمهران را از آشپزخانه شن يکه صحبت ها مامان

!جا نیا ادیب ایبهتره پور س،یرفتن مهشاد به اون خونه درست ن گم،یمن هنوز هم م -

 نانیمن به اون اطم ن؟ینگران هست یچ يشما برا ،یما در ثان! خونه ایتونم بهش بگم پاشو ب یحاال نم رفت،یمن اون به خاطر من پذمادر  -

کنم، درسته؟ یم یدوست ییبا چه آدما نیشناس یشما که منو خوب م. دادم ینم شنهادیطور نبود که کن اصال من بهش پ نیاگر ا. دارم یکاف

برادرت  ایخودت با من  سیرفتن اون جا به صالحت ن يدیمهشاد اگه د. بره یروز امتحان هیحاال . ادیبازم به نظرم درست نم یدونم، ول یم -

.بذار ونیدر م

!رم ینم س،یانقدرها هم مهم ن ه،یچه کار نیحاال که شما انقدر نگران -

:شد گفت یکه بلند م یدر حال مهران

وقت  ریتا د. قرار روز و ساعتو بذار فردا. میبا خودش صحبت کن میامروز وقت دارم بر. داختم زشتهمن رو ان. گهیکم خودتو لوس کن د -

.ارمیبهونه م هی ينبود یراض یبعد از جلسه اول اگه رفت. شرکتم

.زدم و بلند شدم يلبخند دمیصورت مامان د يرا تو تیلبخند رضا یوقت

ناگهان در مقابل . مهران زنگ زد و در باز شد. تر از ما بودند نییدو چهار راه پا بایتقر. نبوددور  ادیما ز ياز خانه . میمهران راه افتاد با

.انداختم نییکردم و سرم را پا یسالم مچهین. شروع به لرزش کرد میهول شده بودم و دست پا. ظاهر شد يمحمد يچشمانم آقا

:زد و گفت يکرد لبخند یکه به من نگاه م یحال در

.دییبفرما -

.شود پشت سرشان به راه افتادم یم کیکه به طناب دار نزد یجلو رفتند و من مثل محکوم يمحمد يو آقا مهران

.به خودم اومدم دینیبنش دییگفت بفرما یکه م يمحمد يآقا يکرده بودو با صدا خیتمام بدنم . دمیشن یضربان قلبم را م يصدا

.دمیگرفت از پشت سرم شن یم یشوخ را به زیبود و همه چ یطونیکه پسر ش ایپور يصدا

شب  دمیکه فکر کردم د یکم! دو برادر بودند؟ یتضاد اخالق نیدو تا با ا نیپس ا. فکر کردم يمحمد يو آقا ایخودم به شباهت پور با

بلند  ش،یه راه پنه راه پس داشتم ن گرید. خودم کردم یهم حضور داشته در دلم هر چه ناسزا بود نثار کودن يمحمد يمهران آقا یمهمان

:زد و گفت یلبخند مخصوص ایپور. کردم مسال ایشدم به پور
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!بار خوشبختم نیصدم يخب برا -

:به برادرش کرد و ادامه داد يسپس اشاره ا و

.کنم یم یتر شما را به هم معرف یاالن خصوص یول ،يدید یحتما پدرام رو تو شب مهمون -

.میهم آشنا شد با يا گهید يجا یاز مهمون ریما به غ -

:گفت دیرا د اینگاه متعجب مهران و پور یوقت و

!کالس جبر من هستن دیجد ياز شاگردا یکی شونیا -

خنگ  یلیمن خ دمیافتادم فهم یشب مهمان ادی یوقت یهمه شاگرد من را به خاطر دارد، ول نیا انیکردم که از م نیدلم هوشش را تحس در

.دارم فیتشر

:گفت دیخند یکه م یدر حال مهران

!نگفت يزیچطور مهشاد به من چ. دونستم ینم! جدا؟ -

!دوست شما هستن شونیدونستم ا ینکه تا حاال خودم هم نم يا يبرا -

 یاگه اشکال یتون یم. شانس بهت رو آورده س،یخب حاال مهم ن! هوش نیواقعا که بنازم به ا ؟يبود دهیپدرام رو ند یتو شب مهمون یعنی -

.يریاز پدرام جون کمک بگ یداشتجبر هم  يتو

.کنم ینم یکوتاه يکار چیطوره، من از ه نیهم -

 یو آماده خداحافظ میبعد از رفتن پدرام ما قرار روز و ساعت را گذاشت. میصحبت کن میبلند شد و رفت تا ما راحت تر بتوان یبا عذرخواه و

:وارد شد و گفت يچا ینیس کیکه پدرام با  میشد

!آوردم يتازه چا ؟يزود نیبه ا -

.باشه واسه بعد م،یحرفا ندار نیما که با هم از ا. کار دارم یلیممنون پدرام جون من، خ -

:شد به طرفش برگشتم و گفتم نشیو تا مهران سوار ماش دمیکش یجا گرفتم نفس راحت نیماش يو تو میکرد یخداحافظ یوقت

هم داره؟ یبرادر معلم ایپور یچرا به من نگفت -

!يریبگ ادی ینقاش يخوا یداشت؟ تو م یبه تو چه ربط نیخب ا -

.حرصم را خارج کردم یقیبرگرداندم و با نفس عم شهیرا به سمت ش میحرص رو با

.کنم یدرس خواندن وقت تلف م يزد که به جا یکه سرم داد م دمید یرا م ایمرتب کابوس پور شب

.داشت هیبق يسوال برا يخودش جا نیشدم که ا داریبکند ب میکه مامان صدا نیزودتر از ا شهیروز برخالف هم آن

 یکنم، ول فیتعر شیاتفاق افتاده بود را برا میبرا روزیکه د يزیخواست تمام چ یدلم م یلیخ. سر کوچه منتظرم بود ایهر روز ثر مثل

.گذاشت یم انمیخانوادگ یگرفتم به حساب دوست یدرس جبر م ينمره را هم تو نیطاقت آوردم چون اگه بهتر

که از در مدرسه  دمیاز دور پدرام را د. میو مشغول حرف زدن شد میستادیا بالیکنار تور وال. نبود روزیاز برف د يمدرسه اثر اطیح يتو

.مینشو دهیبردم که د گهید یو به سمت دمیرا کش ایدست ثر. شود یوارد م

؟یکن یم نیچته؟ چرا همچ -
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.اومد يمحمد يآقا -

.میباهاش بگذرون دیتا آخر سال هم با! که، معلمه ستیجن ن -

.تونم باهاش رابطه برقرار کنم یدونم چرا نم ینم یآره، ول -

!؟یمگه قراره باهاش رابطه برقرار کن طونیش -

.درآمد غشیکردم که ج ایثر يحواله بازو یمشت دمیخند یکه م یحال در

***

مهران که به خاطر کالس من . ناهار را به سرعت خوردم. شنبه قرار بود به خانه شان بروم روز پنج.  دمیپدرام را ند گهیآخر هفته د تا

:مهران گفت. میدیرس عیسر یلیخلوت بود و خ ابانیخ. زودتر اومده بود حاضر شد که من را برساند

.دنبالت امیم گهیدو ساعت د -

.باشه، خدافظ -

:که گفت دمیرا شن شیصدا فونیاز پشت آ. زدم زنگ

.دییبفرما -

:من گفت دنیبا د ایپور

تو؟ ومدیمهران چرا ن -

.دنبالم ادیدوباره م. رفت یم دیکار داشت با ییجا -

ن؟یهم دار یقبل يشما کارا. میخب بهتره شروع کن -

.اوردمیمتأسفانه ن یدارم، ول -

.کنم یشروع م هینداره، من از پا یاشکال -

:زنم گفت یمن لبخند م دید یو وقت دیکش یو بعد هم چند خط متوال صحبت کرد یدر مورد طراح یکم ابتدا

!کنه یکار مسخره چقدر کمکت م نیهم ینیب یبعدا م. هیدیمف نیشدن دستت تمر يقو يبرا یول اد،یبه نظرت مسخره ب دیشا -

:خانه انداختم و گفتم واریر و دبه د یبعد از اتمام کالس نگاه. قدر کار برام لذت بخش بود که اصال متوجه گذشت زمان نشدم آن

نم؟یتونم کارهاتونو بب یم -

.البته -

.داد یبه محض ورود ما بلند شد و جواب سالمم را با مهربان. کرد یداخل اتاق پدرام نشسته بود و داشت مطالعه م. را باز کرد یدر اتاق و

 یزن. فرق داشت هیبا بق یکیتنها . آوردم یکه من ازشان سردرنمدرهم و برهم داشت  يطرح ها شتریب یاتاق محشر بود، ول يتو يتابلوها

.در دست انیگر يزد، با پسر بچه ا یدار که چشمانش با آدم حرف م هیپوش

:کرد گفت یکه نگاهم م یدر حال پدرام
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!تابلو خوشتون اومده نیکه از ا نیمثل ا -

!س گهید زهیچ هی نیا یول بان،یهمه ز -

:زد گفت یند مکه لبخ یدر حال ایپور

!یباش قهیکردم انقدر بد سل یفکر نم -

کردند و من که متوجه علت  دنیتوجه به من شروع به خند یهر دوشان ب یکه بهم برخورده بود به صورت آن دو نگاه کردم، ول یحال در

:مان آمد و گفتبار پدرام هم همراه نیا. برگشتم منیکه شدم به اتاق نش يریاز تحق يبا دلخور. خنده آن ها نشدم

.يبه درست هم توجه نشون بد يعالقه مند یطور که به نقاش نیهم دوارمیام -

 لیوقتا به دل یبرم، هر چند گاه یلذت م یکل امیبرم يمن هر وقت که از عهده حل مساله ا. هم هست نیریش یول ه،یدرس مشکل یاضیر -

!رمیگ ینم ینمرات جالب یدقت یب

:گفت ایپور

.یبزن یحرف نیهمچ هیهم  دیم بااز ترس معل -

.دادم موینه، واقعا نظر شخص -

.دوختم ایکرد و نگاهم را به پور خیدستم . چشمم به پدرام و نگاه پرجذبه اش افتاد نیح نیدر هم -

:گفت پدرام

؟یستین یرسه جز شاگرد زرنگ یطور که به نظر م نیا -

.جزو زرنگام یول ستم،ینه درسته، اول ن -

درس جبر ثلث اولت چند شد؟نمره  -

!پونزده -

نمره؟ نیو باالتر -

!فدهیه -

.نیدار یفیکالس ضع -

از  یباال بودن، ول یلیهر چند از نظر معلومات خ. نداشت یخوب انیکسل کننده بود، اصال هم طرز ب یلیکالسش خ. بود یصادق يآقا ریتقص -

.بود ینظر معلم بودن ناش

کردم که ناگهان با خنده  دیرا تقل یصادق يو ناخودآگاه صدا و حرکات آقا یصادق يآقا يدادن کارها حیتوضشروع کردم به  نیح نیهم در

.ختیر یتازه داشت ترسم م. زدم یفکر حرف م یب شهیهم. کرده بودم يچه خراب کار يوا. به خودم آمدم ایپور

:گفت دیخند یکه هنوز از حرکت من م ایپور

؟یکن دیلپدرامم تق يصدا یتون یم -

:سوخت گفتم یکه از التهاب م ییو گونه ها یشرمندگ با

.هستند یخوب یلیخ ریدب يمحمد يآقا -
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:شماتت بار به برادرش انداخت و گفت ینگاه پدرام

.ل شما باشهما دینمره با نیبار باالتر نیا. يبذار ونیبا من در م یجبر داشت يتو یاگر اشکال يایبه منزل ما م يدوست دارم حاال که دار -

شنبه حتما  نیفکر بودم که ا نیمن در ا یمشغول صحبت شد، ول ایمهران آمد داخل و با پور. داد یزنگ در نشان از آمدن مهران م يصدا

دوست داشتم زودتر به . شدم یدو برادر با مهران نم يآن قدر ذهنم مشفول بود که اصال متوجه حرف ها. نوبت من است که درس بپرسد

مهران من را کنار در . کردم یخداحافظ عیرا جمع کردم و سر لمیبه محض بلند شدن مهران با عجله وسا. وم تا درس را شروع کنمخانه بر

.دیآ یکار دارد بعد م یکرد و گفت که کم ادهیپ

 میتنها دختر عمو الین عمو ژبه طرفشان رفتم با عمو و ز یبا خوشحال. عمو مهمانمان هستند يکه وارد خانه شدم متوجه شدم خانواده  نیهم

.کردم به مهران هم عالقه دارد یبود که من حس م يدختر سرزنده ا الیژ. کردم یاحوالپرس

:تختم نشست و گفت يرو. میبه اتاقم رفت الیژ همراه

پس مهران کجاس؟ -

.کار داشت یکم اد،یم -

 الیمهران وارد اتاق شد و ژ. میبه در به خود آمد يضربه ا يبا صدا .میکرد و در مورد درس و مدرسه صحبت کرد یدور و بر اتاقم نگاه به

:مهران رو به من گفت. زد يکه مرتب است، لبخند نیانداخت و بعد از مطمئن شدن از ا نهیبه سمت آ یبا عجله نگاه

چطور بود؟ ،یخب نگفت -

.خوب بود -

رفتارش چطور بود؟ -

.باشه يکرد جد یم یسع یلیخ. خوب بود -

کرد و  ینم شیحال اگه آرا نیصورتش نبود، با ا يتو یبیع چیقد بلند و بلوند که ه يدختر. انداخت ینگاه الیبه ژ. نزد یحرف گرید هرانم

. در سکوت گذشت یکم. قرار بدهد ریدانست چه کار کند و چه بپوشد که همه را تحت تأث یخوب م. نداشت، جذاب نبود يقدر لوند نیا

:زده باشم گفتم یکه حرف نیا يبرا

ن؟یبچه ها با برنامه کوه موافق -

:نگاهم کرد و گفت یبا خوش حال مهران

!هیعال -

:زد گفت یبرق م یکه چشمانش از خوش حال یدر حال الیژ

.میصبح زود بر میجا بمون نیکنم امشب ا یصحبت م نایمن با بابا ا -

:کنم گفتم یکه ماس مال نیا يبرا. توانستم آدم بشوم ینم. کرده بوددردسر درست  میبرا یدهن گشادم که امروز کل نیبه ا لعنت

!گذره یکه خوش نم ییسه تا گه،ید يهفته  يبرا میبذار -

:گفت مهران

.کنم یم فشیزنم رد یهفته وقت بخواد؟ االن من به چند تا از دوستام زنگ م هیکه  میچه کار کن میخوا یمگه م -
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:زد و گفت يلبخند الیژ

!وقت دوستات دخترن؟اون  -

:مرموزانه جواب داد مهران

!نیفهم یفردا م -

.رونیبگذارد از اتاق زد ب شتریسوال ب يبرا ییکه جا نیبدون ا و

دوستاش دخترن؟ یکن یفکر م -

.فکرشم نکن س،یحرفا ن نیاصال مهران اهل ا -

!دیرس یمرموز به نظر م یلیخ -

. کنه تیخواست ما رو اذ یم -

دوم فصل

 يمهران چوب ها. میدیپوش یگرم يو لباس ها میصبح زود بلند شد. ما ماندند يبا عمو و بابا حرف زده بود و آن ها شب را خانه  مهران

موضوع  نیا یول م،یهمراه یبا چه کسان دیمهران هنوز حاضر نبود به ما بگو. میسوار شد یگذاشت و همگ نیرا برداشته و در ماش یاسک

:من پشت نشستم و گفتم. از دست داده بود الیژ يرا برا تشیاهم

.نکنه دارمیب یکس اد،یخوابم م یلیخ -

که  الیبه ژ. میمانده بود برس یلیهنوز خ. شدم داریخنده از خواب ب يسر راه با با صدا. بود که خوابم برد امدهیدر ن نگیاز پارک نیماش هنوز

.چشمانم باز نشده بودهنوز درست . دمیکش ازهیکردم و خم یکنارم بود نگاه

؟يشد داریباالخره ب -

.سالم کردم یافتاد و با کج خلق يبا تعجب چشمم به دو برادر محمد. همه به طرفم برگشتند الیحرف ژ نیا با

:کرد گفت یم یمهران رانندگ يکه امکان داشت بلند کرد و رو به پدرام که جا ییضبط را تا جا يصدا ایپور

معلم؟ حاال اجازه هست آقا -

:به صورتم کرد و گفت ینگاه نهیبدون جواب به او از آ پدرام

!نیخسته بود یلیکه خ نیمثل ا -

.یلیبله، خ -

 یدفعه تا مطمئن نشوم با چه کسان نیا. برد یلذت م یلیکردن من خ رینمک از غافلگ یمهران ب. را به سمت جاده برگرداندم کیرو

 يرو الیکش دار ژ يخنده ها يصدا. بودم یمن هنوز عصبان یبردند، ول یگردش لذت م نیو از ا دندیخند یهمه م. روم ینم ییهمراهم جا

:داشت گفت یبرم وهیم لونیکه از نا یالمهران در ح. اعصابم بود

؟يومدیهنوز سر حال ن -



فرانک مرادي کاربر انجمن نودهشتیا  –قسمت                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣

:که دو برادر بشنوند رو به مهران گفتم نیبدون ا آهسته

!واقعا که نا؟یچرا با ا -

؟یناراحت یشده؟ تو از چ یحاال مگه چ -

 یحق به جانبش حال من را حساب افهیفردا سر کالسش با آن ق. نخوانده بودم زیچ چیه. جواب دادن دوباره به سمت پنجره برگشتم بدون

.گرفت یم

.میشد ادهیپ. را که پارك کرد نیماش. میدیو باالخره رس میباال رفت يتند بیش از

.میریبگ طیتا بل دیستیجا با نیرا برداشتند و به ما گفتند هم شانیاسک يچوب ها ایو پور مهران

:کردم و گفتم یها نگاه یبه تله اسک. زدم ینم یهنوز کسل بودم و حرف من

!چقدر هوا سرده -

.همه جا را پوشانده بود یظیسرد بود و مه غل یلیخ هوا

:و گفت دیرس مهران

.میبچه ها بر -

.میشد نیسوار تله کاب یبعد از مدت. میو ما کنارش رفت ستادهیا نیصف تله کاب يتو ایپور

.دندید یپسرها پشت ما نشسته بودند و ما را نم. پشت به پشت هم داشت یصندل فیرد دو

. نگاه کردم میپا ریبه ز. دستم گذاشته بود يزده اش را تو خیو دست  دیترس یم الیژ. شد يبعد برام عاد یرفت، ول جیسرم گ یکم اول

.بود ییبایمنظره ز یلیخ. کردن بودند یر حال اسکمردم د

نگاهم را . دادند یدست تکان م مانیبرا. متوجهشان شدم الیمن با اشاره سر ژ. آمد دو پسر نشسته بودند یکه پشت سرما م ینیتله کاب در

از آن ها  یکی. کرد یرو به رو اشاره م او به. به طرفش برگشتم الیبرگرداندم و دوباره به اطرافم نگاه کردم که دوباره با فشار دست ژ

 ينتونستم جلو گهید میبه پهلو الیمضحک آن ها خنده ام گرفته بود که با سقلمه دوباره ژ افهیق دنیاز د. آورد یدرم یبانمک يشکلک ها

:مهران و پدرام برگشتند و مهران گفت. خنده اش بلند شده بود يهم صدا الیژ. رمیخنده ام را بگ

ن؟یخند یم یچ يبرا -

:میو گفت میخودمان را جمع و جور کرد یکم

.یچیه -

 گریمهران د. را وحشت گرفت شیخنده ام قطع شد و جا. که متوجه موضوع شده بود نیمثل ا. سرخ شده بود تیصورتش از عصبان پدرام

.امدیدرن الیاز من و ژ ییصدا گرید. به من انداخت يپدرام نگاه بد یدنبال موضوع را نگرفت، ول

:آهسته در گوشم گفت الیژ. جرات نگا کردن به پدرام را نداشتم. میشد ادهیو پ میدیبعد رس ستگاهیا به

!انیدارن دنبال ما م. شدن ادهیدو تا پسرا هم پ -

.میکم داشت نویهم -

:مهران رو به من گفت. میگرم خورد ییو چا میرفت یرستوران به
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!يدیخند یم یبه چ ینگفت -

:و گفت دیبه دادم رس الیژ! داشت؟ آقا بزرگ یچه ربط نیگفت؟ به ا یم یوسط چ نیا گرید نیا. شده بود رهیصورتم خبه  پدرام

.میدیمن جوك گفتم خند -

.میخب به ما هم بگو بخند -

به ما چشم  رهید و خما را انتخاب کرده بودن يرو به رو زیهم اون دو تا پسر دست بردار نبودند و م یدست پاچه شده بود، از طرف الیژ

 نیکردند که با وجود سه پسر همراهمان همچ ینم دایجسارت را پ نیا میدیخند یاگه به آن ها نم م،یمقصر خودمان بود. دوخته بودند

.دنشان بدهن يرفتار

:شد گفت یبلند م زیکه از پشت م یدر حال پدرام

.میگفتن ما هم بشنو یهمون اول بلند مکنن از  فیاگه قرار بود تعر س،ین یکردن فیکه تعر یهر جوک -

.کردم یرا حس م میگونه ها یحرارت بدنم و داغ یدادم، ول رونیرا ب نفسم

:رو به مهران گفت ایپور. میآمد رونیرستوران ب از

.بخورن بهشون خوش بگذره زیبرفا ل يرو یسه تا هم کم نیا م،یکن یاسک یکم میتا ما بر ایب -

 يبلندتر يما کرد و با صدا يبه صورت ها یدوباره نگاه! بانمک است یلیکرد خ یفکر م. دیمزه بلند بلند خند یب یشوخ نیبعد هم با ا و

:و ادامه داد دیخند

!میگرد یحاال چرا بهتون برخورد؟ زود برم -

.و از ما دور شد دیرا گفت و دست مهران را کش نیا

هم که بدتر از من دلخور  الیژ. بودم ياز دست مهران کفر یحساب. تنها گذاشته بودندما را با پدرام عصا قورت داده . میرا کم داشت نیهم

:رو به پدرام گفت. بود

ن؟یچرا شما باهاشون نرفت -

.رفتم یباهاشون نم اوردمیهم م مویاسک يمن اگه چوبا. نکردن شما رو تنها گذاشتن یاونا هم کار درست -

در . انداخت یلبخند من به پشتش نگاه دنیپدرام با د. از فکرم صورتم را گرفت یلبخند پت و پهنو  "!نگفتم آقا بزرگه؟": دلم گفتم يتو

رو به . میرا کم داشت نیهم يوا. به ما کرد و به سمت آن دو تا رفت يدوباره نگاه بد. آمدند رونیلحظه آن دو تا پسر از رستوران ب نیهم

:مگفت الیژ

!اشون نشه؟حاال با هم دعو. دمیخند یم دینبا -

!مضحک بود افشونیق ه؟یما چ ریتقص -

.به پا نشه يخدا کنه شر -

.کنه یداره صحبت م يعاد یلینترس، خ -

 یو ما را کم اوردیما ن يمزاحم ما نشدند و خودش اصال به رو گهیبه آن دو تا گفت که د یدانم چ ینم. صحبت برگشت یبعد از کم پدرام

.میاندخت یو به دور و اطراف خود نگاه میدیکش یس راحتبعد از رفتن او نف. آزاد گذاشت
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سرحال آمدم و با  یکم دنشانیبا د. کردند یم يچند گروه هم داشتند برف باز. خوردند یم زیبرفا ل يآورده بودند و رو کیها الست یلیخ

. دمیبرف ها غلت يرو. ز پشت سر هلم دادا الینشستم که ژ یبیسراش يباال دنیدو یبعد از کل. دنیو دو يبه برف باز میشروع کرد الیژ

:گفتم  الیخودم را تکاندم و به ژ ستادمیسر پا ا یوقت

!یناغافل میداشت -

!گهیحاال د -

:کنارم آمد و گفت به

!چقدر بد عنقه گه؟ید هیک نیاه، ا -

.یلیآره خ -

:پدرام ادامه دادم يبا صدا و

.ستین یکردن فیکه تعر یهر جوک -

.مونه یلما ممثل آقا مع -

دارم  یستیو من باهاش رودروا رمونهیدونه دب یکه م نیبا ا. ارهیکفرمو درم یمهران گاه نیا! جبرمونه ریواقعا معلمه دب ؟یدون یمگه نم -

.سر کالسشو نداره دنیکس جرات نفس کش چیه! چقدر سر کالس بداخالقه یدون یتو که نم. بازم باهاشون قرار گذاشت

!چقدر عذاب آوره! تو يدار یب شانسعج ؟یگیراست م -

.طوره نیهم -

داشت  یکرد؟ از ک یجا چه کار م نیا نیا ،يوا. نفسم را حبس کردم و به عقب برگشتم. دمیرا پشت سرم شن يسرفه ا يصدا ناگهان

.میهر دومان ساکت شد. داد یرا گوش م میحرفا

.تا سرد نشده دیبخور. چسبه یم يداغ گرفتم گفتم بعد از برف باز يرکاکائویبراتون ش -

 نیمثل ا. زد يلبخند. شد رهیمکث کرد و به چشمانم خ یرا به دستم بدهد کم وانیخواست ل یکه م یوقت. کردم و از دستش گرفتم تشکر

.شد مانیبعد پش یول د،یبگو يزیچ هیخواست  یکه م

.از داخلش جعبه خرما را درآوردم. ام را از پشتم درآوردم کوله

.میهمه رو بخور ومدهیتا مهران ن بهتره -

. میبه خنده افتاد الیاز کار ژ. همه را به دهانش گذاشت کهویمشت برداشت و  کی الیژ یبرداشت، ول یکیپدرام . رو تعارف کردم خرماها

:گذاشتم و گفتم يجعبه را کنار

!خودم يبرا نمیا -

.که سر من کاله رفت نیمثل ا -

!نیبردار نیتون یبازم م نینرفت یچون مثل برادرم اسک -

:گفت الیشد که ژ رهیبرف ها نشست و به دوردست خ يکنارم رو پدرام

.گردن یکه دارن دنبال ما م نیمثل ا! باالخره اومدن -
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:و گفتم ختمیدهانم ر يخرما تو یعجله مشت با

.عجله کرد دیبا -

:کوله ام جا داد و گفت يپدرام جعبه خرماها را تو. شدم یتم خفه مداش. فتمیو باعث شد که به سرفه ب دیپر میخرماها به گلو ینیریش

.پنهونش کنم يتا خودتو خفه نکرد -

:از دهانم خارج کردم و گفتم یکی یکیخرماها را  هسته

!شن هیتنب دیحاال که خرجشون رو از ما سوا کردن با. سیاز خرما ن يخبر گهید -

.دست تکان داد شانیو برا که از انتظار خسته شده بود بلند شد الیژ

.دنیکش یکردنمون زحمت م دایپ يکم برا هیالاقل  ؟ياه، چرا لو داد -

:کنار دستم گفت لونینا يهسته خرماها تو دنیمهران با د. و مهران به سمتمان برگشتند ایپور

!نیدخل خرماها رو هم که آورد -

نه مهشاد خانم؟! نه حتما سهم ما رو هم کنار گذاشتن؟ -

.میسهم شما رو هم کنار بذار دینبود با ادمونیاصال  میخوردن بود زیمشغول ل یلیچون خ -

!ریطوره پس بگ نیحاال که ا -

خنده ام  الیژ افهیاز ق. الیصورت ژ يدادم و درست خورد تو یجا خال. را که در دستش بود به سمتم پرتاب کرد یحرف گوله برف نیبا ا و

 یمهران در حال. رفتم الیو من هم چند گلوله درست کردم و به کمک ژ دیدرست کرد و به دنبال مهران دو يا به سرعت گلوله الیژ. گرفت

:تگف دیدو یکه م

.به دادم برس ایپور! نفر؟ هیچند نفر به  -

:به سمت من نشانه گرفت و گفت ایپور

!خوره یبار حتما م نیا یاون دفعه نخورد، ول -

.دیخند یما م يها افهیبود به ق ستادهیپدرام ا. دستم را به سمتش پرتاب کردم  يتو ي رهیذخ يوله هاگ دمیدو یکه م یدر حال من

:را باال برد و گفت شیکشمکش مهران دست ها یاز کل بعد

!میتسل -

:گفت یبا خوش حال الیژ

!میآخ جون ما برد -

:زد گفت یصورتش را کنار م يرو يکه موها یدر حال ایپور

!؟ياز دو تا دختر شکست خورد يودز نیبه ا -

:گلوله را به سمتش نشانه گرفتم و گفتم هی فورا

؟ینوش جون کن يدوس دار گهید یکی -

!مینه جون خودم، منم تسل -
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.شده بود سیتمام بدنم خ. میولو شد نیزم يرو

:کرد و گفت ینگاه میبه سر تا پا پدرام

!سر کالس يایب یفکر نکنم بتون تیوضع نیبا ا -

منم  يبه خاطر انتقام از حرف ها. ارمیخواست فردا سر کالسش کم ب یدلم نم چیه. به دلم افتاد یبیدلشوره عج. چقدر ضد حال بود يوا

.مساله ها را حل کنم دیشده فردا من با

:رو به همه کرد و گفت مهران

م؟یبر ادهیرو پ يبعد ستگاهیناهار زوده، چطوره تا ا ياالن که برا -

.باشه  یهمه برف کار درست نیکنم با ا ینمفکر  -

".شهیحالم داره بد م گهیخونه د میخدا کنه فقط زودتر بر. داره یاحساس عقل کل یلیخ! حرف زد نیاه، باز ا"

.سیاصال خطرناك ن م،یاتفاقا ما رفت -

.میبرو نییشد که پا نیبر ا میبحث تصم یبا کل باالخره

.میکرد یمن و دو برادر در کنار هم حرکت م. هران قرار گرفتحرکت کرد و کنار م يبه تند الیژ

"!ادیخوشم م یلیکه خ نینه ا"

:خسته شد و گفت ایپور میکه رفت میک

.نیریبگ ادیاز اون دو تا ! ن؟یکوه اومد یچ يبرا ستیمعلوم ن. رهیحوصله آدم سر م! نیریآروم راه م یلیشما دو تا خ -

.نیخورد افتاد زم زیما ل يپا يجلو ایبدهم که که پور زدم و خواستم جوابش را يپورخند

تکاند  یکه خودش را م یدر حال. رفت یاونکه از رو نم یول م،یدیبلند بهش خند "!یاز خود راض يکه چقدر دلم خنک شد پسره  يوا"

:گفت

!داره ییها انیراه رفتن چه ز واشی نینیکار رو کردم که بب نیا -

.ينشون بد يزیخواد به ما چ یبرو نم. من دارم یچه برادر مهربون -

.از ما دور شد دیخند یطور که م نیاو هم و

دندون  یول دم،یشالم را باالتر کش. کردم دنیسردم شده بود، شروع به لرز یحساب میشدن لباس ها سیو خ يکه به خاطر برف باز من

.خورد یمرتب به هم م میها

.کاپشن منو تنت کن ایب ده؟یت مبرف غلت زدنا کار دست ينگفتم اون رو -

.نمونده يا گهید زیچ. تونم تحمل کنم ینه ممنون، م -

.نمیبب یکالسم خال يدوست ندارم جاتو تو. يممکنه سرما بخور یول -

هم  يزیتازه چ. نبود يکالس خبر يتو يو جذبه  یاز خشک. به صورتش نگاه کردم "خواد دستم بندازه؟ یوسط؟ م نیا گهیم یچ نیا"

 نیا اد،یمن که ازش بدم م گم؟یم یمن دارم با خودم چ"! بهتر بود يطور نیچقدر ا. ستیدانستم چ یکردم که نم یصورتش حس م يتو

".بشم یزود احساسات دیکه من نبا یمعن یب ي جمله هیبا . زوده یلیحرفا برام خ
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تمام  گهید میدیرس يبعد ستگاهیبه ا یوقت. و مهران رساندم الیبه پدرام بدهم خودم را به ژ یکه جواب نیبدون ا. را تند کردم میها قدم

 نیسوار تله کاب عیسر. به برگشتن گرفتند میتصم دندیهم که حال خراب من را د هیبق. نداشتم یاصال حال خوش. زده بود خی میاستخون ها

که سوار بشوند کسل  نیبدون ا هیرد و بقرا روشن ک نیماش يشدم و مهران بخار نیسوار ماش عیسر دنیمن به محض رس. میشد یبرگشت

:را باز کردم و گفتم نیدر ماش. زده بودند هیتک نیاز به هم خوردن برنامه شان به ماش

.خوابم یم یمنم کم نیتا شماها برگرد. شمیمن هم دارم کم کم گرم م ن،یناهار بخور نیشما بر. خوبم گهیاالن د ن،یشما ناراحت نباش -

:کرد و گفت به من ینگاه مهران

.میریگ یم يزیچ هیراه هم  يخونه تو میگرد یبرم. ده یبدون تو که ناهار به ما مزه نم -

.میخانه شد یشدند و راه نیسوار ماش همه

جعبه خرماها همه  دنیبا د. آن ها رو درآوردم به همه تعارف کردم. خرماها افتادم ادیمن . کردند و خسته بودند یم یاحساس گرسنگ همه

کرد،  یدرد م یسرم کم. میخورد نیماش يتو. گرفت چیهمه ساندو ينگه داشت و برا یفروش چیساندو هی يپدرام جلو. خنده افتادند به

زدند، و مامان و زن عمو هم مشغول حرف زدن  یعمو و بابا داشتند چرت بعد از ظهرشان را م میدیبه خانه رس یوقت. بهتر شده بودم یول

:ما افتاد مامان گفتتا چشمشون به . بودند

ن؟یچرا مثل لشگر شکست خورده شد ه؟یچ -

!دردونتم سرما خورده زیفکر کنم عز م،یخسته ا یلیخ -

ن؟یآره مهشاد؟ نگفتم مواظب باش -

.میکم لرزم گرفت و زودتر برگشت هینه،  -

.استراحت کن یقرص بخور و کم هی ییتو هم بعد چا. زمیداغ براتون بر يچا هیمنم  نیخب، تا لباساتون رو عوض کن یلیخ -

کتاب جبرم را باز  "گرفته؟. چرا تمام فکرم". شد یفکر پدرام از سرم خارج نم. آمد یاتاقم رفتم اصال خوابم نم ياستراحت تو يبرا یوقت

.فردا آماده کنم يگرفتم خودم را برا میکردم و تصم

***

پدرام با چهره . بشود بتمیآن قدر نبود که باعث غ یکر،د ول یدرد م یالبته سرم کمکامل سر کالس حاضر شدم؛  یآن روز با آمادگ يفردا

برخالف توقع همه شروع به  یرا صدا کند، ول یکیدوباره کالس ساکت شده بود و همه منتظر بودند که . به کالس آمد روزیمتفاوت با د

.همه را راحت کرد الیخ دیدرس جد ادند. درس دادن کرد

به صورتم چشم دوخته  ایثر. بلند شدم شیاسمم بدون تشو دنیبا شن. تخته انداخت بعد هم اسمم را صدا کرد يدرس گچ را پا تمام شدن با

.را راحت کردم  الشیخ يبا لبخند یبود ون گرانم بود، ول

.صورتش بود يتو تیاز رضا يلبخند. شدم رهیشروع به حل کردن کردم و بعد از حل بهش خ. دمیکش یقیدادن سوال نفس عم با

:به سمتم برگشت و گفت یبا خوش حال ایثر. کالس که زده شد زنگ
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!نیکارت حرف نداشت، آفر -

.زمیعز یمرس -

 یاصال حال خوش گریکالس ماندم دو زنگ د يو تو حیزنگ تفر. شده بود و بهش استخوان درد هم اضافه شده بود ادتریز یلیخ سردردم

در  ينخورم، که جلو نیدستم را گرفته بود تا زم ایموقع رفتن به خانه آن قدر حالم بد بود که ثر. دمیچیپ ینداشتم و از درد به خودم م

:مدرسه پدرام چشمش به من افتاد و گفت

؟یشده خانم رسول يزیچ -

"!همه کنف بشم يجلو یحساب ومدیکه امروز بدش نم نیخواد حالمو بپرسه؟ ا یم یچ یعنیحاال "

!کنم سرما خوردم یفکر م. کنه یاستخونام درد م یکم س،ین يزینه چ -

.براتون مشکله يجور نیدنبالتون، ا انیب رنیتا با منزلتون تماس بگ نیبهتره صبر کن -

.رمیخودم تا خونه م س،ین یمهم زیچ -

.و به راهم ادامه دادم ستادمیدرآوردم و صاف ا ایکه دست از سرم بردارد دستم را از دست ثر نیا يبرا و

:که از رفتار من تعجب کرده بود گفت ایثر

؟يصحبت کرد يمحمد يچرا انقدر بد با آقا! دهیرفتارا از تو بع نیمهشاد ا -

!نگفتم يزیمن که چ -

.نزد یحرف گهیبه صورتم کرد د ینگاه ایثر

سوم فصل

.دیبه دکتر ببرد، که همان موقع مهران رسمن را  دیایحال من خراب است به بابا زنگ زد که هرچه زودتر ب دیکه د یخانه وقت در

شده؟ یچ -

.سرما خوردم يکار دستم داده؟ بدجور روزید يفکر کنم برف باز -

!ینیجوجه ماش يا -

!مرد جهان نیتر يبابا قو -

.دکتر میدنبالت بر امیحاال زودتر پاشو حاضر شو بابا تو شرکت بهم گفت ب. شم ینم ضیفوت مر هیالاقل با  -

 ینم دهیدر وضع من د ياز بهبود ياثر یچند روز گذشت، ول. استراحت کنم دیگرفتم و با یسخت نیمن گفت که آنژ نهیپس از معا دکتر

 یمامان و بابا در کمال ناراحت. خوردن غذا نداشتم يبرا ییتمام بدنم را گرفته بود و اشتها یشد و نه تنها بهتر نشده بودم، بلکه ضعف کل

منتظر جواب  یهم من را به دکتر برد و همگ گهیبابا چند بار د. آمد یاز دستشان بر نم يبه روزم بودند و کار روز نشد فیشاهد ضع

مشخص شد که  شمیدر آزما. از درس ها عقب افتاده بودم یپنج شنبه شده بود و من چند روز را به مدرسه نرفته بودم و کل. میبود شیآزما
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 یم میجا يکه تو نیهم نداشتم به محض ا یحرکت چیبرام خطر دارد؛ هر چند که اصال حس ه تیلفعا وگرفتم و دکتر گفت حرکت  رقانی

.گرفتم یم جهینشستم سرگ

که مبتال نشود وارد اتاقم نشده  نیا يبرا یآمده بود، ول دنمیچند بار به د ایثر. گذشت و من مفهوم زمان را از دست داده بودم یم روزها

من  یضیکه او باعث مر نیمثل ا. دانم چرا از دست پدرام هنوز ناراحت بودم ینم. دندیحالم را پرس یتلفن ایو پورگفت پدرام  یمهران م. بود

.کردم یصورتم را حس م يو گرما دیدو یصورتم م يزد خون تو یشده باشد، هر وقت مهران حرفش را م

.اولم يگشتم سر جا یدوباره برم یول رها،یدب هیمثل بق ستیریکردم که او هم دب یخودم را قانع م بارها

کرد که به اتاقم  دایاجازه پ الیآمدند ژ دنمیها که به د نیبار عمو ا نیا. گذراندم یگذشته، داشتم دوران نقاهتم را م میضیاز مر يهفته ا سه

 شیه روز جمعه چند هفته پبه صورتش نگاه کردم که صحبت رو ب يدرآمده، با شاد یرا داشتم که از ممنوع المالقات يریحکم اس. دیایب

:گفت وکشاند 

!وقت هوش رفتن به توچال به سرت بزنه چیفکر نکنم ه گهیشد، د یعجب گردش -

.خوش هم گذشت نمیب یکنم م یبه اون روزا فکر م یهمه دردسرا وقت نیبا ا -

!بدعنق بود یمک کیپدرام  ینبودن، ول يبد يبچه ها ؟يدیرو ند ایاز اون روز پدرام و پور گهید یراست -

.دمشیند گهیاز اون روز به بعد د یول دمش،یمدرسه د يتو. اون روز با من کالس داشت يفردا -

:گفت الیژ. کردم فیتعر شیآن روز را برا يبعد همه ماجرا و

.دیما رو شن يحرفا ياون روز همه  دیشا! یاز خود راض يحقش بود پسره . يحرف زد يباهاش اون طور يکرد يخوب کار -

.کنم یفکر رو م نیآره منم ا -

رفتم  یکه راه م یوقت. رفتم اطیبه ح يهوا خور يچند بار هم برا. گشت یبرم میشد و کم کم اشتها یروز حالم بهتر از روز قبل م هر

و مامان مانعم چون هنوز کامل خوب نشده بودم بابا  یکنم، ول ییمایداد و دوست داشتم ساعت ها راهپ یبه من دست م يندیاحساس خوشا

 يمهران برا. ردیعقب افتاده معلم سرخانه بگ يجبران درس ها يگرفته بود برا میبابا تصم. عقب افتاده بودم یلیاز درس ها خ. شدند یم

 یزبان هم خود مهران کمکم م. را که دوست پدرام بود یهم معلم یمیدرس ش يکرد و برا شنهادیپدرام را پ کیزیدرس جبر و مثلثات و ف

ردش  يتوانستم برا یکه م يبود و تنها بهانه ا یکاف دمشید یمدرسه م يهمان تو. سرخانه ام بشود منبودم پدرام معل یمن اصال راض. ردک

.ختیمهران بود که کاسه و کوزه من را به هم ر نیباز هم ا یاش بود، ول يریبه بابا بگم سخگ

.اون قبول نکنه دیتازه شا! کنه؟ سیو اون تدر نیا يبره خونه  یالک هفتیراه م يفکر کرد. نمونه س ریدب! دلت بخواد یلیخ -

!ولش کن نویمهران باهاش صحبت کن، ا. ینیب یم جشویحاال آخر سال نت. که نشد بهونه يریسختگ -

.مجبور شدم ینبودم ول یکه راض نیبا ا. زند یما حرف اول و آخر را بابا م يخونه  ياست، تو نیهم شهیهم

.ما يخانه  دیایجلسه ب نیاول يرفتم و قرار بود که او برا یهنوز مدرسه نم. منت قبول کرده بود یاو صحبت کرده بود و او هم با کل با مهران

 یکردم، ول یگرفته با او سالم و احوال پرس یبا صورت. کش پشتم سفت بستم هیرا هم با  میموها. دمیلباس ساده پوش کی شهیهم مثل

 میکه تا کجا خواند نیا دنیرا باز کرد و بعد از پرس کمیزینشست و کتاب ف میرو به رو. دیرس یخوش حال به نظر م یلیبرخالف من او خ

 یکردم از آن نم یداد تا حل کنم و تا حل نم یمساله م کیزد و  یهم م یداد مثال یکه درس م يهر نکته ا. دادن کرد حیشروع به توض
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بدون . متوجه زمان نبودم. بود یکارش عال ي جهیحق با بابا بود، نت. بودم یرفت که عصبان ادمیو  از هم باز شد میکم کم اخم ها. گذشت

.شد دایپ ییچا ینیمهران با س يو کله  سرکردم که  یداشتم مساله حل م یخستگ

.ریبهش سخت نگ ادیز شیضیبخاطر مر یلوسه، ول یفقط کم. سین یشاگرد تنبل! نیخسته نباش -

"!محل یهوامو داشته باشه؟ خروس ب ایخواد منو خراب کنه  یاالن م نیا"

.هیبراشون کاف کیزیف يبرا گهیجلسه د هی. رهیگ یم ادیهم خوب  یلیاتفاقا خ -

؟يشد؟ صحبت کرد یچ یمیمعلم ش -

.ادیآره قبول کرده، م -

.کرد و رفت یخداحافظ شیچا دنیبعد از نوش و

. دوستانم و معلم ها تنگ شده بود يدلم برا. فردا قرار بود بروم مدرسه از

:آورد و گفت ایکتاب از طرف پور هی میبروم مدرسه مهران برا شیرا که قرار بود فردا یشب

.که قولشو بهت داده بوده نیمثل ا. داد بدم بهت نویا دم،یرو امروز دانشکده د ایپور -

!جونم یممنون داداش ،يوا -

!زیبرو انقدر زبون نر -

 یلیخ. کردم یرا نگاه م شیطرح ها یکی یکی یبا خوشحال. يتا حرفه ا يبود، از مبتد یاصول طراح. تختم يرو دمیاقم و پرات يتو رفتم

.تکه کاغذ تا شده افتاد کیچشمم به  شیاز صفحه ها یکیوسط . قشنگ بود

"!باشه ایپور یطراح دیحتما با"

.بود ختهیصورتم ر يرو میو موها نییاچشمم افتاد به عکس خودم که سرم را انداخته بودم پ کهوی

"ده؟یعکسو کش نیا ایپور یعنیکنه؟  یجا چه کار م نیا نیا يوا"

که  يبعد يگرفتم دفعه  میتصم. عکس را دوباره همان طور تا کردم و وسط صفحه قرار دادم. کردم یکار درك نم نیرا از ا ایپور منظور

 یم ینیداشت چشمانم سنگ گرید. نمیو عکس العملش را بب دمیانمود کنم که عکس را ندو يکتاب را بهش پس بدهم و طور دمیرا د ایپور

.دم تا صبح سرحال به مدرسه برمیخواب یم دیکرد، با

***

.و من را بغل کرد دیپر یبا خوش حال. بود ایکه به سراغم آمد ثر یکس نیاول. آن روز من را مدرسه رساند يپدر فردا

.منو بخندونه کیزینبود که سر زنگ ف یکس گهید. چقدر کالس ساکت بود يته که مدرسه نبودچند هف نیا یدون ینم -

!يمن راحت بود ياز دست وز وزا گه،یخوبه د -

:گفت دنمیزبانمون بود که با د ریدب یمیخانم فه. میزنگ اول زبان داشت. میحرف زد یکم. از دوستانم دورم حلقه زدند گریتا د چند

!ینش ضیمر هگید دوارمیام -

.ممنون -
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.کرد دیداد و شروع به دادن درس جد حیمقدار از جلسه قبل توض کی سپس

:نشست و گفت اطیح يسکو يکنارم رو ایثر حیتفر زنگ

شد؟ یچ ،يریبگ یقرار بود معلم خصوص -

.هم قراره صحبت کنه یمیش يکرده و برا دایبابا پ ویکیو جبر و مثلثات  کیزیف يبرا -

ست؟ه یخب ک -

.مهرانه يدونم، از دوستا ینم -

:به صورتم کرد و با لبخند گفت ینگاه ایثر

؟یگیم یآخه واسه چ یدروغ بگ یتون یخب تو که نم! دختر یزن یمشکوك م -

پس همه . کنم فیتعر یکی يخواست برا یدلم م یلیخودمم هم خ. شدند یگفتم همه متوجه م یگفت، من هر وقت دروغ م یراست م ایثر

کردم فیرا تعر زیچ

!جالبه شده، مثل داستانا یلیخ -

مامان نگاه نگرانش را . آرام به اتافش رفت یلیبعد از شام هم خ. کرد ینم يپرخور شهیمثل هم گریشام مهران ساکت نشسته بود و د موقع

:من متوجه شدم گفت دید یوقت. به در دوخت

؟یحاال چ یتوئه، ول یضیکردم به خاطر مر یدونم چش شده، اول فکر م ینم -

 يجور نیکاش هم نیکن یاون وقت آرزو م شهیسرحال م گهیچند روز د. کارش ای ادهیدرساش ز ایخب ! یزن یمامان جونم چه حرفا م -

.موند یساکت م

.ذاشت یمهران هر چقدر هم که ناراحت بود از غذاش کم نم -

خوبه مامان خانم؟. چش شده نمیزنم بب یباهاش حرف م رمیمن االن مغصه داره؟  نمیا. کنه زونیرا م کلشیخواد ه یخب حتما م -

.بکشم رونیزبونش ب ریبرو، من که نتونستم از ز -

.در فکر بود یلیخ. در اتاق مهران ضربه زدم و وارد شدم به

!ساکت باشه میداداش نمینب ه؟یچ -

.شهیدرست م ه،یمشکل کار هی -

!رم ینم رونیاز اتاقت ب یتا نگ. ينبود يطور نیوقت ا چیه یلو ،یداشت ادیمشکال ز نیتو که از ا -

.باهات صحبت کنم يخواستم خوب که شد یخودم م! مهشاد يا لهیپرپ یلیخ -

که  نیخواست بدون ا یم. خواست از انتخابش مطمئن بشود یم. بفهمد یکه دوست ندارد هنوز کس نیگفت و ا الیاز عالقه اش به ژ مهران

.خواست یکار از من کمک م نیا يبا او رفت و آمد کند و برا ترشیبفهمد ب الیژ

"!گرفت یو مسخره م یرو به شوخ زیاون که همه چ! داداشم عاشق شده ،یآخ"

:گفت دیرا د نیتا بناگوشم باز شد و مهران که ا شمیفکر ن نیا با

!يبچه ا یلینزن، تو هنوز خ یموضوع به مامانم حرف نیاز ا. پاشو برو -
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.هیخوب یلیدختر خ الیبه نظرم ژ. خب خوش حال شدم ؟یشیناراحت م یچ يابر -

.زوده یلیازدواج خ يحاال برا. بشناسمش شتریخوام ب یم. فکرمو مشغول کرده یلیخ یول ستم،یعاشقش ن ه؟یچ یدون یم -

تازه فکر کنم اونم از تو بدش  .کنم یکمکت م یخب چون برادرم یول ن،یجور نیپسرا همشون هم ؟يتو آب نمک نگهش دار يخوا یم -

!ادینم

؟يدیاز کجا فهم -

.از رفتاراش -

.زنم یمطمئن بشم خودم با بابا و مامان حرف م یوقت. نزن یحرف یخوبه، فعال به کس -

:زدم و گفتم يلبخند. آمدم مامان نگران نگاهم کرد رونیاتاق مهران که ب از

.شهیخوب م گهیچند روز د ه،یمشکل کار! ست؟ین يزینگفتم چ -

.که متوجه دروغم نشود به اتاقم پناه بردم نیا يبرا و

اتاقم را مرتب کردم  یکم. دیایکرده بود به خونه مان ب یرا که پدرام معرف یقرار بود آن روز معلم. به خونه آمدم عیشنبه بود و من سر سه

 تینها یب يدختر يشدم و با باز شدن در با تعجب با چهره زنگ در به سرعت بلند  يبا صدا. و بعد تا آمدنش مشغول درس خوندن شدم

:زد و رو به من و مامان گفت يلبخند. شدم ورو به ر بایز

.هستم ينور -

که شروع به درس دادن کرد  یوقت. داشت بایز یکلیالغر بود و ه. بلندتر است یلیکنارم قرار گرفت متوجه شدم که قدش از من خ یوقت

که  یوقت. شد یهم به لبت داشت که محو نم یآرام و ساده بود و لبخند نمک. داد یم حیدرست مثل پدرام توض. تعجب من دو چندان شد

 ياز من بزرگ تر است و در همان دانشکده ا یمتوجه شدم چند سال شیصحبت ها نیدر ب. صحبت کرد یکم مندرس دادنش تمام شد با 

.خواند یخواند که پدرام درس م یدرس م

که شماره تلفنش را  یدر حال. متوجه شدم نامزد دارد شیحرف ها يپدرام و او را کشف کنم که از ال به ال نیب ياو بودم رابطه کنجک یلیخ

:گذاشت گفت یم ارمیدر اخت

.ریاومد باهام تماس بگ شیپ یاگه مشکل ه،یکاف گهیجلسه د هی -

 دهیکه اسم نامزدش را نپرس نیبود؟ از ا یچه احساس گهید نیا. گرفت يبعد رفتن او دلم بدجور. کرد و رفت یکردم و ان خداحافظ تشکر

از  یلیاو خ. داشتم یکردم و بد حال یام تعجب م یتاب یاز ب. به من نداشت یهم اسم نامزدش ربط یبودم و از طرف مانیپش يبودم بدجور

 دیبا یخوشگل نیبه ا ينقدر مغرور است و با داشتن نامزد نیپدرام ا ستیخود ن یب! خانم به تمام معنا هیکرده تر بود؛  لیو تحص باتریمن ز

هر چه . کرد یسرد رفتار م شهیانداخت و هم یکالس نم يدخترها نینگاه هم به خوشگل تر مین هی یسر کالس حت. طور باشد نیهم ا

که معرف بودن پدرام که  نیع اموضو نیمهم تر ان،یو طرز ب سشانیروش تدر. شد یم لیتبد نیقی هحدسم ب شتریکردم ب یفکر م شتریب

.ندارم یاجیبه اظهار نظرت احت دیخواست به من بگو یم یعنیکرد  یرا معرف بایدختر ز نیا یهمه همکالس نیا نیدر ب

.رفتم میکردم و به سراغ کارها یفکرم را از هر چه فکر خال. شده بودم من یباف الیخ چه



فرانک مرادي کاربر انجمن نودهشتیا  –قسمت                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٤

به . بهش رفتم يچشم غره ا. زد میدار به رو یمعن يلبخند. کنارم بود ایثر. کرد میصدا. دمیمدرسه پدرام را د اطیآن روز در ح يفردا

.سمت پدرام رفتم

.سالم -

؟يبود یچطور بود؟ راض يسالم، خانم نور -

.دادن یم حیتوض یعال. بودن یخانم خوب یلیخ -

ن؟یجدا؟ امروز منزل هست -

.بله -

.احافظخد. امیصورت امروز به منزلتون م نیدر ا -

.خداحافظ -

:کنارم آمد و گفت ایثر

!دیرس یخوش حال به نظر م یلیچه کار داشت؟ خ -

.خونمون ادیقرار گذاشت ب -

!خوند یکبکش خروس م يبدجور ره،یتو گ شیفکر کنم گلوش پ -

کردم کبکش  فیتعر دید یوقت کرده ازم در موردش سوال کرد، یمن معرف یمیش يکه برا یمعلم. برو بابا دلت خوشه، آقا نامزد داره -

.خروس خوند

؟یکن یم یشوخ! نه -

.باور کن -

.کردم فیتعر يخانم نور يو حرف ها روزیاز د شیبرا و

.شه، به نظر من که به تو عالفه داره ینم لیکه دل نیا -

.هم نساز لطفا عهیکم چرت و پرت بگو، شا -

.شهیبهت ثابت م -

:بهش کردم و گفتم ینگاه. بودمهران خانه  دمیبه خانه رس یوقت

!يزود اومد -

.نشد لیکالسم امروز تشک -

.رسه یم واریآدم تنبل از در و د يبرا گه،یخوبه د -

هنره؟ من هم  يفکر کرد. يگرد یمدرسه و برم يریفقط م ،یزن ینم دیو سف اهیتو خونه که دست به س. که فعال ترم یکی ياز تو -

!هم سر کار رمیدانشگاه م

باشه  لیدانشگاه رو هم که رسما تعط. یزن یسر و کله همکارات م يتو ای یکن یم يباز وتریکامپ يپا ایسر کار ! یواقعا خسته نباش دم،ید -

.تره نیسنگ
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.ذاشتن یبه الالت م یلیتازه همه ل ،يدیو خواب يماه خورد هیخوبه  ؟ینیبه من بب یلیروز تعط هی یتون ینم -

:از دست ما سر رفته بود گفت حوصله اش گریکه د مامان

 يزودتر بخون عصر يهم دار یمهشاد اگه درس. نیناهارتون رو بخور نیایزودتر ب ن؟یچیهم نپ يذره به پر و پا هی نیتون یشما دو تا نم -

