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 اول فصل

 

 :هال نشسته بودن يتو هيقامدم ب رونياز اتاق ب تيشده با عصبان يپات يكتابخونه ام قاط دميمعمول د طبق

 :فرهاد از جاش بلند شد  زيرو بهم نر زايچ هيبق يزن ياگرم دست م اي...من دست نزن  ليبابا صد بار گفتم به وسا يا

 چاره؟؟يگردن من ب يتا بنداز يگرد يتو اتاقت م راديا هيدنبال  يوسواس هيادما نيچقدر مثل ا...كن بس

 داديدرومده بود و داد و ب فتيتو بودم ج ياگه من جا ؟؟حاالينكن يسر خود كار يتونينم ؟؟يرياجازه بگ يستيتو بلد ن نميب

 !!ها ينداختيراه م

 ..يو اصال شلوغش نكرد يكن يمراعات م يليتو خ نكهينه ا حاال

بابا روز  يا نيديم ريبهم گ يسر هر چ نيستيبچه كه ن...ديتمومش كن:گفت  يبلند يبا صدا بايو تقر ديحرفمون پر ونيم بابا

 چه وضعشه؟؟ نيش اخه ا يبه روز اخالقتون گند تر م

 .شهيتا دونه از كتابات رو برداره؟خورده كه نم 2 شهيم يحاال مگه چ:معمول طرف فرهاد و گرفت  طبق

 يعود كرده بود و كالفه بود از چشماش مشخص بود كه حال خوب گرنشيچون از صبح دوباره م يعصب يساكت بود ول مامان

 كنن؟يساله رفتار م 4، 3 يبچه ها نيخورد كه چرا دختر و پسرش هنوز ع يكرد البد افسوس م ياره فقط نگاهمون مند

شبم كه مامان و بابا اروم  هيحاال .شد يدعواش م يكيبا اون  يكي ديبود باالخره هر شب با يخونه ما عاد يدعوا ها تو نطوريا

 .ميكرده بود لهيبودن منو فرهاد بهم پ

 .اشتباه بابا به اتاقم برگردم يمجبور بودم به خاطر داور شهيهم مثل

شه من و  يچرا نم ميخانواده دور هم جمع باش هي نيشب هم شده ما ع هي يشه حت يكردم كه چرا نم ياوقات فكر م يگاه

 ايكنن  يم يزندگ يرطو نيهم هم هيواقعا بق يعني...ها تموم بشه يمسخره باز نيقراره ا يك.ميبش يميبا هم صم يفرهاد كم

 م؟؟يزاديكه دور از ادم ميفقط ما هست

 يكه دلم گرفته بود و ناراحت بودم نشستم پا يمثل هر وقت.ديبعد سر و صدا ها خواب يبودم به اتاقم اومدم و لحظات كالفه
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كم  گهيبش بود دشب و خوندن مطال يرفتن به وبالگ صدا كرديكه ارومم م يزيمن بود تنها چ ي شهيكار هم نيا وتريكامپ

از اون  يداشت كه هر قلم يخاص ينوشته ها جادو نيبه نظر من ا.نميرو بب البمط نيا ي سندهيشد كه نو يكم داشت ارزوم م

داشتم بار ها و بار ها دلم خواسته بود كه اون رو بشناسم و باهاش اشنا  سندهيخاص با نو تيميحس صم هي.بهرهمند نبود

 .بشم

 بيحس عج هي يخنده دار باشه ول ديكردم شا يم دايپ يكردم با خوندن مطالبش ارامش خاص يم يوقت هم كه قاط هر

 .كرده بودم دايناشناس پ ي سندهينسبت به نو

من شدن  اليخ يهم ب هيو بق دهيمامان به خاطر سر دردش زود خواب دميشام صدا نكرد فهم يمن رو واسه  يشب كس اون

 .تمبه غذا نداش ياديز ليالبته منم م

 نكهيمن با ا.سميداشتم الاقل بتونم حرف دلم رو واسه خودمم كه شده بنو يقلم نيكردم كه منم همچن يارزو م شهيهم

 .رسم يوقت به ارزوم نم چيكه عاقبت هم ه دونستميو ساده داشتم و م يمعمول يقلم يبودم ول اتيدانشجو سال دوم ادب

خواب  يو برا دميدست از خوندن كش يباطن ليرغم م ياشتم پس علكالس د 8شب گذشته بود و من صبح ساعت  مهين از

 .اماده شدم

 ؟يخواب موند هيچ يكرد ريد ؟يچطور: بود  يقبل اومد سر كوچه دختر با نمك يمثل روز ها هيسا

 .دميخواب ريد:  دميكش يا ازهيخم

 ناشناس؟ ي سندهينو ينوشته ها يپا يبازم نشسته بود: زد  يچشمك

 .هيبرام عادت شده سا گهيد نيا اره

 هان؟ يگرد يم يتوش دنبال چ ؟يخوا يم ينوشته ها چ نيعسل تو از جون ا: پشتم  زد

به قول تو ناشناس برام عادت شده  ي سندهينو نيا يخوندن نوشته ها...هيسا دونميخودمم نم: و سردرگم جواب دادم  جيگ

 .ستينوشته هاش ن ياسمش هم تو يوقت حت چيهست ه يزيچ هي يشناسمش ول يكنم سالهاست م يكه فكر م يطور

 ...خوب نباشه:  ديخند

كه كم  يزد طور يم زحرفير هي هيسا ميو تا برس ميشد نيسوار ماش.بود دهيفا يگفتم ب يهم م يكردم چون هر چ سكوت
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اوقات با  ياما گاه بود و من بعد از ورود به دانشكده باهاش اشنا شده بودم يخوب يليدختر خ هيسا.شدم يكم داشتم كالفه م

من خبر داشت و  يزندگ كيو پ كيگوش شنوا كه از همه ج هيبود  يخوبسنگ صبور  ياورد و ل يكفر منو در م يپر حرف

 اوردهيكه خواهر نداشتم و از برادر هم شانس ن يكيمن .خواهر خوب بود هي نيدرست برام ع.كرد يوقت سرزنشم نم چيه

 .مينداشت يا گهياز دعوا كردن با هم كار د ريبود و غسرش به كار خودش  شهيبودم اون هم

خواهر بزرگ تر از خودش داشت كه ازدواج كرده بود و  هي هيسا.بود يمن نعمت بزرگ يبرا هيهم بودن با سا نيخاطر هم به

 .فوت كرده بود بود يده سال بايتقر هيپدر سا اديباهاش كنار ب تونستينم هيسا يكه از پدر هم مهربون تر بود ول يناپدر هي

 يعسل چقدر مشكوك شد يوا: نگاهم كرد  دميكش ياه ارياخت يبود ب ديبود و همه سپ دهيبرف بار ميديبعد رس قهيدق 45

 !دختر

سرد  يليخورد و همه رفته بودن داخل ساختمان اخه هوا خ يبه چشم نم يكس اطيح ينگفتم و قدمهام رو تند كردم تو يچيه

 .بود

 كالس بودن يتو ينفر 8،  7الس و درس و نداشتم حال و حوصله ك اصال

قراره قطع بشه ؟ اون موقع  يبرف وامونده ك نيفهمم ا يمن نم: از بچه ها هم بودن ستاره گفت  گهيتا د 2 ميرفت يبخار كنار

 !چه خبره  نيخبرا ها نبود حاال بب نيبرف بباره از ا ميخواست يو م ميكه بچه بود

 ريكه تاخ ياز بچه ها تازه وارد كالس شد اونم سر كالس استاد يكيگذشته بود كه  يساعت ميكالس شروع شد ن 8 راس

 رهنمون االن وقت اومدنه ؟ ياقا:كرد  يبه ساعتش نگاه.محض يانضباط يب يعنيداشتن 

بود  يكه باهاش همكالس بودم بار اول يمدت يشناختمش و ط يبود كه م يشاگرد نيشه گفت بهتر يبود م ختهيبهم ر يحساب

 .خوام استاد يمعذرت م: اومده  ريبا تاخ دميديكه م

خوب  يليدرسش خ.ميبد ريگ گهيتا به همد ميشد انگار دنبال بهانه بود يبا هم بحثمون م ادياومد و ز يخوشم نم چيه ازش

 زيچ چيكس و ه چيكرد انگار ه يبرخورد م يجور خاص هي ديرس يبه نظر م يشاگرد اول شده بود ادم متفاوت شيبود و ترم پ

 يبد يظاهرا وضع مال نكهيبود و هم ا افهيشدن چون هم خوش ق يم چشيكه پاپ ييكم نبودن دخترا.نداشت تيبراش اهم

ادم خون گرم و  يليبا هم بودن بر عكس اون دوستش خ شهيداشت كه هم يدوست هي ذاشتيكس محل نم چينداشت اما به ه
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 .بهره بود يكه اون داشت دوستش ازش ب يجذبه ا يود ولبود شوخ بودنش زبانزد همه ب يخوش برخورد

 فيكه تشر ريرهنمون د ياقا: كرد  يقاط يبود كه استاد حساب ختهياونروز انقدر بهم ر.احسان بود احسان رهنمون اسمش

 ؟ نياالن هم كه حواستون پرته خوب اصال چرا اومد نياورد

 .ستيخوب ن اديحالم ز...خوام استاد يمعذرت م: شد  بلند

من اونروز .بود كه از كالس خارج شد ينفر نيبعد كه كالس تموم شد شهاب دوستش اول قهيچند دق.رفت رونيكالس ب از

نشستن  يساعت بعد احسان و شهاب به كالس برگشتن شهاب هم ناراحت بود گوشه ا.حرف زدن نداشتم يحوصله  يحت

خارج شده بود  يماد يايزد اما احسان انگار از دن يم فاش حرباه واشي واشيبود و شهاب داشت  رهيخ ياحسان به گوشه ا

 ؟ييدوتا نيچته ؟ چرا تو نخ ا:  ميزد به پهلو هيسا

 !دو تا چشونه  نيبدونم ا خواميم!  ناميمن كجا تو نخ ا! د ايازشون خوشم م يليخ نكهينه ا.... وا

 .بابا به ما چه مربوطه  اليخ يب: خاص خودش گفت  يلودگ با

سر به سرش  خواستيازش تنفر داشتم و دلم م يكيساله كه من  30جوان حدودا  هياستاد زبان بود  يبهرورز استاد

به تمام معنا بود از  دهيادم تازه به دوران رس هيبرگشته بود از نظر من كه  سياز انگل يزبان داشت و به تازگ يدكترا.نباشه

گرفت سر كالسش فقط چشمم به ساعت بود كه زمان  يمحركاتش از همه و همه حرصم  دنشيحرف زدنش لباس پوش

 ينم رونشوياز كالس ب اي داديكرده بود و به هر عنوان بهشون نمر نم ديكل ياز سرا هم بدجور يزودتر بگذره به چند نفر

 و حسانا.اونش با خداست دونميحاال راست و دروغش رو نم ستين يگفتن ادم درست ينداشت م يبه دخترا كار يكرد ول

تند تند  ميتخته بود و ما هم داشت يپا يبهروز.چشون شده نايكنجكاو شده بودم ا.نشستن يجلو م يها فيشهاب معموال رد

 دييبفرما ستين ديكالس براتون مف ديكن يرهنمون اگه فكر م ياقا:گفت  يبلند يمرتبه با صدا هي ميداشت يجزوه بر م

 معلومه حواستون كجاست ؟ چيه.رونيب

و معموال  ميناگفته نمونه كه ما اونروز امتحان ربان داشت.خدا فقط امروز رو به راه نبود يا دلم براش سوخت بنده چر دونمينم

 نيتر نييامروز پا ديجناب رهنمون بهتره بدون: گفت  يبهروز داديكرد و برگه ها رو م يم حيهمون ساع برگه ها رو تصح

 .كالس متعلق به شما بود ينمره 
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 :شد كه بلند شدم و گفتم  يچ دونميرفت نم رونيب تيبا عصبان يفبدون حر احسان

از همه به  شتريحواسشون ب ايگرفتن  يكالس رو م ينمره  نيرهنمون باالتر يكه اقا يچرا تا زمان يها ول ديببخش....استاد

 عايپرت بود شما سر كم گرفتن و حواسشون يبار كه نمره  هيشد  يحاال چ نيگفت ينم يچيوقت ه چيكالس شما بود شما ه

 ؟ دياعتراض كرد

چه  نيخانم مهتاش ا: سرخ شده بود  يكردن بهروز يهمه داشتن نگاهم م بايكه زده بودم جا خوردم تقر ياز حرف خودم

 ؟ هيرفتار

رو هم بگم كه قصد جسارت  نيزده باشم استاد و ا يمنطق ريكنم حرف غ يفكر نم: حق به جانب جواب دادم  يحالت با

 .نداشتم

 .ديداشته باش فيشما لطفا تشر: گفت  يخورد و بهروز زنگ

 .نبودم مونيپش چيكه كرده بودم ه يمن از كار يگذاشت ول يدهن به دهن نم يبا بهروز يكس اصوال

 .يگند زد...خاك بر سرت نكنم: لب گفت  ريز هيسا

 دييبفرما:  ستادميا يابل بهروزمق.كرد و زود رفت يشد شهاب با تعجب نگاهم م يكردم سبك شدم كالس خال يم حس

 .استاد

ازتون خوشم ...شد كه جواب منو بده دايهم پ يباالخره كس...خوبه يليخ....خوبه: جلوتر امد  يبودم كم زارينگاه كردنش ب از

 ن؟يزن يم نهيبدونم چرا سنگ رهنمون رو به س خواديدلم م يول...اومد خانم مهتاش

 .كه از حقش دفاع كنم دونميخودم م ي فهيفقط وظ يالسهمك هيبه عنوان : محكم گفتم  يليخ

 .كه از حقش دفاع كنم دونميخودم م ي فهيفقط وظ يهمكالس هيبه عنوان : محكم گفتم  يليخ

 :شد كه بلند شدم و گفتم  يچ دونميرفت نم رونيب تيبا عصبان يبدون حرف احسان

از همه به  شتريحواسشون ب ايگرفتن  يكالس رو م ينمره  نيتررهنمون باال يكه اقا يچرا تا زمان يها ول ديببخش....استاد

 عايكم گرفتن و حواسشون پرت بود شما سر يبار كه نمره  هيشد  يحاال چ نيگفت ينم يچيوقت ه چيكالس شما بود شما ه

 ؟ دياعتراض كرد
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چه  نيخانم مهتاش ا: بود  سرخ شده يكردن بهروز يهمه داشتن نگاهم م بايكه زده بودم جا خوردم تقر ياز حرف خودم

 ؟ هيرفتار

رو هم بگم كه قصد جسارت  نيزده باشم استاد و ا يمنطق ريكنم حرف غ يفكر نم: حق به جانب جواب دادم  يحالت با

 .نداشتم

 .ديداشته باش فيشما لطفا تشر: گفت  يخورد و بهروز زنگ

 .نبودم مونيپش چيكرده بودم هكه  يمن از كار يگذاشت ول يدهن به دهن نم يبا بهروز يكس اصوال

 .يگند زد...خاك بر سرت نكنم: لب گفت  ريز هيسا

 دييبفرما:  ستادميا يمقابل بهروز.كرد و زود رفت يشد شهاب با تعجب نگاهم م يكردم سبك شدم كالس خال يم حس

 .استاد

ازتون خوشم ...شد كه جواب منو بده دايپهم  يباالخره كس...خوبه يليخ....خوبه: جلوتر امد  يبودم كم زارينگاه كردنش ب از

 ن؟يزن يم نهيبدونم چرا سنگ رهنمون رو به س خواديدلم م يول...اومد خانم مهتاش

 .كه از حقش دفاع كنم دونميخودم م ي فهيفقط وظ يهمكالس هيبه عنوان : محكم گفتم  يليخ

 تونه؟؟ي؟؟ مگه خودش نم دياز حقش دفاع كن...چه جالب: زد  يپوزخند

 يرفتار شما ب يول...هم گفتم كه قصذ جسارت نداشتم كباري نيديجلوه م دهيچيفهمم شما چرا انقدر مسئله رو پ ينم من

 .بود استاد يانصاف

هان؟به تو  يكن يكه واسه خودت دردسر درست م يضيدختر مگه مر: منتظرم بود  هيسا.رونيگفتم و اومدم از كالس ب نويا

 ؟؟يمردم ليكنه؟؟ مگه وك يكار م يچه كه چ

 .هيشروع نكن ها سا گهيد تو

كنم  يازت خواهش م هيسا:  ستادميزد ا يحرف م يرفت و ه يمغزم راه م يداركوب وار رو هيسا ديبار يهنوز داشت م برف

 .برم ادهيپ خواميمن م.تنها برو خونه

 .ها يخور يهوا ؟؟ سرما م نيا يتو ؟؟يشد خل
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 !قدم بزنم تو برو خوب خواميم

 .خداحافظ... لتهيباشه هر طور م: داد تكون  يسر

 ؟ي؟ ازم دلخور شد هيسا: كه بازوش رو گرفتم  ابونيبره اون طرف خ برگشت

 .برو...نه: بودم ناراحت شده  دهيفهم

 .ستميرو به راه ن اديامروز ز يخوام ول يمعذرت م:  دمشيبوس

 .مواظب خودت باش..نگفتم  يزيمنم كه چ: زد  يلبخند

به خونه برسم خونه كه چه عرض كنم بهتره بگم  ريخواست د يزدم دلم م يتوجه به اطرافم داشتم قدم م يبود ب 12 كينزد

 .جنگ دونيم

برام نداشت با استادم بحث كرده بودم درسته كه از  يتياهم نيكه كوچكتر يبه خاطر كس يواسه چ دونستمينم هنوز

 يوا...وفتميترم ب نيبهم نمره نده و ا يداشت كه بهرورز ادياحتمال ز يرهنمون بهانه بود ول يو فقط اقا اومديبدم م يبهرورز

 .ختير ينه فكرش هم اعصابم رو به م

 : ميسردرد مامان هنوز خوب نشده بود نهار هم نداشت.دميرس شهيتر از هم ريد

 ! سالم

 يكرد ريد سالم

 .اومدم ادهيپ

 .درست كن بخور زيچ هي

 .ندارم ليم من

از فرط  دميپتو خز ريتخت ولو شدم و ز يزدم سرما خورده باشم رو يكرد حدس م يم بدنم درد مبه اتاقم اومد ميمستق

كرد مامان به اتاق  يتمام بدنم درد م.ديشدم گلو درد و تب شد داريب يبهتره بگم با چه وضع يزود خوابم برد ول يخستگ

 ؟يداريب:اومد 

 .بله : گرفته جواب داد م  ييصدا با
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حاضر  گهيساعت د هيبابات هم زنگ زد گفت تا  ستيعمه خانم حالش خوب ن:  ديرس يبه نظر م ختهيهم ركرده بود و ب اخم

 .حال من خودم وضعم از عمه ملوك بدتره نيحوصله شون رو ندارم ها هم چيه...كرمان ميريم.باشم

 ن؟يگرد يبر م يك

 .ن با خداستها من از كجا بدونم ؟ رفتنمون با خودمونه برگشتمو يزن يحرف ها م چه

به  نيباشه بر: سال سن داشت  90 دميشا 85بزرگ خاندان مهتاش بود حدود  يبزرگ بابام و به عبارت يملوك عمه  عمه

 .سالمت

 .يبابا تو هم كه انگار سرما خورد يا

 .خوبم ستين مهم

 .گرسنه س اديفرهاد م.بپزم يزيبكن فرصت نشد چ يفكر هيواسه شام  عسل

بعد اونا اره افتادن  قهيبابا اومد و چند دق.من نهار هم نخوردم يكه حت ستيفرهاد ادمه؟اصال به فكر نفقط : دلم گفتم  يتو

داشتم به خودم بد و  ستميسرپا با تونستمينم يكردم ضعف دارم و حت يتب داشتم و احساس م يدرجه ا 2بود  6ساعت 

 .خونه رگشتمب ادهيكردم و پ تيگفتم كه چرا خر يم راهيب

كردم اگه ده سال هم  يم يكردم اگه نباشه من چقدر راحت زندگ يفكر م شهيفرهاد رو نداشتم هم يل و حوصله حا اصال

 .شه يدلم براش تنگ نم نمشينب

اروم تز بشم دفتر خاطراتم رو  نكهيا ينداشتم اما برا يكه حال خوب نيبود كه دلم بدجور گرفته بود با ا يياون روزا از

ذاشتم  يوقت دم دست نم چيدفتر رو نخونده بود قفلش رو را هم ه نيا چكسيتن كردم تا به حال هبرداشتم و شروع به نوش

 مهين شهيكه بخوام هم ستمين يزد من در كل ادم ينشست به حام زار م يم وندخ يدفتر رو م نيا يخودم بود اگر كس شيو پ

افتاد مثال مامانم  يمن م ريكارش گ يكس نكهير اشد مگ يخونه احساس نم ياما واقعا حضور من تو نميرو بب وانيل يخال

وقت كارام به  چيه.كردم يم يفرهاد رو ماست مال يها يگند مال ديبا ايافتاده داشت  يبابا دكمه  اي ميبود و غذا نداشت ورنيب

چشمام  تونستميشام رو بدم از زور سردرد نم بيبلند شدم برم ترت زميم يدفتر رو بعد از نوشتن گذاشتم رو.امد يحساب نم

 شهيزنگ در بلند شد فرهاد بود مثل هم يدراز بكشم صدا يشام فرهاد رو دادم و تا اومدم كم بيرو باز كنم به هر حال ترت
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 ؟ نينطوريهمه برادر ها ا يعنيكردم  يخودم فكر م شيو من به اتاقم برگشتم پ ميتوجه از كنار هم گذشت يو ب ردس

 شام حاضره ؟:  ديرسپ يبلند يبعد با صدا قهيدق چند

 ؟يديچرا جواب نم: به اتافم امد  ومديدر ن صدام

 .حاضره بكش بخور اره

 .دستپختت نيبا ا ياخه ؟ گمد زد هيچ نيا:  دميشن يغر زدنش رو م يصدا

 ينطوريحالم براش غذا اماده كردم اونوقت اون ا نيمن پا شدم با ا.دلم گرفت يول رهيبگ راديمن ا يداشت از اشپز عادت

 ؟ داديجواب م

 يپخت هيچ نيا نمياخه بب: به اتاق اومد  تيبعد با عصبان قهيشد چند دق ريرغم تالشم اشكم سراز يبغضم گرفت و عل ارياخت يب

 .دهيقلم كار رو به تو م هي نيچرا مامان ا فهممي؟ نم

 ؟يچرا ولو شد: كردم جلو اومد  سكوت

 .شد نبودم يم يچ: رو بستم  چشمام

 ياروم تر يچون از دست تو دستپختت راحت بودم و احتماال زندگ ومديمن كه بدم نم: با تمسخر گفت  زد و يپوزخند

 .داشتم

 .با بودنم ناراحتت كنم خوامينم: ام گرفته بود بلند شدم  هيچه مرگم شده بور گر دونمينم

خواست كه از اونجا  يفقط دلم م رو برداشتم اون لحظه يگوش ديلرز يزد صدام م ينم يحرف يكرد ول ينگاهم م ينطوريهم

رو برداشت  يخاله ام رو گرفتم سامان پسر خاله ام گوش ياز خونه شماره تلفن خونه  ريبه غ ييهر جا يكجا ول دونميبرم نم

 ؟يبسالم سامان خو:بغضم رو قورت داد مو گفتم 

 چه خبر؟ ؟يچطور....زيعز يبه دختر خاله  به

 .يسالمت

 صدات گرفته ؟ چرا

 خاله هست ؟ نميبب... ستين يمهم زيچ چيه
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 ؟يداشت يچطور؟كار....عسل جان نه

 ن؟يخوايمهمون نم نميخوام بب يم اره

 .ايب.شه يخوشحال م ادي؟ خاله ب ميخواينم چرا

 .وفتمياالن راه م باشه

 .ميمنتظر

 .؟ خوب به سالمت يشد يرفتن...ا: كردم فرهاد گفت  قطع

 نيخودم بودن و ا يخاله ام همشه با من مهربونتر از خانواده  يكردم كه خانواده  يبكشم داشتم فكر م غيج خواستيم دلم

 ....فيح يگشتم ول يروشن از خانواده ام م ينقطه  هيافكارم دنبال  نيب.داديعذابم م شتريب

 .ينيروز جواب كارت رو بب هيفرهاد منتظر باش كه : رفتن نگاهش كردم  موقع

 يرفتار ها برام عاد نيكردم كه ا ياشتباه فكر م.نكرد منو برسونه شنهاديپ ستيحالم خوب ن ديد نكهيبا ا يحت. نگفت  يچيه

 .شده و من وپوستم كلفت شده

 .يخوش اومد...به به سالم: بود  ستادهيچارچوب در ا ريو باال رفتم سامان ز دميساعت بعد رس مين

 .مزاحم شدم ديببخش....سالم سامان: ام حالتش عوض شد گفتم  افهيق دنيد با

 ؟ ستيحالت خوب ن نميبب يدختر ؟ خوشحالمون كرد هيچه حرف نيا: در كنار رفت  يجلو از

 ؟ ستيخاله ن...چرا خولم: زدم  يزورك يلبخند

 .بشه داشيپ ديبا گهيد: ساعت نگاه كرد  به

خوبن ؟ فرهاد  نايا چه خبر ؟ خاله: اومد مقابلم نشست  ختير يمبل نسشتم چا يلباسم رو عوض كنم رو نكهيا بدون

 خوبه؟؟

 .من اگه نباشم اونا همه خوبن: زدم  يپوزخند

 ؟ هيمنظورت چ: انداخت  يشونيبه پ ينيچ

ساله  19.كردن وونهيمنو د نايا.بخدا خسته شدم سامان: شم اشكهام ربراه افتادن  يباهاش حرف بزنم و خال خواستيم دلم
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ازم ناراحت نشه كه فرهاد  يساله كه اسه رفتم اسه اومدم كه كس 19رم ؟ دا تياخه مگه من چقدر ظرف كنميكه دارم تحمل م

كنن  يباهام رفتار م يجور هي كنهينم يبود و نبودم فرق.مونميسگ نگهبان م نيما من ع يخونه  يتو.خان بهشون بد نگذره

شه اگه بگم فرهاد چقدر  يباورت نم.كردن داميو از سر راه پ ستميكنه من عضو اون خانواده ن يندونه فكر م يكه هر ك

هفته نرم  هيباشه وگرنه اگه  نم ريوجود داره كه كارشون گ يافته غسل يم ادشونيبه  يفقط وقت اميدارم م ديخوشحال شد د

وسط گناه  نياخه به من چه كه مامان و بابام پسر دوست دارن؟ا...خبر مرگش مرده ايپرسه غسل زنده ست  ينم يخونه كس

 يكس ككشم نم چيخونه اگر من پر پر بشم ه يام تو بهيبخدا انگار كه من غر....اميب ايودم نخواستم به دن؟ من كه خ هيمن چ

 يداشتن م نايدرسته ؟؟ بعد از ظهر مامان ا نياخ تو بگو ا...شن يبا خبر م ليبره كل افام جياگه فرهاد سرش گ ثالگزه اما م

من ظهر اومدم  ياون وقت وقت.گرسنه ست  اديكر شام باش فرهاد مبه ف گهيها م ستيحالم خوب ن ديرفتن كرمان خودش د

 هي نيكنم ع ياحساس م...كنم كاريچ ديبا دونمينم...لجم گرفته امانس...درست كن زيچ هيخودت  گهيمامان م مينهار نداشت

 .خورمينم يكار جيكه به درد ه مونميم تيخاص يموجود ب

؟ من  دهيم ياخه كارشون چه معن ختي؟؟ واقعا اعصابم بهم ر ينگفته بود يزي چعسل چرا تا حاال: فكر  يرفته بود تو سامان

 .نكن اروم باش هيگر...دم يبهت حق م

 يدلم برات تنگ م يگياخه نم يبه ما زد يچه عجب عسل جان سر: خوشحال شد  يتعجب كرد ول دنميبا د ديالهام رس خاله

 شه ؟

داد  حيسامان هم مختصر توض هيخواست زودتر بفهمه ماجرا چ يكرد و م يگاه مرو ندارم به سامان ن شهيبود حال هم دهيفهم

 .يعسل تو كه هنوز لباست رو هم عوض نكرد:  ديو خاله پرس

تو ..خاله: به اصفحان رفته بودند يزندگ يكه ازدواج كرده بود و برا ميدختر خاله ام رفت دهيشدم و با هم به طرف اتاق سپ بلند

 .حم شدممزا ديرو خدا ببخش

 .ميشيمنو سامان و محمود خوشحال م يباش نجايكه ا يتو تا هر وقت زمي؟ عز هيچه حرف نيجون ا عسل

 عمو محمد كجاست ؟ يراست

 .استراحت كن يتو هم كم...مونه يم يچهار ، پنج روز هيامروز صبح رفته  نايشمال سراغ زم رفته
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 .افانص يفرهاد ب يا...يتبم كه دار: دست زد  ميشونيپ به

صحبت خاله و سامان رو به طور  يصدا.هم تنگ شده بود دهيدلم واسه سپ.دميتخت دراز كش يو من رو رونيرفت ب خاله

 .داشت يروانشناس سانسيسالش بود و فوق ل 29سامان .دميشن ينامفهوم م

بود  دهيهنوز نرس هيسا.دادم برم سر كالس حيخونه نبودم و ترج يخاله تو يبهتر شده بودم و بر خالف اصرار ها يكم صبح

رفتم كه احسان صدام زد چهره اش  يكالس م يبودن داشتم به انتها ومدهيها ن يليوارد كالس شدم و سالم كردم هنوز خ

 .اشخانم مهت: بود  دهيخسته بود و انگار شب نخواب

واقعا حقم  ديشا...كرد فيعررو ت زيشهاب برام همه چ...الزم به اون كار نبود روزيبه نظر من د: و خشك گفت  يجد يليخ

 .ديازم نكن جايب يطرفدار گهيد ديشما هم لطف كن....بود

 ...نكردم يمن از شما طرفدار: لحن حرف زدنش تا حد مرگ بدم اومد  از

 يرو م يباشم كه جواب استاد بهروز ينفر نيبتونم اول نكهيا يبرا نيشد يشما بهانه ا: حرف رو زدم  نيچرا ا دونمينم

 .نيهم...دم

 يعصب.ومديحالم رو گرفته بود حاال دو برابر ازش بدم م ياول صبح نيهم. بچه ها رفتم شيبزنه و پ يمنتظر نشدم حرف گهيد

 ؟يكرد يقاط يشده اول صبح يچ...سالم:  ديرس هيبودم سا

 .رميگ يرهنمون رو م نيحال ا يروز هيباالخره : كه فقط خودش بشنوه گفتم  يطور اهسته

 .يكرد يم يطرفدار روزيتو كه تا د ؟يچ يعني:  گشاد شد چشاش

 .كردم يغلط م من

 .يكه سرما خورد ميبنيم: كنارم  نشست

 .چه جورشم!  اره

 .ميجناب رهنمون بچرخ تا بچرخ: گفتم  واشيجلو نگاه كردم و  به

 !بابا عسل ولش كن يا

 دوم فصل
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داده بود و  هيتك نيبه ماش ابونيجب خشكم زد فرهاد اونور خكه از تع مياومد يم رونيداشتم از دانشكده ب شهيمثل هم ظهر

 داره؟ كاريچ نجايا نيا: نگاه كردم  هيتكون داد به سا يدست دنميبا د

 .اومده دنبالت خوب

 .كنه يكارا نم نياز ا نيهست ا يزيچ هي حتما

 .سالم: بودم  نيسر سنگ ابونيرفتم اون طرف خ.قبول نكرد اديچقدر اصرار كردم باهامون ب هر

 .سوار شو...به سالم عس خانم گل به

 .نايخاله ا يرم خونه  يم

 .سوار شو فعال

 ؟يچرا اومد: م ديافتاد پرس براه

 روز با خواهرم ناهار بخورم؟ هيداره اگر بخوام  ياشكال

 .دهيكارا بع نياز طرف تو ا يكه نداره ول ياشكال

 .ميبعد نهار بخور ميجا صحبت كن هي مياول بر عسل

اصوال اونقدر با هم دعوا و جر و بحث  ميتا حاال با هم حرف زده باش ادينم ادميحالت خوبه ؟؟ من  يمطمئن: زدم  يزخندپو

 .رفته ادمونيكه حرف زدن  ميكرد

قبل تر به من  يليخ يبه سامان گفت شبيرو كه د ييكاش حرفا يعسل ا: نگه داشت و نگاهم كرد اهسته گفت  يفرع هي يتو

 .يگفته بود

 اره ؟ نجايا يايپس سامان گفت ب يستيكارا بلد ن نيمن كه گفتم تو از ا: دست سامان ناراحت شدم  از

عذاب  يبدجور شبيغسل ؟ د يدونيم.از همه از من شتريو ب يو ناراحت بود ريفقط بهم گفت كه تو چقدر از همه دلگ اون

ازم بدت  يعسل تو حق دار....از خودم بدم اومد يودوقت چقدر تنها ب نهمهيكردم تو ا يفكر م يوقت.وجدان گرفته بودم
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حداقل  ياگر من وبه عنوان برادرت قبول ندار خوادياما دلم م....اما....ينبخشمن رو  يحق دار....اديازم بدت ب يحق درا...اديب

ال برادرت كه سهله تا حا....دم جبران كنم يبهت قول م.مياز هم دور باش نياز ا شتريدوست روم حساب كن و نذار ب هيمثل 

 .هم برات نبودم يخوب يهم خونه 

 .كرد ال اقل مامان وبابا دوستم داشتن يشدم اوضاع فرق م ياگه من پسر م ديشا فرهاد

 .بخشم يوقت خودم رو نم چيعسل من ه...عسل اخ

تو از رفتنم چقدر  دميكه د يعمرم دلم گرفته بود وقت يتو ياز هر موقع شتريب شبيفرهاد د: راه گلوم رو بسته بود  بغض

 .نداشته باشه يبرگشتن گهيرفتنم د خواستياون لحظه دلم م يخوشحال شد

 ؟يفراموش كن يتوني؟ م عسل

 .تونميفراموش كنه ؟ اگرم بخوام نم نجايتمام عمرش رو تا به ا تونهينظرت ادم م به

 .ميبهت بد كرد يليهم من هم مامان ، بابا خ...عسل يدار حق

 .يديكه بازم فهم هيشكرش باق يحاال بازم جا ؟يديرس جهينت نيسال به ا 19د از كه بع دهيفا چه

 .يبخش يفقط بگو منو م...اريرو خدا بروم ن تو

 هم دارم ؟ يا گهيد يچاره : مكث كردم  يا لحظه

 رهيخ زمان متوقف بشه بهش خواستيداشتم دلم م يچه حس خوب دونهيفقط خدا م. رو روشن كرد نيد وباره ماش دويخند

 ميگشتيبرم يبعد از نهار وقت ميبهم شباهت داشت ياديتا حدود ز.ييخرما يروشن با موها و چشمها يقلد بلند پوست: شدم 

 ؟يتو امروز سركار نرفت نميبب:  دميپرس

 .گرفتم چون اصال نتونستم برم يمرخص نه

 .يبگم ناراحت بش ترسميكردم م يكار هيمن : سكوت كرد و بعد گفت  يا لحظه

 .شميكار؟بگو ناراحت نم يچ

 .بود خوندم زيم يدفتر خاطراتت رو...رفتم اتاقت شبيد

 !!سوال هي: گفتم  دميكش يسال ها چه زحر نيالبته بد نبود بفهمه من ا.ديخودش فهم ينزدم ول يشدم حرف ناراحت
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 !بپرس خوب