.عمو يخونه  میر یم ادیبابا ب

.خونمون ادیمدرسه قرار گذاشت ب اطیح يتو يمحمد يامروز آقا -

.ادیشرکت هم قراره ب ياز شرکا گهید یکیشه رفت  یعمو هم نم يخونه  -

.مونم یخب، من تو خونه م دیشما بر -

.بشه ریشب ممکنه د ،یتنها تو خونه بمون سیدرست ن -

:گفت مهران

.ادیزودتر ب گمیزنم م یمن زنگ م اد؟یب یمگه قراره چه ساعت -

.منم گفتم آره يبه من گفت خونه ا دم،ینپرس -

.زنم یه خونشون زنگ ماالن ب نیهم -

.ناهار به مامان کمک کردم زیم دنیمن هم در چ. به طرف تلفن رفت مهران

.عمو يخونه  میکه بر میایقرار شد تو رو ببرم اون جا از همون جا هم به دنبالت م. خونه بود يشانس آورد -

. جوابم را داد یتفاوت یسالم کردم و با ب. بود ستادهیدر ا يجلو ایکه زنگ را زدم پور نیبعد از ا. کرد و خودش رفت ادهیمن را پ مهران

:بلند شد و گفت دیمن را د یسالن نشسته بود وقت يپدرام تو

.تا من برگردم ننیبنش دییبفرما. نیخوش اومد -

:من را انتخاب کرد و گفت يمبل رو به رو ایپور. و او به اتاقش رفت نشستم

.شه شناخت یصورتتو نم گهید! يالغر شدچقدر  دمتیچند وقته که ند نیتو ا -

"االن؟ افشیکنه با اون ق یداره منو مسخره م نیا"

:مبل جا به جا شدم و گفتم يرو یکم معذب

د؟یقیانقدر دق شهیشما هم -

.شدم یطور نبود که نقاش نم نیاگه ا -

:نگاه به ما کرد و گفت کیو  دیپدرام رس نیح نیهم در

؟یکارت برس به يبر سیبهتر ن ایپور -

:گفت تیبرداشت و با عصبان زیم يکتابم را از رو. نشست شیمبل بلند شد و پدرام جا ياز رو یلیم یبا ب ایپور

خب از کجا شروع کنم؟ -

!نیدونم شما تا کجا درس داد ینم -
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مساله اشتباه  کی يتو. دادن حیضشروع کرد به تو شهیبرداشت و مثل هم زیم يمتوجه شد که کتاب جبر دستش است خودکار را از رو تازه

.انداختم نیو من ناراحت خودکار را زم دیکش ادیسرم فر تیکردم که با عصبان یکوچک

"!امروز چشه؟ با نامزدش دعواش شده به من چه؟ نیا"

:به ما انداخت و گفت ینگاه. پدرام شده بود به سالن برگشت يکه متوجه صدا ایپور

؟جا چه خبره نیمعلومه ا چیه -

.پدرام هم بلند شد و اتاق را ترك کرد. برادرش از من عذر خواست يبه جا ایپر از اشک شده بود که پور چشمانم

داد زد؟ مگه اشتباه من چقدر بزرگ بود؟ يجور نیا یچ يبرا! دهیکس تا حاال سرم داد نکش چیه -

از . دیرس یصحبت آهسته شان به گوش م يصدا. ن نشسته بودمتنها در سال. کرد و به اتاق رفت یباز هم از طرفش از من عذرخواه ایپور

:که باعث دردسر شده بودم معذب بودم که پدرام دوباره به سالن برگشت و گفت نیا

.میعصب یامروز کم. دست خودم نبود. نداشتم نیخوام، قصد توه یمعذرت م -

داشتم کتاب  یوقت. کلمه هم متوجه نشدم هیبار من  نیا یرد، ولدوباره شروع به درس دادن ک میگو ینم يزیمن چ دیکه د نیبعد از ا و

:برگشت و گفت ایکردم دوباره پور یرا جمع م میها

؟ییایفردا م يبرا یراست -

.ستمیاگه مزاحم ن -

:گفت ایرفت که پور رونیباز کردن در ب يزنگ آمد و پدرام برا يصدا

نزن، قول؟ ینم حرفلطفا به مهرا. ریپدرام رو به دل نگ ياصال کارا -

.میو خارج شد میکرد یخوش و بش خداحافظ یو طبق معمول بعد از کم. تکون دادم که مهران و پدرام داخل شدند شیبرا يسر

مهران که . همه اش در فکر بودم نیماش يتو. نییرفت نه پا یکرده بود که نه باال م ریگ میگلو يتو يزیچ. نداشتم یراه اصال حال خوب در

:حالم شده بود گفتمتوجه 

شده؟ يزیچ ،يفکر يتو یلیخ -

.دمیکه مدت ها ذهنم را مشغول کرده بود را پرس یسوال نیبفهمد، به خاطر هم يزیخواستم مهران چ ینم

ستن؟یوقت خونه ن چیچرا ه يفکر بودم که آقا و خانوم محمد نیا يفقط تو ست،ین يزینه چ -

جا  نیبه خاطر کار و دانشگاه ا ایپدرام و پور یول ،يمحمد يآقا يتن شمال؟ به خاطر پروژه کارساله که رف هیکه حدود  يمگه خبر ندار -

.جاس نیهمش فکرش ا. براش سخته یلیمادرشون، خ چارهیب. انیهم اونا م یگاه رن،یم نایا یگاه یلیمواقع تعط. موندن

!سخته یلیحقم داره، خ -

 شهیمثل هم. بود دهیکه چقدر هم به خودش رس يوا. بود که به استقبالمان آمد الینفر ژ نیلاو. میبود دهیها رس نیعمو ا يبه خونه  گهید

 یحرف م يدر هر مورد. سوم پدر و عمو با خانمش دعوت بودند کیهم شر یفیشر يآقا. همه دور هم جمع بودند. شاد و خوش حال بود

من  دید یبود و وقت دهیکه تازه خر یروع کرد به صحبت در مورد لباسرفتم و طبق معمول ش الیظرف شستن به کمک ژ ربعد از شام د. زدند

:زنم گفت ینم یحرف
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؟يد ینم یتیدخترا به لباس اهم هیتو چرا مثل بق -

در بند مد  ادیز ه،یکاف ادیکه بهم ب نیهم. دوست دارم شتریرو ب یسادگ یبپوشم، ول کیدوس دارم لباس ش گرانیدم؟ منم مثل د یچرا نم -

.ستمین

!یشیباعث تمسخر م یلباس عهد بوق بپوش ياگر بخوا دن،یم تیاهم زایچ نیهمه به ا یول -

که  ادیاگر مد روز باشه و بهم ن فته،یوقت از مد نم چیه نیساده بوده که ا شهیمن هم يلباسا دم؟یتا حاال لباس عهد بوق پوش یمن ک -

.بدتره

.ادامه نداد گهیبه من انداخت و د یهیدر سفندارد نگاه عاقل ان دهیبحث با من فا دیکه د الیژ

من که به خاطر  ینگران. بودند یبچه ها ناراض يرا داده بودند و همه  یامتحان معرف يبرنامه . در مدرسه به پا بود ییروز بعد غوغا صبح

:و گفتم مامان گرفتم يرا جلو یامتحان يبرنامه  یبا ناراحت دمیکه به خانه رس یوقت. بود شترمیام ب یضیمر

!ندارم شویمن اصال آمادگ یشروع شد، ول یمعرف يامتحانا -

که  نیا ينکرد یسال کوتاه یتو هم که ط. هم که خوبه شیزمان بند. خواد ینم یآمادگ گهیکه د نیا. یدرس بخون یحساب دیفقط با -

.نداره ینگران گهید

!رمیگ یدلشوره م ادیهر وقت اسم امتحان م یدونم، ول یخودمم م -

.گذاشت زیم ينگاهم کرد و ناهارم را رو یبا مهربان شهیمثل هم مامان

:را جمع کردم و از مامان اجازه گرفتم، که مامان گفت لمیبعد از ناهار وسا. بروم ایبود به خانه پور قرار

.يایب یتون یبه خاطر امتحانا نم التیبگو که تا آخر تعط یبرو، ول -

. فرق داشت یکم شهیلحنش با هم یکرد، ول یدر را باز کرد و احوال پرس شهیمثل هم ایپور. ن مهران رفتمبار بدو نیکردم و ا یخداحافظ

کتاب را به طرفش  ارمیخودم ب يکه به رو نیبدون ا. افتادم یکتاب طراح ادی. نشستم و شروع به آموزش کرد یشگیهم یصندل يرو

و به من  دیرنگش پر کهویکتاب را برداشت و ورق زد و . شود دهیکتاب د بودم که به محض باز کردن شتهعکس را گذا يطور. گرفتم

مطمئن شدم از قصد  گرید. کتاب را بست و بلند شد من را ترك کرد. کردم یم یکه همه حواسم بهش بود طراح نیاعتنا با ا یب. شد رهیخ

:در آخر کار هم از من سوال کرد و گفت. آرام تر شد یکم دید یاعتنا مشغول طراح یببرگشت و من را  یوقت. کتاب نگذاشته يعکس را ال

؟یازش استفاده کن یبود؟ تونست دیکتاب برات مف -

"!چقدر هوله یطفل! کنه یسوال م عیچه ضا! نه ای دمیمن عکسو د نهیخواد بب یم"

.نگذاشت یبرام باق یعقب مونده وقت يدرسا يادیبعد هم ز. بودم ضیمدت مر نینه، من که ا -

.نداشتم يموند، عجله ا یم شتیپ خب -

 دایپ اجیخودتون بهش احت دیمدت شا نیا يتو. کنم یوقت نم گهیشروع شده، د میمعرف يامتحانا. امینم گهید دیع التیآخه تا آخر تعط -

.نیکن

.نبود ينه عجله ا -

.حال ممنون نیبا ا -



فرانک مرادي کاربر انجمن نودهشتیا  –قسمت                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٨

.کردم یرا برداشتم و خداحافظ لمیوسا

 هیتونستم  یجلو؟ کاش م ادیتونست ب یهم نم یخداحافظ يبرا یعنی! یاه آدم از خود راض ومد؟یمخصوصا جلو ن ایپدرام خونه نبود  یعنی"

مهشاد  ایبه خودت ب ؟یچرا انقدر ناراحت یثابت کن يخوا یپس اگه م! اون نامزد داره، آره. ثابت کنم حق با منه ایکه به ثر نمشیبب گهیبار د

".هزود یلیحرفا برات خ نیا ،خانوم

.شاد به خانه برگردم يا هیبهش فکر نکنم و با روح گریکردم د یسع. داشتم يریبا خودم درگ یکه تا برسم به خانه حساب خالصه

 يعاد یلیهر دو خ یول دم،یپدرام را د گریمدت من چند بار د نیدر ا. به امتحانات نمونده بود شتریروز ب هیگذشتند و  یبه سرعت م روزها

.میکرد یرفتار م

هال نشست  یمبل راحت يپر سر و صدا وارد خانه شد و رو شهیبود که مهران مثل هم یبود و مامان هم مشغول خانه تکان دیع کینزد گرید

:و گفت

بهتره؟ میکجا بر التویتعط یکن یفکر م -

م؟یبر ییمگه قراره جا -

.من گفتم شمال، توام نظرت بگو. میخودمون جاشو انتخاب کنما که  يگذاشته به عهده . مسافرت میرو بر دیخود بابا گفته قراره ع -

.شمال ریبه غ گهید يهر جا ای زدیو اصفهان و  رازیبهتر رو انتخاب کن؛ مثل ش يجا هیشمال،  میریما که هر سال تابستان و بهار م -

 گهیهمه جا شلوعه، د دیع التیتعط. که هستهم  الیو ،یدر ثان. باسیز یلیبهار خ يشمال تو ینشده، تو انتخاب کن، ول ریخب هنوز د -

.میرزرو جا ندار يهم برا یمشکل

.دمیکنم خبرشو بهت م یخب باشه فکر م -

.میهم با خودمون ببر الیژ یخوام خواهش کن یهم هست، م گهیموضوع د هی -

!ال؟یژ -

.شناختش شهیسفر بهتر م يخب آره، تو -

!کنم یآره خب، درك م -

؟یکن یمسخره م -

.کنم شونیکنم راض یم یخب سع یلیخ -

:که متوجه پج پچ ما شده بود گفت مامان

چه خبره؟ نمیبب دیبه منم بگ ن؟یچرا شما دو تا چند وقته مرموز شد -

.حرف سر رفتن به مسافرته ،یچیه -

!مسافرت که انقدر پچ پچ نداره هی -

.و از ما دور شد دیخودتون یعنینگاهمان کرد که  يطور کی بعد

***
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جلوتر از من نشسته  یصندل هی ایثر. که خود پدرام سر جلسه حضور داشت يروز. میدیدادم، تا به امتحان جبر رس یم یکی یکیرا  امتحاناتم

سرم نگاه کردم و  يبه باال. مرتبه ساکت شد کیزد که  یبرگشته بود و داشت با من حرف م ایهنوز ورقه ها پخش نشده بود و ثر. بود

اعتنا  یتذکر داد برگردد و ب ایگذاشت و به ثر زمیم يکه جوابم را بدهد برگه رو رو نیاو بدون ا یسالم کردم ول. دمیسرم د يا باالپدرام ر

.به من راهش را ادامه داد

"!چرا جواب سالممو نداد؟ تازه با اون اخالق قشنگش طلبکارم هست! ها شهیم زشیچ هی نمیا"

با تعجب بهم  ایثر. اوراق رفتم زینفر به سمت م نیحلش نداشتم و اول يتو یمشکل نیکوچک تر. احت بودر یلیخ. سواالت نگاه کردم به

من هم بدون . بود، همان طور خشک و عصا قورت داده ستادهیا زیپدرام کنار م. را راحت کردم الشیخ يانداخت و من با لبخند ینگاه

.دهیکه اصال من را ند یعنیبرگرداند  گهیف دطر هیرا به  شیرو. گذاشتم زیم يحرف ورقه ام را رو

کتاب امتحان . واساس است هیپا یب ایثر يمطمئن بودم حرف ها گرید. میو با هم به خانه برگرد دیایب ایتا ثر ستادمیمدرسه ا اطیح يتو

به پشتم  یکی هوی اینکنم، که ثر فکرم را مشغول پدرام گریداشتم د میتصم. که امتحان آخرم بود را باز کردم و مشغول خواندن شدم يبعد

.بکشم و به طرفش برگردم یفیخف غیج شدزد که باعث 

!شده تینکنه طور دمیترس ؟يتو چرا انقدر زود برگتو داد -

.آسون بود یلینه، خ -

!وقتمو گرفت قهیده دق. برد یوقت م یلیسوال هفت خ یول -

.جا انداخته بودم سوال را! يوا. به برگه امتحان انداختم یعجله نگاه با

!رفت حلش کنم ادمیبعد  یبرد، ول یم ادیسوالو گذاشتم آخر حل کنم که کار ز نیمن ا -

!ینوشت یدور دوره کن چ هیدختر خوب؟  يکارا کرد نیباز تو از ا -

.شهیولش کن، اعصابم خورد م. که شده هیکار گهید -

.رفته بود ادمی زیل بودم که سواالت آسان بوده که به کل همه چآن قدر خوش حا. که عجله کار دستم داده بود نیمثل ا خب

:شام بابا رو به ما کرد و گفت زیم سر

مسافرت؟ میکجا بر نیشد؟ قرار گذاشت یچ متونیباالخره تصم -

"!میپرسه کجا بر یباره از ما م نیاول. زنه یحرف اول و آخر رو خودش م شهیحرفا؟ هم نیبابا و ا"

.خوبه یلیاصفهان خ یرفت فکر کنم، ول ادمی خب من که اصال -

.میکرد یرزرو م نایزودتر از ا دیبا م،یکن ینم دایجا پ گهیاالن د -

"!کردم یداشتم کم کم تعجب م! خواد؟ یکه خودش م رهیآخرش همون جا م شهینگفتم هم"

:را باال انداختم و گفتم میشونه ها یتفاوت یب با

.نیدون یپس هر جا که خودتون صالح م -

:شامم شدم که بابا گفت هیمشغول خوردن بق و

.میگرد یو برم میکن یچند روز آب و هوا عوض م هی. هست الیشمال و میریم -
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 ادیب شیسفر پ يتو يتا آدمو مجاب کنه و بعد هم اگه مساله ا گهیم گهیانقدر م میاگرم مخالفت کن. طوره نیهم شهیهم س،یبار اولش ن"

"!مامان چارهیب. نیب کردخودتون انتخا گهیم

 ریدارد ز دمیکه د میبگو يزیخواستم چ. به مهران نگاه کردم یکه با آخ میمحکم خورد به ساق پا يزیچ کیفکرها بودم که  نیهم يتو

:دیگو یم یلب

.بگو -

"بگم؟ یچ گه؟یم یچ نیوسط ا نیا"

:ا کردم و گفتمپس رو به باب. میبگو الیخواست در مورد ژ یم. ام افتاد يدوزار تازه

؟یکن یبگم قبول م يزیچ هیبابا  -

!باشه یتا چ -

.گذره یبهم خوش م شتریب يجور نیمن تنهام، ا. میرو هم همراهمون ببر الیمسافرت ژ يبرا -

.یکه تو خودت هم ازش خواهش کن دمیزنم بعد م یحرف م یمن با عموت تلفن. بشه یراض دیعموت هم با یندارم، ول یمن حرف -

:گفت دیرس یبه نظر م یاش ناراض افهیکه ق مانما

.میشرمنده باش دیبا میتا عمر دار فتهیسفر ب يتو یاگه اتفاق. دختره امانته نیا س،یدرست ن یول -

:نبود گفت یحرفش حرف زده بود راض يکه مامان رو نیاز ا بابا

!یبفرست یموج منف يعادت دار! یکن یفکر م بیزایبه چه چ ياز حاال دار -

".حوصله جر و بحث ندارم. بهتره زودتر برم اتاقم! یشیمامان و بابا م يباعث دعوا يبگم خدا چه کارت نکنه مهران؟ دار يوا"

:که بلند شدم بابا گفت نیهم

.بده به من ویگوش ایو ب ریبرو شماره عموتو بگ -

.نگذاشت یبحث يجا گهیحرف د نیبا ا و

چهارم فصل

 قهیکردم که تمام سل یم یسع. را آماده کردم زیو همه چ دمیرا چ نیهفت س يسفره  یبا خوشح ال. نمانده بود لیحوبه سال ت شتریب یساعت

. دیخند یزد و به وسواس من م یسفره ناخنک م ينشسته بود و مدام به تنقالت تو نیمهران که کنار سفره هفت س. ام را به خرج بدهم

و مهران هنوز مشغول ناخنک زدن بود، که  میچشم دوخته بود ونیزیو من و بابا به صفحه تلو خواند یمامان قرآن م لیسال تحو کینزد

:شد با خنده گفتم لیسال تحو

!همش مشغول خوردن بود لیفکر کنم امسال مهران بترکه، چون موقع سال تحو -

:گفت و فال حافظ را برداشت و گفت کیرا به همه تبر دیو ع دیخند بابا

.مهشاد باز کنم تیسال به نخوام ام یم -
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"!آفتاب از کدوم طرف در اومده؟". دلم آب شد يحرف بابا قند تو از

مبارك بادت دیآمدن ع ایساق-

ادتیمرود از  يکه کرد دیمواع وان

فراق امیمدت ا نیشگفتم که در ا در

دادت یم نیو دل د فانیز حر یبرگرفت

يدختر رز گو به در آ یبندگ برسان

ت ما کرد ز بند آزادتدم و هم که

در قدم مقدم توست انیمجلس يشاد

غم باد مرود آن دل که نخواهد شادت يجا

افتیکه زتاراج خزان رخنه ن زدیا شکر

سمن و سرو و گل شمشادت بوستان

بد دور کز آن تفرقه ات باز آورد چشم

نامور و دولت مادرزادت طالع

نوح یکشت نیاز دست مده دولت ا حافظ

ادتیان حوادث ببرد بنطوف ورنه

:با خنده رو به مامان گفت پدر

!دولت را از دست نده نیا دیفرما یجناب حافظ هم م یهمه ناراحت نیا خودیبفرما خانم، ب -

.خوام ینم يزیدو تا چ نیا یمن که جز خوش بخت! خدا کنه -

 یچ نمیکنم با دقت بخونم بب دایباشه شعر رو پ ادمیعدا بود؟ ب یشعر چ یگن؟ مگه چه خبره که مامان نگرانمه؟ اصال معن یم یچ نایا"

"!گفته

ن؟یبشه که شما برام نگران یمگه قراره چ -

.از هر سال نگرانه شتریب يامسال هم که قراره کنکور بد ؟یدونست ینگرانه، مگه نم شهیمادرت که هم ،یچیه -

"!فهمم یباالخره م الیخ یب یآره منم باور کردم، ول"

:گفتمخنده  با

.نیدر بر يدیع ریاز ز نیتون یبا فال حافظ نم -

:که منتظر بود گفت مهران

.يخوب اومد نویا -

بودم  دهیمهران خر يشرت برا یت هیواکمن، منم  کیو مهران  کیکوچ زیآو کیداد و مامان به من  يدیقرآن به هر کداممان ع ياز ال بابا

.که به او دادم
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 الیژ. من را کنارش نشاند یعمه با خوش حال. همه آن جا جمع بودند. میعمه که بزرگ خانواده بابا بود رفت دنیسال همه به د لیاز تحو بعد

.هم آمد و کنار من نشست

:گفت دیرس یخوش حال به نظر م یلیکه خ عمه

.کنارمون باشه زدهیروز س يفکر کنم برا! گرده یداره از کانادا برم دیباالخره جاو -

!نیکه شما انقدر خوش حال سین خودیپس ب. خوبه یلیخ که نیا! جدا؟ -

.رهیکه باالخره قراره سر و سامون بگ نیهم ا د،یاومدن جاو يمعلومه، هم برا -

.خبرا نبود نیاز ا لیفام يوقته تو یلیخ! یعروس هیآخجون  ن؟یریزن بگ دیجاو يقراره برا. واقعا؟ چه خوب -

:کرد و گفت یبه چشمانم نگاه عمه

!؟یخبر نداشت یبگ يخوا یم ینعی -

.خوشحال شدم یلیخ دنشیاز شن ینه، ول -

مربوط است و من تمام حواسم متوجه  دیکه به جاو یتمام مسائل فیباز کرد و شروع کرد به تعر شیاخم ها یحرف آخرم کم دنیبا شن عمه

.کرد یم يخراب کار ياش را برا یرفت و تمام سع یراه م نیزم يرو زیخ نهیعمه بود که س يکوچولو نوه دختر م،ینس

آن روز  يچون فردا م،یرا هم با خودمان برد الیالبته ژ م؛یرفت يو بعد از ظهر خانه چند تا اقوام مادر میعمه خورد يروز ناهار را خانه  آن

.میقصد حرکت داشت

و بعد از جا  میدیبود که رس ازدهیساعت  کینزد .ها یخوراک لونیحواسم به جاده بود و مهران به نا يراه همه  يتو. میشد یزود راه صبح

درست کردم  يماسه ا يماسه ها نشستم و تپه  يمن رو. میو کنار ساحل شروع به قدم زدن کرد میرفت رونیب الیمن و ژ لیبه جا کردن وسا

.پشتش سنگر گرفت عیان سرمهر دنیو با د دیخند یو بلند بلند م دیکش یم غیاو ج دم،یدو یدنبالش م. خرابش کرد دبا لگ الیو ژ

کنار ساحل  يماسه ها يرو یدرخت هیسا ریمن ز. میرفت ایدوباره کنار در الیرفت و من و ژ رونیاستراحت مهران ب یاز ناهار و کم بعد

متوجه مدت که گذشت  کی. زد یکنار ساحل قدم م الیژ. دوختم که در ساحل بساط پهن کرده بودند يخانواده ا ياهوینشستم و چشم به ه

ماسه  يدر دست داشت و رو يپسرك چوب بلند. رفت ینشسته بود رژه م یتخته سنگ يکه رو یشدم که مرتب از کنار پسر جوان الیژ ي

نگاهم به طرفش است به سمتم آمد و  دیکه د یدلم گرفت و وقت. کرده بود دایدوباره آن حالت عشوه گرانه اش را پ الیژ. نوشت یم زیها چ

:گفت

!نوشته یجا چ نیپسره ا نیا نیانمکه، ببب یلیخ -

.میبر ییجا میممکن بخوا ال،یو میبرگرد گهیبهتره د -

.کرد یگشت و پشتش را نگاه م یمرتب به عقب برم یدنبالم راه افتاد، ول يگردم با دلخور یمن دارم برم دیکه د الیژ

 ادیحاال با توجه عالقه مهران بهش دقتم ز یبه کاراش نداشتم، ول یجهتو ادیکه ز نیبه خاطر ا دیتا حاال چرا نشناخته بودمش؟ شا! بهیعج"

".شده

من  دنیمامان با د. چه خبر است نمیرفتم تا بب الیبا تعجب سالم کردم و با عجله به سمت و. میو مهران برخورد کرد ایبا پور الیباغ و يتو

:گفت
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.رو هم صدا کن زودتر حاضر شه الیبرو ژ. یمهمون میبر میخوا یزودتر حاضر شو م ؟يتا حاال کجا بود -

کنه؟ یجا چه کار م نیا ایپور ؟یجا هم مهمون نیا -

اصرار  یلیخ يکه خانواده محمد نیبابا و مامانش اومده رفته بود، که مثل ا شیبه شمال پ دیع التیتعط يکه برا ایپور دنید يمهران برا -

.میون رو قبول کنرو فرستادن که حتما دعوتش ایکردن و مخصوصا پور

:به من کرد و گفت ینگاه. میخندان وارد شد و با هم به سمت اتاق رفت الیژ نیح نیهم در

؟یبپوش يخوا یم یچ -

.پوشم یکنم م یشرتام ست م یت نیاز ا یکیشلوارم با  نیهم! دونم؟ یچه م -

 کی. آمد یم یلیخ دشیبه تن کرد که به پوست سف یچسبانبلوز قرمز . زد و در ساکش را باز کرد يدار یلبخند معن دیلباسم را د یوقت

:کنم گفت یمن دارم نگاه م دیکه د یوقت. صورتش شیبعد هم شروع کرد به آرا د،یهم پوش یشلوار مشک

کنم؟ شتیآرا يخوا یم -

:کنم خنده ام گرفت و فقط گفتم شیکه آرا نیتصور ا از

.دوست دارم شتریرو ب یممنون، سادگ -

:به من کرد و گفت ینگاه. دیرس یخوش حال به نظر م. درام به استقبالمان آمددر پ يجلو

.دیخوش اومد -

:به سمت من آمد و گفت يشد و بعد خانم محمد يبا خانم محمد یمشغول احوال پرس مامان

.کردن یم یلیخ فتویبچه ها تعر. یمهشاد جون باش دیتو با -

.بله -

:و گفت دیرا بوس صورتم

.دخترم يدخوش اوم -

مهربان  یلیخ. یجوگندم يبود با موها يهم مرد بلند قد يمحمد يآقا. لبخند به لبش بود شهیبرعکس اون هم یپدرام بود، ول هیشب یلیخ

نشست و  یراحت یمبل يکرد، کنار من رو یمعرف ترایکه خودش را م يخانم محمد. کرد یصحبت م نیهم مت یلیو خ دیرس یبه نظر م

 نیا ياگر بچه ها او را تو. بود ییخودش کدبانو يبرا. بود یدنید یلیکار کردن خ نیاش ح افهیق. عهده پدرام گذاشترا به  ییرایپذ

!بردند یاز او حساب نم گریکه د دندید یم تیوضع

نه تنها معذب نبود،  الیداشت و ژ یبرنم الیما را انتخاب کرده بود و چشم از ژ يمبل رو به رو. دیرس یخوش حال به نظر م یلیهم خ ایپور

 ش،یو رفتارها الیاز دست ژ یاز طرف. کالفه بودم یافتاده بودم حساب ریجون گ ترایو م الیژ نیمن که ب. دیرس یهم خوش حال به نظر م یلیخ

 دنیدحالت با  نیبهم دست داده بود و ا یکرد احساس خفگ یم فیتعر شیجون که مدام از پسرها ترایم يها یهم از پرحرف یطرفو از 

.هم شد شتریناراحت بود ب یلیمهران که خ يچهره 

"!شده الیبد ژ يپس اونم متوجه رفتارا ،یطفل"
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کردم  دایامکان را پ نیطرف صحبت را مامان قرار داد و من ا گریجون د ترایکنم که خود م دایخفقان پ نیفرار از ا يبرا یداشتم راه دوست

.ندازمیب ینگاه هیبه دور و برم 

داشت، نشان  یکه همه با هم هماهنگ رهیرنگ مبل ها و فرش ها و غ. شده بود دمانیچ قهیمرتب و باسل یلیخ. داشتند ییبایز یلیخ ي خانه

 نهیشوم يهم رو یمیقد یزده شده بود و چند عکس خانوادگ واریکنار هم به د يادیز يتابلوها. ستیا قهیخانم زن باسل ترایبود که م نیاز ا

:و گفت وستیپدرام هم به جمع ما پ نیح نیدر هم. درست نبود یست داشتم بلند شوم و بروم به عکس ها نگاه کنم، ولدو. بودشده  دهیچ

م؟یبزن الیباغ و يتو يدور هینشده  کیتا هوا تار دیدوست دار -

:با عجله بلند شدم و گفتم. خواست یتازه م يدلم هوا. بال درآوردم شنهادیپ نیا از

.خوبه، من حاضرم -

.دیخشک میلب ها يکه بابا بهم رفت لبخند رو يچشم غره ا با

"!کنن؟ یدر موردم م يچه فکر نایخوام آدم بشم؟ االن ا یمن م یآخ که ک"

:گفت ایمهران هم بلند شد و رو به پور. زد يمورد استقبالم قرار گرفته، لبخند شنهادشیپ دیکه د پدرام

؟يایتو نم -

رنگ شده بود و تا  یهوا نارنج. بلند شدند هیدادند، بق یم حیترج يسرد بهار يگرم خانه را به هوا يندند و هوااز بزرگ ترها که ما ریغ به

:و گفتم دمیکش قیچند نفس عم میدیرس رونیبه ب یوقت. شد یم کیتار گریساعت د مین

.سیاصال سرد ن ه،یخوب يچه هوا يوا -

کرده بود  بایز یلیدرختان تازه شکوفه زده باغ را خ. استخر رفت کینزد یه طرف درختو ب دیکش قیاز من چند نفس عم تیهم به تبع الیژ

من  الیگاه ژ یگاه و ب يخنده ها يصدا. بود رفت و شروع به حرف زدن با او کرد الیکه ژ یبه سمت ایپور. هوا پر بود يتو یعطر خاص کیو 

 يمن لبخند دنیبا د. زد یکنار مهران رفتم که داشت با پدرام حرف م. تمهران سوخ يبرا گریبار د کیخارج کرد و دلم  وترا از آن رخ

:زد و گفت

م؟یبدو هیتا آخر اون جاده شن يدوست دار -

بشه؟ یکه چ -

.مهمون کنه یبرنده شد فردا همه رو بستن یهر ک -

!دمیم یمهمون کنم؟ اگه ببازم فقط به تو بستن یبه من چه که همه رو بستن یکن یتو کار م -

!سه؟یپدرام چقدر خس ینیب یم -

.منم هستم، اگه مهشاد خانمم باخت به حساب من -

"!برداشته يدست و دلباز پیریچه ت نیکنم ا یم یخواد پولشو به رخ من بکشه؟ من با مهران شوخ یاوه م"

.بدم یتونم بستن یبه شمام م ن،یکن یشما ولخرج سیالزم ن -

:ه که مهران گفتخند ریدوشان از حرف من زدند ز هر

؟يد ینم هیبه بق یعنی -
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!مسابقه بدن چرا که نه؟ انیب -

.بدو ایمهشاد گفته ب يخوا یم یفکر کن برم به بابا بگم اگه بستن م،یمسابقه گذشت ریاز خ -

:ه پدرام گفتروشن کرده بود ک یباغ را حساب يماه کامل هم تو. و گرفته نبود ياصال ابر یشده بود، ول کیتار یهوا حساب گرید

.چراغا رو روشن کنم برگردم رمیمن م -

:محض رفتن پدرام، مهران رو به من کرد و گفت به

.سفر شناخت يتو دیآدما رو با گنیکه م سین خودیب -

؟یناراحت -

. شم که زود شناختمشخوش حالم با دیتازه با. دوشم برداشته شده ياز رو يبار هیاالن انگار  یکم ناراحت شدم، ول هینه اصال، اولش  -

!کنه؟ یم یبا اون پسره داره چه غلط ییتنها سیساعته معلوم ن مینگاه کن، االن ن

".مهران رو داشتم هیکاش منم روح س،یچه خوب که ناراحت ن"

.نیخلوت کرد ییخوب خواهر و برادر دو تا -

.میتا تهش قدم بزن نیایاقل ببدوئه، ال ستین هیمهشاد که پا. میبرد یلذت م ییبایهمه ز نیاز ا میداشت -

.از ما دور شد يبلند يخودش با قدم ها و

:خواست تنها با پدرام قدم بزنم که پدرام گفت یدلم نم چیه. کردم ادیهم سرعتم را ز من

ن؟یکه استفاده نکن سین یخوب نیبه ا يهوا فیح ن؟یچرا انقدر عجله دار -

.نیدار یباغ قشنگ یلیخ. برم یمنم دارم لذت م -

.باغ انقدر قشنگ شده نیامشب ا یول -

 یچرخاندم و سع يگریصورتم را به سمت د. دمیپدرام شده بودم به خودم لرز هیمن که متوجه کنا. حرف به صورتم چشم دوخت نیبا ا و

.کردم حرف را عوض کنم

.تهرون رو تحمل کنم يهوا روز هم هیداشتم حاضر نبودم  ییالیو نیهمچ هیداره، من اگه  یخوب يهوا یلیجا خ نیا -

.قشنگه یلیامشب خ س،یطور ن نیا شهیگفتم که هم -

"س؟ین یاون دختر به اون قشنگ فیح". افتادم رشینظ یب ییبایو ز يخانم نور ادی

.داره یباغ براتون قشنگ نیکه با نبود نامزدتون بازم ا بهیعج -

.مهران رسوندم خواست جوابم را بدهد که با دو خودم را به. خورد يا کهی

.کم سردم شده هیتو؟ من  میبرگرد سیمهران بهتر ن -

.باشه -

:به سمت ما آمد و گفت الیژ نیح نیهم در

تا حاال؟ نیکجا بود. بهتون خوش گذشت؟ حوصلم سر رفت ییمایراهپ -

:بهش انداخت و گفت ینگاه مهران
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.شهیهوا داره سرد م گهید ال،یو يتو میبر -

 یرا با دقت بررس یپهن کرده بودند و داشتند نقشه ساختمان يناهار خور زیم يرا رو ینام داشت کاغذ بزرگ زیکه پرو يمحمد يو آقا پدر

:جون گفت ترایبه محض ورودم م. کرد یاش نگاه م یخانم داشت به طرح قالب باف ترایمامان هم کنار م. کردند یم

چطور بود؟ -

.خوشگل بود یلیبود، خ یعال -

بود  ستادهیمهران که کنار بابا ا. گوشه لباش نقش بست يانداخت و لبخند زیم يبه طرح رو ینگاه. وارد شد ایم نشده بود که پورتما حرفم

:گفت

جا هم کار؟ نیا -

 دهیا یلیخ. رو نشونم دادن دشونیجد يپروژه  هیساختمون يشرکت ما مرتبط با کارا دنیفهم یخان مهندس ساختمان هستن، وقت زیپرو -

.هیجالب ي

را  يکار شده ا يزیخانم که روم ترایمن دوباره به سمت م. گوشش پچ پچ کرد ریز يزیبرد و چ يو به گوشه ا دیدست مهران را کش ایپور

.جون مشغول صحبت شدم ترایداد برگشتم با م ینشان مامان م

.يبهش عالقه دار یلیکه خ ییزایراسته کار خودته، از همون چ گه؟یم یچ ایپور نیبب ایمهشاد ب -

:طرفشان رفتم که پدرام گفت به

!نیرینگ يحرفاشو جد ادیکم داره، ز یکم هیبرادر من  -

.هم ثابت شده یاز نظر علم ه؟یدروغم چ -

ه؟یموضوع چ نیدرست بگ. ارمیمن که از حرفاتون سر در نم -

!خواد جلسه احضار روح راه بندازه یم ایپور ،یچیه -

.خونم یمورد رو م نیکه در ا ییهم کتابا شهیهم. تجربه کنم کیدوست داشتم از نزد یلیمن خ ؟يا بلدواقع! یچه عال يوا -

:خنده و مهران با خنده گفت ریو پدرام با حرف من زدند ز مهران

.خواهر خل من هم به برادر چل تو اضافه شد -

.الهیفکر و خ ي دهییهمش زا نایثابت کن که ا یکی نیحاال به ا ایب -

فکر  ي دهییزا نامیبزرگ هست ا يکشورا يکه تو یبزرگ روح يهمه انجمن ها نینوشته شده ا یعلم يهمه کتابا نیطوره چرا ا نیاگه ا -

.الهیخ

.بحث داره يکاره باشه جا نیا ایکه پور نیفقط ا س،ین یدر بودن روح که شک -

.ینیکه به چشم خودت بب یترس یتو م یر کنه، ولتونه با من ارتباط برقرا یمشخصه که م! برادر من يدار اریاخت -

.کنم، فقط اگه خانما نترسن یهم که شده قبول م حیتفر يموضوع ندارم، برا نیاز ا یمن ترس -

.مثل ما زنده بودن یاونام زمان م؟یبترس دیبا یاز چ -

:به من کرد و گفت ینگاه هی دهیپر یبا رنگ الیژ
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؟یترس یتو نم یعنی -

.نایمامان ا شیبرو پ یترس یاگه تو م -

:بود گفت دهیما را شن يهم حرف ها يشد که به آشپزخانه برود و تا حدود یخانم که داشت از کنار ما رد م ترایم

.کمکم دییایکشم، بهتره شما پسرا هم ب یدارم شامو م! به همتون فشار آورده یگرسنگ -

کرده  رییتغ یلیبودمش خ دهیکه د يبار نیاز آخر. بود بیعج. کرد افتاد ینگاه مشام نگاهم به پدرام که به من با عالمت سوال  زیم سر

 یلیزدنش سر درس، اصال با امروزش خ ادیفر ایگرفتن من سر جلسه امتحان  دهیند. بودنش یتیکردم به چند شخص یداشتم شک م. بود

.فرق داشت

بعد از تمام شدن . رفت یاخالقم به او م یکاش من هم کم. بشر محشر بود نیا. خورد یرا م شیمهران نگاه کردم که داشت با اشتها غذا به

:کنارم آمد و گفت ایجون پور ترایشام و کمک به م

االن  نیترسه از هم یهر کسم که م اد،یتونه ب یم لهیهر کس ما. کار رو آماده کردم لیمن وسا نیخانما حاضرن؟ تا شما آشپزخونه بود -

.ستین یخنده و شوخ يکه اون جا جا گمیم ماالن نیاز هم. اعالم کنه

حاضر کرده بود جالب بود  ایکه پور یاتاق. وارد شد دیترد یبا کم الیپشت سرم هم ژ. آماده کرده بود رفتم ایکه پور یبه اتاق عیسر من

 ،ییبود و تنها روشنا کیاتاق تار. دمیبه خاطر باز بودن پنجره ها به خودم لرز یکم. داد یرا تکون م دیسف يپنجره ها باز بود و باد پرده ها

 ایپور یاتاق خنده شان گرفته بود، ول دنیهمه با د. بود قرار گرفته بود یکوتاه ي هیپا زیم يکه رو يدیبود که دو طرف کاغذ سف ییشمع ها

:قرار گرفت و گفت زیقاطعانه پشت م

.نیو حواستون رو متمرکز کن نیحضور ذهن داشته باش دیبا -

:شده گذاشت و ادامه داد يعالمت گذار یفنجان يخود را رو دست سپس

م؟یاریجا ب نیرو به ا یخب روح ک -

:با خنده گفت مهران

!ناپلئون بنا پارت -

:پدرام هم ادامه داد و

.میش یمتوجه نم هیاون زبونش فرانسو -

!یبه لودگ نیاز حاال شروع نکن. نباشه یشوخ -

:همه مسخره ها بود خنده دارتر بود و او همان طور که نگاهش به فنجان بود گفت که خودش سرآمد ایحرف پور نیا و

.خوام روح اون مرحوم رو احضار کنم یم ن،یفاتحه بفرست هیروح آقا جون من  يبرا یهمگ -

:خوندن فاتحه تمام شد گفت یوقت و

.کلمه سالم برود يتو اتاق وجود داره اگه هست لطفا رو یروح ایآ -

:گفت تیدستام احساس کردم و پدرام هم با عصبان ریرا ز یدوباره تکرار کرد که ناگهان لرزش اینخورد و پور یکونت فنجون

.ندارم نانیمن که بهت اطم! یتو همه ما رو سر کار گذاشت -
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!؟يدار نانیدارم، به مهران که اطم یحال باشه من انگشتمو برم نیبا ا یول ومم،یمد هیمن  -

!البته -

.انگشت من بذار يانگشتتو جا ایانگشت تو باز شد، ب يبرا جا -

:دیدوباره پرس و

اتاق وجود داره؟ نیا يتو یروح ایآ -

حروف الفبا  يکرد و رو یسالم فنجون باز هم حرکت م يو بعد هم کلمه . کلمه بله رفت يتکان خورد و به سو عیسر یلیبار خ نیا فنجان

را که نامش  يرضا محمد یکلمه عل ینوشته و به سخت یداد چ صیشد درست تشخ یرفت که نم یحروف م يرو عیسر يبه قدر. رفت یم

:بار مهران سوال کرد نیا. مینداشت یو اصال به اطراف توجه میبود دیهمه محو ورق کاغذ سف. میبخوان میبود توانست

ن؟یهست یخودتون راض ياز جا -

ها چشم  شهیهمه با وحشت به ش. شد دهیکه ناگهان پنجره ها به هم کوب سهیهد بنوخوا یم یچ مینیکه بب میبود رهیبه فنجان خ همه

:مهران گفت. آمد یدرنم شیبود و صدا دهیاز ترس به من چسب الیژ. میدوخت

.میکن یدوباره امتحان م ن،ینترس -

 کهویکه  میچشم دوخت شهیهمه به ش. دیرسخورد به گوش  یم شهیکه به ش یتق و توق يدوباره صدا میفنجون گذاشت يانگشتانمان را رو تا

.خان در اتاق را باز کرد و چراغ ها را روشن کرد زیپرو غشیج يو از صدا دیکش یغیج الیژ. ظاهر شد شهیاز پشت ش یاهیچهره س

ن؟یکن یجا چه کار م نیشماها ا -

چسبانده بود و چشمانش را تا حد ممکن گشاد  شهیبود که دو دستش رو به ش ایپور. شد دایپ شهیروشن شدن چراغ ها چهره پشت ش با

 دنیکردند و با د یاتاق بودن و مبهوت به ما نگاه م يحاال همه تو. کرد دنیما بلند بلند شروع به خند يها افهیق دنیکرده بود، بعد هم با د

.کرده بود به خنده افتادند اهیکه خودش را س ایپور يچهره 

:شده بود گفت یکه عصبان پدرام

!چاه نرم يتو تو ي دهیبار با طناب پوس نیباشه که ا ادمی -

نه؟ گه،یهمش خرافاته د نایکه ا یگفت -

:ادامه داد دیپر یکه از پنجره اتاق به داخل م یدر حال و

!يگرفته بود يجد شتریخوشم اومد که از همه ب -

:کرد و گفت ایبه چهره پور ینگاه مهران

مهشاد هم که . شده بود دیمثل گچ سف الیژ. خودمو نگه داشتم نخندم یلیخ. يکرد یغش م يدید یون رو مهاش افهیاگه ق. بود یعال یلیخ -

!تره نیآقا هم که نگم سنگ نیاز ا. دیلرز یکرد از ترس داشت م یشجاعت م يادعا یلیخ

 یرو تحمل م گهیهمد دیاله دارچند س ستیخود ن یب. هیکیتو و داداشم  ي هیرمایزدم خم یحدس م دیبا ؟يپس تو هم همدستش بود -

.دیکن

.نداره یهمه بدخلق نیکه ا نیا! گهیخب اومد د اد،یگفتم روح م ؟یناراحت یتو از چ -
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:گفت بابا

ن؟یکرد یچه کار م ومدیسرش م ییاز ترس بال نایاز ا یکیاگه . نیکرد یکار خطرناک یلیخ -

:حرف بابا را گرفت و ادامه داد يخان هم دنباله  زیپرو

!مسخره بشه يباز نیقبول کرد وارد ا يکنم که چجور یاز پدرام تعجب م. نیکارا کن نیا ریکه فکرتون درگ سیدوما اصال درست ن -

.میدمغ بود یو ما هم حساب دندیخند یم زیر زیهنوز ر ایمهران و پور. میبه سالن برگشت همه

:بابا گفت میکه نشست گهیکم د هی

.وقته رید م،یکم بر کم گهیبچه ها بهتره که د -

:کس حواسش نبود پدرام رو به من کرد و گفت چیکه ه یوقت یخداحافظ موقع

!يبه من بدهکار حیتوض هیتو  -

!در چه مورد؟ -

.باهات حرف بزنم دیبعدا مفصل با ،یدون یخودت بهتر م -

. نامزد نداشت "بود؟ یمنظورش چ". وکش نکرده بودفر جانمیکه نشستم هنوز ه نیدر ماش. ما را تا دم در بدرقه کردند يمحمد خانواده

و گذاشتم  دمیکش نییرا پا نیماش شهیش یکم. بودمش دهیطور ند نیمن تا حاال ا. کرد یصحبت م یمیچقدر صم. من اشتباه کرده بودم

.را خاموش کند و آرامش را بهم برگرداند درونمسرد بهار التهاب  يهوا

که چشمش  یرا بست و وقت فشیک پیاو دوباره ز. چشمانم را باز کردم و خواب آلود نگاهش کردم الیژ فیک پیباز شدن ز يبا صدا صبح

:به من افتاد گفت

.کردم دارتیخوام ب یمعذرت م -

ساعت چنده؟. شدم یم داریب دیبا گهینه د -

.ده کینزد -

!باشم دهیکردم انقدر خواب یفکر نم -

.شدن داریاالن ب باینگران نباش، همه تقر -

.بودند دهیقدر خواب نینبود که همه ا لیدل یپس ب د،یرس یبه نظر م کیداخل اتاق تار يآمد و هوا یباران م. را نگاه کردم رونیپنجره ب از

رو به  الیکه صبحانه تمام شد ژ نیبعد ا. کرد ینم یکس صحبت چیاز بارش باران به همه نفوذ کرده بود و ه یناش یحوصلگ یصبحانه ب سر

:گفتمن 

م؟یقدم بزن یکم رونیب میبر سیبهتر ن -

االن؟ -

:کرد گفت یبابا هم که گوش م. مخالفتش را ابراز کرد دیحرف که هوا سرده و ممکنه سرما بخور نیبا ا مامان

.قطع شده نمیا میتا آماده بش ه،یبارون بهار نیا. یپارك جنگل میبر میبهتره جمع و جور کن -
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جبران . خونه ما انیناهار ب يبرا میهم دعوت کن يخانواده محمد میتون یتازه م رون،یب میبعد بر میر رو بخورناها ؟یاگه قطع نشه چ -

.شهیهم م روزیزحمات د

.میکن یناهار هم رستوران دعوت م انیاونا هم ب میزن یزنگ م. میندار ادیز ییرایپذ لهیجا که ما وس نیا -

 زیآقا پرو. وارد شدند يآمد و بعد هم خانواده محمد الیزنگ در و يبنشاند که صدا یه کرسخواست حرف خودش را ب یمعمول بابا م طبق

:رو به بابا با خنده گفت

.گذره یبه همه خوش م یکل! که نگو هییخوش آب و هوا یلیخ يجا هی. نینیپروژه هامو بب میمن بهتون قول داده بودم بر! الوعده وفا -

.شد دایاز ما زرنگ تر هم پ میکرد یمهمه بحث  نیخانم، ا دییبفرما -

.ناهار مهمون ما میر یازشون که هر جا م میریقول بگ دیپس با -

:خانم گفت ترایم

.میکن یم يفکر هیوقته به موقع براش  یلیحاال تا ناهار خ -

 نیاز ماش. داده بود ینیفتاب دل نشخود را به آ يجا میدیساعت بعد به مقصد رس کیکه  یبه نم نم شده بود و وقت لیصبح تبد دیشد باران

همراه با . شد ینم ریبود که آدم از نگاه کردن به آن س یدنج و قشنگ یلیخ يحق با آن ها بود، جا. کردم یشدم به اطراف نگاه ادهیکه پ

که  یوقت. شود یم کمیدارد با سوارش نزد یمشک یاسب دمیغرق بودم که د نیریش ییایدر رو. خوش شروع به قدم زدن کردم یاحساس

:گفت يکه با لبخند دمیشد پدرام را سوار اسب د کینزد

.يدور شد هیاز بق یلیخ. نیفکر هست يتو -

.زدم یداشتم قدم م -

؟یامتحان کن يخوا ینم -

.که سوارش بود اشاره کرد یبه اسب و

:گفتم عیسر یکار بودم ول نیکه عاشق ا نیا با

.ندارم ينه، عالقه ا -

؟يت من دلخورهنوز از دس -

رسوندم؟ یم گهید يخودمو به بچه ها دیبا يدونم چطور ینم نیدلخور باشم؟ اگه شما نبود دیچرا با. نیبه من لطف کرد یلینه، شما خ -

دوست داشتم ادامه . پرده و راحت با من صحبت نکرده بود یقدر ب نیتا حاال ا. دمیشن یضربان قلبم را م يکرده بود و من صدا سکوت

:فقط گفت میلیبرخالف م ی، ولبدهد

.کنم تونییراهنما. نیبر نیاگر دوست دار ،يسوارکار ستیمهران و بچه ها رفتن پ. نیدور شد هیاز بق یلیخ ن،یبهتره برگرد -

خانم کجان؟ ترایمامان و م -

.زنن یدارن قدم م شون،ینیب یم ریمس يتو -

نزد تا  یحرف گریکدام از ما د چیراه ه نیدر ب. م را به دنبالم فرستاده بودند دلخور شدمبدون من رفته بودند و پدرا الیکه مهران و ژ نیا از

.میدیجون رس ترایبه مامان و م
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؟یپس تو چرا با بچه ها نرفت -

!رفتن یک دمینفهم -

.ادیآقا پدرام همرات م. ششونیپ يبر يتو هم بهتر -

.مونم یشما م شیجا پ نیممنون، هم -

:خانم گفت ترایم

.کنه یم یسیپدرام مادر ببرش مهشاد جون رودروا. کنه یما تو رو خسته م يحرفا -

.جام نیا نیهم يچشم، منم برا -

.دنبالش راه افتادم و هر چه فحش بلد بود در دلم به مهران گفتم عیمط يمن هم مثل بره ا و

:گفت میجون دور شد ترایاز مامان و م یکه حساب یوقت

!؟یهست يگفت عاشق سوارکار یدنبالت م امیکه ب نیمهران قبل از ا یدونست یم! يلجباز یلیخ -

:دورگه شده بود به طرفش برگشتم و گفتم میصدا تیکه از عصبان من

...فقط ... فقط  ستم،یمن لجباز ن -

 یلیترسم و خ یاحساسم به او م از میتوانستم بگو یدوست ندارم با او تنها باشم و نم میتوانستم بگو ینم. میدانستم چه به او بگو ینم

.گرید يزهایچ

چطور  یو نگفت يحرفو زد نیبهم ا یحیتوض چیبار بدون ه هی. من نامزد دارم یکن یچون فکر م يایبا من ب يخوا ینم ؟يد یچرا ادامه نم -

!حمیتوض هیحاال من منتظر  یول ده،یفکر به مغزت رس نیا

.ندارم یحیتوض -

.يدر بر رشیو از ز یبگ يزیچ هی یتون ینم -

:آشنا بود ادامه داد یلیخ میمحکم که برا یبا لحن و

.حمیمنتظر توض -

"!بگم؟ بازم فکر نکرده حرف زدم یچ دیحاال با يوا يا"

:من من گفتم با

... يفکر کردم شما و خانم نور... خب  -

:گفت تینماند من حرفم تمام بشود، با عصبان منتظر

... بگم دختره یآخه بهت چ -

:مکث کرد بعد ادامه داد یکم

به سرت زد؟ يفکر نیهمچ هیچطور  -

. اخالقش، همه مثل شما بود سش،یروش تدر. نیخوند یخوند که شما درس م یدرس م یدانشگاه يمهران گفت دوست شماس، تو -

.نیکنه، خب من فکر کردم که شما نامزدش یازدواج م يخودش گفت که نامزد کرده به زود
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 يروز! چه برسه که بخوام نامزدش هم باشم دم،یرو ند يتا حاال خانم نور یبه نامزد بودنمون داره؟ من حت یچه ربط سیوش تدرآخه ر -

هست  یدوستام سفارش کردم که اگه کس ونیمن م ،يسراغ دار ویگرده کس یتو م يبرا یمیش یکه مهران به من گفت دنبال معلم خصوص

کنه،  یهم م یخصوص سیخونه تدر یدرس م یمیرشته ش يدانشگاه تو نیستانم گفت که نامزدش که تو هماز دو یکیکنن که اتفاقا  یمعرف

.گذاشتم اونم قبول کرد ونیمنم با مهران در م

.خجالت زده بودم از قضاوت عجوالنه ام . مینداشتم بگو چیه

.شهیبه خودتون مربوط م نینبود، ا حیبه هرحال الزم به توض -

:کرد و گفت یبه من نگاه. قرمز شده بود تیمن نگاه کرد صورتش از عصبان به تیعصبان با

.درست پشت اون درختاس ستیپ یخانم رسول -

.زود از من دور شد یلیخ. که منتظر جواب من بماند سوار اسبش شد نیبدون ا و

حقش  یول! گفت یم گرید زیچ کیکه قلبم قدر خونسرد رفتار کنم؟ من  نیچطور توانسته بودم ا. به پشتم نشست يرفتنش عرق سرد با

بودم هم احساس غرور  یقدر راحت با من صحبت کند؟ هم از دست خودم عصبان نیهستم که بخواد ا يفکر کرده من چه جور دختر. بود

.اسب را گرفته يهم دهنه  ایشده و پور یکه سوار اسب دمیرا د الیژ دمیرس ستیبه پ یوقت. کردم یم

دانم  ینم. شدم یاز همان اسب ها م یکیکردم و سوار  یبود من هم صبر نم يگرید طیاگر شرا. محوطه بود نشستم يکه تو یمکتین يرو

:گفت الیمشغول بود که ژ یلیفکرم خ. چقدر گذشت

؟یامتحان کن يخوا ینم -

.آمد یور مرا باال گرفتم که جوابش را بدم که چشمم افتاد به مهران که صحبت کنان در کنار پدرام از د سرم

.يجوابمو نداد -

.االن حوصله ندارم -

.فکر رفتم يدوباره برگشت و من دوباره تو الیژ

:کنارم آمد و گفت مهران

؟یپس چرا تنها نشست -

من آدم نبودم؟ ن؟یاومد نیکه به من بگ نیچرا بدون ا. حوصله ندارم -

.دنبالت گشته بود یبنده خدا پدرام کل. يریکجا م یخودته که به ما نگفت ریپدرام رو فرستادم دنبالت، تقص. میایب میگرفت میما تا تصم -

".خودمه ریخب تقص! حق با مهرانه"

:ادامه داد مهران

؟یکن ینم فیبرام تعر ویچرا همه چ م؟یرو از هم پنهون نکن فتهیم یمگه قرار نبود هر اتفاق -

.فقط حوصله ندارم ست،ین یخاص زیچ -

خواد نظرتو در مورد خودش  یم. حرف بزنه یازم اجازه گرفته با تو خصوص. کرده فیرو تعر زیپدرام همه چ! يشدکه  يدروغگو نبود -

.اننیکه مامان و باباش هم تو جر نیمثل ا. يخواستگار يجلو برا ادیخواد ب ینداشته، از تو که مطمئن بشه م يقصد بد گهیم. بدونه
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 میگو ینم يزیمن چ دیکه د یمهران وقت. گرفت یم لمیقدر تحو نینبود که مادرش ا خودیس بپ. دمیشن یضربان قلبم را به وضوح م يصدا

:گفت

نکرده و  یاز تو رو علن يخواستگار نمیدونه؛ به خاطر هم یخوب م نویپدرام هم ا ،یبه درس و دانشگاه فکر کن دیدونم که تو اآلن با یم -

از  یدانشگاه صبر کن يتو یتا قبول رهیخواد ازت قول بگ یم. قرار داده انیشته منو تو جرندا يبده قصد بد نانیکه به تو اطم نیا يفقط برا

.پکر بود يبدجور! رو دستش یختیرو ر یآب پاک! شده دیناام یکه پدرام حساب يحرف زد يتو جور. رمیقول رو ازت بگ نیا واستهمن خ

.رو کردم که فکر کردم درسته ين کارفقط او ه،یدونستم کار درست چ ینم! هیدونستم قصدش چ یمن نم -

باشه تا آخرش  یبا خودته، هر چ میتصم. یباهاش تنها صحبت کن گهیبار د هیکنم که  يخوام کار یمن م. کردم یبود تعجب م نیاز ا ریغ -

.باهاتم

.سخته یلیتونم، خ یمن نم -

.شناسمش یوقته م یلیخ. مطمئن باش ه،یپسر خوب -

فکر . گذاشت یسر به تنم نم دیفهم یاگه بابا م. به جوام افتاده بو يدلشوره بدجور. نتظر بشود من جوابش را بدهمکه م نیشد بدون ا بلند

:قدر روشنفکر باشد و در دلم گفتم نیکردم مهران ا ینم

"!میقد يبرادرم برادرا. دنیبر یذاشتن لب حوض و گوش تا گوش م یبودن سرمو م میقد ياگه برادرا"

.لبم آمد يگوشه  يم لبخنداز فکر خود و

:به من کرد و گفت ینگاه کی. دوباره به سمتم آمد الیژ

؟یامتحان کن يخوا یچرا نم ؟یجا نشست هیانقدر  يخسته نشد -

:آمده بود ادامه داد کمیهم که نزد ایپور

.نیکن یکمتر فکر م س،یآرامشتون بد ن يبرا -

"دلم بذارم؟ يکجا نویهم خبر داره؟ حاال ا نیا یعنی! یلعنت"

و سرش را تکان داد و من بلند شدم و سوار  دیکش يا ههیاسب ش. با دست سر اسب را نوازش کردم. من آورد کیاسب را نزد ي دهنه

سرم را برگردانم و . کرد یگشتم چشمم به پدرام افتاد که از دور داشت من را نگاه م یم ستیکه دور پ نیا نیدر ح. چند دور زدم. شدم

.کردمآن سمت نگاه ن به گرید

:کنارم شروع به قدم زدن کرد و خنده کنان گفت الیدر راه برگشت ژ. میجون برگرد ترایمامان و م شیپ میگرفت میتصم ياز سوار بعد

!یستیدست و پا هم ن یب نینه، خوشم اومد همچ -

!منظور؟ -

.دیجاو يسر گذاشته برا ریرو ز عمه هم که تو. داشت یچشم از تو بر نم! يدل آقا معلمتو برد يبدجور -

.یکن یاشتباه م يزده که من خبر ندارم؟ دار یحرف نیهمچ یواسه خودت؟ عمه ک یگیم یچ -

!یدون یخودت هم خوب م. کنم ینه خانم من اشتباه نم -

؟یبش یتو جوابت بگم که تو راض یمنظور؟ االن چ ؟یچ یعنی نیخب ا -
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.ه دارفعال پدرام رو تو آب نمک نگ! یچیه -

.توانستم نفس بکشم ینم. تیکردم از عصبان داغ

هستم؟ یمن چه جور آدم یکن یتو فکر م -

.مینیب یرو م گهیبه موقع همد. هم داد نکش خودینشو، ب یخب عصبان یلیخ -

.سخت بود میباشد برا یفیآدم کث نیهمچ الیکه ژ نیتصور ا یحت. قدم برداشتم و از او فاصله گرفتم تیعصبان با

:ما گفت دنیبابا با د. کردند یدور هم نشسته بودند و صحبت م یهمگ میدیرس یوقت

.شناسم که غذاهاش حرف نداره یرو م ییجا هیمن . میبر میوقت ناهاره، بهتره همه جمع بش گهید ن؟یداد تیباالخره رضا -

:را آماده کرده بود گفت زیخان که انگار از قبل همه چ زیپرو

همه غذا رو دستم باد کنه؟ نیکه ا نیخوا یغذا رو هم سفارش دادم، نم. شناسن یجا همه منو م نیا! ورانرست یرستوران ب -

!میخونه با هم قول و قرار گذاشته بود يکه ما تو نیمثل ا -

!ادینم ادمی يزیمن که چ -

:و گفت دیش کشبا مامان اخت شده بود من را به طرف خود یخانم که حساب ترایو م دنیشروع کرد به خند و

خب، خوش گذشت دخترم؟ -

:گفتم یفیضع يبا صدا. کردم یاست احساس خجالت م یمیقدر با من صم نیچه ا يبودم برا دهیکه فهم حاال

.بله ممنون -

:که گذشت کنارم قرار گرفت و گفت یکم مهران

مامان بفهمه؟ يخوا یم! اخماتو باز کن -

.داغونم یحساب. ندارم یمهران من االن اصال آمادگ -

.بعد سر فرصت فکراتو بکن و جواب بده ،یسر سفره عقد؟ فقط قراره به حرفاش گوش کن ینیبش يخوا یمگه االن م -

:گفت دیمهران سکوت من را د یکردم و وقت سکوت

.نیکنم با هم صحبت کن یم يجور شد کار طیپس هر وقت شرا -

:خان گفت زیروپ. خوردن ناهار حرف از برگشت به تهران شد موقع

.میاز اقوام نرفت کی چیه دنیهنوز د. میایما هم با شما م نیاگر پس فردا حرکت کن د،یفردا هم بمون -

 طیشرا نیا يخوام خواهرم رو تو یقراره خواهر زادم بعد از دوازده سال از کانادا برگرده، نم. به خواهرم بزنم یزنگ هی دیدونم، با ینم -

.میاومدنش فراهم کن يمقدمات کار رو برا میزودتر بر دیبا. دست تنها بذارم

!خوره یبرنم ییروز که به جا هی. نبود يکار دیشا نیریامشب با خواهرتون تماس بگ -

.لبش بود يلبخند کج هم گوشه  کیزل زده بود به من و . کرد یتالق الیبا ژ نگاهم

تازه  یقرار شده بود ماه. ما يالیو ندیایدعوت کرد شام ب ياز خانواده محمدبابا . میرا جمع کرد لمانیگشت زدن وسا یاز ناهار و کم بعد

:مهران رو به بابا گفت میدیکه رس یوقت. خواست برنج هم بگذارد یم. تا مامان سرخ کند میبخر
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.با من یماه دیخر -

.ریهم الزم داره بگ يا گهید زیمامانت چ نیباشه، بب -

:ت مهران رو به جوان ها کرد و گف و

.میزن یهم م يدور هی ن؟یایشماهام ب نیدوست دار -

:گفت دیخند یکه م یدر حال ایپور

.میبش سهیدنبالت ر دیهمه با يرو انجام بد يکار هی یبار خواست هیحاال  -

بشه؟ یچ الیو ینیبش يخوا یم -

:برگشت و گفت ایبعد پور قهیچند دق. رونیو با خودش برد ب دیبعد دستش را کش و

.گهید نیایب ن؟یب چرا منتظرخ -

:کرد و گفت یمهران نگاه. بود ستادهیا اطیپدرام در ح. میرفت رونیو ب میاز مامان اجازه گرفت الیو ژ من

!گهید دیفتیخب راه ب -

:گفت ایپور

،حوصله آقا بزرگ  امیممن که با مهران . شنیجا م دایراحت تر خر يجور نیهم مامان سفارش داده، ا دیخر يسر هی. میریم نهیدو ماش -

.پدرام رو ندارم يباز

:پشت نشست و مهران با خنده گفت عیهم سر الیژ. مهران نشست نیزد رفت جلو در ماش الیکه به ژ یبا چشمک و

.ادیپس پدرام تنها ب! نیمن شد نیهمه که سوار ماش -

:بود گفت ستادهیکه تا حاال ساکت ا پدرام

.ادیبا من ب سیاگه مهشاد خانم براش مشکل ن -

:که اصال منتظر جواب من نشد گفت مهران

.میخب پس روشن کن بر لهیخ -

.خودش پشت فرمان نشست و راه افتاد و

:بودم که پدرام گفت ستادهیا اطیهنوز وسط ح من

.میزن یقدم م يدوست ندار نیاگه ماش -

:گفت. را روشن کرد نیبودم که ماش تادهسیهنوز مردد ا. باز کرد میو در جلو را برا دیخند. او نگاه کردم به

  .منتظرم -

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

 دیایخواهد ب یکردم قلبم م یحس م. بدتر بود یلیخ نیو ا میساکت بود. میگفتن نداشت يبرا یکدام حرف چیه. میشدم و خارج شد سوار

:که گذشت پدرام گفت یکم. انمده يتو



فرانک مرادي کاربر انجمن نودهشتیا  –قسمت                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٦

و  يو اون حرفا رو پشت من زد رونیب میکه با هم رفت يبار نیاز اول. دونم از کجا شروع شد ینم. خب فکر کنم مهران برات از من گفته -

مثل . يکرد یم طنتیو ش يبه موقعش شلوغ بود یو محجوب، ول يساکت بود یلیخ. برام جالب شد تتیکم شخص هی يادامو درآورد

 يدار دمیبعد د یرو بشناسم، ول تتیفقط دوست داشتم شخص لیاوا. يخودشونو نشون بدن نبود يجور هی نکن یم یکه سع گهید يدخترا

صحبت کردم و اونم  ایبا پور. خوام منفجر بشم یحس کردم م يدیخند یو م يزد یحرف م ایما با پور يتو خونه  یوقت. یشیبرام مهم م

 نیگرفتم با مامان و بابا هم صحبت کنم که اونا هم با اول میتصم. نکردم اشتباه تییشناستت و من در مورد شخص یوقته م یلیگفت که خ

خواستم تا بعد از  یم. يدونم که تو هم ندار یم. ندارم طشویخودم هم هنوز شرا. ستمیمن هنوز از تو مطمئن ن یبرخورد عاشقت شدن، ول

که نظرتو بدونم که ازت مطمئن بشم، تا بعد از کنکور به طور  ونممثل خوره افتاد به ج یحس هید ش یدونم چ ینم یکنکورت صبر کنم، ول

.میبا خانوادت صحبت کن امیب یرسم

:زنم گفت ینم یمن حرف دید یانداخت و وقت ینگاه هیبعد به صورتم . مکث کرد یکم

اد؟یخواد بدونم چرا از من خوشت نم یخب حاال دلم م -

.سیور نط نیاصال ا -

!ادیخوبه، پس خوشت م -

"بود راه انداخته بود؟ يچه باز گهید نیا! وونهید"

:دادم و گفتم رونیرا با صدا ب نفسم

.نبود نیمنظورم ا -

.اول يسر پله  میخب برگشت -

.ندارم ینظر خاص ن؟یکن یچرا انقدر جر و بحث م -

و  یلیل يسبو هیبرعکس بوده قض دمیشا ای ه؟ینشونه چ نایا نیکرد یلمح یکه به وضوح ب نیا ای نیکه پشت سرم حرف زد نیپس ا -

!مجنونه

"!یاز خود راض ي وونهید"

.نظرم برگشت دمید جشویکه نت یبعد از مدت یبردم، ول یحساب م ریمعلم سخت گ هیاز اون حرفا نداشتم، فقط ازتون به عنوان  يمنظور -

.دمیدر مدرسه حالتونو پرس يو من جلو نیشده بود ضیکه مر يت؛ مثل اون روزگف یم گهید زیچ هینگاهتون  ییوقتا هی یول -

:صورتم را حس کردم و گفتم يآن روز گرما يادآوری با

روز قبلمو  يحرفا یتالف دیخواست یحس کردم م. نیدونست یخوب م یلیخ نوینداشتم، شما هم ا یمن اون روز اصال حال خوب دیببخش -

.نیبکن

.شدم مونیپش یلیموقع برگشت انقدر حالت بده خ دمیکه د یوقت یول ن،یندار یفرق گهید يخواستم بگم با شاگردا یمن اون روز م -

:شده گفت یسکوتم طوالن دید یکردم و وقت سکوت
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 دیو باحساسه و تموم تمرکزت یلیکه برات خ یوقت نیهمچ هی يتو. هیدونم خود خواه یم. یکن یخواد مطمئن باشم برام صبر م یدلم م -

نه؛ دانشجو فوقم،  ای یدون یدونم م ینم. دهیخب احساسم داره به عقلم فرمون م یموضوع رو مطرح کردم، ول نیباهات ا يدرست بذار يرو

.سیازدواج مناسب ن يبرا طمیشرا زهنو. کارمم موقته

ب بدم؟بدون مشورت با اونا به شما جوا ستیاصال درست ن. ستنین انیهنوز بابا و مامان تو جر -

 یمنطق ریدونم که پدرت آدم غ یم دیبشن، هر چند بع یکنم که اونا هم راض یانقدر صبر م یلطفا فقط نظر خودتو بگو، اگه موافق باش -

س؟یطور ن نیا. ذاره یاون حتما به نظرت احترام م. باشه

"!زهیر یو زمون رو به هم م نیعمل کنم زم لشیاگه برخالف م! ذاره یاحترام م یلیآره، خ"

کرد که  یرو م يکرد و کار یبود قبول نم لشیزد اگه برخالف م یحرف رو هم م نیتر یاگه منطق یرفتاراش با مامانم افتادم، حت ادی

فکر ناگهان بدون مقدمه  نیشد؟ با ا یم یداشتم؟ پس استقالل من چ یکه منم حق زندگ نیمگه نه ا ؟یمن چ یخواست، ول یخودش م

:گفتم

! ندارم یفباشه، من حر -

کرد  یبه صورتم نگاه م رهیخ رهیهنوز داشت خ. خودم وحشت کردم ییپروا یاز ب. ترمز زد يرو عیبه سمتم برگشت و سر يبا ناباور پدرام

 نمانیدنده عقب گرفته و کنار ماش. میمهران به خودمان آمد نیبوق ماش يبا صدا. کردم یو من چک چک عرق سرد را از پشتم احساس م

.دپارك کر

شده؟ شیطور نیشده؟ ماش يزیچ -

.کرد یهوس بستن يسوپر مارکته دلم بدجور نیچشمم خورد به ا ینه، ول -

.آمدم یاتاقم و تا ساعت ها درنم يرفتم تو یاگر خانه بود م. مهران را نداشتم ينگاه کردن به چشم ها جرات

:را گرفته بود گفت هیکه قض مهران

.اریرو هم ن هیسر و ته قض یبستن هیبا  ،يسور بد يخوا یحاال که م یخوبه، ول یلیخ -

!بعد يباشه برا هیفعال نقد رو بچسب نس یبه موقعش آقا مهران، ول -

:آورد و گفت نیماش شهیش يهم سرش را با خنده جلو ایپور

.میریخونه هم بگ يبرا یبعد بستن دیخر میاول بر یام، ول هیپا یبستن -

:به چشمانم نگاه کرد و گفت گریبار د هیقبل از حرکت  یول م،یحرکت کرد .ها دوباره روشن شد نیماش

.يخوش حالم کرد یلیخ -

.ختیو من دلم فرو ر دیخند یکه م دمید یرا باال آوردم و دو چشم مشک سرم

:ما گفت دنیبا رس .سفره را آماده کرده بود لیو تموم وسا يساالد و سبز. مامان برنج را هم دم کرده بود میدیرس الیبه و یوقت

!يکرد یکم کمکم م هیو  یرفت یالاقل کاش تو نم. دلم هزار جا رفت ن؟یکرد ریچرا انقدر د -

:مامان گرفتم و گفتم يبودم جلو دهیرا که خر ییها ینیزم بیمن هم س. ها ا از من گرفت و مشغول شستنشان شد یماه و

.شهیخوب م یکنار ماه يبرا. میکنم که سرخ کن یرا آماده م اینیزم بیس نیمن ا نیو آماده کن نیرو بشور ایتا شما ماه -



فرانک مرادي کاربر انجمن نودهشتیا  –قسمت                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٨

.عیسر یکن یم ينگم هر کار يزیبهت چ گهید يخوا یم -

:گوشم گفت ریداخل آشپزخانه شد و آرام ز یبا بستن مهران

ندارن؟ لیعروس خانم خودشون م -

!کنم یمهران، خواهش م -

.نم تا آب نشدهچشم، پس بذار الاقل به مادر زن تعارف ک -

.مهران درست بشو نبود نیا

هم تمام مدت حواسش به من  الیژ. رود یم نییپا میغذا چه جور از گلو دمیفهم یحواسش به من بود و من اصال نم يشام پدرام همه  موقع

!ستمیبه من فهماند که من خر ن یزبان یبا زبان ب میبار ناخودآگاه چشم در چشم شد کیکه  یبود و وقت

.برد یگرفت و به آشپزخانه م یاز دست من م عیسر یلیبشقاب ها رو خ. کرد یجمع کردم سفره پدرام هم کمک م گامهن

:گفت دنشیبا د مامان

.بچه ها هستن ن؟یکش یشما چرا زحمت م -

.ونیآقا به عهده نیبذار دیو شست و شو رو با يجور مواقع آشپز نیمعموال ا. مسافرت استراحت کننن يتو دیخانما با -

:که تازه ظرف به دست وارد شده بود گفت مهران

!وسط نکش ویکیما  يلطفا پا یبکن، ول یکار بکن يخوا یم -

:که گل از گلش شکفته بود گفت مامان

!جون، خوش به حال خانمش ترایکرده م تیترب يچه پسر روشنفکر... ماشاا -

:را درآورد و گفت شیحرف دستکش ها نیبا ا و

!کردم یکوتاه تتیتو ترب یلیمن خ. بوسه یظرفا دست تو رو م نیران جون، امه ایب -

.برد رونیبا تعارف پدرام را هم از آشپزخانه ب و

:و گفت دیلباسم را کش ي قهیمهران از پشت  رونیب میایکه از خدا خواسته تا آمدم ب منم

.یکن یکجا؟ تو خشک م -

:گفت یکرد م یکه غر غر م یدر حال و

!جورش رو بکشم دیکنه من با ینیریخواد خودش یم گهید یکی يبرا! بود ومدهیبهش ن یاولم خوباز  -

شه؟یازت کم م يزیچ. به آسمون بباره نیبار هم از زم هیبه قول معروف ! بارم تو بشور هی میهمه ما شست نیا ؟یهست یحاال چرا عصبان -

.نکنم یکس يغلطا برا نیاز ا هگیپشت دستمو داغ کنم که د دیبا یشه، ول ینه کم نم -

هم کنار دو تا برادر  الیکه مشغول تخته نرد بودند، ژ يمحمد يبابا و آقا. میاز شستن و جمع و جور کردن ظرف ها به به سالن برگشت بعد

.تو نخ پدرام است يدفعه بدجور نینشسته بود و معلوم بود ا

"!وونهید يدختره  هیروان ضیفکر کنم مر"

:خانم گفت تراینشستم و م مامان کنار
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.نیطور نیخواهرا همشون هم ؟يبرادرتو تنها بذار ومدیدلت ن. دخترم یخسته نباش -

.نیدار اریاخت ،یچه زحمت -

.خنده شان بلند شده بود يمهران هم کنارشان نشسته بود و صدا. به سمتشون نگاه کردم دوباره

".گهیبهشون اضافه شده بود د ایخب جفت پور"

:که گذشت مهران گفت یکم

.نیجا بش نیا ایمهشاد ب -

:کنارشان رفتم و مهران گفت به

.رهیجا کشونده براش زن بگ نیرو ا دیکه عمه به زور جاو نیمثل ا. میگرد یبابا به عمه تماس گرفته و فردا همه به تهران برم گهیم الیژ -

.گفت یم ییزایچ هیخونشون عمه  میآره، روز اول که رفته بود -

:خنده ادامه داد با

!داره عمه يچه جذبه ا میخودمون! بدو بدو اومده رمیوام برات زن بگ خیم ایبا اون سن و سالش تا عمه بهش گفته ب دیفکر کن جاو -

زنه،  یمبزرگ تره به احترام عمه رو حرف اون حرف ن دیدوما، بابا که از جاو! اوال که مادرشه و احترامش واجب! خنده داره نیمهران ا -

.خودشو داره يکه جا دیجاو

:شده بود و حس حسادتش گل کرده بود گفت یعصبان یپدرام به من حساب يکه از نگاه ها الیژ

.شماس يهمش به خاطر گل رو ،یکن يهم از عمه طرفدار دیبا -

.ادیخوشم نم هیمنظورتو واضح بگو، از گوشه کنا -

:کند گفت یخونسرد پرتقالش را پوست م یلیکه خ یحال در

!مسخره س یلیکه خ ينگو خبر ندار. یعروس مورد نظر خودت ن؟یواضح تر از ا -

بود و  یعصبان یتنها واکنشم نگاه یخواست خفه اش کنم، ول یدلم م. شوم یلحظه حس کردم دارم خفه م کی. گشت یدور سرم م نیزم

.ترك اتاق

.عث نشد که برگردمبا یباعث شد بلرزم، ول يخنک بهار يهوا. شدم اطیح وارد

بودم که نظر من  تیکم اهم شانیقدر برا نیا یعنینزنند؟  یشود مامان و بابا به من حرف یمگر م. را باور کنم الیژ يتوانستم حرف ها ینم

.ردیگ ینشأت م الیرا نخواهند؟ همه اش از ذهن حسود ژ

.مهران به خودم آمدم يصدا با

؟یکار شادش کن نیبا ا يخوا یم. نده تیاصال اهم. تو ایمهشاد هوا سرده، ب -

.تو برو تو من االن حوصله ندارم  -

:پدرام بود که گفت يبار صدا نیا

تنها صحبت کنم؟ يدیمهران اجازه م -

.حوصله پدرام هم نداشتم. رفت اطیبه آخر ح يداد و بدون گفتن کلمه ا یسرش را تکان مهران
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:گفتم پس

.نها باشمخوام ت یم یول ستم،یناراحت ن -

 ست،یراست برام مهم ن ایدروغ  يا گهیهر کس د ای الیبدون ژ نویا. اصال فقط گوش کن و جواب نده. خوام باهات حرف بزنم یمن م یول -

.يکنه تا خودت نخوا ینم رییتغ زیچ چیاخماتو باز کن و بدون ه. که مهمه نهیو ا میمن و تو به هم قول داد

.اخلبرگشت د گرید يبدون کلمه ا و

.زد یکه در دلم جوانه م یعشق یصاف بود و زالل، درست به زالل. آسمان نگاه کردم به

پنجم فصل

عمه را  يو حرف ها دیروز اول ع. درست باشد الیژ يتواند حرف ها یفکر بودم که تا چه حد م نیراه بازگشت به خانه همه اش در ا در

طور  نیاگه ا. داشتم یبیدلشوره عج. خبر نداشتم دیمن از آمدن جاو دیکه فهم ياز احالت تعجبش بعد . خودم چند بار مرور کردم شیپ

مخالفت از فرمان بابا در خانواده ما مثل تمرد از . مخمصه راحت بشوم نیتوانم از ا ینم یرا کرده و من به راحت شیجاباشد بابا فکر همه 

.داد یفرمان شاه را داشت؛ سرت را به باد م

محاله که بابا .کرد یزود منو فراموش م یلیکردم و اون خ ینم دواریپدرام رو ام دمیفهم یچرا اآلن؟ اگه زودتر م. دمیفهم یکاش زودتر م"

"!ادیکوتاه ب

:فقط شب قبل موقع خواب گفته بود. نکرده بودم یبا او صحبت گریمن د یکنارم نشسته بود، ول الیژ

.باز کنم تایاز واقع یبعض ياستم چشماتو روخو یاز حرف امشبم نداشتم، فقط م يمن منظور -

.جوابش فقط سکوت بود و

:رو به مامان گفت. نگه داشت ییخوش آب و هوا ییجا بابا

.صبحونه خوردن مناسب باشه يجا برا نیبه نظرم هم -

؟یرو هم بپرس ينظر خانواده محمد سیبهتر ن -

.مناسب نگه دار يجا هیخان قبل از حرکت گفت خودت  زیپرو س،ین یلزوم -

"د؟ید یرو هم م يا گهید یمگه به جز خودش و خواهرش کس! بزرگوار يبابا ياینمونه از خودخواه هی"

 نیعمو تازه ازدواج کرده بوده و ا. سانحه از دست دادند کیزود پدر و مادرشان را در  یلیکرده بود که بابا و عمو خ فیتعر میبرا مامان

.قائل است شیرا برا یاست که بابا احترام خاص نیهم يبرا رد،یگ یو بال خودش م پر ریعمه بوده که بابا را ز

:زود کنارم قرار گرفت و گفت یلیپدرام خ. کرد رفتم یکه بابا اشاره م ییشدن با سبد در دستم به جا ادهیپ موقع

؟ يدیخوب خواب شبید. نمیوقت ناراجت بب چیدوست ندارم صورتتو ه -

.دمیوابممنون، بله خوب خ -

.کرد سبد را از دستم گرفت و دور شد یکه متفکر به من نگاه م یدر حال و
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 کیرا با  سمیخ يبعد هم موها. ردیبرود، هم اعصاب خسته ام آرام بگ نیسفر از ب یدوش گرفتم تا هم خستگ عیسر دمیبه خانه رس یوقت

.امان از بابا که باز هم دست بردار نبود یول ،يدغدغه فکر چیهدوست داشتم بخوابم بدون . تختم يکش پشت سرم گلوله کردم و رفتم تو

!باهات کار داره. عمه پشت خطه ایمهشاد، ب -

.را از بابا گرفتم و سالم کردم یرفتم و گوش یبه سمت گوش نهیحوصله و با طمان یب

سالم عمه جون، سفر خوش گذشت؟ -

.خوب بود یلیخ. یبله، مرس -

.یخوام کنارم باش یکار دارم، م یکل. خودم شیپ يایب دیرو خوب استراحت کن، فردا از صبح زود با امروز. خب خدا رو شکر -

.شروع کنم دیاز فردا با. عقبم یلیخ یچند روز رو استراحت کردم ول نیکنکور آماده بشم، ا يبرا دیعمه من با دیببخش -

!یبمون سیجا قرار ن نیتو که ا! ين کنکور ندارداد يبرا یلیفردا هم روش، بعد هم کنکور دل يچند روز نخوند -

برم؟ ییجا نمونم؟ مگه قراره جا نیا یچ يبرا -

.نمیبده به اون بابات بب ویحوصله جر و بحث با تو رو ندارم عمه جون، فردا منتظرتم و گوش -

:گفت یکه بابا م دمیرا به بابا دادم و شن یگوش مستأصل

.کنم یبت مامروز باهاش صح نیبله چشم، هم -

:به آشپزخانه رفتم و رو به مامان گفتم تیعصبان با

.دیذار یبا عمه قول و قرار م نیبگ يزیکه به من چ نیچرا بدون ا -

:دفعه گفت کیکرد  یکه داشت گاز را روشن م مامان

.میزن یبعدا با هم حرف م رونیمهشاد؟ برو ب یگیم یچ. آخ، دستم سوخت -

:گفت تیبابا با عصبان. و با بابا رو به رو شدم رونیآمدم ب يربا دلخو. بود نیهم شهیهم

و احترام به بزرگ تر  يذار یبدو نکن؟ انقدر کمک کردن به عمت سخته که باهاش دهن به دهن م یکی رزنیپ نیچند دفعه بگم با ا -

ره؟یم ادتی

.چه کار يخوا یکنکور م اونم گفت. کنکور آماده بشم يبرا دیفقط گفتم با. نکردم یاحترام یمن که ب -

.الزم نکرده یستیبزرگ ترت با ياگه قراره با درس خوندن تو رو -

.گفت ادامه ندم یکرد که درس بخوانم، حاال به خاطر عمه م یم قمیتشو شهیخودش بود که هم. بودم يکفر یدست بابا حساب از

:در داخل آورد گفت يتختم نشستم که مهران سرش را از ال يرو یعصب

اجازه هست؟ -

:آمد در کنارم نشست و گفت یوقت و

.به نظر منم کارت درست نبود. روزم روش هی ،يهمه درس نخوند نیا -

!ترسم مهران یم. درست گفته باشه الیترسم ژ یم س،یروز درس نخوندن من ن هیموضوع  -
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فکر نکنم . کم استراحت کن اعصابت آروم بشه هیتوام . برم تو به کمک عمه يخوام فردا رو من به جا یاز بابا م یکن یطور فکر م نیاگه ا -

.رو بکنه يکار نیبابا بدون مشورت با تو همچ

.خدا کنه -

***

.کلمه هم با من حرف نزد کی گریعمه برود و بابا د دنیمن به د يکرده بود که بجا یشده بود و مهران بابا را راض صبح

"!من يسرزنش بود و اعصاب خوردسره  هیخواس حرف بزنه  یبهتر، اگه م"

رفت را درست به خاطر  یکه او م یوقت. خواستند به فرودگاه بروند یبرگردد و همه م رانیقرار بود شازده بعد از دوازده سال به ا شب

بدهند که  یبه کسخواستن من را  یداشت که آن ها م تیواقع نیا یعنی. پنج ساله يساله بود و من دختر بچه ا ستیب يندارم، چون او پسر

وقت با دقت به آن  چیداد و من ه یبه ما نشان م دیاز جاو ییعکس ها میرفت یعمه م يکه به خانه  یبزرگ تر بود؟ گاه سالاز من پانرده 

.و چهارشانه یچشم و ابرو مشک. در ذهنم از او داشتم یطرح کل کی یکردم، ول یها نگاه نم

:ساعت هشت بود که مامان تو اتاقم آمد و رو به من گفت کینزد. رومگرفته بودم شب هم به فرودگاه ن میتصم

؟یستیهنوز حاضر ن گه،یزود باش د -

!فرودگاه میبر لیا هی سین یاجیاحت گهید. مشینیب یفردا م ام،یمن که نم -

.حوصله جر و بحث ندارم ادیاالن بابات م! یشه که تنها بمون یخودتو لوس نکن، نم -

لحظه  کیکه  دیکش يو وارد اتاقم شد و چنان عربده ا دیمحکم در را کوب. جرقه بود که منفجر بشود هیبود منتظر  دهیرا شن ما يکه صدا بابا

.شنود یرا نم يزیاحساس کردم گوشم چ

!یبنیب یرو به خودت نم رونیرنگ ب گهیوگرنه د ،یچیکه ه يحاضر شد. از امشب نمیصبحت، ا ياون از لوس باز -

به سمت کمد  دیلرزیکه دستانش م  یمامان رنگ به چهره نداشت و در حال. دیرفت و در را پشت سرش به هم کوب رونیب تیبا عصبان و

:جدا کرد و داد دستم و گفت میهم رنگش برا يرا با روسر يلباسم رفت و مانتو شلوار

.زود حاضر شو. بپوش ایب -

.ده بودکر ریمن و بابا گ نیب. مامان سوخت تیمظلوم يبرا دلم

:کرد گفت یبه صورتم نگاه م نهیبابا که داشت از آ. شدم نیسوار ماش يدلخور با

 یدادن به تو کوتاه ادیکه من در  ییزایبه چ س،یشعور به درس خوندن ن یول ،یخون یدرس م يمثال دار ،يکردم بزرگ شد یمن فکر م -

.گوشات فرو کن يو تو نیدر مورد تو اجباره، ا زیبه بعد همه چ نیاز ا. کردم

 یکس احترام قائل نم چیفکر ه يمهندس بود مثال، پس چرا برا. گفت یبه خودش م دیبا یکی نویا! سیدرسته، شعور به درس خوندن ن"

 شتریب یلیبه زن و بچه هاشون خ سوادایب نیاز ا یلیتازه خ. کرد یسواد فکر م یو ب میقد يمثل مردا. شد؟ فقط خودش مهم بود و خودش

"!رنذا یا احترام ماز باب
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خنک هم نتوانست دل ناآرامم را آرام  يهوا یول دم،یکش قیدادم و چند نفس عم نییرا پا نیماش شهیش یکم. را گرفته بود میگلو بغض

.کند

 يم و روگل را گرفت یحرف چیه یبود به دستم داد تا به شازده بدهم، و من ب دهیرا که از قبل خر یفرودگاه مهرآباد بابا دسته گل يتو

 یبرد را نگاه يتابانه رو یعمه ب یبعد از سالم و احوال پرس. دندیو شوهرش هم سر رس قیعمه و مهران و عق. انتظار نشستم يها یصندل

:انداخت و گفت

اد؟یمونده ب یلیخ -

.کشه یطول م یرو انجام بدن کم یگمرک يتا کارا ینشسته، ول مایهواپ. نداشته رینه خدا رو شکر تأخ -

:اخم به مهران اشاره کردم و او به سمتم آمد و من دسته گل را دادم دستش و گفتم اب

.دست تو باشه بهتره -

:آمدند اشاره کرد و گفت یعمو که از دور م يبا خنده به خانواده  مهران

.رفتار کن يپشت سرت صفحه بذارن؟ عاد يخوا یم. اخماتو باز کن -

.ار کردبابا خونه چه ک یدون یتو که نم -

.مشکل خونه رو بذار تو خونه -

.کند و من فقط با تکان دادن سر از دور سالم کردم یبه سمتشان رفت تا با آن ها احوال پرس و

 یظیغل شیبود و آرا دهیبه خودش رس یلیهم خ الیژ. بزرگم با زن و بچه اش هم آمده بودند يپسر عمو. عمو نگاه کردم يخانواده  به

:باشد کنارم نشست و گفت فتادهیما ن نیب یکه اتفاق نیمثل ا يعاد یلیخ. جواب سالمم را داد و به سمتم آمد با سر. کرده بود

!باشه؟ دهیمثل عکساش اتو کش یکن یچه خبرا؟ مهشاد فکر م -

.کنم ینم يفکر چیمن ه ال،یدونم ژ ینم -

!يجنبه ا یچقدر ب ؟یتو هنوز از اون روز ناراحت -

.مستینه ناراحت ن -

!معلومه -

به مسافرها چشم  شهیعمه که از پشت ش. از کنارم بلند شد و به سمت مادرش رفت و کنارش نشست و مشغول پچ پچ با زن عمو شد و

:گفت یدوخته بود با خوش حال

.خودشه نیبب ایبهروز، داداش ب -

:گفت یبابا با خوش حال و

!باالخره اومد. آره خودشه -

عمه به  دنیبه محض د. شده بود ياش خاکستر قهیاطراف شق يبلند قد بود و چهارشانه و موها. از در خارج شد یچرخ دست هیبا  دیجاو

:گفت يگرفته ا يعمه پشتش را نوازش کرد و با صدا هیسمتش آمد و در آغوشش گرفت و در مقابل گر

.جام نینگران نباش، اآلن من ا -
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.و بعد هم بابا و عمو قیدختر عمه ام عق. رندیگخانواده بود که در آغوشش ب ينوبت اعضا حاال

:گفت دیکه نوبت به من رس یوقت. ختیانگ یحس احترام را برم یکه نوع کردیبا همه برخورد م  يطور

مهشاد، درسته؟ -

.بله -

!فرق کرده باشه تیخدا کنه اخالقت با بچگ یول ات،یو بچگ یعکست هست هیشب قایدق -

.ب به حرفش فکر کردم و من با تعج دندیخند همه

"!کردم؟ یچه کار م امیمگه بچگ"

:گفت دیرس الیبه ژ یوقت

.مییاروپا يخانم دختر عمو الیشما هم ژ -

.لبخند زد قیتصد يدلش آب شده بود برا يقند تو فیتعر نیکه از ا الیو ژ. داشت شیبه رنگ مو و چشم ها اشاره

:و رو به بابا گفت. کرد یم يادآوریفردا را  ینها شده بودند و عمه مهما نیهمه سوار ماش حاال

.ما نیتو ماش ادیبه مهشاد بگو ب -

.شدم نیسوار ماش لمیتوانستم مخالفت کنم و برخالف م یهمه آدم نم نیچشم ا يجلو

دختر کوچک  مینس. میهم پشت نشست قیمن و عمه و عق. کنارش نشست دیکرد و جاو یم یرانندگ -قیشوهر عق- آقا رضا  نشانیماش يتو

:به پشت برگشته بود و رو به عمه گفت دیجاو. بغلش به خواب رفته بود يهم تو قیعق

؟يبهتر ؟يمامان چطور -

.شمیبا اومدن تو بهترم م ستم،یبد ن -

.ستیخوب ن تونیسالمت يبرا ن،یخسته کن يادیخودتون رو ز دینبا یول -

.دیجورشو برادرش کش گهیخب د یکمک، ول ادیالبته قرار بود مهشاد هم امروز ب. خسته شدن یلیخ قینکردم، آقا رضا و عق يمن که کار -

:گفت دیانداختم و جاو ریسرم را ز شرمنده

.کت بسته در خدمتتون هستم نیکه داشته باش يخودم از فردا هر کار -

.یشب سرحال باش يکن تا برااستراحت  یتو فردا رو حساب! سین یو چهار ساعت پرواز شوخ ستیب! ينه مادر، تو خسته ا -

:کرد گفت یکه به برادرش نگاه م یدر حال قیعق

 یلیخ. نباش یچیاصال نگران ه. میگرفت ییرایپذ يو چند کارگر هم برا میسفارش داد رونیهم نمونده، غذا رو که از ب يکار گهید -

اون جا راحت بود؟ تیزندگ! دیجاو يشکسته شد

همه سال دارم  نیشه که بعد از ا یباورم نم. تنگ شده بود یلیهمه خ يدلم برا. شه ینم رانیجا که ا چیخوب ه یآره خواهر کوچولو، ول -

!نمتونیب یم

!يومدیزودتر م دیبا -

.نشد. گرفتار بودم یلیخ یخواست، ول یدلم م -
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".کنم یتو کار باشه با خودش صحبت م يباشه، اگه واقعا اجبار یمنطق یکه آدم ب ادیبه نظر نم"

.دمیکش يفکر خودم نفس آسوده ا نیاز ا و

 يپا يرا که از قبل آماده کرده بودند، قصاب جلو يبودند و گوسفند ستادهیدر خانه ا يبابا و مهران جلوتر از ما جلو میدیبه خانه رس یوقت

.کرد یقربان دیجاو

"ه؟یک يبعد یبشه، قربون یقربون دیگوسفند که با چارهیب"

:ساعت گفت و گو و خنده، بابا بلند شد و گفت مینشستند و بعد از ن یه کمو هم میخانه شد وارد

.کمکتون امیفردا صبح م یول د،یکه شما هم استراحت کن میریم گهیوقته، ما د رید گهیاالن د -

:در جواب بابا گفت عمه

 دیتموم نشده با التیتا تعط یکن فیخودتو رد يزودتر کارا دیبا ،يخودت هم کم کار ندار. نمونده که يکار ،يایفردا ب سین یاجیاحت -

.هیمن بمونه کاف شیمهشاد پ. میمراسمو برگزار کن

:به مامان کرد و گفت یمکث کرد نگاه یکم بابا

.فهیبرناممون رد بایباشه، مام تقر -

 یکه حت نیبابا رفت بدون ا. ودمنداشت من ب تیوسط اهم نیکه ا یپس قرار مراسم هم گذاشته بودند و تنها کس. گذاشت دنیتپ يبنا قلبم

.زیاز هر چ یبودم، خال یته. توانستم فکر کنم ینم. کرد یدرد م یلیسرم خ. کند یبا من خداحافظ

:بلند شد و گفت دیکه خلوت شد جاو خانه

اد؟یشماها خوابتون م -

:مهربان گفت یبا لحن عمه

!م؟تونم بخواب یمگه م نمتیب یهمه مدت که دارم م نیبعد از ا -

.رو بدم اتونیتونم سوغات یمنم م. میکن یصحبت م میمون یم داریپس ب دم،یخواب مایهواپ يمنم تو -

:گفت قیعق

.نمتیقست دوست داشتم زودتر بب نیهم ياصال برا. من ادیاصال خوابم نم گهید. میدیخوب خوبش رس يآخ جون، به جاها -

!يرتو رو بدم که طاقت ندا یخب، پس اول سوغات یلیخ -

:کرد و گفت دیبه جاو یاخم کوچک کی عمه

!؟يعروس و خواهر شوهر اختالف بنداز نیب يخوا یاز حاال م! نه خواهرش دهیم یآدم اول به نامزدش سوغات -

:به من کرد وگفت ینگاه هی یبا شرمندگ دیجاو

...مادر جون  -

 س،ین یوضع راض نیهم از ا دیداشتم جاو نانیاطم. گردد یدور سرم م کردم اتاق دارد یکرده بود و فکر م خیدستانم . ادامه نداد گرید و

.خورد یوگرنه حرفش را نم

:مکث کرد و گفت یکم دیجاو
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.خب، اول عروس خانم یلیخ -

 دیمکث هم لباس سف یبه من داد و بعد از کم شیپر از لوازم آرا فیک کیشب و کت دامن و  راهنیچند دست پ. ساکش را باز کرد در

.دیکش رونیبود را ب يکه مخصوص نامزد يبلند

...خب ممکنه که  یو قد شما رو داده بود، ول زیمامان سا. اندازتون باشه دوارمیفقط ام. هم طبق سفارش مامان گرفتم نیا -

 نیا يمن کجا .شدم یرا هم داده بودند و من تازه داشتم متوجه م يسفارش لباس نامزد یحت. خواستم خفه شوم یم. هم ادامه نداد باز

 یسر تک تکشان پرت کنم، ول يرا رو شیها یدوست داشتم همه سوغات. بشوم هیخواست آن قدر داد بزنم تا تخل یماجرا بودم؟ دلم م

 نیا ایاز اندازه ام بود  شیب يایح ایبود که شده بودم و  یتیبه خاطر ترب دیآمد؛ شا یدرنم میدانم چرا صدا یمن. طبق معمول سکوت کردم

و ته  رونیخواست از کاسه بزند ب یچشمانم م زدینر میکرده بودم اشک ها یآن قدر که سع. خور بار آمده بودم ياز اندازه تو سر شیبکه 

.کرد یاز بغض درد م میگلو

که  دید چه در صورتم دیدانم جاو یخواستم زودتر اتاق را ترك کنم و به محض بلند شدنم نم یفقط م. که تشکر کنم بلند شدم نیا بدون

:که گفت

.سیمامان مهشاد خانم حالشون خوب ن -

:گفت ادیفر هیشب ییبعد با صدا و

.آب بده زودتر وانیل هی قیعق -

.بودم دیدستان جاو يشدن آب به صورتم به هوش آمدم تو دهیکه با پاش یصداها گنگ و نامفهوم بود و وقت. دمینفهم زیچ چیه گرید

:به خودم آمدم و بلند شدم و گفتم عیسر .بود سکته کنم کیخجالت نزد از

.شد یدونم چ ینم... دونم  ینم دیببخش -

د؟یاالن بهتر. فکر کنم فشارتون افتاده. نیلحظه از هوش رفت هیشما  -

...من ... من  -

:گفت یعمه با نگران. هیگر ریسر باز کرد و زدم ز یتوانستم ادامه بدهم و باالخره بغض لعنت ینم

 ارهیانقدر نذار به خودش فشار ب فهیدختر ضع نیچند بار بهش گفتم ا! بهروزه نیا ریهمش تقص. ادیشربت قند رو بخور حالت جا ب نیا ایب -

؟یآخرش که چ يدانشگاه هم قبول شد يحاال اومد. کو گوش شنوا یخسته بشه، ول

.ستیاالن وقتش ن. کنم یمامان خواهش م -

:گرفت گفت یستم مآب قند را از د وانیکه ل یدر حال و

د؟یبهتر شد -

.بله، ممنون -

.میبمون داریکنم همه ب شنهادیبود که پ یخودخواه. بهتر باشه میخب فکر کنم بخواب -

آمد  ینداشتم، هر چه سرم م اقتیمن ل. خواستم از خودم دفاع کنم یجور م نیا. شدم یو نابود م ستیکرد و من ن یدهن باز م نیزم کاش

. حقم بود
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شود آدم نظر دخترش را در مورد  یآخر مگر م. آن قدر از کار بابا و مامانم ناراحت بودم که حد نداشت. کردم هیب رو تا صبح گرش آن

بودم که آن ها هر طور دوست داشتند با آن برخورد کنند؟ یمن فقط عروسک یعنیاست؟  تیازدواج نپرسد؟ مگه زمان جاهل

 میتمام نقشه ها. ناراحت بودم شتریمن از خودم به خاطر ترسو بودنم ب. خسته بودم يدم که خسته و به هم ز دمیصبح آن قدر نقشه کش تا

بره زبان بسته بار  کیاز اول من را مثل . در ذات من نبود. توانستم مخالفت کنم ینم. خورد یترس بود که به هم م نیهم به خاطر هم

.موقع ها را کرده بودند نیفکر هم تماح. آورده بودند

پف  يچشمانم به قدر. به صورتم خورد خودم وحشت کردم نهیچشمم در آ یوقت. را شانه کنم و ببندم میرفتم تا موها نهیآ يجلو صبح

از  یچشانم بگذارم تا کم يبردارم و رو خی زریبه آشپزخانه رفتم تا از فر. کردم هیهم معلوم بود تا صبح گر یکرده بود که از دو فرسخ

آوردم تا متوجه پف  نییسرم را تا حد ممکن پا. دمیبه اتاق خواب ها د یمنته يراهرو يرا تو دیبرگشت جاو قعمو. پفشان کم بشود

.چشمانم نشود و سالم کردم

ن؟یش یانقدر زود بلند م شهیسالم، شما هم -

.آخه جام عوض شده بود نتونستم خوب بخوابم -

.باهات حرف بزنم یخواستم کم یم ادیمنم ساعت خوابم به هم خورده، اگه خوابت نم -

".باخودش حرف بزنم دیبا. حل مشکلم باشه دیکل دیخود جاو دیشا. تهیموقع نیبهتر"

.ادینه، خوابم نم -

.هم سبکه خراب کنم یلیخوام خواب مامان رو که خ یچون نم م،یصحبت کن اطیتو ح میخوبه، پس بهتره بر -

.امیمنم م دیباشه، شما بر -

هم  دینداشت، و جاو دهینه فا. به خودم نگاه کردم نهیآ يرو چشمم گذاشتم و تو یها را کم خی. رفت و من به اتاق برگشتم طایبه ح دیجاو

.بود دهید افهیق نیمن را با هم قهیپنج دق

به . نگاه کردم دیبه جاو از پشت. رفته بود ژاکتم را از تو اتاق بردارم ادمیصبح زود بود و هوا خنک . رونیرا باز کردم و رفتم ب اطیح در

به عقب برگشت و  میپا يبا صدا. در فکر بود یکنم حساب یفکر م. دیکش یم گاریزده بود و داشت س هیبالکن تک يو نرده ها وارید

.کرد وشرا خام گارشیس

ن؟یانقدر ساکت شهیخب مهشاد خانوم، شما هم -

.بگم يچه جور دینم بادو یکم شوکه ام، نم هیراستش . وقتا ینه، گاه شهینه، هم -

.میگفتم صحبت کن نیهم يمن برا ن،یراحت باش -

که شما آدم  نینه ا. سیاصال درست ن نیا. دنیکش ندمیآ يبرا يبابا و عمه بدون مشورت با من چه نقشه ا دمیمن تازه دو روزه که فهم -

...خب  یول ن،یباش يبد

 یهم نم ییخب دا. کنه یفکر م میمثل قد. کنه یقبول نم یها ازش خواهش کردم، ولبار. کنم یمنم از مامان تعجب م. یگیم یدونم چ یم -

مثل شما  یبا کس ادیکردن بدم نم یغربت زندگ يمن بعد از سال ها تو. مادرشو براش پر کرده بوده یخال يخواد دلشو بشکونه، باالخره جا

که اول از همه  نهیمهم تر از همه ا یازدواج کنم، ول یاز خونم هستکه  نیو ا يشد تیترب يو چطور یهست يچه خانواده ا زدونم ا یکه م
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هست که ما  زایچ یلیخ. کار رو بکنم نیتلفن ا قیاز طر رانیا امیکه ب نیدوست داشتم قبل از ا یخودتو بشناسم و باهات حرف بزنم، حت

همه جا رو  ،يبود طونیش یلیاون موقعا خ. و مطمئنه یکن یتو منو خوشبخت م ستین یاجیگفت احت یمامان م یول م،یدون یراجع به هم نم

جا  هیهم  دشویکردم و کل یم میکمدم قا يتمام جزوه ها و کتابامو تو. گرفتم یما، عزا م يخونه  يایب یخواست یم یوقت. یختیر یبه هم م

.ذاشتم تا دستت بهش نرسه یم

.سین ادمیاز اون روزا  يزیمن چ یول -

دونم مامان در مورد شما اشتباه  یم یکه من با شما صحبت نکردم، ول نیبه هر حال با ا. يبود کیکوچ یلیتو خ من رفتم یمعلومه، وقت -

باعث عذابش  نیاز ا شتریکه مامان داره صالح ندونستم که ب یطیبا شرا. دونه یازدواج با من نم ستهیشا یرو هم به راحت یکنه و هر کس ینم

.بشم

 چیه. برنامه دارم یخودم کل يمن برا. نیکن یوسط قربان نیمنو ا نیخوا یشما و بابا به خاطر دل عمه م ستم؟یمن مهم ن ؟یپس من چ -

س؟یرو ترك کنم براتون مهم ن رانیخوام ا یمن نم! م؟یدار یمن و شما پونزده سال اختالف سن نیفکر کرد

و بعد از . کنم ناراحت شد یفکر م. بودم دهیبه رخش کش من علنا سنش را. همه رك حرف زده بودم تعجب کردم نیکه ا نیهم از ا خودم

:سکوت گفت یکم

صحبت  ییخوام با دا یم یمامانه که ازم داره، ول يخواسته  نیآخر دیو شا نیاول نیا. که براتون انجام بدم ادیاز دستم برنم يادیمنم کار ز -

.خودم و شما متأسفم يصورت برا نیا ریدر غ. اون بتونه نظر مامان رو برگردونه دیکنم شا

ن؟یریبگ میخودتون تصم يبرا نیتون یهنوز نم نیهمه سال که از مامانتون دور بود نیبعد از ا ؟یچ یعنی -

 یخواستشو حت نیدوست ندارم آخر. همه بدنشو گرفته بایکه مامان سرطان داره؟ تقر یدون یمگه نم! بار فرق داره نیا یتونم، ول یچرا م -

.باشه رد کنم میزندگ يودناب متیاگه به ق

جالبه که  یول س،یبابا داشت به بچه ها مربوط ن شهیکه هم یلیبه همون دال دینگفت؟ شا يزیکس به من چ چیبود؟ پس چرا ه ضیعمه مر"

"!خواست شوهر بده یبچه رو م نیهم

:کرد و گفت یبه من نگاه. فتمیه سرفه بباعث شد ب گاریدود س. درآورد و روشن کرد راهنشیپ بیاز ج گرید يگاریبلند شد و س دیجاو

نه؟ ای ونهیهم در م يا گهید یکس يپا. خواستم بدونم یهم مونده که م گهید يزیچ هی یول م،یخوبه که با هم صادق بود -

 هیالاقل  ایردم ک یم ينبود بازم انقدر پافشار ونیپدرام درم ياگه پا یعنیگفتم؟  یبهش م دیبا يبود؟ چه جور دهیاز کجا فهم گهید نویا"

"کردم؟ یفکر م دیخودم و جاو طیکم عاقالنه تر به شرا

:شد گفت یکه سکوتم طوالن یندادم و وقت یکردم و جواب سکوت

.ارزش شما رو داشته باشه دوارمیام. ونهیدر م گهید یکی يپس حدسم درست بود، پا -

را جا به  شیخاك رو یکم شیباغچه انداخت و با پا يرا تو گارشیسته . دانم ینم رتیغ ایحسادت بود . زند یکردم با طعنه حرف م حس

. تنها گذاشت الیفکر و خ ییایجا کرد و بعد به درون خانه برگشت و من را با دن

. شد یوسط روشن م نیمن هم ا فیتکل دیخب با یدانستم ناراحت است، ول یم. کلمه هم صحبت نکرد هیبا من  دیجاو گریعصر د تا

:مهمان ها که شد عمه رو به من گفتآمدن  کینزد
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!نمونده ها یوقت ؟یش یتو چرا حاضر نم -

.برگردم نایبهتره برگردم خونه با مامان ا اوردم،ین یمن که لباس -

".کرد یم میاگه بابا تا آخر عمر زندان یگشتم، حت یبرنم گهیرفتم خونه و د یم يطور نیا"

!از همونا رو بپوش یکی اورده؟یبرات ن دیچه کار؟ مگه جاو يخوا یلباس م -

...اونا  یول -

.احترام بذار قشیشوهرت دوست داشته باشه به سل يخوا یاگه م. حرف نداره دیجاو ي قهیسل ؟یاونا چ -

"!شد ینم الیخ ینه، عمه ب"

:کردم و و رو به عمه گفتم یپوف

.دیشه پوش ینم. بازه یلیخ -

.میکن یهم انتخاب مرو با  شونیکی نمیبب اریبرو بردار ب -

"!از لباساشم بپوشم یکی ادیخوشم م یلیخ"

.ارنیبرام لباس ب نایزنگ بزنم به مامان ا دیاگه اجازه بد -

؟یشه که تو بپوش ینم دایپ يزیاون همه لباس چ نیب یعنینداره،  یلزوم -

را انتخاب کرد و به طرفم  یکت و دامن خوش دوخت میلباس ها نیآن جا بود آمد و از ب لمیو وسا فیکه ک یبدون توجه به من به اتاق و

:گرفت و گفت

؟يدیپوش یهست؟ باز کتون یکفشت چ. خوره یمطمئنم بهت م. بپوش نویا -

:اشاره کردم و گفتم میپا يتو يصندل ها به

بده؟ نایا -

!کفش، نه صندل -

.دمیپوش یکتون -

بودم  دنیدر حال نقشه کش. اوردیلباسم ب میکفش برا يزدم به هوا یمان زنگ مخوش حال شدم به ما. رفت رونیبلند شد و از اتاق ب عمه

.آمدند داخل اتاق قیکه عمه و عق

.باشه یکیپاتون  زیفکر کنم سا. قهیمال عق. خوره یم یلیبه لباست خ نایا -

تنها . پام بود زیدرست سا. آورده بود میراکرد ب یم یها زندگ نیعمه ا يخانه  ياز خانه اش که طبقه باال قیکه عق يپاشنه بلند يها کفش

.مخصوص من دوخته باشد اطیکه خ نیمثل ا. خب آن هم به من خورد یشانسم نخوردن لباس بود، ول