 ؟ياومد يسامان گوش كرده باش يبه حرف ها نكهيتو به خاطر ا فرهاد

 .بود منم قبولش كردم يمن اومدم چون حرفاش منطق:  كرد نگاهم

 !اهان

 يتا لباسم رو عوض كردم رفتم سراغ نوشته ها.بابت خوشحال بودم نيظاهرا كه اوضاع رو بهراه بود و من از ا.خونه ميديرس

لم گرفته شده بود نوشته نشده بود حا يتا حاال مطلب تازه ا شيتعجب داشت چون از دو روز پ يبرام جا.ناشناس ي سندهينو

خودم رو سرگرم كردم متوجه زمان نبودم و غرق خوندن شده بودم كه در اتاق  يو با خواندن مطالب قبل ويرفتم سراغ ارش

 ؟يخونيم يچ ؟يكنيكار م  يچ:اومد  يباز شد و فرهاد با فنجون چا

 ؟يشب سر زده بود يوبالگ صدا نيحاال به ا تا

 نه چطور؟ جالبه؟: تكون داد  يسر

 .ست پسر جالب؟معركه

 .باشه سر فرصت بخونمش ادمي ؟يجد: باال رفت  ابروهاش

 .حتما....كارو بكن نيا حتما

 .بخور شهيسرد م:اشاره كرد  يچا به

 نيا نيروز بتونم ع هيكه  نهيفرهاد؟ارزوم ا هيچ يدونيم: بود و فنجون رو برداشتم  توريمان يهنوز به صفحه  چشمم

 .كنه انيقشنگ احساسش رو ب يليخ تونهيو م سهينو ينواخت نم هيوقت  چيه...داره يبش برام تازگمطال شهيهم.....سميبنو

 .مشتاق شدم بخونمش عسل! خوب  چه

 .نمينوشته ها رو بب نيا ي سندهينو خواديدل م يليفرهاد خ» اومد قرصم رو نخوردم  ادميكردم و يا سرفه

جمع شده  هياطالع هي يجلو يدر دانشكده چند نفر يجلو.و هم رسوندر هيرفت سر كار منو سا يفرهاد اشت م يوقت صبح

 هيسا دمشيديبخونمش ون برگه رو درست نم وتنستميمن نم يبود ول ميترح يجلو اگه ميو ما هم رفت ميبودند كنجكاو شد

 !! كردهرهنمون فوت  يپدر اقا...عسل يوا:  ديكش يكوتاه غيج
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 ؟؟يگيراست م: زد  خوشكم

شد  يم دهيد ميترح يراهرو ها هم چند اگه يتو ميپاهام سست شد با هم وارد ساختمان شد! احسان  چارهيب:  دلم گفتم يتو

 .امرزتشيخدا ب: 

احسان و  يجا.گفت تصادف كرده يم يكيبوده  ريگفت پ يم يكيبوده ، اون  ماريگفت ب يم يكيگفت  يم يزيچ يكس هر

ساعت اول به حرف زدن در  ميدلم براش سوخت ن يازش نداشتم ول يخوشدل چيكه ه نيبود با  ياول خال فيرد يشهاب تو

 .دمينفهم چياز درس و كالس ه يبراستمشغول شده بود اونروز كه  يشد فكرم حساب يمورد سپر نيا

 ؟ ديشده شما دو تا مهربون شد يچ: تعجب كرده بودن  يليبركشته بودن و از روابط من و فرهاد خ نايا مامان

 .بردم يها پ زيچ يبه بعض ريكه من د فيح :گفت  فرهاد

هنوز هم نوشته ها به روز  يبود ول رينظ يواقعا ب...عسل رفتم و اون مطلب رو خوندم يوا: مرتبه گفت  هيشام  سر

 .داره يقلم نيخوش به حالش كه همچن...نشده

دوستش  يليما مامانم خ ياومد خونه  هينهار سا.مسجد ميختم سوم پدر احسان بر يكه برا ميبچه ها قرار گذاشته بود با

 !!بابا  يستين يشد دايجون كم پ هيسا: داشت 

 .مزاحم شما هستم شهيمن كه هم كنميم خواهش

 .غذا خاضره نيلباستون رو عوض كن ميخوب بر يليخ

اون روز باهام  يديتو كه ند....ومدمياگه بخاطر حفظ ابرو نبود عمرا نم هيسا: كه گفتم  ميكرد يلباسمون رو عوض م ميداشت

 .كل كل كردم يمن خر و باش كه بخاطر با بهروز...حرف زد يچطور

 !ينبود ينطوريتو كه ا... نداره عسل  يبيع:  ميامد رونياتاق ب از

 بره ؟ يلذت م گرانيد ري؟ هان ؟ از تحق هيفكر كرده ك...اديوقتا حرصم در م ياما بعض ستمين يا نهيك من

 ؟يانقدر بزرگش كن ديفته تو باگ يزيچ هيحال اون ....يوا

از اونا  يكيهبودند كه  ستاديدر سه مرد ا يجلو.ميديرس 5/4و ساعت  ميو بعد باره افتاد ميديدراز كش ياز غذا كم بعد

غم اخرتون  دوارميكنم ام يعرض م تيسالم تسل: بهش گفتم  يرسم يبود با لحن يو جد نيسنگ شهياحسان بود مثل هم
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 .باشه

 نيلطف كرد...كنميخواهش م: اومد  يم رونيكرد صداش هم انگار از ته چاه ب ينم هياما گر ختهيبهم ر ياببود حس معلوم

 .به زحمت نبودم يو راض نووياورد فيتشر

 نيلطف كرد...كنميخواهش م: اومد  يم رونيكرد صداش هم انگار از ته چاه ب ينم هياما گر ختهيبهم ر يبود حساب معلوم

 .به زحمت نبودم ياضر....نياورد فيتشر

با جذبه  يكه چهره  انساليبا قد بلند و م ياز بچه ها بودن خانم يليخ مينشست يو گوشه ا ميواردشد ميرو كوتاه كرد صحبت

شباهت به  يمادرش باشه چون ب ديزدم با يكرد كه حدس م يم هيمجلس نشسته بود و اروم اروم گر يهم داشت باال يا

احسان خواهر :  دميكه سمت راستم نشسته بود پرس هيبود اهسته از سا هفضا رو پر كرد يزار و هيگر يصدا.خودش هم نبود

 >نداره

اون دختره هم كه اونجا نشسته همون كه كنار .فقط سه تا برادرن ناينه ا: طرفم نشسته بود گفت  نياون ستاره كه ا يبجا

 .حسانههم كه كنارش نشسته زن داداشه ا يستون نشسته خواهر شهابه اون

 نه؟!  يقياطالعات دق چه

كرد حفظ  يم يسع يمعلوم بو د از درون متالطمه ول.ومديچقدر بهش م يمشك وريپل.از ده روز احساب به كالس برگشت بعد

رهنمون جدا  ياقا: گفت  ينسبتا بلند  يكه احسان وارد كالس شد با صدا يوقت نيريلوس وخودش ياز دخترا يكي.ظاهر كنه

 .رونق بود يبدون شما ب مدت نيواقعا كه كالس ا...بود يخال يليكه جاتون خ

 .كنم اكتفا كرد يخواهش م يالناز ماتم برده بود احسان فقط به گفته  نيا يياز پرو ميانداخت ينگاه گهيبه همد هيو سا من

كه  يدياسات هيبا بق يداشت ول ياديسن ز نكهيبا ا ميداشا اتيكالس ادب يشد اون روز با استاد شبستر يم يها سپر روز

 قمونيتشو يكرد و حت ميمعاصر مسخره ن ياونا ما رو بخاطر داشتن عالقه به اشعار شعرا نيكرد و ع يكالس داشتم فرق م

جناب رهنمون :  ديبود استاد از احسان پرس مايبحث سر اشعار فروغ و ن.ميمعاصر رو هم مطالعه كن يكرد كه كار شعرا يم

 ؟ هينظرتون چ

سبك  نيگزيكار رو جا نيا تونميوقت نم چيه يول خونميم اديمعاصر رو ز يالبته من كار ها: كرد و بلند شد  يسرفه ا تك
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 ليرو به دل ماياشعار ن يول ستميموافق ن دگاهشيكنم من به اون صورت با فروغ و سبك كارش و د دهيغزل و قص يميقد

بوده كه به  ييفروع از ان دسته ادم ها. پسندم يم شتريشه ب يم احساستره و وزن توش  كينزد يميهنوز به سبك قد نكهيا

 كيشه انگار  يكنه وزن در كارش احساس نم يم اسيمخاطب رو دچار احساس  ينوشتن از غم و درد و مرگ و بدبخت ليدل

 ...ابهام در تمام جمالتش وجود داره

بعد  يدارم استاد شبستر يوغه و روش تعصب خاصمن فر يكه شاعر مورد عالقه  دونستنيبودم همه م دهيمرز انفجار رس به

 نظر بده ؟ خوادينم يكس گهيخوب د:  ديكلمه اش رو هم قبول نداشتم پرس هي ياحسان كه من حت يحرفا انياز چا

 .خانم مهتاش دييبفرما: رو بلند كرد گفت  دستم

گفتن اشغار فروغ فقط از  شونيكنم ا يم بشيو تكذ ستميرهنمون موافق ن ياقا يعنوان با نظر و صحبت ها چياصال به ه من

 مايبعد از ن يشه خوب فروغ مدت يبوده و هست گفتن وزن احساس نم عتيواق نهايو درد و مرگ گفته خوب تمام ا يستين

كه بوجود امده بعد از اون بوده خوب در شعر نو الزاما  يعمده ا راتييتغ يكرده ول يگذار هيسبك ها رو پا نيا ماياومده ن

 ...خارج بشه يميشكسته بشه و شعر از اون سبك قد ديها و وزن با هيقاف

موضوع رو  نيحتما ا ندهيا يجالب شد ما جلسه  يليبحث خ: گفت  يهمه نشسته بودن استاد شبستر يتموم شد ول كالس

رشون حتما از قبل دو شاعر و سبك كا نيدر مورد ا ندهيجلسه ا يبرا ديجناب رهنمون و خانم مهتاش لطف كن ميكن يدنبال م

 .نيمطالعه داشته باش هي

 .ميتفاوت از كنار هم گذشت يو ب ميبه هم نگاه كرد يو احسان با سرد من

دانشكده رفتم و با  ياز همون ساعت به كتابخونه .كنم هيناب و به در بخور ته قيتحق كيلحظه به خودم قول دادم  همون

كار درست و بدون نقص انجام  كي خواستيه فرصت داشتم و دلم مهفت كي كيكرد دايمورد پ نيچند كتاب در ا هيسا

متوجه .هم رفت هيسا امويم ريبا مامان تماس گرفتم و گفتم د.كنم لاحسان كل ك نيبا ا خواستيچرا دلم م دونمياصال نم.بدم

به طرف خونه  دادم و ليكتاب ها رو تحو عيسر.گذشته بود 5/5چشمم به ساعت افتاد كه از  يگذر زمان نبودم و وقت

: صبر كردم و بعد زنگ زدم مامان باز كرد  يداشتم باال رفتم پشت در چند جفت كفش نا اشنا بود لحظه ا ديخودم كل.اومدم

 .يكرد ريسالم چقدر د
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 .كه كار دارم گفتم

 چرا خاموش بود ؟ يگوش

 .بودم كتابخونه

 .اومدن نايا ييدا ايخوب ب يليخ

 .نيدبه به سالم خوش اوم: شدم  وارد

 ن؟ياز ما كرد ياديچه عجب :  دميرو بوس ييدا زن

فوق  يشنونده بود به تازگ شتريساكت بود وب شهيمثل هم مييپسر دا ليرفتم لباسم رو عوض كردم و برگشتم سه عيسر

 .كيتبر يچه خبرا ؟ راست ليسه:  دميپرس.بودن قيبا هم رف يليو سانان و فرهاد خ ليسه...گرفته بود يولوژِيكروبيم سانسيل

 .كنم يخواهش م: زد  يلبخند

 رياون شب بابا د.گذشت و اونا هم رفتن يساعت 2.كارم هيرفتم سراغ بق يرفتن تا من هم م يزودتر مهمونا م خواستيم دلم

نداشتم اخر شب فرهاد اومد به  ليدوست داشت به شام م يليكرد و كارش رو هم خ يكار م يميشركت پتروش يتو.اومد

 :اتاقم 

 ؟يكن يكار م يچ ي؟داريشام نخورد چرا

 .مهمه يلياش برام خ جهيانجام بدم كه نت يكار هي ديبا ندهيا يفقط تا هفته ...ندارم ليم

 هست؟ يكار ؟چهيجد:  تيتخت نش يرو

 .ها يهست يعجب ادم لجباز:  ديدادم خند حيبراش توض مختصر

 .باشه ، باشه خواديم يكحاال هر .تونم حرف زور رو قبول كنم ياما نم ستميلجباز ن نه

 يهفته هر كتاب كي نيمدت ا يتو.نوشته ها ينشستم پا يشدم م يكه شبها خسته م يكار تمام وقتم را پر كرده بود وقت نيا

خوب : زد  يوارد كالس شد لبخند يوقت ياستاد شبستر.كرده بودم و اماده بودم يو جمع اور دايكه مربوط به بحث ما بود پ

 درسته؟ ميبد امهرو اد شيپ يما بحث هفته انگار قرار بود 

 كنه؟ ياول شروع م يكيخب حاال كدوم  يليخ:  ميبا فاصله نشسته بود يبه من و احسان كرد كه كم رو
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 .اول خانم مهتاش شروع كنن نياستاد اجازه بد:جواب داد  احسان

 .ميخوب ما منتظر: گفت  يكالس بودن استاد شبستر يتو ينفر 50،  40 حدود

از  يقسمت.بود ستادهيكالس ا يكالس رفتم خود استاد انتها نييبود برداشتم و چا اديهفته كار ز كيها رو كه حاصل  شتهنو

رو انتخاب كرده بودم مه اصال وزن نداشت و اتفاقا در مورد درد و مرگ  يبگم كه عمدا قسمت نميشعر فروغ رو خوندم البته ا

 يبرتر ليكردم و دال سهيحرف زدم و مثال اوردم و مقا يا قهيدق 45ردن حدود ك يبود و اتفاقا همه داشتن گوش م اسيو

من  يسر جام نشستم و احسان به جا.خوشش اومده بود يليظاهرا خود استاد كه خ.دادم حيرو از نظر خودم توض مايفروغ بر ن

 .پدرش گذشته بود مهلچ نكهيبا ا ديپوش يم يدر دست نداشت هنوز مشك ينوشته ا چيتفاوت كه ه نيرفت با ا

زد كه من ناخوداگاه  يمحكم حرف م يمحكم و با اعتماد به نفس خاص خودش شروع به حرف زدن كرد طور شهيهم مثل

 ؟ييكجا يه: به پهلوم زد  هيبه خودم اومدم كه سا يوقت دمينفهم ياديز زيمحو صداش شده بودم و از گفته هاش ج

دارد اما  يبرتر مايداشتن كه فروغ بر ن نيبر ا ياديكشده بودن و اصرار ز زحمت يليدرسته خانم مهتاش خ: گفت  استاد

 ...كنه يخانم مهتاش رو رد م يجناب رهنمون كامال صحبت ها يگفته ها

هوا  رونيكه از كالس اومدم ب ينفر نياول.سرم يرو ختنير خيپارچ اب  هيبزنم انگار  غيج خواستيتموم شد دلم م كالس

نشستم و با دستام  مكتين يرو اطيح يرو نداشتم تو يكس چيه ينبود حوصله  يز برف و بارون خبرا يسرد بود ول يليخ

 .سرم رو گرفته بودم

 ادياحسان خوششون م زيدخترا از چه چ نيگفتم ا يخودم م شيگرفته بودم و در حد مرگ از احسان بدم اومده بود و پ گر

 شن ؟ يم چشيپاپ نقدريكه ا

 خانم مهتاش اجازه هست ؟: منو از جا پروند صداش

 .دييبفرما: خشك گفتم  يليخ

 .من فقط نظرم رو گفتم .نينبود كه شما ناراحت بش نيراستش من قصدم ا: نشست  مكتين يرو

 كردم ؟. نكردم  يهم به شما اعتراض من

 يز چفهمه كه ا يم نهيشما رو بب يباشه هر كس ييحتما اعتراض شفا ستيالزم ن: خاص خودش گفت  تيجد با
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 ؟ نيبا من مخالف شهيبدونم چرا شما هم خواديگم اما دلم م يم نويا ديببخش....نيناراحت

طور  هيخودم رو  ينيريخود ش ايكه بخوام بخاطر جلب توجه و  ستمين ييگم جون منم از اون دخترا يم نويا ديهم ببخش شما

 ياصال شما چرا فكر م.ستيع مخالفت با شما نزنم موضو يدارم حرف م دهيمن همونطور كه هستم و عق.نشون بدم گهيد

 .كنميمن تظاهر نم م؟كنم كه با شما مخالف يوانمود م يكه من طور نيكن

 .ديكن يمن نگفتم كه شما تظاهر م: خورد  جا

 !خبر هيعسل : اومد خونه گفت  نكهيشدم و سر كالس اومدم فرهاد به محض ا بلند

 شده ؟ يچ

گفتم  دميوبالگ سال انتخاب بشه تا فهم نيها جمع بشن قراره بهتر سياره تمام وبالگ نوقر شهياند يفرهنگسرا يتو فردا

و  دميفنر از جا پر نيعموم ازاده ع يجون ورود برا ينينا شناس رو بب ي سندهياون نو خواديتو خوبه كه دلت م يبرا

 .يكه بهم داد بود يخبر نيبهتر نياخ دستت درد نكنه ا:  دمشيبوس

 ياونروز كالس نداشتم مدام به ساعت نگاه م.بچه ها ذوق كرده بودم نيا نيع.رو گرفتم و خبر رو دادم هيسا يشماره  عيسر

 ؟ يچته عسل چرا انقدر عجله دار: فرهنگسرا قرار داشتم  يروبه رو هيبا سا 4كردم راس ساعت 

 ؟ يفهم يم. نميبينا شناس رو م ي سندهينو نيشه كه باالخره ا ينم باورم

 .خوب پس زود باش يليخ: زد  يلبخند

 سوم فصل

 .زيبدونم صاحب قلم سحرام خواستيداشتم دلم م ياديچرا اضطراب ز دونمينم يول ميشد وارد

شد  يداده م شيپرده نما يانتخاب شركت داشته باشن رو نيكه امروز قرار بود در ا ييوبالگ ها ياسام ميدوم نشست فيرد

 .....شب يو صدا ينيزم يها هيدر خونده ، دل شكسته ، اپ: هم برام اشنا بود  ييكه چند تا

اومده بودن  ياديز تيساعت بعد برنامه شروع شد و جمع ميبكشم حاال مطمئن بودم كه اونم شركت داره ن غيبود ج كينزد

منتظر  يگكه هم دونميخوب م: گفت  يسخنران ينفر اومد و بعد از كل هيبود  تيمملو از جمع يكه سالن به اون بزرگ يطور

نداشتم و منتظر بودم  يگاصل ابه اطرافم توجه.بودن يسيبرتر وبالگ نو تكه امسال جز نفرا ديهست يزانيعز ياسام دنيشن
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 .شب به نوشته مهندس احسا رهنمون يوبالگ سال وبالگ صدا نيبهتر: مكث كرد و بعد گفت  ياون شخص لحظه ا

: رفت خشكم زده بود  گاهيجا يكه برو دميلند شد و بعد احسان رو دب قيتشو يصدا ختيدر درونم فرو ر يزيچ هي انگار

 چه؟ يعني هيسا

 .....ونمينم...دونمينم

احسان .ميديكه احسان و شهابو خواهر شهاب رو د ميشد ياز سالن خارج م ميساعت بعد مراسم تموم شد و داشت كي

 ن؟يكن يم كاريچ نجايشما ا..سالم: خوشحال بود 

: من جواب داد  يبه جا هيكردم و سا يبا احسان و شهابو خواهر شخاب احوالپرس يرسم يليخ....مياومد نييپله ها پا از

 .براش نذاشته يناشناس رو كشف نكه كه با نوشته هاش زندگ ي سندهيو نو اديمشتاق بود ب يليراستش عسل خ....يچيه

 ن؟يكرد دايخوب پ:  ديخند

 .هيسا ميبر: كردم  ياخم

 .شناسش يوقته م يليخ ديو باهاش اشنا بشه كه فهم نهيبب خواستيشب رو م يصدا ي سندهيبله نو: داد ادامه  هيسا يول

 .ميگفتم بر هيبس كن سا: رو قطع كردم  حرفش

 جدا؟؟؟: خشكش زده بود  احسان

 ؟؟يدينشن....هيسا ميبر

 .كردم و دور شدم يلب باهاشون خدافظ ريز

 شده ؟ ي؟ چ يكرد هيعسل تو گر: به اتاق  برام سخت گذشت فرهاد اومد يليشب خ اون

 .فرهاد ستين مهم

 ؟يديناشناس رو د ي سندهيعصر نو يراست

 .كه ناشناس نبوده دميو فهم دمشيد: رو تكان دادم  سرم

 ؟ هيمنظورت چ: نشست  كنارم

 يم اتيكه داره ادب گفت مهندس رهنمون اما اون يكه اون مجر ادمهي يهامه ول ياز همكالس يكينوشته ها مربوط به  اون
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 ....خونه

 حاال از ستاره اطالعات گرفتم نيهم....ديخبر جد: زنگ زد  هيلحظه سا نيهم

 ؟يچه خبر:  دميپرس يحوصلگ يب با

 .گفت مهندس اروي نيا نيعمران داره بخاطر هم سانسيجناب رهنمون ل نيا

 ؟يگيم راس

 !!ها هيالعاتستاره هم عجب منبع اط نيا....سالشه 28اره حدودا ....اره

 ؟؟يگفت يخوب م:  ئيفرهاد پرس.به اون وبالگ سر نزنم گهيكه قطع كردم به خودم قول دادم د نياز ا بعد

فرهاد  يوا...نهيناشناس هم ي سندهيكه نو دميبعد فهم ميهست ريكارد و پن نيمهندس رهنمون ع نيمن و ا گهيد يچيه

 .حرصم درومد

 .يگفتم بر يبهت نم يزيربه هم ب ينطوريقراره ا دونستميم اگر

 .دمياتفاقا خوب شد فهم ستين مهم

احسان اومده بود انگار همون ادم .رفتم شهيزودتر از هم.فردا تنهام دميفهم اديتماس گرفت و گفت فردا نم هيشب سا اخر

م كه احسان فكر بود نيا يستاره نشستم حس و حال نداشتم و تو شيجواب سالمم رو داد پ شهينبود سرد تر از هم شهيهم

 شده ؟ ريچرا جوگ

احسان اومده بود انگار همون ادم .رفتم شهيزودتر از هم.فردا تنهام دميفهم اديتماس گرفت و گفت فردا نم هيشب سا اخر

فكر بودم كه احسان  نيا يستاره نشستم حس و حال نداشتم و تو شيجواب سالمم رو داد پ شهينبود سرد تر از هم شهيهم

 .شده ؟ ريچرا جوگ

 خانم مهتاش؟: كه صدام زد  ومدميم رونيامد داشتم از كالس ب يشده بود كه جرص ادم در م يجور هي اصال

 ؟ نيداشت يبله ؟ كار: جواب داد  سرد

 ؟ نيخونيمطالب من رو م يشما از ك نميبب: رفت  شهاب

 .شه يم يدو سال ديشا
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 ماله منه ؟ ديدونستيكه نم ديمطمئن

 يم ينطوريشما چرا ا ارميمن سر در نم....رفتم يبار هم سراغش نم هي نيمطمئن باش دونستميم بله چون اگه: شدم  يعصبان

نرم  گهينوشت ها مربوط به شماست به خودم قول دادم د دميكه فهم شبيراحت از د التونيدر ضمن خ... ديكن

 .من برم نيندار يحاال هم اگه با من كار....سراغش

 زد ؟ يحرف م ينطوريكه ا هيكرد ك يفكر م نيا.جوابش نشدم و دور شدم منتظر

بود كه  ييجورا هيته دلم  نطورهيكردم كه ا يوانمود م ديشا ايكردم ازش متنفرم  يحس م نكهياون روز به بعد علم رغم ا از

 يدور و دور تر م گهيبشم و هر روز از همد كشينزد تونستميهم نم يفراموشش كنم و از طرف تونستميلحظه هم نم هي يحت

تموم نشده بود و  دميخر اديهمنتونست همراهم ب هيمتاستفانه سا رونيرفتم ب ديخر ايكه اونروز بعد از ظهر بر نيت اا.ميشد

لحظه  هيبابا ناز نكن : گفت  ينفر دنبالم راه افتاده بود و مزخرف م هياون طبقه از پاساژ رو بگردم كه  گهيبار د هي خواستميم

 ؟يريكجا م....سايوا

 نه ؟ اي يكن يبس م: شه برگشتم  ينم اليخ يب دميبعد كه د دنيودم رو زدم به نشنخ اول

 نيچرا مزاحم ا يول ديببخش: شد  كينزد دنميو با د رونيمغازه اومد ب هياون طرف تر از  يكه كم دميكمال تعجب د در

 ؟ نيخانم شد

 ؟ شما

 ن؟يشد شونيمزاحم ا ي هيبرا دميپرس

 .من كه مزاحم نشدم ؟يزن يبابا چرا داد م خوب

 ؟يساعته دنبالم راه افتاد مي؟نيكرد يكار م يپس چ:  گفتم

 :اونروز افتادم  اديرفت رو به احسان كردم و به  عياوضاع خرابه سر ديتا د طرف

 .حقم بود ديدوووشاينكن جايب يطرفدار گهيلطفا د يول....ممنونم ازتون

در  يبد طينداشتم پدرم در شرا يخوب طيخوام شرا ياون روز معذرت م بخاطر: حرف رو زدم و اهسته گفت  نيچرا ا ديفهم

 نيمن از ا....ناراحت شدم نيبحث كرد يكه شما بخاطر من با بهروز مياز شهاب شند يبود منم راستش وقت بمارستاني
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 .ستين يادم درست اديخوشم نم يبهروز

 .بازم ممنون...برمخوب من با اجازه تون : گذشته بود  5/7ساعت نگاه كردم از  به

 .از دوستام يكي شياومده بودم پ.گردم يمنم دارم بر م ميبر نييتا پا نيايكنم خوب ب يم خواهش

 :گفت  يخروج يجلو ميزد يبا هم حرف م يجد يليهر دو خ مياومد نييپله ها پا از

 .برسونمتون نياجازه بد اگه

 .شم يممنون مزاحمتون نم نه

 ؟ نيخانم مهتاش چند لحظه فرصت دار: صدام كرد  يتم برم كتابخونه بهروزخواس يو بعدش م ميداشت زبان

 .برم كتابخونه استاد خواميم

 شه ؟ يشروع م يكالس بعدتون چه ساعت رميگيوقتتون رو نم اديز

 .وقت دارم قهيدق 45

 .رونيب قهيچند دق ميلطفا بر پس

 چرا ؟: باال رفت  ابروهام

 .دارم يمهم كار

 ميبر:  ديپرس يبهروز.دنيموقع خروج احسان و شهاب منو د.اصرار كرد و من مجبور شدم يكل يول مخالفت كردم يليخ

 م؟يبخور يزيچ

 .نيلطفا حرفتون رو بزن نه

 .دمتونيد نطوريكه ا نيهست يتنها دختر...برميمن از جسارت شما واقعا لذت م: سكوت كرد  يكم ميبراه افتاد ادهيپ

 .رونيب مياينبود ب ازيا نحرف نيزدن ا هيبرا يول ديببخش

 .گهيخوب حتما الزم بود د:گفت  ييپرو با

 .ندارم ياديمن فرصت ز ديزودتر حرفتون رو بزن ديلطف كن پس

 .خوب پس انگار محبورم زك و پوست كنده حرفم رو بزنم يليخ
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 .اديرفتن بدم م هيچون از حاش....طوره نيهم قايدق بله

 .ديفكر كن شتريازتون بخوام در مورد من ب خواستميم

 چرا ؟: باال رفت  ابروهام

 .بود يخواستگار كي نيا...نيشيمتوجه نم انگار

 .نه...دميحاال جوابم رو م نيپس من هم: حد مرگ حرصم گرفته بود  در

 .يمتيبه هر ق...ارميرو كه بخوام بدست م يزيهر چ دي؟ بهتره بدون يجد: زد  پوزخند

 .ستيمهم ن برام

 .نيافت يترم زبان م نيا ديصورت بهتره بودن نيا ريپس در غ:س خاص گفت اعتماد به نف هي با

 .ديببر شيكارتون رو پ ديتونينم ديشما با تهد: شدم  يعصبان

بودم  يخودم رو نباختم و برگشتم به طرف دانشكده انگار متوجه زمان و مكان نبودم عصب يول هيگر ريمونده بود بزنم ز كم

 ....ديببخش ديشرمنده با:  ختير لشياز بچه ها برخورد كردم و تمام وسا يكيال به فتم با يپله ها رو م يوقت

 حالتون خوبه خانم مهتاش؟....كنم يم خواهش

؟ االن واسه  يكجا رفت هويتو  نميبب: تعجب كرد  ديد طيمنو در اون شرا يگشتم وقت يم هيسرم رو تكون دادم و دنبال سا فقط

 ؟يهست ينطوريا يپ

 .هيشدم سا چارهيب:  يه اگوش دمشيكش

 ؟ وا؟؟؟؟؟چرا

 .ندازهيترم منو م نيگفت ا يبهروز

 ؟ اخه چرا ؟؟ يگيواس راست م: از تعجب گشاد شده بود  چشاش

اون شب حال و حوصله نداشتم فرهاد به اتاقم .برم خونه خواستيدر حال انفجار بودم و فقط دلم م: موضوع رو گفتم  مختصر

 ؟ شده يعسل ؟ باز چ: اومد 

 .ولش كن...ستين مهم
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 ؟ ميحرف بزن يدار حوصله

 .نيبش اي؟ ب يستاديچرا ا اره

 ؟.فهاد هيموضوع چ:  دميداشت پرس يبيبزنه كه نتونست حال عج يحرف خواستيم انگار

 .؟ راحت باش يبگ يخوايم يچ: بودمش گفتم  دهيند ينطوريحاال ا تا

 ...اشنا شدم يدختر هين با م...من:و دستاش رو به هم گره كرد  ديكش يقيعم نفس

 شده ؟؟ يجد هيقض...يچقدر خوشحالم كرد ؟؟يگيفرهاد راست م يوا: حس خوب داشتم  هيدلم  ته

 .يبا مامانم در موردش حرف بزن خواميازت م...اره

 ؟يكجا باهاش اشنا شد...بگو شتريازش ب فرهاد

 يليسالشه خ 22اره .بزرگتر يهمسن و سال خودته كم.ميكه همكار شهيشركت باهاش اشنا شدم دو سال م يتو: زد  يلبخند

 ....خندهيهم م طيشرا نيشاد و سرزنده است در بدتر يلياز همون تول از شر و شورش خوشم اومد خ...هيدختر خوب

 ؟ يفرهاد تو مطمئن: چشماش بود  يتو يبيكردم برق عج ينگاهش م داشتم

 ميكه از روس احساسات تصم تمينس يادم يدونيو م يشناسيمتو من رو  نطوريمن از خودم مطمئنم از اون هم عسل

 .تر شد همه جوره امتحانش كردم يموضوع جد يمدت هم كه كم نيا يتو.ميبگر

 خوبه؟ شه؟؟فرداياره چرا نم...ايرو

دانشكده ست من بعد از  كيشاپ باران همون كه نزد يكاف يتو 5/6خوبه فردا بعد از ظر ساعت : فكر كردم  يا لحظه

 .اميس مكال

 .قدرت رو دونستم ريكه د فيعسل چقدر ح: نگاهم كرد  رهيكرد و خ سكوت

 .پاشو برو راحت بخواب....يداداش اليخ يب: پشتش  زدم

 ندهيبا بهتر بگم زن داداش ا ايروينا گفته نمونه كه برا يشاپ رفتم راست يكالس تموم شد به طرف همون كاف يبعد وقت روز

 .اول الزم بود داريد يبه نظرم برا...دميخر عطر كيگشتن  يبعد از كل

چه  ايرو يشدن وا بنديتكون داد جلو رفتم  يفرهاد دست دنميزودتر اومده بودن با د ايفرهاد و رو دميساعت مقرر رس راس
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 .داريمشتاق د...جان ايسالم رو: گفتم  يبود به گرم يدختر ناز

 .لطفتونممنون از ...سالم:  ومديبه نظرم خونگرم م دمشيبوس

 .رو دارم جيحكم هو نجايمنم كه ا: گفت  يبا حالت با مزه ا فرهاد

 .حسود يا:  دميخند

 .كردم ريانگار من د ديببخش:  مينشست

 .نينه شما به موقع اومد: زد  يلبخند ايرو

 يگل نيختر به افرهاد د نمي؟بب ميبود و خبر نداشت قهيداداش من انقدر خو ش سل يعني: زدم  يبه فرهاد كردم و چشمك رو

 ؟يكرد دايرو از كجا پ

 يمشك يبا چشما فيظر يمتر از من كوتاه تر بود صورت يسانت 7؛8متوسط داشت فكر كنم  يبود قد يدختر خوشگل واقعا

 خوب چه خبر؟:  دهيكش

 ؟يعسل با مامان حرف زد:  ديكالمم پر ونيم فرهاد

 چه خبر؟ خوب

 ؟يف زدعسل با مامان حر:  ديكالمم پر ونيم فرهاد

 .راحت التيخ...امشب حتما رونيب ميكه فرصت نشد صبح كه با هم از خونه اومد شبيد...نه

 ؟يناراحت يزياز چ:  دميمضطرب بود پرس يكم ايرو انگار

 .ندارم يمساعد طيكه من االن شرا انهيدر جر ه؟فرهاديچ نيدونياخه م: بزنه  يزورك يكرد لبخند يسع

 ؟چطور مگه : كردم  يسرفه ا تك

داره اونا هم اصرار دارن كه من بله رو  يخوب طيشرا...خواستگار سمج دارم كه تونسته پدر و مادرم رو قانع كنه هياالن  من

البته ...كنهيمنتقل م يحس بد هيگفتارش ...كرده ست اما رفتارش لياستاد دانشگاهه تحص ستين ياون به ظاهر پسر بد...بگم

 .كنم يم سهيمه رو با فرهاد مقاچون من ه اديبه نظر من بد ب ديشا

 .اصرار دارن خوب خودت با اون اقا صحبت كن نايجان اگر مامانت ا ايرو: در هم رفت گفتم  يهم كم فرهاد
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شه كه اصال  يباورتون م...وقت به اون اموزشگاه نرفته بودم چيكاش ه يا....حرفاست نيدنده تر از ا هي: تكون داد  يس

 يالبته اول خودش بهم گفت وقت.كرده دايكه پر كردم شماره تلفن و ادرسم رو پ يفرم دميقط فهمكار م كنه ف يچ دنستمينم

 .ستين يوضع خوب نكهيخالصه ا...پدرم شياومد پ دميجواب نم ديكه د

 .زنميامشب با مامانم حرف م نيمن هم...كرد يكار دياوصاف زودتربا نيبا ا پس

جون  ايرو: اوردم  رونيشده بود ب چيكه كادو پ يبسته ا فميبدم از ك رييتغ يمشنونده بود خواستم فضا رو ك شتريب فرهاد

 .اديخوشت ب دوارميام دونستميات رو نم قهيمن سل...نداره يقابل

 ....؟ عسل خانم نيچرا شرمنده كرد...يوا: كرد  تعجب

 زم؟يعز هيحرفا چ نيبعدش هم ا...صدا كن يجون لطفا منو عسل خال ايرو

 .هيدختر خوب: گفتم  ديبار يبارون م.ميرو رسوند اياول رو ميشد بعد بلند يكم

 .ممنون يبخاطر همه چ عسل

 نكردم بعدش هم مگه من چند تا برادر دارم فرهاد خان؟ يمن كه هنوز كار: زدم  يلبخند

رو هم بگم كه  نيهال بود و به نظرم روبراه نبود ا يفرهاد به اتاقش رفت منم رفتم سراغ مامان كه تو دنياز رس بعد

 رفتارشون نسبت به قبل با من عوض نشده بود مامان ؟

 ؟يگيم يچ

 ؟ ميصحبت كن نيدار فرصت

 ...نه

 .دارم يكار مهم من

 .واسه بعد بذار

 .گفتم مهمه شهيم ريد

 خبر مهمت بوده؟ نيا.دهييبچه زا هيگربه همسا يخبر بد يخوايالبد م يگيم يچ

 .نيديحرف زدن نمشما كه اصال مجال  رينخ: شدم ناراحت
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 ...گفتم كه االن حوصله ندارم خوب

من و حرفام رو  يوقت حوصله  چيبله شما ه:  ديبخوام بغضم گرفت و صدام لرز نكهيصدام باال رفت و بدون ا ارياخت يب

از  ريتا حاال غ.. ..؟ ديباهام حرف بزن نيايمادرا ب ي هيبق نيع اديم ادتونيتا حاال ...نيمن فرصت ندار يوقت برا چيه... نيندار

 وفت براتون مهم بودم؟ چيخانواده هستم ؟ ه نيمنم جز ا ديتا حاال شده فكر كن ن؟يديرو د يا گهيد زينقاط ضعفم چ

 .تمومش كن عسل...كن بس

 .گلوم يساله كه مونده تو 19 نيا يحق تلخه؟بخدا حرفا حرف

 م؟يكم گذاشت يبرات چ ما

 ميمن و فرهاد تقس نيرو ب تونيمهر مادر نيكاش بلد بود يا...محبت از ريداشتم غ يتوس اسن خونه همه چ من

 يزندگ يهمه ....و باهاتون حرف بزنم اميدلم گرفته بود بتونم ب يال اقل وفت خواستيمنم دلم م ياندازه ول هيبه  گمينم...ديكن

وقت ازتون  چيكه ه ديدونيوده چون مبا شما حرف بزنم بخاطر فرهاد ب اومدماالن هم اگر...شهيشما در وجود فرهاد خالصه م

 ....نخواستم يچيه

مربوط به  ستيخاطر خودم ن يمن برا هياومدم بهتون بگم حرفا: و كنترل صدام دست خودم نبود  ختميريمحابا اشك م يب

و بابا شما  يمقصر اصل ديبدون يول ميدور از هم بود يو از نظر عاطف ميمدت ما فقط مشكل داشت نيدرسته كه ا...فرهاده

كه فكر  يزياز چ شتريب يليخ ديشما ارزش داره شا يندارم خواستم بهتون بگم فرهاد همون قدر كه برا يكار نيبا ا....نيبود

ازدواج  خواديسرم به عنوان خواهرش اومدم بگم كه م ريخ.رو كه دارم اونه و بس يواسه من مهمه چون فعال تنها كس ديكن

 ....كه من حرف بزنم نيوقت اجازه نداد چيشما ه يول...بگه شهيكنه بگم كه روش نم

 هيروس تخت نشسته بودم با دستام صورتم رو گرفته بودم و گر.بغض كهنه باالخره سر باز كرده بود نياتاقم برگشتم ا به

منو  زميعسل عز:  ديمنو به طرف خودش كش يچقدر گذشته بود كه دست دونستميبد بود نم يكردم چقدر احسا پوچ يم

 ....ننك هيجون فرهاد گر...بشه ينطوريا خواستمينم...خشبب

 هيكنم گر يعسل خواهش م: كردم  هيشونه اش و فقط گر يحرف بزنم سرم رو گذاشته بودم رو دادياجازه نم هيهق گر هق

 .ديببخش...نكن
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مادرش هم  يبرا يدم حتچقدر بده كه ا ستيكس مهم ن چيمن بود و نبودم واسه ه...كاش نبودم يا...تنهام يليمن خ فرهاد

 .مهم نباشه

عسل تو منو :  ديگونه ام رو بوس.در من شكست زيكرده باشم حس كردم امشب همه چ هيگر نطوريا ومدينم ادميوقت  چيه

 .يهمه جوره روم حساب كن يتونيم يدار

 .نوادهكرده خا زيبودم و فرهاد عز هيدر حاش شهيافتادم كه من هم مونيخاطرات بچگ اديبه  ارياخت يب

وقت تنهام  چيكه ه هيبا معرفت قيرف ييالاقل تنها شهيمثل هم...تنها باشم خواميم...فرهاد پاشو برو:  دميرو كنار كش خودم

 .ذاهينم

.  دميلحظه هم نخواب كي يرفت تا صبح حت رونيروش رو برگردوند و از اتاق ب يكردم كه چشماش پر از اشك شد ول حس

بود  ختهيسر و وضعم بهم ر يرفتم حساب نهيا يجلو.سوخت يخشك شده بود چشمام چقدر م بلند شدم بدنم يوقت 7ساعت 

زودتر از خونه  خواستميم.دمينخواب شبيد داديكه نشون م ودب ياهيحلقه س كي رشيجشام بدجور پف كرده و سرخ بود و ز

: فرهاد متوجه شد  يول ديمن رو ند ياشپزخونه بودن و كس يتو خوردنيهمه داشتن صبحونه م.و اونجا نباشم رونيب اميب

 .اميدارم م سايوا

 ؟يكن يم كاريعسل با خودت چ: چهره ام خشكش زد و اهسته گفت  دنيبا د رونيكرد و اومد ب يخداحافظ عيسر

 .االن حتما سر كوچه منتظره هيسا ميباش بر زود

 .كه خوب بودش روزيومده ؟ دبه سرش ا يچ نياقا فرهاد ا: شده بود  يشاك هيحرف نزدم سا يراه كالم نيب

 .يچيه هيكه سا گفتم

 ؟يديد نهيخودت رو تو ا ؟؟يكرد هيگر ينطوريا ييبخاطر ه پس

اون  يول نييسرم رو انداخته بودم پا.اومد يرو پارك كرده بود و م نشيكه ماش دميدم در احسان رو د ميديبودم تا رس ساكت

 .ريسالم صبح بخ:  ديمارو د

كالسها رو شركت نكنم تا  گهيگرفته بودم د ميكالس داشتم وتصم يبا بهروز 5/2ساعت .منتظر نشدم كردم و يلب سالم ريز

 يبرا تونميبود كه حس كردم نم 4ساعت  ومديساعت قرصت بود به كتابخانه رفتم چقدر خسته بودم وخوابم م 2كالس بعد 
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 دايكم پ...خانم مهتاش...به به :  ديمنو د يراهرو بهروز يتو هخون رميبگم كه م هيرفتم به سا.بمونم يكالس بعد

 ....نيخورد بتيامروز هم كه غ....نيشد

 دنيوقتم روبا شن فتميترم رو ب نيالاقل اگر قراره ا ستيمهم ن: گفتم  دياون اطراف بود شن يكه هر كس يبلند يصدا با

 ...نداره ريكار كه تاث ي جهيدر نت....دم يخاطرات شما هدر نم

 .....يطينداره مگه تحت شرا يريه تاثن: زد  يپوزخند

 .ميرو شند طيقبال شرا: شدم  يعصبان

 دنيوقتم روبا شن فتميترم رو ب نيالاقل اگر قراره ا ستيمهم ن: گفتم  دياون اطراف بود شن يكه هر كس يبلند يصدا با

 ...نداره ريكار كه تاث ي جهيدر نت....دم يخاطرات شما هدر نم

 .....يطينداره مگه تحت شرا يرينه تاث: زد  يپوزخند

 .ميرو شند طيقبال شرا: شدم  يعصبان

 ....قائل شدم فيتخف يالبته كم...كنه يفرق م نينه ا:  ديخند

 .....نيمدت با من باش هيالاقل  يچيه:ادامه داد  اهسته

 .ديهستم تمومش كن يمن ك ني؟ فكر كرد نيگيم يشما چ: گوشش  ريمونده بود بزنم ز كم

موجود  يبهروز نيكار كنم ا يچ دونستميگذشتم نم اطيبرق از ح نيهم ندشم ع هيمنتظر سا گهيرو نداشت د انتظارش

 ادمي گهيد.واسمون معلقم يزمن نيشد فقط احساس كردم ب يچ دميمرتبه نفهم هيگذشتم كه  يم ابونيبود از خ يمزخرف

 نوينه انگار اشتباه كرده بودم ا يوارد برزخ شدم ول مردم و هخودم حس كردم ك شيافتاد فقط پ يشد و چه اتفاق يچ ادينم

 يچهره  هيكجام وساعت چنده  دونستميسرم احساس كردم و بعد اروم چشمام رو باز كردم نم يتو يكه درد دميفهم يوقت

 ؟يكار كرد يعسل تو با خودت چ: ارومم كرد اره فرهاد بود  يكه كم دمياشنا د

 نجام؟يا چرا

 سيمنم با پل...اومده يگه اون با سرعت معمول يراننده هم االن پشت دره م يتصادف كرد: ر هم بود اش ناراحت و د افهيق

 .زده داغونت كرده عسل اروي؟؟ هان ؟؟  يبد تيرضا يخوايتو كه نم...تماس گرفتم فعال با هم هستن
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در خورد و در باز شد فرهاد با  به يبود تقه ا نيشده بود و سرم چقدر سنگ يچيحرف زدن نداشتم دست راستم باند پ ينا

 .هستن شونيا: بلند شد  تيعصبان

 ؟ دييرهنمون شما ياقا:  ومديخوردم صدام در نم جا

 .شد يچ دونميخانم مهتاش واقعا شرمنده ام نم...سالم: نداشت  ينظرم اونم حال درست به

 ؟ نيودمگه شما كالس نب يراست...كردم ياطياحت يب يليمن خ: بدنم كوفته بود  تمام

 .ابونيوسط خ نيگشتم خونه كه شما با سرعت اومد يو داشتم بر م ومدين ياخر استاد شبستر ساعت

 ؟ نيشناسيم گرويشما همد:  ديپرس يبا سرد فرهاد

 .شب يصدا ي سندهينو....شونيشناسيهم م تو

 ؟يگيم يجد: كرد  تعجب

 ؟يبد تيرضا خوايعسل م...كنهينم جاديا يرييدر اصل موضوع تغ: دوباره به همون حالت قبل برگشت  بعد

 .لطفا اون سرباز رو صدا كن...بله

 زده به سرت ؟ عسل

 ...يمعطل كرد يخود يرهنمون رو ب يمقصرخودم بودم اقا...ينبود ينطوريتو كه ا فرهاد

 ....بخشم يمن خودم رو نم: احسان جلوتر اومد  رونيكرد و رفت ب ياخم

 كاريچ دميفهم يبودم نم يعصبان يدعوام شد حساب يبا بهروز نكهيمن بعد از ا....ديو نزنحرف ر نيا:  دمين حرفش پر ويم به

 .كنم يم

 ؟يبهروز: باال رفت  ابروهاش

 .كنميسر كالسش شركت نم گهيمنم د....مفصله

 ؟ نيبد تيرضا نيخوايپس شما م:اومد  يبا برگه ا سرباز

 بله...بله

 فرهاد؟:  دميبدم با دست چپ امضا كردم اهسته پرس تكونش تونستميكرد نم يراستم كه درد م دست



 

 

ابخانه نودهشتياكت                                  فصل بهارزهره  –خالي دستانت جاي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٥

 ؟ جانم

 ؟ دوننيم نايا مامان

 .انياالن بهوشن گفتم دارن م:  نييرو انداخت پا سرش

 د؟يكن يم هي؟ چرا گر نيدرد دار:  دياحسان پرس رونيپر اشك شد فرهاد رفت ب ارياخت يب پشمام

 .دييبفرما شهيم رتونيد...نيمعطل شد نيببخش يسترا....دلم هم گرفته...كنه يدرد م يقلبم بدجور اره

 .....بازم شرمنده: كرد  نگاهم

 ...كنميم  خواهش

 ريجو رو تغ خواستيلب جواب دادم سكوت كردم فرهاد م ريفقط سالمشون رو ز...ساعت بعد مامان و بابا اومدن ميو ن رفت

 .نگرانت بودن نايعسل مامان ا: بده 

 شد ؟ يچ هويعسل جا :  دينگفتم بابا پرس يچيكردم و بازم ه نگاهشون

 .طبق معمول سر به هوا بوده و باالخره هم كار دست خودش داد گهيد چيه: گفت  يانصاف يبا ب مامان

 هان ؟؟ ديسرزنشش كن نجايا نيومديشما كه ن: شد  يعصبان فرهاد

را بسته بود  ميراه گلو نيبفض سنگ كيشم  يكردم دارم خفه م يبرن احسا م نجايزودتر از ا خواستيرو بستم دلم م چشمام

 .مونميم نجايمن شب ا نيشما ها بر: چقدر گذشت كه فرهاد گفت  دونمينم

 .راحت ترم ينطوريا.ندارم اجياحت يكس چيبه ه ديهمه تون بر:  دميحرفش پر ونيم

 .يكه تنها بمون شهينم مونميگفتم كه من م عسل

 .تنها باشم خواديدلم م.... خوامينم

 .زور فرستادمش كه بره به

 بله ؟: كردم  يزنگ تلفن بلند شد تك سرفه ا يساعت بعد صدا مين هيگر ريرفتن زدم ز نكهياز ا بعد

 .رهنمون هستم سالم

 سالم حالتون چطوره ؟: دلم خوشحال شد  ته
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 اومدن؟ ناي؟ مامان ا ني؟بهتريشما چ...ستميبد ن....يه:حرف نزد  شهيمثل هم يبود ول يجد

 ....رفتن يول...بله

 ن؟ياالن تنها هست يعني

 .دوست دارم شتريب ينطوريتنهام ا بله

 شده ؟ يزي؟ چ نيكرد يم هي؟ گر هينجوريصداتون ا چرا

 .ستيمهم ن....ام شهيكنم تنها تر از هم يدلم گرفته امشب حس م: كردم  يباهاش م يكيچرا احساس نزد دونمينم

 .من تماس گرفتم فقط حالتون رو بپرسم...من

 .نيلطف كرد ممنونم

 ؟يخوب...سالم عسل: اومد هول بود  هيقطع كردم سا نكهياز ا بعد

 ؟يديتو از كجا فهم: كردم  تعجب

 ......رميبم ي؟؟اخ اله ياالن خوب نميبب...زدم خونتون فرهاد گفت زنگ

 ؟ هيچه حرف نيا....هينكنه سا خدا

 يافتاد يبه چه روز نيبب: دستم نگاه كرد  به

 ؟يديتو از كجا فهم: م كرد تعجب

 ......رميبم ي؟؟اخ اله ياالن خوب نميبب...زدم خونتون فرهاد گفت زنگ

 ؟ هيچه حرف نيا....هينكنه سا خدا

 يافتاد يبه چه روز نيبب: دستم نگاه كرد  به

 .چند تا هم سرم هي....خورده هيتا بخ 5 دستم

 حاال رانند كجاست ؟.ورم داره ها يبدجور صورتت

 بود ؟ يننده كرا يدونيم

 .از كجا بدونم خودت بگو من
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 احسان

 ؟يگيراست م يوا: گرد شد  چشماش

 .خيمغرور  يپسره : كرد  ياخم

 .هياون ادم محترم....حرف نزن ينطوريدر موردش ا هيسا

 افتاده؟ لياز دماغ ف كنهيفكر م ....بابا مزخرف نگو برو

 ؟يديازش د يچه بد تو

 ست دهيفا يبا تو ب بحث

زود خوابم برد فرهاد صبح اومد قرار بود  يليخ...مونهيم شميگفت كه شب پ هياومد و چند تا قرص بهم داد ساد پرستا

بودمش خانم قد بلند و با  دهيمراسم ختم پدرش د يمادرشه البته قبال تو دمياومد كه فهم ياحسان هم با خانوم.مرخص بشم

 خانم مهتاش ؟: زد  يبود كه محكم حرف م يجذبه ا

 بله ؟: اتاق شد اول نشناختم  وارد

 .رهنمون هستم من

 .سالم: شدم  زيخ مين

 ن؟يبهتر هست...نيباش راحت

 .ممنون بله

 يدردسر ها برا نيتا از ا ديمواظب باش شتريالبته پسر من مقصر بوده اما شما هم بهتره ب: كرد  يحق بجانب صحبت م يليخ

 .دينكن جاديا گرانيخودتون و د

 ديپس شما با: گفت من حرصم گرفته بود احسان هم اومد من رو به مادرش گفتم  ينم يچيبود اما هشده  يعصبان هيسا

 .ممنونم نياورد فيتشر نكهيبراتون دردسر درست كردم از ا نهمهيكه ا ديببخش

 .خانم مهتاش سالم

 سالم: لحنم سرد شد  ارياخت يب
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من بود هر چقدر خسارت وارد شده  ي فهيكار وظ نيا: اد كرد رو گرفته بود احسان رو به فره صميترخ ياومد برگه  فرهاد

 .كنم يباشه پرداخت م

 نيلطف كرد يكاف يشما به اندازه ... ستيكار ن نيبه ا يازين: جواب دادم  عيسر

 .نميشما رو زودتر سر كالس بب دوارميام: رفت و احسان گفت  رونيب يخشك و رسم يخداحافظ كيبا مامانش

برو  يديهم خوب نخواب شبيتو د هيسا:  دميتخت دراز كش يبه اتاقم اومدم و رو ميبه خونه برگشتم مستق هيفرهاد و سا با

 .استراحت كن

 .مونميفعال م:  ديكش يا ازهيخم

 بود ها نه ؟؟ يجور هي؟ ماما ن احسان  هيسا: فكر فرو رفتم  به

 .طلبكار هم بود صد رحمت به خودش مادره....مونهيم يچ نياره بابا ع...اه ....  اه

 . هيخودش پسر خوب اما

 .ها اديخوشت م يا قهياز چع ادم عت...بابا دلت خوشه ها برو

چته بابا ؟ چرا رفت تو :  ديپرس.نافذ يو چشما رهيت يبا موها دهيقد بلند صورت كش: چهره اش رو مجسم كردم  گهيبار د هي

 فكر هان؟؟

 ...يچيه....يچيه...هان؟؟:  ختيبهم ر افكارم

 .ها يزن يمشكوك م دايجد

 .اميمن فردا اگه حالم خوب باشه م يراست.. ؟؟يگيم يجد

 ؟يايب يخوايم ختير نيكمه ؟ با ا عقلت

 يه...شدميخل م نجايا موندمياما اگه م....دستم نيسرم كه هنوز بسته بود ع. هنوز ورم داشت : صورتم دست زدم  به

دوباره من موندم و ....رفت هيبعد سا يكم...احسان جلوم بود ياش چهره شد همه  يذهنم رو منحرف كنم اما نم خواستميم

 خودم ييتنها

 چهارم فصل
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 يباق ديبه ع يروز 20 دميفهم يحساب سرانگشت يبا .رفت يظرف سوپ بود و بودن حرف هياورد كه توش  ينيس هي مامان

 .از دو روز بعد به دانشگاه رفتم. ومديبهارم يمونده بو

باورش  خواستميشده بودم كه نم ياحساس ريهم به مراتب بدتر از قبل اما من اس ديثل قبل شده بود شادوباره م احسان

 يم دهيحرف بزنم اما اون وجودم رو ناد يو بتونم باهاش كالم اديب شيپ يبهانه ا هيهمه اش منتظر بودم ....كنم

 .مكرد يم يياحسا تنها يا گهياز هر وقت د شتريب...گرفت

كس رو نداشتم اكثر لوقات تنها بودم و مثل قبل با نوشته هاش خودم رو  چيو ه زيچ چيشده بودم كه تحمل ه يپرخاشگر ادم

رو  ايانقدر حساسه كه دن يعني؟ احسان  نهيا گذرهيكه تو دلش م  يزيكردم كه واقعا چ يوقتا فكر م يكردم گاه ياروم م

 !!كار كرد ان شهينم كه؟؟ اونو  ي؟ پس ظاهر خشكش چ نهيبب نطوريا

 يبا صدا ارياخت يبدجور دلم گرفته بود ب ييدا يرفتن خونه  يطوالن يمشاجره  هيدوشنبه شب بود مامان وبابا بعد از  ادمهي

 .شده ؟؟ عسل ؟؟ اروم باش يچ: فرهاد با عجله اومد  هيگر ريبلند زدم ز

 .شمي؟؟ من دارم داغون م خورهيبه چه درد م يزندگ نيا فرهاد

؟؟ دلت گرفته ؟؟  يابج هيچ: شونه ام لحنش اروم بود  يكرد ارومم كنه دستش رو گذاشت رو يم يو سع نشست كنارم

 نيا يو خودت رو حبس كرد يخونه نشست يبرو كالس همه اش تو رونيبرو ب ؟يياخه چرا همش تنها گهيخوب معلومه د

 .كه نشد كار

 .فرهاد شهيحل نم زايچ نيمن با ا مشكل

پنج شنبه شب  يكالس با هم ازدواج كرده بودن و برا يدو تا از بچه ها.اروم شدم يو كل ميحرف زد با هم يليشب خ اون

رو  يچيه يحوصله .فرشته همون دوستم قبول نكرد يبهونه اوردم كه نرم ول يبچه ها رو دعوت كرده بودن من اولش كل

 .دش يبد م يليرفتم خ ياگر نم يول.يمهمون ينداشتم حت

 هيو بعد با سا دميانتخاب كردم و پوش يسدر يكمدم رو باز كردم و اخر سر كت و دامن يليم يشنبه با ب از ظهر پنج بعد

احسان  يول دمياكثر بچه ها اومده بودن شهاب رو د ميديرس.كرد يم يمن رو عصب نيو ا انهي اديكه اونم م دونستمينم.رفتم

رنگ  هيچ: زد به پهلوم  هيسا ديباالخره رس يگشتم ول يدم و مدام مبو يزيچ هي بالگرفته شد انگار دن يليباهاش نبود حالم خ
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 .و روت باز شد

كرم تنش بود كه خدا  يرنگ با بلوز يدود يشلوار.دخترا گل كرد يبا اومدن احسان لوس باز....چپ چپ نگاش كردم فقط

 سالم حالتون خوبه؟: اومد  كيسر شام بود كه نزد ومديچقدر بهش م دونهيم

 ....ممنونم

 .اون طرف ميبر نيداشتم اگه ممكنه شامتون رو بكش يكار هيباهاتون  راستش

 . دييبفرما:  ميحواسش به ما نبود نشست يكس ميسالن رفت ي؟بشقابم رو برداشتم و با هم به گوشه  هيموضوع چ دونستمينم

 .باشم يرسم كردميم يسع

 .من رو واسطه قرار دادهشهاب  نيراستش رو بخوا:  ديكش يقيكرد و نفس عم يسرفه ا تك

 ؟يواسه چ: باال رفت  ابروهام

 هينتونست موضوع رو عنوان كنه ازم خواست به شما بگم باسا يول اديپرو ب يبه نظر كم ديشوخه و شا يليكه شهاب خ درسته

 ديخانم در موردش حرف بزن

 ه؟؟ي؟؟ با سا يچ

 .كه در مورد شهاب ما فكر كنن دييبهشون بفرما بله

 .راحت باشه التونيخ...چشم باشه

لب  ريگرفت انگار اونم متوجه شده بود اخه ز يدرد داشت و موقع غذا خوردن درد م يدست راستم هنوز كم.گرفته بودم گر

 .من واقعا شرمنده ام: گفت 

 ؟ جا قحط بود عسل: زد  يغر م يه هيرو ته كوچه پارك كرده بودم و سا نيماش ميرفتن حاضر شد هيزود برا بايتقر ما

 گفت ؟ يبهت م ياحسان چ نيا يراست:  ديپرس ميشد سوار

 .در مورد تو بود: نگاهش كردم  يچشم ريز

 ؟؟من؟؟يچ

 .شهاب فرستاده بودش اره
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 شهاب؟؟

 .گم تكرار نكن اره بابا شهاب يم يهر چ مرگ

 كنه؟ يام فكر م گهيد هيزايبه چ يو شوخ يمسخره باز رازياون غ پس

 .هينباش اون پسر خوب لوس

 دوستش؟ ايخودش : گفت  طنتيش با

كه  ارهيدر م ياونقدر شر باز يپسره گاه نيا...شهيمن كه باورم نم:  دادياون داشت ادامه م ينگفتم ول يچيكردم و ه ياخم

 فكر كنه نه ؟؟ زايچ نيبه ا شهيادم اصال باورش نم

 .هيخوب يلياتفاقا پسر خ...نه

 .يبار گفت هيرو كه  نيبابا ا يا

 ؟يديازش د يزيگم ؟؟تو تا حاال چ يمدروغ  مگه

 .ها طونهيش يليخ

 .هيداره ؟؟ مگه بده ؟؟ بهش فكر كن سا ياشكال هيچ

 .باشه:  ديكش يشد و اه رهيتكون داد و به رو به رو خ يسر

بود و چراغ  دهياتاقش دراز كش يفرهاد تو يهمه خواب بودن ول.زد يداشت و چشماش برق م يبيشب فرهاد حال عج اون

 ؟ داريب اي يخواب: به در زدم  يروشن بود تقه اهم 

 ؟ياومد يك...سالم : شد  زيخ مين

 .حاال نيهم

 گذشت ؟خوب بود ؟ خوش

 ؟ داريب اي يخواب: به در زدم  يبود تقه ا روشن

 ؟ياومد يك...سالم : شد  زيخ مين

 .حاال نيهم
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 گذشت ؟خوب بود ؟ خوش

 ؟يديتو چرا نخواب...بد نبود:  دميكش يا ازهيخم

فردا شب قرار  يزنگ زد و برا يامروز بعد از ظهر مامان به خانم صارم...يايمنتظر تو بودم تا ب: زد  يقشنگ لبخند

 .اصرار به بله گفتن اون پسره نداشته باشن گهيكنه كه د يتونسته اونا رو راض ايرو.گذاشتن

چقدر !  يوا....يبود كه به من داد يخبر نيترم به/ دمشيرفتم و بوس ارجلوياخت يخوشحال بودم كه حد نداشت ب اونقدر

 .يعال

 ...يليخوشحالم خ يليفرهاد خ: نشستم  كنارش

گفتم  ريزود شب بخ يليخ.كردم يشبش رو خراب م دينبا...گذره اما وقتش نبود يم يدلم چ يبهش بگو تو مخواستي دلم

 ياخه عسل تو چ: و زل زدم به اسمون به خودم گفتم  زده بود به سرم كنار پنجره نشستم يخواب يانگار ب...به اتاقم برگشتم

ساعت از جا  يبا صدا يول..خوابم برد يك دمينفهم...يكه نشد زندگ نيا...كن؟ چه مرگته بابا ؟ تمومش  هيدردت چ ؟يخوايم

 هي هياس رونيزدم ب عيمنتظر بمونم پس سر تونستميبود فرهاد خواب بود و نم 7به بدنم دادم ساعت  يكش و قوس دميپر

 ؟يشده ؟ فكرات رو كرد يچ: بود  يجور

 .دونمينم يچيعسل من ازش ه اخه

دانشجو  نشيبه منظور گز يزده بودن كه چند روز بعد امتحان هيراهرو ها اطالع يتو.ميديتا رس ميكرد يبحث م يطور نيهم

 5نفر فقط  370 انيبود كه از م نجاياجالب .شه يخارج از كشور بر گزار م انيبا دانشجو ييجايجا ياعزام به خارج برا يبرا

الناز  نياز ا يحال هيكه  دهيعسل حاال وقتش رس: گفت  جانيبا ه هيسا سرتا پ 3تا دختر و  2شدن  ينفر انتخاب م

 .نيبيشما دو نفر رق دوننيهمه م...يريبگ

 بابا دلت خوشه؟ برو

 .متحانش ضرر ندارهبه توست ا كيالناز نمراتش همشه نزد يسرت شاگرد دوم كالس هست ريخ

 .خوانيفقط دو تا دختر م نايهمه ادم از كجا معلوم انتخاب بشم ؟ ا نيا

 ؟ يديرو د هيعسل اطالع: شناختمش از رو به رو اومد  يدختر بود كه م نيتر نيريموقع الناز كه ش نيهم
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 .دميد بله

 هان ؟ يكنيتو كه حتما شركت م:  ديپرس هيكنا با

 .چرا كه نه...اره:  من جواب داد يبه حا هيسا

 .اونم منم يسر سخت دار بيرق هي يبدون بهتره

 .نه ايكه انتخاب بشم  ستيبرام مهم ن ميستين ليجان ما كه بخ الناز

خونه  يكس دميد يوقت.  دميو ربع رس 6و من  ديطول كش يبرم كالس كم نايقراربود مامان ا 7ساعت ....گفتم و گذشتم نويا

 منتظر بمونن ؟؟ قهينتونسته بودن فقط چند دق نايا يعني.... دميانفجار رس يه ماتم برد و به درج ستين

بودم ساعت از  جيگ.رو هضم كنم انيجر تونستمينم.دوش گرفتم و به اتاقم اومدم. شدن  ياز همه از دست فرهاد شاك شتريب

بعد در اتاق باز شد فرهاد بود كپكش  قهيدق 3،  2...بله انگار برگشته بودن...ميباز شدن در رو شند يگذشته بود كه صدا 9

 ؟خواهر گلم  يسالم چطور: خوند  يخروس م

 .اصال حوصله ت رو ندارم...فرهاد  رونيبرو ب: كردم  ياخم

 ؟؟يبگ كيبهم تبر يخوايشده ؟؟نم ي؟ چ يچ يعني: خورد  جا

 .خوب مبارك باشه حاال برو تنهام بذار يليخ يشيقانع م ينطوريا اگه

 .شهيم ريگفتم منتظرت بمون گفتن د نايمامان امن به  بخدا

 .من رو احمق فرض كنن گرانيد نكهياز ا اديبرم م...ستميمن بچه ن...فرهاد ستين حيبه توض يازين: باال رفت  يكم صدام

 ؟؟يكن يبزرگش م نقدريبابا ؟؟چرا موضوع رو ا هيچه حرف نيا

 .رونيكن برو ب تمومش

 .ازمون نخونده بودم راستش اصال واسم مهم نبود هيكلمه هم برا كيذشت و من رفت وتنها موندم دو روز گ فرهاد

 ؟يخوندم تو چ يليمن كه خ:  ديامتحان الناز پرس صبح

 .نه ايقبول بشم  ستينخوندم گفتم كه برام مهمن  يچيه

نخونده  يچيه منم كه هالبت...سواالت سخت بود ها يول...ي؟پمعموليكرد كاريچطور بود ؟ چ:  ديپرس هياز امتحان سا بعد
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 .بودم

كنم فرهاد هم خونه  زيبود و اونروز خونه مونده بودم تا اتاقم رو تم ديع كينزد.روز بعد جواب ها رو اعالم كنن 4بود  قرار

زنگ تلفن بلند شد و  يصدا.زدم يبه بعد باهاش حرف نم يبود من از شب خواستگار ليبود چون پنج شنبه خا شركت تعط

 .نه هستش...ممنون يليخ..؟ خوبنسالم حال شما ...بله ؟؟: اد فرهاد جواب د

 ؟ييچه خبر؟؟كجا.سالم: رو گرفتم  يباشه به هال رفتم اره خودش بود گوش هيطرز حرف زدنش حدس زدم سا از

 .خبر خوب دارم هيعسل من دانشكده ام  سالم

 شده ؟ يچ

 .يدبو نشونينفر رو اعالم كردن تو هم ب 5اون  يحاال اسام نيهم

 هستن؟ ايك هيبق...چقدر خوشحال شدم دختر يدونينم يجون من ؟؟ وا ؟؟يگ يراس م:  دميكش غيج ارياخت يب

 ....خدا بخش الناز

 گه؟يد...اوه...اوه:دميكالمش پر ونيم

 بگم؟

 .خوب اره

 ...رهنمون احسان

 گه؟يد...اوه...اوه:دميكالمش پر ونيم

 بگم؟

 .خوب اره

 ...رهنمون احسان

 ؟يراست: ناراحت  ايخوشحال شدم  دونستمينم

 ؟يظهر خونه ا يراست...شناختم يرو نم خيبق...بخدا اره

 .منتظرتم ايب اره
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 .گميم كيتبر...سالم خانم مهتاش:  ديرس هيسا نكهيتا ا هيچ انيجر دنيو فرهاد با تعجب نگاهم كردن اما نپرس مامان

 ؟يواسه چ كيجون سالم تبر هيسا

 عسل نگفت ؟ مگه

 .يخوش اومد:رونياومدم باتاق  از

 .تو بودم ها خبرش رو به همه داده بودم يمن اگه جا يدختر چقدر خونسرد يوا

 .ستيكس مهم ن چيه يدم چون برا يمن خبرش رو نم هيسا

 ه؟يچ انياخه جر:  ديازش پرس مامان

 .بشن قبول شد نشياعزام به خارج گز يكه قرار بود دانشجو ها برا يازمون يتو عسل

 .يعال ؟؟چهيجد:خوشحال شد  فرهاد

 ؟ هيچ انشيمبارك باشه حاال كجا هس ؟ جر: هم لبخند زد  مامان

 يبرا انينفر از اونا م 5و  سيفار اتيزبان ادب سيتدر ياونجا برا رنيماه م 6 نايا...المان:  داديعوض من جواب م هيسا

 .هم عازم هستن نيفرورد 10...يزبان المان سيتدر

 .ايب...گهيدبسه  هيخوب سا يليخ

 ؟ نجايموشك خورده ا:  دياتاق كه شد پرس وارد

 .گهيد نيهم يعني يخونه تكون خوب

 .ها يداد رييرو تغ نجايچه خوب شده ا: اون طرف اتاق گفت  ميپا باز كردم و رفت يجا

 وتريامپك زيم نطرفشيو ا نهيا زويكردم رو برو مقابل پنجره تخت ، سمت راست كمد و سمت چپ م ياطراف نگاه به

 .تنوع الزمه: داشتم گفتم  يتخت بر م يكه كتاب رو از رو نطوريهم

 .يخوشحال نشد اديانگار ز نميبب: كرد  نگاهم

 هيچ يدونيم...خوشحال كه شدم اما:  كردمينامنظم رسم م يبا انگشت خطوط يرو تخت يرو ارياخت يو ب نييرو انداختم پا سرم

 .كنهيمن رو مردد م ي؟ بودن احسان كم
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 .هيخوب عتيبرات موق نيا...بچه نشو: شونه ام  يرو گذاشت رو دستش

 ....خوشحالم كه از خونه دورم نيا هيبرا شتريب يول يبخند ديشا/: زدم  يپوزخند

 .مونهيمرگ م نيكنم تحمل اون برام ع كاريماه الناز رو چ 6،7 نيا يول

 .يبفرست ديدر ضمن مداركت رو فردا با...به كارش نداشته باش ي؟ خوب كار ياريهمه اش بهانه م چرا

 چه خبرا؟؟ گهيد... ميبگذر...فردا جمعه ست يگيم يچ

 دشيكه طرز فكر و عقا اديسر اصال بهش نم نيا...شه  يعسل باورم نم يوا...شهاب امروز باهام حرف زد....گهيخبر د هي