:من کرد و گفت يبه سر تا پا ینگاه عمه

!دیشه اسپرت پوش یکه نم شهیهم ؟یپوش یم شهیکه هم يگل و گشاد يلباسا ایلباس قشنگه  نیحاال ا -

:هم که به اتاق آمده بود دنبال حرف مادرش گفت قیعق

.یشیم یچ نیکنم بب شتیذره هم آرا هیتا موهاتو سشوار بکشم  نیبش! انقدر قشنگ باشه کلتیکردم ه یفکر نم -
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.کنم ینم شینه ممنون، من آرا -

:نگاه به من کرد و گفت کیبا اخم  عمه

!ادیدرب یروح یب نیکه صورتت از ا یکن شیذره آرا هی دیبا ؟یکن ینم شیکه آرا يمگه دختر چهارده ساله ا -

ها که هر طرف دلشان بخواهد نخ  نیا يشب باز مهیچرا شده بودم عروسک خ. رفت ینم نیرا گرفته بود و از ب میدوباره گلو یلعنت بغض

را بکشند؟ میها

عوض شده  یلیچهره ام خ یکه اصال معلوم نبود ول نیا با. هم تو صورتم کرد يمحو شیو آرا دیسشوار کش قیرا عق میموها لمیم برخالف

.افتادم و چشمانم پر از اشک شد میها یبدبخت ادیدوباره  نهیچهره ام در آ دنیاز د. بود

!رهیدستتو به صورتت نمال که تموم زحمتام به هدر م ؟يدار تیحساس ملیبه ر ه؟یچ -

".رهیبه جهنم که هدر م"

.از فکر ییایاندم با دنرفت و من تنها م رونیب قیعق

؟یکن یچه کار م گه،ید رونیب ایمهشاد ب -

"!ذاره یلحظه هم منو آروم نم هیعمه  نیا يوا"

باال  نیتحس يرا به نشانه  شیابرو کینگاه کرد و  میبه سر تا پا. رو به رو شدم دیعمه با من چه کار دارد که که با جاو نمیرفتم که بب رونیب

:برد و گفت

.باشه زتیکردم سا یفکر نم -

.تره پیامشب زنت از همه خوش ت اد؟یچقدر بهش م ینیب یم -

.دیبه حرف عمه خند دیجاو و

رفت و  فونیآمد و عمه به طرف آ فونیآ يموقع صدا نیدر هم. هم يرفت تو میفکر اخم ها نیو از ا "!ومدهیهم بدش ن ادیکه ز نیمثل ا"

:آهسته گفت یلیخ دیجاو

. صحبت کنم ییبا دا دیبذار دلش خوش باشه، با. بگم يزیتونم چ یمان نمگفتم که به ما -

:زد و گفت یمن سوت دنیبه محض د. ها بود نیمهران نشان از آمدن مامان ا يصدا

!هم نبوده لیدل یشب موندنت ب نمیبب یبه به م -

:گفت دیخند یکه م یدر حال عمه

!نکن يسهم توام محفوظه، حسود -

:ادامه داد رو به مامان  و

.خودش اومد خونم يعروس خانم با پا ؟يخورد یغصه م يخودیخانم ب يدید -

به اتاق رفتم و گذاشتم که اشک راهش  یو من عصبان ندیپر از اشک به من چشم دوخت تا عکس العمل من را بب يبار مامان با چشم ها نیا

چهره ام من را در آغوشش گرفت و  دنین بزنم که مامان وارد اتاق شد و با دبردم تا به همه شا میرا به داخل موها میدست ها. کند دایرا پ

:گفت
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پا  هیمرغش  ،یشناس یتو که باباتو بهتر م یول. زدم یزودتر باهات حرف م دیبا. کردم یبه حرف بابات گوش م دیمنه، نبا ریهمش تقص -

.داره

:را پاك کردم و گفتم میاشک ها .و من خودم را فراموش کردم ختیر یمامان بود که اشک م حاال

.کنه یقراره خودش بابا رو راض. صحبت کردم دیمامان، من با جاو دیناراحت نباش -

؟يتو چه کار کرد -

.کنه یحرف زدم، اون گفت که با بابا صحبت م دیمن با جاو -

:انداخت و گفت یما نگاه يبه صورت ها. کرد که مهران در اتاق را باز کرد یداشت با تعجب به من نگاه م مامان

جا چه خبره؟ نیا -

:ببرد گفت نیاش را از ب ینیگونه ها و ب یزد تا سرخ یکه به صورتش پودر م یدر حال مامان

.امیمنم االن م رونیبرو ب ،یچیه -

:بعد رو به من ادامه داد و

.میزن یشب تو خونه با هم حرف م. ببره ییاز ماجرا بو یخوام کس ینم. امشبو تحمل کن -

:رفت و مهران دوباره برگشت و گفت رونیب مامان

دوباره چه خبر شده؟ -

.یانیهمون موضوع که خودت هم تو جر -

 یهم پرده را کم یبود و هر از چند گاه ستادهیکردم مهران کنار پنجره ا یم فیکردم همان طور که تعر فیتعر شیرا برا زیبعد همه چ و

:که حرفم تمام شد مهران گفت یوقت. انداخت یم ینگاه هی اطیزد و به ح یکنار م

!زنه یبا بابا حرف م اطیزود دست به کار شده، داره تو ح دیکه جاو نیمثل ا -

:و گفت دیبه سمت پنجره پرواز کردم و پرده را کنار زدم که مهران دستم را کش یخوش حال با

متوجه بشن؟ يخوا یچه خبرته؟ م ،ياو -

شود؟ یم یشد؟ عمه چطور راض یم یحاال چ. داد یزد و بابا گوش م یحرف م دیجاو. نگاه کردم رونیپرده به ب يز الآرام ا یلیبار خ نیا

.مال ما بود زهایچ نیما دو تا رو دوست داشت و بهتر یلیخ. میبود هیمن و مهران جدا از بق. سوخت یعمه م يداشت دلم برا تازه

!موافقت کرده؟ یعنی نیا. زد یم دیآرام به پشت جاوبابا داشت . را نگاه کردم رونیب دوباره

:مهران نگاه کردم و گفتم به

؟یعنی دنیبا هم به توافق رس -

.ادیاالن عمه صداش درم. زشته رونیب ایزودتر ب گهیفقط د. شهیمعلوم م یدونم، باالخره همه چ ینم -

:تأسف تکان داد و گفت يکه چشمش به من افتاد سرش را از رو عمه

!يهم پاك کرد شیذره آرا هی نیاون وقت تو ا دن،یبه خودشون رس يکه دخترا چه جور ینیب یاون وقت م انیاالن همه م -

:و گفتم دمیکه آرام تر شده بودم صورت عمه را بوس من
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.داشت تیچشمم حساس د،یببخش -

بود،  دهیبه خودش رس یحساب. معرکه بود شهیمثل هم الیژ. و خانواده عمو هم آمده بودند دندیرس یم ینیریگل و ش يها با سبدها مهمان

هر لحظه  دیجاو. زدند ینم یکدام حرف چیو ه دندیرس یو بابا هم به مهمان ها م دیجاو. دندیرس یهم او هم مادرش گرفته به نظر م یول

 شان،یشناس یکه انگار صد ساله م ییاآدم ه پیاز آن ت. بود و مردم دار یاجتماع. زد یراحت حرف م یلیو با همه خ ستنش یم یکیکنار 

:بودم و در فکر، که بابا کنارم نشست و گفت فیهنوز بالتکل. جوش بودم رید یلیدرست برعکس من که خ

خواستم فکرتو خراب  ینم. و بعد هم امتحانات شروع شد يشد ضیمر یزدم، ول یحرفا باهات حرف م نیزودتر از ا یلیخ دیدونم با یم -

فکر کنم . نهیپسرشو بب یکه نتونه عروس نیترسه از ا یترسه، م یم دیخوب شا یکردم عمت انقدر عجله داشته باشه، ول یفکر نم. کنم

جا هستن آرزوشونه عمت  نیکه ا ییکسا یلیدونم خ یم. رو قبول دارم دیگرفتمت، من جاو دیفکر نکن ند. دارهکه عمت سرطان  يدیفهم

 یم دایتو کانادا پ لتیادامه تحص يرو برا تیموقع نیازدواج بهتر نیتو با ا یدون یم. کنن مشیدتق یلب تر کنه تا دخترشون رو دو دست

.نه ایحق با من بوده  نینگاهم به دور برت بنداز بب مین هیاخماتو باز کن و  سخوام، پ یبدون که من بدتو نم نویا ؟یکن

. خب باز هم برگشته بودم سر خانه اول یکارش بدهد، ول يبرا یهیواست توجخ یبار بود که م نیاول. نظر بابا از در صلح وارد شده بود به

.هنوز انتخاب بابا بود دیجاو. عوض بشود يزیقرار نبود چ

 یم یسع یشدند و به نوع یخوش حال م یبه خودشان حساب دیدم بخت با توجه جاو ياکثر دخترها. حق با بابا بود. نگاه کردم دیجاو به

.لبش يلبخند آمد رو هیکرد و  ریمانده بودم که با نگاهش من را غافلگ رهیخ دیطور به جاو نیهم. ندکردند جلب توجه کن

"!کشم یم شیزنم و با دست پ یکنه دارم با پا پس م یحاال فکر م". صورتم يتو دیگرم دو خون

:سرش را کنار گوشم آورد و گفت. کنارم نشسته دمید میایبه خودم ب تا

!یدر موردم بدون دیرو با زایچ یلیصحبت کنم، خباهات  دیمن با -

:رو به بابا گفت دیکش یکه دستم را م یدر حال و

.خوام با مهشاد حرف بزنم یبا اجازتون م ییدا -

 اطیبلند ح هیپا يشده بود و چراغ ها کیحاال همه جا تار. برد اطیکه منتظر جواب من بشود من را کشان کشان به سمت ح نیبدون ا و

:انداخت و گفت فمیظر يشانه ها يکتش رو درآورد و رو دیبار جاو نیا یهوا مثل صبح خنک بود، ول. بود روشن

برات  گهیخودمو دارم که تا چند لحظه د لیمنم دال. خواد مامان رو ناراحت کنه ینم ییدا یتالشمو کردم، ول يمن همه ! مهشاد متأسفم -

خوام باهاش درد و دل کنم و  یکه م یهست یکس نیکس خبر نداره، تو اول چیق افتاده که همن اتفا یزندگ يتو زایچ یلیخ. دمیم حیتوض

.یراز حفظش کن هیمثل  مدوست دارم تو ه

:داد گفت یم رونیکه نفسش را با صدا ب یدر حال و

االصل  ییکانادا. شدم میهمکالس يااز دختر یکیخوندم که عاشق  یشد تو دانشگاه درس م یم یدو سال هیفکر کنم . تازه کانادا رفته بودم -

با مامان تماس . حس رو داشت نیاونم نسبت به من هم. باهاش صحبت کرده بودم. عشقش تموم وجودمو پر کرده بود. بایز یلیبود و خ

گفت  یکرد و م ینبود و مخالفت م یراض. مامان فرستادم يکه چند تا عکسشو برا ادمهی یخوام ازدواج کنم، حت یکه م مگرفتم و خبر داد

 مویگفت که بهش الهام شده زندگ یطور م نیو هم رمیبگ میگفت که هنوز جوونم و خام، زوده که تصم یم. بهش نداره یکه حس خوب
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رسه اول  یدستش به من نم ایور دن نیاز ا دیمامان که د. کور و گوشام کر شده بود چشمام يبدجور. نداشت دهیفا یکنه، ول یخراب م

.انهیحالل باهاش ازدواج کردم مخف ریش الیخ یکنه و من ب یحاللم نم رشویکرد ش دیشم تهد ینم یمن راض دیبعد که د التماس کرد و

"!خواد باهام ازدواج کنه؟ یزن داره با وجود زنش م یعنی"

. کردم دایوقت هم پ مهیار نک هیزود گرفتم و  یلیخوندم و با وجود سوزان اقامتمو خ یدرس م هیبا روح گهیخوب بود، د یلیخ زیهمه چ -

درسم تموم . کردم یرو باهاش زندگ یچند سال. فرستادم ینامه م ایزدم  یبه مامان زنگ م ضهینبودن عر یخال يهم برا یهر از چند گاه

اون روز حال . سر کار بودم. که ورق برگشت نیبود تا ا یعال زیهمه چ. استخدام شدم، با حقوق باال ییمعتبر کانادا کتشر هی يشد و تو

در رو باز کردم  یوقت یگرفتم و برگشتم خونه، ول یاز شرکت مرخص. واست بترکه یکرد و سرمم م یهمه استخونام درد م. نداشتم یخوب

... ستمدو نیتر یمیبا صم دمیسوزان رو د

:مدت ادامه داد کیبعد از . میچه بگو دیدانستم با یمن هم نم. دیکش یم گاریساکت شده بود و س. ادامه نداد گرید

از ازدواجش گذشته بود که پدر و مادرش رو از  یچند سال. کرده بودم یمن در حقش کوتاه. نابود کرد مویکنم آه مامان زندگ یحس م -

. رو بزرگ کنه قیداشت ازدواج نکرد تا من و عق تشویکه موقع نیکرد که اونم فوت کرد و با ا یمدت کوتاه با پدرم زندگ هیدست داد و 

افتاد تو  يماریب نیکه ا دیکش یتازه داشت نفس م. سخته یلیخ رانیتو ا وهیزن ب يبرا یزندگ یول م،ینبود قهیتو مض یمالدرسته که از نظر 

خوام که نامزد  یمهشاد م. بذارم نیازم نخواه که خواستش رو زم یمهشاد، ول هیدونم خودخواه یم. رهیم لیجونش داره روز به روز تحل

بهت که تو دختر  دمیقول م. راحت بشه الشیکه مامان خ میکن یفقط نامزد م. مینداز یتو و کار من عقب م درسعقد رو به بهونه  یول م،یکن

.یبمون یباق مییدا

:چه کار کنم که ادامه داد ای میبگو یدانستم چ ینم

 میوقت عاشقونه فکر نکن و عاشقونه تصم چیه یندگتو ز حت،یفقط از من به تو نص. فکراتو بکن و خبرشو بهم بده. يخواد جواب بد ینم -

.کنه دایبذار عقلت راهشو پ ر،ینگ

 یکنج خلوت را انتخاب کردم و نشستم مامان متعجب به من نگاه م کیمن . به ما بود لیفام يحواس همه  بایتقر میبه سالن برگشت یوقت

 کیبه سمتم آمد من را در آغوشش گرفت و  عیعمه هم سر. نج لبش بودک تیلبخند رضا هیمهران در چشمانش پر از سوال بود و بابا . کرد

:آمد کنارم نشست و گفت اورد،یطاقت ن گهید الیکه رفت ژ عمه. بوسه به سرم زد

حق با من بود؟ يدید. گمیم کیتبر -

.آره حق با تو بود ال،یممنون ژ -

.ومدیکه لباساتم مد روزه، تو که از مد خوشت نم نمیب یم -

!دمیم حیگفتم ساده رو ترج اد،یگفتم خوشم نمن -

شه؟یم یپدرام چ! مونده بشناسمت یلیکه خ نیمثل ا -

؟یبرس یبه چ يخوا یتو واقعا م ؟یقضاوت نکن شهیم -

.زد و از کنارم بلند شد يپوزخند

"!یحسود عوض يدختره "
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:خودم بودم که مهران کنارم نشست و گفت تو

همه مدت؟ نیا نیگفت یم یچ -

.گمیبعدا برات م زا،یچ یلیخ -

:که بهش برخورده باشد بلند شد و گفت نیا مثل

!منو باش نگران خانومم -

.کنم یم فیتونم اآلن بگم، بعدا برات تعر ینم ن؟یچرا همه باهام سر جنگ دار -

اوضاع که رو به راهه؟ -

!یبدون یتا رو به راه رو چ -

:دستم را گرفت گفتخواست باز هم بپرسد که عمه آمد و  یم

.یکیهمه عکس گرفتن اال تو  ؟یکش یتو چرا همش امشب خودتو کنار م. میبنداز يادگاریعکس  میخوا یبلند شو، م -

.امیباشه عمه، االن م -

ثل برق م. دستش را به دور گردنم انداخت مانهیصم یلیتوجه به فرهنگ ما خ یب دیداد و جاو دیرا به جاو شیعمه رفتم و و او جا کنار

اوقات که به عکس  یهنوز گاه. انداختم و همان موقع عکس گرفته شد نییگرم از بدنم رد شد و من خجالت زده سرم را پا یگرفته ها حس

.شود یم یتداع میرا که آن روز به من دست داده بود برا یکنم احساس ینگاه م

 دیبا. داشت یدست از سرم برنم الیفکر و خ. باز هم نتوانستم بخوابمبودم،  دهیهم نخواب ششیکه شب پ نیشب باالخره تموم شد، با ا آن

دادم؟ ینشان م یپدرام بودم چه عکس العمل يبوده؟ اگه من جا يصور ينامزد کیکرد که  یقبول م یعنیدادم؟  یم یبه پدرام چه جواب

. کند هیتوانست پدرام را توج یمهران م دیزدم، شا یبا مهران حرف م دیبا

***

:بعد از صبحانه رو به مهران کردم و گفتم. بودم دهینرس يا جهینت چیشده بود و هنوز به ه صبح

.خوام باهات صحبت کنم یم -

.تو اتاق من میباشه، بر -

:نشستم و گفتم رشیتحر زیم یصندل يرو

کار کنم مهران؟ یچ دیمن با. دل عمه رو بشکونه ادیکنه، خودش هم دلش نم ینتونسته که بابا رو راض دیجاو -

.کردم فیمهران تعر يرا برا زیهمه چ دیبعد با سانسور قسمت ازدواج جاو و

 دیجاو. و تموم ینامزد کن هیکه  ستیجا که خارج ن نیا ؟ياریم تیسر زندگ ییچه بال يجور نیا یدون یم ؟ینامزد کن يخوا یتو که نم -

.بذاره هیباشه از خودش ما یازش راض خواد عمه یجا رو با اون خراب شده اشتباه گرفته؛ م نیا

مونه؟ یبرام م يا گهید يچاره . ممکنه بذاره من رو حرفش حرف بزنم ریبابا هم غ! سوزه یعمه هم م يمهران دلم برا -
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؟یدوباره تو صورتش نگاه کن شهیکرده؟ تو روت م یاون بنده خدا چه گناه! ؟يتو مگه به پدرام قول نداد -

.بت کنمخوام باهاش صح یم -

؟يدوستم ببر شیمنو پ يآبرو يخوا یم! مهشاد؟ هیمگه بچه باز -

.بار هی نیکنم مهران، هم یخواهش م -

.فکر کنم دیبا -

 یلیخودم خ یکن یفکر م! من آورده يبرا دیهم جاو يلباس نامزد یحت خته،یمنو ر ينامزد يمن وقت ندارم مهران، بابا تمام برنامه ها -

م؟یراض

که آب از آب تکون  نیدرست بشه بدون ا يهمه کار خود به خود يبذار شهیشه که هم ینم ،يبذار هیکم هم از خودت ما هی دیتو با -

.بخوره

.ترسم مهران یمن م. رو حرف بابا حرف زدن ستیتونم، تو ذات من ن ینم -

.به کارت ندارم يکار گهیبعدش د دمیانجام م يباره مهشاد، برات کار نیآخر نیا -

.رونیرا گفت و از اتاق رفت ب نیا

.افتادم الیو يشب آخرش تو يحرف ها ادی. به حال پدرام يزد، وا یجور حرف م نیبود ا زیهمه چ انیمهران که در جر یوقت

».يکنه تا خودت نخوا ینم رییتغ زیچ چیکه برام مهمه و بدون ه نهیو ا میو تو به هم قول داد من«

. کرد یزدم حتما درکم م یاگه با او حرف م. است يظاهر ينامزد هی نیکه ا دیفهم یم دیبا. خواهم یم نمکردم خود یبه او ثابت م دیبا

:کرد و گفت یبه من نگاه. بودم فکرم هزار جا میسرم تو کتاب ها. اتاقم يدر زد آمد تو مهران

.یدنید دیدن، حتما رفتن ع یزنم خونشون جواب نم یزنگ م یمهشاد هر چ -

.دونم چه کار کنم یران، نممه یمرس -

.ذارن یحلقه رو م دیکه دارن قرار خر نیمثل ا. کرد یصحبت م نایاآلن بابا داشت با خونه عمه ا -

.هم حلقه بخرن يو دوختن خودشونم برن برا دنیخودشون بر. رم یمن که نم -

.شهیم یچ نمیزنم بب یبازم زنگ م -

.یممنون داداش -

.گشتند یبرم یمعلوم نبود ک. هم از شانس بد من نیا. رونیزد و رفت ب يلبخند

.نییپا ختیر يبابا قلبم هر يهم از پدرام نبود، که با صدا يخبر. بودم امدهین رونیشده بود و من جز ناهار از اتاقم ب عصر

.کارت دارم رونیب ایمهشاد ب -

بله بابا؟ -

.حلقتون دیخر يبرا يبر دیبا جاو دیحاضر شو با -

خوام  یخوام برم کانادا، من نم یمن نم د؟یزن یم يحلقه نامزد دیازدواج کنم که شما حرف از خر دیخوام با جاو یمگه من گفتم که مبابا  -

...که براش  ییهمونا یارزون دیجاو. جا به درسمو ادامه بدم نیبمونم و هم رانیخوام ا یم. ازدواج کنم
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مهران آمد . کردم  یچشمانم پر از اشک شده بود و به مهران نگاه م. دیبابا برق از چشمانم پر یلیکامل جمله ام تمام نشده بود که با س هنوز

:جلو که بابا گفت

!حرف نزن مهران گهیتو د -

مبل  يرو یمدت کیبود، بعد از  ستادهیمجسمه ا هیمامان هم خشکش زده بود مثل . رونیبا تأسف سرش را تکان داد و از هال رفت ب مهران

.هیگر ریو زد ز ولو شد

"!منم آدمم به خدا". دیفهم یکس من را نم چیچرا ه. گرفت دلم

 يکاش همون قدر که برا یول دم،یانجام م دیشما بگ یهر چ. دیخواد قدرتتون رو به من نشون بد یحلقه، نم دیخر رمیباشه من م -

.دیکرد یذره هم به دخترتون فکر م هی دیخواهرتون ارزش قائل شد

.دمیکه منتظر بشوم رفتم تو اتاقم در را به هم کوب نیتم بدون ارا گف نیا

***

هفتم فصل

من هم قبول  دیرا که پسند يحلقه ا نیاول. دیخر یم میکه برا يگرید يزهایداشتم نه به چ یرفتم نه به حلقه ها توجه دیکه به خر دیجاو با

روز  يبرا. دادم یگفتند انجام م یرفتم و هر چه که م یوسک دنبالشان معر کیام بود مثل  يکه نامزد نیتا روز دوازده فرود. کردم

پر نبود و به خاطر  ادیهم ز مینداشتم و ابروها ییصورت پرمو ادیز. داشت من را درست کرد شگاهیمادرم که آرا ياز دوستا یکیام  ينامزد

.مدرسه ام دست به ابروها و صورتم نزد

.میزد ینم یه او نه من از پدرام حرفن گرید. خودش بود يتو یلیخ مهران

جوان ترها مشغول رقص . که عمه و بابا با وسواس تموم دعوت کرده بودند یو درشت زیر يام خانه پر شده بود از مهمان ها ينامزد روز

و  مدة یم دیرس یاه مو هر کس که از ر میدر نظر گرفته بودند نشسته بود مانیکه از قبل برا یمبل يهم کنار هم رو دیبودند و من جاو

.گفت یم کیبهمان تبر

.و تکان نخورم نمیبنش میخواست سر جا یگرم نشده بود من هم فقط دلم م یجشن شروع شده بود، هنوز مهمون تازه

.یخانم رسول گمیم کیتبر -

دهانم  یول م،یبگو يزیستم چخوا "!دعوت کرده بود؟ یک نویا". دمشیسرم را باال آوردم و د. خودش بود يصدا. دیدور سرم چرخ ایدن

به  میگو یجوابش نم يتو زیچ چیمثل مجسمه ساکتم و ه دیکه د یبه طرفم برگشت و وقت دیجاو. خورد یخشک شده بود و لبانم تکون نم

 نیا". و شروع کرد به حرف زدن ستادیهم کنارش ا الیو ژ ستادیا يگوشه ا کیپدرام رفت . تشکر کرد دراممن جواب داد و از پ يجا

دنبال  ارمیکه او را از اشتباه درب نیا يذهنش را منحرف کند، برا خودشیب يبا حرف ها الیخواستم ژ ینم "گفت؟ یم یوسط چ نیا گهید

توجه به نگاه  یچه شده؟ ب دیپرس یبا نگاهش ازم م دیبلند شدم و جاو. کردم یم يکار ودمخ دیبا. شده بود بیاون هم غ یمهران گشتم، ول
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 میخواستم بگو یدادم، فقط م ینم یتیکس اهم چیبه ه. نرود میپا ریدستم گرفته بودم که ز يدامن بلند لباسم رو تو. متش رفتمبه س دیجاو

.به خودم جواب دادم ودماست و خ خودیب ينامزد هی نیفقط ا. سر قولم بودم، هستم

"؟یبهش بگ يبر يخوا یم یچ یحرفتو بزن یستنتون ایپسرش؟  ایعمت  يبرا ؟يکرد يدلسوز یفقط تو چ ا،یمهشاد به خودت ب"

. هوش شدم یکار خودش را کرد و ب یخواب یو ب ادیز الیشبانه و فکر خ يها هیگر. دیآ ینم ادمی زیچ چیه گرید

 ستادهیاسرم  يمامان باال. افت فشارم باعث شده بود از هوش بروم. بودم و سرم به من وصل بود مارستانیب يچشمانم را باز کردم تو یوقت

:که چشمش به من افتاد گفت نیکرد و به محض ا یرا پاك م شیبود و اشک ها

دفعه؟ هیبه روزت اومد  یچ ؟يبه هوش اومد -

به هم خورد، آره؟ یخوبم مامان، مهمون -

؟یتو خوب. همون بهتر که به هم خورد -

.گفتم که خوبم، نگران نباش -

با . آمد تو دیدر اتاق باز شد و جاو. یاهیرفت و چشانم س یم جیگ یسرم هنوز کم. درآمدم و به حالت نشسته دمیخودم را باال کش یکم

:زد و گفت یاز سر آسودگ يمن لبخند دنید

؟يبهتر! يمنو ترسوند یلیخ -

.خوبم -

:از کنارم بلند شد و گفت دیبا آمدن جاو مامان

.يمن برم به بابات بگم بهتر -

"م؟یگفتن به هم دار يهم برا یمگه حرف"! میرف بزنخواست ما را تنها بگذارد ح یم

:که حاال با او تنها شده بودم لبه تختم نشست و گفت دیجاو

آره؟ ،يشد يطور نیبه خاطر اون بود که ا -

ه؟یمنظورت ک -

.گفت کینفر بهمون تبر نیکه آخر ییهمون آقا -

 ریجواب اشک بود که از چشمانم سراز يما نبود و به جا نیب يزیچ چیه گریدتمام شده بود،  زیهمه چ. پدرام افتادم و قلبم سوخت ادی تازه

.شد یم

:تخت بلند شد و گفت ياز لبه . داد رونینفسش را با صدا ب دیجاو

کنم؟ داشیپ يفقط بگو چه جور. خوام باهاش صحبت کنم ینداره م یاگه اشکال -

.سیبرام مهم ن یچیه گهید .نبوده که بخواد درست بشه نمونیب يزینداره، چ یلزوم -

.متأسفم -

.رفت رونیب دیبگو يزیچ گریکه د نیبدون ا و
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***

ماه قبل  کیکاش به . کردم یرو به آن رو کرده بود فکر م نیرا از ا میزندگ یکه در مدت کم ییاتاقم نشسته بودم و به تمام اتفاق ها يتو

 یفردا قرار بود دوباره به مدرسه برگردم، فقط دو هفته کالس ها برقرار م. گرفتم یرو از سر م المیاز فکر و خ يعار یگشتم و زندگ یبرم

 یدرس به دردم نم گهیبه قول عمه د ه؟یبا کدوم روح یول. میآماده کن ییامتحان نها يشد تا خودمان را برا یم لیمدرسه تعط عدشد و ب

.به کانادا بروم دیخورد اگر قرار بود با جاو

زد، نه مهران و نه  یم ینه بابا حرف. فرو رفته بود یسکوت خاص هیخانه تو  يهمه  ختیبه هم ر زیکه همه چ ییکذا ياز آن نامزد بعد

 دم،یپرس یکرد؛ من هم نم ینم فیافتاد و مهمان ها چه کار کردند تعر یهوش شدن من چه اتفاق یکه بعد از ب نیکس هم از ا چیه. مامان

.بودبرام مهم ن یعنی

 يبرود دنبال کارا دیو جاو میمحرم بشو دیو تا من و جاو میبکن يعقد محضر دیکفش کرده که با کی يرا تو شیکه حاال پا عمه بود فقط

.و اقامتم زایو

سپرده  ریکردم و خودم را دست تقد یم ریس يگرید يایدن کی يکه تو نیمهم نبود، مثل ا میبرا زیچ چیمحض شده بودم، ه میتسل من

. کارها را انجام بدهد و برگردد يسر کیبرگردد کانادا تا  دیبماند، با ادیگفت وقت ندارد ز یکرد و م یمخالفت م دیجاو بار نیا یبودم، ول

عمه  گریاالن د یعنی. خواست یکار را نکرد؟ معلوم نبود چه م نیچرا زودتر ا. گرده یبعد که برم يدفعه  يبرا میگفت عقد را بگذار یم

.اوردیو برهان ب لیقدر راحت هزار تا دل نیست اتوان یمهم نبود، او که م

 دهیدانم اصال پدرام را د ینم. من و پدرام عذاب وجدان داشت ییقدم شدن آشنا شیپ يبرا ییجورها کیخودش رفته بود،  يهم تو مهران

و مهران هم  دمیپرس ینم یبود، ولعالمه سوأل تو ذهنم  کیما آمده بود؟ اگه دعوت بودند چرا تنها اومده بود؟  يبود؟ از کجا به نامزد

.گفت ینم يزیچ

***

دادم تا  یرا فرو م میبه صبحانه نداشتم لقمه ها یلیکه م نیبا ا. صبحانه نشستم زیشدم و کنار م داریب شهیزنگ ساعت مثل هم يبا صدا صبح

هم  ایمنتظر ثر یمدرسه شدم، حت یکردم و راهتشکر از مامان  هیبلند شدم و  زیبعد آرام از پشت م. را به خودم جلب نکنم یتوجه کس

.خواستم بفهمد که من آمدم یمن. ستادمینا

 یاحتمال يخوام حرفا ینه، فقط نم ایقبولم کنه  سیمهم ن. در موردم داشته باشه يبد تیذهن چیخوام ه ینم. دیباهاش حرف بزنم با دیبا"

"!را باور کرده باشه الیژ

بود  نیمهم نبود، مهم ا میغرورم برا. منصرف نشوم ممیمشابه اش را بارها با خودم تکرار کردم تا از تصم يهاجمله  یلیجمله ها را با خ نیا

.شناخته یبودم که م يبفهمد در موردم اشتباه نکرده بوده و من همان مهشاد
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که وارد  دمیرا د ایثر. شد یم دایاش پ سر و کله گهیاالن د. اش بود يامروز روز کار. دیایمدرسه چشم به در دوخته بودم که ب اطیح يتو

.هم که زنگ کالس ها خورد و همه به کالس رفتند من داخل کالس نشدم  یوقت. ندیپنهان شدم که من را نب يگوشه ا. مدرسه شد اطیح

".نهیاومده که منو نب ریمخصوصا د. ستمیا یتا ظهر هم طول بده م"

به . بود نییسرش پا د،یمن را ند. شد شیدلم ر. صورتش را اصالح هم نکرده بود یحت. دپکر بو یحساب یخودش بود، ول. در وارد شد از

.سرد یلیسرد بود، خ. از نگاهش منجمد شدم. سرش را بلند کرد یوقت. جلو رفتم و سالم کردم. رفت یسمت ساختمان مدرسه م

.خوام باهاتون صحبت کنم یم -

.دیستیاجا ب نیا سیدرست ن. سرکالستون دیبهتره بر -

.بدم حیرو براتون توض زایچ یلیخ دیمن با یول -

.سر کالستون دیباشه، پس بهتره بر حیبه توض یاجیما نمونده که احت نیب يزیچ گهید. دمیها رو به چشمم د یگفتن -

.دیدون ینم یچیشما ه -

:به من انداخت و گفت صالیاست ينگاه از رو کیو  دیکش شیداخل موها یدست کالفه

 رونیکنم ب یبعد از ظهر هماهنگ م يبرو به کالست برس با مهران برا. ستیجا جاش ن نیا یول م،یکن یخب با هم صحبت م یلیخ -

.میصحبت کن

از  يزیچ گریغرورم له شده بود، د. حالت تهوع گرفته بودم و از دلشوره تموم بدنم سست شده بود. بلند از من دور شد يبعد با قدم ها و

:زدم که ناظم مدرسه به سمتم آمد گفت یقدم م اطیح يهدف تو یبه کالس نرفتم و ب. بودوجودم نمانده 

.برو سرکالست ؟یکن یجا چه کار م نیتو ا ؟یرسول -

:برگشت و گفت ایبود که ثر امدهیکرده بود و ن ریمعلممان هم د. نشستم ایکالس را باز کردم و کنار ثر در

!ياینم گهیگفتم د ؟ییمعلومه کجا چیه -

:را خوردم و گفتم بغضم

.کنم یم فینگو، ذار برات به موقع تعر یچیفقط ه. بده یلیحالم خ ایثر -

.دینپرس چیه گریدرکم کرد و د شهیهم مثل

خوب که . کلمه هم صحبت نکرد کیزدم  یمدت که من حرف م نیتمام ا. کردم فیتعر ایثر يرو برا زیراه برگشت به خواه همه چ يتو

:زدن نماند گفت يبرا یحرف گریدشدم و  یخال

 یخوام سرزنشت کنم، م ینم ؟يکرد یرو خال دونیم یلیس هیداد بابات و  هیبا  یعنی. يداد یاز خودت جربزه نشون م نیاز ا شتریب دیبا -

 تیبار سر زندگ نیا یول. يبار اومد يجور نیتو ا. وقت هم صدات بلند نشده چیه. يبود ریسر به ز شهیهم. یهست يدونم چه جور دختر

.بود مهشاد

 ياگه منو تو نامزد. شد داشیمن پ يدونم چطور تو نامزد یاصال نم. نشد، نتونستم یول. حرفا رو خودم صد بار به خودم زدم نیدونم، ا یم -

.یلیبد شد، خ یلیخ يجور نیا یبدم، ول حیآروم براش توض یلیرو خ زیتونستم همه چ یم. بهتر بود د،ید ینم

.گهیحتما بابات دعوتشون کرده بوده د د؟یکرده بود دایبا خانوادش رفت و آمد پ یگ یه نمخب مگ -
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.بود ستادهیکه کنارش وا الیفقط پدرام بود و ژ دم،یکس از خانوادشو ند چیجز پدرام ه -

.شهیمشخص م یامروز بعد از ظهر همه چ ،یکن آروم باش یسع -

.آرام شده بودم یبا درد و دل کردن با او کم. کردم و به سمت خانه رفتم یخداحافظ ایاز ثر. میبود دهیسر کوچه مان رس گهید

:شد و گفت یگذاشتم عصبان انیکه موضوع قرار بعد از ظهر را با مهران در م یوقت

.دادم یخودم انجام م دمید یکار م نیبه ا یکارت درست بوده؟ اگه لزوم یکن یمهشاد؟ فکر م يچرا با من مشورت نکرد -

.در موردم بکنه يخوام فکر بد ینم. نره یطرفه به قاض هیاز زبون خودم کل ماجرا رو بشنوه تا  دیاون با -

. رو براش گفتم زیبهم زنگ زد و من همه چ. ها شده بود وونهیتو دعوت کرده بود مثل د ينامزد يرو برا يکه بابا خانواده محمد یوقت -

تنها اومده . پدرام باور نکرد یول ،يو موفق نشد یباهاش حرف بزن یخواست یکه م نیکردم و ا فیهم تعر تونیبودن نامزد ياز صور یحت

کنه و باهاش  ینگا م هیقض نیخودش به ا دگاهیاون کورکورانه و از د. بازم باور نکرد دیکه حال تو رو د یو وقت. دونم چرا ینم ،يبود نامزد

.نداره يا دهیحرف زدن فا

. کنن یبساط عقد هم بر پا م گهیجور که مجبورم کردن نامزد کنم، حتما چند روز د نیهم. که برام صبر کنه سین نیقصدم از حرف زدن ا -

.دفعه شد هی زیخواستم بدونه که همه چ یمن فقط م

.بارت باشه مهشاد نیآخر نیقول بده که ا یباهاش صحبت کن، ول ،یدون یخودت م. منو که باور نکرد يحرفا -

.بارمه نیکه آخرباور کن  -

***

:اتاقم و گفت يپنج بود که مهران آمد تو کینزد ساعت

.رونیب میحاضر شو با هم بر. قرار گذاشته گهیساعت د مین يپدرام بهم زنگ زد و برا -

.باشه، ممنون مهران -

ام را مرتب  يروسر. بودم ضیکه مر یزماندوباره شده بودم شکل آن . ستادمیا نهیآ يبار جلو نیآخر يو برا دمیام را پوش يو روسر مانتو

.رونیکردم و رفتم ب

کجا؟ -

:من مهران جواب داد و گفت يجا به

ن؟یندار اجیاحت يزیچ رونیشما ب. کم حالش عوض شه هی میبزن یگشت هی رونیب میمامان، به مهشاد گفتم بر -

.دیزود برگرد ومدهیتا باباتون ن یول د،یبر. نه -

.حتما -

 یبه شور افتاد و دوباره اون حالت تهوع لعنت يدلم بدجور میدیها که رس نیپدرام ا يدر خانه  يجلو. میرفت رونیو ب میکرد یخداحافظ

دندون  يبا مهران دست داد و جواب سالمم را به زور از ال. بود ستادهیکه پشت در ا نیمثل ا. رونیمهران تا زنگ زد پدرام آمد ب. برگشت
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زد و  یحرف م زیکرد و از همه چ یم یمهران رانندگ. ندیدر عقب را باز کردم و نشستم تا بتواند کنار مهران بنش. مدیاش شن هشد دیکل يها

:پارك نگه داشت و گفت کی يباالخره جلو. داد یبله و نه جواب م کیپدرام هم با 

.منم برگشتم نیزن یتا شما دو تا حرفاتون رو م -

:پدرام به سمت عقب برگشت و گفت. ما بشود رفت ياز سو یکه منتظر جواب نیبدون ا و

.منتظرم، بگو -

:فقط توانستم بگم یرا جمع کردم تا بتوانم حرف بزنم، ول میرویآب دهانم را قورت دادم و تمام ن. خشک شده بود دهانم

.یکن یتو در موردم اشتباه فکر م -

 یحیتوض چیه يحقت بود و جا نیا. يو انتخابم کرد یتو حق انتخاب داشتخب  ت؟یو نامزد ییکنم؟ اون شب کذا یاشتباه م یراجع به چ -

.مونه یهم نم

. همه عجله نینداره، اونم بدتر از من شوك زده شده بود از ا يپسر عمم هم اصال به من عالقه ا. بود، به خاطر عمه تهیفرمال ينامزد هیاون  -

رفت که خودم هم  شیپ عیانقدر سر زیهمه چ. نشد یبدم، ول حیم خواستم براتون توضه يقبل از نامزد. مونه یبرام مثل برادر م نیباور کن

.تو شوکم زهنو

.دادن حیرو برام توض عیاتفاقات سر نیکم مهران همه ا هیو  الیکم ژ هیدونم،  یم -

"!کنه یبگم باور نم یهر چ ستین خودیب. ونهیدختره حسود در م نیا يدونستم پا یم! یلعنت"

.دونه یاز موضوع نم یچیه الیژ -

 نیا. گرفتم شیآت یکن ینامزد م يکه گفت به اجبار دار یوقت. به مهران زنگ زدم. دعوت کرد باورم نشد يبابات ما رو به نامزد یوقت -

بل قول داده و چون از ق میاز قبل دعوت بود ییمن و خانوادم جا تیشب نامزد. کردن یرو م يمعامله ا نیهمچ هیباهات  دیدرست نبود، نبا

تازه باورم  دمتیتو اون لباس د یوقت. دمید یم کیاز نزد ومدمیم دیداغون بودم، با. من نتونستم یخانوادم رفتن ول. نرفت دش ینم میبود

تو حق . یوضع مال افه،یق ،یاجتماع تیاون از همه لحاظ از من سرتر بود؛ موقع! گذشت، فقط دو هفته یتازه دو هفته از قولمون به هم م. شد

!گمیم کیبهت تبر. یرو انتخاب کن بهترما  ونیاز م یداشت

در موردم  يطور نیکه ا نهیبدم ا حینظرتون رو به خودم جلب کنم، اگه اومدم که براتون توض ای نیکه برام صبر کن سین نیقصدم ا -

 نیا. مجبورم کرد. ونهیبابام بهش مد! سرطان داره ضه،یعمم مر. بودم يتو بد مخمصه ا! نیباور کن دیخوا یدونم چرا نم ینم. نیقضاوت نکن

.پسرش بود ازخواستش  نیآخر

حرفتون  نیحال ا نیبا ا یهم اضافه کنم، ول يخوبتون فداکار يبه تموم حسن ها دیخواستش از پسرش بوده، نه شما؟ با نیواقعا؟ آخر -

 یوقت. نگاه برادرانه نبود دمیکه تو چشماش د يزیچ. کنم یرو باور نمس  تهیفرمال ينامزد هی نینداره و ا يرو که پسرعمتون به شما عالقه ا

 یم ریکم د هیاگه . دیشده بود که به موقع به دادتون رس رهیبه حرکاتتون خ قیانقدر دق. شد یم وونهیداشت د دیهوش شد یکه شما ب

منم داشتم به کمک . دمیقع منم حال بدت رو فهمهمون مو. ادیسرتون ب ییخورد و معلوم نبود چه بال یم زیگرفتتون سرتون به لبه م

عشق بود، نه  يبر یکه تو به عنوان برادرانه ازش اسم م یمهشاد حس. بازم از من خوش اقبال تر بود. دینامزدتون زودتر رس یول ومدم،یم

.ه تو رو خوش بخت کنهندارم که بتون يزیتر از منه، من چ قیال یلیاون خ. یکن باهاش خوش بخت ش یبرو و سع. يا گهید زیچ
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:ام گفتم هیهق هق گر انیدر م. کنترلشان کنم گریتوانستم د یو نم ختیر یمحابا از چشمانم فرو م یب اشک

.قبال عاشق بوده دیجاو شه؟یآدم چند بار تو زندگش عاشق م هیمگه . سیدر کار ن یعشق چیباور کن ه -

.رو برات حل کنه هیقض نیان خودش ابذار مرور زم. بگم مهشاد یچ دیبا گهیدونم د ینم -

:و به من داد و گفت دیکش رونیرا از آن ب يکاغذ تا شده ا. اش را باز کرد یدست فیبعد در ک و

دارم،  يکم ذوق هنر هی ایمنم مثل پور. بودم دهیخودم کش.شدم  یکردم و آروم م یعکس نگاه م نیشد به ا یکه دلم برات تنگ م یوقت -

.برگردونم شیگرفتم به صاحب اصل میتصم. باشه شمیح ندونستم که پصال گهیاالن د یول

:ساکتم گفت دیکه د یوقت. بودم دهید ایکتاب پور يصورتم بود که ال يشده  دهیهمان عکس کش. را باز کردم عکس

.دیخوشبخت بش دوارمیکه ام گمیبازم م -

.دروغ بود زیباورم نکرد عاشق نبود، همه چ. ور کندنخواست با. ها رو گفتم یگفتن. زدن نمانده بود يبرا یحرف گهید

ضبط را روشن کرد و . نزد یحرف گریاو هم د دیما دو نفر رو د نیسکوت ب یوقت. هم در سکوت گذشت و مهران برگشت يلحظه ا چند

.خودش غرق کرد يخواننده من را تو يصدا

سنگدالنم به خدا نه فهیکه من از طا یگفت

عاشق آنم به خدا نه ای هستم و نیعاشق ا ای

يدیو به هر کس که رس یجا که تو رفت هر

طلبانم به خدا نه ییکه من از قوم جدا یگفت

اهویاهل سکوتم نه اهل ه چون

و من بسته دهانم یفیتشنه تعر تو

جانمیسکوتم ه ریشده در ز پنهان

ستیتو اهل سخن ن ي وانهید ست،یزمن ن ریتقص

باشم دله کیبار دلم خواست تا  هر

زده باشم یبار که خواستم حرف هر

که همان موقع گفتن نگرانم دمید

و من بسته دهانم یفیتعر يتشنه  تو

تو باد میآموختنم همه تقد یافروختنم عاشق نهیسوختنم س ي لحظه

تو باد میدل من همه تقد يجهان شعر و سخن قصه ها کینگو حرف بزن  یه

تو باد میسازم همه تقدآوازم شعر عاشق  یحال سازم گرم شور
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به عکس مچاله . یاز هر احساس یشدم، خال یخال. و تمام شد دیلحظه پر کش کی يعشقم تو. نداشتم ختنیر يبرا یاشک گرید. بود بیعج

. انداختم رونیکردم و پنجره را باز کردم و عکس را ب یدستم نگاه يشده تو

هشتم فصل

بعد . نداشت یبا مهران فرق میبرا گریآمد و د یاو به خونه ما م یما گاه یگاه يمدت نامزد يتو. به عقد کند یرا راض دینتوانست جاو عمه

به عمه قول داده بود زودتر  یول رد،یبگ ینتونسته بود که مرخص نیاز ا شتریگذشت به کانادا برگشت، چون ب مانیاز دو هفته که از نامزد

.کند و برگردد فیرا رد شیکارها

دو بار  میهم که مدرسه رفت يدر دو هفته آخر. زد یحرف م زیزد و با من از همه چ یهر هفته دو بار به من زنگ م بایتقر یرفت، ول دیجاو

آن قدر غرق خواندن . ام شده بود درس و درس یتنها دلخوش. نکرد یتوجه نیو هر دو بار هم به من کوچک تر دمیپدرام را سر کالس د

.کردم یاموش مرا هم فر زمان یشدم که گاه یم

 یمان شروع شد و به راحت ییبعد از کنکور هم امتحانات نها. میبود یو هر دو از امتحان راض میدر کنکور شرکت کرد ایماه با ثر بهشتیارد

 از یچهار ماه بایتقر. شدیتر م فینداشت روز به روز نح یحال خوب ادیز. زدم یمدت هم مرتب به عمه سر م نیا يتو. از پسش برآمدم

.بود و من در انتظار جواب کنکور شتهگذ دیرفتن جاو

:دستانش گرفت و گفت يدستم را تو. کنار تختش نشستم. عمه رفته بودم من را صدا کرد دنیروزها که به د نیاز هم یکی

؟یزن یزنگ م دیبه جاو -

.میزن یدو بار با هم حرف م يهفته ا بایما تقر -

.برگرده یخوام بهش بگ یم. کرده باشه فیکاراشو رد دیبا گهید. جا بهش زنگ بزن نیا اریب ویوشپاشو گ. منظورم االنه زمینه، عز -

.گرده یشده باشه برم فیاگه کاراش رد -

.اریبرو تلفنو بردار و ب! باشه الیخ یشه که ب ینم. یفیاز بالتکل يبذار بفهمه تو هم خسته شد. کنه یفرق م یتو بگ -

سالم کردم خوش  یوقت. خواب بوده دمیگرفته اش فهم يالو گفت از صدا یوقت. را گرفتم دیآوردم و شماره جاو را به کنار تخت عمه یگوش

:حال شد و گفت

؟یمهشاد؟ خودت یسالم، خوب -

؟يخوبم، تو چطور -

مامان چطوره؟ ستم،یبد ن -

.عمه االن کنارمه، دلش براتون تنگ شده بود گفت زنگ بزم -

!به من يمه زنگ زدپس به خاطر ع ؟يجد -

با . زد یاو بود که به من زنگ م شهیمدت هم نیتمام ا يتو. مدت من با او تماس گرفته بودم نیا يبار بود که تو نیاول. گفت یم راست

:گفتم یشرمندگ
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.نه، خودم هم قصد داشتم بهتون زنگ بزنم -

جون، مادرتون و مهران خوبن؟ ییدا -

.همه خوبن ممنون -

:زد و گفت میخواستم ادامه بدهم که عمه با دست به پهلو یم

.بگو دلت تنگ شده. گهیبهش بگو برگرده د! نیزن یبا هم حرف م یچقدر ادب -

.دیخواد که برگرد یعمه دلش براتون تنگ شده، م -

!فقط عمه؟ -

"!بوده ياجبار ينامزد هی نیدونه ا یخوبه م! وسط نیآورده ا ریحاال وقت گ"

.زد یلب غر م ریعمه ز. به خودم اومدم میاز طرف عمه به پهلو گهید يآره فقط عمه، که با ضربه  میستم بگوخوا یم

-  بهش بگو دلت تنگ شده زود ! سیکه ن بهینامزدته مثال ، غر. بشنوه زیمحبت آم يمرد دوست داره حرفا. زود باش بگو گهید االید

.برگرده

:گفت دید یکه سکوتم را طوالن دیجاو

.يجواب بد یتون یتو هم اون طرف خط نم گمیخواد م یدلم م یمامانم اون جاس، درسته؟ پس خوبه من هر چ. یحرف بزن یتون ینم -

:گفتم تیعصبان با

ن؟یگرد یبرم یشما ک -

.هر وقت که تو دلت بخواد -

.خواد یعمه دلش م -

.گهیکه مامانم هر روز بهم م نویا عمه دلش برام تنگ شده؟ یبگ يکرد داریمنو نصف شب از خواب ب -

.هستم یتیچه موقع يتو دمیآخم را بلند کرد و فهم میبه پهلو گهید يکه عمه با ضربه  يدار یاز من چه توقع میخواستم بگو یم

!نهینتونه منو بب دیشا گهید ادین س،یخوب ن چیبگو حالم ه -

:گفتم يدبلن يعمه سوخت با صدا يدلم برا. هیبعد شروع کرد به گر و

.سیعمه اصال حالش خوب ن -

:شدم ادامه دادم یاز اتاق خارج م یکه با گوش یبعد در حال و

به هم  ویشد اون همه شعار؟ حاال که همه چ یچ ؟یونیبهش مد یگفت یمگه نم ؟یرو به راه ننداخت ییکذا يمگه به خاطر عمه اون نامزد -

 یجا کنار مادرت و مردونگ نیا يموند یم ؟يدینشون م یمردونگ يبشه؟ مثال دار یچکه  یرفت یحال افتاده گذاشت نیعمه به ا. یختیر

!بدم؟ لتونیعاشقونه تحو يکنار عمه که حالش انقدر خرابه حرفا نمیبش ن؟یدار يچه انتظار مناز . يداد ینشون م

.پر هی یسبک شدم، به سبک. کنم هیتم گربعد مدت ها دوباره توانس. زدم یداشتم با هق هق حرف م گرید. شدم یو گفتم تا خال گفتم

.آمد یاز آن طرف خط م شیصدا

؟يد یچرا جواب نم ؟یتو فقط بگو خوب. گردم یبرم رمیگ یم طیزود بل یلیخ ام،یم! دیببخش ؟یمهشاد؟ مهشاد خوب -
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.بهترم -

.بده به مامان ویشگو. ینکن هیگر گهیحاال قول بده د. حقمه یبگ یحق با توئه، هر چ. نکن باشه هیگر گهید -

حرف ها را  نیشد ا یخودم هم باورم نم. رونیآمدم ب عیرا که به او دادم سر یگوش. به اتاق عمه رفتم یرا پاك کردم و با گوش میها اشک

هر وقت که  .کنم تا دلم آرام شود ازیخواست با خدا راز و ن یدلم م. رفتم و صورتم را شستم و وضو گرفتم ییبه دستشو. توانسته باشم بزنم

.شدم  یآرام م ییکردم به طور معجزه آسا یم حبتبا او ص

گذاشتم و دوباره به  شیجانماز را سر جا. دیپر کش مینمازم تمام شد تمام دلهره ها یوقت. ستادمیسجاده ا يرو. کردم دایعمه را پ جانماز

.اتاق عمه رفتم

همه مدت؟ نیمادر ا يکجا بود -

.رفتم نمازمو خوندم  شه،ینمازم داره قضا م دمید -

:لبخند به من گفت با

شد؟ یراض يزود نیبه ا یبهش گفت یچ رونیب یرفت. ادیگفت داره م دیجاو -

اد؟یم یتو بگ نیمگه خودتون نگفت. ادیکه داره م نهیمهم ا -

. ممنون زم،یچرا عز -

 يعمه خبر یضیمر دیبار به خاطر تشد نیا یول. میعمه برس يه به خان یو باعث شد که کم دیآ یم گهیخبر داده بود که تا دو هفته د دیجاو

.کرد یمدام دعا به جان من م. بهتر شده بود یلیاش خ هیخبر آمدن پسرش روح دنیعمه با شن. نبود یاز مهمان

بشود و ازشان دور بشوم و رفتن من هم انجام  يکارها دیدانستند کم کم با ینگران بودند، چون م دیاز آمدن جاو یبار مامان و بابا کم نیا

.گذاشته بودند تمیحمل بر رضا دندید یاز من نم یکه برخالف آن بار مخالفت یوقت

.کرده بود دایحکم متلک به هم پ مانیحرف ها شتریب. شکرآب بود یمان حساب انهیم گهید یبودم، ول دهیرا بارها د الیمدت ژ نیتمام ا در

عمه دستش را گرفتم  یفرودگاه، به خاطر ناتوان میکه برو میو همه خانه عمه جمع بود دیایب دیجاو که قرار بود يخاطر دارم درست روز به

:مبل بلند شود که رو به همه گفت يو کمکش کردم که از رو

.کردم نیرو گلچ لیدختر تک فام -

:کنار گوشم زمزمه وار گفت الیتشکر کردم و نشستم ژ یوقت

!ياریدرم يمظلوم باز يدونه فقط دار یعمه نم چارهیب -

"س؟ نهیآدمو بدم که تموم وجودش عقده و ک نیجواب ا دیبا یچ یعنی"

.کند یزند خال یکه م ییبه او ندهم و بگذارم خودش را با حرف ها یگرفتم جواب میتصم

.تا تنها نماندبه جز عمه که حالش خوب نبود و مهران که کنار عمه ماند  م،یبه فرودگاه رفت کانینزد يروز هم همه  آن

 لیفام يهمه . کرد یآخر از همه کنار من آمد و احوال پرس. با همه دست داد و خوش و بش کرد. نکرده بود يادیز رییکه آمد تغ یوقت

.سرخ شده بودم یبابت حساب نیتوجهشان به ما بود و من از ا

.خدا رو شکر ،يسرحال تر دمتیکه د ياز بار آخر نمیب یخب م-
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 - قیشوهر عق-آقا رضا  میدیها که رس نیکنار ماش. و خنده گذشت یبه شوخ نگیبه پارک دنیفتم و سکوت کردم و بعد تا رسممنون گ فقط

:گرفت و گفت دیرا طرف جاو نشیماش چیسوئ

 يخوش نامزدو از دوران  نیبا هم تنها باش يهمه مدت دور نیبهتره شما دو تا بعد از ا ،يحرفا با مهشاد خانم دار یلیکنم خ یفکر م -