 .كن ازش خوشم اومد يفكر م قيعم يليباشه خ ينطوريا

 رو به راهه؟ يپس همه چ:  دميخند

 .صحبت كنن انيتا ب رهيقراره پدرش با پدرم تماس بگ اره

 .شهيخدا بخواد همون م يچ هر

 .زودتر كار اتاقت تموم شه ميكمك كن ايحاال كه منم هستم ب عسل

 .دميرو م بشيكن خودم بعدا ترت ولش

 .نميپاشو بب ؟يكنيم تعارف

 ؟يتو هنوز با فرهاد قهر:  ديسپر نميقفسه بچ يتو خواستميها رو برداشتم و م كتاب

 .توجه باش يب....يريگيتو هم سخت م...ها ميخودمون. من عادت دارم.... ستين مهم

 .شد ياماده م يتا ك نجايا دونمينم ياگه نبود....دستت درد نكنه: كارمون تموم شد  5عصر ساعت  تا

 .دينباشسالم خسته : هال نشسته بود م ياومد من تو شهيبابا زودتر از هم شب

 .خوشحال شدم يليخ...كيتبر يخانم: برگشتم بابا با لبخند گفت  يوقت ختمير يشدم چا بلند

 .گفت  كينفر به ما تبر كي. نمردم ...ممنونم

 .يخسته نباش: شستم كه فرهاد به اشپزخانه اومد  يداشتم ظرف ها رو م ميرو خورد شام

 .عسل تو رو خدا قهر نكن باهام: داد  هيتك نتيبه كاب نهينگفتم اصال حوصله اش رو نداشتم دست به س يچيه
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 ستميقهر ن من

 ؟يديچرا جوابم رو نم ؟يكنينگاهم نم ؟چرايزنيحرف نم يواسه چ پس

 .نيكش ينفس راحت م هيكه اگر برم الاقل شماها  نيبه ا كنميفكر م نيبه ا دارم

 .شه يانصاف نباش ما ههمون دلمون برات تنگ م يب

 ور كنم؟با يدار انتظار

 .باهات حرف بزنم ميبزن يدور هي رونيب ميحاضر شو بر: بود  ياب رو بست به نظرم عصبان ريش

 .باشه واسه بعد...ام خسته

 ....حاال نيهم گفتم

: بود  ستادهيدر ا يخودش جلو.ميريكجا م ميموقع دار نيتعجب كرده بودن كه ا نايلباسم رو عوض كردم مامان ا يليم يب با

 .طولش نده...گهيبدو د

 ميبود بازوم رو گرفت ن شهيخلوت تر از هم يگذشته بود و كم 11از  مياز كوچه خارج شد نيياز من از پله ها رفت پا زودتر

 ؟يختيشده ؟چرا بهم ر يچ نميبگو بب...خوب: بهم انداخت  ينگاه

 .خسته  يليخ...خسته ام : به افكارم نظم بدم  خواستميو م دميكش يقيعم نفس

 ؟ شده يچ

 تيدور باشم تا شماها كمتر اذ نجاياز ا يهم خدا خواست كم ديشا...يزيده تا بهم بر يدست به دست هم م يهمه چ يگاه

 .نيبش

 ؟ هيچه حرف ني؟ ا عسل

 .برنگردم گهيرفتم د نكهيبعد از ا ديشا....همه تون نيگم ؟ همتون از دستم خسته شد يدروغ م مگه

 دختر؟ يگ يم يچ

 ووو.دارم تيكه برات اهم ينكن تظاهر كن يتو هم انقدر سع...وقته كه تو گلوم مونده يليحرفا خ نيا: زدم  پوزخند

 ؟يمگه ندار خوب
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 يرو م يهمون شب خواستگار....اون شب يتونستيدارم نم تيبرات اهم يكن يادعا م ؟اگهيمگه چند تا خواهر دار نميبب....نه

  ؟يصبر كن يگم كم

 ووو.دارم تيكه برات اهم ينكن تظاهر كن يتو هم انقدر سع...وقته كه تو گلوم مونده يليحرفا خ نيا: زدم  پوزخند

 ؟يمگه ندار خوب

 يرو م يهمون شب خواستگار....اون شب يتونستيدارم نم تيبرات اهم يكن يادعا م ؟اگهيمگه چند تا خواهر دار نميبب....نه

كه زود  يخبرش رو بد يريتماس بگ يتونستينم يحت...توستمهم كار  ستيمن مهم ن مومدنين اياومدن  ؟يصبر كن يگم كم

 تيبرات اهم يكن ياگر ادعا م...ارزش نگاه شده يموجود ب هيخسته شدم از بس بهم به چشم ....؟ دلم از همتون پره نيريم

 ازدهيافتاده  مگه امروز تماس نگرفتن بگم ؟؟ياعتراض نكرد ينامزد خيچرا به تار يخواهر قبولم دار هيدارم و به عنوان 

 يخودت گفت شيپ...بندازن دترره االقل دو روز زو يمن خواهرم داره م يبگ يتونستي؟؟ نم ينگفت يچي؟؟ چرا ه نيفرورد

 ...به درك من چرا برنامه ام رو خراب كنم؟؟ ستيكه ن ستيعسل ن

 ؟؟هان؟؟يمنم گوش كن هيحرف ها يخوايچرا نم ؟؟يكن يم هيگر يدار يچ واسه

 .كنمينم هيگر من

 .يكن يجان اشتباه م عسل

سر باز كرده بود كوچه  ياز برادرم بغضم بدجور نمياون از پدرو مادرم ا..نيمعرفت يهمتون ب..يبد حيتوض يخود يب خوادينم

تو  يازخوشبخت رينداره داداش مگه من از خدا غ يبيع: زد  يپرنده پر نم يشد و به عبارت ينم دهيهم د يبود كس كيتار

فكرش  گهيتو هم د...عادت داره يطفلك ستيسالم روش ن يجا هيس و  نهياز پ رنداره قلب من پ يبيهان ؟؟ ع مخوايم يزيچ

 .ستين يكه كار سخت نيا...يندار يرو نكن انگار اصال خواهر

تخاب چقدر خوشحال شدم كه ان دونهيعسل خدا م: خاله الهام گفت  ميدعوت بود نايا ييهام رو تند كردم جمعه خونه دا قدم

 .يشد

 .هيعال يلياره عسل جون خ: هم پشتش گفت  ييدا زن

 ؟يريم يچه روز:  ديپرس سامان
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 .نيفرورد 10 چهارشنبه

 .نيخواهرش نباشه خوب زودتر بنداز شهينم...فرهاده هيفرداش كه نامزد يول: نگاه كردن خاله گفت  گهيهمه به همد بعد

كنه ؟ فرهاد فكر  يم يچه فرق...ستيبود و نبود من مهم ن...خاله ستينمهم : گفتم  ديپاش يزخمم نمك م يداشت رو انگار

 فته ؟؟ ويم يمگه اتفاق...كنه خواهر نداره

عسل مگه : دوباره سر صحبت رو باز كرد سامان اومد كنارم نشست ناراحت بود  ييدا نكهيسكوت بر قرار شد تا ا يا لحظه

 اون موضوع حل نشد؟

 .ياليخ يتم خودم رو بزنم به بگرف ميكنه ؟؟ تصم يم يفرق چه

 دارن؟ يچه منظور نايا ارميمن سر در نم: گفت  اهست

 .راحته الميماه ح 6كن سامان فكرش رو نكن فعال كه تا  ولش

هم رو  يهوا شهيهم دهيتباشه منو سپ اديبگم ؟؟ اگه  يچ: تكون داد  يبه فرهاد انداخت و سر يهيعاقل اندر سفه نگاه

 شه ادم با خواهرش نتونه بسازه ؟؟ هان ؟ ياخه مگه م...ميم بودهمه اش با ه ميداشت

 .كه شده فعال

 .ها ينگ يفعال به كس يول...شم يم ييدارم دا: زد و اروم گفت  يلبخند

 .ي؟چقدر خوشحالم كرد.سامان يگيراس م...يوا

 .گفت نيبه من افش دونهيمامان هم نم فعال

 ....بود دهيشوهر سپ نيافش

كپكش خروس  يزنگ زد حساب هيسا نيفرورد 5روز  نكهيگذشت تا ا ديو بازد ديچند روز اول به ع... دياه رسنو هم از ر سال

 ؟/شده ؟ چه خبره ؟؟ هان  يچ:خونديم

 .دو هفته بعد قرار گذاشتن يبرا..اومدن نايشهاب ا امشب

 .فيح... فيح...اه:  ميهم مثل سابق باش با ميتونينم گهيد نيبعد از ا دونستميخواهر بود و م نيبرام ع هيگرفت سا هوي دلم

 چه خبر؟؟...جان ؟  ايرو يخوب: تماس گرفتم  ايشب قبل رفتن با رو هي
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 .گهيد گذرهيم...يسالمت

زن داداشم  يدار نكهيا ؟؟ازيكن يكارا م يچ: كردم  يرو هم جمع م لميدم دااشتم وسا زيهمون حال كه باهاش حرف م در

 هان؟ يستين مونيكه پش يشيم

 ه؟يچه حرف نينه عسل جون ا يوا

 ...زميكنم عز يگرفتم ازت خداحافظ تماس

 ؟يعازم هست يك...به سالمت...ياخ

 .خدا فردا ديام به

 .مواظب خودت باش...يسالمت به

 ؟ ايرو: بغضم گرفته بود گفتم  ارياخت يب كهياخر سر در حال ميصحبت كرد يكم

 جونم؟

 ...سپردمش به تو...ون عسل مواظبش باش ها ج...دونه داداش رو دارم ها هي نيهم من

 ...راحت التيعسل خ باشه

تخت اروم احازه دادم اشك هام  يتخت نشست بودم سرم رو گذاشتم رو نييكه پا يقطع كردن همون طور نكهياز ا بعد

 يزد رو يدم كه كسسخت بود در همون حال بو يليازش برام خ يياما جدا ميمنو فرهاد مشكل داشت شهيكه هم نيبا ا...فتنيب

 .نكن هيتو رو خدا گر...عسل : شونه ام 

 هياخه گر: دستش گرفت  يتخت جونه ام رو تو يداشتم نشست رو ازيبهش ن يا گهياز هر وقت د شتريرو بلند كردم ب سرم

 دختر؟؟ يواسه چ

 .كردم ببخش فرهاد تتيچند وقت اذ نيا اكه

 .شه يمدلم برات تنگ  يليعسل؟منم خ هيچه حرف نيا اخه

 .يهست يبرگردم تو هم رفتن يبگم كه وقت يمن چ يرو دار نايتو كه مامان ا: رو گرفم  دستش

 ؟ ايهستم ؟ اون دن يكجا رفتن:  ديخند
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 .اريدر ن يمزه باز يب

 نقدريخواهر من ا نيا....نمينكن بب هي؟؟ حاال هم گر ياز كجا معلوم تو زودتر از من نرفت...يول...كنم يم يدارم شوخ دونميم

 م؟يدل نازك بود و ما خبر نداشت

 شما دوتا چتون شده بابا؟...ا: موقع بمامان هم اومد  نيهم

 .خوره يچمدونت اونجا به دردت م يبذار تو نويا: دستش بود  سهيك هي

 پنجم فصل

كردم  ياحافظخد 5/10ساعت  بايو بعد از شام تقر ناستيو عمو ا ييما شام بودن منظورم خاله و دا يهمه خونه  اونشب

اومدن و بعد  هيشهاب و سا دميدر كمال تعجب د ميبا فرهاد راه افتاد ميايباهات م گفتنيكه م نايرغم اصرار خاله ا يوعل

 سالم: يخشك و رسم شهيمثل هم دمياحسان رو د

 

 .سال نو مبارك خانم مهتاش...سالم

 ن چطوره حناب رهنمون؟حالتو: ازش نداشت باهاش دست داد  يدل خوش نيهمچ نكهيبا ا فرهاد

 .گهيگذره د يم يه....ستميبه لطف شما بد ن: زد  يلبخند

 ...ها يخبر نذار يمنو از خودت ب...شه يدلم برات تنگ م يليعسل خ:  يبه گوشه ا ديمنو كش هيسا

 ...هيسا هيچه حرف نيا نه

 .دلت برام تنگ بشه يصت ندارفر گهيشهاب خان د نيوجود ا ؟بايفكر كرد يچ: گفتم  يشونه اش به شوخ يرو زدم

 .زهرمار:  ديخند

 يليخ: گرفت فرهاد اهسته گفت  ييجورا هيدلم .بعد شماره پروازمون رو اعالم كردن يقيشد و دقا ليما تكم ينفر 6 گروه

 .زميمواظب خودت باش عز....ها ير يم يانگار دار....من يخوب خواهر كوچولو

 .چشم داداش گلم:  دمشيبوس

 يم يفكر كردن كه من چجور نيبه ا يالناز كنارم بود لحظه ا ميكردم و از سالن خارج شد ياب هم خداحافظو شه هيباسا
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و  هي؟؟ اون دختر خوب يعسل ؟؟ تو چرا باهاش لج يگ يم يچ: زدم  بياما زود به خودم نه.ماه الناز رو تحمل كنم 6تونم 

 ....باشخود نزن و ادم  يپس حرف ب ياشنا بش شتريباهاش ب يتونيم

رو هم بگم كه  نيا.فاصله پشت سرش يجلو بودن و من و الناز با كم گهينفر د 2اون  يعنيبا پرهام و مهرداد  احسان

 .ميهردومون ساكت بود

گذشت منو الناز  يساعت مين.منو الناز كنار هم پرهام و احسان كنار هم و مهرداد تنها بود.ميپرواز كرد ريتاخ قهيدق 45از  بعد

سر  اديم ادميكه  يي؟؟ تا جا يسفر انقدر كم حرف يتو  شهيعسل تو هم نميبب:  ديپرس يبا كالفگ ميبود دارين بهر دومو

 ؟؟ينبود ينجوريوقت ا چيكالس ه

 هستم اره ؟ يكه ادم بد سفر نهيمنظورت ا: زدم و نگاش كردم  يلبخند

 .ره يادم حوصله اش سر م يكم حرف ياديز يول..سفر كه نه: تكون داد  يسر

 بگم؟ يچ... خوب

 .عسل يدار يمرموز تيشخص يلي؟ تو خ هيچ يدونيم: شد  رهينشست به روبرو خ نهيبه س دست

 مرموز؟؟ ؟؟يچ: خوردم  جا

كار  يو چ يبگ يچ يخوايگذره و م يم يذهنت چ يحدس بزنه تو تونهينم...تو رو بخونه تونهيادم نم...اره:اش گرفت  خنده

 ....يكن

 فقط نظر توست ؟ نيا: كرده بودم  تعجب

 .نه...نه

 واضح تر حرف بزن..فهمم يالناز به خدا منظورت رو نم: شدم  جيگ

 .اصال ولش كن يچيه...بابا يا

 .گهيد بگو

 .ميبگذر...از مرموز بودن داره يفيتعر هي يحاال هر كس...مرموزه يليگم عسل خ يبچه ها م شتريبابا ، ب يچيه

 !؟!وا؟...يگم مرموز يم نايهستم كه ا يمگه من چجور: م گفتم خود شيبه فكر فرو رفتم و پ يحساب
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 بود ؟ يكه باهات اومده بود ك ياون پسر يتو فكر؟راست يگفتم تو چرا رفت يزيچ هيحاال من : افكارم رو پاره كرد  نخ

 .برادرم بود: كردم  نگاهش

 ....يپيچه برادر خوش ت:گفت  يشوخ به

 .شهيامشب نامزد:  دميكش ياه ارياخت يب

 ؟يپس تو چ ؟يجد

 .بگم؟؟البد قسمت نبوده يچ

 وفتهيقراره ب يفكر كردم كه چه اتفاق نيمن خوابم گرفته بود چشمام رو بستم و به ا ميساكت شد دوباره

اخر ...بخوابم تونميكه عادت نداشته باشم نم يينه چندان راحت چون من جا يخواب يبودم كه خوابم برد ول االتيخ نيهم در

 بره؟؟يچته ؟؟ تو هم خوابت نم:  ديبود پرس داريه شدم الناز هم بسر كالف

 .كالفه شدم...بابا  نه

 45حدود  دنيسره خواب هي ستين الشونيخ نيپسرا هم ع نيا..ميبرس ديبا گهيساعت د مياحتماال تا ن:ساعت نگاه كرد  به

به دانشگاه هم  ميتا فردا صبح بر ميرفت يهتل م امروز رو به ديبود با يشهر خلوت و اسمون بارون...ميديبعد رس يا قهيدق

سرا كه تمام طول پرواز رو خواب بودن و  ميكارمون رو شروع كن ديبا ياز ك ميبفهم نكهيمشخص بشه و هم ا مونيمكان زندگ

عسل من  :الناز گفت  ميديبه هتل كه رس ميديكش يم ازهيو مدام خم ميزد يچرت م مياالن سر حال بودن اما منو الناز داشت

تخت ولو  يگرفتم و رو يدوش.نبودم اما قبول كردم يراض اديز مياتاق دو نفره باشه كه با هم باش هيتنها باشم بهتره  خوامينم

 ؟يخوابيم:  ديشدم پرس

 .خسته ام يليخ اره

 .نطوريهم منم

رفت الناز هنوز  يشت ضعف مدلم دا يبعد از ظهر بود از گرسنگ 2چشم باز كردم  يتا خوابم برد اما وقت ديطول كش يكم

سرم  يساعت مين ميو ناهار بخور ميبشه تا بر داريشدم ب دمنتظريبار ينگاه كردم هنوز بارون م رونيخواب بود از پنجره به ب

 .اخ چقدر گرسنه ام: د يكش يا ازهيشد خم داريرو گرم كردم تا ب
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 .ميبا هم بر يبش داريمنتظر بودم ب نطوريمنم هم

 .شم ياضر ماالن ح...ممنون

 يم شيارا اديداشت و ز يمعمول يا افهيق ديپوش ديبلوز و شلوار سف هيتا لباسش رو عوض كنه و  ديطول كش يا قهيدق چند

 ؟ ميبزن يشهر چرخ يو تو ميبر يخواينم:  ديپرس ميغذامون رو خورد عيو سر ميكرد هر دو گرسنه بود

 .هياما هوابارون...ادينم بدم

 چطوره ؟...ميگرد يو برم ميزنيم يدور هي ميري؟ م هي؟ چاره چ هيبارون شهيمبورگ همگن ها يم يدينشن مگه

 .باشه

 ياز هتل خارج م ميداشت..بودم ييسرما يليخ يليخ دميو من لباس گرم پوش ميرو برداشت لمونيباال وسا ميبرگشت دوباره

 .سالم...به به : رو تند كرد به دستم داد و قدمهاش  يالناز فشار.پرهام و احسان اومدن دميكه د ميشد

 .سالم:  دميچند لحظه بعد از اون رس من

 ياز هتل خارج م ميداشت..بودم ييسرما يليخ يليخ دميو من لباس گرم پوش ميرو برداشت لمونيباال وسا ميبرگشت دوباره

 .سالم... به به: به دستم داد و قدمهاش رو تند كرد  يالناز فشار.پرهام و احسان اومدن دميكه د ميشد

 .سالم:  دميچند لحظه بعد از اون رس من

 ن؟يريكجا م: ديپرس پرهام

 مهرداد كو ؟ يراست...ميزود برگرد ميبزن يدور هي ميبر: گفت  يفور الناز

 .رونيب ميما حوصلمون سر رفت اومد...دهيخواب:  ديخند

 .چتر همراهتون هست ؟ بارون تنده:گفت  احسان

 .ارمينبود با خودم ب ادمينه اصال : گفتم  ميتكون داد يو سر ميبه هم نگاه كرد كا

 .فعال الزمش ندارم... دينداره چتر من رو همراهتون ببر اشكال

 .رهنمون يممنون اقا يليخ: تعارف نبود  يبود جا سيخ يطرفم گرفت كم به

 ...ها هياحسان چه پسر خوب نيا: زد  يلبخند رونيب ميالناز اومد با
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 .نش نگهش دارهخدا واسه ماما اره

 ه؟يچه جواب نيا: كرد  ياخم

 بگم؟؟خوبه بگم خدا نگهش نداره؟؟ يخوب چ وا

دستش درد  يوا: گفت  عيالناز سر ميديبه پاساژ رس يرو ادهيربع پ هيبعد از ...بود يگفت احسان پسر خوب يدرست م الناز

 .چتر چقدر به دردمون خورد ها نينكنه ا

 .يگياره راس م:  ميشده بود دهيموش ابكش نينبود تا حاال ع كردم كه اگه چتر يفكر م نيا به

 يسيفقط انگل ميو مجبور بود ميبلد نبود يالمان يكلمه ا يكدوم حت چيالزم نداشتم ه يزيداشت اما من فهال چ ديخر يكم الناز

 ...مينداشت يجهت مشكل نيو خوش بختانه از ا ميحرف بزن

 .شد ريد...گذشته 8از از الن: ساعت كه نگاه كردم جا خوردم  به

 منتظرمونه؟ يكس ر؟؟مگهيد:  ديخند

 .باشم رونيساعت ب نيا خوادياما دلم نم نه

 .كنه ياعصابمو خورد م دتيعقا يگاه:جواب داد  هيكنا با

 .خوام برگردم يهر حال م در

 .ميگرد يخوب بچه مثبت االن برم يليخ: گفت  يلحن نه چندان جالب با

تازه در رو باز كرده بودم كه تلفن زنگ  ميو به اتاق برگشت ميسره شام رو خورد هي...ميساكت بودراه برگشت هر دو  در

 الو؟: خورد 

 ؟؟يزنگ نزد ؟؟؟؟چرايخوب....سالم عسل: ميرو شند هيسا يصدا ياز لحظات بعد

 ؟؟يكرد دايرو از كجا پ نجايشماره ا...سالم: خوردم  جا

 .و گرفته بودبا احسان حرف زده بود وشماره ر شهاب

 ؟؟يچه خبرا ؟؟ رو براه....بد جنس يا

 .برات تنگ شده عسل يبدجور دلم
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 .بابا ستين يزيماه كه چ 7،  6 شهيتموم م يچشم به هم بزن:  دميخند

تنها  هيافتادم كه امشب نامزد نيا اديكرد و من به  ينگاه م ونيزيو بعد قطع كردم الناز داشت تلو ميبا هم حرف زد يليخ

: تلفن بلند شد  يكه گذشت دوباره صدا يكم...شد الناز حواسش به من نبود رياشكم سراز ارياخت يمه و دلم گرفت و ببرادر

 الو؟؟

 .مزاحم شدم يكه بد موقع ديخانم مهتاش ببخش سالم

 دييبفرما...كنميم خواهش

 .ميهمه با هم بر نياماده باش 8بگم فردا صبح ساعت  خواستميراستش م: محكم بود  صداش

 .باشه چشم: گرفته بود  صدام

 چرا صداتون گرفته؟ يراست

 .ستين يزيچ...سرما خوردم يكم: كردم  يسرفه ا تك

 .ريشب بخ...نمتونيب يصبح م شميمزاحمتون نم نياز ا شيخوب ب يليخ

 شده ؟ يچ: بودم الناز نگاهم كرد  كالفه

 .يچيه

 تنگ شده ؟ دلت

 .شهدلم گرفته تا تنگ با شتريب:  دميكش ياه

 .نيينت پا يبرم كاف خواميمن م: و بلند شدم  ديبه ذهنم رس يفكر

 يزيچ نجايا مياومد نكهيبعد از ا دونستمياحسان رو داشت نم يخواندن نوشته ها يجواب نشدم و خارج شدم دلم هوا منتظر

شروع شده بود  نطوريا.ن كردمنوشته شده شروع به خوند ييزايچ هياره  دمينه ، صفحه كه باز شد د ايبه مطالب اضافه كرده 

: 

 .ستيروبراه ن زيچ چيه نكهياونم ا زيچ كياز  ريروبراهه غ زيروزا همه چ نيا

 .ستيبا من سازگار ن زشيچ چيه نجايا.كنه يهام كالفه ام م ياز وابستگ يياما جدا ستمين يدر كل ادم كم طاقت من
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 يشهر و محله  ايدن هيكجا چياما ه...ها ستيبد ن....ومديخوشم ن اديشهر ز نيمن از ا... هيبارون شهيكه هم يياب و هوا يحت

من رو  زيچ كيوسط فقط و فقط  نياما ا...وفق بدم طيمجبورم كه خودم رو با شرا...اما مجبورم....شهيخود ادم نم يزندگ

 ...كنه يدلگرم م

شدم  يداشتم همه رو حفظ م بايور كردم تقررو كه بار ها و بارها خونده بودم دوباره مر ييزدم نوشته ها ويهم به ارش يسر

 ن؟يداريشما هم ب: بلند شد  دنميبا د خورديهتل احسان تنها نشسته بود و قهوه م يالب يتو رونيبعد اومدم ب قهيچند دق

 .نت ياومدم كاف يسر هي ومديخوابم نم بله

 نيهم صحبته كه من رو از ا كير فقط حضور در حال حاض...منم تنهام نيباش نجايا يا قهيچند دق نيندار ياگه غجله ا پس

 .كنه يحال خارج م

 ؟ نيدار ليم يچ:  ديفكر كردم و بعد نشستم پرس يا لحظه

 يچيه

 ؟ ديكن يم تعارف

 .ته اصال...نه: تكون دادم  يسر

 هديبا شلوار كتان كرم رنگ پوش ياب يكرد بلوز يارامش خاص رو بهم منتقل م كي يزدنش رفتارش نگاهش همگ حرف

امشب پشت تلفن باهاتون حرف زدم  يخانم مهتاش راستش وقت: دينگاهش كردم پرس نهيدادم و دست به س هيتك.بود

 شده ؟؟ يزيچ.نيستيروبراه ن ادياحساس كردم ز

 ...ستيرو به راه ن زيچ چيكه ه نياونم ا زيچ كياز  ريروبراهه غ زيروز ها همه چ نيا: گفتم  ارياخت يب

 ؟ ديخوند يشما ك...مطلب رو فرستادم نيهم نشده كه ا عير هيمن :خورد جا

 .نت بودم يكاف يكه تو گفتم

 د؟ينوشته هامو خوند يشما همه ...حواسم نبود ديببخش...درسته اهان

 يكنجكاو بودم و بدجور يليخ هيشب ك يصدا ي سندهيكه بدونم نو نيمن قبل از ا....نوشته هاتون برام شده عادت خوندن

 ....نمشيمشتاق بودم بب
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كه ارزش  ستميهم ن ياش دهن وسز نيهمچ دنيمن هستن د نيديبعدش كه فهم يول: گفت  هيرو قطع كرد و با كنا حرفم

 ...داشته باشم دنيد

 ه؟يچه حرف نيكنم ا يم خواهش

 ن؟يستيسر حال ن اديچرا امشب ز نينگفت يراست...بگم؟ يچ...يه: تكون داد  ينگاهم كرد و سر يا لحظه

خنده داره ....نجامميتنها برادرمه و من ا هيامشب نامزد: بغضم گرفت  ارياخت يشدم و ب رهيبود خ زيم يكه رو يگاريجا س به

 ...كرد شهينم شياما كار

 ياشك هارو رو عيشده بود سر ريشده بود چون چند قطره از اشكم سراز ريتا بغضم رو قورت بدم اما د دميكش يقيعم نفس

 اديخانم مهتاش به شما نم يراست....گهيد اديم شيپ: بده  ميدلدار خواستيزدم مثل م يزورك يصورتم خوابوندم و لبخند

 .ها نيانقدر دل نازك باش

 خشنم؟ يلي؟؟چون خ چرا

 .بابا خشن كدومه ؟در كل گفتم نه

 .برم با اجازتون خواميمن م گهيم خوب د/بود بلند شدم  12ساعت نگاه كردم حدود  به

 .ميريبا هم م ديكن صبر

 .ريشبتون بخ:  ميكرد يشد اتاق هر دو در طبقه سوم بود در راهرو خداحافظ بلند

 .ريشما هم بخ شب

كوك كرده بودم به موقع زنگ خورد چند با  7 يساعت رو برا.خواب اماده شدم يخواب بود منم معطل نكردم زود برا الناز

صداش زد م اما  يلياضطراب داشتم خ يراستش كم...سرم بپره و خواز از ميبگر يالناز رو صدا كردم و به حموم رفتم تا دوش

 .ها شهيم ريد 15/7ساعت  گهيشو د داريالناز ب: بود كالفه شدم  نيخوابش سنگ

 .شدم داريخوب بابا ب يليخ:  ديكش يا ازهيبه بدنش داد و خم يكش و قوس تازه

كوك كرده بودم به موقع زنگ خورد چند با  7 يو براساعت ر.خواب اماده شدم يخواب بود منم معطل نكردم زود برا الناز

صداش زد م اما  يلياضطراب داشتم خ يراستش كم...و خواز از سرم بپره ميبگر يالناز رو صدا كردم و به حموم رفتم تا دوش
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 .ها شهيم ريد 15/7ساعت  گهيشو د داريالناز ب: بود كالفه شدم  نيخوابش سنگ

 .شدم داريخوب بابا ب يليخ:  ديكش يا ازهيخم به بدنش داد و يكش و قوس تازه

 : ديكرد پرس يكه موهاش رو خشك م نطوريدوش گرفت و هم قهيدق كيعرض  در

 ؟يشيحاضر نم چرا

 ...بپوشم يچه نوع لباس رميبار اول دارم م يمكان كه برا نطوريا يبرا دونمينم

 .دونميخودمم نم من

در كمال تعجب .رفتم يم يرسم ديبا ليانتخاب كردم به نظرم بار اول خ يكت و شلوار سرمه ا كيتا  مينزد يحرف گهيد

 .نيبا شلوار ج ينارنج يكه اصال مناسب دانشگاه نبود بلوز دهيبلوز وشلوار پوش هي دميد

مهرداد و احسان و پرهام  دميباشم اما د يرسم خواميم ياديز دياول فكر كردم من شا ميمنتظر بود يالب يتو 8ساعت  راس

 .ريسالم صبح بخ:  ميجلو اومدن و ما هم بلند شد دنيكت و شلوار پوش يهمگ

 نيشد مثل هم يذوب م خي نيا يالبته هر از گاه ميوسرد بود يرسم يليخ ميبچه ها فقط و فقط من احسان بود نيب

 .مياونجا باش ديبا ميما هشت و ن نيزود باش...شد ريد...اخ: انداخت يبه ساعتش نگاه...شبيد

كارم رو شروع كنم  يچطور ديكردم كه با يفكر م نيبه ا شتريراه من ساكت بودم و ب نيهتل منتظرمون بود ب يجلو نيماش

 ديرس يبه نظر م يمرد خشن و خشك يليدانشگاه به استقبالمون اومد خ سيرئ ميو وارد ساختمون شد ميديزود رس قهيدق 5

در مورد كادر اونجا و برنامه هاش برامون صحبت كرد و گفته  بود ورگنياسمش  ميجمع شد يزيو دور م ميرفت يبه اتاق

 مونيگرفته باشن بعد در مورد محل زندگ اديرو  يفارس يحداقل در حد معمول انيدوره دانشجو نيا انيبعد از پا لهيما

 5/7و راس ساعت  ميهست اسا عت ما در اونج 6تا  5و گفت هر روز  ميبه اونجا بر ميتونيحاال م نيداد و گفت از هم ضحيتوض

 سيرئ يكارمون كه تموم شد اقا.دعوت كرد ييخشك ما رو به چا يصحبتش كه تموم شد با لبخند ميسر كالسمون باش ديبا

 لمونيو وسا ميپرهام اول به هتل رفت شنهاديبه پ....ساختمان قرار داشت كيدر  يهمگ.ادرس خونه هارو نوشت و به من داد

روبه  نيرو به خاطر بسپارم كه دچار مشكل نشم ماش ريكردم مس يم يسع ميحساب راه افتاد هيتسو زو بعد ا ميرو جمع كرد

دستم بود كه  لياون قدر وسا ميشد ادهياره خودش بود پ ميكرد يطبقه متوقف شد به ادرس نگاه 12،  10مجتمع  كي يرو



 

 

ابخانه نودهشتياكت                                  فصل بهارزهره  –خالي دستانت جاي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٠

مربوط به من بود از  59واحد  22مان طبقه از من نداشتن اپارت يهم دست كم هيجابه جاش كنم البته بق يچطور تونستمينم

 كيداخل هال بود و همونجا  يومديدر نظر اول خوب بود از در كه م....رو به در انداختم و وارد شدم ديمل ميجدا شد گهيهمد

 نهيابا  زيم هيبود و كنارش  يتخت خواب جوب هيدست مبلمان كرم رنگ قرار داشت و سمت راست به اتاق خواب كه توش 

به  يليخ دونستميكه م وتربوديكامپ هيهال  ياون گوشه  دميبود به همه جا سرك كش ياتاق قشنگ ينه چندان بزرگ ول يا

 ....قرار داشت يتا صندل 6اپن  زيم يها به رنگ چوب بود و جلو نتياشپزخونه اش بزرگ نبود كاب خورهيدردم م

 .رفتم يم ديبه خر ديبا داديرو نشون م 5/10كل خوشم اومد ساعت  در

 .دميخر...جات و  وهيالزم داشتم مثل گوشت و م يسوپر رفتم و هر چ نياومدم به اول رونيساختمون ب ار

 يگذاشته بود مثل سبز يخوردن يچمدونم رو باز كردم مامان كل خواستيم يخونگ يبپزم ذلم غذا يناهار چ دونستمينم

سالم كارات : نگاه كردم الناز بود  يكه زنگ در زده شد از چشم مهيپخت ق ايدست به كار شدم بر يفور...خشك ، حبوبات 

 ؟يروكرد

 .حاضر باش واسه ناهار 5/12اومدم بهت بگم بچه ها گفتن ساعت ...نبود كه يكار:  ديخند

 .من ناهار پختم اخه

 .زود ؟؟چهيجد: كرد  تعجب

 .باال نيايبه بچه ها هم بگو شما ب خوب

 .باشه...هم خوبه يليخ:  ديخند

 .مرتب و روبراه بود به موقع اومدن همه شون باهم زيزود كارامو كردم حاال همه چ ستميشدم كه ناهار تنها ن وشحالخ

 .هم خوب نبود شينطورينداشت اما ا يتيمحدود نجايدرسته كه ا ومديالناز خوشم ن دنياز طرز لباس پوش راستش

 .نيبه زحمت افتاد يخانم مهتاش حساب: گفت  پرهام

 .هيعسل كاف ن؟همونيهست يرسم نقدريپرهام شما ها چرا ا...اه: بزنم الناز گفت  يحرف نكهيااز  قبل

 .دييبفرما:  دميگرفت بلند شدم و غذا رو كش ياز عجول بودن الناز حرصم م يگاه

 رون؟يب ميچقدر بهتون گفتم ناهار بر: مرتبه گفت  هي احسان
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 .ديو با ما باش ديروز ظهر رو بد بگذرون هي رهنمون ياقا: بهم برخورد  يخوردم وراستش كم جا

 .ميشد يمزاحم شما م ديبود كه نبا نيمنظورم ا...نه

 .و حالم گرفته شد خورميدارم م يچ دميبودم و نفهم دهيكردم ازش رنج سكوت

 ؟ نينخورد يزيعسل خانم پس چرا خودتون چ:  ديپرس مهرداد

 .شدم ريس

 .ميا هنوز ارزو دار؟ بخد نيمارو به كشتن بد نيخوايم نكنه

شده كارم  يميصم هيالناز چرا انقدر با بق دونستميتشكر كردن و من مشغول شستن ظرف ها شدم نم يتموم شد و همگ غذا

 .شه يسرد م دييبفرما:  كرديبه هال رفتم و نشستم سرم درد م يچا ينيس كيكه تموم شد با 

كارو كرد اما  نيا يالبته اون به شوخ.ت كه راستش جا خوردماز بازوش گرف يشگونيزد ن يداشت با پرهام حرف م الناز

 سر كار؟ يراستش رو بگو تا حاال چند نفر رو گذاشت:  ديدرست نبود بعد با خنده پرس

 .من اسمم بددر رفته....بابا يا:سرخ شد  پرهام

 .از بازوش گرفت كه راستش جا خوردم يشگونيزد ن يداشت با پرهام حرف م الناز

 سر كار؟ يراستش رو بگو تا حاال چند نفر رو گذاشت:  ديكارو كرد اما درست نبود بعد با خنده پرس نيا يبه شوخ اون البته