.بشه دایجا پ هی ییدا نیتو ماش قیمن و عق يکنم برا یفکر م. نیاستفاده کن

:گفتم يفور

.نیخودتون راحت باش نیشما تو ماش س،ین یاجیاحت -

:را گرفت و گفت چیبدون تعارف سوئ دیبرخالف من جاو یول

.کنم یم یممنون رضا، تالف-

:گفت یباز کرد و به آرام میبعد در جلو را برا و

.دییبفرما -

:که به سکوت گذشت گفت یکم. میخودشان جلو رفتند و ما به دنبالشان راه افتاد يها نیبا ماش هیخودش پشت رل نشست و بق و

فقط خواهشا اون اخماتو باز . جبران خطام انجام بدم يبرا یبگ يجام و در خدمتم که هر کار نیحاال من ا ؟یهست یهنوز از دستم عصبان -

.که اصال حوصله اخم خانما رو ندارمکن 

.اشتباه کردم یلیخودمم خ ن،یفقط شما مقصر نبود -

تو . کنم یراحتت م یلعنت ينامزد نیو از شر ا رمیگ یرو گردن م رایکنم و همه تقص یبا مامان صحبت م ياگه بخوا ؟يهنوزم دوسش دار -

 تینها نیا. کردم یم یرو قربون گهید یکیبه خاطر اشتباه خودم  دیبود، نبا من کارم اشتباه محض. فکر کردم یلیمدت که تنها بودم خ نیا

احساس  هیگفتم . کم بود یلیعاشق شدن هنوز خ يسنت برا. یشیدچار اشتباه م يکردم تو هم دار یباور کن فکر م یول ود،ب میخودخواه

.ردمکه اشتباه ک نمیب یخب م یول ،یکن یم دایزودگذره و عاقالنه خودت راهتو پ

خوام که  یفقط م س،یبرام مهم ن یچیاالن ه گهید یشدم، ول یم میانقدر زود تسل دیکرد، منم نبا شیشه کار یبوده و نم نیسرنوشتم ا -

.نهیمهم فقط برام هم. بدم لیادامه تحص

که اسم من تو شناسنامت  سین مهم. يبر شیپ يطور نیهم يخوا یم. عقد در برم ریشه از ز ینم گهیبار که من اومدم، د نیا ؟یچ یعنی -

.سین يباز گهیبخوره د

کنم که  یفکر نم. شمیبا عقدم از شر خواستگار و ازدواج راحت م. دمیمونم و به درسم ادامه م یم رانیا یول م،یخوام که عقد بش یآره، م -

.یبه ازدواج مجدد داشته باش یلیتو هم تما

 یم. مونه یکه راحت تموم بشه، اسم مطلقه روت م سین ينامزد گهیبعد هم د. یبش اینکه تا آخر عمر تارك د یتون یمگه قصه س؟ نم -

.شه که من تو رو عقد کنم و بذارم و برم یبده؟ بعدم نم یلیخ نیا یدون

لم طولش تا چند سا میتون یم. مونم یجا م نیکنم و هم یعقد م. ستمین ایکار رو بکن، من کانادا ب نیفقط هم یجبران کن يخوا یاگه م -

.گهید يزایچ یلیندادن و خ زایبه بهونه و میبد

!ياریسر خودت م ییچه بال يدار یدون ینم. با خودت یحت ،يسر لج افتاد -
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.نیو جر و بحث هم نکن نیکار رو بکن نیهم نیجبران کن دیخوا یلطفا اگه م. افتاده فتادیم دیکه نبا یاتفاق -

به محض . میبه خودمان آمد میناصر پسر عمو نینگاه کرد که با بوق بوق ماش رونیبه ب. دیکش نییارا پ نیماش شهیش یکم. کالفه بود یحساب

که گرفته بودم خوش  یمیاز ته دل از تصم یول م،ینزد یتا خانه حرف گرید. تکان داد و از ما سبقت گرفت یدست میکه متوجه اش شد نیا

.حال بودم

"تونه منو مجبور کنه، من شوهر دارم ینم گهیبابا هم د. شمیاحت مر گهید. مرد و ازدواجه متنفرم یاز هر چ"

. نگاه کردم دیو به صورت متفکر جاو دمیکش یقیافکار خام نفس عم نیا با

 یهمگ یکم. نبود یاز مهمان يبار خبر نیا گرید. دیاش را بوس یشانیو پ دیاو را در آغوش کش یبا خوش حال دیرا د دیکه عمه جاو یوقت

کرد  یکنار تخت عمه نشست و نجواگونه با او صحبت م دیجاو. و رفتند و باز هم طبق معمول با اصرار عمه من آن جا ماندگار شدمنشستند 

گرفت  قیرا که تازه خوابش برده بود از بغل عق میآقا رضا نس. آمدم رونیبودم آن ها را به حال خودشان گذاشتم و ب خسته یلیو من که خ

:حق به جانب رو به من گفت یبا حالت قیباال برد و عق يو با خودش به طبقه 

 یزمان هیتا  يریخودگ. ینگرفت شیرو در پ یدرست ي هیمهشاد تو رو یول ،ينذار يریزنم به حساب خواهر شوهر گ یرو که بهت م یحرف -

مرده و  هیاون . ینیب یکه لطمه م ییتو نیا شتریاز تو بشه و از همه ب شیبعد از اون ممکنه باعث سرد یجالب باشه، ول دیجاو يممکنه برا

زنه که باعث  نیا. گمیباور کن دارم خواهرانه بهت م. خودت ییتنها یمون یکنه و تو م یم دایخودش پ يبرا يتازه ا یرمزود سرگ یلیخ

.جا بدوئه هیکه هر لحظه چشمش  نیا ایهمسرش سر به راه باشه  شهیم

.سیروابط ما اصال هم سرد ن یول -

.یخود دان گهیخواهرانه بهت بکنم، د حتینص هیبود که من از روابط شما دو نفر حس کردم الزم دونستم  يزیچ نیا! خدا کنه -

.به اتاق عمه رفت و

"کنم که بخوام درستش کنم؟ یزندگ دیمگه من قراره با جاو"

و به سقف اتاق  دمیتخت دراز کش يبود رفتم و رو قیق به عقو قبال متعل دمیخواب یدر آن جا م شهیکه هم یباال انداختم و به اتاق يا شانه

.کند و درست نبود که بخوابم میرفت که عمه صدا یم نیهر لحظه احتمال ا یخوابم گرفته بود، ول. چشم دوختم

راست نشستم و به شدنم  داریبه محض ب. از اتاق رو گرفته بود یمیشدم آفتاب ن داریکه ب یافکار خودم بودم که خوابم برد و وقت يتو

آمد  ینم رونیاز ب ییصدا چیه. بودم دهیخواب یلیخ. بود ازدهی کینزد. انداختم یاز دستم باز نکرده بودم نگاه شبیام که د یساعت مچ

بود  ییراهرو يبودم انتها دهیکه در آن خواب یاتاق. هال نبود يتو یکس. آمدم رونیخودم را مرتب کردم و از اتاق ب یکمرفتم  نهیآ يجلو

از راهرو خارج  دیداشته باشم با دیکه به آن اتاق د نیا يبرا. شد و اتاق عمه هم درست دم در و سمت آشپزخانه بود یکه به دو اتاق ختم م

.شدم یم

 يکتر ریز به آشپزخانه رفتم تا. شده بودم داریبودم که ب ينفر نیکه اول نیمثل ا. آمد و در اتاق عمه هم بسته بود یاز هال نم ییصدا چیه

متر از جام  مین قیعق يآشپزخانه گذاشتم که با صدا زیم يو رو ختمیر يخودم چا يبرا. کم بود رشیگرم بود و ز يکتر یرا روشن کنم، ول

!دمیپر
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؟یخواب یچه قدر م! ساعت خواب -

دارن؟یوقته همه ب یلیسالم، خ -

.شهیم یچهار ساعت بایبله، تقر -

.خواب باشه دیتم شادر اتاق عمه بسته بود گف -

 يچند روز هی رهیهر وقت م یدون یخودت که م. خواست بره ینم. داشت یدرمان یمیامروز وقت ش مارستان،یمامان رو برد ب دینه، جاو -

 نذاشت گفت خسته س دیجاو یول يبا اونا بر يبخوا دیکنم گفتم شا دارتیخواستم ب یصبح م. با اصرار بردش دیجاو یول شه،یحالش بد م

.بشه داشونیپ دیبا گهیساعت د هی ات ینکن تشیبهتره اذ

!خوابم برد یک دمیاصال نفهم شبید -

.نکردم دارتیب يدیخواب دمیاومدم د یمامان سراغتو گرفت وقت شبید. يدیراحته خواب التینامزدت اومده خ گهید -

عمه که ناراحت نشد؟ -

.گهید يدخب خسته بو. ناراحت نشدن زمیپسرش؟ نه عز ایعمه  -

:ساکتم گفت دید یوقت و

.يزیباور کن برام مثل خواهر نداشتم عز ؟يمن که ناراحت نشد شبید ياز حرفا -

ناراحت بشم؟ یچ ينه، برا -

با هم آشنا  نیتا اومد دینامزد شد يمقدمه ا چیشما بدون ه. فکر کردم يجور نیشما دو تاس که ا طیبه خاطر شرا دیشا ه،یچ یدون یم -

من و رضا کامال فرق داشت،  ينامزد. حس کرد کردم يطور نیمن ا نیهم يبرا ن،یزن یحرف م یبا هم رسم یلیهنوز خ. رفت دیاوج نیبش

.میختیر یو زمان رو به هم م نیو زم میهمه جا با هم بود

.سرحاله قیجاس که عق نیگفت رضا ا یبابا م. ومدیتو که م يخنده  يعمه صدا يخونه  میومدیهر وقت م! ادمهی -

.گذره یزود م زیآره، چقدر همه چ -

:بلند شد و گفت قیزنگ آمد و عق يصدا

؟يخور یچرا نون نم ؟يدار میرژ يالغر نیتو به ا -

دوباره سرش را . گذاشت زیم يو کرده را درآورد و رو ریرا باز کرد و از داخلش پن خچالیدر . در را که باز کرد و به آشپزخانه برگشت و

:که من گفتم خچال،یکرد داخل 

ق؟یبود عق یک -

.کشه یکه مامان تا بعد از ظهر کارش طول م نیمثل ا! ینامزد جناب عال -

:که گفت دمیرا از پشت سرم شن دیجاو يصدا که

!ن؟یکن یم لیبه، تازه صبحونه م -

.سالم -

.مامان تنها نمونه شیبهروز بره پ ییزنگ زدم دا منم. مهشاد که تنهاس شیپ امیبمونم، گفت ب مارستانیسالم ، مامان نذاشت تو ب -
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منم . ردیبگ دیخواست من را ند یم يجور کی شبیاز د. ادامه داد قیبا عق شیکرد به من نگاه نکند به صحبت ها یم یکه سع یدر حال و

:گفت قیرا بشورم که عق میچا وانیبلند شدم تا ل زیاز پشت م دمیجور د نیکه ا

!خوره ینم یچیه ،يدار یرجزن کم خ دیجاو یول -

!بدبخت رو بکن ياون رضا بیفکر ج یستین تیفکر سالمت. کم خودتو الغر کن هیمثل تو خوبه؟  -

.نیمنو بب کلیه گهیصبر کن چند ماه د. انقدر چاق شدم مانیمن بعد از زا! یخوبه برادرم -

شه؟یمعجزه م گهیمثال چند ماه د -

کردم خودم را  ینشستم و سع ونیزیتلو يجلو یمبل راحت يآمدم رو رونیناراحت نشود از آشپزخانه ب قیکه عق نیا يام گرفت و برا خنده

کنارم ولو  بایتقر يمالحظه ا چیه یرا کنار خودم حس کردم که ب دینگذشته بود که وجود جاو یساعت مین. سرگرم کنم ونیزیتلو دنیبا د

:جمع کردم که گفت یرا کم ممن خود. شده بود

.دست نگه داره یچند وقت هیکنم  شینتونستم راض شبید. میکن یچند روز که بگذره و مامان حالش بهتر بشه ما عقد م هی -

!یرفتار کن يجور نیشه ا ینم لیکه دل نیا -

:نگاه به من کرد و گفت کیتعجب  با

االن بگو که بعدا برات  نیاز هم یبرنامه ناراحت نیا اگه از. نشستم شهیزنم م گهیهفته د هیمگه چه کار کردم؟ اومدم کنار نامزدم که تا  -

.رهید یلیخ

:نشنود گفتم قیکردم آرام حرف بزنم تا عق یم یشدم و سع یکه از کنارش بلند م یحال در

.يبهم قول داد. یبمون یطور که هست نیهم دیتو هم با یول م،یکه عقد کن سیبهت زدم، مهم ن شبیمن حرفامو د -

. تأسف تکان داد يبه نشانه  يبم سراو فقط در جوا و

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

نهم فصل

 نیا. اول کنکور قبول شدم يخوب در مرحله  یلیخ يجواب امتحان کنکور آمد و من با رتبه ا میشد یم کیکه به مراسم عقد نزد یحال در

. دادم یمربوط به عقد را انجام م يتمام کارها دیبا جاو. آوردم یسر خودم م ییکنم و نفهمم که دارم چه بال ریبود که در ابرها س باعث شده

 یو هر بار من مخالفت م میبگو مانمیکرد که اگه پش یاصرار م دیو هر بار جاو میعقد انجام داد يالزم را برا يها شیو آزما میکرد دیخر

.کردم

"!تونه بهم زور بگه یبابا هم نم گهیمونم و درس و دانشگاه و د یکه بره کانادا من م دیجاو"

 یبا خودم حت. کردم ینگاه م زیبچه گانه به همه چ یلیبودم و خ دهینرس يمن هنوز به بلوغ فکر نمیب یگردم م یکه به آن زمان ها برم حاال

.باشد و من را به هر جا که بخواهد ببرد رندهیگ میمن تصم يبرا دیکردم بعد از عقد ممکن است جاو یلحظه هم فکر نم کی

چشمم کنار  يجلو يتازه آن موقع بود که پرده . خواند ینشستم سر سفره عقد هستم و عاقد دارد خطبه عقد را م دمینگذشت که د يزیچ

.شد یدلم خال يرفت و تو
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"زدم؟ يمقانه اکار اح نیهمچ هیدست به  یچ يکنم؟ برا یکار م یجا چ نیمن ا"

.عاقد به خودم آمدم يرفت که با صدا جیقلبم را چنگ زد و سرم گ يزیافکار چ نیا با

... يبه عقد دائم آقا دیحاضر ایآ -

 دیدگرگون بشوم که جاو شتریکه نگاه کردم باعث شد ب هیشاد عمه و بق يخندان و صورت ها يبه چهره ها. شیراه پس داشتم نه راه پ نه

:گشت و گفتبه سمتم بر

؟يشد مونیپش يزود نیبه هم ؟یگ ینم يزیپس چرا چ -

!ترسم یم -

.يکرد یفکر م زایچ نیبه ا نایزودتر از ا دیبا ره،ید یلیخ گهید -

عرق شده بودم و لباسم به تنم  سیخ. دندیهلهله کش يهمه غرق در شاد. من نداشت بله را گفتم يبه صدا یکه شباهت ییمن با صدا و

دستش کنم عکاس از ما خواست  يکه نوبت من شد که حلقه اش را تو یدستم کرد و وقت يازدواج رو تو يحلقه  دید و بعد جاوبو دهیچسب

.اندازد نه سعادت یاسارت عکس م کی يدونست که دارد از صحنه  یاو چه م. ما عکس گرفت يهاو از دست  میکه توقف کن

 زیگذاشته شده بود که همه چ يروز يبرا یدعوت داشتن و قرار عروس لیفام کیگ و درجه ساده برگزار شد و فقط افراد بزر یلیما خ عقد

.رفتن من آماده شده باشد يبرا

تمام بشود و بروم  یمراسم لعنت نیحالم خوش نبود و فقط منتظر بودم که ا ادیمن ز یادامه داشت، ول يو شاد یکوبیتا آخر شب با پا یمهمان

.خانه

که مهمان ها رفتن عمه دستم را گرفت رو به بابا  یوقت. کرد یهم کنارم نشست و من را همراه دیو جاو دمیمراسمم نرقصبار هم در  هی یحت

:کرد و گفت

.جاس کنار شوهرش بمونه نیا دیکه جاو یتا وقت يدختر خودمه، اگه اجازه بد گهیمهشاد د -

:فتنگاه به مامان کرد و گ کی دیبگو یچ دیدانست با یکه نم بابا

.دخترمو دست تو سپردم، مواظبش باش گهید دیجاو -

.دلم نشست و دلهره و اضطراب همه وجودم را گرفت يتو ایدن یغم به بزرگ کیبابا و مامان ترکم کردند  یوقت

:در اتاق را زد و آمد تو و گفت قیدر فکر بودم که عق. تخت نشستم يام رفتم و مستأصل رو یشگیاتاق هم به

؟یموهاتو باز کن ونینیمکت کنم شک يخوا یم -

که کارش  یوقت. زده بودند که مثل سنگ شده بود میآن قدر تافت به موها. که منتظر بشود جوابش را بدهم دست به کار شد نیبدون ا و

:و گفت دیخند یکل نهیآ يام تو افهیتموم شد به ق

.يریدوش بگ هیبهتره اول  -

زن  هیحاال من  یعنی. کس تعلق ندارم چیکه من به ه میخواست داد بزنم و بگو یدلم م. شد ریسراز میاشک ها ختیتنم ر يکه رو آب

.خواستم خفه بشوم یفکر م نیشوهر دار بودم؟ از ا

:آمد تو و گفت قیکه دوباره عق دمیخودم دراز کش یشگیتخت هم يباز رو دمیاز حموم آمدم و لباس پوش یوقت
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؟ییجا نیتو هنوز ا -

رار بود کجا باشم؟آره، مگه ق -

!شوهرت يپهلو -

!مینکرد یما که هنوز عروس قیدست بردار عق -

.یزنش گهیتو د ه؟یمنظورت چ -

.کشاند دیدستم را گرفت و به طرف اتاق جاو دیکه سکوتم را د قیکردم و عق سکوت

:دم و گفتمکر یبودم را سرش خال یعصبان قیهر چقدر که از دست عق دیجاو دنیاتاق که شدم با د داخل

.ازدواج مسخره بود هی یدون یتو که م ؟یخب، که چ -

:تر شده بودم گفتم يمن که از سکوتش جر. صورتم نگاه کرد ينداد و فقط تو یجواب دیجاو

؟یگ ینم یچیچرا ه -

 یکه نم هیبق یمسخرس، ول يزبا هی یازدواج لعنت هی نیدونم که ا یمن م. يگوش نکرد یبهت زده بودم، ول نایرو زودتر از ا یزدن يحرفا -

.دونن

:کرد گفت یتختش پرت م يپهن کرده بودن به طرفم رو مانیکه برا یرا از رختخواب یکه باشت یدر حال و

.داشته باشم يکار يو من هنوز انقدر پست نشدم که به بچه ها يبچه فرق ندار هیراحت، تو برام با  التیخ -

.دین خوابتوجه به م یپشتش را به من کرد و ب و

و من از  دیچیمشامم پ يگس ادکلنش تو يبو. دمیتخت که دراز کش يرو. تخت وا رفتم و از رفتارم شرمنده شدم يتکه گوشت رو کی مثل

.هوش شدم یب یخستگ

.و نشستم دمیبه بدنم از جا پر يزیصبح بود که با برخورد چ کینزد

.گفتم سردته خواستم پتوت رو بکشم روت ياله شدکولر رو تنده و مچ دمید ؟يشد داریخوام، ب یمعذرت م -

.بعد هم اتاق را ترك کرد و

.دمیو دوباره خواب دمیچانه ام باال کش يپتو را تا رو. سرد بود یلیاتاق خ يگفت، هوا یم راست

در . کردم یرا درك نم ینهمه نگرا نیبخورم و نگرانم بود و من علت ا زیکرد همه چ یو زور م دیرس یصبحانه عمه مرتب به من م زیم سر

:و گفت اوردیآخر سر هم طاقت ن. در سر دارد يچه نقشه ا گهیفکر رفته بودم که د

حالت که خوبه؟ -

آره عمه، مگه قراره بد باشم؟ -

م که صبحونه را بشور يبلند شدم که ظرف ها زیبودم از پشت م اوردهیدر ن شیکرد و من که سر از کارها یبا تعجب به من نگاه م عمه

:از دستم گرفت و گفت دیجاو

.یتو امروز کار کن ستیالزم ن. کنه یم زیهمه جا رو تم نییپا ادیم قیاالن عق س،یالزم ن -

"!شهیم شونیزیچ هیامروز همه . زنم یچه بهتر، دست نم ؟یچ یعنیبله، "
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:تنشاند و گف زیکنم من را پشت م یمن مثل منگل ها دارم بر و بر نگاهش م دید یوقت و

.رو نگشتم ییاومدم درست جا رانیکه ا يدو بار نیا. رونیخوام باهات برم ب یامروز رو م -

.سیخواد به دخترش سر بزنه درست ن یم ادیاالن مامان مهشاد م. امروزم روش ،یهمه نگشت نیمادر جون تو که ا -

.ادیزنم عصر ب یزنگ م ییبه زن دا -

"!منم که به کل آدم نبودم"

که  دمیبه وضوح شن رونیرا از ب دیجاو يصدا یول. اتاق و در را محکم به هم کوباندم يآشپزخانه بلند شدم و رفتم تو زیپشت م حرص از با

:گفت یم

!بزرگش کنم دیعروس گرفتنت، تازه من با نیدستت درد نکنه مامان با ا -

.شهیمگه بده؟ سرت گرم م -

".هم دلش بخواد یلیخ! رمردیپ! پررو يپسره "

:داخل اتاق شد و گفت یعصبان یبا صورت دیکه گذشت جاو یکم

؟یکوبون یچرا در رو به هم م ه؟یگرفتنات چ افهیادا و اصول ها و ق نیا گهید ؟یعقد کن یمگه خودت نخواست -

برو،  يبگرد يبر يخوا یم. يزیبرنامه بر یکن فیتکل نییروز اول برام تع نیکه از هم نیمن عقد کردم که از بکن و نکن راحت بشم، نه ا -

.یکشون یدنبال خودت م یچ يمنو برا

از  يلوس باز يتا حاال همش دار شبیاز د. میکن يجمع آبرودار يکم جلو هی دیبا یگذره، ول یخوش م شتریب ییآره، به خودم هم تنها -

.ياریخودت درم

کارت کردم؟ یمگه چ -

کردم و در  یصورتم احساس م يشده بود که نفسش را رو کیقدر به من نزد آن. و به صورتم نگاه کرد دیمن را به طرفش کش دیجاو

:همان حالت گفت

گردم به  یو من برم يدیتو درستو ادامه م. میکن یعقد راحت م نیمالم خودمونو از شر ا یرو به تنم م زیهمه چ ینشده، پ ریهنوزم د -

رو  اتیلوس باز نیاسم طالق شناسنامتو خراب نکنه انقدر با ا یبمون یعقد باق يخوا یاگه م یکه ازش اومدم، ول يهمون خراب شده ا

.اعصابم راه نرو

:گفتم دمیکش یم رونیکه خودم را از دستانش ب یحال در

.خودت برو رونیب يبر يخوا یاگه م. ینیبرام برنامه بچ يتوام حق ندار یخوام عقد رو به هم بزنم، ول ینم -

کردن؛  یم تتیو بعد هم مامانت و دوباره با سواالشون اذ نییپا ومدیم قیعق گهید قهیخالصت کنم؟ چند دق بده، خواستم از شر نگاهاشون -

.یراحت باش رونیب میخواستم بر

"کنن؟ چمیسوال پ یچ يبرا"

شد  یروم نم گهید بودم که دهیقدر خجالت کش نیا. بودم دهیحاال منظور عمه را فهم. جرقه زده بشه سرخ شدم هیسرم  يکه تو نیمثل ا بعد

:دهم ادامه داد یساکتم و جواب نم دید یوقت دیجاو. رونیاز اتاق برم ب
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.باش رونیب گهیربع د هیتا  يایب یاگه خواست رم،یمن دارم م -

عمه  دمیرفتم که د رونیحاضر شدم و از اتاق ب عیبرود سر رونیکه بدون من ب نیاز ترس ا. رفت رونیکه منتظر من بشود ب نیبعد بدون ا و

.زدند یکدام حرف نم چیکردند و ه یآمده بود با دقت به صورت من نگاه م نییکه حاال او هم پا قیو عق

:به سمتم برگشت و گفت. دمیآقا رضا د نیرا کنار ماش دیکه رفتم جاو رونیب

.داشتم با خودم ببرم يمن که اگه کار يگذاشته برا نویسر کار، ماش رهیم سیرضا با سرو -

:که نشستم به سمت برگشت و گفت نیماش داخل

؟يبر يخوا یم یخاص يجا ای يایبا من م -

.خونه دوستم رمیم ام،ینه باهات نم -

. ها را درآورد کیالست غیج يگاز صدا يرا گذاشت رو شیپا میکه خارج شد نگیاز پارک. داد رونینفسش را ب تیعصبان با

:شدن رو کرد به من و گفت ادهیزده نشد فقط موقع پ نمانیب یحرف گریآدرس د دنیطول راه به جز پرس در

.میبخور رونیدنبالت ب امیناهار ب يبرا یش یاگه ناراحت نم -

.باشه، دوازده منتظرتم -

 یلنگه پا تا دوازده پشت در خانه اش م هی دیکردم باشد، وگرنه با یخدا خدا م. را زدم ایشد و رفت و من زنگ خانه ثر نیماش سوار

.تادمسیا

:من گفت دنیدر را باز کرد و بعد از د ایثر د،یانتظارم طول نکش ادیز

!تو؟ یکن یجا چه کار م نیسالم عروس خانم، ا -

.تو بعد شروع کن بازخواست امیسالم، بذار ب -

هم  ایثر. کردم فیمانده بود را تعردلم  يرفتم و تمام آن چه که اتفاق افتاده بود و تو ایاتاق ثر يخانه نبود و من تو ایمامان ثر خوشبختانه

:را پاك کنم گفت میداد تا اشک ها یکه دستمال م یفقط گوش داد و بعد در حال شهیمثل هم

لج و  هیکه به خاطر  يدونم تو چه فکر کرد یمن نم یزنن تکرار کنم، ول یرو که همه م ییخوام حرفا یمهشاد، نم ستیکارات عاقالنه ن -

.يتباه کرد تویبا پدرام زندگ يلجباز

:دادم و گفتم رونیاسم پدرام نفسم را با حرص ب دنیشن با

. اریاسمشو ن گهیخواهشا تو هم د. خوام بهش فکر کنم ینم گهیکه د مهیقسمت از زندگ هینکردم، فقط اون  يمن به خاطر اون لجباز -

باالخره  ؟یکن یتنها زندگ يخوا یم یتا ک ؟یکه چ آخرش ؟یکن یم يباز تیبا زندگ يچرا تو دار ه؟یپس چ سیطور ن نیآخه اگه ا -

.یدوسش داشته باش ،یکن يهمفکر ،یکن دایپ اجیاحت یرسه که به کس یم يروز

سرمه و  يمرد باال هیراحت اسم  یلیخ يطور نیا. ادیمرده بدم م یکنم؟ فعال که از هرچ يمرد همفکر هیمن با  یعنی ا،یتو رو خدا ثر -

.ازدواج من نداره يراب يکس اصرار چیه گهید

رو  چارهیانقدر اون ب يدرست کرد تویوضع نیالاقل حاال که ا گهیکه شده، د هیکار. یزن یتو حرف خودتو م گمیمن م یبگم؟ هر چ یچ -

.نکن تیاذ
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.ها رو به پا کرد شیآت نیخودش همه ا یگیکه م يا چارهیب نیکه ا نیمثل ا -

 یخواد بره، اون وقت تو م یم گهیماه د هیکم فکر کن به قول خودت  هیانقدر لجباز نباش، . ينبودجا  نیبود که تو االن ا ياگه آدم بد -

.يروزاتو بخور نیو بازم حسرت هم فتهینکن سر لج ب يکار هی. ییعالمه وقت و تنها هیو  یمون

.نداشتم که بدهم یجواب گهید. کردم سکوت

:که چشمم به ساعت افتاد و گفتم میزدحرف  زیبا هم از همه چ. ظهر خانه شان ماندم تا

و درستش  ایاون وقت ب گهیوقت به مامانم م هی. از اومدن من به مامانت نزن یبرم، فقط حرف دیمن با. اومده باشه دیبا گهیشد، د رمید يوا -

.کن

.کم فکر کن هیکه زدم  ییباشه، فقط به حرفا -

.باشه، خداحافظ -

.خداحافظ -

 یقینفس عم. ستادهیا ابانیآن طرف خ دمید دمیبه کوچه رس یو وقت دمیدو نییپا یکیپله ها رو دو تا . ه گذشته بوداز دوازد یساعت مین

:از هم باز شد و گفت شیمن اخم ها دنیبا د. و آرام به سمتش رفتم دمیکش

!ياینم گهیگفتم د -

.شد حواسم به ساعت نبود رید دیسالم، ببخش -

دوستتون تنها بودن؟ -

ره، چطور مگه؟آ -

ستن؟یخوش اقبال ن يهمون آقا شونیا ،یچیه -

"!شه یخوام باهاش خوب رفتار کنم نم یمن م یهر چ نا،یحاال بب"

:دادم و گفتم رونیحرص نفسم را ب با

 دشینیبب نرویب ادیزنم ب یاالنم زنگ م. نیکن یفکر م دینبوده که شما دار ياز اولش هم رابطمون طور. نمشیب یاصال نم گهیمن د -

.راحت بشه التونیخ

:و گفت دیها برگشتم که دستم را کش نیا ایثر يسمت خانه  به

.نداشتم یمنظور خاص ؟ياریخب، تو چرا انقدر زود جوش م یلیخ -

:کرد گفت یکه در سمت من را باز م یدر حال و

.سوار شو ایب -

:را به طرف پنجره برگرداندم که گفت مینشستم و رو نیماش يتو

ناهار بهتره؟ يبرا میکجا بر -

.برو يبر يخوا یهر جا م س،یجاش مهم ن -
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 يخوا یم. داشت یخوب يرستوران تو دربند بود که که غذاها هیهست اون موقع ها  ادمی یشناسم ،ول یرستوران خوب رو نم ادیمن ز -

م؟یبر

.گفتم که برام فرق نداره -

:را روشن کرد و گفت ضبط

.که توشه مال توست ياز کن، بسته ادر داشبورد رو ب -

".شمیکادو من نرم م دیکنه با خر یفکر م"

:پام گذاشتم و فقط گفتم يکه بازش کنم رو نیبسته را برداشتم و بدون ا یتفاوت یب با

!ممنون -

!يتو که بازش نکرد -

.کنم یبعد باز م -

!نه ایخوشت اومده  نمیخوام بب یم. االن باز کن -

 ينقاش ها يها یکتاب از نقاش کیمارك دار  يو رنگ ها یمداد طراح یکتاب شعر فروغ بود و کل هی. بسته رو باز کردم. شد ینم الیخ یب

.معروف

"عالقه دارم؟ یبه شعر و نقاش دهیاز کجا فهم"

:کرد و گفت  یدست شیبگم که پ يزیخواستم چ یم

.یدوست داشته باش ینقاشگفتم البد شعر و  ،يتو به لباس و طال عالقه ندار دمید -

.نزد یحرف گهیبه دربند د دنیهم تا رس دینزدم و جاو یحرف گریتشکر کوتاه کردم و د کی فقط

تخت نشستم و  يرا درآوردم و رو میکفش ها. هوا را مطبوع تر کرده بود یرود کم میآن جا نسبت به داخل شهر خنک تر بود و نس يهوا

:گفتم دیجاورو به . جمع کردم رمیرا ز میپاها

.خوام تنها باشم یناراحت کنم، فقط م ویخوام کس ینم. دیرفتار صبحم درست نبود، ببخش -

.دونم یم -

.میغذا را آوردند و ما در سکوت مشغول شد. فکر است يکه تو دیشد از نگاهش فهم یم یکرد ول سکوت

 دیبه رفتار من و جاو يکه با کنجکاو قیمخصوصا مامان و عق. جه ماستمهران و مامان هم آمدند و همه نگاه ها متو دمید میدیخانه که رس به

 یاست به قول معروف ل مانهیصم يما رابطه ا نیکه نشون بدهد ب نیهم دور نمانده بود و به خاطر ا دیامر از چشم جاو نیکردند و ا ینگاه م

.گذاشت یمن م يالال هب یل

:من و گفتمامان رو کرد به  میمن و مامان تنها شد یوقت

؟یخوب ؟يندار یمشکل -

.نشده که بد باشم مامان يزیچ -

:موند و گفت رهیکم به صورتم خ کی
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.ینکن دلزده اش کن يکار. دوست داره یلیمعلومه خ -

.دیمطمئن باش -

:تکان داد و گفت يبه چشمانم نگاه کرد و سر مامان

.یو دوسش داشته باش یدرکش کن یتون یراحت تر م یلیخ يطور نیا ر،یدر نظر بگ اشویخوب -

.کردم یم ریس گهید يایدن کیدر من نداشت و من در  ياثر چیو ه دیوز یم مینس کیها مثل  حتینص نیا همه

.را کنارش باشم تا تنها نباشد دیمانده تا رفتن جاو یچند روز باق نیقرار بود ا. عمه ماندم يها رفتند و من باز هم در خونه  نیا مامان

. را از دست داده بود یبه زندگ دیراحت شده بود و ام الشیخ گهید دیکه با عقد من و جاو نیشد، مثل ا یز به روز حالش بدتر مرو عمه

.دندید یکار نم نیبه ا یاجیدکترها احت گریجوابگو نبود و د گریهم د یدرمان یمیروند ش

:دستش گرفت و گفت يدست من را تو م،یروز که من و عمه تنها بود کی

تو . یو دوسش داشته باش يکنم تنهاش نذار یازت خواهش م یول ن،یکن یم یهست که از همه مخف دیتو و جاو نیب يزیچ هیدونم  یم -

.نداره ویاون کشور به جز تو کس

.میرو دوست دار گهیهم همد یلیذارم، ما خ یمعلومه که تنهاش نم -

"!گمیچقدر راحت دروغ م ایتازگ"

به  یدگیزد و تمام هم و غمش رس یبا من کمتر حرف م گرید دیرد و تمام اقوام و بستگان به منزل او آمدند و جاوشب عمه فوت ک همون

بودم که خودم با دستانم  یمبهم ي ندهیکه با از دست دادن عمه تنها شده بود در خودش فرو رفته بود و من به فکر آ قیمهمان ها بود و عق

.ساخته بودم

:گفت میکه با هم تنها بود یزمان یقصد رفتن کرد و موقع خداحافظ دیاواز دو هفته ج بعد

.بهم زنگ بزن يدار اجیو وجود من احت يکه به همفکر يهر وقت فکر کرد -

.کرد یفشرد و خداحافظ یدر آخر هم دستم را به گرم و

 یاز نبودش را حس م یبودم و با رفتنش خال ناش دوست خوب عادت کرده هیبه او مثل . که رفت ناخوداگاه اشک در چشمانم حلقه زد یوقت

.کردم

البته دانشکده  ،يپرستار ایقبول شده بودم ثر هیشد، من تغذ یباورم نم. بود من جواب مرحله دوم کنکور را گرفتم دهیماه رس وریشهر

. ب رفتن به دانشگاه وجودم را پر کرده بودبودم و تب و تا دهیرس میاز آرزوها یکیحاال به . میشد یاز هم جدا م. با هم فرق داشت مانیها

.کردم یام را با او پر م ییاوقات تنها شتریب یول م،یخواند یدانشکده درس نم هیجدا شده بودم در  ایثر ازکه  نیبا ا

قدر  نیا. اش یاز دوستانش، از کارش و زندگ. زد یباهام حرف م يگرفت و از هر در یبا من تماس م انیروز در م کی بایهم تقر دیجاو

 یخوب م یلیکنم و دوستانش را خ یم یکردم در همان محل زندگ یاوقات حس م یکرد که گاه یزد و درد و دل م یراحت باهام حرف م

باعث شده بود بهتر بتوانم با او  نیکرد و ا یوقت ازم سوال نم چیه. زد و من شنونده بودم یاو حرف م شتریب مانیدر صحبت ها. شناسم

.کرد یدر زنگ زدنش نگرانم م ریهم تأخ یقرار کنم و گاهارتباط بر
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.نداشتم يادیارتباط ز یبودم که با کس ریدختر ساکت و گوشه گ کیدانشکده  در

 نیو هم دیرس یبه گوش م لیدر فام ییشده بود، زمزمه ها زیسوال برانگ دیبرنگشتن جاو گرید یلیترم از سال تحص کیاز گذراندن  بعد

.ابا و مامان نگران بشوندباعث شده بود ب

تفاوت  یکه صورت ب یوقت یاز نگاهم بخواند، ول يزیشد که چ یم رهیبه صورتم خ یزدم مامان با نگران یحرف م دیبا جاو یوقت تلفن هر

.شد یم وسیمأ یحساب دید یمن را م

:روز که با مهران تنها بودم گفت کی

گه؟یخوبه د دیتو جاو نیب زیمهشاد همه چ -

، چطور مگه؟آره -

تموم شده؟ یمصلحت ينامزد هیاون قض گهید یعنی -

.میعقد کرد گهیخب آره، ما د -

:کرد و گفت یشک به من نگاه با

.گهیداد د یرفتن تو انجام م يبرا ییکارا هی دیبا گذشتن شش ماه با یول -

!داره یدوندگ یکل اس؟یراحت نیمگه به ا -

؟یراستشو بهم بگ يخوا ینم! یستین یخوب يدروغگو يکه فراموش کرد نیمثل ا -

.جا بمونم نیکه قرار شده تا تموم شدن درسم ا نهیموضوع ا ن،یبب -

:مهران ادامه داد یادامه ندهد، ول گریبلند شدم و تا د میاز جا يفور و

گه؟ید يبا مامان و بابا هم مشورت کرد -

مشورت کردن که من باهاشون مشورت کنم؟ هم مهم بود باهام یلیازدواجم که خ ينه، مگه اونا برا -

.یخراب کن یچیبه خاطر ه تویزندگ دینبا ،يعقد کرد دیبا جاو گهید. رو بذار کنار يبچه باز ؟یتو هنوز از اون موضوع ناراحت -

طفا کاسه داغ تر از تو ل س،یخونم ناراحت ن یکه دارم درس م نیهم از ا دیخونم و جاو یدرس م. کنم یدونم دارم چه کار م یمن خوب م -

!آش نشو

:اتاقش گفت يرفت تو یکه داشت م یرا از من نداشت بلند شد و وقت يبرخورد نیکه توقع چن مهران

 نیزنم، گذشته رو فراموش کن بب یحرف نم گهیبرادرانه بهت بکنم و د حتینص هیبار  نیآخر يبرا یکارم، ول چیبه قول خودت من ه -

.تر از پدرامه قیال یلیخ دیجاو. يخوا یم تیاز زندگ یچ

 یشده بودم که دلم م یآن قدر از دست مهران عصبان. ردیبدنم را بگ یفیاسمش باعث شد لرز خف. اسم پدرام صورتم داغ شد دنیشن با

.خواست کله اش را بکنم

من . تو تموم شد نیروز تو ماش موضوع پدرام اون. بودم اوردهیاسمشو هم به ذهنم ن یوقت بود که حت یلیمهران حاال تو گوش کن، خ -

.اریاسمشو جلوم ن گهیلطفا د. ستمیحاضر نشد به حرفام گوش بده ارزش قائل ن یکه حت یکس يبرا

.اتاقم يرا گفتم و خودم را انداختم تو نیا
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پرده کلفت اتاقم . بود گرفته یلیدلم خ. و رو شده بود ریمن ز یسال زندگ کی نیگذشت و در ا یمن و پدرام م ییسال بود که از آشنا کی

. بود يدود شهیدرختان بدون پوشش نشسته بودند و هوا تهران مثل هم يکالغ ها رو. خانه چشم دوختم اطیاز پشت اون به ح. را کنار زدم

. ا گرفتمبه سمت تلفن رفتم و شماره اش ر. را کرد ایثر يدلم هوا. ام چند برابر بشود یو کالغ ها باعث شد دل گرفتگ يدود يهوا دنید

:گفت میصدا دنیرا برداشت و به محض شن یبالفاصله خودش گوش

؟یمهشاد؟ خوب ییتو -

خونمون؟ يایم. گرفته یلیدلم خ یخوبم، ول -

.قراره برامون مهمون برسه یخواد، ول یدلم م -

.شد فیح -

.کنم یبگو، گوش م یشده تلفن يزیاگه چ -

.حافظخدا. شم یمزاحمت نم گهید. نشده يزینه چ -

درس خواندن هم  يحوصله . ورقش زدم یو کم دمیتختم پر يام را برداشتم و رو یکتاب درس. کرد یمکث کرد و خداحافظ یهم کم ایثر

را از  زیچ چیکرد ه یاز من سوال م یکه اگر کس يهر روزم بود، به طور يجزو کارها بایمرور گذشته تقر گرید. به گذشته برگشتم. نداشتم

از  ایخودم انتخاب کردم؟ و  يدوست برا کیشروع شده بود؟ از آن زمان که مهران را به عنوان  یاز چه زمان شتباهاتما. ختماندا یقلم نم

اشتباه از  ایکردم؟  یشدم و در دل خودم تلنبار م یم مانیبگذارم پش انیرو با خانواده در م یخواستم موضوع یتر که هر وقت م میقد یلیخ

که پشت اقتدار بابا  هیسا کیبود،  هیسا کیمثل  مینکردند؟ مامان که همسشه برا کیوقت خودشان را به من نزد چیخانواده ام بود که ه

اشتباه از . بچه را شوهر هم داده بود نیجا بود که ا نیجالب ا. آمدم یو اصال به چشمش نم دید یپنهان بود و بابا که من را به چشم به بچه م

 یاگر زمان به عقب برم دیشا یرا نداشتم، ول طیشرا نیبه ا میبه جز تسل یمن االن راه. ان اتفاق افتاده بودیجر نیخانواده، باالخره ا ایمن 

.زدم یکه جواب بدهم با مامان حرف م نیبار قبل از ا نیکرد، ا يگشت به آن زمان که پدرام از من خواستگار

 يقضاوت ها نیا نیسنگ يافکار، که کفه  نیبود تو ا يزیچ کی یخسته بودم، ول گهیرو با خودم مرور کرده بودم که د دهایشا نیقدر ا آن

هر چند در . دانستم یاز همه او را مقصر م شتریمن ب. خوش به او نشان بدهم يشد نتوانم رو یگشت و باعث م یبرم دیبدم به سمت جاو

.هم باعث شده بود دچار عذاب وجدان بشوم نیو هم رمیبگ رادیبودم که بخواهم از او ا دهیاو ند از يمدت رفتار نیا

پس . همه اش وقت تلف کردن بود. کلمه هم نخوانده بودم هی ینداشت، من حت يا دهیفا چیه. انداختم یدستم نگاه يبه کتاب تو دوباره

. رفتم رونیکتابم را بستم و از اتاقم ب

دهم فصل

مدت من  نیمدت چه حرف ها که پشت سر من زده نشده بود و در تمام ا نیدر ا که من وارد دانشگاه شدم گذشته بود و یسال از زمان دو

به محض تمام  دیبه من است و جاو لیحسادت فام يحرف ها نشانه  نیا يگفتم که همه  یو م دمیخند یمامان م يها یبه نگران شهیهم
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شده  ادیفاصله من و مهران هم ز. امدین رانیسال عمه هم ا يبرا یحت دیشد که جاو شتریب یحرف ها زمان نیا. دیآ یشدن درسم به دنبالم م

.بود ایبود و حاال تنها سنگ صبورم ثر

با او صحبت کنم و من  دیحرف بزنم حتما در مورد رفتن با دیبار که با جاو نیگفت ا یم شهیبابا هم درآمده بود و هم ياواخر صدا نیا گرید

.بکشد شیرا پموضوع  نیشدم که ا یهر بار با اصرار مانع م

درس خواندن خودم را  يکه کالس نداشتم به بهانه  گهید يرفتم و روزها یروزها دانشکده م یبعض. از دست خودم هم کالفه بودم گرید

.کردم یم یدر اتاقم زندان

دو  دیبار شا کی يته اهف گریشد و د یاز قبل م شتریهر بار ب شیوضع خسته شده بود، چون فاصله تماس ها نیهم از ا دیکه جاو نیا مثل

.گرفت یبار تماس م کیهفته 

افسوس که  یگره را باز کند، ول نیتوانست ا ینم یشده بودم و جز خودم هم کس ریبودم اس دهیخودم تن يکه برا ییاز تنها يا لهیدر پ من

.داد یکار را به من نم نیغرورم اجازه ا

 ادیکردم ز یم یسع. از من است یزمزمه ها ناش نیکردم ا یو من که فکر م دیرس یبه گوش م ییبود که در خانه زمزمه ها یوقت چند

.فتدیب ابیآب ها از آس شهیکه مثل هم نینشوم تا ا یآفتاب شانیجلو

مامان  يمن که از حرف ها. کرد ایروز مامان به اتاقم آمد و سر صحبت را با من باز کرد و شروع به سوال کردن راجع به ثر کیکه  نیا تا

:گفت يمامان با لبخند. دمیعلت را پرس ينشده بود با کنجکاو رمیدستگ يزیچ

خب  یکرده، ول دایپ ییحسا هیو مهران هم بهش  دمشید یدختر معقول شهیتو خونمون رفت و آمد داشت هم ایکه ثر یچند سال نیتو ا -

.شیشناس یبهتر از ما م یچون تو دوستش

:و گفتم دمیکش یاز سر خوش حال یغیج

بودم؟ دهیموضوعو نفهم نیچرا خودم تا حاال ا د،یگ یراست م -

!که سهله نیا ،يندار یجا توجه چیکس و ه چیکه به ه یتو انقدر تو خودت -

!نداره؟ یاون حرف ؟یبابا چ ش؟یخواستگار دیبر دیخوا یم ه؟یموضوع جد یعنی -

.نهنک یگرفته دخالت میبابات تصم گهید دیتو و جاو انینه، بعد از جر -

"شد که بابا دست از دخالتاش برداره؟ یمن تباه م یزندگ دیحس کردن؟ حتما با دیدر مورد رابطه من و جاو یبابا و مامان چ یعنی"

به سمتش رفتم و  یبا خوش حال. شد به وضوح رنگ عشق را در چشمانش خواند یحاال م. دیخند یمهران م يرفتم چشم ها رونیب یوقت

:گفتم

؟یمن نگفت چرا زودتر به -

.به اون در نیا ،یکن یوقته که توام با من درد و دل نم یلیکه بخوام باهات حرف بزنم؟ خ یتو اصال کنار ما هست -

من  دیاگه شما با هم ازدواج کن. خوب منه ياز دوستا یکی ایثر. خوشحال شدم یلیبرات خ یدرد و دل ندارم، ول يبرا يزیآخه من که چ -

.هر روز خونتونم

؟یورشکتم کن یاول زندگ يخوا یم. میر ینم مونیما سر خونه زندگ یکانادا نش یا تو راهت -
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و من خبر نداشتم؟ يبود سیتو انقدر خس! برسه ایخدا به داد ثر -

:و با خنده گفت دیوسط بحثمان پر مامان

! نیبه دو کن یکیبعد با هم  میریبله رو بگ دیبذار -

که  یدر فرصت. ستیشد خواند که کامال راض یو از نگاهش م دیخند یم ایثر. را به خاطر دارم میرفت ایرث يرا که به خواستگار يروز خوب

:انداختم و گفتم یبه صورتش نگاه میتنها شد ایمن و ثر

ار ب نیا یکچال خوش شانسن، ول گنیآورده، معموال م یمهران خوب شانس نیا م؟یمن و تو عروس و خواهر شوهر ش شهیباورت م چیه -

.تپال خوش شانسن میبگ دیبا

نبودم  یکه داشتم راض یوجه از وضع چیبودم به ه ایثر طیکه من در شرا یوقت. لحظه به حالش غبطه خوردم کی. نگفت يزیو چ دیخند ایثر

 دنیشن يچقدر دلم هوا. شد که زنگ نزده بود یم یماه کیدفعه  نیا. باره دلم گرفت کی. زدم یو آسمان دست و پا م نیزم نیو ب

.قدم بشم به او زنگ بزنم شیپ میدیکه خانه رس نیگرفتم به محض ا میمتص. را کرده بود شیصدا

را در دستم گرفتم تا  یآن قدر گوش. اعصابم بود يرو یدر پ یپ يبوق ها يصدا. شماره اش را گرفتم و منتظر شدم. کار را هم کردم نیهم

.قطع شد

"ماه زنگ نزده؟ هیواسش افتاده که  یاتفاق هیه ده؟ نکن یجواب نم ویچرا گوش ایخدا"

!خبر بودم؟ یماه از شوهرم ب هیمن  یعنیهم بگوبم،  یتوانستم به کس ینم. ساعت خانه بود نیمعموال در ا. ساعت نگاه کردم به

متوجه  شانیاز حرف ها زیچ چیآن قدر در فکر بودم که ه. گوش کردم يراجع به خواستگار شانیبه سالن برگشتم و به حرف ها يدیناام با

:بروم که مامان متوجه ام شد و گفت اطیخواستم بلند شوم و به ح یم. داشتم اجیتازه احت ينفسم گرفته بود، به هوا. شدم ینم

.يتو فکر یلیشده مهشاد؟ خ يزیچ -

.سین یمهم زینه، چ -

:گفت دیخند یکه م یدر حال مهران

؟ياریدرب يخواهر شوهر باز يخوا یحاال مشده؟ از  تیحاال حسود نیاز هم ه؟یچ -

:زدم و گفتم يکردن نداشتم، فقط لبخند یشوخ حوصله

.فکر کن يجور نیتو ا -

.کردم یتلفن را قطع م یگوش وسانهیهر بار مأ یشب بارها و بارها شماره اش را گرفتم، ول مهین تا

بردم که باالخره آخر شب  یتلفن هجوم م یبه سمت گوش یهر زنگ يبا صدا. زدم یداشتم دست و پا م يخبر یروز گذشت و من در ب کی

:گفتم یبا خوش حال دمیمردانه اش رو از پشت تلفن شن يصدا یوقت. زنگ زد

؟یسالم، خودت -

باشه؟ یک یتوقع داشت -

:غرورم از شوق کالمم کاست و گفتم دوباره

؟يکجا بود ،یگرفت یوقت بود تماس نم یلیخ -
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!د؟دلت تنگ شده بو -

.توانستم حرف بزنم یبودم که نم یآن قدر از دستش عصبان یول دم،یفهم شیصدا دنیرا با شن نیا. دلم تنگ شده بود یلیخ

:داد ادامه

؟یکن یتو چه کار م. سرم شلوغ بود، اصال وقت نکردم زنگ بزنم یلیماه خ هی نیا -

.ف را نزدم، فقط سکوت کردمحر نیباز هم ا یول» !يزنگ زدم خونت و نبود«: میخواستم بگو یم

:گفت يبلند ينبار با صدا يا

؟یزن یچرا حرف نم -

:آرام گفت. کردم هیو گر دیترک بغضم

؟یکن یم هیشده مهشاد؟ چرا گر یچ -

.عادت کردم طیشرا نیوقته که به ا یلیخ. سیمهم ن یچیه گهید س،یمهم ن -

نه؟یاز ا ریغ ،یعوضش کنهم  یتون یم. یخودت خواست يکه خودت برا یطیشرا نیا -

:پس گفتم. بتراشم يکردم بهانه ا یسع. حق با اون بود م،ینداشتم به او بگو چیه

 یاونا هم موافقت کردن، ول. يمهران خواستگار يبرا میکنم رفت فیخواستم برات تعر یم. يباهات تماس گرفتم، خونه نبود یلیخ روزید -

!يشد زنگ نزده بود یم یاهم هی. نگرانت شدم يد یجواب نم دمید یوقت

 یبه هر حال تو که تماس نم. نداره یلزوم دمید یخواستم بهت بگم، ول یم. بودم ریدرگ یلیگفتم که خ. رفته بودم يکار تیمأمور هی -

!یگرفت

.کنه یم چمیوقته راجع به تو سوال پ یلیخ ،یبگ کیبهتره به مهران تبر -

.بهش بده ویباشه؛ گوش -

.را دادم به دستش یمهران را صدا کردم و گوش. کردم یفظخداحا دیجاو از

:را از دست من گرفت و گفت یگوش دیخند یکه م یمهران نشستم و مهران در حال کنار

!يداماد فرار يبه به سالم آقا -

- ...

؟يگرد یبرم یممنون، تو ک یلیخ -

- ...

!نید یطولش م یلیخ نیدار گهید ؟یک گهیبابا، د يا -

- ...