 :سرخ شد  پرهام

 .من اسمم بددر رفته....بابا يا

خسته بودم و سرم منگ ...بهش انداختم ينگاه ميازش لجم گرفته بود ن.گفت  ينم يچيطبق معمول ساكت بود و ه احسان

 :كرد  شنهاديدوساعت بعد مهرداد پ يكيبود 

 .شهر يتو ميبزن يو گشت رونيب ميبر نيبهتره حاضر بش ميها حاال كه همه دور هم هست بچه

 :استقبال كرد اما احسان گفت  الناز

 .گهيوقت د هيباشه  ستين ياالن وقت خوب مهرداد

 : ديپرس زيام ديتهد يبلند شد و به طرفش رفت و با لحت الناز
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 ؟يايمن ؟يچ

 .امينه نم: زد  يلبخند

 :گوشش رو گرفت  طنتيبا ش الناز

 نه ؟ اي يايم نميبب بگو

 ...اميخوب بابا م يلي؟خيكنيم  كاريچ..اخ

 : ديخند الناز

 .شد حاال

 :نشم هر چهار نفرشون بلند شدن پرهام گفت  يميباهاش صم اديگرفتم ز مياز همون لحظه تصم ومديحركاتش خوشم نم از

 .نياماده باش گهيد قهينم ده دقعسل خا پس

 ...اميممنون اما من نم يليخ

 :سكوت كردن مهرداد ادامه داد  همه

 ؟ چرا

 :زدم  يلبخند

 .خوش بگذره نيكنه شما بر يسرم درد م يمن كم ممنون

 :نكرد موقع خروج از خونه احسان گفت  ياصرار الناز

 .ممنونم تونييراياز پذ يليخ

 .شرمنده اگه بهتون بد گذشت: واب دادم ج يدلخور بودم با سرد ازش

 :لب جواب داد  ريام شد و ز هيكنا متوجه

 .نه اصال...نه

 : ديدستش رو كش التناز

 ؟يديباش چقدرطول م زود
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خونه رو گرفتم مامان جواب  يكاناپه ولو شدم و شماره  يروشستم و بعد رو وهيم يرو جمع و جور كردم و ظرف ها حونه

 :داد 

 ؟ بله

 .منم...امانم سالم

 ؟يديرس ي؟كيخوب زميسالم عز...به  به

 :بودم  گانهيجمالت و لحن از جانب مامانم ب نيبا ا من

 ...خونه نيامروز صبخ اومدم ا ميهتل بود يكه تو شبيد...خوبم بله

 .روبراهه زيهمه چ...يليخ ؟بلهيراحت

 .برات تنگ شده ها دلم

 :زدم  پوزخند

 ست؟يفرهاد ن مگه

 ...خودش رو داره يجا يهر كس! چه حرفا  وا

 :شده بودم  جيگ

 فرهاد هست ؟... ديبابا سالم برسون به

 .شده صبر كن صداش كنم دارياتفاقا واب بود تازه ب اره

 :منتظر شدم تا جواب داد  يلحظه ا چند

 ؟يچطور...خواهر گلم سالم

 : دميديخن

 خوش گذشت ؟ شبي؟ديكه خوبم تو چطور من

 مرتبه؟ زيچه خبر؟ همه چ..عسل ميكرد يجات رو خال يكه كل ايخوب بود من و رو اره

 .بهش سالم برسون يليخ يليخ يديرو كه د ايرو...ستيفعال بدك ن يه
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 زدم يچشمام رو بستم و چرت.دلم براش تنگ شد هوي شيصدا دنيبعد از شن. ميكرد يخداحافظ

 ششم فصل

شد اول وقت دوش گرفتم و خودم براه افتادم  يهر حال سپر سخت بود اما به يمكان نامانوس برام كم كيدر  دنيخواب شب

دفتر هستن  يبچه ها تو دميد دميرس 5/7.ميهم نگذاشته بود ينگفته بودن و قرار يزيو منتظر بچه ها نشدم چون بهم چ

 : ديسالم كردم الناز پرس يمعمول يليخ

 ؟يومديبا ما ن چرا

 :كه ازش لجم گرفته بود گفتم  من

 باهام قرار گذاشته باشه يكس ادينم ادمي

 :حق به جانب گرفت گفتم  يحالت

 گم؟ يمگه دروغ م هيچ

 چيكه تا به حال ه ياضطراب خاص وجودم رو گفته بود اضطراب از شروع كار كينزدن  يحرف يبهم نگاه كردن ول هيبق

 يكه حت دادمياموش م يه كسانب ديمن با...كرد يهمه و همه داشت كالفه ام م تيازش نداشتم ترس از عدم موفق يتجربه ا

 ينفر 30 بايباالخره كالس شروع شد تقر...زدميسر وكله م اهاشنب ديساعت با 6 يبلد نبودن و روز يكلمه هم فارس كي

 چيهاشون ه يليحرف بزنم خ يسيتوقع نداشته باشه كه انگل يكس گگهيكالس من بودن بهشون گفتم كه از جلسه بعد د يتو

هم  يسيانگل دلتخته نوشتم و معا يزبان نداشتن از همون لحظه شروع كردم به كار ، حروف رو پا نيدر مورد ا ياطالعات

 .كرده بودم يزيخودم برنامه ر يبرا...كنارش

تو تلفظ هم مشكل  يها حت چارهيب نيا.ساعته فقط حروف رو اموزش بدم و بعدش برم سراغ كلمات 5جلسه  5

شد احساس  ليكه كالس تعط 5/1ها عالقمند شد بودنوساعت  يلياول خ ين جلسه همو ينبود و حت يظاهرا مشكل...داشتن

 .ريبود و دلگ يهمچنان شهر بارون.ومدمتا خونه ا ادهيپ.اون اضطراب اول صبح رو نداشتم گهيداشتم د يخوب

 :ناهار بخورم كه تلفن زنگ خورد الناز بود كه گفت  خواستميرو عوض كردم و م لباسم

 .ناهار واسه نييپا ايب
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 .خورميم يزيچ هي نجايهم شمينم مزاحم

 : ديپرس هيكردم كه الناز با كنا يكوتاه يبچه ها اومده بودن احوالپرس.رفتن اماده شدم ياصرار برا ياز كم بعد

 ؟يايو تنها م يريم ؟تنهايكنيم يريو كناره گ يستيداره كه با ما ن يخاص ليعسل دل نميبب

 :خورد م جا

 ؟نه؟يچ

 .يبا ما باش يخوايو نم يرو قبول ندار البد ما پس

 :گفت  پرهام

 ؟يچ يعني الناز

 :شدم  بلند

 هان؟ يبد لميحرفا رو تحو نيا يكه بخوا يكنم ازت دعوت كرده باش ينم فكر

 :باال رفت  صداش

 بشه؟ يكه چ يريگيخودتو برامون م ؟مثاليهست يك يكرد فكر

 :كردم كه خودم رو كنترل كنم  يسع

 .زنمينم يكه حرف كنميدارم مراعات م جان من الناز

 : ديكش يم اديفر بايتقر

 ؟يكه چ يكن يتو بدترش م گمينم يچيمن ه يچ هر

 :زدم  يپوزخند ديلرز يگردنم م عضالت

 .جوابه نيامثال تو بهتر هيبرا سكوت

 .برم ديبچه ها من با: در هم رفته بود رو كردم بهشون  احسان

 : دميپرهام رو شن يراهرو صدا يجواب نشدم و اومدم كه تو منتظر

 .جوابت رو بدم يچجور دونستميمن اگه جاش بودم م...يبرخورد كن ينجوريا يالناز حق نداشت.... ني، مهرداد بلند ش احسان
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پارك  يالناز رو بفهمم بارون قطع شده بود و هوا يرفتار احقانه  لياروم تر بشم و دل ديبرم قدم بزنم شا يگرفتم كم مينصم

 .گذشته بود 5به ساعت نگاه كردم كه از  يكردم و وقت يو فكر م زدمير بود قدم ممحش

گفتم  كيزنگ زدم و تبر هيبودم و به سا يشركت كنم از بعد از ظهر كالفه و عصب تونستميدوستم بود و نم نيعقد بهتر شب

كم  يليگفت خ شهيه ها رو هم مبچ ميزديپختن شدم با الناز حرف نم ينيريسرم گرم بشه مشغول ش نكهيا يو بعد برا

: بودن در رو باز كردم  هيكردم پرهام و بق ينگاه يكه زنگ زده شد از چشم دميچيها رو م ينيريداشتم ش دميديم

 .دييبفرما....سالم

 : ديدر كنار رفتم پرهام و احسان و مهرداد بودن پرهام پرس يجلو از

 ؟يپخت ينيريش اديم ييچه بو يوا

 .ارميراتون مب دينيشما بش بله

 :بردم  ينيريو با ش ختمير ياومدن چند تا فنجون چا ينشستن تعجب كرده بودم كه واسه چ اونا

 ن؟ياز ما كرد يادي؟ چه عجب  نياومد خوش

 :گفت  مهرداد

 .ميرو بگ يموضوع هيكه  نيعسل خانم اومد راستش

 : تو خودش بود و انگار به اجبار اورده بودنش ابروهام باال رفت احسان

 ؟يموضوع چه

 :ادامه داد  پرهام

 .يواسه اشت اديو قرار شد ب ميما باهاش حرف زد نيهفته ست كه با هم قهر كياز  شتريشما دو تا ب ميالناز بود شياالن پ ما

 خوب؟

 .ادينداره كه شب م خوب

 .گفت پس من مقصر نبودم يم ياونروز چ يديخودتون كه د ستميقهر نبودم ون يمن با كس اما

 اديشد ب ياما الناز راض ميخودمون اونجا بود ميدونيم بله
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 :تكون دادم  يسر

 .باال منتظرتون هستم نيايپس شام ب باشه

 :گفت  يبا سرد احسان

 .مادرم مهمون هستم يراستش امشب منزل عمو من

 :نگاهش كردم  يا لحظه

 .شدم يخوشحال م نياورديم فيتشر اگه

 : برداشت و خورد ينيريدونه ش هي پرهام

 .دستپختتون خوب باشه نقدريا ادياما بهتون نم...هيعال واقعا

كار  يبرا يا زهيانگ چيه اديكه شب نم دميفهم يبدونم احسان چرا سر حال نبود وقت خواستيبعد رفتن دلم م قهيدق چند

 .نداشت كه نداشت دهيرفتم اما فا يبا خودم كلنجار م يليخ.نداشتم

گذاشته  شيم تا اومدن الناز معلوم بود ك به اجبار بچه ها اومده اما حاال كه به هر حال پا پغذا رو اماده كرد يحوصلگ يب با

 .يخوش اومد! چه عجب....سالم الناز جان: گرفتم  لشيبود كم هم تحو

 :اب نشد  خشي اما

 .ممنون...سالم

بدن بلند  رييفضا رو تغ خواستنيگفتن نداشتم و پرهام و مهرداد م يبرا يبرج زهرمار نشست و سكوت كرد منم حرف نيع

 :بلند شد  زيزود از سر م يليو خ كرديم يبود الناز هم فقط با غذا باز ياحسان خال يچقدر جا.دميشدم شام رو كش

 .يديزحمت كش...ممنون

 .ينخورد يزيتو كه چ...جان الناز نوش

 .شدم ريس

 :هم پاشد  مهرداد

 .شما درد نكنه عسل خانم دست
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 :رفتم پرهام اهسته گفت دو با به هال  هر

 .ريبه دل نگ ازش

 :لب جواب داد  ريزدم و ز يزورك يكردم لبخند يكه ظرف ها رو جمع م نطوريهم

 .ستين مهم

 :كمك كنه  خواستيم

 كار كنم؟ يچ ديبا من

 :ام گرفت  خنده

 .بچه ها شيشما هم برو پ ستين يكار

 : ديكرد پرس يكار رو م نيد اخه اونم همفرها نيداد درست ع هيتك نتيحرفم گوش نكرد و به كاب به

 :جا خوردم  تشيميمكث كرد از صم يلحظه ا...عسل

 بله؟

 داره؟ يخاص لي؟دل يستيبا ما ن اديز چرا

 :تكون دادم  يسر

 .شهيقسمت نم...گهيد اديم شيپ نطوريا يول....نه

 .يخوايخودتم نم اما

 ؟يكنيفكرو م نيا چرا

 اما بگو چرا ؟...دونمينم

 :بودن ادامه دادم  ونيزيتلو يو الناز پا مهرداد

 .ها راحت ترن ياگه نباشم بهتره و بعض ديشا

 ؟يگي؟ الناز رو م هيچ منظورت

 .ميدر كل بگذر نه
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 :گفت  طنتيش با

 .كن يريكم كناره گ...بده يقول هي پس

 :ام گرفت  خنده

 .باشه

 :صداش دراومد  مهداد

 ن؟يايبابا چرا نم يا

 : دياز پرهام پرساز نشستن مهرداد  بعد

 م؟يكن كاريچ نيخوايم كشنبهي يگفت

 :نبودم پرهام گفت  انيجر در

 .يايب ديتو هم با...خارج از شهر ميبر ميخوايم لهيكه تعط كشنبهي

 .اما اگه شد باشه... دمينم قول

 .قولت ريز يبابا جقدر زود زد يا

شروع  نطوريبود ا 1شب ساعت  يصدا ينوشته ها يم پارفت اومديخوابم نم يلياز رفتنشون نمازم رو خوندم و چون خ بعد

 :كرده بود 

 يكن يدل من گوش م يبه قصه  امشب

 يكن يمرا چون قصه فراموش م فردا

 يرو ندارم دلم به اندازه  يچيه يحوصله  دميو همه كس بر زيچه مرگم شده كه از همه چ دونميام ، كالفه ام ، نم خسته

برام  يگاه...دور يليدوستمه اما ازش دورم خ نيتر يميامشب غقد صم...شهاب بودم شيب پكاش امش يگرفته ، ا ايتموم دن

 ....ميندارم ، بگذر يراه فرار چيه رمندا يكه راه فرار خورهيرقم م يجو هيسرنوشت 

 .ديباش رايمسافت دور پذ نيمن رو از هم كيتبر زيعز ي هيشهاب و سا يراست

 .ديباش رايمسافت دور پذ نين رو از همم كيتبر زيعز ي هيشهاب و سا يراست
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 :اخر پرهام گفت  يرغم اصرار بچه ها بهانه اوردم و نرفتم لحظه  يعل.ديفرا رس كشنبهيزود  يليخ

 .و نه احسان يايشد نه تو م بد

 اد؟يچرا نم اون

 .سرما خورده ستيخوب ن حالش

 يرفتم سوپ پختم درسته كه ازش ناراحت بودم اما از طرفاستفاده كنم و كتاب بخونم اما  لمياز روز تعط خواستميم نكهيا با

تا در رو باز كرد  ديسول كش قهيدق 10 كيرفتم نزد نييكردم موقع ناهار با سوپ پا يم يلحظه شمار دنشيد يهم دلم برا

: جب كرد تع يبودمش انگار كم دهيند ينطورينه چندان منظم ، من تا حاال ا ينامرتب و لباس يبود موها يدنيچهره اش د

 ن؟ييسالم شما

 . نيانگار خواب بود ديرو خدا ببخش تو

 :گرفته بود  صداش

 .كنم يخواهش م نه

 :سكوت بر قرار شد تا گفتم  يا لحظه

 .بود گفتم براتون سوپ درست كنم نيا نيبچه ها گفتن كه كسالت دار صبح

 :كرد  نگاهم

فردا صبح مطرح كنم اما االن هم فرصت  خواستميارم كه مد يكار هيمن باهاتون  يراست...نيديزحمت كش يليخ...ممنون

 .شد يو كالفه م يبود كه ادم عصب يخشك و رسم شهيمثل هم نياريب فياگه ممكنه چند لحظه تشر...هيمناسب

 : ديبا باال نداشت نشستم پرس ياش فرق چندان خونه

 ن؟يدار ليم يچا

 :كرد گفتم  يم سرفه

 .ندارم ليمن م نيحمت نكشز ستينه شما حالتون خوب ن....نه

 : ختير يحرفم گوش نكرد و چا به
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 .ستميبلد ن ياديز زيچ يمن از خانه دار ديببخش

 : دميحال بود و سرخ ، پرس يب چشماش

 .نيتب هم دار ظاهرا

 .درجه 2

 .دييبفرما...نيبگ نيخواستيم يرهنمون چ ياقا خوب

 :كرد و بعد شروع كرد  مكث

 تونهيبره دانشگاه نم ديجون با نايمد روز برن مسافرت اما ت يليقراره به دل نايا.نايره به اسم تدختر دا هيعمو مادرم  راستش

راستش  نجايا اديب نايهفته هم باشه ت كياز  شيب كنميمدت كه فكر نم نيهمراهشون باشه خانواده عموم ازم خواستن كه ا

قبول  تونمياما من نم دنيمسائل نم نيبه ا يتياهم نجايه ادرست ستيكار درست ن نيا ديدونيخوب خودتون م...من قبول نكردم

البته شما هم فكراتون رو ...شما باشه شي نايچند روز ت نيازتون خواهش كنم اگه براتون انكانش هست ا خواستميكنم م

م به الناز هم مزاحم شما بشم خواست نكهيراستش قبل از ا.ديريبگ ميتصم يستيشما بدون رودربا ستيدر كار ن ياجبار ديبكن

 ؟ هيخوب حاال نظرتون چ...سازه يكس نم چيبگم اما اون با ه

 :كرد و منتظر شد  سكوت

 .شم يمن خوشحال م ستيهم كه موندن اصال مهم ن يمنم كه تنها هستم تا هر وقت ستين يمشكل اصال

 .ركت پدرشش اديهم م ييروزا هيالبته ....شدم يمزاحمتون نم ديداشت مطمئن باش يا گهيراه د اگه

 .انيكه خواستن ب يباشه هر وقت...اهان

 :ساعت نگاه كرد  به

 .شركت رفتميم ديو گرنه االن بعد از كالس تازه با لهيخوبه كه تعط چقدر

 :كردم  تعجب

 شركت؟

 بعد از ظهر قبلش هم 6هستم تا  2داره كه منم مشغول هستم اونجا البته از ساعت  يشركت شاختمون ساز كيعمو جان  بله
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 .كه دانشگاه هستم

 .درسته بله

 :شدم  بلند

 .اجازه تون من برم با

 .ممنونم ازتون بازم

 .ديهم بهتره استراحت كن شما

زنگ  5/3 نكهيبعد از كالس با عجله برگشتم خونه ا ا.دميگرفتم و خواب يقبل از خواب خونه رو مرتب كردم بعد دوش شب

 :دختره بود  هيخونه به صدا در اومد و بازش كردم احسان با 

 .دييبفرما...نيخوش اومد سالم

 :زد  يلبخند دختر

 .هستم نايمن ت سالم

 :دست دادم و وارد خونه شد و پشت سرش احسان  باهاش

 عسل خانم؟ نيخوب

 .ممنون

 .نيتو رو خدا عسل خانم زحمت نكش: شد زيخ مين نايو اوردم ت ختميتا شربت ر 2 يفور

 ه؟يحرفا چ نيبابا ا نيا

 :زد احسان گفت  يحرف م يداشت اما خوب فارس لهجه يكم

 .مهمون شما هستن يخانم چند روز  نايت نيا

 :جواب داد  نايت

 نطوريرفتم و ا ياتفاق افتاد اگه بخاطر كالس هام نبود منم م عيسر يليخ زيبشه همه چ ينطورياصال قرار نبود ا نيببخش ديبا

 .باشه اما پدرم گفت حضورش الزمه شمي قرار بود برادرم پاصال....ديببخش ديشدم با يمزاحم شما و احسان نم
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 :لحظه بعد احسان بلند شد  چند

 .هستم نييپا نيمن هم يجان اگر كارم داشت نايت

 :زد  يلبخند

 .ممنون

 طورنيرفتم و ا ياتفاق افتاد اگه بخاطر كالس هام نبود منم م عيسر يليخ زيبشه همه چ ينطورياصال قرار نبود ا نيببخش ديبا

 .باشه اما پدرم گفت حضورش الزمه شمياصال قرار بود برادرم پ....ديببخش ديشدم با يمزاحم شما و احسان نم

 :لحظه بعد احسان بلند شد  چند

 .هستم نييپا نيمن هم يجان اگر كارم داشت نايت

 :زد  يلبخند

 .ممنون

 :بدرقه اش به دنبالش رفتم جلو در نگاهم كرد  هيبرا

 .شد يعمل م دياومد زن عمو حتما با شيپ هوياما ....زحمت شد يليدونم خ يمن... شرمنده

 : دميخوردم و اهسته پرس جا

 عمل؟

 .شون هست هير يغده تو هي بله

 :برگشتم  نايت شيو من پ نييپا رفت

 .راحت باش نجايا....جون نايت يخوش اومد يليخ خوب

 .ييطال يوموها ياب يچشمانبود با  ديسف يليچون خ.نمك يب يداشت ول يقشنگ ي چهره

 :زد  يلبخند

 .عسل خانم ممنون

 .خوبه يلينباش همون عسل خ يرو خدا انقدر رسم تو
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 :برگشتم  ششياتاق گذاشتم و پ يرو برداشتم و تو ساكش

 گه؟يد يخونيدرس م ؟يكن يجان چه خبرا؟؟چه م نايت خوب

 .نمونده شتريخونم چند ترم ب يم كيمن مكان بله

بزرگ تره و  نايسال از ت 7اومده و  ايبه دن رانيا يسالشه و تو 29كه  نيبرادر داره به اسم ار هي دميفهمحرف زدم  يليخ

 :تلفن زنگ خورد  انيم نيبوده و در هم كيزيف ريخونده و مادرش سالها دب يدامپزشك

 الو؟

 مهتاش؟ خانم

 .خودم هستم بله

 ...نايهستم برادر ت نيمن ار سالم

 وره؟مادرتون خوبن ؟بله حاتون چط...بله

 صحبت كنم؟ نايبا ت تونميم ديببخش...شما رو داد ياحسان شماره ...ممنون..بله

 .ديسالم برسون...البته

 :خوشحال شد  نايت

خبر  يخوب پس منو ب يليخ....شد ؟ يبستر ن؟مامانيهست مارستانياالن ب...روبراهه زياره همه چ ؟يخوب....نيار سالم

 .نينذار

 : كرد و گفت قطع

 .يليخ... ديترسيم يليخ....كنن يظهر عملش م فردا

 :شونه اش  يدستم رو گذاشتم رو نييپر اشك شد اما سرش رو انداخت پا چشماش

 .موقع خانواده ات كنارت باشن نيدم كه هفته بعد هم يشه و بهت قول م يدرست م زيباش همه چ دواريام...كن دعا

 :تكون داد  يسر

 .طور باشه نيهم دوارميام
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 : ميرو زود خورد شام

 :باشه مهمون بود وارد اتاق شد گفت  يهر چ نايخودم رو دادم به ت تخت

 شون كرد يكيتابلو شعر هست بعد شروع به خوندن  نجايچقدر ا يوا

 ها نام مرا باران و باد بعد

 از رخسار سنگ نديشويم نرم

 ماند براه يمن گمنام م گور

 نام و ننگ ياز افسانه ها فارغ

 ه؟ياز ك يشعر قشنگ چه

 ش؟يشناس يم....شاعر محبوبم فروغ از

 .از اونا رو هم حفظه يعالقه داره كل يلياخه اونم به شعر خ.اديز يليخ...دميشن اديز نيرو از ار اسمش

 هفتم فصل

 :رو دادم  ميدكي ديرفت بهش كل يشدم داشت م دارياز اون ب رتريد صبح

 .يعطل نشم يكه اگر زودتر از من اومد ريبگ نويا

 .ممنون

 نداشت يبرگشتم حال درست ينشدم و فور هيزودتموم شد منتظر بق كارم

: 

 .هنوز زنگ نزدن... سالم

 .كه زوده حاال

 .كار كنم يچ دونميفه ام نم كال

 ؟يناهار خورد نميبب

 زنن؟يپس چرا به من زنگ نم نطوريخاموشه بابا هم هم شيگوش نيندارم ار ليم
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 :داشتم ارومش كنم  يسع

 خوبه؟ ميريگيو مدام شمارشون رو م ميبزن يو دور رونيب ميگذره بهتره بر يم ريزمان برات د ينطوريجان ا نايت

در  يجلو.ادينكردم و منتظر شدم تا لباسش رو عوض كنه و ب ييتعارف قبول كرد اما من هنوز نخورده بودم اعتنا بدون

 :كرد  يبا تعجب نگاهمون م دمياحسان رو د

 ؟ كجا

 :كه فقط خودش بشنوه گفتم  يطور هاهست

 .كالفه ست بهتره سرش گرم بشه... هيعصب

 :حق شناسانه انداخت  ينگاه

 باهاش برم ؟ نيخوايم يخسته ا شما

 شركت درسته؟ يبر ديدر ضمن شما هم االن با...نه

 .نرم حوصله اش رو ندارم دياصال شا.كنم يم شيكار هياما  بله

 .هستم ششيراحت من پ التونيخ

 : دميپرس ميكجا بر دونستمينم

 م؟يبر كجا

 .دونمينم

 .دارم ديخر يمن كم...خوب يليخ

 :فكرش رو از موضوع منحرف كنم  خواستميم

 كالس خوب بود؟ امروز

 .دميازش نفهم يزيمن كه چ...يه

 نيشدم هم انداخت كه ساكت هيعاقل اندر سف يپرسم اخر سر نگاه يم يگم و چ يم يچ دميفهم يخسته بودم و نم خودمم

 :زنگ خورد و دستپاچه جواب داد  شيموقع گوش
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 ؟؟....يگيراست م...خوب...عمل شد ؟...مامان حالش چطوره ؟؟....اره خوبم...؟؟ييتو نيار

 : دميترس هويگرفت  بغضش

 ....اونجا بودم كاش

 :رو پاك كرد اشكهاش

 .باهام در تماس باش...نيخبر نذار ار يرو خدا من رو ب تو

 : دميرسكرد پ قطع

 ؟؟يشد ينطوريشده ؟؟ چرا ا يچ

 :داد  هيتك واريد به

 .مرحله بشه 2گذشته تموم نشده دكتر گفته ممكنه  2شروع شد و تا حاال كه از  6صبح ساعت  عملش

 :رو گذاشتم پشتش  دستم

 ؟يكنيم هيچرا گر...باش اروم

 .ميشيم سياالن خ...خونه ميبرگرد ايب: بودم  اوردهيخوم لجم گرفت چون چتر ن يتند شد و از حواس پرت بارون

 .قدم بزنم خواميتو برو من م..تنها باشم عسل خواميم من

 .ميبر ايب...ستيتنهات بذارم تو حالت خوب ن يچطور

 :شد  يرو گرفته بودم عصب بازوش

 .تنها باشم تو برو خونه خواميكه م گفتم

 :گفتم  يبار وقت نيشد ا يقانع نم يجور چيه

 .ميبرگرد ايب ناينكن ت لج

هم سر درد  يو از طرف يگرسنگ يشده بودم برگشتم از طرف دهيموش اب كش نيرو از دستم رها كرد و رفت و من ع بازوش

 :لباسم رو عوض كردم كه تلفن زنگ خورد  عيكالفه ام كرده بود سر يو نگران

 الو؟
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 .احسان هستم سالم

 ؟ دييبفرما

 ز مادرش خبر داره؟ا نميبب خواميصحبت كنم ؟ م نايبا ت شهيم

 يتنها باشه عصب خوادينتونستم ارومش كنم گفت م ختيبهم ر يبدجور نايكه برادرش تماس گرفت و بعدش ت ميبود رونيب

 .و كالفه بود رفت

 اون رفت؟؟؟ ؟يچ

 :در رفتم كنار و اومد داخل بر افروخته بود  يبعد زنگ در خورده شد احسان بود از جلو يكرد و لحظات قطع

 جا رفت ؟ك اون

 :شدم  هول

 .تنهاش بذارم خواستيم....دونمينم...د

 :رفت باال  صداش

 كار كنم؟ ي؟؟من چ يقانعش كن ينتونست ؟يومديپس اون بر ن از

 :نداشتم  يبرخورد نيكردم توقع همچن خي

 ...گرده يخوب برم ستياون كه بچه ن ؟اخهيچ يعني

 .يذاشتيتنهاش م ديبود؟؟نبا يعصب يگيود مگه نمحالش خوب نب يگياونو سپردن به من نم يفهم ينم چرا

 هيرفت و  يخونه اره م يبودم و اون تو ستادهيا يچشمام پر اشك شد گوشه ا ارياخت يبودمش ب دهيند ينطوريبه حال ا تا

 ديبا نستمدويشد نم يبارون هر لحظه تند تر م...داد ياما اون جواب نم رهيگ يتماس م نايبا ت دميمرتبه تلفن رو برداشت فهم

كار  يچ ديبراش با وفتهيب ياون و سپرده بودن به من حاال اگه اتفاق: بود  يانكنم دوباره به طرفم برگشت عصب كاريچ

 !!!ايخدا...نه يوا...كنم؟؟

 :بود  يكنم دوباره به طرفم برگشت عصبان كاريچ ديبا دونستميشد نم يهر لحظه تند تر م بارون

 !!!ايخدا...نه يوا...كار كنم؟؟ يچ ديبراش با وفتهيب ياگه اتفاق و سپرده بودن به من حاال اون
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 يبرخورد رو از طرف احسان نداشتم احساس م نطوريتحمل ا ومدياز دستم بر نم يشده بود نگران بودم و كار يدلم خال ته

اومدم اون لحظه دلم  كمك كنه پرخام و بس در فرصت مناسب تلفن رو برداشتم و به اتاقم يكم تونهيكه م يكردم تنها كس

 :انگار خواب بود  دادجواب  ريكه ارومم كنه شماره گرفتم د خواستيم

 .عسل هستم سالم

 حالتون خوبه ؟...سالم...ا

 : ديلرز يم صدام

 .اومده  شيپ يمشكل هيباال ؟ نيايب شهيم ستميخوب ن اصال

 :كنجكاو شده بود  نكهيا مثل

 .؟؟ باشه اومدم يجد

 :ن گفت هال برگشتم احسا به

 .نجايا ادياول اشتباه كردم گفتم ب از

 .كه احسان انقدر نگرانشه نايان فكر كردم خوش به حال ت هيشدم  يقفل شده بود داشتم خفه م زبونم

 :اومد  پرهام

 .احسان؟صدات ساختمون رو برداشته چته

 .گهيازشون بپرس د..خانم بپرس نيا از

 :م رو گرفته بودم مبل نشسته بودم و سر يبه من كرد كه رو رو

 شده ؟ يج يبگ شهيم

 نييپا رونينتونستم خودمو كنترل كنم و از خونه زدم ب گهيبشه ؟؟ د يچرا نگرانه مگه قرار بود چ يخود يب دميفهم ينم

 ليكردم بارون س هيكردن نشستم و بلند گر ياريقرار داشت پاهام فقط تا همونجا  مكتيبود و چند ن يسبز يمجتمع فضا

شده بودم و سردم بود و برز  دهيموش ابكش نيچقدر از احسان بدم اومده بود ع...و مثل هر روز شهيهم نيع..ديبار ياسا م

زدم تا حاال احسان از خونه ام رفته  يغروب بود حدس م كيهر چه زودتر برگرده نزد نايكردم كه ت يبه تنم افتاد دعا م يبد
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هنوز اونجاست  دميكردم د بازسوخت در رو  يكرده بودم چشمام م هيگر تر شدن رو نداشتم اونقدر سيتحمل خ گهيباشه د

 .يخوريسرما م... يشد سيخ: سرو وضعم جا خورد  دنيوارد شدم انگار از د يبدون حرف

 :حواب داد نباريرو گرفتم ا ناينگفتم و شماره ت يچيه دميلز يم

 ؟ الو

 :كردم اروم باشم  يسع

 ؟ياينم م؟؟چرايشينگرانت م يگينم ؟؟ييكجا

 .اميبرگردم االن هم دام م يك ستيمن كه گفتم معلوم ن ي؟واسه چ نگران

 :فنر از جا بلند شد  نيرو به در انداخت احسان ع ديكل نايهم نشد كه ت قهيدق 5پرهام رفته بود .كردم قطع

 نا؟؟؟يت

 ؟يكن يم كاريچ نجايتو ا احسان

 :به من كرد  رو

 شده بابا؟؟ ي؟چيكرد هيسرخ شده ؟؟گر چشمات ي؟؟واسه چ دهيچرا رنگت پر تو

 :به احسان نگاه كردم  فقط

 راحت شد ؟ التونيخ

 نايگذشت كه ت يقيدقا..كه بفهمه يكيحرف بزنم و درد و دل كنم با  يكيبا  خواستيدلم م.دميبه اتاقم رفتم و در رو كوب بعد

 :به اتاق اومد احسان رفته بود 

 .كنم يم كاريدارم چ دمينفهم...جدا متاستفم من

 :نشست و دستش رو انداخت دور گردنم  كنارم

 .پاشو لباست رو عوض كن يشيم ضيمر...يشد سياخ اخ چقدر خ..خواميمعذرت م...عسل جان ببخش

 يو تازه خواب م دميكاناپه دراز كش ياومد رو يافتاد ناهار هم نخوردم اما خسته بودم خوابم م ادميشدم و دوش گرفتم  بلند

 :زد و خوشحال بود  يشدم داشت با برادرش حرف م داريب نايحرف زدن ت يابرد كه به صد
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 .سالم برسون و مواظب مامان باش...راحت ؟؟ المي؟خ ستين يپس مشكل....نيرو شكر ار خدا

 :زد  يچشماش برق شميمرتبه اومد پ هي

 .عسل مامانم حالش خوبه يوا

 :اونم منم ذوق كردم  يشاد با

 .رو شكر خدا

 :گفت  نايرو نداشتم هنوز در فكر احسان بودم ت يكار چيه يله و حوص حال

 .اميخبر رو به احسان بدم زود م نييپا رميم من

تماس گرفت خدا  هيكردم كه سا يم اليرفت و من چشمام رو بستم و داشتم فكر و خ يفور نايبودم ت دهيدراز كش هنوز

 :چقدر خوشحال شدم دونهيم

 .رات تنگ شدهب يليدلم خ... يبود شميپ كاش

 .عسل هيخال يليخ نجايجات ا...نطوريهم منم

 .شهاب خوبه؟بهش سالم برسون...ميبگذر

 ؟يساز ي؟ با بجه ها م يروبراه ؟يتو چ...حتما...حتما

 .باهام رفتار كنه ينطورياحسان ا شهيباورم نم هيسا....پرهام و مهرداد راه اما با احسان و الناز نه با

 شده؟ يبگو چ قيعسل دق شمينم متوجه

 اديمن همون اول كه زنگ زدم حدس زدم ز...هيپس بگو چ:  ديسر درد و دلم باز شده بود و همه رو گفتم تا حرفم رو بر تازه

 .ستيحالت خوب ن

 .سر تو رو هم درد اودرم ديببخش

 ه؟يچه حرف نيا

 اليخ يب... اليخ يب

 يبرگردم خونه به شهر خودم به محله  خواستيدلم م خورديبهم م يشهر بارون نيپنجره رفتم حالم از ا يكردم و جلو قطع
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برگه ها سرگرم  حيخودم رو با تصح...مونده بود يروز باق 16ماه و  5مونده بود ؟ درست  گهيچقدر د يوا...خودم

م كه با هستم انگار منتظر بهونه بود يبه دنبال چ دونستميكه نم ودمادم سردرگم ب هي نيفكرم دائما مشغول بود ع....كردم