.قربانت -
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بلند شدم و خودم را به جمع کردن . کنم عیشد خودم را ضا ینشستنم باعث م. ارمیخواست من از حرفاش سر درب یمهران نم.نداشت  دهیفا

از اتاق  دیرس یساعت که به نظرم قرن میشده بود و باالخره بعد از ن یطوالن دیمهران و جاو يبه نظرم صحبت ها یشام مشغول کردم، ول زیم

.ارج شدخ

:زد و گفت يمن لبخند دنیبا د مهران

!میصحبت کن دتونیآقا جاو نیدو کالم هم ما با ا يداد تیچه عجب رضا -

.پول تلفن بده دیکه با ارهیدر م یهر چ یساعت باهاش حرف بزن میاگه قرار باشه هر دفعه ن -

خونه شوهر ! نرفته؟ يکرد تیترب یچ نیمامان خانم، بب ریبگ لیتحو. یخوش به حال آقاتون که انقدر به فکرش هست! خوبه، خوبه -

.برادرشو فروخت

.اتاقش يکرد رفت تو یکه نوچ نوچ م یدر حال و

 يزیحرف ها بود که چ نیمهران تودارتر از ا یگفتند، ول یهمه مدت چه به هم م نیا نمیدوست داشتم بب. شور افتاده بود يبدجور دلم

.بروز بدهد

***

.به من زنگ نزند گریگرفته بود د میکه تصم نیمثل ا. حرف زده بودم گذشته بود دیکه با جاو يبار نیرماه از آخ کی

"زنه، بزنه؟ یبه سر من زده که حاال که زنگ نم یبهم ثابت کنه؟ با زنگ زدنش چه گل ویخواد چ یمثال م! جهنم"

 یکینزد یمهران خانه کوچک. ایترم من و ثر انیامتحانات پا يند برابما یگرفتند و قرار گذاشته شد که عروس یکوچک ينامزد ایو ثر مهران

که  میبود دهیرا چ ایجهاز ثر قهیبا سل يبه قدر. میدیچ یرا م ایو کم کم جهاز ثر میاکثرا آن جا بود ایما اجاره کرده بود و من و ثر يخانه 

.نکند فیتوانست تعر یشد نم یهر کس وارد م

:زد و گفتبهم زنگ  ایروز صبح ثر کی

.ایتوام از سر راه دانشگاه ب. میو نصب کن میقراره با مهران بر يمهشاد پرده ها حاضر شده، عصر -

.فردا يبرا دیبذار. تا عصر کالس دارم. تونم ینه، امروز نم -

.ادیتونه ب یفردا مهران نم -

.نمیب یم امیمن بعدا م ن،یپس خودتون نصب کن. باشه، شرمنده -

.باشه -

که با مهران  یاز وقت یشد که به خودم کمتر فکر کنم، ول یباعث م شهیاو هم. خوش حال بودم یلیگذراندم خ یم ایکه روزم را با ثر یوقت

من تنهاتر  شانیاز بعد نامزد. گذراند یوقتش را با مهران م شتریآمد ب یما هم که م يماندم، چون خانه  ینامزد کرده بود کمتر با او تنها م

.شده بودم هشیماز ه

.رونیب ندیآ یبچه ها دارند از کالس م دمیرفتم کالس بعد از ظهر که د یروز ناهار را در دانشکده خوردم و داشتم م آن

شده؟ یچ -
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.ومدهیامروز کالس کنسل شده، استاد ن -

"!مهران يخونه  رمیو م چونمیپ یرو هم خودم م يکالس بعد! چه خوب يوا"

 یتعجب م یلیمن خ دنیاز د ایحتما ثر. شدم ادهیدربست گرفتم و دم در آپارتمان آن ها پ هی عیآمدم و سر رونیبفکر از دانشکده  نیا با

:گفتم دیچیپ فونیمهران پشت آ يزنگ طبقه سوم را که فشار دادم صدا. کرد

ن؟یخوا یمهمون نم -

؟یمگه امروز تا عصر کالس نداشت ؟ییتو -

.کنسل شد یچرا، ول -

.باال ایب -

.نفسم بند آمده بود یبودم حساب دهیآن ها رس يبه طبقه  یکردم تا زودتر برسم و وقت یکیها را دو تا  پله

.بود و از همون جا به من سالم کرد ستادهیدر ا يجلو ایثر

!؟ير یدر کنار نم يچرا از جلو! سالم، چه خبره؟ -

.میبا هم بر شمیحاضر م یچند لحظه صبر کن. رفتم خونه یفقط منم داشتم م س،ین يخبر -

.شمیهالك م یخوام برم تو دارم از تشنگ یبرو کنار م ؟یمن پشت در بمونم تا تو حاضر ش ؟یچ یعنی! وا؟ -

.ارمیخب، االن برات م یلیخ -

:گفتم تیبهم برخورده بود با عصبان یکه حساب من

.سیادا و اصول الزم نهمه  نیا گهید. گردم یشم خودم برم یمزاحمتون نم گهیالزم نکرده، د -

.نه به خدا مهشاد؛ صبر کن -

.دمیدو نییقدر بهم برخورده بود که صبر نکردم و پله ها را به سمت پا آن

:کرد یم میو صدا دیدو یبه همان سرعت دنبالم م بایهم تقر ایثر

.ستایوا ؟يریکم صبر کن، حاال چرا انقدر تند م هی -

:برگشتم و به چشمانش نگاه کردم و گفتم. رفتم که از پشت نگهم داشت یکردم و داشتم تند تند م ینم گوش

.من اشتباه کردم. نیبا هم تنها باش نیحق دار ن،یحق با توئه، شماها نامزد. یکن هیکارتو توج سیالزم ن -

 یم. پزخونه رو رنگ کننکه مهران با چند تا از دوستاش جمع شدن که سقف آش نهیرفتن؟ موضوع ا یطرفه به قاض هی يباز شروع کرد -

 یاگه م. گرفت خودش دست به کار بشه میکه مهران تصم نهیا فه،یکث یلیسقفش هم خ. ارهیکه صاحب خونه قبول نکرد نقاش ب یدون

.شد یتموم نم يزود نیا هیرنگ کنه  ییخواست به تنها

ن؟یکنیخب دوستاش باشن، چرا با من مثل طاعون زده ها رفتار م -

.یپدرام ناراحت بش دنیتو از د دیآخه گفتم شا -

:باشم و گفتم يکردم عاد یسع یخوردم، ول کهیاسم پدرام بعد از دو سال  دنیشن با

.نداره تیسر سوزنم برام اهم هی یدون یچرا؟ تو که م گهیتو د! واقعا که -
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حاال که برات . شهیبد م یلیخ نهیبب یکیمانتو تنم کنم،  ینذاشت. ستادمیرو پله ها وا يجور نیزشته هم. باال ایطوره ب نیخب، حاال که ا یلیخ -

.تو هم تو ایب تهیاهم یب

.بهش دارم یاحساس هی ایکنم  یکنه دارم ازش فرار م یفکر م امیاگه ن. امیمعلومه که م -

.در را باز کرد رفت تو ایو ثر میهم از پله ها باال رفت با

. و پشت سرش وارد شدم دمیکش قینفس عم کیهم  من

 یراست به سمت اتاق خواب ها بروم، ول کیخواستم  یم. نداشت دیوجه به آشپزخانه د چیبود که به ه ییشد راهرو یخانه که باز م در

مهران و دو تا برادر  دمیکه درست پشت سرم بود و د يرا برگرداندم به سمت آشپزخانه ا میزشت است، پس رو یلیجور خ نیا دمید

.منتظر سالم هستند

جا افتاده تر شده  ینکرده بودند، فقط کم يرییتغ ادیز ایپدرام و پور. کردم یبه سمتشان رفتم و باهاشان سالم و احوال پرس يعاد یلیخ

.بودند

.کردم و به سمت اتاق خواب ها رفتم یعذرخواه یاز احوال پرس بعد

:به اتاق گفت میدیتا رس. هم دنبالم آمد ایثر

.برخوردتون بودم نین اولراحت شد، مدام نگرا المیخ -

من و  نیب يزیکه هنوز چ سین نیا لیذارم دل یمحل نم دیاگه به جاو. بود و تموم شد يزیچ هی فته؟یب یمگه قرار بود چه اتفاق ا،یثر يوا -

.کنم یبهش فکر نم گهیاالن دو سال هست که د. پدرامه

.هیپسر خوب هم یلیبه نظر من که خ ؟یکن یم تیرو انقدر اذ دیپس چرا جاو -

خواد و  یاونم منو نم. ناخواسته بود زیهمه چ. رفتار کنم يا گهیشد که نتونستم باهاش جور د يطور طیاز اول شرا یبده، ول گمیمگه من م -

؟یفهم یقدم بشم، م شیده که پ یغرورم بهم اجازه نم. به خاطر عمه تن به ازدواج داد

.به نظر من که بهت عالقه مند شده یول -

 یذره عالقه تو وجودش بود الاقل کم هیاگه . بدم حینذاشت براش توض یشد؟ حت یچ ادته؟ی ،يحرف رو زده بود نیهم ا گهیبار د هیتو  -

.رهیبگ يمنو به باز یچند وقت هیخواست  یرسم که اصال از اول هم قصد ازدواج نداشت، م یم جهینت نیدارم به ا. کرد یمنو درك م

 دهید تیداره، اومده نامزد رتیمرده، غ. غلط و اشتباه شهیهمه کاراش م گهید! یخدا نکنه بد ش ای ،یخوب خوب یکی با ایمهشاد تو  يوا -

خوش باش؟ گهید یکیبرو با  زمیقربون صدقت بره بگه اشکال نداره عز ادیچه کار کنه؟ ب. نشسته گهید یکی يکه دوست داشته پهلو یکس

مگه به دلخواه خودم رفتم . چند بار فشارم افتاد و غش کردم. دیحال منو که د. کرد یهم بد رفتار نم انقدر ینگفتم قربون صدقم بره، ول -

 يدخترا نیاز ا یکیشدم  یکردم م یفرار م ایکردم؟  یم یاحترام یب ستادمیمیبابام وا يکردم؟ تو رو یچه کار م ؟یلعنت يتو اون نامزد

مد شده؟ یلیروزا خ نیکه ا يفرار

.حل بشه يکنم مشکلت به زود یبگم مهشاد، فقط دعا م یچ دونم ینم -

.شمیدارم هالك م ستا،یبد ن يذره هم به من آب بد هیشد؟  یپرده ها چ نیحرفا رو، پس ا نیکن ا یول -

.ارمیپرده ها رو هم االن م. ارمیاالن م. دیببخش ،يوا -
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. بعد به پنجره ها نگاه کردم. اتاق یصندل يدسته  يدرآوردم و گذاشتم روو مانتو و مقنعه ام را  دمیکش قینفس عم هیرفت  رونیکه ب ایثر

:شربت تو اتاق برگشت و گفت وانیل هیبا  ایکه ثر. پرده ها را نصب کرده بود و فقط مانده بود خود پرده که نصب بشود لیمهران م

.میو نصبش کن میمرتب کن ناشویچ ارمیشربتو بخور تا پرده ها رو ب نیا ا،یب -

.دمیگرفتم و شربت را سر کش ایرا از دست ثر ینیس

 یم. موضوع را تمام کنم نیخودم هم ا يخواستم برا یم. میرفت رونیاز اتاق ب ایپرده و نصبش به اتفاق ثر يها نیاز مرتب کردن چ بعد

.ما نمانده نیب يزیچ چیاست و ه قتیزنم حق یکه م ییحرف ها نیخواستم حس کنم که ا

:من لبخند زد و گفت ندیبا د ایپور

.داریمشتاق د! شده مهشاد خان،م چه عجب نیسنگ تونیسا -

.منزل ما نیارینم فیتشر گهیهستم، شما د شهیمن هم. ایممنون آقا پور -

.ذاره ینم یکار و زندگ. رمیدرگ گهیمنم مثل مهران د -

:گشت گفت یسمت مهران برم هیکه  یدر حال بعد

خودش  يریم نییپله ها رو باال پا نیا یوقت. یکم الغر ش هی شهیم ياجبار قیتوف ن،یطبقه سوم رو اجاره کرد. شدلحاظ هم بد ن هیاز  یول -

!ورزش شهیم

.که دو پاره استخون تو تنم باشه سیمثل تو ن! هیورزشکار کلمیمن ه. سین یاجیاحت ياجبار قیتوف -

:گفت دیخند یکه م یدر حال ایپور

!عضله يجابا دنبه به  يورزشکار -

استخونش؟ کهیبا اون چهار تا ت نیا ایپدرام تو بگو، حق با منه  -

:که تا حاال ساکت بود و خودش را با کار مشغول کرده بود برگشت و گفت پدرام

؟يتو چه مورد -

!ن؟یداشت فیتا حاال خواب تشر -

:زد و گفت يشخندین ایپور

.آقا داداش، شما به کارت برس یچیه -

:برگشتم و گفتم ایله شان را نداشتم به سمت ثرکه حوص من

!کاره؟ یکل یمگه نگفت م؟یکارا برس هیبه بق میبر سیبهتر ن -

.ایواریتو کمد د مینیبچ میآوردم بر مویمقدار از اثاث هیمن  -

"!بهش ندارم یحس چیه. سر سوزن هی یحت س،یآره، برام اصال مهم ن"

:گفت رو کرد به من و ایاتاق دوباره ثر يتو

.هنوزم دوست داره یزنم، ول ینم یدونم که حرف درست یم -

!ـــایثر -
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.شد یرنگ به رنگ م يچه طور یدون ینم يزد یکه تو حرف م یوقت. تو صورتش دقت داشتم یمن حساب. گمیباور کن راست م -

ا؟یثر یتمومش کن شهیم. شده نه من یاون به خاطر کار خودش رنگ به رنگ م -

.شکنه یغرور تو هم نم گهید يجور نیحرف بزنه؟ ا دیبه مهران بگم از طرف تو با جاو يخوا یم یول خب، یلیخ -

.قدم بشه و بهم ابراز عالقه کنه شیخودش پ دیاون با! لهینوع تحم هیمهران؟ به هر حال  اینه من  کیم یچه فرق ؟يمگه بچه ا -

.ترسه یکه م یکن یاخم و تخم م باهات حرف بزنه انقدر ادیتا م چارهیب ؟یبا چه جرأت -

؟ینیکه اخم و تخم منو بب يما بود نیب یتازه تو ک. هم بچه س که از اخم و تخم من بترسه یلینه که خ یطفلک ،یآخ -

.که بهت ابراز عالقه کنه يبهش فرصت داد. يکرد فیخودت کاراتو تعر ینبودم، ول -

:ت کردم و گفتماز ساك ها را به سمتش پر یکی. بحث نداشتم حوصله

.یزن یچقدر حرف م. شه یخونت تموم نم دنیهم چ گهیسال د هیتا  میر یم شیجور که ما پ نیا -

روش، خب؟ یکم فکر کن هیالاقل قول بده . باشه ،يگوش بد يخوا ینم یعنی -

!باشه -

 يکه آورده بود چا یهمه از فالسک يبرا ایثر. میکه کارمان تمام شد و دوباره به هال برگشت یوقت. میدیساکت شد و کمدها روا چ ایثر

:و بعد گفت ختیر

.میمن و مهران همتونو به زحمت انداخت یحساب! درد نکنه تونیواقعا دست همگ -

:با لحن مخصوص خودش گفت ایپور

.نیپدرام شد شما جبران کن یکه عروس گهیچند وقت د! زحمتا نیتا باشه از ا -

.به صورتم نشست یمپدرام خون گر یعروس دنیشن از

"!کار نشسته و قراره ازدواج کنه یپس اونم ب"

:به سمت پدرام برگشت و گفت مهران

؟یبسالمت میبخور ینیریش یپدرام خان؟ ک میداشت -

:به پدرام مهلت نداد و گفت ایپور

.باباس ياز همکارا یکیدختر  ،يزود نیبه هم -

:کرد گفت یکه من من م یدر حال پدرام

.میهم نرفت يهنوز خواستگار یول دنش،یمامان و بابا د ستیمعلوم ن یچیههنوز  -

.نده ینیریخواد بهتون ش یحرفاشون هم زدن، م گه،یم خودیب -

کردم و  ینگاه ایبه ثر. دلم گرفت یتفاوت شده بودم، ول یکه نسبت به پدرام ب نیبا ا. دندیرفت و همه خند ایبه پور يچشم غره ا پدرام

. زدم يکرد یاشتباه م يدیکه د نیاز ا یحاک يلبخند

ازدهمی فصل
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را دعوت کنم و من هم هر بار پشت گوش  دیجاو دیگفت که با یمامان مدام بهم م. نمانده بود یبه عروس يزیمهران آماده بود و چ ي خانه

:روز به اتاقم آمد و گفت کیکه  نیانداختم تا ا یم

.شهیبد م یلیخ ادیهم ن یروسع ياگه برا د؟یبه جاو يمهشاد زنگ زد -

!ومدیسال عمه هم ن يبرا نیدیخودتون که د. ستین ایراحت نیاومدنش به ا ن،یدون یشما که م -

اگه هم تا حاال من و بابات . نیاریاز خودتون در ب يموشک باز میقا نیخوا یم یتو رو معلوم کنه؟ تا ک فیتکل ادیب دینبا ؟یآخرش که چ -

خودت  يبا آبرو ياگه بخوا یول اد،یکوتاه م تونیکیشما دو تا که باالخره  نیب يلج و لج باز هی نیا میبود که گفت نیا به خاطر مینگفت يزیچ

.میایکوتاه ب میتون ینم گهید یکن يباز ماو 

 رانیچهار سال رو ا نیکه حواس من پرت نشه ا نیا يبمونم و اونم قول داده برا رانیفقط قراره تا آخر درسم ا س،ین یچیما که ه نیب -

.ادین

نکه بابات  يا ای ،یکن یمهران دعوتش م یعروس يو برا یزن یامشب زنگ م نیهم ایکه حواست پرت بشه؟  يمگه دختر چهارده ساله ا -

.کنه یکارا رو خراب م یزنه و حساب یزنگ م

!ازدواج کرده بودم گهیداشتن؟ من که د یچرا دست از سرم بر نم اه،

:د و گفتمش ریسراز اشکم

ن؟یدار یچرا دست از سر من برنم گهیبار زورش رو نشون داد، د هیبابا که  -

بعدا خودت  یول م،یبود که بهت نگفت نیتو هم به خاطر ا یناراحت. چشمشون دنبالش بود لیرو برات انتخاب کرد؟ همه فام یمگه بد کس -

.نیو زنگ زد نیچرا بهم نگفت ینکنمن بهت گفتم که بعدا دوباره گله  ،یخود دان. ومدیهم بدت ن

 نیتختم نشستم و سرم را ب يلبه  يمستأصل رو. وقت من را درك نکردند چیه. اعصابم داغون بود. رفت رونیرا گفت و ب نیا مامان

هم . دم بودزدم معلوم نبود بابا چطور برخورد کند؟ دو حس متضاد در وجو یاگه زنگ نم یخواست زنگ بزنم، ول یدلم نم. دستانم گرفتم

هر بار  یدل خسته ام، ول يبود برا یمرهم ییدر مواقع تنها شیصدا. را بشنوم شیخواستم صدا یکه م نیهم ا ودوست نداشتم زنگ بزنم 

.شد یکار م نیگشت و مانع از ا یام برم يخواستم سمت تلفن بروم آن حس موذ یکه م

.را برداشتم و بهش زنگ زدم یگوش ضیضد و نق يهمه احساس ها نیدر جدال با ا باالخره

.آمد یم یخواب آلود و گرفته اش از پشت گوش يصدا

؟يسالم، خواب بود -

باشم؟ دارینصفه شبه، قراره ب -

.دیببخش -

شده که مهشاد خانم افتخار دادن و تماس گرفتن؟ یچ. سیمهم ن -

.زهیر یداره به هم م زیجا همه چ نیا -

االن چه کار کنم؟ دیخب من با -
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.حرف نزن يجور نیا گهیتو د د،یجاو -

.بده حیخب واضح توض -

... يایکردن اگه تو ن دیمهرانه، مامان و بابا تهد یعروس -

!يخوا یم نوینه؟ توام که هم فتاد،یاتفاق م نیروز ا هیکه خوبه، باالخره که  نیا رن؟یگ یطالقتو م ؟یچ امیاگه من ن -

.خوام ینه نم -

عوض شده؟ متیتصم ؟یکن یجا زندگ نیدنبالت ا امیب خوادیراحت در کنار من؟ دلت م یزندگ هی ؟يخوا یم یپس چ -

.کردم هیو شروع به گر دیدوباره بغضم ترک. کردم یم یاحساس بدبخت يبدجور. میچه بگو دیدانستم با ینم گرید. کردم سکوت

بعد از اون  یول ام،یباره مهشاد که دارم باهات راه م نیآخر نیا. هیگر ریز يحرف بزنم زد یهر وقت اومدم باهات منطق. باز شروع نکن -

.یخودت و منو روشن کن فیبه تکل دیبا

.یتا آخرش باهام باش يتو قول داد -

تاوان اون  دیچقدر با. يگوش نکرد میگفتم عقد نکن. من که همه جوره باهات راه اومدم. مهشاد دهنم بسته بمونه يذار ینم... من  -

.خسته شدم گهیو بدم؟ به خدا خودمم در ينامزد

:مکث کرد و گفت یکم

.باره نیآخر نیبهت گفتم ا یول ام،یهم که شده م ییو زندا ییبه خاطر دا ام،یم -

.را قطع کرد یکند گوش یکه با من خداحافظ نیبعد بدون ا و

"!اسم مطلقه هم روم بذارهخواست که بعد دو سال  یم نویزدم، هم یزنگ م دینبا. یاحمق از خود راض يپسره "

. ام فقط از خدا کمک خواستم ییکردم و در تنها هیگر

 دیاز جاو يهنوز خبر یهمه مهمون ها دعوت شده بودند، ول. نمانده بود و تمام کارها انجام شده بود یباق يزیمهران چ یبه عروس گرید

.ينه خبر ،ینه زنگ. نبود

".مونه ینم نمونیب یحرف چیتمومه و ه یهمه چ ادیاگه ن. ادیقول داده که ب. زنم یزنگ نم گهیمنم د"

:رو به من گفت تیو با عصبان رونیمهران، بابا از اتاقش آمد ب یقبل از عروس روز

اومده؟ دیکه جاو يمهشاد، خبر دار -

"!چرا خبر نداد ؟یاومده؟ ک دیجاو". دیپر میاز رو رنگ

:گفت ادیبا فردهم  یکه من ساکتم و جواب نم دید یوقت بابا

خبر؟ یبعد دو سال برگشته اونم ب ؟یستیمگه زنش ن ؟یچ یعنیکارا  نیا ؟یپس تو هم خبر نداشت -

 ینم. بودم دهیترس یحساب. بودم دهیحال ند نیتا حاال بابا را به ا. زده بود رونیب تیصورتش سرخ شده بود و رگ گردنش از عصبان رنگ

.و در را به هم کوباند رونیکتم از خانه زد بمن سا دید یوقت. میبگو يزیتوانستم چ

رفت و خواه  یم جیسرم گ یبودم، ول ستادهیدانم چقدر ا ینم. بودم مامان و مهران خانه نبودند ستادهیمنگ وسط هال ا يمثل آدم ها هنوز

.دیچرخ یداشت دور سرم م
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 رونیحال رفته ب نیبا ا. رهیبابا رو بگ يتونه جلو یکنم؟ مهران م دایپمهران رو  يراه بندازه؟ چه جور دادینکنه بابا بره خونه عمه و داد و ب"

"تصادف نکنه؟

.که در خانه باز شد و مهران و مامان آمدند تو رمیبگ میتوانستم تصم یو نم دیرس یچه فکر بد بود به ذهنم م هر

ده؟یرنگت چرا پر ؟يستادیجا وا نیا خیشده؟ چرا مثل مجسمه س يزیمهشاد چ -

.فتهیب یاتفاق هیترسم  یم. رونیشد رفت ب یعصبان دیبدون خبر اومده، بابا هم فهم دیان جاومام -

:مبل و گفت يدستم را گرفت و نشاند رو دمیترس یلیمن خ دیکه د مهران

.دنبالش رمیمن االن م. بخوره برگرده ییهوا هی رونیبود، حتما رفته ب نگیتو پارک نشیماش. نترس، نرفته خونه عمه -

:آب قند برگشت و داد دستم و گفت وانیل هیرفت به آشپزخانه و با  عیبود سر دهیکه رنگ من را د مامان

 یآخه دختر، هر ک. بهت زنگ بزنه دیاون بدبخت با شهیهم ؟یبار شد بهش زنگ بزن هی. یزنش ،يعقد کرد ار؟یدرن يچقدر بگم بچه باز -

.سیذره ضرافت تو رفتارت ن هی! یستیزن گرفته، مجسمه که ن. شهیباشه خسته م

مهشاد  ادیب یروز عروس يخواست برا یم یحالش بده؟ من خبر داشتم، بهم خبر داده بود، ول نینیب ینم س،یحرفا ن نیمامان االن وقت ا -

.دونم بابا از کجا خبردار شده ینم. کنه ریرو غافلگ

!کنه؟ ریمنو غافلگ یچ یعنی -

.ه بودهم به دهن مهران چشم دوخت مامان

.اون جا باشم نهیب یکه منو م یخوام خودم وقت یم. گفت خبر نده یم. خواست خوش حالش کنه یم -

:داد و گفت رونینفسش را با صدا ب مامان

کنه؟ بچه شده؟ یکارا رو م نیچرا ا گهیاون د د؟یکن یم گرمونیخون به ج يشما دو تا چه جور نیبب -

:گفت مهران

.کنم تا بعد داشیل بابا پفعال برم دنبا دیبذار -

ساعت گذشت و بابا همراه  کی. کرد یم ینیخسته بودم و سرم سنگ. ادامه داد شیطور به غر زدن ها نیو مامان هم هم رونیرفت ب مهران

.راحت شد المیخ دمیکه لبخند مهران را د یگشت و وقت یم شانیکیصورت  ينگاهم هر لحظه رو. مهران برگشتند

.اتاقش ينگفت رفت تو يزینزد، بابا هم چ یحرف گهیامان دکه برگشت م بابا

:به سمت مهران رفتم و آرام گفتم عیسر

؟یگفت یشد؟ به بابا چ یچ -

خانومشو  یدوست داشته خوش حال. نگم یچینگفته، از منم خواسته بوده ه یچیکنه ه زیکه خانومشو سوپرا نیا يبرا دیگفتم جاو ،یچیه -

.نهیخودش به چشم بب

بابا باور کرد؟ -

.رو بهش گفته بوده نایهم هم قیآره، چون عق -

شه؟یم یحاال چ -
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.داداشت یعروس يایم یکن یخوشگل م شگاهیآرا يریم ایبشه؟ تو فردا با ثر یچ يخوا یم ،یچیه -

!نشه؟ یحرف تیتو عروس یعنی گمیم! مسخره -

.يزشت شد یلیتو هم اون اخماتو باز کن که خ. باهات قرار بذارهفردا  يبرا یمنتظره بهش زنگ بزن ایثر. شه یراحت نم التیخ -

؟یبست یخال ای یواقعا تو خبر داشت -

 لمیکم ف هی شیدید یفقط وقت. کرده زتیبذار فکر کنه سوپرا یدون یکه م اریخودت ن يتوام به رو ه؟ینه واقعا خبر داشتم، دروغم چ -

.يکن که خوش حال شد يباز

.دمیهم م زهیکارش بهش جا نیآره، حتما، با ا -

.من حواسم بهت هست نیبب. کار رو بکن، خب نیفردا روز منه، پس به خاطر من ا -

:و گفتم دمیصورت مهربانش نگاه کردم و لپش را کش به

.به خاطر تو باشه، قبول -

:دو تا انگشتانش گرفت و گفت نیام را ب ینیهم ب او

. يخواهر یمرس -

:گفتم دمشیتمام شد و د شگریکه کار آرا یوقت. میرفت شگاهیبه آرا ایبا ثر صبح

!يچه ناز شد ،يوا -

.صورتش يبود تو ختهیمقدارش ر کیرا جمع کرده بود و  شیموها

:هم رو به من گفت او

؟!يرو سکته بد دیآقا جاو يبعد از دو سال دور يخوا یم ؟يدید نهیخودتو تو آ -

!امیکه من به چشمش نماز من بهتراش انقدر دور برش هستن  -

.از ما گفتن بود، مواظب خودت باش -

:به سمتش رفتم و گفتم يچشم غره ا. چشمک بهم زد هیبعد هم  و

.یگیم یچ یگرفتم که بفهم یوشگون از اون دستت م هیوگرنه  ،یکه عروس فیح -

.لباسش را مرتب کرد نهیآ يو تو دیخند

در  يجلو يمهران را با کت و شلوار داماد یوقت. آمد یم یلیخ دمیبه رنگ پوست سف بودم که دهیقرمز چسبان پوش راهنیپ کی من

 ونیو من با کتا هیخودشون رفتند آتل نیبه ماش لمبردارهایآن ها به همراه ف. چشمانم جمع شد ياشک تو یاز خوش حال دمید شگاهیآرا

.کرده بود برگشتم خانه جکه ازدوا ایخواهر بزرگ ثر

.هلهله يهم وارد شدند همراه با دود اسفند صدا ایمهران و ثر. شد یت شلوغ مکم کم داش خانه

.نبود دیاز جاو يجا چشم گرداندم اثر هر

"پر از اضطراب و دلهره باشم؟ دیبا میزندگ يلحظه ها نیتو بهتر شهیچرا هم اد؟یخواد ب یم یپس ک"
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بود که  نیو تمام حواسم به ا دمیساب یبودم و قند م ستادهیسرشان ا ياالخواند و من ب یبود و داشت خطبه عقد رل م دهیعاقد هم رس گرید

.کجاست دیجاو

.خوانده شد و حلقه ها رد و بدل شد خطبه

"!جا باشه نیخوام کادومو بدم ا یکه م یکاش الاقل وقت يا"

دستم فشار  يرا گذاشته بودم تو میادورو که داخل آن ک يعرق شده بود و جعبه ا سیدستم خ. شتریشد و اضطراب من ب یداده م کادوها

.نفسم به شماره افتاد یو از خوش حال دمیکش یکه چشمم به او افتاد نفس راحت یوقت. به پشتم برگشتم یدست يدادم که با برخورد گرما یم

؟يسالم، باالخره اومد -

؟يبود تتیکه ناراحت موقع نیا ای يمن خوش حال شد دنیاز د -

:لب گفتم ریانداختم و ز نییم را پاجمع شد و سر لبخندم

؟یامروز رو زهرم نکن هی شهیم -

 دیسوژه جد هیحواسشان به ما بود تا  کانینزد شتریب. میبه طرف عروس و داماد رفت مانیدادن کادو يبرا دینگفت و به اتفاق جاو زیچ چیه

سکه به مهران داد و من با نگاهم از  کیهم  دیانداختم و جاو ایبودم به گردن ثر دهیرا که خر يزیر نهیمن س. کنند دایپ يساز عهیشا يبرا

:گوشم گفت ریکه خواستم مهران را ببوسم ز یوقت. کردم راو تشک

.حواسم بهت هست ادته،یقولت که  -

بشوم و از  رهیخصورتش  يدوست داشتم به طرفش برگردم و تو. بود ستادهیمتفکر کنارم ا دیجاو. کنار رفتم دیزدم و به اتفاق جاو يلبخند

 شهیبرعکس هم. چشمانش نگاه کنم يتوناستم تو ینم یشده بود که حت ادیز نمانیآن قدر فاصله ب یکند؛ ول ینگاهش بخوانم به چه فکر م

نوبت عکس که شد ما باال سر عروس و . آمد یرفتم دنبالم م یرفتم، او ساکت شده بود و هر جا که من م یو دنبالش م دمکه من ساکت بو

که سرم را باال بردم تا عکاس عکس را  یاز تماس دستش حرارت بدنم باال رفت و وقت. و اون من را تنگ در آغوشش گرفت میستادیاماد اد

.زدم شیبه رو يلبخند اریاخت یبرگرداندم و ب دیرا به طرف جاو میرو. کرد ینگاهمان م رهیچشمم به پدرام افتاد که داشت خ ردیبگ

دست . بشوم دهیدوست نداشتم د. گوشه از سالن کیخورد که نشسته بودند  يچشمم به خانواده محمد میآمد رونیاز اتاق عقد ب یوقت

و فکر کند من هنوز  ندیپدرام را بب دیدوست نداشتم جاو. آن خانواده نباشم دیاز سالن که در د گرید يگوشه  کیرا گرفتم بردم  دیجاو

 دم،یرا فهم نیا مینشست یوقت. بود دهیاتاق عقد د يحرف ها بود و پدرام را تو نیاز ا زتریت یلیخ دیکه جاو نیمثل ا یکنم، ول یبهش فکر م

:چون گفت

!یپنهون بش ایبعض دیکه از د سین نیا يگوشه دنج برا نیا ؟یستیمگه خواهر داماد ن -

.نمیکم بش هی هیگوشه دور از چشم بق هیخوام  یفقط خستم و م س،یبرام مهم ن -

.باشه ریشروع شده و دور از ادبه که خواهر داماد انقدر گوشه گ یمهمونتازه  -

 ایپور يبا صدا میکه رد شد ياز کنار خانواده محمد. دیکه منتظر بشود من جوابش را بدهم دستم را گرفت و با خودش کش نیبدون ا و

.ستادیا

.یگرفت یمهشاد که سراغشو م نمیمامان، ا -
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پدرام هم کنارشان  گهیحاال د. کردم یدستش گرفته بود به سمتشان رفت و من با آن ها احوال پرس يا توطور که دستم ر نیهم دیجاو

:شاد و سرحال بلند شد و گفت شهیخانم مثل هم ترایم. نشسته بود

؟یکن ینم یمعرف. مبارك باشه! دخترم يچقدر عوض شد زم؟یعز یمهشاد جون، خوب يوا -

.همسرم د،یجاو -

.یشخوش بخت با -

 دیحاال پدرام هم به احتراممان بلند شده بود و دور از ادب بود که ند. کردم یخان شروع به احوال پرس زیهم تشکر کرد و من با پرو دیجاو

.رمشیبگ

 یلیدست داد و من خ دیبرد و او هم دستش را جلو آورد با جاو شیدست دادن به جلو پ يجلوتر از من سالم کرد و دستش را برا دیجاو

.آرام سالم کردم و خوش آمد گفتم

درست  ییجا کیبرد و  گریمن را به سمت د يکوتاه از خانواده محمد یعذرخواه هیآدم عاشق دستش را دور کمرم انداخت و با  کی مثل

.آن ها را انتخاب کرد و نشست يرو به رو

.خوبه یلیجا خ نیبه نظرم ا -

.کنار مامان باشم دیکاره با یکل نم،یبش ادیتونم ز یمن نم یول -

!همه موجه باشه شیفکر کنم عذرمون پ م؟یرو کنار هم باش یساعت هی میتون یهمه مدت نم نیبعد از ا یعنی -

 ریدوست نداشتم حس کنم همش ز. بودم یپدرام بودم عصب يکه رو به رو نیاز ا. کردم يو با انگشتانم شروع به باز نییرا انداختم پا سرم

رفتند و به  یم زیم زیعروس و داماد م. زده شده و همه بلند شدند و دست زدند کیس و داماد به جمع مهمان ها موزبا آمدن عرو. نظرم

:گفت یمهران با لبخند پت و پهن دنیکه به ما رس یگفتند، و وقت یم آمدمهمان ها خوش 

!ورهسوت و ک یلیخ ن،یرو گرم کن یکم مهمون هی دیبلند ش دیبا یول د،یخوب خلوت کرد -

:و گفت دیهم خند دیجاو

.باز شه بعد ایبعض یخیبذار  م،یش یبه موقعش بلند م -

".زنه، طلبکارم هست یمثل ماست نشسته و حرف نم! تره خیمنظورش منم؟ خودش که "

:و گفت دیلپم را آرام کش دیمن را د يکه اخم ها مهران

.کنم یجبران م تونیعروس د،یبلند ش -

:تو گف دیهم خند دیجاو

.حاال تو برو به مهمونات برس تا بعد یول فته،یاون که وظ -

:گفت یبه تلخ دیجاو. میاز ما دور شد و ما نشست مهران

!کنه یچقدر با عقد کنون ما فرق م -

؟ینزن یدر موردش حرف شهیم -

باشه؟ ندتیبگم که خوشا یاز چ -
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.نشده بود تیاو هم کمتر از من اذ. بود شیصدا يغم تو ایند کیانگار که . سوخت شیدانم لحنش چطور بود که دلم برا ینم

.نداشتم يمنظور د،یببخش -

. شده بود شتریفاصله مان از قبل هم ب. میگفتن به هم نداشت يبرا یحرف. میدو ساکت شده بود هر

خودمان  يایدن يو هر کدام تو میته بودکنار هم نشس بهیو ما مثل دو غر دندیرقص یرا گرم کرده بودند و داشتند م یمهمان لیفام يها جوان

.بود نشدم ستادهیسرمان ا يکه باال قیآن قدر غرق که متوجه عق. میغرق شده بود

!بلند شو ؟یستیمگه تو خواهر داماد ن ن؟یها نشست بهیچرا مثل غر د؟ییجا نیشماها ا -

 يوسط شلوغ کرده بودند و با آمدن عروس و داماد صدا زدند و همه آن یآهنگ تند م کی. را دیو بعد هم دست جاو دیدست من را کش و

.شده بود شتریو سوت ب غیج

وسط که با او  دیدستم را کش ایکه ثر میزد یدست م دندیرقص یعروس و داماد که وسط م يو فقط برا میبود ستادهیا يکنار دیو جاو من

.ستیکردم دستانم اضاف یحس م. چه کار کنم دیبادانستم  ینم. رفته بودم ادمی زیهمه چ. را دیبرقصم و مهران دست جاو

به من نگاه کرد و خنده اش را جمع کرد و . قرار گرفته بود بدتر شده بودم میحاال که رو به رو. داد دیرا به جاو شیرفت کنار و جا ایثر

:کنار و کنار گوشم زمزمه کرد دیدستم را گرفت کش

!میدینرقص ییخوب شد تو عقدمون دو تا -

انقدر افتضاح بودم؟ ینعی -

!ازت باال بوده یلیتوقعم خ دیشا ،یرقص یگفت قشنگ م یم قیعق -

گفته؟ یچ گهید قیعق -

کم در مورد زنم که دو ساله به هم محرمه بدونم؟ هیتا  دمیپرس یازش م دینبا ه؟یچ -

. دونه یاز شوهرش نم یچیکه ه یزن! ه خنده دارچ. خودشم باورش شده بود من زنشم. من زنش بودم. زنش". رونیرا با صدا دادم ب نفسم

".تنهاس شهیکه هم یزن. ادیبدش م یدوست داره، از چ یچ

.يزد یکه باهام حرف م لیمثل همون اوا ،يدیپرس یاز خودم م -

. دتر هم شدب ،ينکرد یبکن یتالش هیتو  دیکردم شا شتریفاصله رو ب. يزد یبار هم تو زنگ م هیکه باهات حرف بزنم  یخواست یم -

.هم شد شتریفاصلمون ب

.دوباره آمد قیکنم که عق لیخواستم خودم را بهت تحم ینم میبگو آمدم

.شه یجا بند نم هی. که پدر منو درآورده نیریرو بگ یفسقل نیا نیرقص یحاال که نم -

خواست  یخورد و م یتکان م مینس. و رفت دیکرد پرت کرد بغل جاو یم یتاب یرا که ب میکه منتظر جواب ما بشود نس نیهم بدون ا بعد

:و گفتم دمیگوشتالودش را بوس يگرفتمش و لپ ها دیکه ساکتش کنم از بغل جاو نیا يکند و من برا یطانیکه ش نییبرود پا

خب، بدم؟ زهیجا هیخوام بهت  یم -

:دیزبان بچه گونه اش پرس با

ه؟یچ -
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.ادیتا مامان ب ينر نییو پا ینیشبغل من ب دیشرط داره، با. دم یاالن که بهت نم -

.خوام ینم -

:و گفتم دمیفرش و خند يموها يرا بردم تو دستم

!خوبه ها یلیخ زمیجا یول -

علوسکه؟ -

!علوسک خوشگل هیآره،  -

.نمیبب -

.دمیا بهت مفرد ینیجا بش نیو ساکت ا یچقدر شلوغه، اگه خوب باش نیبب. کردم خراب نشه مشیتو اتاقم قا س،یجا که ن نیا -

؟ییمثل دا -

:من گفت يکرد و به جا ینگاه کردم که داشت با خنده بهمان نگاه م دیجاو به

.رمیگ یهم نم زهیکن،م تازه جا یزنم، نه اعتراض م ینه حرف م! میچه بچه خوب نیبب. جون، مثل من ییآره دا -

:خندم گفت یرم مدا دید یوقت. اش را مظلوم کرده بود که خنده ام گرف  افهیق نیچیهم

؟یکار کن یچ ينخند ،یچرخون یانگشت م يرو يدو ساله منو دار ،يبخند دمیبا -

:نگاه به انگشتانم کرد و گفت هی مینس

؟یچلخون یمنم م -

.خنده ریز میبا هم زد مانیهردو و

:بعد هم رو کرد به من و گفت. دنشیو شروع کرد به قلقک دادن و بوس دشیاز بغل من قاپ دیجاو

.نداره يمامانت کار نیبلند شو برو بب. ینیهمش کنارم بش سیبرادرته، درست ن یعروس. وروجک هست نیمن حواسم به ا -

؟یش یواقعا ناراحت نم یعنی -

.جا نشستم نینه، برو من هم -

.تشکر کردم و بلند شدم ازش

:با تعجب نگاهم کرد و گفت. دادم دستش و به طرفش رفتم و ختمیذره ر کی ییظرف برداشتم و از هر غذا کیشام  موقع

مال منه؟ نیا -

.ختمیکم ر هی زیاز همه چ ،يدوست دار یدونستم چ ینم -

:صورتش زد و از دستم گرفت و گفت يبه پهنا يلبخند

.میبا هم بخور ارمیهم ب گهیقاشق د هیبرم  نیبش اده،یز یلیخ نیاما ا -

.بلند شد دمیخواستم مخالفت کنم که د. شدم يجور کیورم بشقاب با او غذا بخ کی يکه تو نیفکر ا از

".خورم  یگوشش م هیشه، از  ینم يزیبار که چ هی"

.و خودم را مشغول نشون دادم نییسرم را انداختم پا. گذاشتم و سرم را بلند کردم و باز با پدرام چشم در چشم شدم زیم يرا رو بشقاب
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"افتاده؟ ادشیسال کنه؟ بعد از دو  یم يجور نیچرا ا نیا"

:نشست و قاشق را داد دستم و گفت کنارم

.ساالدم آوردم -

 هیکه  یکردم، حاال خودم نشسته بودم کنار کس یگرفت و مسخره شان م یخوردند خنده ام م یبشقام غذا م کی يکه تو یاز کسان شهیهم

.خوردم یبشقاب غذا م کی يبود و داشتم با او تو نمانیفاصله ب ایدن

کردم که پدرام را مقابلم  یبودم و از همه تشکر م ستادهیکردند و رفتند من هم کنار مامان ا یشب بود که مهمان ها کم کم خداحافظ آخر

:گفت و ادامه داد کیصورتم نگاه کرد و تبر يتو میمستق. دمید

.خوش حالم یاشتباه نکردم و باهاش خوش بخت نمیب یکه م نیمهشاد از ا -

"کنه؟ یصدام م يجور نیداره ا یبه چه حق! یدمونچه خو! مهشاد؟"

 يعضالت صورتش منقبض شده بود و به جا. به طرفش برگشتم. را پشتم حس کردم دیرا باز کردم که جوابش را بدهم که دست جاو دهنم

:من جواب داد

.نیآورد فیکه تشر نیاز ا ن،یلطف کرد -

حلقه کردم  شیآرام دستم را دور بازو. کرد یبه صورتم نگاه نم. بود یهنوز عصبان دیجاو. هم دستش را جلو آورد و دست داد و رفت پدرام

. و از من دور شد دیکش رونیدستش را ب یعصبان یکردم، ول کشیو به خودم نزد

 یکی یشون بدهند، ولرو تا در خانه شان برسانند و دست به دست ایمانده بودند تا مهران و ثر کیمهمان ها رفته بودند و فقط اقوام نزد اکثر

خودش نگه داشت و  شیرا هم پ میرا قبول کرد و نس تیمسئول نیآقا رضا ا. ها جمع بشود یماند تا صندل یدر خانه کنار کارگرها م دیبا

.دیداد به جاو را چشیسوئ

:بابا نشست و گفت نیپشت ماش عیهم سر قیشدند و عق نشانیو مامان سوار ماش بابا

.ها نباشهتن دیجاو شیبرو پ -

.خواستم دوباره عکس العمل نشان بدهم ینم. به من بدهد یتیکه اهم نیشد و آن را روشن کرد، بدون ا نیسوار ماش دیجاو

".کنم آروم باشم یسع دیاشتباه برداشت کرده، با. که بخوام اخم و تخم کنم سیاالن نه، االن وقتش ن "

.دیو من همه حواسم به جاو میرفت یعروس م نیهمه دنبال ماش. ده عقب گرفت و راه افتاددن. نیماش يرفتم نشستم تو. جلو را باز کردم در

شده؟ يزیچ -

شده؟ یچ یدون یخودت نم -

!نه -

ام  چارهیقلب ب نیبدهم تا ا رونیکردم حواسم را به ب یکالفه بودم و سع. نگفت چیداد و ه هیتک شهیدستش را به ش. نییپا دیرا کش شهیش

.ردیآرام بگ یکم

.جا نبودم چیو ه يزیچ چیمتوجه ه گر،ید يایدن کی يآن ها رو دست به دست دادند، اما من تو ایو بابا و پدر ثر میکه رفت باال

"!کردم؟ آش نخورده و دهن سوخته یکار م یچ دیبا گهید. کردم یمحل یهمه ب نیکه ا دیکه اخم کردم، د دید. نگفتم یچیمن ه دیفهم "
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پاشنه  يتونستم آن کفش ها ینم گرید. میمبل ها ولو شد يها را جمع کرده بودند و ما خسته رو یصندل بایکارگرها تقر خانه میدیرس یوقت

 طیبل شانینبود و بابا برا یخوب بود که فردا مراسم پاتخت. تختم بخوابم ياتاقم و رو يخواست زودتر بروم تو یبلند را تحمل کنم، دلم م

.شان را بگذرانندبود تا ماه عسل هگرفت شیک

:گفت قیرضا با آمدن ما بلند شد و به عق آقا

.میبر گهیخب بهتره ما د -

:کرد گفت یمبل خوابش برده بود اشاره م يکه رو میکه به نس یدر حال بابا

.میاحساس نکن ادیزمهران رو  یخال يتا ما هم جا نیجا بمون نیامشبو ا. ادهیجا هم که جا ز نیا شه،یبچه بد خواب م نیا دیکجا؟ بر -

.میحتما برگرد دیهم لباس راحت نداره و با مینس. شه ینم یخواد، ول یدلم م. جون ییممنون دا -

:گفت دیهم بلند شد و بابا را بوس قیعق

.کمکتون امیفردا صبح م ن،یجون شما هم امشب زود بخواب ییدا -

:کند که بابا گفت یهم به سمت بابا رفت تا خداحافظ دیجاو

تو هم بچت لباس خواب نداره؟ -

:و گفت دیهم خند قیعق

.جا نیا امیکجا؟ بمون منم فردا م گهیتو د گه،یراست م ییدا -

ها رفتند و بابا رو به من کرد و  نیا قیعق. دیبگو يزیحرف بابا هم چ يخواست رو ینم یول ست،ین یخواندم که راض یم دیجاو افهیق از

:گفت

.خسته شده یحساب. نیرو مشخص کن تا زودتر بخواب دیجاو يجا ست،ین ختهیهم رمهشاد اتاق تو فقط به  -

:کرد و گفت یتختم نگاه يرو يبه عروسک ها. دیرس یخسته به نظر م. همراه من به اتاقم آمد دیجاو

؟یکن یم يهنوزم عروسک باز ؟یعروسکا برنداشت نیدست از ا -

:تم را جمع کردم و گفتمتخ يرو يعروسک ها. خواستم جوابش را بدهم ینم

.راحت ترم نیمن رو زم. ارمیم م زیاالن براتون مالفه تم. دیجا بخواب نیشما ا -

پهن کردم و او به  نیزم يآوردم و رختخواب را رو زیدست رختخواب و ملحفه تم کیرفتم  رونیب عیمن سر. ستادینگفت و منتظر ا چیه

:نگاه کرد و گفت نیزم يرختخواب پهن شده رو

.دمیخواب نیمن قبلنم رو زم -

.نزد یحرف گریو پشتش را کرد و د دیدراز کش نیزم يبدون توجه به من رو و

از اتاق خارج شدم و از بابا خواهش کردم . کرده بود زانیمن آو یصندل يدسته  يبود، فقط کتش را رو اوردهیرا هم در ن شیلباس ها یحت

.قرض بدهد دیبه جاو یدست لباس راحت کی

خم شدم و  شیرو. نداد یجواب یآرام صداش کردم، ول. دهینخواب يزود نیمطمئن بودم که به ا یاتاق که برگشتم چشمانش بسته بود، ول هب

.چشمانش را باز کرد و با تعجب به من نگاه کرد. با دست تکانش دادم
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.آوردم یبراتون لباس راحت -

.دیمکث خند یو بعد از کم شد و تشکر کرد و لباس را از من گرفت و نشست بلند

س؟یشده؟ اندازتون ن يزیچ -

جا عوض کنم؟ نیهم یش ینه، فقط ناراحت نم -

:خودم را برداشتم و گفتم یکمدم لباس راحت يبلند شدم از تو عیسر. نیزم يخجالت کم مانده بود بروم تو از

.رونیخواستم برم ب ینه، خودمم م -

 هیرا  شیبرداشتم و لباس ها یچوب لباس کیکمدم  ياز تو. اتاقم گذاشته بود يکرده بود و گوشه  مرتب تا یلیبرگشتم لباسش را خ یوقت

.کردم زانیگوشه از کمدم آو

. که خوابم برد دینکش يزیو چ دمیتختم دراز کش يرو باالخره

 اطیح يپله ها يرو دمیا کنار زدم و داتاقم ر يپرده ها. نبود و رختخوابش هم تا شده کنار اتاق بود شیشدم او سر جا داریکه ب یوقت

.کشد یم گارینشسته و س

"!متنفرم گاریس يمن از بو. اخالق بد رو نداشت نیکاش ا"

.خودم هم باورم شده بود که ازدواج کردم. لبم نشست يرو يفکر خودم پوزخند از

را که دم کردم  ییچا. گاز گذاشتم يرا پر از آب کردم و رو يکتر. مامان و بابا هنوز خواب بودند. رو رفتم به آشپزخانه رونیاتاق آمدم ب از

.به آشپزخونه آمد دارمیمن ب دیکه د یو وقت. داخل خونه شد دمید

زم؟یبرات بر يخور یم ییسالم، چا -

:گفت دیکش یرا کنار م یکه صندل یحال در

.تلخ ییچا هی -

ن؟یدیخوب خواب شبید -

.نه، جام عوض شده بود خوابم نبرد -

رد نگاهم را . کرد یم ییدستش خودنما يازدواجمان تو يحلقه . و کنارش نشستم و به دستانش نگاه کردم ختمیخودم ر يهم برا ییچا هی

:گرفت و گفت

گرفتم؟ يجد یلیرو خ هیقض -

که  نیا يکردم برا یدانشگاه استفاده م يحق داشت، من فقط از حلقه تو. گفت که چشم به دستان بدون حلقه ام داشت یرا در حال نیا

"بود؟ نیا ریخب مگه قرارمون غ": تو دلم گفتم . بعد، اون من خودخواهم ظاهر شد. شوهر دارم میبگو

:گفت دیکه سکوتم را د یوقت

!کنه دستم نکنم یناراحتت م دنشیاگه د -

.اصال ناراحت نشدم ؟یچ ينه، برا -

.دمهزار تا جواب پس ب دیبا نمیا يخوبه، فکر کردم برا -
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.شد یبلند م زیگفت که داشت از پشت م یرا در حال نیا

.بده یلیبرات خ نیا یکش یم گاریس یبا معده خال. کنم نشیریبذار برات ش ؟يخور یم گهید ییچا هی -

!رترید ایداره؟ چند سال زودتر  یتیچه اهم -

که سر باز  نیا يکرده بود و برا ریگ میگلو يتو یبغض لعنت نیباز ا. نصفه راه ماند ياز دهان تو امدهیحرفم درن. آشپزخانه خارج شد از

.شدم زینکند تند تند مشغول جمع کردن م

:من گفت دنیوارد آشپزخانه شد و با د مامان

.دمیباره انقدر خواب نیاول. دارهیاونم ب دمید رونیب دمیجاو! يشد زیچه عجب سحر خ! ؟يبلند شد -

.بابا هم آمده بود تو آشپزخانه حاال

!یش یکم کم کدبانو م يکه دار نمیب یبه به، م -

.نگفتم يزیرا کنارشان گذاشتم و چ ییچا يها وانیو من پر از بغض ل دیبار یم یهر دو خوشحال يچهره ها از

 ییچا ینیس کیعصر شده بود و من با  گریکه کار تمام شد د یوقت. میکردن خانه شد زیآمد و همه مشغول تم قیساعت بعد عق کی

.کنار مبل ها گذاشتم زیم يرا رو ینیکنارشان رفتم و س

:برداشت و گفت ییچا کیبلند شد و  قیعق

.رمیم گهیرو بخورم د ییچا نیمن ا -

:گفت بابا

.در بره بعد تیبذار خستگ -

.گرده تنهاس، خونه باشم بهتره یشه، رضا از سر کار برم ینم -

:هم گفت دیجاو

.امیمنم باهات م -

:من ساکتم گفت دید ینگاه به من کرد و وقت کی قیعق

!جاس؟ نیچند وقت ا دیمگه جاو. ادینم ریفرصتا گ نیاز ا گهید. ایمهشاد پس تو هم حاضر شو با ما ب -

:باز بابا بود که گفت. ماندم ساکت

.یدانشگاهتم هست التیو تو تعط يندار يتو که فعال کار. رسونمتون یآره بابا، برو حاضر شو خودم م -

.دستم گرفتم يتختم نشستم سرم را تو يرو. اتاقم يبلند شدم و رفتم تو میبگو يزیکه چ نیا بدون

"خوام تو خونه بابام بمونم؟ یم یتا ک. ازدواج کردم"

:گفت دیاون حالت د يمن را تو یکه در بزند در اتاق را باز کرد و وقت نیبدون ا دیجاو

.بهت کار نداشته باشه یتراشم تا کس یبهونه م هی يایب يش، اگه دوست ندارنداشته با يکار قیو عق ییبه حرف دا -

:بلند شدم و گفتم. وضعش از منم بدتر بود. صورت در همش نگاه کردم به

.بمونم قیعق شیپ يچند روز هی ادیبدم نم. رهیگ یتو خونه دلم م سینه، حاال که مهران هم ن -
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:شد و گفت مانیعد پشب یول د،یبگو يزیرا باز کرد که چ دهنش

؟يلباسام رو بد یلطف کن شهیم -

هم کار آن منه  نیبود و ا دهیماندن از دهانم پر قیعق شیپ. رونیتختم و خودم رفتم ب يرا گذاشتم رو یجالباس. کمد را باز کردم در

.مغرورم بود

مانده و  یکه هنوز دست نخورده باق نییرفت طبقه پا دیجاو. تو رف امدیتو ن يادیهر چه اصرار کرد ب قیرساند و عق قیعق يما را تا خانه  بابا

 نییطبقه پا يممکن است تنها تو دیرا نکرده بودم که جاو شیجا نیفکر ا. ستادمیراه پله ا يتو. هم پله ها را به سمت باال رفت قیبود عق

. ستادمیکرد ا یکه داشت در را باز م قیباال رفتم کنار عقپله ها را به سمت . هم نکرد یتعارف یدر را باز گذاشته بود، ول يال دیجاو. اشدب

:به من زد و گفت يلبخند قیعق

.میهم باش شیشامم پ. باال نیایب دیبعد با جاو نییبذار پا لتویبرو وسا -

س؟یتو ن شیپ دیمگه جاو -

.شهیکالفه م کنه یم یطونیش میکم که نس هی. عادت کرده ییبه تنها یطفل. راحت ترم  نییپا گهینه، م -

:و دستش را گذاشت پشت من و گفت دیخند بعد

!خجالت نداره که گهید. من ينه برا ياومد دیجاو يتو برا یول ن،یدرسته که از هم دور بود. یزنش. گهید برو د -

.در هلم داد رونیبه طرف ب یکم و

 يال. ستین میکجا جا چیکه ه میآدم اضاف کیکردم  یحس م. شده بودم مانیپش یاز آمدنم حساب. رفتم نییاز پا درازتر پله ها را پا دست

.حال در زدم و بعد رفتم تو نیدر هنوز باز بود با ا

.شد دایلبش پ يگوشه  يور کیلبخند  کی دیمن را د یشد و وقت زیخ میدر ن يبا صدا. هال نشسته بود يکاناپه تو يرو

.و راحت باش يکه دوس دار یبذار هر اتاق لتویوسا -

رفتم و  نهیآ يحوصله جلو یتخت پرت کردم و ب يام را هم رو ياتاق مانتو و رو سر يو ساك را گذاشتم گوشه  یشگیاتاق هم فتمر

.را بغل کردم میتخت نشستم و پاها يرو. را مرتب کردم میموها

:در زد و آمد تو بعد گفت دیجاو

نم؟یتونم کنارت بش یم -

:کنارم نشست و گفت دیاوج. نزدم یو حرف دمیرا کنار کش خودم

.که به خاطر تو خودمو سرزنش نکنم سین يروز. کالفه شدم گهیباور کن د ؟يخسته نشد ؟يادامه بد يخوا یم یمهشاد، آخه تا ک -

:را بلند کردم و بهش نگاه کردم و گفتم سرم

.برم میجام اضاف نیاگه ا -

:و گفت دیکش شیتو موها یدست یعصب

آب و  رونیب میبر يدوست دار. اصال ولش کن ؟یهست یگفتم تو اضاف یمن ک ؟يدیجوابمو م یتو چ گمیم یچدختر خوب، من دارم  -

.هوامون عوض بشه
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.گفت شام منتظرمونه قیعق -

.شام منتظر ما نباشه گمیم رمیم یباش یاگه راض. شه کیاون که خودش هم تازه اومده تا بخواد شام درست کنه طول م -

.ندارم یمن حرف -

:زد و بلند شد و گفت يلبخند

!چه عجب -

را روشن  ونیزیو تلو رونیاز اتاق آمدم ب. آورد تو یرا م نیکه آقا رضا دارد ماش دمیو از پشت پنجره د دمیرا شن اطیدر ح يرفت صدا یوقت

.دیاینشستم تا ب شیکردم و جلو

:را نشانم داد و گفت چیو سوئ نییآمد پا دیتا جاو دیطول کش یکم

.میفتیپاشو حاضر شو زودتر راه ب. میبر نیگفت با ماش. رو بهم داد چیسوئ دیضا رسر -

.باز کرد و من سوار شدم و راه افتاد میرا برا نیو در ماش رونیب میرفت

!یستیو تو ناراحت ن میر یم رونیبا هم ب میباره که دار نیاول نیا -

.حوصلم سر رفته بود یلیخ -

م؟یکجا بر -

.وقته نرفتم یلیخ. جاده چالوس میبر یستیاگه تو هم گرسنه ن. سیشلوغو ندارم، االنم گرسنم ن يجاها ي حوصله راستش اصال -

.منم سال هاس که نرفتم م،یبر -

فرمان ضرب گرفته بود و با سوت  يرو دیجاو. میوارد اتوبان شد عینبود و سر کیتراف ادیها هم ز ابانیعمه غرب تهران بود و خ ي خانه

:به طرفم برگشت و گفت. در داشبورد را باز کردم تا دنبال نوار بگردم. زد یگ مآهن

 هیتونم برات  یم یشده، ول ریما پ يآقا رضا نیکه ا نینکردم، مثل ا دایگشتم پ یکه نشستم هر چ شیچند روز پ. نگرد ،ياگه دنبال نوار -

.بکنم يکار

!یتا اون جا سوت بزن يخوا یحتما م -

.تونم برات بخونم یم! کار بهتر از سوت زدنم بلدم هی یول س،ین يکربد ف نمیا -

.گوشام بکنم يبرا يفکر هی دینه، اون وقت با يوا -

!که صدامو بشنوه؟ دمیافتخارا م نیاز ا یمن به هر کس يفکر کرد! ؟یچ یعنی -

!گه؟یمن االن شانس آوردم د یعنی -

.گهیآره د -

!؟یچ اگه خوندت مثل سوت زدنت باشه -

:و گفت دیخند

.درخواست کن بخونم، بعد قضاوت کن! خونم یم یآهنگ درخواست -

.رو بخون يخوا یکه خودت م يکنه، هر ترانه ا ینم یفرق -
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.باشد شروع به خوندن کرد دیشد از جاو یکه باورم نم ییاون با صدا و

.ارهیم ادمیتن تو صبح تابستون رو به -

.ارهیم ادمیتو بارون رو به  يچشما رنگ

با زندون نداره یفرق یزندگ یستین یوقت

ارهیم ادمیزندون رو به  یتو تلخ قهر

دنتیتو رو هر روز د ازمین من

دتیلبت دوست دارم شن از

"!که واقعا صداش خوبه نینه، مثل ا"

:گفت میگو ینم زیچ چیمن ه دیکه تمام شد و د یوقت

!دهید بیکه واقعا گوشات آس نیمثل ا ه؟یچ -

؟یهم بخون گهیآهنگ د هی شهیم. صدات واقعا خوب بود. شه ینه، باورم نم -

.گهید يروزا يباشه برا. روزه رو کنم هیشه که همه هنرهام رو  ینم گه،ینه د -

:و بعد گفتم دمیکش نییرواپا شهیش یو کم دمیخند

ره؟ یحوصلت سر نم س؟یتو غربت برات سخت ن یزندگ د،یجاو -

 ادمی یکه همه چ شهیانقدر سرم به کار گرم م یزنه، ول یبه سرم م رانیا يوقتا هوا یگاه. هم دوست دارم یکردم و کلعادت  گهینه، د -

.رهیم

.یکن دایکار پ یتون یجا راحت م نیا يکه تو دار یبا تخصص ران؟یا يگرد یچرا برنم -

کردم که مادر خدا  یم یکار رو اون وقت نیا دیبا. شروع کنم ویه چاز صفر هم دیبا رانیسابقه کار دارم، اگه برگردم ا یمن تو کانادا کل -

... فیح یول. کرد و تازه درسم تموم شده بود نه حاال یالتماس م یه امرزمیب

 يموذ یحس گرید یاز طرف یشدم، ول مانیآورده بودم پش ادشیاش رو به  یتلخ زندگ يکه سال ها نیاز ا. نگفت چیه گریکرد و د سکوت

پس . هم دچار حسادت زنانه شده بودم ییجورها کی. حقم بود نیا. گذشته اش بدانم یاز زندگ شتریخواستم ب یم. گذاشت یم نمهم راحت

:سؤال کردم

؟يتو عاشقش بود -

:شده باشد به طرفم برگشت و گفت داریکه از خواب ب یآدم مثل

؟يندیس ه؟یمنظورت ک -

بود؟ يندیاسمش س -

.بود يندیآره، س -

:مکث کرد و بعد ادامه داد یکم
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از آدما  یبعض. آدما فرقه نیکنم چقدر ب یاحساس م یگاه.  زارمیاز آوردن اسمش هم ب یحاال حت یکردم عاشقشم، ول یفکر م یزمان هی -

.نستیهم وفادار ن يبا سند محضر یحت ایمونن و بعض یباشه به عشقشون وفادار م يه تعهد نکیسال بدون ا نیکه چند شنیم دایپ

چطور تو شناسنامت ثبت نشده بود؟ -

.سایکل هیتو . اون ازدواج کردم نیمن با د. دارم ییشناسنامه کانادا هیمن  -

:داد و گفت رونیگشاد شد و بهش نگاه کردم و او نفسش را ب چشمانم

.محض کردم تیخر. نگام نکن، گفتم اون زمون عشق چشمامو کور کرده بود ياون جور -

.میهر دو ساکت بود میکرج برس يتا به ورود. طور نیدم و او هم همادامه ندا من

:رفت من به سمتم برگشت گفت ادمیاَه  يکه با صدا چدیرا بپ يخواست ورود یم

شده؟ یچ -

.تا حاال چند بار سراغشو ازم گرفته. بهش قول داده بودم.عروسک بخرم  مینس يخواستم برا یم -

.میکن یم شیکار هیخونه  میدیرس. شده یال چگفتم حا دم،یترس. نداره بیع -

.رهید گهید میبرس -

.میریگ یفردا براش م ده،یخواب میاونم تا ما برس -

:نگاه به من کرد و گفت کی دیجاو. کند يبردم و گذاشتم باد با دستم باز رونیب شهیاز ش یرا کم دستم

.یناراحت بش رونیب میمدخوام حاال که او ینم یخوام باهات حرف بزنم مهشاد، ول یم -

".روز بدون استرس داشته باشم هی دیمن نبا. دوباره شروع شد ،يوا"

.کنم یبگو، گوش م -

دو  نیا يتو. يوضع ادامه بد نیخوام به ا یکه برات درست کردم ناراحتم، نم یوضع نیمن از ا. روشن بشه فمونیباالخره تکل دیما با نیبب -

دونم علت  یم! نداره دمتویکه تو فرودگاه د یاون برق روز اول گهیچشماتم د یحت ،یزن یکمتر لبخند م. يردک رییتغ یلیخ دمتیسال که ند

تونم جواب  ینم گهید! جا نیمن اون جا و تو ا م،یجور ادامه بد نیفقط نگو هم. تا تهش باهاتم يریکه بگ یمیمنم، باور کن هر تصم نایهمه ا

.رو بدم ییدا

!يکه به من عالقه داشته باشه؟ فقط از سر دلسوز نیبدون ا ؟يکنم؟ اجبار یخواهم با تو زندگ یم میگفتم؟ بگو یمچه  دیبا. کردم سکوت

؟یمهشاد؟ هنوزم تو فکر اون یزن یچرا حرف نم -

:به سمتش برگشتم و گفتم تیعصبان با

.نه -

!یگیمهشاد، دروغ م یگیدروغ م -

:گفتم ادیفر با

.که با تو سر سفره عقد نشستم فراموشش کردم یمن از وقت ؟یزن یحرفو م نیچه کار کردم که ا دروغ بگم؟ دیبا یچ يبرا -
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که  يهمون مهشاد يشد نمیب یشم م کیبهت نزد امیتا م یول ،یآروم یلیکنم خ یفکر م ییوقتا هی ه؟یتو چ یهمه سرسخت نیپس علت ا -

.تونم درکت کنم ینم. سرد و سخته

کنم که منو به خاطر  یزندگ یخوام با کس یمنم نم. یشناخت یدرست منو نم یتو حت. جلو يتو به خاطر عمه اومد کنه؟ یم یمگه برات فرق -

.قبول کرده گهید یکی

بود؟ نیتو از همون اول مشکلت ا یعنی -

 دهیوقته ند یلیکه خ یسدادن، اونم به ک یگرفت که به زور داشتن شوهرم م یلجم م. دوست نداشتم. نبود نینه، از همون اول مشکلم ا -

چه  یتو باش! یکه خبر داشته باش نیبدون ا رنیبرات بگ يفکر کن نامزد. هم صحبت نکرده بودم یباهاش تلفن یکه حت یبودمش، به کس

 یوقت یول نهیریمونه که ش یم یمثل عسل نه،یزور هم شهیهم. یشیچقدر هم اون آدم خوب باشه ازش متنفر م هر ده؟یبهت دست م یحس

. ندارم گهیحاال اون حسو د یول. يا گهیهر کس د اینه به خاطر پدرام . اون موقع منم اون حسو داشتم. ياریبه زور بکنن تو حلقت باال م که

.تونم یتونم، نم یحاالم نم یلکم کم شناختمت، باهات آشنا شدم، و

 یکم. فکر بود يتو. گفت  ینم چیه. ساکت بود. آمد ینم در میصدا گرید میتوانستم بگو ینم. گفتم یم هیآخرم را با هق هق گر يها حرف

:را سمتم گرفت و گفت يکه گذشت دستمال کاغذ

.نمیدوست ندارم اشکاتو بب. یکن یم هیمن گر يبارت باشه که جلو نیآخر ا،یب -

.ادم از خودمضعف نشان د. نتوانستم خوددار باشم. را پاك کردم میکه نگاهش کنم از دستش گرفتم و اشک ها نیا بدون

"!خواستم یدلم باهاشه، اَه، نم ییجورا هیکه  دیفهم د،یفهم"

.کرد یم تمیاذ شتریسکوتش ب نیگفت و ا ینم چیه. بود ساکت

 یدلش برام م. کنه ینم یبراش فرق گهید یهر کس ایمن . پس حق با من بودو به خاطر عمه اومده بود جلو و حاال فقط عذاب وجدان داره"

".شمیازش جدا م. شمیازش جدا م. تمومه زیهمه چ گهید. سوزه

 ،یحرف بزن لعنت میبزنم و بگو ادیخواست فر یدلم م. توانستم ینم یخواستم نفس بکشم، ول یم. را گرفت میتلخ گلو یفکرها بغض نیا با

باز هم ناخن  یکرد، ول یوراخ ممچاله شده گذشته بود و داشت پوست دستم را س يدستمال کاغذ يدستم از تو يناخن ها. نبود ییصدا یول

.مثل پدرام ستیکیهم  نیباشد ا ادمیتا . دل ببندم دیبماند نبا ادمیتا  رونیخواست خون بزند ب یدلم م. دادم یرا فشار م میها

:گفت میدیبه جاده چالوس رس یوقت

نشده  کیتا هوا تار. شهیم کیتار یهوا حساب میراگه تا اون جا ب یول ؟يتا کنار سد بر يخوا یم ای میستیوا يکنار رودخانه دوست دار -

.داره یمنظره قشنگ

"!یکه تو نباش ییجا هیخواد برم  یخوام چه کار؟ دلم م یمسخره، االن جاده رو م يپسره "

د و دور زد و آمد سمت در من و بازش کر یبشوم، ول ادهیخواستم پ ینم. شد ادهیجا نگه داشت و پ کیزنم خودش  یحرف نم دید یوقت

:و گفت نییپا دیشم دستم را گرفت و کش ینم ادهیباز هم پ دید یوقت

.نییکنم پا یجا پرتت م نیاز هم یاگه اون اخماتو باز نکن -
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خوردند و هر لحظه  یپام قل م ریبود و سنگ ها ز یبیسراش. و من را به سمت رودخواه کشاند دیدر را پشت من بست و دست من را کش و

:دستم را ول کرد و گفت میرودخانه که شد کینزد. دیکش یمن را م. داد ینم تیاهم یول فتم،یدادم ب یاحتمال م

تونم  یم. یجا رو به روم نیا. یکن هیو گر یداد بزن یتوام هچه قدر خواست. تونم تو صورتت نگاه کنم و حرف بزنم یجا خوبه، م نیا -

.گذره یم یچ تیو بفهمم تو مغز فندق نمیصورتتو بب

.زدم یکردم و نفس نفس م یرص بهش نگاه مح با

و  امیسن و سال حوصله داشتم ب نیتو ا یکن یفکر م. کردم یسره م هی فتویآخه دختر خوب، اگه به خاطر مادرم بود که بعد از فوتش تکل -

با همه . خوشم اومد یلعاشقت نشدم، و. ازت خوشم اومد يتو فرودگاه با اون چشمات نگام کرد یبرقصم؟ وقت يکه تو زد يبه هر ساز

دور و برم همه ناز بودن و عشوه پر از  يدخترا. دمید رانیکه تو ا ییبا همه دخترا یکه دور و برم بودن، حت ییهمه اونا با ،یدخترا فرق داشت

 یکیبه  دمیفهم یوقت. برام يموجود ناشناخته شد هی. بود بیبرام عج. تو حرکاتت يذره لوند هی ینه حت یداشت يتو نه ناز یادا و ادعا، ول

 شهیکه م يدختر. ساده  ،ینیتو هم دمیشناختمت فهم شتریب یوقت یول نه،یرفتارت هم يخودم گفتم پس علت سرد شیپ ،يعالقه دار گهید

 یکنم، ول یخواست خودخواه یدلم نم. نگاش صافه. گذره یتو دلش م یچ یفهم یم یکن ینگاش م یرو که وقت يزود شناخت، دختر

به مامان بگم و خودم و تو  ویگرفتم همه چ میچند بار تصم. داغون کنه تویزندگ تینعشق خام دوران نوجوا دمیترس یم. يبود فیح. کردم

هر . کردم تتیهمه اذ نیکه ا نیخسته شدم، از ا گهیاالن د یول. شد یعوض م ممیاون چشمات تصم دنیهر بار با د یرو خالص کنم، ول

.باهاتم يریکه بگ یمیتصم

 يخروشان نگاه کردم و رو يبه رودخواه . توان نگه داشتنم را نداشت میزانوها. را روشن کرد گارشیکنار رودخانه نشست و س یسنگ يور

:دورگه گفت يبا صدا. گرفته بود یصورتش حساب. به طرفم برگشت. نشستم دیکنار جاو گریسنگ د کی

.از گردش امروزمون نمیا -

د؟یجاو -

:گفتسمتم برگشت و  به

!یکن یصدام م يجور نیباره ا نیاول -

:زدم و گفتم يلبخند

 یخراب م ویبشم همه چ یمیباهات صم ومدمیچرا تا م ؟یگرفت یتماس م ریبه د ریطوره چرا باهام انقدر د نیآره؟ اگه ا ؟یراستشو گفت -

؟يکرد

زنم و  یمن زنگ م شهیهم دیفهم یوقت. یخواد تو بفهم یگفت نم یم یباهام در تماس بود، ول شهیهم. از داداش جونت بپرس گهید نویا -

بذار بفهمه که چه کار . ادیگفت بذار به خودش ب. کنم یداد تماس هام رو طوالن شنهادیبهم پ یکن یبهبود رابطمون نم يبرا یتالش چیتو ه

 یو نگرانم يگرد یدنبالم م يدار دمیکه د یوقت یتو روز عروس. يحرفا بود نیتو مغرورتر از ا! نداشت دهیفا یکنه، ول یم شیداره با زندگ

 یمیصم یک دم؟یکه من نفهم يشد یمیباهام صم یک. یداشت اجیحس بهم دست داد که بهم احت نیبعد دوباره ا یکم خوش حال شدم، ول هی

ردم؟رو خراب ک زیو من همه چ يشد

بود، نبود؟ تیمیصمکردم  یکردم و باهات درد و دل م یم فیرو برات تعر زیکه همه چ نیهم -
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که عقدت  ينه مرد. نه شوهرت يدید یمنو به چشم دوستت م. یدوست حرف بزن هیکه باهام مثل  يعادت کرده بود. عادت بود ناینه، ا -

... یتو حت. کرده

:بلند شد و گفت. نگفت یماندم ول رهیبه دهنش خ. نداد و جمله اش را قورت داد ادامه

.نیتو ماش میبر. شهیم کیهوا داره تار -

:گفتم مینشست نیتو ماش یوقت

 ياون عقبا ییجا هیتو ذهنم  ومدیتا فکرت م. میتونستم باور کنم با هم به توافق برس یمن اصال نم. بهم فرصت بده خودمو آماده کنم -

.خواستم بهت دل ببندم ینم. زدم یذهنم پست م

.نبود دو سال بس ؟یمنو نشناخت یبگ يخوا یبازم صبر؟ م ،یعنی -

 میمقدار بذار هیخوام  یم. میما همش با هم جر و بحث داشت. حل شده نمونیب یبگم همه چ يزود نیتونم به ا ینم ینه شناختمت، ول -

جا اقال تو  نیا. ندارم ویکی نیتحمل ا گهید. کانادا و تنها بمونم امیتونم ب یمن نم. میرو تحمل کن گهیهمد میتون یم مینیبب میبذار. بگذره

.تو اون جا نه یکنار خانوادمم ول فتهیب یاگه اتفاق مم،وطن خود

.ریبگ متویجام تصم نیکه من ا یماه هی نیتو ا. بگذره گهینذار دو سال د یول مید یخب، به هم فرصت م یلیخ -

:به سمتش برگشتم و گفتم. شده بود کیتار یهوا حساب یول ،یکه تابستان بود و روزها طوالن نیا با

.گرسنم شده یحساب ؟يبهم شام بد يخوا ینم -

.دارم یرستورانا نگه م نیاز ا یکی ياالن جلو! ؟يکرد دایاشتها پ! چه عجب -

:رستوران نگه داشت و گفت کیدر  يحرف جلو نیبا ا و

.دم درش پارك شده ادیکه ز نیماش. باشه یخوب يبه نظرم جا -

همه اضطراب به من آرامش  نیرودخانه بعد از ا يصدا. و او غذا سفارش داد میتتخت کنار رودخانه نشس کی يشدم و رو ادهیپ همراهش

:که سفارش غذا را داد رو به من گفت یوقت. داد یم

؟ینیش یجا م نیا ای يایخوام دستامو بشورم، همرام م یم -

.امینه، منم م -

به  نیا. میساکت باش میداد حیراه هر دو ترج يتو. مینه برگشتبار در کنارش در آرامش خوردم و بعد از شام به سمت خا نیاول يرا برا غذا

. گفته شد خوب فکر کنم نمانیداد به همه آن چه که ب یمن فرصت م

نگاه به  کیبرگشت  یوقت. را به رضا پس بدهد نیماش چیهم رفت باال تا سوئ دیجاو. ولو شدم یراحت يمبل ها يخسته رو میدیکه رس خانه

:من کرد و گفت

؟ يته اخس -

.جا هینشسته بودم همش . نکردم که ينه، کار -

.بدم اتویخوام بهت سوغات یم ایب یستیپس اگه خسته ن -

؟يدیپس چرا االن م ؟يآورد یبرام سوغات -
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.اخالقت خوب شده نظرم عوض شد دمیدفعه که د نیا یشدم، ول یم مونیکه پش يکرد یم یانقدر بداخالق شهیخب هم -

:او لبخند زد و گفت. کردم چپ بهش نگاه چپ

.ینیب یاخالقتو خوب کن، ضرر نم -

:و گفت میساك گذاشت جلو کیبعد  و

 شویکی یتون یم يخوا یاگه م. دمیتختت پره، چند تا برات عروسک خر يو رو يدوست دار یلیبودم خ دهیتوش عروسک هم هست، د -

.يبد میبه نس

دختر بچه  کیو  يپارچه ا رزنیپ کیخرس پشمالو،  کی. رونیساك بود با ذوق آوردم ب يورا که ر یساك را باز کردم و سه تا عروسک در

.يفرفر يبا موها

!همش خوشگله نایا يوا -

.دانستم کدوم را انتخاب کنم یبغلم گرفته بودم و نم يرا تو شانیتا سه

!ياونو هم خودت برندار گهیکه د یشرطبه . میخر یم مینس يفردا برا رونیب میر یم. نداره، هر سه تاش مال خودت بیع -

:و گفتم دمیخند

.که ستمین سیانقدر خس گهید. جور خوشگلن، موندم کدومو انتخاب کنم هیآخه هر کدومش ! بدجنس نشو -

و را گرفتم  ممیباالخره تصم. کردم یکردم و نگاه م یرو بلند م شانیکیمبل و با لذت به من چشم دوخت و من هم هر بار  يرو نشست

:عروسک دختر بچه را بلند کردم و گفتم

.ادیخوششون م شتریدختر بجه ها از عروسک دختر ب. شکل خودشه دم،یبهش م نویا -

؟ینیبب اتویسوغات هیبق يخوا ینم. خب، خدا رو شکر -

 یمجلس راهنیدو تا پ. کردمساك را نگاه  يو دوباره تو رونیو گذاشتم ب دمیکش رونیب یبلوز و شلوار راحت کیساك و  يرا کردم تو سرم

.خوش رنگ یصورت یکیبود و آن  یمشک یکی. هم آورده بود

ومد؟یخوشت ن -

.ممنون. قشنگن یلیچرا، خ -

!تا لباس يذوق کرد شتریعروسکا ب يبرا یول -

.کنیش یلیلباس شبا خ نیا. رو هم دوست دارم ناینه، ا -

اندازته؟ نیبرو بپوش بب -

را با کش بستم  میو موها دمیرا پوش یمشک راهنیاول پ. اتاق يراحت کنم دو تا از لباس ها را برداشتم و رفتم تورا  الشیکه خ نیا يبرا

شد  یاش باز نبود و م قهی یبود، ول يحلقه ا نیآست. بود یعال زشیهمه چ. نگاه کردم نهیآ يبرگشتم و پشتم را هم تو. تنم بود تیف. باال

:و گفت دیخند. دمو نشانش دا رونیب رفتم. دیپوش

.کم صبر کن هی. ادیبهت م یلیخ -
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نگاه کردم که  يقد نهیآ ياتاق و خودم را دوباره تو يرفتم تو. خوشم آمده بود یلیلباس خ نیخودمم از ا. را گفت رفت تو اتاقش نیا

:و گفت میپا يکفش پاشنه بلند گذاشت جلو کی. هم آمد تو دیجاو

.کرد تا خودشو نشون بدهبا کفش پرو  دیبا شهیلباسو هم -

؟يکرد دایوسط از کجا پ نیحاال کفشو ا -

 زیچ هی فتهیتو اتاقم چشمش که به ساکام م ادیم ،يدیهم که بهش م شویداره، سوغات يعادت بد. هنوز بهش ندادم یآوردم، ول قیعق يبرا -

.شهیخوش حال ترم م يجور نیا. دم یجا بهش نم هیهمه رو . منم برام تجربه شده. خواد یدلش م گهید

!یکردم انقدر بدجنس باش یفکر نم -

:و گفت دیخند

.بپوشش. ادیب یلیبهت خ نمیفکر کنم ا -

.رونیرفت ب و

را بکشم باال  پشیرا تنم کردم و آمدم ز یسرخاب راهنیبعد پ. خورد باز کردم و لباس را از تنم در آوردم یرا که از بغل م یلباس مشک پیز

.باز هم نشد یشانه ام دستم را ببرم تا بتونم ببندمش، ول يکردم از باال یسع. دیرس ینتوانستم، دستم نم رشتیجا ب کیکه تا 

".خوبه يجور نیشه؟ ولش کن هم یچرا نم یلعنت"

را به  میرو برگشتم و عیسر. نشان بدهد که زد به در و آمد تو شتریسرشانه ام را دادم رو به عقب تا مدلش خودش را ب. نهیآ يجلو ستادمیا

.طرفش برگرداندم

ه؟یجور نیا قشیشد؟ چرا  یچ -

:و گفتم دمیذره باال کش کیاش را  قهیدستم دوباره  با

.سین يطور -

 راهنیپ پیداشته باشد ز يکه عجله ا نیآرام بدون ا یلیاو خ یداغ شدم، ول. باال و بعد برم گرداند دیجلو و با دستش سرشانه ام را کش آمد

:دوباره من را به سمت خودش برگرداند و گفت. البا دیرا کش

.حاال درست شد -

:ام را صاف کردم و گفتم قهی. هول شده بودم. کرد ینگاهم م نهیآ يبود داشت از تو ستادهیا پشتم

.خوبه، ممنون -

:تا بتوانم لباس را زود عوض کنم که گفت رونیرا گفتم که برود ب نیا

.بذار کمکت کنم -

دانستم  ینم. حالم بد بود. گر گرفته بودم. کرد یآرام پشتم را هم نوازش م یلیبار با دستش خ نیا یول ن،ییلباس را آورد پا پیز دوباره

.دلم خدا رو شکر کردم که تا ته باز نکرد يتو. ول کرد دیچه کار کنم که تا نصفه که رس دیبا

دو تا دستانش گرفت  نیصورتم رو ب کهویبود که  ستادهیا میو هم رو به روزدم و ا ینفس نفس م "ره؟ ینم رونیب ستادهیپس چرا بازم وا"

.کرد خیتمام تنم . دیو آورد باال لبانم را بوس
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"که کنارش بزنم چشمامو بستم؟ نیا يدم کنار؟ چرا به جا یبکنم؟ چرا هلش نم يتونم کار یچرا نم"

.ازش کردرو زد آن طرف و گردنم را نو یدم اسب يموها. را برداشت لبش

"!بکن يکار هیمهشاد؟  یکن یچه کار م يدار"

.اش فشار آوردم و هلش دادم کنار نهیرا آورد جلو که گردنم را ببوسد که با دست به س سرش

و چه کار کنم،  میچه بگو دیدانستم با ینم. مانیو اون پش یمن عصب. میزد ینفس نفس م مانیهر دو. خودش آمد سرش را گرفت باال  به

.گرفتم گرمیدست د کیرا که بغض گرفته بود با  میبا دستم در را نشون دادم گلوفقط 

. و در اتاق را به هم کوباند رونیو از در رفت ب دیگفت ببخش یلب ریز. کرد یمن نگاه به

.شدم رهیدستم از گردنم افتاد و به در خ. شدن در از حالت شوك درآمدم دهیکوب يصدا با

"نداد صبر کنه؟چه کار کرد؟ مگه قول "

لباس را از تنم درآوردم و  تیتخت نشستم و با عصبان يبرگشتم و رو. شده بود دیرنگم مثل گچ سف. به خودم نگاه کردم نهیآ يتو دوباره

.خورد یذهنم وول م يهزار تا فکر مثل خورده تو. ام را تنم کردم یپرت کردم آن طرف و لباس گل و گشاد راحت

"؟... ای. بود یهوس آن هیبه رفتن بشم،  ین راضکار رو کرد که م نیا"

با او حرف  دیبا. بلند شدم. است داریکه ب دمیکه اتاق را برداشته بود فهم يگاریدود س ياز بو. تختم نشستم و فکر کردم يرو یساعت مین

.اتاق رفت و دوباره افتاد رهیدستگ يدستم رو. زدم یم

"خوام بهش بگم؟ یم یچ. شه یروم نم"

زدم و بدون  ایدل به در. کرد یرو ناراحت کرده بود و خارش ته گلوم ناراحتم م میگلو گاریس يبو يبدجور. و دوباره نشستم شتمبرگ

 دمشیهال د يتو یوقت. اتاقش که کنار اتاقم بود و درش هم باز بود که نبود ياز راهرو معلوم نبود کجا نشسته تو. درنگ در را باز کردم

 يگاریجاس يو تو دمیرا از دستش کش گاریس کهوی دمیکنارش که رس. رونیآمدم ب دینفهم. تو دستش گارمیس کی. پشتش به من بود

.خاموشش کردم

.گرفتم شیدست پ. توانستم بخوانم یهم و نگاهش م يتو يرا از اخم ها نیا. بود یبرزخ. طرفم برگشت به

!خفه شدم. خونه هست نیا تو گهید یکیفکر کن که  نیالاقل به ا ،یستیبه فکر خودت ن -

:را روشن کردم و بلند گفتم يکتر ریآشپزخانه و ز يرفتم تو. اورمیخواستم کم ب ینم. خواندم ینم چینگاهش ه يتو. هم نگاهم کرد باز

؟يخوا یدم کنم، توام م ییخوام چا یم -

 یرا از رو بسته بود و نم رشین وقت ها بود که شمشاز آ. همان آشپزخونه نشستم يو تو دمیرا کنار کش یصندل. ومدین رونیازش ب ییصدا

.خواست حرف بزند

"مقصره، تازه ناراحتم شده؟"

. نشان دادم يچا یکردن قوط دایبلند شدم و خودم را سرگرم پ عیسر. دیآ یمبل بلند شده و دارد به طرف آشپزخانه م يکردم از رو حس

.کند یدارد را نگاه م میچانه اش و از سر تا پا ریکرده ز لیو دستش را حا ستادهیدرست پشتم ا دمیبرگشتم د یوقت
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کنم که دستم را گرفت و برگرداند طرف  یدانستم دارم چه کار م یخودم هم نم. ها را باز کردم نتیاز کاب یکیرا بهش کردم و در  پشتم

:بم و گرفته اش گفت يخودش و با صدا

.خوام باهات حرف بزنم یم ن،یبش -

.که قبال نشسته بودم یصندل يو نشستم رو دمیکش رونیستش برا از د دستم

:نشست و گفت میهم آمد و رو به رو او

ه؟یچ ایموش و گربه باز نیمنظورت از ا -

؟یچ یعنی -

 یممهلت  یبعدم گفت ،يبهم عالقه دار یبارم گفت نیآخر. يریطالق بگ يخوا ینم یو گفت دمیخودتو به اون راه نزن، بارها نظرتو پرس -

! یفکر کن يخوا یافتاده م ادتیاون وقت تازه بعد از ازدواجمون . يکرد يقبل از عقد ازت خواهش کردم فکر کن، لجباز. یفکر کن يخوا

.کنم یدرکت نم. که جزام دارم نیمثل ا یکن یرفتار م يبشم طور کتیام نزدیهر وقت هم که م

...تو  یول. ترسم یموندن تو غربت مبهت گفتم از تنها . ترسمیمن ازت مهلت خواستم چون م -

:زنم گفت یمن حرف نم دید یصبر کرد و وقت. شرم مانع از حرف زدنم شد و ساکت ماندم. توانستم حرف بزنم ینم

بعد از دو سال  ینشدم، ول کتینزد يندار يکردم بهم عالقه ا یکه حس م نیتا حاال به خاطر ا. یدو ساله که زنم هست ،یمهشاد، تو زنم -

محرم ترم  یبهت از هر کس. که دوستش دارم باشم یمن آدمم، حق دارم کنار کس. بار ببوسم نیاول يداشته باشه زنمو برا یفکر نکنم مانع

چه حس  يپسم زد یوقت یدون یم! س؟یقد هی ؟يفرض کرد یتو منو چ نم؟یبش کتینزد ادیز ای رمیجرأت نکنم دستتو بگ یاون وقت حت

؟یحاال چ یول اد؟یکه از من بدت م نیو من گذاشتم به حساب ا يکار رو باهام کرد نیچند بار تا حاال ا یوند یبهم دست داد؟ م يبد

...من ازت مهلت خواستم که  -

:را برد باال گفت شیصدا

.میخود دار يبوسن ما که جا یرو م گهیهمد ه،ییآشنا يهم که برا يبس کن مهشاد، تو دوران نامزد -

:گفت يمکث کرد و به همان بلند ید و کمبلند ش زیپشت م از

 گهید. خوام یفردا ازت جواب م نیتا هم مونمیهم پش يماه وقت دار هیکه بهت گفتم  نیاز ا. با خودت روشن کن فتویخسته شدم، تکل -

.ندارم دنمیحوصله ناز کش

:گفتم رونیکه برود ب نیقبل از ا کردم اشک را به چشمام راه ندهم و یو سع دمیکش قینفس عم هی. رونیخواست برود ب یم

.ستمیمن مثل تو ن -

.صورتم زل زد يو تو برگشت

.بدم حینگام نکن، سخته برات توض يجور نیا -

:نشست و گفت دوباره

.کنم یگوش م -

:کردم گفتم یم ين بازطور که با آ نیدستم و هم يلباسم را گرفتم تو يگوشه . از کجا شروع کنم دیدانستم با ینم.  نییرا انداختم پا سرم
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اون ور درك من برات  يدر مقابل دخترا. کنه یفرق م یلیکه فرهنگشون با ما خ یآدم يسر هی ونیم. ينبود رانیتو دوازده ساله که ا -

.نیستین سیبه قول خودتون قد. نیمطمئنم بعد از زنتون هم تنها نموند ،يدیرو د يدونم همه جور دختر یم. شهیسخت م

:کردم به خودم مسلط باشم و گفتم یو سع دمیکش گهید قینفس عم کی

تو گوشم  یرو از بچگ زایچ یلیخ یول. بار اومدم، نه يبسته ا طیتو مح ای میبود يدیخانواده مق یلیگم خ یجا بزرگ شدم، نم نیمن ا یول -

کردم و سرم تو درس و کتابم  تیرو رعا خط قرمزا نیا شهیمنم هم. کردن نییرو بد دونستن و برامون خط قرمز تع زایچ یلیخ. خوندن

 گمیکردم، م دایبه پدرام پ یحس هیبار  نیاول يکه برا نیفکر نکرده بودم تا ا يا گهیپسر جور د هیبار هم به  هی یسالگ فدهتا ه یحت. بوده

قرمز  يون موقع هم همون خطاتو هم یحت. ادیسن به وجود م نیتو ا ياز دخترا یلیکه تو خ ییاز اون حسا. دونم عشق نبود یحس چون م

گرفتم و بعدم هر  یبود ازت فاصله م نمونیکه ب یبه علت همون قول لیاوا. هم کردم، کنار مهران بوده  یاگه باهاش صحبت. کردم تیرو رعا

...امروزم . شد که خودمو کنار بکشم یشرم باعث م شتریب يشد کیوقت بهم نزد

:با بغض گفتم. رمیرا بگ میاشک ها ينتوانستم جلو گرید

که منو  یوقت. باشم که دور و برتون هستن ییتونم مثل کسا یمن نم. فرقه نمونیب یلیخ ستم،ین نیکن یکه شما فکر م يمن اون دختر -

.دمیترس. هزار تا فکر اومد تو سرم نیدیبوس

سرم را بلند کرد با دو . ستادیا میبلند شد رو به رواو هم . شاهکار کرده بودم یلیجا هم خ نیتا هم. تونستم ادامه بدهم ینم گرید. شدم بلند

:دستش صورتم را قاب گرفت و گفت

بهت که گفته بودم، نه؟. ازت خوشم اومد يفرق دار هیکه با بق نیهم يمنم برا -

:صورتم برداشتم و گفتم يرا از رو شیدست ها. مونیمهربان و پش. دوباره عوض شده بود لحنش

.خودمم خسته شدم. کار کنم چه دیدونم با یمن نم -

 يدستمال کاغذ يبرگشت جعبه  یوقت. رونیو خودش رفت ب یصندل يرو نمیو وادارم کرد بنش میشونه ها يبار دستش را گذاشت رو نیا

:گرفت و گفت میجعبه را جلو. دستش بود يتو

.دم کنم ییاشکاتو پاك کن تا من چا -

را دم کرد و  يدرآورد و چا نتیکاب ينکردم را از تو دایدنبالش گشتم پ یرا که من هر چ ییچا یرا از دستش گرفتم و او رفت قوط جعبه

:و گفت میرا کم کرد دوباره نشست رو به رو يکتر ریکه ز نیبعد از ا

؟يایخوام برم سر خاك مامان، باهام م یفردا م -

؟یکن یبحثو عوض م يدار -

:و گفت دیخند

.یکن هیتا صبح گر يواخ یچه کار کنم؟ اگه ولت کنم م -

:دل دل کردم و بعد گفتم یکم

!تا حاال؟ یچند تا دوست دختر داشت -

:بعد هم گفت. به صورتم نگاه کرد که خنده ام گرفت يطور
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!هان؟. یجا برس نیکه به ا يحرفا رو نزد نیهمه ا -

:زنم گفت یدارم لبخند م دیکه د یوقت

 میخسته شد يباز نیهردومون از ا. بسه گهید يباز. میسکوتم ندار. يبهم جواب بد دیردا باف. سر جاشه ماتوممیاولت یول گم،یبهت م -

.گهید

؟يجواب منو بد يخوا ینم -

.یشیم تیخودت اذ يجور نیا ؟یبه کجا برس يخوا یم -

.خوام بدونم یم -

قراره نامزد کنم  دمیشد و فهم یحتم رانیاومدن به ا يراب ممیکه تصم یوقت. رمیبود که قرار نبود زن بگ یمال وقت نایهمه ا یبودن، ول ادیز -

.راه بدم ممیتو حر وینتونستم با وجود داشتن تو کس یول ،ینبود و تو منو قبول نداشت یچیه نمونیدرسته ب. همه رو گذاشتم کنار

:را از نگاهم خواند که گفت نیفکر کنم ا. سخت بود میبرا باورش

.از اول خواستم باهات صادق باشم یول ،يشد یگفتم، تو هم متوجه نم یرو هم بهت نم يندیس ي هیاگه قرار به دروغ بود قض -

:گفت ختیر یم يکه چا یگذاشت و در حال ینیس يدرآورد و تو نتیکاب يشد و استکان ها را از تو بلند

من؟ ای ياریب ییقرار بود تو چا -

.گذشته بود فکر کردم نمانیکه ب ییزهایو به همه چ دمیتخت دراز کش يرواتاق و  يگفتم و رفتم تو ریشب بخ ییاز خوردن چا بعد

 يرا که چا شبید يها وانیرا روشن کردم و ل يکتر ریز. رفتم به آشپزخانه تا صبحانه را آماده کنم. اتاقش نبود يشدم تو داریکه ب صبح

زد و سالم کرد و  يمن لبخند دنیبا د. دهیکه نان خر دمیا در دیجاو رونیاز آشپزخونه که آمدم ب. در آمد يکه صدا. شستم میخورده بود

:گفت

؟يبلند شد -

.آره، صبحونه رو هم آماده کردم -

:و گفت زیم يرا گذاشت رو نان

؟يایخوام برم سرخاك مامان، باهام م یم -

.اومدم باال نرفتم یناراحت نشه؟ از وقت قیعق یول. وقته سرخاك عمه نرفتم یلیخ. ادیبدم نم -

.میبر یرو هم م قیعق -

:گوشم گفت ریآمد کنارم و ز دمیشستم که د یرا جمع کردم و داشتم ظرف ها را م زیاز صبحانه م بعد

!ایمهلت ندار شتریتا شب ب! ؟يفکراتو کرد شبید -

هنوز در  یگرفته بودم، ول را هم ممیتصم بایفکر کرده بودم و تقر مانیبه حرف ها یقبل از خواب کل شیشب پ. نگفتم چیزدم و ه يلبخند

:رو بهش کردم و گفتم. بماند يلحظه در خمار نیخواست تا آخر یدلم م. گفتنش مردد بودم

.که نظرمو عوض کنه فتهیحاال کو تا شب؟ تا شب هزار تا اتفاق ممکنه ب -

:رو به عقب و گفت دیرا از پشت آرام کش میموها
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گه؟ید یکن یناز م يکه االن جوابت مثبته و دار نیا یعنی نیا -

.کار خوبتم تا نظرم عوض بشه هیمنتظر  ه،یبرعکسش، منف دمیشا -

:گفت رونیرفت ب یکه داشت م یحال در

؟یمتحول بش يخوا یروزه م هی ،يدیهمه کار خوب کردم ند نیا -

. بهم داده بود دیکه جاو ییک هاکه چشمم افتاد به عروس رونیب میایخواستم ب یم. اتاقم و حاضر شدم يآب را بستم و رفتم تو ریش

:و گفتم دمیکش یکه درش باز بود سرک دیاتاق جاو يتو. رونیکنار گذاشته بودم را برداشتم و آمدم ب مینس يرا که برا یعروسک

؟يحاضر -

!نه هنوز -

.ایباال، تو هم ب رمیمن م -

.برو -

:زد و گفت يلبخند میبا باز شدن در به رو قیعق

.انیهم م ییو زن دا ییدا. بهتون بگم ناهار منتظرتونم نییپا امیخواستم ب یم منم. ا، سالم -

.يایباهامون ب میبه تو هم بگ میسرخاك عمه، خواست میبر میخوا یم میبگ میماهم اومد -

.نیناهار رو خونه باش نیزود برگرد دیشما بر. رسم ناهار درست کنم ینه، نم -

و عروسک را گرفتم طرفش و  نیدو پا نشستم زم يرو. دلم ضعف رفت. دیخوابالودش را مال يم هاو چش رونیاز تو اتاقش آمد ب مینس

:گفتم

.که بهت قول داده بودم هیهمون ؟يدوسش دار -

.اتاقش يتو دیدو دیبگو يزیکه چ نیبغلش کرد و بدون ا یخوش حال با

:و گفت دیخند قیعق

.کنه ینگاش هم نم گهیو د زاشیچ یباق یقاط رهیبعد م. داره یتا چند روز براش تازگ -

!گهیبچه س د -

:گفتم دنشیبا د. کرد یداشت در را قفل م دیجاو دمیکه رس نییپا. رونیکردم و رفتم ب یاو خداحافظ با

!یتا حاضر ش يچقدر طول داد -

.باال یخواست باهات صحبت کنه گفتم رفت یم. که مهران زنگ زد رونیب ومدمیداشتم م -

گردن؟ یبرم ینگفت ک -

گفت؟ یچ قیعق. گهیفکر کنم دو روز د -

.اون جا رنیبابا و مامان ناهار م. ادینم -

. شماره نداشتم نییپا. میآژانس زنگ بزنم بعد بر هیپس من برم باال به  -
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 رونیگذشت و من از پنجره به ب تمام راه تو سکوت. دفن کرده بودند... عمه را در امام زاده عبدا. جلو کنار راننده نشست و من پشت دیجاو

 يو من هم از قناد دیچند شاخه گل خر یاز گل فروش. آژانس دم امام زاده پارك کرد و قرار شد تا برگشت ما صبر کند. شده بودم رهیخ

ته تا زر چوبه و نشسته بودند از دعا گرف رهایبه امام زاده دست فروش ها و فال گ دنیتا رس. امام زاده بود گالب گرفتم ابونیکه سر خ

.شد یم دایدر بساطشان پ نیدارچ

و من  اوردیشستن قبر عمه آب ب يرفت تا برا دیجاو. میستادیکنار قبر عمه ا میکه رد شد یو کم میامام زاده گذشت يکنار فواره رو به رو از

بعد از شستن قبر . عمه فاتحه فرستادم روح ينشستم و برا یتخته سنگ يلبه  يقبر عمه قرار داشت رو يکه درست باال یدرخت هیسا ریز

سنگ  يکه رو ییرفتم و به شعرها یراه م. را تنها بگذارم دیفاصله گرفتم تا جاو یو بعد کم ختمیقبرش ر يپر پر کردم و رو راعمه گل ها 

من  دنیبا د. کرده هیگر دمیبرگشتم از چشمان سرخش فهم یوقت. حرف داشت ایدن کیهر کدومشان . کردم یقبرها نوشته بود دقت م

:بلند شد و گفت

ارت؟یامام زاده ز يبر يخوا یم -

نشه؟ رید -

.میهم بر ارتیز هی میجا اومد نینه، تا ا -

.دمیرا منتظر د دیجاو رونیآمدم ب یوقت. ام دعا کردم ندهیآ يآن جا گرفتم و رفتم داخل و از ته دل برا یچادر از متول کی

:را باز کرد و رو به من گفت نییدر پا دیجاو. دندیکه رس دمیفهم اطیح يبابا تو نیاز ماش. میدیساعت دو به خانه رس يها کینزد

.باال میاول لباستو عوض کن بعد بر ایب -

.شد رید یلیخ -

.هم صبر کنن گهیربع د هیتا حاال صبر کردن  -

:گفتم دیرو به جاو. رونیآمدم ب عیکردم سررا مرتب  میبلوز و شلوار تنم کردم و موها کیرا از تنم درآوردم و  میمانتو

.ایباال تو هم ب رمیمن م -

  .میصبرکن با هم بر -

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

.میبا هم به طبقه باال رفت رونیبعد آمد ب و

.تمن بلند شد و در آغوشم گرف دنیبه محض د مامان

.خونه سوت و کور شده بود یمهران هم نبود حساب. دلم برات تنگ شده بود مهشاد یلیخ -

!نیمنو ندار دنیکانادا؟ شما که طاقت دو روز د دیمنو بفرست نیخوا یم يپس چه جور -

:را آرام کرد و گفت شیصدا مامان

.هیلینزده خ یاالشم که بابات حرفتا ح ؟یکن یچقدر دست دست م. میمهشاد شروع نکن دوباره، ما آبرو دار -

:که متوجه پچ پچ من و مامان شده بود گفت دیجاو

.گرده یگفت پس فردا برم. من امروز با مهران حرف زدم ییزن دا -
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.آره، به ما هم زنگ زد -

:گفت دیناهار کمک کردم که جاو زیم دنیدر چ قیشدم و به عق بلند

.شه یهر دفعه وقت نم یرو بگردم، ول رانیا يخواد شهرا یوقته دلم م یلیخ -

:گذاشت گفت یم زیم يکه داشت بشقاب ها را رو قیعق

.يوقت دار يماه اومد هی يدفعه برا نیسفر تو که ا هی دیخب با مهشاد بر -

.با نگاهش نظرم را خواست و من با سر بهش گفتم نه دیجاو

.فکر کنم بازم وقت نشه .انجام بشه دیکار تهران دارم که با يسر هیدونم،  ینم -

:که تا حاال ساکت بود گفت بابا

.نیو زود برگرد دیبر رهیگ ینم یسه روز که وقت. رمیگ یمشهد م يبرا مایرفت و برگشت هواپ طیبل هیآشنا دارم،  ییمایمن تو هواپ -

:گفت میزن ینم یحرف دیکه من و جاو دید یوقت بابا

.االن دو سال شده ش؟یو ببر يریدست زنتو بگ يخوا یم یک ه؟یچ متونیباالخره تصم. مخوام باهات صحبت کن یوقته که م یلیخ -

.کارامو کردم، فقط مونده درس مهشاد بایمن تقر ییدا -

.تونه واحداشو انتقال بده یم. از کشوراس یلیخ دییدانشگاه معتبر قبول شده که مورد تأ هیتو . تونه اون جا هم ادامه بده یمهشاد که م -

:دفعه گفتم کیکه تا حاال ساکت بودم  نم

.جا بخونم که راحت تره نیخب ا. کشه یطول م یدو سال هیبا زبون اونا آشنا بشم  امیتا ب. من مشکل زبان هم دارم ه؟یراحت نیمگه به ا -

آمد  یخب دلم هم نم یه، ولکالفه شد یدانستم از دستم حساب یم. در هم شد یاش حساب افهیق دینگفت و جاو چیتکان داد و ه يسر بابا

.درسم را نصفه ول کنم و بروم

 زیبعد از جمع کردن م. دیکش یمن نقشه م یزندگ يداشت برا یفکر بودن و هر کس به نوع يتو یهمه حساب. در سکوت خورده شد ناهار

 دیکنار جاو. خواند یم يداشت کر یبکردند و بابا حسا یم يداشتند تخته نرد باز دیبابا و جاو. غذا و شستن ظرف ها به هال برگشتم 

با تعجب به طرفم . کردم کیو سرم را به تخته نزد شیشستم دستم را گذاشتم رو پا یام که کنار مهران م یشگینشستم و طبق عادت هم

لبخند محو گوشه  کی مدیدستم را برداشتم به بابا نگاه کردم که د. بابا افتادم ادیو  دمیخجالت کش کهوی. نگاه به من انداخت کیبرگشت و 

:دستش را انداخت دور کمرم و گفت دیآمدم بلند شوم که جاو. لبانش است

.ارمیب شیجفت ش دیشا نیبش -

:زد و گفت يلبخند بابا

.مطمئن باش. یمارس ده،ییفعال که گاوت دو قلو زا -

:غروب که شد بابا رو به مامان کرد و گفت. امدین انیاز مسافرت رفتن ما به م یمتفرقه گذشت و حرف يتا عصر به صحبت ها گرید

.میخانم بلند شو کم کم بر -

:فکر گفتم یب شهیهم بلند شدم و مثل هم من

.امیمنم حاضر شم ب دیصبر کن -
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:گفت دینگاه به من کرد رو به جاو کی بابا

.ما يخونه  میبر ایتوام برو حاضر شو ب -

:گفت رونیبرود ب کرد تا یکه در هال را باز م یدر حال دیجاو

.انجام بدم دیکم کار دارم با هیجون، من  ییممنون دا -

:بعد رو به من ادامه داد و

.منتظرتم نییمهشاد پا -

:آرام کنار گوشم گفت مامان

!؟يریبگ ادی يخوا یم یک. زشته ؟يکرد یتوام بهش تعارف م يمرد یم -

:شدم و آرام در جواب مامان گفتم بلند

. گمیباشه، بهش م .حواسم نبود -

بسته شدن در اتاق  يصدا دنیکه اثاثم را گذاشته بودم رفتم و ساکم را جمع کردم که با شن یراست به اتاق کی. دمشیند نییرفتم پا یوقت

:لبخند زدم و گفتم دیجاو دنیبرگشتم و با د

.ما يخونه  میتوام بر ایب -

.داد یهم بود و جوابم را نم يتو اخماش

؟يناراحت شد یاز چشده؟  یچ -

جواب  ریاز ز يخوا یکه بازم م نیا ای ؟یکه امشب هم با من تنها بمون نیاز ا! ؟يدیترس یناراحتم؟ از چ یچ يواقعا برا یدون یخودت نم -

؟یکن یم يباهام باز يو دار یشه بهم بگ یروت نم هینکنه جوابت منف ؟يدادن طفره بر

.يندار یباور کن برام با مهران فرق. ترسم یمن از بودن با تو نم. نیم خونه، همفقط دلم خواست بر. کدوم چیباور کن ه -

و او دو تا دستش  دمیرس واریکه به د ییرفتم تا جا یقدم عقب تر م کیداشت من  یکه برم یهر قدم. حرف من شوکه شد و آمد جلوتر از

:گذاشت و گفت وارید يرا دو طرفم رو

! یکن یم نیحرفت به من توه نیبا ا يتو دار ایکوتاه اومدم  یلیمن خ ای! ؟یکن یم سهیمنو با برادرت مقا مهشاد، من برات مثل مهرانم؟ -

.تونم فرق مهران رو با خودم بهت ثابت کنم یاالن م

م احساس کرد و نفسش را تو صورت یم یتاب یام ب نهیتو س يقلبم بدجور. صورتم و من چشمانم را بستم کیحرف سرش را آورد نزد نیا با

. که گذشت احساس کردم از من دور شد و من آرام چشمانم را باز کردم یکم. که چشمانم را باز کنم نداشتم نیکردم و جرأت ا یم

:زد و گفت يکه چشمانم را باز کردم لبخند دید یوقت. کند ینگاهم م داردتخت نشسته  يکه رو دمشید

شه؟یو نفسات تند م يبند یچشماتو م شهیم کتیکه مهران هم نزد یوقت -

:ادامه داد دیکرده بود که جاو خیتمام بدنم . بگوبم و چه کار کنم یدانستم چ ینم

من  گهید نهیدرسم تموم شه؟ واقعا اگه قصدت ا دیبا یچرا گفت. با خودت مشخص کن فتویمسافرت؟ مهشاد تکل يایبا من ب یچرا نخواست -

.امشب بشنوم نیمنتظرم هم. ستمین



فرانک مرادي کاربر انجمن نودهشتیا  –قسمت                    کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٢٦

تا اسمش . ترسم یم گهیکشور د هیدونم چرا انقدر از رفتن به  ینم یخوام کنارت باشم، ول یگرفته بودم که بهت بگم م ممویتصم باور کن -

.کنم رو نداشتم تتیاذ نکهیاصال قصد ا. زهیر یهمه فکرم به هم م ادیم

جوابت مثبته؟ یعنی نیا -

.دمیقول م گم،ین فردا بهت مباور ک. فکر کنم گهیکم د هیبذار امشب برم خونه تنها  -

:شد و در را باز کرد و گفت بلند

.کاره بودم چیاز اولش هم اجازت دست خودت بود، من ه -

.که رفت باال دمیبه هم خوردن در هال فهم ياز صدا. بزنم یحرف گریکه بگذارد من د نیبدون ا. رفت رونیرا گفت و از اتاق ب نیا

. داد یکار دستم م شهیام که هم دهینسنج يکالفه بودم از دست خودم و حرف ها یلیخ. دو دستم انیتخت نشستم و سرم را گرفتم م يرو

من  دنیبابا با د. کند یو دارد با او صحبت م ستادهیکنار بابا ا دمیرفتم باال د یوقت. بود دهیفا یب گریاالن د یآردم، ول یاز دلش درم دیبا

:گفت

.تنها نمون خونه. میش ی،خوش حال م ایاومد باهاش ب دیتوام هر وقت جاو. يدیزحمت کش یلیخ ییجون، دا قیعق -

.امیزود زود ب دمیقول م یهر وقت که نه، ول -

:گفت دیکرد و رو به جاو یروبوس قیمامان هم با عق. رونیهم دست داد و از در رفت ب دیبا جاو بابا

.يومدیم میشد یخوش حال م گم،یبازم م -

.رسم بازم خدمتتون یانجام بدم م دیکار دارم که با يسر هیگفتم  ؛ییممنون زن دا -

:گفتم دیو رو به جاو دمیرا بوس قیعق. کنم ینوبت من شد که خداحافظ رونیکه رفت ب مامان

نه؟ گه،ید يایم. فردا منتظرتم -

:را زد پشتم و گفت دستش

.امیبا تو مشخص کنم م فمویکه تکل نیا يبرا -

:رفت اول شروع کرد یچشم غره م نهیآ يبابا که از تو. شد ریسراز میسرزنش ها به رو لیس که شدم نیماش سوار

اد؟یاونم ب یدعوتش کن یتونست یچه طرز رفتار با شوهرته؟ نم نیبگم؟ ا یآخه من به تو چ -

.کار داشت نیگفتم، باور کن -

که بدون مشورت با ما  يتا حاال اجازه سرخود شد یاز ک. ير اومدلوس و سرخود با. نداده ادیرو بهت  زایچ نیمادرته که ا نیا ریتقص -

که  یعالف خودت کن يخوا یپسره رو م گهیدو سال د ؟ياریرو درب ایبچه باز نیا يخوا یم یتا ک. ایکم به خودت ب هی! ؟يریگ یم میتصم