چون حالش رو نداشتم اما اون همون  اديب ريد نايكردم ت يبودم دعا م ريدعوا كنم و بهش بپرم اصال با خودم هم درگ يكي

 :احسان سوپ برده بودم دستش بود  يكه من برا يموقع برگشت و همون ظرف

 .احسان داد گفت مال توست نويا

 .زيم يبذارش رو ممنون

 ؟يمن برگشتم پكر يوقت چرا از. تو چت شده ؟؟ عسل

 :زدم  پوزخند

 .ستياصال مهم ن....ستين مهم

 :نشست  كنارم

 .بدونم خواديم دلم

 :شدم از جا بلند شدم  يمنفجر م داشتم

اون ....نايمتنفرم ت تي؟ از قصاص قبل از جنا يفهم يم.مجازات بشم يگناه چيو بدون ه ليدل يكه ب ادي؟ بدم م هيچ يدونيم

 داشت صداش رو بلند كنه واسه من ؟ يبا من دعوا كنه اون چه حق گهينفر د هياطر حق ندشات كه به خ

 :خودم لجم گرفت  از

 .گرفته بودم يوقت منه احمق ساكت شده بودم و خبر مرگم الل مون اون

 :بود  جيگ

 ؟يزن يجرف م يزياز چه چ تو

 :تكون دادم  يسر

 .جنجال ندارم ير كنه و من حوصله ممكنه حرف زدن در موردش اوضاع رو خراب ت....كن ولش

 :شده بود  9 ساعت
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 .بردار بخور زيچ هي خچالياز  يتو اگه گرسنه ا....بخوابم خواميخسته ام م من

 .خوابم برد ريچقدر د يچشمام بسته بودن ول.كرد اما ساكت بود ينگاهم م مات

 :گه داشت پرهام اومد از طبقه ها ن يكيدر  ياسانسور وقت رونياز خونه زدم ب شهياز هم زودتر

 .ريصبح بخ سالم

 :زدم  يزورك يلبخند

 .ريبخ صبح

 :دقت نگاهم كرد  با

 نه ؟ يدينخواب شب

 .درسته

 .شلوغش كرده بود ياحسان هم الك نيشد ؟ ا يچ روزيد باالخره

 .در موردش فكر كنم خوامينم...كن ولش

 :بود ذوق كردم  يبار هوا افتاب نياول يبرا

 .اميم ادهيپ من

 ام؟يداره همراهت ب شكالا

 .ايب...نه

 .شلوغش كرده بود ياحسان هم الك نيشد ؟ ا يچ روزيد باالخره

 .در موردش فكر كنم خوامينم...كن ولش

 :بود ذوق كردم  يبار هوا افتاب نياول يبرا

 .اميم ادهيپ من

 ام؟يداره همراهت ب اشكال

 .ايب...نه
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بسز دانشگاه برگزار كنم همه استقبال كردن و زود همه  يكالس رو در فضاگرفت بودم  ميتصم.ميديتا رس ميگفت يهر در از

كه كم كم راه  ميكرد يبا هم صحبت م اديز.شد يداشتن كه باورم نم يشرفتياز بچه ها پ يليخ.ميو رفت ميرو اماده كرد يچ

 ومديكه با عجله م دكين رو دافتاد احسا اطيح يبرام سخت بود چشمم كه به انتها يدستور زبان فارس سيافتن اما تدر يم

 .داشت دوباره مشغول شدم ريتاخ ميساعت و ن كي يعنيبود  9روم رو برگردوندم به ساعت نگاه كردم  عيسر

 :خونه شدم كه صداش خشكم زد  يكالس تموم شد اروم اروم راه نكهياز ا بعد

 ....خانم مهتاش....مهتاش خانم

 :نگاهش كنم  خواستمينم برگشتم

 بله؟

 .باهاتون صحبت كنم استمخويم

 .برم خونه خواميعجله دارم م من

 .هيكي ريدر ضمن مس ميريگينم اديرو ز وقتتون

 :شدم گفت  دنينداشتم پس دوباره راه افتادم و منتظر شن يجواب

 .كرده بودم يشده بود كه قاط يچ دونمينم...خواميمعذرت م يليبه خاطر رفتارم ازتون خ من

 :زدم  يپوزخند

 .نبود يوبخ حيتوض

 اديب يهر ساعت ايكه توش بزرگ شده اما اجازه نداره هر جا بخواد بره  يطيكه با توجه به مح هيدختر نايعسل خانم ت دينيبب

خانواده اش  نياون تنها باشه و بر خالف قوان خواستيواقعا نگران بودم دلم نم روزيهم من د نيشده بخاطر هم تيترب نطوريا

 .كنه يكار

 :هش انداختم ب ينگاه مين

هر چند لحن  خوردميكتك هم م تونينگران نينبود بخاطر هم ديموندم بع يم شتونيپ شتريب ياگر كم روزيكنم د يم فكر

 .بدتر بود يليحرف زدنتون از صد تا س
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 :انداخت  نييشد و سرش رو پا سرخ

 .بگم يچ دونمينم بخدا

 .لطفا... ديبعد صحبت كن دير كنفك نيهست يكه عصبان يفقط موقع ديبزن يكه حرف ستين الزم

 .ميهر دو ساكت شده بود ميبود دهيدر مجتمع رس يجلو به

 : ديپرس هياومده بود با كنا نايت..بده حينبود كه به خاطر كارش توض نيكرده بودم اخ اون اهل ا تعجب

 هان؟ ياحسان اومد با

 :كردم  نگاهش

 .مجبور شدم....بله

 .اهان...ا

رو نگاه كردم  خيشب نشستم اول تار يوبالگ صدا يام به پا نهيريرفت درس بخونه طبق عادت د نايت يوقت ومدينم خوابم

 :بود  شبيمربوط به د

 .كنم يبدجور اشتباه م يلعنت به من كه گاه....لعنت به من....خراب كردم ياما نگار بدجور....دونمينم.....دونمينم

 .نداشتم يحق نيحرف زدم ؟؟هان؟ من همچ يطوركردم چرا باهاش اون ياون كارو م ديچرا با اصال

 .من رو ببخش...من رو ببخش يخونينوشته رو م نيلطفا اگه ا زميعز اخ

 نيرو كه نوشته بود مربوط به هم ييماجرا نيلب تكرار كردم ا ريبار ها ز) زميعز( واژه رو  نيزد ا يراه گلوم م يتو قلبم

 شده ؟؟ مونيعا از كارش پشواق يعنيمخاطب من بودم ؟؟  يعنيبود  روزيد

 :صدام كرد  نايت

 ؟يكن يكار م يچ

 .يچيه.. يه

 :صفحه خارج شدم  از

 مامان خوبه؟ يراست
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 .زنگ زد نيار يايب نكهيقبل از ا.كنم يو رفع زحمت م انيم گهيتا سه روز د اره

 : دميخند

 .شم يتنها م يليخ يتو بر ؟؟يگيم يچ

 : ديندارم پرس يشه كه از الناز خبر يم يافتاد چند روز ادميو نشستم  ختمير يچا

 ؟ينامزد ندار رانيا يعسل تو تو يراست

 :ام گرفت  خنده

 .نه....ها يكار يب

 :شد  رهيخ ينقطه ا به

نفر اونم  هيبودن جز  يگذاشتن ظاهرا همه راض ييقرار ها هيپدر احسان و پدرم  ميتومد رانيقبل به ا ميسال و ن كي ما

 .زنه ينم يحرف چيرو فراموش كرده و در موردش ه زيانگار همه چاالن هم كه ...احسان

 :هاش در هم رفت  اخم

 .اخه دوستش دارم....فراموشش كنم اخه تونميهم نم ياز طرف.هينظرش چ دونميسردرگمم و نم....عسل ستين يخوب طيشرا

 دونه؟يخودش هم م...چه خوب  ؟يدج: زدم  يخودم رو نباختم به زور لبخند...رو سرم ختنير خيپارچ اب  هيكه  انگار

 : ديكش ياه

 .دونمينم

 .بهش بگو خوب

 :كرد  يتند نگاه

 يرو م نيكاش ا يا....باشم تونميفهمم بدون اون نم يكنم م ياما فكرش رو كه م...دميرو انجام نم يكار نيهمچن هرگز

 .عسل ديفهم

 :كرده بود  بغض

 كمكت كنم؟ يخوايم
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 .نداره دهيفا

 .كنه يم بيوجود داره كه هر دومون رو تخر نايمن و ت نيحس مشترك ب هيكردم كه  يموضوع فكر م نيا شب دائما به اون

 :كرده بود  بغض

 كمكت كنم؟ يخوايم

 .نداره دهيفا

 .كنه يم بيوجود داره كه هر دومون رو تخر نايمن و ت نيحس مشترك ب هيكردم كه  يموضوع فكر م نيشب دائما به ا اون

 يدر جكع بچه ها حاضر نم رميبگ دهيكردم كه وجود احسان رو ناد يسع يبودم خل دهيماجرا رو فهم يز وقتهفته گذشت ا دو

 نايروز ت هي نكهيشد تا ا يهم كه به نفع من تموم م شهياما خوب هم نمشيكردم كه نب ميتنظ يشدم و رفت و امدم رو طور

 : كردم يبود و داشتم استراحت م كشنبهيتماس گرفت 

 .برات تنگ شده ؟دلميخوب عسل

 .هيجات خال...ممنون

 .گرفتم كه امشب واسه شام دعوتت كنم تماس

 اخه به چه مناسبت؟ امشب؟

 .باهات اشنا بشن خوانيم هيمامانم و بق نكهيمناسبت ا به

ونجا قرار گذاشت كه ا 7تعارف كردم و خالصه از اون اصرار و از من انكار و مجبور شدم قبول كنم و واسه ساعت  يليخ

برم كت و  يباز اول دست خال خواستيكردم چون دلم نم يزودتر حركت م يكم ديگرفتم با يبود بلند شدم و دوش 4.باشم

و راس ساعت  دميخر يرانيا يمغازه  كيشده از  يكار نايبا ظرف م يسر راه دسته گل قشنگ دميپوش ياب اسمان يدامن

 .بود 8منزل اونا طبقه  دميمقرر رس

 :بود  ستادهيا جلو در نايت

 عسل خانم گل؟ يچطور...به  به

 : دمشيبوس



 

 

ابخانه نودهشتياكت                                  فصل بهارزهره  –خالي دستانت جاي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٨

 ؟يتو چطور...خوب

جعبه .گرفتن  ليتحو يليكردم و انصافا خ يجوان بودن باهاشون احوالپرس بايباهر به استقبالم اومدن تقر يرفتم و اقا داخل

 .اديخوشتون ب دوارميام: رو به خانم باهر دادم 

 ؟يديچرا زحمت كش زميعز يوا

البته ..كنهيم فياومده فقط داره ازتون تعر نايكه ت يشه از روز يبهد خانم باهر گفت عسل جان باورتون نم يقيو دقا مينشست

 .كامال به جا بوده فاتشيتعار

 .جون لطف دارن نايت

 :باشه بلند شدم  نيار ديمنو از جا پروند حدس زدم با يسالمت يصدا

 .سالم

 :زد  يلبخند

 .كنميخواهش م دييبفرما...نيخوش اومد يليخ سالم

 :گفت  نايكامال متفاوت با ت يداشت و چهارشونه و با چشم و ابرو مشك يبلند يليخ قد

 ؟ نايبا زحمات ت ديكن يم چه

 ه؟يچه حرف نيا

 : دميكرد اهسته ازش پرس يمدام به ساعت نگاه م نايت

 ؟يهست يكس منتظر

 .كرده رياحسان د.. اره

 :خوردم  جا

 ؟ ادياونم م مگه

تعجب كرد باهام دست  دنمياومد باال اونم با د يوقت.گفتم كه چرا اومدم راهيزنگ بلند شد به خودم بد و ب يلحظه صدا نيهم

 :گفت  واشينگاهم كرد و  ميداد و مستق
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 .خانم داريد مشتاق

 يخوب م نويل من اكه كامال حالش عوض شده بود و حداق نايت.صورت گرفت  يشدم كنارم نشست و بعد تعارفات معمول داغ

كه صحبت  يشناختشون وقت يهم داشتن كه احسان هم نم گهيگذشت اونا چند تا مهمون د يساعت ميسوختم ن يو م دميفهم

 : ديها دو به دو شد احسان پرس

 ؟ عسل

 :صدام نكرده بود  ينطوريوقت ا چيه

 بله؟

 ؟يكن يازم فرار م يشه كه دار يم يهفته ا كي يدونيم

 : زد يتند م قلبم

 كنم؟ يمن فرار م يچ

 ؟يازم دلخور هنوزم

 : دياز پدرش پرس يبلند يبا صدا نايا نايت ياز همون دوستان خانوادگ يكيشدم  ساكت

 .ينكرد يدوستان رو معرف زيباهر عز يراست

 :زد  يباهر لبخند ياقا

 .ما ي ندهيهم اقا احسان گل داماد ا نيجان هستن و ا نايخانم از دوستان ت عسل

 :سرم رو بلند كنم اهسته صدام زد  تونستميفتم و نمگر گر

 ؟ عسل

 :نگاهش كنم جواب دادم  نكهيا بدون

 ؟ بله

 .رينگ يرو جد حرفاشون

 ؟ هان؟؟ رميبگ يجد ديچرا با...ستيبرام مهم ن اصال
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 :احسان هم پا شد  عيكردم و سر يبعد از شام زود بلند شدم و خداحافظ.خورد اما ساكت بود جا

 .ميهم بر كن با صبر

 :گفت  نيار يخداحافظ موقع

 .دياريب فيبازم تشر ميش يخانم خوشحال م عسل

 ...ياز لطفتون ول ممنون

 :حرفم رو ادامه داد  هيمن احسان بق يبجا

 .رفتن رو ندارن يخانم انقدر فعال هستن كه اصال فرصت مهمون عسل

 :كرد  ينگاه بعد

 .شد ريد ميبر

 :دامه داد حرفم رو ا هيمن احسان بق يبجا

 .رفتن رو ندارن يخانم انقدر فعال هستن كه اصال فرصت مهمون عسل

 :كرد  ينگاه بعد

 .شد ريد ميبر

 :كردم و براه افتادم ازش لجم گرفته بود  يخداحافظ

 ن؟يمن جواب بد يداشت به جا يليشه بپرسم چه دل يم

 ؟يكرد يچرا قاط...خوب حاال يليخ

 :زنگ خورد و اون جواب داد  شيبذارم گوش يدونستم به حساب چ يشده نم يام خودمونامروز چرا انقدر باه دميفهم ينم

 ....تازه برام سر شبه 5/1نه بابا ساعت مگه چنده ؟ تازه ...اره خوبم....ياز برادت كرد ياديچه عجب حسام خان گل ...به  به

 : ديخند

سالم ....مامان....خوبن ؟ سام هيبق ميبگذر گذره؟ين خوش هم مبا اونا به م ؟مگهيچه خوش....وا اره....بابا خونه عمو حان نه

 .شم يبازم زنگ بزن خوشحال م...برسون
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 :كرد  يخداحافظ

 برادرم بود ديببخش

 .كنميم خواهش

ماه  1خونده  عيسام ازم دو سال بزرگتره صنا.خونهيبرق م يمهندس كترهيسال كوچ 4حسام بود ازم  نيدو تا برادر دارم ا من

 .فوت بابا عقد كردقبل از 

 .ارميكه جلوش كم م يكياومده من  رشيكه گ يزن نيخدا به دادش برسه با ا گميم شهيهم

وقت هم  چيه.كرده داشيچ يدختره رو از كجا چطور نيدونم ا يوسواس به خرج داد نم يليخ يليكه خ نيمن با ا مامان

قاجار بوده و خانواده اش  يدختر نبره فالن الدوله  نيپسرم ا گهيچون جوابش برام روشنه چون م دميرو نپرس انشيجر

 ....لنياص

 : ديتعجب كردم خند ديد يكرد و وقت نگاهم

كه حرف اول و اخر رو  يياره خالصه از اونجا...دونهيافتخار م يكل نويگرده و ا يشاه بر م نيمامان من جدش به مظفر الد اخه

كرد و سام هم مجبور شد  دايدختر رو پ نيا رهيو جونش برامون در م وادخيزنه و به قول خودش صالح بچه هاشو م يمامانم م

 ...دختر نيا هيچ يدونينم اوردميداشتم به هفته هم دوم نم يزن نيهمچنباهاش ازدواج كنه باور كن اگر من 

 !يبساط عجب

 :مرتبه حس كردم ناراحت شد و گفت  هي

 .رميرو بگ نايت نيترسم مجبور شم ا يسر م ؟اخريكن يدعا م برام

 :زدم  يپوزخند

 .هيخوب دختر

 .تحمل رقابليغ يول

 :شد گفتم  يچ دونمينم

 .دوست داره يليهم كه باشه شما رو خ يهها هر ج ستين نيگيهم كه م اينطوريا
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 : ستاديا

 گفته ؟؟ يك ؟؟يچ

 .خودش گفته گهيمعلومه د ن؟يخبر بود يباور كنم ب ديكه انتظار ندار شما

 :كرد شروع به حركت  اهست

 .كردم مجبوره يفكر م يعنيخانواده مون نداره  يزيبه برنامه ر يليكردم كه اونم تما يفكر م من

 .ديسره كن هيخوب حاال كه فهمدم زود تر كار رو ...ا

 : دميترس يكرد كه البته كم نگاهم

 .فكر كنم يدختر چيبه ه خوامينم من

 يبهش الرژ گهيد ديبار ياسا م ليبارون س شهيمثل هم ميدين رسجلوس ساختمو دميرو از نگاهش فهم نيشده بود ا كالفه

از شب گذشته بود  يليبود خ رهينامعلوم  يكردم و اون به نقطه  يمن به اسمان نگاه م ميكرده بودم هر دو ساكت بود دايپ

 .بود 2 كينزد بايحاال تقر

كرد تعجب كردم الناز  ريينگاهمون تغ ريدو مس سكوت رو بر هم زد و نخ افكارمون رو پاره كرد هر يليتوقف اتومب يصدا

به احسان انداختم هر  ينگاه ميداشت ن بيو غر بيعج يا افهيق دمشيلحظه د هينشسته بود فقط  نيماش يكه تو يبود و اون

 :نداره يعادتا الناز اومد حس كردم حالت  ميدو ساكت بود

 ن؟يچه خبر؟ صبحونه خورد...رفقا جمعن...به به

 :كرده لحنش كشدار بود تعادش نداشت احسان اخمهاش در هم رفت  يرو ادهيگفت مطمئن شدم ز يكه م يزخرفاتبا م حاال

 ؟يباش رونيساعت ب نيداره شما ا يچه معن يشه بگ يم

 : ديخنديم

 ....بود شميپ اوشيس....نبودم...احسان جون تنها يوا

 ؟يكار كرد يمعلومه چ: ناراحت شدم اگه نگرفته بودمش ولو شده بود  وفتهيداره م دميلحظه د هي

 :شونه ام كج شده بود  يرفت وزنش رو يخواب راه م يتو انگار
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 ....وا

 :به احسان كردم  رو

 .برمش باال يمن م ستيرو براه ن اديز

 :لب گفت  ريز

 .برات متاستفم الناز

شد خدس  يگفت م ياشت چرت و پرت ماسانسور خراب بود د.گفت و رفت الناز رو با مكافات باال اوردم يكوتاه ريبخ شب

 :خونه اش گفت  يجلو.ستيزد كه اصال حواسش به اطرافش ن

 خونه؟ ياينم اوشيس

 :خوردم  جا

 .كجا بود دلت خوشه ها اوشيمن عسلم س ؟؟يگيم يچ

 .خودمياومدم خونه  يتخت افتاد و منم فور يلباسش رو عوض كنه رو نكهينگفت به اتاقش رفت و بدون ا يچيه

 ختيفكر رو بهم ر يشدم الناز بدجور رهيو به سقف خ دميسرد خوردم و دراز كش ريش وانيل هي.از نفس افتاده بودم يحساب

 شده بود ؟ داشياز كجا پ اوشيس نيا

 و كجا بوده؟ يساعت با ك نيتا ا الناز

 .فرصت باهاش حرف بزنم نيگرفتم در اول ميتصم

 .نشجو هاتمام دا نيازمون بر گزار بشه ب هيبود  قرار

ازمون  نياول نيبرام بود چون ا يليكاركرد شاگردهام خ ميداده بود ليرو قبال به دفتر دانشگاه تحو يشنهاديپ سواالت

اومد سر جلسه  ينمونده بود الناز وقت يباق يناگفته ا يدلهره داشتم اما از خودم مطمئن بودم چون نكته  يهمانگ بود و كم

 .فتنگر لشيحوكه ازمون شروع شده بوداحسان ت

ازمون  نياول نيبرام بود چون ا يليكاركرد شاگردهام خ ميداده بود ليرو قبال به دفتر دانشگاه تحو يشنهاديپ سواالت

اومد سر جلسه  ينمونده بود الناز وقت يباق يناگفته ا يدلهره داشتم اما از خودم مطمئن بودم چون نكته  يهمانگ بود و كم



 

 

ابخانه نودهشتياكت                                  فصل بهارزهره  –خالي دستانت جاي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٤

 .فتنگر لشيان تحوكه ازمون شروع شده بوداحس

 يفرهاد م اديخودش بود حركاتش من رو به  يتو يپرهام بدجور نييپا ميامتحان تموم شد اومد يساعت بعد وقت كي

 .انداخت

 :حق به جانب به خودش گرفت  يدور از جمع حالت يگوشه ا ديچقدر دلم براش تنگ شده بود الناز منو كش واقعا

 ها چه وضعشه؟اخالقش بد شده  يلياحسان خ نيا عسل

 در موردت بكنن؟؟ يچه فكر يانتظار دار هيخونه خون بق يگرد يبر م يصبح با چه وضع 2تازه يجون وقت الناز

 :كرد  اخم

 كنم هان؟؟ يكار م يداره من چ يچه ربط يكس به

 .يناراحت بش دينبا گرانينداره پس از نگاه و رفتار د يخوب اگه ربط يليخ

از نظر چهره هم بهش شباهت  يفرهاد بود حت نيساكت نشسته بود جدا برام ع يگوشه اازش دور شدم پرهام  برگشتم

 : دميداشت پرس

 كو ؟ مهرداد

 .معمول رفت باشگاه طبق

 :رفت  يكه الناز هم بدون خداحافظ دميمهرداد عشق ورزش داشت د اخه

 ؟يخونه ؟؟مگه كالس دار يرينم چرا

 :تكون داد  يسر

 .نهحوصله ندارم برم خو....نه

 : ديهم رس احسان

 .گهيد ميها بر بچه

 .گهيپاشو د ميپاشو بر پرهام

 :بلند شد ساكت بود احسان زد پشتش  يكالفگ با
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 !!يكسل نمينب ؟ي؟ چرا تو فكر قيرف چته

 .خوبم نه

 : دميرو شن نايت يصدا مياومد رونيدر دانشگاه كه ب از

 .سالم

 :احسان گفت  ميسه بر گشت هر

 ؟يكنيكار م يچ نجايا

 :ناراحت شد  نايت

 .يخوشحال نشد دنمياز د انگار

 ؟ياومد يداشت يكار دميگفتم ؟ فقط پرس نويا من

 كردم؟ يكار م يچ نجايكارت نداشتم ا اگه

 : خورديخونم رو م خون

 .ميخوب پس ما رفت يليخ

 :گفت  عيسر احسان

 .امياالن م ديكجا ؟؟ صبر كن...ا

 :بازوش رو گرفت  نايت

 .شن يبذار دوستات برن معطل م هيطوالن يكمجان كارم  احسان

 .خوب پس خداحافظ يليخ

 :منتظر نشدم  گهيد

 .ميبر پرهام

 :شد كه بارون قطع شده بود يم يا قهيبود چند دق سيخ نيزم

 شده ؟ يچ نميحاال بگو بب خوب
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 :كرد  نگاهم

 .ستين يزيخوبم چ...يچيه

 باور كنم؟ يدار انتظار

 بگم؟ يچ اخه

 .يحال خارج ش نيكنه بگو تا از ا يارومت م يكن يفكر م يهر چ دونمينم

 :و نگاهم كرد  ستاديا

 باشه؟ ميو صحبت كن ميناهار بخور ميبر پس

اون اطراف بود كه به  يرانيرستوران ا هي ميبه مقصد هر دو ساكت بود دنيتا رس.به غذا نداشتم قبول كردم يليم نكهيا با

 .ميطرفش رفت

 :نخوردم  اديز كرد منم يم يغذاش باز با

 ؟يختيبهم ر نطوريافتاده كه ا يچه اتفاق نميبگو بب زيدوست عز خوب

 :و دستاش رو به هم گره كرد  ديكش ياه

 .به سرم اومده يشده و چ يچ دونميبگم چون واقعا خودم نم يچ دونمينم

 .يبه من بگ يخواينم ديشه؟شا يم مگه

 يخسته شدم حوصله  يبارون شهيشهر هم نيبمونم از ا نجايندارم كه ارو  نيكشش ا گهي؟ خسته ام انگار د هيچه حرف نيا

 دونميكس و ندارم نم چيو ه زيچ چيه يرم حوصله  يجهت از كوره در م يو ب يخود يسر و كله زدن با شاگردام رو ندارم ب

 هيچ يدونيشم اخه م يهم كالفه م دنياز خواب يگاه ختهيخوابم بهم ر عكنم وض يچرا انقدر كم طاقت شدم خودم تعجب م

 ....خوابم يم يكاريتنهام از ب يوقت

 .كنه يهم عادت نم ييتنها باشم اما ادم به تنها خواديشم دلم م يم يدم كه خودم عصبان يانجام م ييكارا هي ياه

 :كرد ينگرانم م يهاش كم گفته

 حالت همراهته ؟ نيا يچه زمان! سوال  هي پرهام
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 :تكون داد  يسر

 يم...خورمينم يدرد چيكنم به ه ياحساس م يگاه...ماهه كه اوضاع بدترشده 3،  2شرت  نينه به ا يدن ولقبل از اوم از

 داره؟؟ يتيمرده و زنده بودنم چه اهم....زنده ام ياصال واسه چ....گم؟منظورم احساس پوچ بودنه يم يچ يدون

 :سكوت كرد و دوباره ادامه داد  يفكر رفته بودم چند لحظه ا به

 !ها يگم نخند يم زيچ هي

 ...بخندم ؟ يواسه چ ؟يچ يعني

 ....تموم شيوقت  يليخ دميترس يكنم اگر از عذابش نم يوقت ها فكر م يبعض

 :شده بودم  يعصب دميرو بر حرفش

 ؟يتو بچه ا ؟؟مگهيگيم يچ يمتوجه هست خودت

 : نييرو انداخت پا سرش

كس حرف  چيچون با ه ينگ يزيچ يمورد به كس نيكنم در ا يازت خواهش م...رو گفتم  تياما واقع...خوام يم معذرت

 .گفتم يشم و گرنه به شما هم نم ينزدم امروز هم احساس كردم دارم منفجر م

 :زدم  يلبخند

 هيگوش شنوا و  هيهر وقت  خواديكنه؟؟دلم م يم يوفكر كن منم خواهرتم مگه چه فرق يكه باهام درد و دل كرد خوشحالم

 .يمن حساب كن يرو يسنگ صبور خواست

 :چشماش رو بست  يا لحظه

 .ممنونم

 هيگوش شنوا و  هيهر وقت  خواديكنه؟؟دلم م يم يوفكر كن منم خواهرتم مگه چه فرق يكه باهام درد و دل كرد خوشحالم

 .يمن حساب كن يرو يسنگ صبور خواست

 :چشماش رو بست  يا لحظه

 .ممنونم
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به كمك داره  اجينشستم و فكر كردم اون احت اطيح يتو ياما من چند لحظه ا فكرم مشغول بود پرهام به خونه رفت يحساب

كه وارد  دمياشنا د يچهره  هيموقع  نيدونستم هم يكردم اما راهش رو نم يم يكار ديتفاوت باشم با يب تونستميو من نم

كه  هيپسر همون نيد كه اافتا ادميبا دقت نگاهش كردم تا  ومدين ماز ظاهرش خوش دمشيكجا د دونستميمجتمع شد نم

شد هنوز دو دققه هم نگذشته بود كه احسان  يبزنم اما نم يحرف خواستميتپش قلبم تند تر شد م ارياخت يبا الناز بود ب شبيد

 :امد روراه نبود 

 ؟ينشست نجايچرا ا سالم

 .كنم يفكر م دارم

 ؟يتونم بپرسم به چ يم

 :تعجب ابروهاش باال رفته بود گفتم  از

 ...نه

 :خورد  جا

 ؟ بله

 خوش گذشت ؟ يراست...كنم يبه كدوم فكر م دونميكه نم ادهينه جون انقدر افكار درون مغزم ز گفتم

 :بلند شدم  مكتين يكرده بود از رو سكوت

 .برم خونه ديكار دارم با يليخ من

 .من ، پرهام ، الناز ، مهرداد ، تو ميدور شد گرياز همد چقدر

 .هم دوست نداشته باشه مثال خود شما يكس ديم بود شاشه با ه ياجبار كه نم به

 شده؟ يطور ؟يكن يم ينطوريا چرا

 .فعال خداحافظ...روبراهه يهمه چ.....شهيبشه ؟ نه مثل هم يطور ديبا

 يبه نحو خواستميشدم م ادهيخودم پ يطبقه قبل از خونه  كياومدم سوار اسانسور شدم چقدر نگران الناز بودم  يفور

 يشد به راحت يالناز م يخنده ها يو تفكر نبود از صدا قيبه تحق ازين...نه ايالناز رفته  يكه اون پسره خونه  مطمئن بشم
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 .ديفهم

 3كاناپه ولو شدم ساعت  يهال رو يگرغتم و تو يدوش عيبود سر نيكوه سنگ كي يسرم به اندازه . كردم  يم يكار ديبا

 يراه دونستيپرهام رو شرح بدم اون حتما م طيشرا خواستميرو گرفتم م سامان يعقب بود شماره  يچند ساعت رانيبود ا

 :كه خودش جواب داد  دينكش يرو گرفتم و طول كينيكل يپام بذاره شماره  يجلو

 ؟ ياز ما كرد ياديعجب عسل خانم  چه

 هستم خاله و عمو محمود خوب هستن؟ ادتونيبه  شهيكه هم من

 ره؟گذ يخوش م...رسونن يهمه سالم م بله

 .راستش تماس گرفتم باهات مشورت كنم...گهيگذره د يم ستين بد

 ؟ هيحاال موضوع چ...يسعادت چه

 گميكه م يينايبگم ا نويبذارم البته ا ونيباهات در م ستيشده من حس كردم بد ن جاديا ياز دوستام مشكل يكي يبرا نيبب

 .هم شده ديبعد از اومدنشون تشد

 .كن فيتعر خوب

 :هام رو گفتم و اون گوش داد بعد گفت حاالت پر تمام

 .دهيرو نشون م يافسردگ ينوع يهمگ. ...و ييبه تنها لينا منظم و تما يغذا.اديخواب ز يعني يگيكه م ييزايچ نيا عسل

 يحاالت كه گفت نيروان شناس چون با ا گميروان شناس مراجعه كنه نم كينشده به  يجد اديكنم تا موضوع ز يفكر م من

 .مرگ به سرش بزنه اليفكر و خ نينذار....ها نيدر ضمن اصال تنهاش نذار...دارو مصرف كنه ديبااحتماال 

 يباز در ذهنم مرور كردم و جمله  كباريسامان رو  يچشمام رو بستم و انگار منتظر معجزهبودم حرف ها.شد يدلم خال ته

 :افتاد  ادمياخر پرهام هم به 

 .هستم يطيكه در چه شرا ستيداره اصال براش مهم نرفاقت  يادعا نهمهياحسان كه ا نيهم

 .خوابم برد يك دونمينم

 انيبعد از جر خواستيكمكم كنه دلم نم تونستياز احسان نم ريغ يكس ذاشتميم ونيدر م يبا كس ديكردم با يم يقاط داشتم
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جواب  ريد شماره اش رو گرفتم دمكث كردم و بع ينداشتم لحظه ا ياما جاره ا رميباهاش تماس بگ نايامروز ظهر و اومدن ت

 .مزاحمتون شدم يبد موقع دونميم ديببخش: اومد  يحوصله م يداد به نظرم ب

 .دييبفرما... كنميم خواهش

 ن؟يبود كه شما رو انتخاب كردم االن فرصت دار نيا ذاشتميم ونينفر درم هيبا  ديداشتم با يكار هيمن باهاتون  راستش

 .ميبا هم بر ديهست لياگر ما...بخرم لهيچند تا وس ديبا رونيب برم خواستمياتفاقا م....بله

 :مجبور شده بودم  انگار

 .باشه

 .منتظرتم اطيح يتو گهيد قهيمن تا ده دق پس

حاضر  يفور كرديمن رو مردد م يكم ناياخه وجود ت دميترس يته دلم م يباشم باهاش حرف بزنم ول ششيپ خواستيم دلم

 :ز من اومده بود طودتر ا.نييشدم و رفتم پا

 .نيمعطل شد ديببخش سالم

 :زد  يلبخند

 .نه به موقع بود... سالم

 : دميپرس ميافتاد براه

 ن؟يرفتيمگه شما سركار نم يراست

 .رسميبه كارام م شتريب....بهتره ينطوريا..حوصله اش رو ندارم گهيد نه

 .نطوريكه ا اهان

 .نه به موقع بود... سالم

 : دميپرس ميافتاد براه

 ن؟يرفتيمگه شما سركار نم يراست

 .رسميبه كارام م شتريب....بهتره ينطوريا..حوصله اش رو ندارم گهيد نه
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 .نطوريكه ا اهان

 : دميپرس نمشيبب طيشرا نيبا ا تونستميكه حالش خوبه گرفته و در هم بود من نم كرديم تظاهر

 افتاده؟ ياتفاق

 :تكون داد  يسر

 چطور مگه؟ نه

 .نيستيسرحال ن اديمعلومه كه ز ستين يزبه ظاهر سا يازين

 : ديكش ياه

 .حق با توست عسل درسته

 :خودش باشم سخت بود  نيع تونستمينم يخوشحال ول يبودم و حت يراض تشيميصم از

 .ختهيشما رو بهم ر يكه چ ديكن فيبرام تعر خوادياگه دلتون م خوب

 :كرد  نگاهم

 .در موردش حرف بزنم خواميو نم تونمياما االن نم يازم نرنج دوارميام

 :سرد شد  يلحنم كم يول اوردميخودم ن يبرو يشدم ول ناراحت

 .نيهر طور راحت ستين مهم

 :گفت  ميپاساژ شد وارد

 .خواميتا بلوز م 2 من

 :دهنم در رفت و گفتم  از

 ن؟يومدين نايچرا با ت خوب

 :شد  يعصب يكم انگار

 بود؟ يحرفت چ نيا يمعن

 .نيقط سوال كردم همنداشتم ف يخاص منظور



 

 

ابخانه نودهشتياكت                                  فصل بهارزهره  –خالي دستانت جاي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٢

 :باالخره گفتم  ميشد يمغازه ها رد م يواز جلو ميدو سكوت كرده بود هر

 .در مورد پرهام حرف بزنم خواستميم

 پرهام؟

 .هيهم شاك يلياز دستتون خ وفتهيداره م ياتفاق هيبراش  بله

 :كرد  تعجب

 من ؟؟اخه چرا ؟؟ از

 ...شناس صحبت كردم و حاالتش رو شرح دادمروان  هياقا احسان من در مورد پرهام با  دينيبب

 : ديرو بر حرفم

 ....جهينت خوب

 يليخ دايكه رهام جد نياصال شما دقت كرد...تحت درمان باشه ديادم افسرده ست كه با هيحاالت مربوط به  نيا گفت

 تنهاست؟

 .كنه يدر مورد مرگ صحبت م يليخ.حوصله يشده كم حرف و ب يو منزو ريگ گوشه

 :رو رفته بود فكر ف به

 .نگرفته بودم ياما من جد... درسته

 :زدم  يپوزخند هي

 .گهيد هيزايچ يليخ نيع...اره

 :كرد  نگاهم

 ؟يناراحت يتو از چ يزنيطعنه م ي؟هيشد ينطوريامروز ا چرا

 .امدهين شيپ يمسئله ا.  ديكن يكامال اشتباه م...نه

 :بحث و عوض كردم  عيسر

 .متخصص هي شيپ مشياگه الزم باشه ببر يحت و ميبه پرهام كمك كن ديبا ما
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 .يكه به فكر همه هست نهيمنظورم ا.يكنيو به همه فكر م  يخوبه كه تو انقدر مهربون چقدر

 .نيبا پرهام باش شتريكنم كه ب يمن ازتون خواهش م...باشه و بهشون توجه كنه انشيكه به فكر اطراف هيهركس ي فهيوظ

 .چشم باشه

 :اشاره كرد  يو به بلوز ستاديا يمغازه ا يجلو بعد

 قشنگه؟ نيا

 .به نظرم بهتره هياون سرمه ا...اديبه شما ب يفكر نكنم قهوه ا نه

 .باشه ؟يجد

هم هست كه منو  يا گهيد زيچ هياقا احسان :  ميو بعد به طرف خونه براه افتاد ديو كه انتخاب كرده بودم خر يبلوز همون

 .اونم النازه...كنه ينگران م

 :گفت  يحن بامزه ال با

 .دارم اديموضوعات نگران كننده ز يبريبودم لذت م هياز نگران بق اگه

 .گفتم  يجد

 .شهيم ييجورا هيالناز داره  اره

 :زنگ خورد  ميگوش ميديمجتمع رس يجلو به

 .عسل جون سالم

 :خوردم و به احسان نگاه كردم  جا

 عجب؟ ؟چهيخوب نايت

 ؟يا خونه

 باال چطور مگه؟ اميستم دارم مه اطيح ياره تو بايتقر

 .نمتيبب خواستميهستم م ابونتونيسر خ من

 .ايباشه ب...با
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 :كردم  قطع

 .من شيپ اديداره م نايت

 .بگه كه منصرف شد خواديم يزيحس كردم چ ميكرد يباال و خداحافظ ميگفت اومد يزيلب چ رينبود و ز ينظرم راض به

 هشتم فصل

 يزنگ بلند شد از چشم يلباسم رو عوض كردم و صدا زيم يو گذاشتم رو دميچ وهيف مظر هيرو زود مرتب كردم و  خونه

 :كه نگاه كردم جا خوردم اخه تنها نبود در رو باز كردم 

 نيخوش اومد سالم

 :دسته گل كه به طرفم گرفت  هيهمراهش بود و  نيار

 .نداره عسل خانم يقابل

 ن؟؟يديبابا چرا زحمت كش يا

 :و به هال اومدم  ختميتا شربت ر 2كرده  هيكه فكر كردم قبلش گر يچشماش سرخ طورناراحت بود و  نايت

 .نياومد خوش

 :نشستم  نايت كنار

 خبر؟؟ چه

 :زد  يپوزخند

 .ستين يخوب يخبرا

 شده؟؟ يمگه چ...ا

 :شد  رينگاه كرد و اشكش سراز نيار به

 نا؟؟يت يكن يم هيگر يچ واسه

 ؟كنم ؟ كاريچ ديمن با....شدم  خسته

 .نميبده بب حيچه مورد ؟؟درست توض در
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 :بهش گفت  نيار

 ؟؟ينكن هيگر يمگه قول نداد نايت

 : ديلرز يم صداش

 ؟؟يفهم يم...شم يدارم داغون م...نيار يستيمن ن يتو كه به جا اخه

 شده ؟؟ يچ قايجان اروم باش بگو دق نايت

 :مكث كرد  يا لحظه

با  خواديشركت ؟؟ واضحه چون نم رهينم گهيد يفهمم ؟؟واسه چ يه كه من نمكن يفكر م. ده  يم يداره من رو باز احسان

 .من روبرو بشه

 ؟؟يكن يتو هم اونجا كار م مگه

 تونهيادم مگه چقدر م هيحاضر نشد به حرفام گوش بده  يامروز حت.دميرو انجام م پيتا يكارا شتريرم ب ياز كالس م بعد

 .بره  يكار لذت م نيمن رو خورد كنه ؟؟ البد از ا خواديادم مغرور چقدر م نيسنگ باشه ؟؟ ا

 :بگم  يچ ديبا دونستميناراحت بود و سكوت كرده بود منم نم نيار

 .شه يشربتتون گرم م... دييبفرما

 كنم ؟؟ كاريچ ديمن با عسل

 :گفت  نيار

 ها مياومد يچ يواسه  يبه نظرم فراموش كرد نايت

 .فعال اجازه بده دونميم خودم

 :و به اتاقم اومدم شما هر احسان رو گرفتم شدم  بلند

 .باال اقا احسان ايب لطفا

 .كنم يعسل خواهش م نه

 .مهمه نيايلطفا ب گفتم
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 :اروم شده بود  يكم نايت ششونيپ برگشتم

 .ميينجايا گهيموضوع د هيما اصال بخواطر ...ميبگذر

 ؟؟يچه موضوضع يجد

 :كنم اهسته گفت فنر بلند شدم تا در و باز  نيزنگ زد و ع احسان

 كارو كرد؟؟ نيا چرا

 .نگفتم يچيه

 :چرا مضطرب بودم  دونمينم.دست داد و نشست نينگاهش كرد احسان با ار نطوريو هم ستاديا نايت

 .نياحسان خوش اومد اقا

 .ممنون

 .يبگ يزيچ هي يخواستيجون م نايخوب ت.ختيكرد كه ته دلم فرو ر يغره ا چشم

 ...ميهر چند كه بگذر ميومدين ميضوع كه در موردش صحبت كردمو نيبخاطر ا نيمنو ار بله

 .دييشنوم بفرما يمن م خوب

 :من و من كرد  يكم نايت.بود رهيخ زيم ي هينشسته بود و به پا نهيدست به س احسان

 .باهات اشنا بشه خواستيمدام در موردت سوال كرد و دلش م نيار....منزل ما يكه شما اومد يجان از روز عسل

 :كردم ادامه داد  خي

 .ميبا خودت صحبت كن ميايب ميگرفت ميتصم باالخره

 :گفت  نيار

 .ميو با خودتون مطرح كن ميايكه ب دميگفت بهتر د نايطوره كه ت نيهم بله

 :به احسان نگاه كردم كه ماتش برده بود  ارياخت يب

 .ميمتمركز ش يبه موضوع قبل دينمسئله رو فراموش ك نيلطفا ا.مينكن ياما بهتره مسائل رو قاط...ديببخش

 :گفت  نيار
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 .چقدر خوب شد كه اقا احسان هم اومدن....نيهر طور كه راحت باشه

 :ادامه داد  نيكالفه شده بودم ار من

 ؟؟ ادتهي رانيا ميكه اومد ياون سال احسان

 .بله

 .ناياقا محسن با هم صحبت هاشون رو كردن در مورد تو و ت امرزيمنو خداب پدر

 .اما اونا فقط نظر خودشون رو گفتن و به ما توجه نكردن هدرست

 .ينكرد يتو هم مخالفت اما

كه به اجباز  نيديرو د يشه اما نشد اخه ك يزود فراموش م يليموضوع خ نيكردم ا يموافقت هم نكردم چون فكر م يول

 .زمان نيا يازدواج كنه ؟؟ اونم تو

 :صداش باال رفت  نايت

 ؟؟يكن يچرا ازم فرار م...يمن گوش بد هيه حرف هاب يستيحاضر ن يحت تو

نگفتم االن دارم  يزياگه اون موقع چ.ازدواج كنم خواميبگم كه نم ديمن چند بار با هيصحبت كردن با تو كار اشتباه چون

 ..گميم

 :كرد  يم هيداشت گر نايت

 ؟؟يكن يم كاريبا من چ يدار يديمعرفت تو خودت فهم يب اخه

 .ستين يحرف تو منطق مي؟؟ مگه چقدر باهم بود ميشناخت دار گهيچقدر از همدمگه ما  نايت اخه

 .اريبهونه ن...شد يم يخواستيتو م اگه

 هي خوامي؟؟ من نم يدونيمگه تو چقدر از گذشته ام و خودم م...خوام ازدواج كنم يمن نم ستين يا گهيبحث تو با كسه د نايت

 هيبار  2كه چون  ستين نيفقط ا يزندك.نباش يانقدر سطح نايت ؟؟يبفهم يتونيم...مگدار به اب بزن ياشتباه كنم و ب گهيبار د

 .يكنارش باش شهيهم يبرا ياو ازشخوشت اومد بخو يدينفر رو د

 : نياز خونه رفت و پشت سرش ار يمرتبه بلند شد و بدون حرف هيو  ختيريصدا اشك م يب نايساكت بود و ت نيار
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 .خداحافظ

 :سرش رو گرفته بود منگ بودم بلند شدم براش اب اوردم با دو دستش  احسان

 .اقا احسان ستين مهم

 :صداش باال رفت  هوي

 .قدر به من نگو اقا احسان ، عسل نيا

 :شدم  ناراحت

 مجازات بشم؟؟ دياون من با يو بجا نايمعمول بخاطر ت طبق

 يشد داشتم ساالد درست م رياشكم سراز اريتاخ ينپخته بودم سرم رو گرم كردم ب يچياشپزخونه اومدم براش شام ه به

و  ستادهيپشت سرم ا دميبلند شم كه د يصندل ياز رو خواستميم دادميكردم منتظر بودم پاشه بره مخصوصا كارم رو طول م

 :كرده  هيتك نتيبه كاب

 .تا برم يستيبگو تا ازم دلخور ن ديببخش ؟؟يكن يم هيچرا گر خواميازت معذرت م عسل

 :نگاهش كنم گفتم  نكهيا بدون

 .برو ستمين دلخور

 ؟يمطمئن

 .درست نبود ها نايرفتارتون با ت يول...بله

 بده؟ ي شنهاديپ نيچطور به خودش اجازه داد چن نيار يراست...ام كرده بود كالفه

 .دياز خودش پرس ديبا نويا

 خوب من رفتم يليخ

 :رفت  يم رونياز در ب داشت

 !سوال هي يراست

 .بپرس
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 ن؟يامروز ناراحت بود نيهمبخاطر  پس

 :تكون داد  يسر

 !!!بايتقر بله

 .امروز فكر كردم يبه رختخواب رفتم و به ماجرا ها يبخورم و فور يزينتونستم چ يخستگ از

 :الناز هم نشسته جا خوردم  دمياول من تموم شده بود و به محوطه اومدم د كالس

 الناز؟

 :رونيب دميرو از دستش كش گاريكه كردم س يرو بلند كرد تنها كار سرش

 ؟؟يكن يم كاريتو چ معلومه

 :شد  يعصبان

 .يخاموشش كرد ؟؟يكن يم كاريچ يدار تو

 :نشستم  كنارش

 تا حاال؟؟ يك از

 ؟؟ياز ك يچ

 :پوزخند زدم  هي

 .الناز يداشت يريچشمگ شرفتيپ

 .نزن حرفت رو بزن طعنه

 داره؟؟ يمقصد درست يكه انتخاب كرد يراه نيا يكن يفكر م الناز

 :حق به جانب گرفت  يحالت

 .نداره يكه من انتخاب كردم از نظرمن اشكال يراه ني؟؟ا هيچ منظورت

 هيك اوشيس نيا.يبش چارهينكن ب يالناز كار...مواظب باش ها.چشمات رو باز كن.راه پر از اشكاله نيجان اشتباه نكن ا الناز

 ؟؟
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 .باهاش اشنا شدم يهمونم هي يبوده تو نجايا ياز بچگ.هيخوب يليپسر خ اون

 خوب؟

 .ميعقد كن ميخوايم نكهيا كهيد

 : دمياز جا پر هويو  دياز سرم پر برق

 .نگو الناز مزخرف

 چته؟؟

 ؟ هيچ انشيپا گارهيبا س يياشنا نيا شروع

 .هيبابا اون پسر خوب برو

 گن؟ يم يخانواده ات چ اخه

 .جا بمونم و بر نگردم نيهم دياصال شا ستياونا مربوط ن به

گاه خوب  هيتك هي تونهيكه داره م ليشكل و شما نيادم با ا نيا ؟؟يشناس يرو م اوشيتو چقدر س ؟؟يفكر كرد يتو چ اخه

 باشه ؟؟

 ؟يزن يچقدر حرف م....بابا يا

 .نگران يليخ...من نگرانم يول

 .كنه يكار رو م نياداره  يبا چه عقل دونستمياومده بود دنبالش نم اوشيسر كالس اما حواسم جمع نبود س برگشتم

 :الناز تماس گرفت خوشحال بود  كشنبهي يعنيروز بعد  در

 .بچه ها هستن يهمه  نييپا ايخواستم بگم امشب شام ب يم عسل

 ؟يچه مناسبت به

 .منتظرم 9ساعت  يفهم يم ايب

 :الناز چند روز كالفه ام كرده بود فرهاد زنگ زد  اليو خ فكر

 ؟يعسل ؟روبراه يچطور
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 ر دلم واست تنگ شده همه خوبن ؟كه چقد اخ

 .كنهيم يتاب يهوات رو كرده و ب يمامان كه بدجور نيا...اره

 :شد  ينم باورم

 خوبه؟ ايرو.سميبنو ميتقو يباشه تو ادمييجد

 .ستين يروزه ازت خبر ؟چنديخودت خوب...روبراهه اره

 .هستم ادتونيشلوغه بخدا و گرنه به  سرم

 .يبهش زنگ زده بود گفتيم سامان

 !!!رسهيخبرا چه زود م يوااا

 اومد ايهم به دن دهيسپ دختر

 .زنم يحتما بهش زنگ م.مبارك باشه يجد

 .نيريعسل چقدر دخترش ناز بود اسمش رو گذاشتن ش يوا....ناستيخاله ا يخونه ...تهران اومده

 ...ياخ

 مونده به برگشتنت؟ چقدر

 .گذشته ميماه و ن كي تازه

 .نييبود كه رفتم پا 15/9انتخاب كردم و ساعت  ديشب بلوز و شلوار سف يبرا

 :بود در رو باز كردن ماتم برد  اوشينداشتم الناز همون پسره كه اسمش س يمهمون ي حوصله

 .سالم

 شده عسل؟؟ چرا ماتت برده؟؟ يچ

 : ديپرس اوشيشدم بچه ها اومده بودن والبته به نظرم اونا هم شوكه شده بودن س وارد

 ؟؟يكنينم يجان معرف الناز

 .جون از دوستان من هستن عسل
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از چه قراره البته  انيزودتر بفهمه جر خواديمعلوم بود م.بود يدنياش د افهيهم نشستن پرهام كه ق اوشيالناز و س نشستم

 :داد  حيالناز ما رو معطل نكرد و خودش توض

 ...ميخواستم دور هم باش امشب

 :گفت  اوشيس

 .جان مناسبتش رو هم بگو الناز

 .اوشيبه مناسبت ازدواج منو س...صبر كن خوب

 :زد  خشكم

 ؟؟؟؟؟؟؟؟يچ

 .ميامروز صبح عقد كرد ما

اخه چطور  ديشن ينم يزيو گوشهام چ ديچرخيگفتم اما زبونم نم يم كيتبر دياصوال با شديبه دوارن افتاده بود باورم نم سرم

 ؟؟يكار كرد يالناز تو چ...نه ياامعتاد بود وا يادما نيپسره ع نيحماقت رو مرتكب شده بود ا نيا

 :گفت  يبا لحن مسخره ا اوشيكرده بودم س خي

 .خوشحال نشدن اديعسل خانم انگار ز نيجان ا الناز

 :خودم اومدم  به

 .مبارك باشه...مبارك باشه...چرا

 :بود  نيبرام سنگ هوا

 .نشده حيبرم چند دسته برگه دارم كه صح دياما با...خوشحال شدم دنتونياز د يليخ

 : ديبلند بشن كه احسان بازوم رو گرفت و اهسته پرس خواستميم

 كجا؟

 .حماقت باشم نيبمونم و شاهد ا تونمينم

 يا ندهيحاال بفهمم چه ا نياز هم تونستميكردم از درون داغ بودم م يبه طرف مقصد نامعلوم حركت م ديبار يم يتند بارون
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 :زدم  بيدر انتظار النازه به خودم نه

 ؟؟يكن يم يداور شي؟؟ چرا پ يكن يم هيباش چرا گر دواريام عسل

نامعلوم از  ينقطه  كيبه خودم اومدم كه در  يشد و وقت يزدم شهر كم كم خلوت م يقدم م ينطوريشده بودم و هم سيخ

 :بود  2 كيشهر بودم ساعت نزد

 كنم؟؟ يم كاريچ نجايا من

 25/2ساعت .دميدو يداشتم م بايتقر.بشم ين موقع شب سوار تاكساو دميترسيم.هستم ابانيكدوم خ دميدقت فهم كمي با

در نشسته  ياومدم خشكم زد احسان جلو رونياز اسانسور ب يوقت.دميكش يمكان اشنا نفس راحت هي دنياز د.دميبود كه رس

 :فنر بلند شد  نيع دنميبود و با د

 ؟؟يكجا بود معلومه

 ؟؟يكن يم كاريچ نجايا شما

 /باهات حرف بزنم امخويرو باز كن م در

 وقته ؟؟ ريد ديكنينم فكر

 :زد  يچوزخند

 .رهيد يدون يپس م... اااا

 :و باز كردم پشت سرم اومد  در

 ؟؟يبگو كجا بود عسل

 .دور شده بودم نجاياز ا يليبه خودم اومدم كه خ يوقت

 :ندارم  يحس كرد حال خوب خودش

 شم ؟ ينگران م يگينم

 ؟يچ ينداره واسه  يليدل شما؟؟

 ؟؟يفهم يالناز م نيع يبش خواديدلم نم/.. يباش رونيب ديموقع تو با نينداره اما ا يخوب اصال به من ربط يليخ
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 :نگران شده بود گفتم  واقعا

 .نيازتون ممنونم كه به فكرم بود....خواميم معذرت

 ديبع يشد سيكه تو خ نطوريا....نخودت رو ناراحت نك....كنه يم كاريداره چ دونهيالبد خودش م....فكر الناز هم نباش به

 .ريشب بخ...برو لباست رو عوض كن يسرما بخور ستين

 نايبه ت نكهيكرد اونم ا يمن رو مردد م يزيچ هيكردم دوسش دارم اما  يو در و پشت سرش بست اخ كه چقدر حس م رفت

 .يخبر يگفت تو از گذشته ام ب

كار  يخونه اما كالسم رو چ موندميم خواستيتب داشتم دلم م يونم اساسشدم بله سرما خورده بودم ا داريبا گلو درد ب صبح

 كردم ؟ يم

كالس كه تموم شد به دفتر اومدم اصال .سوختيكوه شده بود و چشمام م هيسرم اندازه .رفتم يبا چه وضع دونهيم خدا

 :شاهام قدرت نداشتن مهرداد بعد از من وارد شد .ستميسر پا با تونستمينم

 ؟؟ ستي؟؟ حالت خوب نشده  يچ...ا

 .ستين يزيچ... خوبم

 : دميبه استراحت داشتم احسان و پرهام اومدن پرس اجيرفت احت يم جيگ سرم

 ن؟يها قرص دار بچه

 "گفت  يبا ناراحت احسان

 .يومديكاش الاقل امروز نم...يكار دست خوودت داد يديد

 . ستيكنم مهم ن يم دو ساعت رو تحمل نيا.نمونده يزيچ 1تا اسعت .. اميكه ن شهينم

 :شد گفت  شتريانگار تبم ب ميشونيرو گذاشت رو پ دستش

 من جات بمونم؟؟ يبر يخوايم يتب هم كه دار اخ

 ...مونميگفتم كه م...؟؟يشما كالس ندار مگه

 : دمياحسان منتظرمه پرس دميكه د رونيب ومدمياون دوساعت بعد رو چطور گذروندم از كالس م دونهيم خدا
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 ن؟ينرفت هنوز

 ؟يدر چه حال...ميشدم با هم بر منتظر

 .رميميدارم م افتضاح

 دكتر يبر ديحتما با پس

 .حوصله اش رو ندارم..نه

 :بود  يافتاب هوا

 .نميبب ميبر اي؟؟ ب يچ يعنيندارم  حوصله

شب  7 ينم چه خوابمبل ولو شدم و خوابم برد او يلباسم رو عوض كنم رو نكهيبه خونه كه اومدم قبل از ا.اجبار من رو برد به

 :زنگ تلفن  يشدم تازه اونم با صدا داريب

 بله؟؟

 .نگران شدم چند بار تماس گرفتم ؟؟يديچرا جواب نم دختر

 .ديبودم ببخش خواب

 ؟يبهتر

 .ستميبد ن ممنونم

 .پرهام شيپ رميشما م شاتيطبق فرما يراست...خودت باش مواظب

 :كردم  يا سرفه

 .ونسالم برس...ممنون يليخ...ممنون

 نايزنگ تلفن بلند شد ت يكردم كه صدا يگرفتم و موهام رو خشك م يبعد دوش دميبه اوضاع خونه رس يكم.بهتر بود حالم

 :خوشحال نشدم اديبود ز

 ؟يخوب

 : ديكش ياه
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 بابا اصال خوب؟نه

 خبر؟ چه

 .يتونيم يكه بخوا دونميبكنم م يخواهش هيازت  خواميم

 ؟؟ هيچ انيجر نميبب بگو

 ؟يبا احسان صحبت كن شهيكنم م ينستم كاركه نتو من

 كار كنم؟؟ يمن چ...شم يم وونهيدارم د: زديلر يم صداش

 خوردت كنه ؟؟ گهيبار د هي يخوايپس چرا م يدونيدرسته ؟؟ جوابش رو هم م يتو حرفت رو قبال زد نايت نيبب

 .يفهم يعسل تو حسه من رو نم اخه

 نيكه چن دهياحتمال هم نم يرفتار كردم كه اون حت يخودتم اما طور نين عفهمم چو يدلم گفتم چرا اتفاقا خوبم م يتو

 :داشته باشم  يحس

 كنم؟ كاريچ ديمن با خوب

 .ميگريمن شب تماس م.كن شيراض يكه بلد ياز هر راه.حرف بزن باهاش

رفتم  يخونه راه م يومدام ت.ومدميمن از عهده اش بر نم.خواستيرو ازم م يسخت زيبه خواسته اش فكر كردم چه چ يا لحظه

 : رمياخر سر مجبور شدم باهاش تماس بگ

 .دارم يكار واجب نموتيبب قهيچند دق خواستمياحسان اگه ممكنه م اقا

 من ؟ با

 .منتظرم اطيح يتو گهيد قهيدق 10 شهياگه م بله

 :رفتم  نييكه به خدم مسلط شدم چا يبود كم نيهوا برام سنگ.چرا پاهام لج كرده بودن ونمينم

 .شرمنده كه مزاحمتون شدم واقعا

 : اديبود كه كنجكاو شده كه چرا گفتم ب معلوم

 .نه... نه
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 .رو درست انجام بدم تميكردم مامور يم ينشستم دستام رو بهم قفل كر ده بودم سع مكتين يرو

 ؟؟يبگ يخوايم يچ شما

 ....تماس گرفت  ناياز ظهر ت بعد

 :بلند شد  تيبا عصبان هوي

 ؟ گفت يم يچ باز

 .دينيبش...تا بگم ديصبر كن لطفا

 :جاش نشست  سر

 خوب؟؟

 .ديفكر كن شتريبهش ب...واقعا شما رو دوست داره نكهياز همه مهمتر ا.... هيدختر خوب اون

 خوامش؟؟يمن چطور بگم كه نم....تونمينم

 ؟ نيحاال در موردش فكر كرد تا

 .ستيدست خودمم ن.اديدختره اصال خوشم نم نيمن از ا بابا

 : نيينگفت نگاهش كردم سرش رو انداخت پا يچيبزنه اما ه يحرف خواديحس كردم م ميدو سكوت كرده بود هر

 .نه ايرو راست باشم  تونميم دونمينم

 كه نه؟ چرا

 ....من قبال نامزد داشتم عسل

 :شدم  يجور هي

 خوب؟؟

 چيبه ه خوامينم.تمام دخترا عوض شده اصال نگاهم به.كس اعتماد كنم چيبه ه تونمينم گهيد.تلخ داشتم يتجربه  هي

كنه  يمامانم فكر م.تحملش كنم تونستميبود اصال نم وونهيد هيبشه اما دختره  ينطوريمامانم باعث شد ا.كدومشون فكر كنم

 تمومه گهيسلطنه باشه د ايالدوله  هي شيلياخر فام هيو نقصه فقط كاف بيع دونيهر كس از خاندان قاجار باشه ب
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 هي نمشيقرار بود بب يوقت.بود بدتر از زن سام يزيچ هي.بزنم به كوه و صحرا خواستيكرده بود دلم م چارهينو بدختر م نيا

فرانسه بزرگ  يتو يبود كه از بچگ يدختر هياون  مينظر شباهت نداشت چيگرفتم كه چطور تحملش كنم از ه يشب عزا م

 ...يروشنفكر يعني يبند و بار يكردم ب يمادرش فكر م و پدر و ودشده بود و به اداب و رسوم اونجا عادت كرده ب

اون تمومش  يرغم مخالفت مامانم كه هنوزم ازم دلخوره و خانواده  يماه خودش خسته شد و عل 8بعد از  نكهيا خالصه

 .ميكرد

نكنن درست  لهيبهم پدوباره به فكر زن گرفتن من افتاد من اومدم از دست اونا خالص بشم كه انقدر  نايت دنيبعد از د مامانم

 .اومدم وسط جهنم

 يدختر چيو نه به ه ناينه به ت خوامياصال نم...به جونم وفتهيبگه و دوباره او نب يزيچ هيزنگ بزنه به مامانم  نايت نيا مترسم

 .فكر كنم

 : ديبود پرس ختهيفكرم بهم ر يبدجور

 ؟يساكت چرا

 .شهبا ينطوريا انيجر كردميفكرش رو هم نم.بگم يچ ونمينم

 :نداشتم بلند شدم  يحال جالب راستش

 .رميتماس بگ نايبا ت ديخوب من برم باال با يليخ

 .قانعش كن كنميخواهش م عسل

 .كنميم يسع

 .ممنون

 : ديعاشقش بودم احسان پرس يروز اول ماه رمضون بود از بچگ فردا

 ؟يريانقدر زود م چرا

 .درست كنم يزيچ هي يواسه سحر ديبعدشم با...كه گفتم

 :زد  يلبخند
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 .رميبگ يو مجبورم بدون سحر مونمياخه خواب م.بشم داريتا ب يبه من زنگ بزن يشد داريب يوقت يلطف كن شهيم

 .حتما

اعصابم خورد  نايت نينكنه منم بشم ع نكهيان از فكر ا هيكردم  ياحسان فكر م هيبودم همه اش به حرفا ختهيبهم ر يكل به

 :باال خره تماس گرفت .سوخت يم نايهم دلم واسه ت ياز طرف.شد

 ؟يكار كرد يشد؟چ يچ خوب

 .فكر كنه يحت يكس چيخواد به ه يباهاش صحبت كردم احسان دلش نم يليجان خ نايت نيبب

 :از نهادش بلند ش  اه

 به نظرت ممكنه نظرش عوض بشه؟؟ عسل

 .دهيكه من باهاش حرف زدم نه بع ينيا

 : دميپرسيذهنم م يكردم و تو ير مشده بودم و فك رهيموقع خواب به سقف خ شب

كار  يچ يديو ابراز احساساتش ند نايدر مقابل ت مونهيسنگ م نيع نيپسره مغرور خوشت اومده ؟ ا نيا هيتو اخه از چ عسل

شم  يكه داغون م ينطوريا شهينه مگه م يوا.فراموشش كن يشنو ي؟؟ هان ؟؟ از من م يدار يكرد؟؟ اون وق تو بچه توقع

 .ادشين دلخوشم به ال اقل اال

 :رو كه احسان گفت  يچند بار جمله ا. كنم انيخوب احساساتم رو ب اديز تونستمياصوال ادم بودم كه نم من

 فكر كنم يدختر چيبه ه خوامينم يحت من

 :خودم گفتم  شيتكرار كردم و دوباره پ رو

 .بشنوه واريبه در گفته كه د نيا يچقدر ساده ا عسل

 داريكه ب يواسه سحر.بست ياز فكرش هم بغض راه گلوم رو م يگرفتم كه فراموش كنم حت ميمتص يبه طور جد خالصه

 :نشد صداش خواب الود بود  رميكردم كه تماس نگ يشدم هر كار

 .يكه تماس گرفت ممنون

 :گفتم  يو رسم سرد
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 .كنم يم خواهش

حضور در كالس رو ندارم اصال كالفه بودم  يدگكردم اما يصبحم رو هم خوندم و بعد دوباره به رخت خواب رفتم حس م نماز

كردم متوجه گذر زمان نبودم از صبح  اليخونه و بازم فكر و خ يموندم تو رميتماس گرفتم با دانشگاه و گفتم كه امروز رو نم

 .بودم و اصال حالم خوب نبود دهيحركت دراز كش يب 5/1تا ظهر ساعت  8ساعت 

برگشتن  يعنيحس  نيا نكهيگرفتم كه ادامه ندم و برگردم خالصه ا ميتصم يحت.وم كنمبودم كه خودم رو ار يدنبال راه به

 .شد يم تيدر من تقو

راه  نيدر حا حاضر بهتر يباشم اعصابم خورد بود ول يمجبور بودم باهاش انقدر سرد و رسم نكهيزنگ زد خودم از ا احسان

 :بود  نيهم

 .رهنمون ياقا سالم

 :مكث كرد  يا لحظه

 ؟؟يومديامروز ن يواسه چ ؟؟يسل جان خوبع سالم

 .امينخوام ب گهيالبته مكنه د...خوب نبود اديز حالم

 شده ؟؟ ي؟؟ چ يشد ينطوريا چرا

 .شه يفقط اعصابم خورد م نجايبمونم با موندنم ا تونمينم گهيكنم د ياما احساس م ستين يطور

 ؟ هيچ لتيدل اخه

 .هيشخص كامال

 : دهيصداش مشخص بود ازم رنج از

 .باهات صحبت كنم ديبا يريرو بگ يينها ميتصم نكهياما قبل از ا...باشه

 م؟يدار....ميداشته باش يما با هم حرف كنمينم فكر

 .اما من دارم ينداشته باش ياگرم تو با من حرف...به سرت اومده  يفهمم چ ينم من

 :كردم  يم ينقش باز ديافطار كه كردم باالفاصله احسان اومد بازم با.كردم  قطع
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 .دييكنم بفرما يم خواهش

 :تعجب نگاهم كرد و وارد شد  با

 ممنون

 :نشستم  روبروش

 خوب؟؟

 ؟؟يبرگرد يخوايم يواسه چ ؟؟يگفت يم يچ ؟؟ظهريختيشده؟؟ چرا بهم ر يمرتبه چ هي عسل

 :تكون دادم  يسر

 .ستيبرام قابل قبول ن طيشرا نيا تحمل

 .مونده گهيماه د 4؟فقط  ستين فيح

 .دمياما من بر...ماه 4از  شتريب يكم البته

 :اروم شد  يكم لحنش

 ؟؟يناراحت يزيچ از

 .زياز همه چ.. زياز همه چ اره

 هيبده موضوع چ حيبرام توض نيببب

رو  شيرو پ يسخت طيدونستم شرا يشدم اما م ميبدم و خالصه تسل يكرد و من نتونستم جواب قانع كننده ا چميسوال پ يكم

 .ومدميار مكن ديدارم اما با

 .بهيغر نيبرام بشه ع خواستميكردم كمتر با حسان رو برو بشم م يم يروز ها برات تن شده بود مشغول كارم بودم سع گذر

 .اكثر اوغات تنها بودم .كردم يم يلحظه شمار رانيرفتن به ا يماه بود كه اونجا بودم و برا 5

 :تعارف كنم وارد شد  نكهيجا خوردم بدون ا دمياحسان رو د يقتزنگ در بلند شد و يكه صدا خوندميداشتم كتاب م اونروز

 .بد موقع مزاحم شدم ديببخش

 ؟؟ياز ما كرد ياديشده  ينه اصال چ...نه
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 :رفتم كه صدام زد  يبه اشپزخونه م داشتم

 كارت دارم نيبش ايب

 نيعجله دار يليخ انگار

 قايدق بله

 : نشستم

 .دييبفرما

 .پرهام بودم شيپ االن

 لش خوب بود ؟خا..ا

 :زد  يپوزخند

 .خوب بود ياديز

 ؟؟يچ يعني

تماس گرفت و  نيگذشته هم ار يالبته هفته ...رسما اقدام كنه ميبرگشت يتا وقت يفكر كن يپرهام گفت كه بهش جد يچيه

 .خورهيبه درد تو نم نيار....قبل رو تكرار كرد التبه من خودم جوابش رو دادم يمزخرف دفعه  شنهاديدوباره پ

 .شدم جيگ من

 :لب گفت  ريز

 .باشه يتا نظرت چ..حاال انتخاب با خود توست.ستين يپرهام هم پسر بد.ساده ست يلياما موضوع خ....نطوريهم منم

 :شد  بلند

 .برم ديبا...رو انجام دادم تميخوب من مامور يليخ

 .كرد جيگ يرفت ؟؟ اما من رو بدجور ياومد و ك يك دميصاعقه بود نفهم نيع

 نهم فصل

وقت بود كه به سراغ وبالگشم  يليخ. شدم يم يداشتم روان ييبودن از تنها شميفرهاد پ اي عيكه االن سا خواستيدلم م چقدر
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من  نيموضوع فكر كنم نه پرهام و نه ار نيبه ا خواستميكرد نم ياوضاع اصال روبراه نبود سرم درد م نكهينرفته بودم خالصه ا

 .كنم يگفتم فراموشش م يدم كه مز يفقط داشتم خودم رو گول م

. اميب رونياز فكرش ب تونستميزد اما نم يبهم سر م گهينه د ميزد ينه با هم حرف م مياز هم دور شده بود يليكه خ درسته

 .شد  يم كيافكار بودم كه خوابم گرفت هوا كم كم تار نيدر هم

صدا  نطوريلحظه زمان و مكان رو گم كرده بودم هم هيد فنر از جا پرون نيبلند منو ع يشدن در اونم با صدا دهيكوب يصدا

بود سكته كنم  كينزد طيالناز در اون شرا دنيبا د.باز كردم هيبپرسم ك نكهيبه طرف در رفتم و بدون ا يشد فور يبلند تر م

 :اومد داخل و در رو بست  دمكر يزبونم بند اومده بود مات نگاهش م

 الناز؟

 .گرفت و همونجا افتاد واريدرست حركت كنه دستش رو به د تونستيو نمنداره  يبود حال خوب معلوم

ورم داشت  يچشمش كبود بود و بدجور ريكنم گوشه لبش پاره شده بود ز كاريچ دونستميو پام رو گم كرده بودم نم دست

 :كردم  يم هيو گر ديلرز يتلفن رو برداشتم دستام م....اومد ياز سرش هم خون م

 .زود باش....البا ايرو خدا ب تو

 شده عسل ؟ يچ

 :احسان اومد  ديكش ينفس م دهيبر دهياروم اروم و بر يليكردم و در رو باز كردم و كنار الناز نشستم خ قطع