.حرف پشت سرمون بوده یجا هم کل نیتا هم یدون یبشه؟ م یچ

.کرد هم بابا و جواب من هم سکوت بود و سکوت یهم مامان خودش را خال. ندیخواهند بگو یه که مندادم، گذاشتم هر چ جواب

 يکه شام بخورم رو نیبعد هم بدون ا ش،یسر جا دیایتا اعصابم ب رمیدوش بگ کیبود که  نیکه کردم ا يکار نیخانه اول میدیرس یوقت

 يبلند شدم و کشو. توانستم بخوابم یمشغول بود که نم يفکرم به قدر. بردخوابم ن یغلت زدم، ول یکم. که بخوابم دمیتختم دراز کش

.کنم دایکردم پ یدانشگاه ازش استفاده م يرا که فقط تو يتا حلقه ا دمیکش رونیدراور را ب
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 یقسمتم به کسخواستم به چه فکر کنم؟ به  یم. خنده ام گرفت. آمد یم یلیبه دستم خ. شدم رهیکردم و بهش خ شیدایپ لمیوسا يتو از

کرده بودم؟ او که  دایهمه مدت؟ حاال که بهش عالقه پ نیحاال؟ بعد از ا رم؟یطالق بگ یعنیکه باهاش ازدواج کرده بودم که چه بشود؟ 

!همه تعلل من چه بود؟ نیا لیدارد، پس دل دوستاعتراف کرد من را 

.شروع تازه هی. ام را شروع کنم یدوست داشتم با او زندگ. کردم یاحساس اسارت نم گهیدستم نگاه کردم د يبه حلقه تو دوباره

.که گرفتم به خواب رفتم یفکر و آرامش نیا با

ساعت از ده صبح هم گذشته . نگاه کردم زمیم يکردم و به ساعت رو يدهان دره ا. از اتاق را گرفته بود یشدم آفتاب نصف داریکه ب صبح

.بود

"!دم؟یمن انقدر خواب یعنی"

روشن  يکتر دمیبه آشپزخانه که رفتم د. مامان نبود. رونیاز اتاقم که آمدم ب. کردم یبل هم شام نخورده بودم احساس گرسنگشب ق چون

 تیسکوئیرا با ب مییتا چا زیدرآوردم و نشستم پشت م نتیرا از تو کاب تیسکوئیب يو جعبه  ختمیر ییخودم چا يبرا. کم رشیاست و ز

دستش پر از . آمد رونیخوردم که مامان از ب یداشتم صبحانه ام را م. کردم یکار را م نیهم دمید یرا دور ممامان  متا چش شهیهم. بخورم

:تا چشمش به من افتاد گفت. بود دیخر

االن . کم خودتو مرتب کن هیبرو  يصبحونتو که خورد! يشد یظهر از خواب پا م هوی یذاشت یم. چشمات پف کرده ؟یخواب یچقدر م -

!يبگرد يجور نیا دینبا ،يشوهر کرد گهید. به خودت بکن نهینگاه تو آ هی رونیب يایکه از اتاقت ب نیقبل از ا شهیهم. انیم دیجاوبابات و 

با بابا؟ مگه بابا سر کار نرفته؟ دیجاو -

اومده  دیامروزم جاو. وبهجفتتون خ يمسافرت دو نفره برا هی دیکرد که بر شیحرف زد و راض دیبا جاو يبود دهیکه تو خواب شبینه، د -

.رنیمشهد بگ يبرا مایهواپ طیکه با بابات برن بل

کنه؟ یکار رو با من م نیبابا ا شهیچرا هم! که به من بگن؟ نیبدون ا -

 يارتو که ک ؟ياریاز خودت د م هیاداها چ نیتو رو ا دهیحاال که امام رضا طلب. گهیمسافرته د هیخب  ؟یچ یعنیکارا  نیزشته مهشاد، ا -

.یلیتابستونه و تعط يندار

. بود نیهم شهیهم. اتاقم يبلند شدم و رفتم تو زیپشت م از

با سشوار . شده بود ختهیبه هم ر یبودم و حساب دهیخواب سمیخ يبا موها. مامان حق داشت. انداختم یام نگاه دهیبه چهره ژول نهیآ يجلو

آمد را انتخاب کردم و با  یم یلیام خ دهیکه به رنگ پر يبلوز قرمز. دستم کردمکردم و حلقه ام را  شیآرا یرا صاف کردم و کم میموها

.دمیپوش یکشلوار مش کی

لبم  يرو يلبخند دیجاو دنیاز د. سالم کردم دنشانیآمدم و با د رونیاز اتاق ب عیسر. برگشتند دیبابا و جاو دمیزنگ که آمد فهم يصدا

:و رو به بابا گفت نندیمامان هم جلو آمد و تعارف کرد که بش. ود دلتنگش شده بودمگذشته ب دنشیروز از د هیکه  نیبا ا. نشست

؟ياریب ریگ طیبل یشد؟ تونست یچ -

.امروز هم هست، ساعت چهار نیهم يبرا! یپس چ -

:کار همه به سمتم برگشتند و مامان گفت نیو با ا دمیکش ینیداد نگاه کردم و ه یساعت که دوازده رو نشون م به
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شد؟ یچ -

.برنداشتم یچینکردم و ه يکار چیمن هنوز ه. میساعت زودتر فرودگاه باش هیتا  میفتیساعت دو راه ب دیبا! نمونده که یوقت -

:و گفت دیخند مامان

.خب برو ساکتو ببند ؟یچه کار کن يخوا یمگه م -

هاج . وقت بدون خانواده به مسافرت نرفته بودم چیتا به حال ه! چه کار کنم و چه بردارم  دیدانستم با ینم. بلند شدم و رفتم تو اتاقم عیسر

.دنیشروع کرد به خند دیمن را د افهیق یدر زد و وارد شد و وقت دیبودم که جاو ستادهیو واج وسط اتاق ا

؟يخند یم یچ يبرا قایاالن دق -

.کمکت کنم اریبرو ساکتو ب -

!بردارم یچ دیدونم با ینم -

.و شناسنامه یشخص لیو چند دست لباس، وسا اریب کیساك کوچ هی. کنم یگفتم که کمکت م -

.امیب رمیمن برم ساکو از مامان بگ. امیباشه، االن م -

ام  یبغل تخت يکه رو یتختم نشسته و دارد کتاب يرو دیجاو دمیکه برگشتم د یساك از مامان گرفتم و وقت کیرفتم و  رونیاتاق ب از

.ندز یگذاشته بودم را ورق م

دستم را گرفت و  دیجاو دمیکه د. ساك يتو ختمیر یآوردم م یدراورم درم يرا از تو میگذاشتم و تند تند لباس ها نیزم يرا رو ساك

:گفت

!همه لباس؟ نیسه روزه، چه خبره ا ؟یمگه تا حاال سفر نرفت ؟یکن یچه کار م -

.بستم یساکم را خودم م میرفت یبا خانواده هم که م شهیهم ست؟یهمه استرس چ نیدانستم علت ا ینم. هم خنده ام گرفت خودم

 ياز چشما یانگشتم افتاد و من با خجالت دستم را پنهان کردم، ول يکه چشمش به حلقه تو ردیخواست ساك را از دستم بگ یم دیجاو

به  لیاز شرم سرخ شد و اون لبخندش تبد تموم صورتم. دیدستم را باال برد و بوس. پنهون نماند و لبخند تمام صورتش را پر کرد نشیزبیت

.قهقهه شد

:رفتن گفت رونیقبل از ب یمن معذبم بلند شد و اتاق را ترك کرد ول دیکه د یوقت و

تو حرم  میکه بر نیمشهد قبل از ا میرفت یکه م یوقت شهیمامان هم ادمهی. هم بردار یچادر مشک هی. يرو جا نذار يزیحواست باشه چ -

.کرد یسرش م

.رفت رونیرا گفت و از اتاق ب نیا

.سفارش یجا نذاشته باشم و بعد هم کل يزیچ ندیکرد که بب یکنترل کل کیساکم را جمع کردم و در آخر مامان  باالخره

به  ینکخ مینس میشد ادهیکه پ مایاز هواپ. به فرودگاه رساند نشیقرآن ردمان کرد و بابا ما را با ماش ریمامان از ز میرا که خورد ناهار

راننده . میفرودگاه رفت يها نیکه بابا رزرو کرده بود را با ماش یتا هتل. خنک تر باشد یصورتم خورد و حس کردم که هوا از تهران کم

خنک داخل هتل باعث شد احساس  يهوا. میاش را حساب کرد و ما داخل هتل شد هیکرا دیدر هتل گذاشت و جاو يرا جلو اونیساك ها

که داخل  یوقت. ردیبگ لیرو تحو مانیرفت تا اتاق ها مانیبا شناسنامه ها دینشستم و جاو یالب يمبل ها يمن رو. بدهد به من دست یخوب
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که متوجه نگاه من به تخت شده بود ساك را  دیجاو. با او تنها باشم وا رفتم دیکه با نیوسط اتاق و ا ي فرهتخت دو ن دنیبا د میاتاقمان شد

:رو به من گفتاتاق گذاشت و  يگوشه 

؟ینیش یچرا نم -

اش  یلباس راحت دیجاو. اتاق نشستم يمبل تو يرو. را مرتب کردم میموها. نهیآ يکردم جلو زونیام را آو يرا درآوردم و روسر میمانتو

.تا بتواند راحت لباسش را عوض کند یبهداشت شیرفتم تو سرو عیمن سر. را از تو ساك درآورد

"نم؟بک یچه غلط دیحاال با"

 یوقت. کرد یآن نشسته بود و داشت نگاه م يمبل جلو يرا روشن کرده بود و رو ونیزیتلو دیجاو. رونیو صورتم را شستم رفتم ب دست

:گفت رونیآمدم ب

کم استراحت کنم؟ هیمن  یش یناراحت نم. ترکه یداره م یسرم از خستگ. دمینخواب یدو شبه درست و حساب -

:را عوض کنم، پس جواب دادم میو لباس ها رمیدوش بگ هیتونستم  یم. حرفش خوش حال شدم نیا از

.حرم میشب بر میبتون یناراحت بشم؟ برو استراحت کن تا سرحال بش یچ يبرا -

در ساکم را باز . نگاه به دور و برم انداختم کی. را خاموش کردم تا بتواند راحت تر بخوابد ونیزیتلو. دیتخت دراز کش يشد و رو بلند

.برداشتم و رفتم داخل حمام میکمد و حوله ام را با لباس ها يتو دمیرا چ لمیکردم و وسا

دور  دمیچیسرم را پ يسرم را دوال کردم و حوله  ستادمیا نهیآ يجلو. رونیآمدم ب دمیرا پوش میکه دوش گرفتم و لباس ها نیاز ا بعد

نه؟ من  ایو براش مرتب کنم  اورمیساکش در ب يرو از تو شیکه لباس هااست  یدانستم کار درست ینم. هنوز خواب بود دیجاو. میموها

.دانستم یاز او نم زیچ چیهنوز ه

با . اش بودم که چشمانش رت باز کرد افهیق دنیمحو د. صورتش يشده بود تو ختهیاش ر رهیت یمشک يموها. صورتش نگاه کردم به

:گفت يخواب آلود يصدا

؟یکن ینگاه م يجور نیا یبه چ -

؟يشد داریباالخره ب -

حوصلت سر رفت؟ -

.دوش گرفتم هینه، ساکمو مرتب کردم و بعد هم  -

.دیرا کش میموها يبلند شد و آمد به سمتم حوله  شیجا از

؟یکن یچه کار م -

.ياول موهاتو خشک کن سرما نخور رون،یب میبر میخوا یم -

.دماورین نیهم يمن عادت ندارم با سشوار خشک کنم، برا -

:تخت و گفت يدرآورد و بعد نشست رو کیکوچ زیتم يحوله  هیساکش  يکرد و از تو زانیرا آو سیخ حوله

.جا نیا نیبش ایب -

:من نشستم گفت یحوله را گذاشته بود رو پاش و وقت. تخت را نشون داد يبا دستش لبه  و
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.جا تا برات خشکش کنم نیسرت رو بذار ا -

"!من بخوابم رو پاش؟ عمرا"

.کنم یحوله رو بده به من خودم خشکش م. خواد ینم -

!برگرد کوچولو و تو کار بزرگ تر از خودت دخالت نکن -

.را گرفت و شروع کرد به خشک کردن میاز موها کهیت کیرا برگرداند و  میرو میبگو يزیخواستم چ تا

:گفتم ارمیکه حرصش را درب نیا يبرا

زه؟یحولت تم -

:و گفت دیخند

کنم؟ یخشک م نیمن سرمو با ا يو که شپش ندارت -

 يزیو سرم برگشت و تا بخوام چ گرید کهیت کیتا خشک کند و بعد  دیرو محکم کش میو موها دیحرص آمدم برگردم طرفش که خند با

. دیبگوبم، لبانم رو بوس

 يتخت بلند شدم و جلو يبا عجله از رو. دمبهش ز يلبخند مچهیبرداشت به طرفش برگشتم و ن میکه دستش را از رو موها نیمحض ا به

:و گفتم دمیرا برس کش میموها نهیآ

.ارتیز میرفع شد بر تیاگه خستگ -

.شد رهیخ ابانیاتاق را کنار زد و به خ يتخت بلند شد و پرده  يهم از رو دیجاو

برو حاضر شو ! آخر يبوسه  نیمخصوصا با ا. رفت هم کامال در میخستگ. جا حرم معلومه نیاز ا ارت؟یبودم ز ومدهیچند ساله ن یدون یم -

.میبر

:برگشت سمت من و گفت دیجاو. گرم کردم لمیخجالت سرخ شدم و سرم را با برداشتن وسا از

؟يجا به جا کرد لتویوسا -

.مبه ساکت دست بزن یدوست نداشته باش دیگفتم شا یخواستم مال تو رو هم جا به جا کنم لباسات چروك نشه، ول یم -

؟یکن یم یبیتو هنوز با من غر اد؟یدارم که خوشم ن یمگه تو اون ساك چ! مهشاد یزنم -

:طرفش رفتم و گفتم  به

.کنم زونیبده برات آو -

:و گفت ختیبه همشان ر میرا کرد داخل موها دستش

.کنم یم زونیخودم آو م،یبرو حاضر شو زودتر بر -

***

:زد و گفت يلبخند دنشیبا د دیجاو م،یم برام را که سرم کردم و گفت یمشک چادر

!ادیم دتیچقدر چادر به صورت سف -
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کش  کینخورد  زیکه بتوانم چادر را راحت تر سرم کنم و از سرم ل نیا يمامان برا شیچند سال پ. رفتم رونینگفتم و همراهش ب يزیچ

دستم را گرفته بود و حواسش به من بود و من خوش حال  دیجاو. توانستم آن را کنترل کنم یراحت م یلیبهش وصل کرده بود و من خ

دوست داشتم . را نداشتم هیآن حس بد اول گرید. میتا حرم رفت ادهینبود و ما پ يادیاز هتل تا حرم راه ز. آمدم افرتمس نیبودم که با او به ا

بعد از هم جدا  م،ینیرا بب گریساعت همد هیکه سر  میصحن با هم قرار گذاشت يتو. زودتر وارد حرم بشوم و با آقا امام رضا درد و دل کنم

نامه  ارتیو از دور سالم کردم و ز ستادمیا يشد و من کنار شتریب تیازدحام جمع دمیرس حیضر کینزد یوقت. دغلغله بو شهیمثل هم. میشد

رف کفش کن رفتم و به صحن مورد نظر به ط. زمان برگشت شده دمیام که نگاه کردم فهم یبعد هم نمازم را خوندم و به ساعت مچ. خوندم

.دمیرا منتظرم د دیجاو دمیکه رس

؟یجا منتظرم نیوقته ا یلیخ -

.دمیمنم تازه رس. ينه، به موقع اومد -

.میاستراحت به اتاقمان برگشت يو بعد برا میرستوران هتل خورد يشام را تو. میو به سمت هتل رفت میحرم خارج شد از

:ردم و گفتمک زانیرا آو میها لباس

م؟یدیخوام خونه زنگ بزنم بگم رس یم -

.رمیگ یدوش م هیمنم  یتا زنگ بزن. باشه، سالم منو هم برسون -

:و گفتم دمیمامان را از پشت خط شن يکه برقرار شد صدا تماس

.مامان جون سالم -

چطوره؟ دیجاو ن؟یدیراحت رس ؟یخوب ؟ییمهشاد مامان تو -

نشد؟ يخبر نایبابا چطوره؟ از مهران ا. هم سالم رسوند دیجاو. میم برگشتآره مامان، االن از حر -

.رسن یبابات هم خوبه؟ مهران زنگ زد فردا م -

.زنگ بزنه هیبهش بگو به من  دیاگه رس. دلم براش تنگ شده -

.ظهر زنگ بزن باهاش صحبت کن. مادرزنش يخونه  رنیجا، شام هم م نیا انیفردا ناهار م -

.کنم یقطع م گهیمن د. به بابا سالم برسونباشه،  -

.خداحافظ. مواظب خودت باش. به سالمت -

.خداحافظ -

شب را کنارش  دیآمد که با ادمیمبل که نشستم چشمم به تخت دو نفره افتاد و تازه  يرو. تنگ شد شانیاز قطع تلفن تازه دلم برا بعد

.ام را بپوشم و بخوابم یلباس راحت امدهین رونیگرفتم تا ب میبه ساعت نگاه کردم و تصم. بخوابم

. پتو و خودم را زدم به خواب ریرفتم ز عیو سر دمیشرت پوش یت کیبلند با  یشلوار نخ کی

 يصدا. هم گذاشتم يدر حمام که آمد چشمانم را رو يصدا. دمیچیتمام پتو را دور خودم پ شهیغلت زدم و به عادت هم میجا يتو یکم

چشمم را باز کنم تا  يال یدوست داشتم کم. با حوله و بعد سکوت شیخشک کردن موها يبعد هم صدا. شد یتر م کیو نزد کینزد شیپا
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و بعد صداش . تخت نشسته يلبه  دمیکه تخت خورد فهم ییاز تکان ها. شدم مانیسرم باشد پش يکه باال نیاز ترس ا یکجاست، ول نمیبب

:آمد که گفت

گه؟ید يدیتو خواب یعنیاالن  -

.من کرده کیسرش را نزد دمیکردم و فهم یصورتم حس م يرا تو شیها نفس

.پتو مال من هم هست نیبعد ا. بسه، کم خودتو به خواب بزن. چشمات تکون خورد -

:را باز کردم و گفتم میگوشه لبم آمد و آرام چشم ها يلبخند

.شدم داریاز صدات ب یخواب بودم، ول -

:و گفت دیخند بلند

!يزنن شد یبچه ها که باباهاشونو گول م نیمثل ا -

کرد و سرم را گذاشت  کیخودش و با دست من را به خودش نزد يبه رو دیاز پتو را کش یو کم دیطرفش برگشتم و او کنارم دراز کش به

:اش و گفت نهیرو س

بره؟ یراحت تر خوابت نم يجور نیا -

 یبرد و در حال میموها يدستش را ال به ال. افتاد احساس آرامش کردم  یتپش مبهش به  یکیکه قلبم از نزد شهینگفتم، برعکس هم چیه

:کرد گفت یم يکه با آن ها باز

؟یخواب یلباسا م نیبا ا شهیهم -

.گهید مهیراحت يلباسا. آره خب -

:و گفت دیرا بوس سرم

.پس واجب شد برات بخرم ؟يلباس خواب ندار یبگ يخوا یم یعنی -

.لباس خوابه یهم به نوع نایا -

.ادامه داد و من در آغوشش به خواب رفتم میبه موها ينگفت و به باز چیه

که جانمازم را جمع کردم و آمدم برم  یوقت. ستادمیوضو گرفتم و به نماز ا. شدم داریآمد از خواب ب یم رونیاذان صبح که از ب يبا صدا صبح

.کند یسرش و دارد من را نگاه م ریشده و دستش را زده ز داریب دمیجام بخوابم د يتو

؟ینماز بخون يخوا ینم ؟يشد داریتوام ب -

.خونم یوقته که نماز نم یلیمن خ -

!اون وقت چرا؟ -

.شروع کردم دیخودمم شا. دوست دارم نماز خوندنتو یخونم، ول ینم گهیوقته که د یلیدونم، خ ینم -

.که خوابم بردنگذشت  یو کم دمینگفتم و دوباره کنارش دراز کش چیه

من  دنیو با د زیم ياتاق و آن را گذاشت رو يصبحانه به دست آمد تو ینیکه س دمیرا د دیو جاو. در چشمانم را باز کردم يبا صدا صبح

:گفت
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.باال ارنیزنگ زدم گفتم صبحونه رو برامون ب ؟يشد داریب -

***

از  یکول یزن. میپارك نشست يها یاز صندل یکی يو رو میکوه رفت کیسرسبز پارك را تا نزد يفضا. یکوه سنگ میاز صبحانه رفت بعد

:ما گفت دنیکنارمان رد شد با د

نم؟یخوشگل خانوم فالت بب -

:نگاه کردم و گفتم دیزدم به جاو يلبخند

.ندارم يا دهیممنون، من عق -

:کرد و گفت ینگاه به زن کول کی دیجاو

؟يریگ یم یحاال فال چ -

.نمیفالت ببکف دستت بده،  -

:جلو و گفت دیدست من را کش دیجاو

؟ینیب یم یچ نمیبگو بب ایب -

:دستانش گرفت و گفت ينشست و دستم را تو مکتین يکنار من رو یکول زن

.پابوس امام رضا يایم يپسر کاکل زر هیبا  گهیسال د. دوستت داره، ستاره بختت بلنده یلیشوهرت خ -

:گفتم دمیخند یکه م یاز ما دور شد و من در حال یل داد و آن زن با خوش حالبهش پو دیکه تمام شد جاو یوقت

.گهیرو م نایکه برسه هم یباور کن به هر زوج جوون ؟يچرت و پرتا رو باور دار نیا -

.کرده باشم یگذره، فقط خواستم بهش کمک یراه م نیجوون بود و حتما خرج خونش از ا. دلم سوخت ینه باور ندارم، ول -

:هم دستم را گرفت و گفت بعد

.مینگاه کن هیپارك رو  رونیب يفروشگاه ها میبر ایب -

. میو بعد به هتل برگشت میپارك خورد کیرستوران نزد کی يو ناهار هم تو میدیخر یو سوغات میگشت یروز کل آن

 دیکه با نیمهران افتادم و ا ادیتخت ولو شدم که  يرا عوض کردم و رو میاتاق لباس ها يتو دمیتا رس. آمدم یداشتم از پا درم یخستگ از

:قرار است با مهران حرف بزنم رو به من گفت دیهم که فهم دیجاو. بهش زنگ بزنم

.باهاش کار دارم. بده به من ویحرفت که تموم شد گوش -

.باشه،حتما -

.ایبه ثر را بدهد یخواستم گوش یمامان سالم کردم و بعد از احوال پرس يصدا دنیمحض شن به

:خوش حال شدم و گفتم شیصدا دنیشن از

!چقدر دلم برات تنگ شده یدون یجونم، نم ایسال، ثر -

!گذره؟ یمهشاد؟ خوش م یخوب -
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.گذشت یخوش م یکل ن،یجا بود نیکاش شما هم ا -

!؟يهنوز آدم نشد. خوره ینگو بهش برم يطور نیشوهرت ا يجلو وونه،ید -

.تممن خواهر شوهر تیترب یب -

.يبود که هنوز فرشته ا نیمنظورم ا -

.مواظب داداشم باش. نمتیب یم يبه زود. میفردا شب پرواز دار. حاال درست شد -

.خداحافظ تا بعد. خواد باهات صحبت کنه یمهرانم م. مواظبم باشه خواهر شوهر دیاون با -

کردم و  یبا او خداحافظ ،یو شوخ یاحوال پرس یبود بعد از کلکه چقدر دلم براش تنگ شده  دمیتازه فهم دمیمهران را شن يصدا یوقت

.دادم دیرا به جاو یگوش

 دیجاو ينجوا گونه  يصدا. تا استراحت کنم دمیتخت دراز کش يمن هم رو. کرد یرا از دستم گرفت و شروع به احوال پرس یگوش دیجاو

را  یگوش یوقت. توانستم بشنوم یو معامله رو فقط م دیخر شیف هاحر نیاز ب. کردم با دقت گوش کنم یشد و سع زیشک برانگ میبرا یکم

:بهش گفتم. گذاشت و به طرفم آمد

!ن؟یگفت یم یچ! شما دو تا نیزن یمشکوك م -

:و گفت دیرا کش لپم

!کوچولو یفضول باش ادیبهت نم -

گه؟یجور وقتا فقط کوچولوئم د نیا -

!ییکوچولو شهیتو هم -

.دیمد آروم گونه ام را بوسهم به سمت صورتم آ بعد

:رفتم و گفتم عقب

شده؟ یچ! ینکن بحثو عوض کن یسع -

!سیاصال کار بچه ها خوب ن یفضول یدون یم -

.دیرا برگرداندم و اون بلند بلند خند میگرفت و رو لجم

***

شب حرکتمان با مامان تماس گرفتم و . میکرد دنیمشهد هم د یدنیو از چند تا مکان د میهم به حرم رفت گهیآخر مسافرتمان چند بار د تا

.ندیایکه ب دیگو یرا هم م ایخانه خودمان و مامان هم گفت که شام منتظرمان است و مهران و ثر میآ یراست م کی دیبهش گفتم که با جاو

دا در آغوش گرفتم و بعد کنار هر کدامشان رو ج. بودمشان دهیکه صد سال بود که ند نیمثل ا. خانه میو رفت میگرفت یفرودگاه تاکس از

.او شاد شدم يبا مهران خوش حال است و من هم از شاد یمعلوم بود که از زندگ. دیبار یم ياز صورتش شاد. نشستم ایثر

:کردم و گفتم ایرو به ثر. و مهران افتاد که مشغول پچ پچ بودند دیکه چشمم به جاو میدیخند یو م میزد یحرف م ایبا ثر يزیهر چ از
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کنن؟ یدو تا دارن چه کار م نیکه ا يتو خبر دار -

:سمت اشاره من برگشت و گفت به

.کنن یم یزنن و شوخ یخب مثل ما دارن حرف م -

.باشه يا گهید زیچ هی هینه، به نظرم قض -

.خوش حالن یلیبه نظر من که خ. دونم ینم -

:کرد به آشپزخانه رفتم و گفتم یم میمامان که صدا يصدا با

. فهمم یباالخره م -

نشستم  دیو کمک به مامان کنار جاو زیبعد از جمع کردن م. کردند یبود که با هم پچ پچ م دیشام همه حواسم به مهران و بابا و جاو زیم سر

:و گفتم

.نیزن یبا مهران مشکوك م ؟یقراره چه کار بکن یبگ يخوا ینم -

:بهم زد و گفت يلبخند

.گمیبذار درست بشه بهت م. برات دارم یخوب ينگران نباش کوچولو ،خبرا -

.االن بگو -

.بذار مطمئن بشم بعد ،یفهم یکم صبر کن م هی -

!کنم یدق م یکه من از فضول يجور نیخب ا -

:گوشش زمزمه کردم ریو من آروم ز میموها يدستش را برد ال شهیعادت هم طبق

!کنن یزشته، همه دارن نگامون م -

؟مگه چه کار کردم -

.مهران و بابا از خجالت سرخ شده بودم از کنارش بلند شدم يمن که جلو و

***

گشت و من هم  یو عصر برم رونیرفت ب یهر روز صبح با مهران م دیجاو. سر رفته بود یعصر بود و حوصله ام هم حساب. اتاقم بودم يتو

 کینزد دیهر روز که به رفتن جاو. میکرد یصحبت م ایبا ثر یگاه یدو روزه هم تلفن نیا يتو. کردم یسرگرم م لمیخودم را با کتاب و ف

.کرد یسخت تر م میرفتنش را برا نیکردم و ا یاز قبل بهش عادت م شتریهر روز ب. گرفت یم شتریشد دلم ب یتر م

:اتاقم اومد تو و گفتبه در  يمامان با ضربه ا. بود نگاه کردم  يخاکستر یآب يکه به جا یاتاقم را کنار زدم و به آسمان پرده

!يتو فکر -

:شده بود نگاه کردم و گفتم دیبه موهاش که تک و توك چند رشته اش سف. طرفش برگشتم و به صورت مظلومش زل زدم به

.من دوست ندارم تنهاتون بذارم. شهیدلم براتون تنگ م یلیاگه برم خ -
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:زد و گفت يلبخند مامان

 یلیکنه و خ یخوش بختت م دیدونم که جاو یم. گم ینم یچیذارم و ه یتو پا رو دلم م یخوشبخت يبرا یمن راحته؟ ول يبرا یکن یفکر م -

.دوست داره

:مکث گفت یبعد از کم و

دور هم جمع  انیکن شب قراره همه ب شیکم هم آرا هی ریدوش بگ هیحاال هم برو  ؟يدید یخدا رو چ! يجا موندگار شد نیهم هم دیشا -

.میبش

قبول  یموضوع بود، ول نیهم يمخالفتام برا شتریکردم؟ نصف ب يموضوع پافشار نیچقدر رو ا یدون یم. حاالته که موندگار بشماز م نیا -

اد؟یخواد ب یم یک گهیاز مهران د ریبه غ. دادم عمرا قبول کنه تیحاال که من رضا. نکرد

.انیو رضا هم زنگ زدم ب قیبه عق -

***

:زنگ آمد و مامان گفت يکه صداکردم  یساالد درست م داشتم

.که اومدن نیمثل ا -

رو با حوله خشک  میدست ها. را زد فونیو آ رونیمامان جلوتر از من رفت ب دمیکه بروم در را باز کنم که د ینیس يرا گذاشتم تو چاقو

.هیو بق ایو ثر قیدسته گل بزرگ و پشت سرش هم عق هیوارد شد با  دیاول از همه جاو. رونیکردم و رفتم ب

!نیهمه با هم اومد ؟یچه خبره؟ گل واسه چ -

:گل ها را به دستم داد و گفت يبا لبخند دیجاو

.میخوب برات دار يخبرا -

"!جا جمع کرده؟ نیتونه باشه که همه رو ا یم يچه خبر". به تاپ و توپ افتاد دلم

.کرد یبه ذهنم خطور نم زیچ چیه

:فتمو گ اوردمیهمه نشستند طاقت ن یوقت

چه خبره؟ نیبگ نیخواه ینم -

:لبخند زد و گفت هی دیجاو

.میکن یجا زندگ نیو هم رانیخوام برگردم ا یم. میگرفت یکیشرکت واردات قطعات الکترون يساختمون با مهران برا هی -

:گفت ام گرفته بود که مهران با خنده هیگر یاز خوش حال. میبگو یچ دیدانستم با یباز مونده بود نم دهانم

 هی یهم تلفن دیو جاو میشرکتو به ثبت رسوند گهیامروز د. شهیکارمون درست م. میتا مطمئن بش میبهت نگفت ؟يشد؟ شوکه شد یچ -

.تمومشو تموم کنه مهین يبار بره و کارا نیآخر يمونه که برا یکرد فقط م فیکاراشو رد يسر

د؟یکن یکه نم یشوخ -
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ابرها  يکردم دارم رو یدانم چطور آن شب گذشت و من چه کار کردم فقط حس م ینم. ده شان گرفتام خن افهیحرف من و ق نیاز ا همه

.چه کار کنم دیدانستم با ینم یاز خوش حال. کنم یم ریس

:بود گفتم نیکه رو زم دیبودم به جاو دهیتختم دراز کش يکه رو یهنگام خواب در حال شب

؟يداریب -

.اوهوم -

؟يکار رو نکرد نیا يکه نر نیا يهمه اصرار کردم برا نیچرا همون وقت که ا -

.سیحرفا بهونه ن نیو ا يخوا یخواستم مطمئن بشم واقعا منو م یکه م نیا يبرا -

؟يفکر رو کرد نیا یاز ک -

تو گرفتم ازت که جواب مثب یوقت میگرفت میتصم. یکن یتنها زندگ يگفت تو برات سخته که بخوا یم شهیهم میزد یبا مهران که حرف م -

شرکت اقدام  دیخر يمهران هم قول داد که سراغ کارا بره و برا. يشد یتو هتل با مهران حرف زدم و بهش گفتم که راض یوقت. میاقدام کن

.یدون یهم خودت م شویبق گهید. کنه

؟یاز اول شروع کن يبخوا سیبرات سخت ن -

از کارهاشو  يسر هیقبال . میزن یم رانیتو ا میاز همون شرکته که دار يشعبه ا بایه، تقرکردم ارتباط دار یکه تو کانادا کار م ینه، با شرکت -

.کرده بودم

. هم افتاد ينگفتم و آرام آرام چشمانم رو چیه گهید

 یم دیدند و جاوافتاده بو هیزیجه ي هیمامان و بابا به فکر ته. بند نبودم میپا يبمانم رو رانیا شهیهم يخواهم برا یکه م نیا یخوش حال از

به عشق  لیعادت تبد. کرد یمن را دلخور م نیبه رفتنش نمانده بود و ا يزیچ گهید یکند، ول يخانه عمه را بازساز نییخواست طبقه پا

ت؛ گذاش یو آقا رضا م قیبه عهده عق دیخانه رو با راتیرفت و تعم یم دیبا دیجاو. کرده بود شهیتنم ر يآرام تو یلیکه خ یعشق. شده بود

.نبود ریتأث یکه البته نظر من هم ب

من  یببرد، ول نیکرد جو موجود فضا را از ب یم یسع ییو مهران با بذله گو میمهران نشست نیماش يتو دیراه بازگشت من و جاو يتو

 يتمام راه دستم را تو .به خاطر من عقب نشسته بود دیجاو. بشود ریسراز میبود که اشک ها یتلنگر کاف کیدلم گرفته بود و تنها  يبدجور

و  یبعد از خداحافظ. ذره از آرامش او را من هم داشتم کیکاش . بود الیخ یچقدر ب. کرد یم یو با مهران شوخ ددستانش گرفته بو

.رفتنش نصف وجود من هم به همراهش به پرواز درآممد

 میبه خانه و رفتن به اتاقم اشک ها دنیبه محض رس ی، ولهم موفق بودم ينشود و تا حدود ریسراز میخودم را نگه داشتم تا اشک ها یلیخ

.شد ریهم سراز

***
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شد  یباعث م نیهم شروع شده بود و ا مانیمهر ماه بود و کالس ها. خانه رو به اتمام بود راتیشد و کار تعم یم يبه سرعت سپر روزها

.نمانده بود يزیآمدنش چبه  گهیآن جا تمام شده بود و د دیجاو ياکثر کارها. کنم یکمتر دلتنگ

 دیهر روز با جاو بایتقر. ندیکند و بچ هیرا با توجه به رنگ و مشخصات خانه ته لیوسا یخانه تمام بشود تا باق يهم منتظر بود کارها مامان

مشکل  گرید دیآ یم دیجاو یدست و پا کند تا وقت شیخوب هم برا نیماش کیقرار شده بود مهران . میکرد یصحبت م ياز هر در یتلفن

.مینداشته باش نیماش

نبوده، اگر بشود اسمش را  ریتأث یمن ب يها یسرکش دیشا. اون اهن و تلپ سابقش کمترشده بود گریآرام تر از قبل شده بود و د یلیخ بابا

.گذاشت یسرکش

کردم و رو  یم ریآسمان ها س يتو. رود ینم ادمیوقت از  چیگرفته را ه طیگردد و بل یبرم يخبر داد که به زود یتلفن دیرا که جاو يروز

.ابرها پرواز

دوست داشت شب را تو خانه  ادیچون به احتمال ز م،یکرد یآمدنش مرتب م يخانه رو برا دینمانده بود و ما با شتریهفته به آمدنش ب کی

.خودش بگذراند

اتاق کار در  يآن اتاق را برا. میرا مرتب کن دیخود جاوفعال اتاق  میگرفت میتصم قیمن و عق م،یرا رد کرده بود شترشیاثاث ها را ب چون

.گرید يکارش را گوشه ا زیو م میگذاشت يرا گوشه ا دیتا آماده شدن تموم جهازم تخت خود جاو یول م،ینظر گرفته بود

.میدیرا که مامان گرفته بود را چ یلیاز وسا يو مقدار میکرد زیخانه رو هم تم هیبق

 يو مانتو و روسر دیخر میمرتب کردم و صورتم را اصالح، بعد هم با هم رفت یرا کم میرفتم و موها شگاهیبه آرا ایثرقبل از آمدنش با  روز

 دنیتا قبل از رفتن به فرودگاه در سشوار کش ادیزودتر به خانه مان ب ایقرار شده بود آن روز ثر. فرودگاه مرتب باشم ينو گرفتم که تو

.کمکم کند میموها

به آن جا بارها  دنیتا رس. قرارم کرده بود ینداشت و کالفه و ب یبه نظر من راه تمام ینبود، ول یطوالن ادیخانه تا فرودگاه ز ریمس که نیا با

 امششد تا آر یباعث سرفه م شتریبود و ب ختهیآم نیکه با دود ماش يتازه ا يالبته هوا دم؛یکش هیتازه را به ر يو هوا دمیکش نییرا پا شهیش

!خاطر

کار من باعث شده بود مهران سر به سرم  نیو ا نمشیچشم دوخته بودم تا زودتر بب دهیبه مسافران تازه رس شهیفرودگاه از پشت ش در

.بلند بشود هیخنده بق کیبارانم کند و من بهش چشم غره بروم و با هر چشم غره من شل کهیبگذاره و ت

با  یشرمنده شده بودم، ول یلیکه خ نیبا ا. دیمن را بوس گرانیآمد و بدون مالحظه د اول از همه به من چشم دوخت و به سمتم دیرس یوقت

را گوشه لب  ينگاه کردم لبخند گرانیکه سرم را بلند کردم و به د یوقت. کارش غرق لذت شدم و تمام وجودم از محبت به او پر شد نیا

. گرفت یقرار م هیحاش يمسائل تو هیبق. ه بودبرگشت دیمهم نبود حاال که جاو میبرا گرید یول دم،یتک تکشان د

برام مهم نبود،  گهید یول. کردند یو کار صحبت م سیجلو کنار مهران نشسته بود و از شرکت تازه تأس. با او تنها نبودم نیماش يبار تو نیا

.میدیشد و به خانه عمه رس عیسر یلیخ فرودگاه بازگشتمان میرفت یکه م یبرعکس زمان. کرد یبود و خوشحالم م یکه کنارم بود کاف نیهم
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را از نگاه  نیآمد و ا یم یلیبه من خ. بودم دهیکه پوش یبا شلوار ل ینفت یبلوز آب. باال میرا گذاشت خانه خودش و همه با هم رفت لشیوسا

دستم را  دیبروم که جاو ییرایپذ يبرا قیخواستم به کمک عق یم. توانستم بفهمم یداد م یم تیاهم یلیکه به ظاهر خ دیجاو زیآم نیتحس

:گوشم زمزمه کرد ریخودش نگه داشت و ز نارو ک دیکش

.خواد بکنه که ینم يکار ن،یبش -

.ما شیپ نهیزودتر بش ادیبذار کمکش کنم که اونم بتونه ب -

.خواد یکه کمک کردن نم وهیو م ییچا هی. خواد انجام بده یهم نم یکنه، کار خاص یرضا هست کمکش م -

س؟یگرسنت ن ؟يشام خورد -

.خواد لباسامو زودتر عوض کنم و بخوابم یدلم م. هیسخت یلیسفر خ. خستم یلینه، فقط خ -

.یخسته باش يتو استراحت کن، حق دار میریخب ما زودتر م -

چقدر دلم برات تنگ شده بود؟ یدون یم ؟يبر يخوا یتو کجا م -

.مجا نیفردا اول وقت ا. یخوام استراحت کن یم -

.رهیم نیبا موندن تو از ب میجا بمون، خستگ نیکه من نتونم استراحت کنم؟ هم یچه کار کن يخوا یمگه تو م -

:گل کرد و گفت طنتشیخواستم جوابش را بدهم که مهران طبق معمول ش یم

.قوشون برسندو تا به بق ب نیا. میبر میپاشو خانم کاسه کوزمون رو زودتر جمع کن. میکه ما اضافه ا نیمثل ا -

:بشود گفت یرتیافتاده بود غ ادشیو بابا که تازه  دندیخند همه

.نداشته باشه يکار قیعق نیمهشاد برو بب اده،یبقوز بقیوقت برا -

.بحث را عوض کرد و به شرکت و کار کشاند و

:گرفتم و گفتم قیرا از دست عق ییچا ینیس

.بده به من ببرم -

!که سین يکار د،یجاو شیپ یشست یم. مهشاد جون یمرس -

.ینیبش يایزودتر ب یتون یبهتره، توام م يجور نیا -

:دستش را دور شونه ام انداخت و گفت دیرا تعارف کردم و نشستم جاو ییکه چا یوقت

!بهت بد نگذشته ادمیکه من نبودم ز نیمثل ا. يخوشگل تر شد یلیخ -

.برم دانشگاه و هم کار خونه کنم دیکه هم با شهیه بعد سخت مب نیاز ا دم،یخواب یخوردم و م یچرا بد بگذره؟ م -

:و گفت دیکنه که پس کش میموها يال شهیخواست دستش را به عادت هم یم

.کنه یداره چپ چپ نگام م دمیعوض شده؟ چشمم افتاد بهش د ییدا -

!یترس یهم م یلیکه خ نینه ا -

.شونه ام جواب بابا را داد يفشار رو کیرا بدهد و با نتوانست جوابم  دیسوال بابا راجع به شرکت جاو با

:هم با نگاهش و بابا با گفتن دیاز من خواست که بمانم و جاو قیعق. میکه برو میو با بر پا دادن بابا بلند شد مینشست گرید یکم
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.ادهیوقت ز ن،یاستراحت کن دیامشب خسته ا -

.را داد قیعق جواب

نه به حاال که از نشستن من کنار  ن،یکرد یکه به موندن من م ينه به اون همه اصرار": دلم گفتم يتولبم جا خوش کرد و  يرو لبخند

"!چه جورشه؟ گهید نیا. دیش یم یرتیهم غ دیجاو

بابا رو به مامان  دمیکنم که شن رونیچند روز را از تنم ب نیو اضطراب ا یهم گذاشتم تا خستگ يکه نشستم چشمانم را رو نیماش يتو

:فتگ

.شه یراحت نم المیخ شونیدو تا نرن سر خونه زندگ نیتا ا. کشه یداره طول م يادیز گهید. میرو مشخص کن یعروس خیتار دیزودتر با -

.روش گمیماه د هی ن،یهمه صبر کرد نیشما که ا -

. خود دارن يها جا بهیغر گهینوم دزنه حرف بش یبرادر خودم که از خونمه هزار تا حرف نامربوط م یوقت. مردم يخسته شدم از حرفا -

.ماهه هم تموم بشه بعد هی نیاون جا نمونه بهتره، بذار ا ادیمهشادم ز

"نداشتن بزننن جز ما؟ يا گهیحرف د لیفام یعنی! پس دوباره حرف مردم شروع شده بود"

. بود بهتر یلیخ يطور نیا. بهش حق دادم یشدم و کم یبابا را متوجه م يعلت رفتارا گرید حاال

تمام . به خودش گرفته بود يدیکه داشت درآمده بود و شکل جد یمیخانه از حالت قد. شده بود دهیچ قهیشده و بود و با سل لیتکم جهازم

سنگ تمام  میبابا برا. داشتند یخاص یها عوض شده بودند و فرش ها و مبل ها و پرده ها هارمون نتیشده بود و کاب کیکف خانه سرام

.گذاشته بود

منم آن روز . باشگاه گرفته بشود يتو یو قرار بود عروس میو پخش کرده بود میکارت ها را گرفته بود. بود يآخر و پر مشغله ا يروزها

شدم و  الیخ یکند ب یکه مامان در را باز م نیا الیبه خ. دمیزنگ را شن يکردم که صدا یام را جمع م یشخص لیاتاقم بودم داشتم وسا يتو

.رفتم فونیزنگ آمد و من پشت آ يدوباره صدا کهم مشغول کار

بله؟ -

؟یخانم مهشاد رسول -

!بله -

ن؟یریبگ لیتحو نیایب نیکن یلطف م. نیبسته دار هی -

.که من متوجه نشدم رونیرفته ب یمامان خانه نبود و معلوم نبود ک. و کنار در رفتم دمیسرم کش يرا رو چادرم

:دستش بود و گفت يبزرگ تو يبسته  کیپسر جوان بود که  کی

؟یخانم مهشاد رسول -

.بله -

.گفتن به شما بدم نویا -

:رو به پسر کردم و گفتم. نداشت یاسم و مشخصات چیه. بسته را نگاه کردم يرو

ه؟یاز طرف ک -
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.دونم یدادن بدم خدممتون، نم ییآقا هی -

.به سرعت دور شد دمیکه د يبگمو يزیچ خواستم

 ییداخل اتاقم که شدم کاغذ دور بسته را باز کردم و در مقابل چشمان متعجبم تابلو. بزرگ نگاه کردم و به داخل رفتم يبسته به  دیترد با

.دمیپدرام نظرم را جلب کرده بود د يخانه  شیرا که سه سال پ

"کار کنم؟ یمن چ نویمن فرستاده شده؟ حاال ا يبرا یچ يتابلو برا نیا"

.تابلو نظرم را جلب کرد نییپدرام به همراه اسمش پا يامضا. و با دقت بهش چشم دوختمرا بلند کردم  تابلو

".دنیبا هم خند نیهم يبرا! قهیسل یبه من گفت ب ایاون روز پور نیهم يبرا"

پدرام  يبه نامه  کاغذ را باز کردم و چشمم. افتاده بود نظرم را جلب کرد نیزم يکه رو يبدهم که کاغذ هیتک واریتابلو را به د خواستم

.افتاد

"؟!که ازدواج کرده یافتاده بود نامه بده اونم به کس ادشیداد؟ بعد سه سال  یم یکار چه معن نیا"

.قلقلکم داد يام بدجور يحس کنجکاو یول ندازم،ینخوانده نامه را دور ب خواستم

سالم«

.نامه رو تا انتها بخون و زود قضاوت نکن لطفا

که به  یاز کارت دعوت نویا. یکن یازدواج م يو دار هیقطع متیتصم گهیدونم که د یم. ارمیکه اسمتو به زبون م هیارب نیآخر نیا مهشاد،

.یگرفت تیزندگ يبرا يعاقالنه ا میخوش حالم که باالخره تصم. متوجه شدم دیدستمون رس

!هستم من یچه جور آدم یکن یبا خودت فکر م حتما،

 نیا يکه واقعا دار نمیخودم بب يو به چشما تیبه نامزد امیخواست ب یدلم م. دمیشن تویکه خبر نامزد یوقت ناراحت شدم یلیاز دستت خ من

.سخت بود یلیباورش برام خ! ؟يدیکار رو انجام م

م اومد خواستم همون لحظه مجلسو ترك کنم که ژیال کنار یگفتم م کیو بهت تبر دمید يکه وارد جشنت شدم و تو رو تو لباس نامزد یوقت

.خورد یبود که تو سرم م یمن مثل پتک يکه اون لحظه برا فیاراج يسر هیو شروع کرد به گفتن 

خواستم به سمتت . دمیفهم نویحالت خوب نبود و ا. يو به سمتم اومد يبلند شد. یگفت و چشم من به تو بود رنگ به صورت نداشت یم اون

با  اطیتو ح. نداشت یاون جا معن ستادنیا گهیبرام راحت بود؟ د یکن یفکر م. غوش گرفتو نامزدت تو رو تو آ يکه همون موقع افتاد امیب

 یدلم نم. يبودم که مجبور شد دهیفهم. دهیم حیو فقط گفت بعدا توض دیبه سمتت دو يهوش شد یتو ب دیفهم یو وقت دممهران مواجه ش

خواستم از جانب من الاقل  یم. یخودمو کنار بکشم تا راحت تر باشگرفتم  میتصم. رمیدوست نداشتم تو راهت قرار بگ. یبش تیخواست اذ

و راه  یاز ته دل برات خوش حالم که خوش بخت دمید تویحاال که کارت عروس. و صبر کردم ستادمیکنار ا. ینداشته باش يدغدغه فکر

.يدرستو انتخاب کرد

 یعروس هیبه عنوان هد نویخوام ا یم. ندازه یتو م ادیمنو به  شهیهم. متونم بهش نگاه کن ینم گهید ادته؟یتابلو رو که برات فرستادم  نیا

.یازم قبول کن

.یباش خوشبخت
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».پدرام

همزمان با هم  دیخواستم نامه را پاره کنم که در باز شد و مهران و جاو یگفت؟ م یم یچ گرید نیا. دیلرز یدستانم م. دستم بود يتو نامه

.مهران دور نموند نیزبیت يلشتم پنهان کردم که از چشمابا رینامه را ز عیسر. وارد شدند

؟يدیخر! چه خوشگله ه؟یچ نیا. سالم -

:لکنت افتاده بودم که مهران گفت به

؟یقبول کن يخوا یم. دست دوستت درد نکنه قشنگه -

.ادهیز یلیخ نیا. تونم ینه، نم -

با التماس به مهران چشم . ختیر یبه هم م زیهمه چ دید یم رشیم را زپدرا ياگر امضا. قلبم به تپش افتاد. به سمت تابلو رفت دیجاو

:انداخت و گفت دیمهران دستش را دور شونه جاو. دوختم

.دونن یخودشون م. سراغ کار خودمون، تو کار خانما دخالت نکن میبر ایب -

.رفت رونیهمراه مهران از اتاق ب. نشان نداد یعکس العملبرگشت و  ینه، ول ای دیدانم امضا رو د ینم. هنوز به تابلو چشم دوخته بود دیجاو

.تابلو را به پشت برگرداندم تیدادم و با عصبان رونیرا با صدا ب نفسم

 رینامه را از ز "!کار رو کرده بود نیمنظور ا یکه ب نیا ایما رو خراب کنه؟  يخواست رابطه  یبود؟ م یمنظورش چ". مشغول بود فکرم

.مچاله کردم و به سطل درون اتاقم انداختمبالشت برداشتم و 

.آوردم یسر تابلو م ییبال دیبا

مهران  یگذرانده بود، ول ریکه خدا به خ نیمثل ا. متوجه نشدم دیجاو ياز رفتارها يزیو مهران رو به رو شدم چ دیدوباره با جاو یوقت

.یهم بود و از دست من شاک يتو يبدجور

 يفکر کنه وا يطور نیکنه من هنوز با پدرام رابطه دارم؟ هنوز خواهرشو نشناخته؟ اون که ا یفکر م یعنیکنه؟  یفکر م یخودش چ شیپ"

"!دیبه حال جاو

.و مهران با من تنها شد رونیکرد و رفت ب یزود خداحافظ یلیخ دیجاو

!خب، منتظرم -

؟یمنتظر چ -

؟يبد حیتوض يخوا ینم -

به هم زدن آرامش من؟ ایتبرئه خودش  ه؟یکار چ نیکه منظورش از ا دمیهم نفهمخودم ! یاز دوستت بپرس دیبا گهید نویا -

؟یچ یعنی -

 دیشا. و خوندم گفتم وردمیطاقت ن یخواستم نامه رو نخونم، ول. نامه آورد هیهمراه  کیپ هیتابلو رو  نیصبح ا. دونم یباور کن خودمم نم -

.اوردمیسر در ن يزیبا خوندن نامه هم چ یکارش معلوم بشه، ول لیدل

کو نامه؟ -

.انداختم دور -
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مهشاد؟ -

.قتهیحق نیهمش ع ؟يندار نانیبهم اطم ه؟یچ -

.سطل زباله اتاقم را برداشتم و به طرفش گرفتم تیاتاقم را باز کردم و با عصبان در

.جاس نیا ناهاش،یا -

پرت کرد  تیبعد هم نامه را با عصبان. شد یتر هم م قیعم شده بود و هر لحظه قیخطوط صورتش عم. نامه را برداشت و بازش کرد مهران

.و به سمت در رفت نیزم يرو

:و گفتم دمیطرفش دو به

برسه  دیاگه به گوش جاو. راه ننداز يزیآبرور. یچیبهش ندارم، ه یحس چیباور کن ه. ارزششو نداره ؟یچه کار کن يخوا یم. صبر کن -

.شهیبد م یلیخ

د؟ینفهم يفکر کرد -

:چشانم جمع شد و با بغض گفتم يتو اشک

؟یچ -

.شد ریسراز میولو شدم و اشک ها نیزم يرو. سست شده بود و طاقت وزنم را نداشت زانوهانم

؟یکن یم هیحاال چرا گر -

.رو به راه شده بود نمونیب زیکنم؟ تازه همه چ یتونم راحت زندگ یچرا نم -

.زنم یباهاش حرف م -

!رفت نیهم از باعتمادش ب ده؟یچه فا -

.را با او قسمت کردم میغم ها شهیآغوشش گرفت و من مثل هم يآرام من را تو مهران

.برداشت و به سمت در رفت نیزم يآمدم و مهران نامه را از رو رونیکه گذشت از تو آغوشش ب یکم

؟يریکجا م -

.و بعدشم پدرام دیجاو شیپ -

کنه؟ یباور م -

.اوردیبه روتم ن یحت. از منه شتریه تو بچرا نکنه؟ اون اعتمادش ب -

.تابلو افتادم ادیکردم و به  دایآرامش پ یحرف مهران کم نیا با

.صبر کن -

شده؟ یچ گهید -

.با خودت ببر نمیا -

:زد و از دستم گرفت و گفت يلبخند

.حتما -
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***

و  ادیخواست بره و ب یزار من م افهیق نیخونه نبود، وگرنه با ا خوبه مامان". به من بدهد دلم بدجور آشوب بود يخبر کیمهران برود و  تا

"!منو باز خواست کنه یه

.رفتم یزنگ تلفن به خودم آمدم و به سمت گوش يصدا با

؟یخانم یسالم، خوب -

.بود دیجاو. ارمیخواستم بال درب یم یخوش حال از

؟یهست یاز دستم عصبان. خوبم -

.کم هی -

.قلبم تند شد ضربان

هم هزار تا فکر بد اومد تو سر من و  يشد تیکارت هم خودت اذ نیبا ا. رو زیهمه چ يکرد یم فیهمون لحظه تعر ؟يکرد میچرا قا -

.جولون داد

.خودش خواست کمکم کنه الیمهرانم به خ. بگم یدونستم چ ینم. بود دهیبسته رس نیهمون موقع به دستم ا د،یببخش -

مطمئن باش . ادینم شیکدورت پ نمونیوقت ب چیه يجور نیبذار، ا ونیاول با خودم در م فتهیکه م یهر اتفاق .یتکرار نکن گهیخوام د یم -

.شهیحل م زایچ یلیبا حرف خ

.کردم یبچگ. درست بود حرفش

؟یساکت -

.دمیدارم گوش م -

 زیو همه چ یخوام دوباره غش کن ینم. یباشخوام تا اون روز شاداب  یم مونه،یعروس گهیچند روز د. يخواد غصه بخور ینم گهیبسه، د -

.یرو به هم بزن

:صورتم را پر کرد و با حرص گفتم یاخم مانینامزد ادی با

د؟یجاو -

.را گذاشت یکرد و گوش یخداحافظ عیخنده اش گوشم را نوازش داد و بعد سر يصدا

***

هر . خوب است یلیخ مانیمن پسرم را در آغوش دارم زندگگذشته و  مانیحاال سه سال از روز عروس. گذرد یزود م زیهمه چ چقدر

.میکن یرا روز به روز محکم تر م مانیزندگ يو اعتماد به هم رشته ها نانیو با اطم میآمده به کمک هم حلش کرد شیکه پ یمشکل
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