 شده؟ ينطوريچرا ا نيا....يوا

 .نگفت فقط اومد تو و حالش بد شد يچيه...دونمينم

 :ومد ا ياتاق هنوز ازسرش خون م يتو مشيبرد ميكمك كرد يبدبخت با

 .ميكن كاريچ ديبا دونمينم من

 :كرد  نگاهم

 ؟يكن يم هيتو چرا گر حاال

 افتاده ؟ يبه چه روز نيبب اخه
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كنارش .بودم دهيخواب شيپ قهيچند دق نيتا هم 7بار ماجرا رو در ذهنم مرور كردم از ساعت  هيبود  12ساعت نگاه كردم  به

 :تخت نشستم و دستش رو گرفتم  يلبه 

 الناز ؟ يكرد ركايخودت چ با

 .ومديازم بر نم يدعوا كرده باشه اما من كار اوشيممكنه با س ديلحظه به ذهنم رس هي

 :گفت  احسان

 .اروم باش...دهيرنگت پر يبدجور

شد  يكردم و حالم بد م يضعف م دميديخون م يشدم اخه در كل من وقت يم يجور هي دميد يالناز رو با اون پچهره م يوقت

 :دوم اورده بودم  يليتا حاالش هم خ

 .وقت شب نيمن مزاحمتون شدم ا ديببخش...ستين مهم

تا اون ...اديبه هوش ب ديشا ميكن يصبر م...نه فعال.ادي؟ هنوز از سرش خون م مارستانيب مشيبهتر باشه ببر يكن ينم فكر

 .بندم يموقع خودم سرش رو م

 هيتك واريداشتم احسان به د يستم البته بماند كه خودم چه حالشدم رفتم باند اوردم زخمش رو با داروشستم و اهسته ب بلند

 :كرد به طرفش برگشتم  يداده بود و نگاهم م

 .بال رو سرش اورده نيا اوشيحاال مطمئن هستم كه س بايتقر.... سوزه  يبراش م دلم

 :شد  ناراحت

 .كنن يم يمردا چه فكر يبعض دونمينم من

شده و به اطرافش  جيبود اهسته چشماش رو باز كرد معلوم بود گ 2ساعت  مينزد يفكدوم حر چيه.بود ستادهيا يطوريهمن

 :نگاه كرد 

 ؟ نجاميا چرا

 :گرفته بود  صداش

 يبعدش افتاد...باال ياومد تو
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 :پر اشك شد  چشماش

 !اهان

 شده ؟ يچ يبگ يخواينم

 :بود  مضطرب

 .هستم ها نجايا ياومد نگ اوشيرو خدا اگه س تو

 : ديپرس احسان

 شده ؟ يچ اخه

كه كردم فرار  يمنم تنها كار.كرد و شروع كرد به زدنم يقاط يتا حاال كجا بود دمينداشت ازش رس ياومد حال عاد ريد شب

 .كه پرت كرد فقط سرم شكست و نمردم ياما شانس اوردم با اون گلدون...شده بود ريد يبود البته كم

 :رو له كنم  اوشيس خواستيم دلم

 ؟يبهش اعتماد دار يگيالناز هنوز م ؟يكرد كاريبا خودت چ تو

 :احسان پشت سرم اومد .هال نشستم يو تو رونيبلند شدم از اتاق اومدم ب. رو بست و روش رو برگردوند  چشماش

 .انتخابش نيرو مرتكب شد با ا شياشتباه زندگ نيبزرگتر الناز

 .ستين نيكه انتخاب ها بهتر شهيهم

 .يكن ياداوريالزم نبود : زنم گفت  يشد و فكر كرد دارم طعنه ممتوجه  يجمله رو بدجور نيا

 .نيفكر كنم شما منظورم رو بد متوجه شد من

 :زد  پوزخند

 .برعكس اتفاقا

 :لب گفت  ريز

 .خداحافظ

 .رفتم دانشگاه الناز بهتر بود از حالش كه مطمئن شدم اومدم يحتما م ديبا.  دميتا صبح نخواب. رفت
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 : ديرس يبود به نظر مضطرب و نگران م اوشيود كه در زدن سگذشته ب 4از  ساعت

 شماست ؟ شيخانم الناز پ عسل

 .نيتنها بمونه تا قدرش رو بدون يكم نيبذار...  نيبهش محبت كرد ي؟ به اندازه كاف نيكارش دار يج

 :شد و صداش باال رفت  يعصبان

 داره ؟ ي؟ به شما چه ربط يچ يعني

 : ديكش يم اديفر بايتقر

 .نمشيبب خواميم

 .زنم يزنگ م سيبه پل ديسر و صدا رو تموم نكن نيبود در رو باز كرد و گفت اگر ا يفضول رزنيكه  ييروبه رو واحد

 داره ؟ ي؟ به شما چه ربط يچ يعني

 : ديكش يم اديفر بايتقر

 .نمشيبب خواميم

 .زنم يزنگ م سيبه پل ديا رو تموم نكنسر و صد نيبود در رو باز كرد و گفت اگر ا يفضول رزنيكه  ييروبه رو واحد

 يبشم و از طرف ميتسل خواستميتمومش كنه منم نم خواستينم اوشياما س. باالخره رفت داخل. ارومش كنم  يكردم كم يسع

 :گفت  اديب اوشيبه الناز هم قول داده بودم نذارم س

 ؟ ستين تيحرف ادم حال انگار

 :كنترل صدا مرو نداشتم  گهيد منم

 .شه يسرم نم حرف نه

اول مهرداد و بعدش هم احسان با عجله اومدن فكر  دميشن ياعتراض كردن اما انگار نم نييها از طبقات پا هيتا از همسا چند

 .الناز درب و داغون نيمنم شده بودم ع دنيرس يم ريد قهيكنم اگر چند دق

 : دياحسان ازم پرس دميلرز يم

 ؟ هيسر و صدا ها واسه چ نيشده ؟ ا يچ
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 .نهيرو بب اوشيس نيا خواديالناز نم ستيكه ن زور

 :رو گرفت  بازوم

 خوب؟...  ميزن يباش برو تو ، ما باهاش حرف م اروم

 :كرد  يم هيالناز داشت گر شيپ برگشتم

 كردم يبرات دردسر درست م دينبا

 ؟ هيچه حرف نيا: بودم  كالفه

كرده  فيبراشون تعر اوشيچقدر از س نايمامانم ا چارهيب...خورهيبه دردم نم اوشيفهمم س يكنم م يحاال كه فكر م عسل

 .بودم

اما سكوت كردم الناز  دميديرو م نايسرزنش كردن نبود خواستم بگم من از همون روز اول ا يبگم اما جا يزيچ خواستميم

 :خودش گفت 

 .نشده ريهنوز د...ادامه بدم عسل خوامينم

 .يبش مونيپش نكنه دوباره ؟يكه ازش جدا بش نهيا منظورت

 ...صبر كن قهيدق هيكه  ستيبار اولش ن اخه

در اومده بود كه واقعا حالم بد شد و روم رو برگردوندم  يختي هيبه  يتومان 5تا  3شونه اش به اندازه  يرو باال زد رو نشياست

: 

 شده ؟ يچ

 .قبله يشاهكار هفته ...قاشق داغه يجا

 : ديلرز تنم

 ادمه ؟ نيا

 : زد يزور لبخند به

 .كنم يفردا صبح اقدام م نيهم.نكنم فكر
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 اوشيالناز بعد از جدا شدن از س. راستش به همه عادت كرده بودم .ما يخونه  انيشب قبل از رفتن بچه ها قرار بود شام ب هي

 .گوشه نشسته بود  هيشور وشور گذشته رو نداشت ساكت و اروم  گهيبود د ختهيواقعا بهم ر

 :گرفته بود  يبچه ها دلم كم شيو اومدم پ ختمير ييندتا چاچ هيبعد  ميرو خورد شام

 ....ديخالصه ببخش نيديد يو خوب ياگرم كه بد...خوش گذشت  يليبه من كه كنار شما ها خ... ماه هم گذشت  6 نيا... خوب

 :گفتن  يزيكدوم چ هر

 ...و  هيچه حرف نيبابا ا نه

 : ديخاص خودش پرس طنتيد با شبهتر شده بو يليهم نسبت به چند ماه قبل خ پرهام

 ؟يفكرات رو كرد...پشت گوش ننداز نقدريتو هم ا ارميرو فراموش كردم ها حاال من به روت نم شنهادمينكن من پ فكر

 .ناراحتش كنم خواستمينم يشب اخر نيجمع مطرح كنه جوابم كه معلوم بود اما ا ينداشتم دوباره تو انتظار

 :كردم  يسرفه ا تك

 .ميمورد صحبت كن نيكنم بهتره بعدا در ا يكر ممن ف راستش

 :پكر شد  يسرگرم كرده بود پرهام كم يچا دنينگاهم به احسان افتاد كه خودش رو با نوش بعد

 .يباشه هر طور كه شما راحت....بابا يا

 .ميگرد يبرم يكه چه روز ميكدوم به خونواده هامون خبر نداده بود چيبرسه ه انياونشب به پا خواستينم دلم

 ادينفر  70،  80رو به  ميكه تونستم زبان مادر...خوشحال بودم  يليخ يكيراستش من ...بعد از ظهر فردا بود 6 پروازمون

 .كنميبود رو هرگز فراموش نم يبر خالف سالممون به زبان فارس نباريبا بچه ها رو كه ا ميبردم و خداحافظ

 .دميرو د نايودگاه تفر يتو ميرفتن حاضر شد يبچه ها برا يهمه  با

 : ديرس يبه نظر نم يراض احسان

 ؟ نيينجايا شما

 ؟يبر يبدون خداحافظ يخواستيم

 .كردم يبا پدرتون خداحافظ شبيمن كه د...ا
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 ؟يبعد بر نمتيبب گهيبار د هيحق نداشتم  يعني

 :كرد چشماش پر اشك شد  يم يباهام خداحافظ يوقت. داشت  يبيحال عج نايت

 .ره يداره م..بشه نطوريكردم ا يم نمفكرش رو ه اصال

 : دمشيبوس

 .فكرش رو نكن گهيتو هم د....جان البد قسمت نبوده  نايت

 :زد  يزورك يلبخند

 .كنم يخودم رو م يسع

دوست بود نه اون دختر  هيكه بار اول به الناز داشتم همراهم نبود حاال برام به عنوان  يحس نباريپروازمون اعالم شد ا شماره

 : اورديكه فقط حرصم رو در م يو از خود راضلوس 

 بگم ؟ يچ ناي؟ موندم به مامانم ا عسل

 .بود و اروم اروم بهشون گفت يمنطق ديجان با الناز

 !!!!يكار سخت چه

بودم كه سال ها از كشورش  يكس نيع ميفروم اومد يوقت. برام كوتاه تر بشه  ريكردم بخوابم تا مس يرو بستم و سع چشمام

 .زدم  يجهت لبخند يكرد كه ب يم جاديدر من ا يكردن ارامش خاص يكه همه به زبان من صحبت م يكسان دنيد. ده دور بو

 :بكشم  غينمونده بود ج يزيو شهاب اومده بودم چ هيجا خوردم سا دميكه د يزيچ از

 .... هيسا يواااا

 :كردم  بغلش

 .دلم برات تنگ شده بود عسل چقدر

 .نطوريهم منم

 :د كر نگاهم

 .يالغر شد چقدر
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 :گفتم  يشوخ به

 .گهياز تو بود د يبابا دور يا

 :كرد  نگاهم

 .يالغر شد چقدر

 :گفتم  يشوخ به

 .گهياز تو بود د يبابا دور يا

 :كردن  يبود و با خنده به ما نگاه م ستادهينكردم احسان هم كنارش ا يافتاد با شهاب احوالپرس ادمي تازه

 ن؟يهستخوب ... اقا شهاب  شرمنده

 : ديخند

 ....كرد يم يروز شمار گهيهفته ست كه كچلم كرده اخر سر د هي هيسا نيا....ممنون

 : ديوسط حرفش پر هيسا

 ؟ ادي؟ جرا نم ادياخ احسان چرا نم يجنس مگه تو نگفت بد

 يان رو مشهاب اصرار كرد كه منو احس.ميگرد يبر م يو چه ساعت يطبق معمول احسان گفته بوده كه چه روز دميفهم

 .رسونه

 يدادم وقت يم حيهامبورگ ترج يبارون شهيهم يرو به هوا نحايا يدم كرده  يبود و من هوا وريشهر 11. گرم بود  يليخ هوا

 :مرتبه گفت  هيدر خونه نگه داشت احسان  يجلو

 .از هم ميستيدور ن اديپس ز....ااا

 .نظر مسافت بله از

 :از حرفم برداشت بد كرد  بازم

 ؟ هياكن بازم

 :جواب دادم  تيكردن با جد يو شهاب به من نگاه هيسا
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 .نداشتم يبد منظور

 :تا فرهاد جواب داد  ديطول كش يشب بود حدودا كم 12كردم و زنگ رو زدم  يخداحافظ

 ؟ هيك

 ؟ نيخواينم مهمون

 ؟ييتو عسل

 پسر؟ يزنيچرا داد م اره

 : نييپا اومد

 ...عسل يوا

 : دمشيبوس

 ؟؟ نيخواب بود ؟؟يچطور

 ؟؟ يايم يك يپس چرا نگفته بود... بابا  نه

منو بغل كنه  نطوريازم استقبال كنن و مامان ا نطوريكم اتفاق افتاده بود كه ا يليخ ديدر بودن شا يمامان و بابا جلو مياومد باال

: 

 .دلمون برات تنگ شده بود ها يدختركم ؟ بدجور يچطور

 :هال  يرو عوض كردم و اومدم تو لباسم

 ؟ نينيب يگذره مارو نم يخبرا ؟ خوش م چه

 :گفت  يبه شوخ فرهاد

 .اخ اره از دست غر زدنت راحت بودم اخ

 : ديخند مامان

 .نكن پسر تشياذ

رفته  ادميافتاد كه  ادمينبود تازه  شهيو بعد به اتاقم اومدم به نظرم فرهاد مثل هم ميكرد يصحبت م ميداشت 5/1ساعت  تا
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 ....اه....بودم جيگهارو بدم بس كه  يسوغات

 :تخت ولو شدم و بعد از چند ماه چشمم به تابلو شعر فروغ افتاد  يرو.واسه اتاقم تنگ شده بود دلم

 يمزن قفل خموش ميلب ها به

 ناگفته دارم يدر دل قصه ا كه

 باز كن بند گران را ميپا ز

 اشفته دارم يسودا دل نيكز

 :شدم فرهاد رفته بود  داريكه ب يما وقت يخونه  نيايبو بچه هاش  ييو دا نايبود اونشب خاله ا قرار

 .ريبخ صبح

 :زد  يلبخند مامان

 ؟يخوريم يزيچ 5/11عجب ساعت  چه

 .ندارم ليم نه

 :كردم  هيتك نتيكاب به

 .سرحال نبودش ها اديناراحته ؟ ز يزيفرهاد از چ مامان

 :تكون داد  يسر

 .هم اعصابش خورد شده نياش رفتن شمال ا با خانواده يچند روز ايرو... ستين يبابا طور نه

 .نگرانه نميا....دوبار هم رفته در خونشون اما برنگشتن....دهيهم جواب نم يكس رهيگيتماس م يانگار هر چ اخه

 خوب حق داره االن چند روزه ؟...نطوريا كه

 .روز 3

 :نبود باالخره هم تماس گرفت و گفت  يهمه اومدن اما از فرهاد خبر شب

 .اومده شيبراش پ يچون كار اديب يك ستين معلوم

كرد كه چرا فرهاد  يهمه رفتن مامان داشت غر غر م يفرهاد بود وقت شياما فكر پ دميخنديظاهر با جمع بودم و م به
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 .حرفا نيو از ا ومدشين

 :تم و در باز شد جلو رف ديدر قفل چرخ ديكه كل ميشد همه نگران بود 1ساعت  ميخونه رو جمع و جور كن تا

 م؟يش ينگران م يگينم ؟ييكجا معلومه

 .داشته باشه يمن اصال حوصله ندارم فكر نكنم به تو ربط عسل

 :شدم اما رفتم دنبالش  ريازش دلگ.نگفتن يچيبهش ه هيبق

 ؟يجهت نگران يب يچ يجان برا فرهاد

 :رو بلند كرد  صداش

 .حوصله ت رو ندارم ها رونيبرو ب عسل

من تازه برگشته بودم فرهاد وجودم . نداشت يشد فرهاد حال خوب يسپر گريروز د 2اتاقم برگشتم ادامه ندادم و به  گهيد

تماس  ايچند روز داره با رو نيگرفت حدس زدم طبق ا يداشت شماره م. خونه نبود ياز اون كس ريغ. گرفت يم دهيرو ند

 .رهيگيم

فرهاد رو  يچشم ريسرگرم كردم اما ز ونيزيكردن به تلورو عوض كردم به هال اومدم و نشستم و خودم رو با نگاه  لباسم

 :مرتبه گفت  هينظر داشتم چقدر الغر شده بود  ريز

نه خونتون نه  ايرو لي؟؟ نه مبا دهيجواب نم يروزا چرا كس نيحالتون خوبه ؟؟ ا....فرهاد هستم ....خانم  سايالو پر....ا

 ....باهاش صحبت كنم خواميگرفت م يس نمچرا تما....حالش خوبه ؟....كجاست ؟؟  ايرو...اليو

 :عوض شد  حالش

 .ديصداش كن.....باهاش حرف بزنم  ديمن با يول....شه؟ينم چرا

 :زد  يم اديفر بايتقر

 ن؟يگيم ي؟؟ شما چ يچ يعنيفهمم  ينم....من

 .رو كم كردم  ونيزيتلو يصدا ختيدلم فرو ر ته

 : ديلرز يو صداش مشده بود  ديگچ سف نيرنگش ه داشتميازش برنم چشم
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 .....نيتو رو خدا به من بگ....رفت ؟ كجا

 :افتاده  يچه اتفاق دميفهم يم دياز دستش افتاد بلند شدم با يمسخ شده گوش هيادما نيع

 .؟؟ سالم الو

 : دميكرد پرس يم هيبود داشت گر ايرو خواهر

 كجا رفت؟؟ ايشده ؟ رو  يچ

 .رفت ايرو....عسل

 .وواضح تر بگ يچ يعني اخه

اما  ميهمراهش بر ميبره ساحل خواست يياخر شب به سرش زد تنها.....شمال بود مياومد نكهيشب بعد از ا دو

 يفردا صبح موج ها برامون اوردنش اونم بدن ب ياون رفت ول.......كرد يفرق م شهياون شبش با هم يخداحافظ.....نذاشت

 .دونمينم....كارو كرد نيچرا ا دونمينم.....رمقش رو

 . دنيكش يهام سوت م وشگ

. كنارش نشستم و بغلش كردم . كرد  يم هيبلند گر يبچه ها با صدا نيبودم ع دهيند ينطوريكردم تا حاال فرهاد رو ا قطع

 :شونه ام  يكنه سرش رو گذاشت رو يزيداشتن ماه بهونه گ يكه بار يمثل كودك

 ؟؟؟يچرا تنهام گذاشت.....ايرو.....  اياخ رو.....رفت ميزندگ.....رفت ايرو......عسل

سر  نايكه مامان ا ميچقدر در اون حال بود دونمينم. كردم  يم هيمنم پا به پاش گر ارياخت يب سوختيبراش م دلم

 .موضوع رو گفتم دهيبر دهيبر.....ميبزن يهر دو خشكشون زد و منتظر بودن كه ما حرف.....دنيرس

چه  دونستميفرهاد رو با اون حال و روز نداشتم و نم دنيطاقت د. قم برگشتمنتونستم بمونم وبه اتا دمياون وضع رو د يوقت

چقدر گذشت من بلند شدم و به اتاق  دونمينم.بود دياز اون بع يخودكش. افتادم  ايقشنگ رو يچهره  اديبه .درسته  يكار

 .فرهاد رفتم

 :ردم اروم باشم كنارش نشستم ك يم يسع. زد  يرو صدا م ايكرد و رو يم هيتخت افتاده بود و گر يرو دمر

 .نكن هيتو رو خدا گر فرهاد
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 :بعد بلند شد و نشست  قهيدستش رو گرفتم چند دق.گفت  ينم يچيه

دوسش  دونستيمگه نم......باشم ؟ اون چرا تنهام گذاشت  يمن واسه چ ستين ايرو يزنده ام ؟ وقت يمن واسه چ عسل

 دارم؟؟

 هيدست خودش بده تا صبح كنارش نشستم و منم پا به پاش گر يكار دميترسيم متنهاش بذار خواستميبود نم يشب بد چه

 :شد  ياون داغون م ينطوريدرد رو هم به فرهاد بده ا نيتحمل ا خواستميكردم و فقط از خدا م

 كار كرده بودم ؟؟ يمگه من چ عسل

اره .... بوده  رياصال نكنه از من دلگ.... ه كرد يكار نيهمچن ايرو يچ ينگفت برا سايكارو كرد ؟؟ چرا پر نيبا خودش ا چرا

 ......بخشم ينه خودم رو نم يوا....  نطورهيحتما هم

 ؟؟يكن ي؟؟ چرا خودت رو سرزنش م هيچه حرف نيا

 ؟ هيك: زنگ در بلند شد  يبود كه صدا 8ساعت  صبح

 ؟؟ دياريب فيلطفا چند لحظه تشر شهيم

 :پوش بود  اهيدختر س هي نييپا رفتم

 .اين غزل هستم دوست روم سالم

 :زنگ در بلند شد  يبود كه صدا 8ساعت  صبح

 ؟ هيك

 ؟؟ دياريب فيلطفا چند لحظه تشر شهيم

 :پوش بود  اهيدختر س هي نييپا رفتم

 ....ايمن غزل هستم دوست رو سالم

 :اورد  رونيپاكت ب هي فشياز ك. كردم  تعجب

 .ارهيسر خودش ب ييبال نيقراره همچن دونستمينم يول....كارو بكنم نيست اازم خوا ايرو.... به اقا فرهاد  نيرو حتما بد نيا

 :گونه اش افتاد  ياشك رو يقطره ا چند
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 .خداحافظ

 :بود  دهيعجله باال اومدم فرهاد دراز كش با

 .اينامه از طرف رو هي فرهاد

شد  يگذشت دگرگون تر م يظه كه مهر لح ديلرز يبرق گرفته ها بلند شد و پاكت رو ازم گرفت و باز كرد دستاش م نيع

 :انگشتاش افتاد  ينامه از ال

 .عسل بخونش...  ايرو.... ايرو.... ايرو اخ

 :كاغذ رو برداشتم  ديترد با

 و فرهاد نيريش ي نندهينام افر به

 يچ دونمينم اما حاال كه قلم به دستم گرفتم دنيچرخيسرم م يقبل از شروع به نوشتن واژه ها تو.....سالم نمينازن فرهاد

 .سميبرات بنو

راه باشه  نيتونه بهتر يراه م نياحمقانه تر ياخه گاه......ستمين ايدن نيا گهيمطمئنم كه د يخونينوشته ام رو م يكه دار االن

دست كه  يديشن يوقت دونمينم.....تو نباشم  شيزنده باشم اما با تو و پ تونستميچون نم.... رفتم  شهيهم يبرا.....من رفتم.... 

 .يكرد داينسبت به من پ يحساسزدم چه ا يكار نيبه چن

 ؟ ي؟ ترحم ؟ دلسوز نفرت

 شيازما يبرا يماه گذشته وقت كيگذارم  يمنتظرت نم زميعز....چشمات نقش بسته  يعالمت سوال بزرگ جلو كي دونميم

پرس و جو  يشدم بعد از كل يچه حال دونهيخدا م...هستم)  HIV( يماريساله كه ناقابل ب 6 دميرفتم فهم شگاهيخون به ازما

 ....منتقل شده روسيو نيا يبهم گفتن احتماال از لوازم الوده دندان پزشك

تو چقدر به  نيريش نيا ياگر بدون.......شدميتا اروم م يبود نجايا خواستيچقدر االن دلم م دونهيفقط خدا م زميعز اخ

 .ديما رس يدر زود موقع خداحافظچق. شد ريفرهاد چقدر زود د....داره اجيفرهادش احت

 .شه يموكول م امتيكه سالمش به ق يخداحافظ

خودت ....تو رو  ييتورو دارم و نه جدا يراه بود چون نه تحمل ناراحت نيهر دومون بهتر يكار برا نيبدون كه ا زكميعز
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من  ينطورياما ا....نداشت يريكار تاث ي جهيهر چند كه در نت..... بود با از دست دادن تو  يكه موندن من مساو يدونيخوب م

 .اروم ترم

 ياما بدون كه تا لحظ . سميبرات بنو اديخوام ز يمن نم نيباشه بخاطر هم زيهمه چ ياياوقات گو يسكوت گاه ديشا فرهاد

 ....كنمياخر فراموشت نم

 ايفرهاد دن نيبهتر يبرا

 ايتو رو نيريطرف ش از

 :مرتبه بلند شد  هي فرهاد

 ......برم خواميم

 ؟ كجا

 .نميرو بب اميرو گهيبار د هياونا نذاشتن كه من ....كه بهم خبر ندادن....بخشمشون  يمن نم.... خاكش  سر

 .اميباش و صبر كن باهات ب اروم

 .ايتو ن نه

 .يبذارم تنها بر تونمينم

 .سامان بود ادياز پسش بر ب تونستيكه م ينداشت تنها كس دهيكردن باهاش فا بحث

تا  نايا ايرو يبره خونه  خواستيرسونه و بعد به اجبار نگهش داشتم م ياش تماس گرفتم و گفت خودش رو مباه يفور

دم در خونه كجا  ومديفرهاد كه م نيگفتم پس ا يزنگ زدم وقت سايبپرسه كجا دفنش كردن اما كار رو راحت كردم و به پر

 ....جرات نداشت يچون كس دميبه فرهاد خبر ندا...مادربزرگم يخونه  ميگفت رفت يم نيبود

 :اول ارومش كرد و بعد گفت  ديبعد سامان رس قهيدق 10

رفتم  يم ديبودم اما با دهيخسته بودم چون شب اصال نخواب يليمن خ.با هم رفتن اديبهتر كنار م ينطوريبره سر خاكش ا بهتره

 .سر كالس

و احسان  هيحال خودم بودم كه شهاب و سا يتو.بود مدهويهنوز ن هيسا.جواب دادن به سالم بچه ها رو هم نداشتم حوصله
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 .لب سالم كردم رياومدن بلند شدم و ز شميهر سه  دنميو با د دنيرس

 : ديپرس هيسا

 دختر ؟؟؟ يشد ينطوريا يچرا چشمات سرخ شده ؟؟واسه چ ؟؟؟يكرد هيشده عسل ؟؟ گر يچ

شد و سرم رو انداختم  ريحلوه بدم اما اشكم سراز يدحفظ ظارهم شده عا يو برا رميخودم رو بگ يكردم جلو يسع يليخ

 :دستم رو گرفت  هيسا. نييپا

 .بزن حرف

 : دياروم پرس احسان

 افتاده ؟؟ ياتفاق

 :كردم  هيبه سا رو

 .كرده  يخودكش ايرو

 .شهيباورم نم...................يوا: رفت  وا

 : دياروم پرس احسان

 افتاده ؟؟ ياتفاق

 :كردم  هيبه سا رو

 .كرده  يخودكش ايور

 .شهيباورم نم...................يوا: رفت  وا

طفلك ....شده و ماجرا از چه قراره يو من براش گفتم كه چ ميته كالس نشست ميشهاب و احسان اشاره كه برن بعد رفت به

 .هيشه سا يداره داغون م......فرهاد

 .چقدر سخته... ياخ

فرهاد ، فرهاد  نياما ا ارنيحال و روز درش ب نياز ا خواستنيو م ومديم ليهم سه يو گاه ذاشتيفرهاد رو تنهاش نم سامان

 .شكسته شده بود يمدت بدجور نيا يقبل نبود تو
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 شد ؟؟ ياما مگه م اديب رونيب ايسرش رو گرم كنن تا مثال از فكر رو خواستيو اونور م نوريهم مدام از ا مامان

رو نداشتم و اصال  يكار چيه يمنم حوصله .ومديو بعد از ظهر م ايسر قبر رو رفت يرفت و از صبح م يسر كار نم فرهاد

و  ديخر يبرا خواستيو شهاب مونده بود و ازم م هيسا يهم دو هفته تا مراسم عروس ياز طرف.رفت يدست و دلم به كار نم

 .همراهش باشه اديز تونستينم وداشت  كيكوچ يهمراهش برم چون خواهرش بچه ... 

 .رو هم دعوت كرده بود اما اونا دل ودماغش رو نداشتن اما من مجبور بودم شركت كنم نايمان اما هيسا

كه با خودم  ييتمام قول و قرار ها دمشيديم ياخه وقت.سخت بود يبرام كم نيكه احسان هم حضور داره و ا دونستميم

 .بودم نيباهاش سرسنگ يليدانشكده هم خ يتو....رفتم يبا خودم كلنجار م يكل ديشد و دوباره با يگذاشته بودم فراموشم م

 :بود  12شدم ساعت  داريپنج شنبه صبح كه ب... ومدنيبه كالس نم يوشهاب دو ، روز هيسا

 .شد ريد ؟؟ينكرد دارميچرا ب مامان

 ؟ هيبابا كو تا بعد از ظهر مگه عقد چه ساعت يا

 .انجام بدم ديه باسپرده ك هيچند تا كار سا....زودتر برم دياما من با... 5/4

 .يدار شگاهيوقت ارا گهيساعت د هيتازه تو ...شه يكه نم رينباش د هول

 يصورت به موقع نم نيا ريدر غ دونستميجون م نايا هيسا يرو بردارم و از همونجا برم خونه  لميكه وسا ديفكرم رس به

 .زود دوش گرفتم.رسم

 :رو جمع و جور كردم  زيعجله همه چ با

 .ها يكردم نگران نش رياگه شب د من....مامان

 .بگو كيتبر هيبه سا يلياز طرف من خ...خوب يليخ

بود كه  يرنگ يبلند دود راهنيلباسم پ.كامال مرتب بود زيهمه چ....كردم يخودم رو نگاه نهيا يجلو.حاضر بودم 5/3 ساعت

 ....ومديازش خوشم م

نشده  يچيدور تند گذاشته باشه هنوز ه يكه رو يلميف نيرست عافراد خانواده اش در تالطم بودن د يهمه .دميموقع رس به

 .ديرس ياونقدر شلوغ بود كه صدا به صدا نم
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 : دمشيبوس ومدنياومدن چقدر به مم باالخره

 ....دختر يچقدر ناز شد.... مبارك باشه  هيسا

 :زد  يچشمك

 ؟ نبودم

 :ام گرفت  خنده

 بيبرام عج يراستش كم.....بودم دهيمن هنوز احسان رو ند.در داماد برنعقد كه تموم شد قرار بود همه به منزل پ مراسم

 .بود ومدهيبود كه تا حاال ن

 .يديرس يبه ساختمون م يبزرگ اطيبود كه بعد از گذشتن از ح يبزرگ يليخ يپدر شهاب خونه  منزل

 :از بازوم گرفت  يشگونين ديرو عوض كردم و به سالن اومدم كه ستاره هم رس لباسم

 .يتو اتاق تا عروس رو از سكه ننداخت وبر

 :خنده  ريز زدم

 ؟؟؟يگيم يچ....بردار دختر دست

احسان .رفتن هيشدن و سراغ شهاب و سا يكه وارد م دميافتاد احسان و مادرش رو د ينگاهم به ورود يلحظه بعد وقت چند

 .بود شهيبود كه به نظرم قشنگ تر از هم دهيپوش يكت و شلوار مشك

 :رفتم  ششيصدام زد و پ هيشد سا تيكه سالن مملو از جمع دينكش يطول

 بله؟

 :كنار گوشم گفت  اهسته

 .جا ها باش نيزنه ؟؟هم يم بتيكجا غ هوي

 .صدام كن يهر وقت كارم داشت خوب

 : ديپرس يزيام طنتيلحن ش با

 ؟ يديرو د احسان
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 :تفاوت جلوه كنم  يكردم ب يسع

 .دمشيدور د از

 : ندمير صداش رو شدور شدم از پشت س يكم

 .سالم

 :و برگشتم  دميكش قيعم نفس

 .اقا احسان سالم

 ؟يخوب.گردم يكه اومدم دارم دنبالت م يبابا ؟ از وقت يكجا

 مادرتون خوب هستن ؟....ممنونم

 .ردمگ ياونجا هم بره زود بر م ديهم دعوت بود كه با گهيد يعروس هياطراف  نيبرسونم هم ييبرم مادرم رو جا ديمن با.بله

 .كرد و رفت  يخداحافظ

 :شد  يموقع شهرزاد خواهر شهاب از كنارم رد م نيهم

 .هستم ها يجون كمك خواست شهرزاد

 :زد  يلبخند

 .شما بفرما... زميعز يمرس

 شهيسرم درد گرفته بود هم. از شدت سر و صدا كم شد  ياومدم كم اطيبود به ح نيسنگ يليساعت گذشت هوا برام خ مين

 .گرفتم يموندم سر درد م يم يشلوغ يتو يمدت يوقت

 :شدم صاف و بدون ابر بود  رهياسمون خ به

 ؟يرونيب چرا

 :پاره شد  افكارم

 ؟ نيبرگشت

 .دهيرنگت هم پر ؟؟يينجايچرا ا... بله
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 .ستيمهم ن....كنه يفقط سرم درد م خوبم

 ؟ يخورد قرص

 .ستين يزيچ.شم يكه خوب م گفتم

 .داخل مينشدن بر يز دستمون شاكو شهاب ا هيتا سا....خوب يليخ

به  دونميشهاب نم ميكنارشون رفت دمياون رو خوب فهم يداد كه معن لميتحو انهيموذ يلبخند ديما رو با هم د يوقت هيسا

 .زد و سكوت كرد يگفت كه اون لبخند ياحسان چ

 : دمياز شام ازش پرس بعد

 .؟ اون كه دعوت بود  ومديپرهام چرا ن يراست

 :هم كرد نگا يعصبان

 .خوش به حال پرهام...!!!  يمنتظرش بود انگار

 ن؟يزدم كه شما ناراحت شد يمن مگه چه حرف بد....بابا  يا

 .كه تنها نشسته بود دميد دمينفهم يزيمراسم چ ي هياز بق ختيبه هم ر يشد و رفت اعصابم به كل بلند

 .بودم ستادهياونجا اگرفت انگار نه انگار كه من  دهيهم وجودم رو ند يخداحافظ موقع

 .رفتند رازيبه ش يو شهاب چند روز هيشب سا همون

 دهم فصل

 ينگاهم نم يحت. و خشك بود  نيسر و سنگ يليكرد خ يرفتار م بهيغر هيباهام مثل . كردم  يبه رفتار احسان فكر م مدام

 .بودمش دهيند يطور نيوقت ا چيه.كرد

كس و  چيه يكه حوصله  ريو بهونه گ يدختر لجوج ، عصب هيشده بودم .  شدم يداشتم داغون م يباور كنم ول خواستمينم

 .نداشتم جز سكوت و تحمل يو من چاره ا ميشد يروز به روز هم دور تر م.....رو نداشتم زيچ چيه

 يخونه بودم هم تنها تو يوقت. لشگر رو هم نداشتم اهينقش س يمن حت. مزخرف احسان بود و بس شينما نيا كارگردان

 .زدم يو به سقف زل م دميكش ينشستم و ساعت ها دراز م ياقم مات
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انتقضا  خيتار يمهربون نيبودم ا دواريمهربون تر شده ود و من ام يليبرگشته بودم خ يروز مامان اومد سراغم از وقت هي

 .نداشته باشه

 :نشست  كنارم

؟؟  يداره اما تو چ لياون دل يفرهاد البته ناراحتاز تو اون هم از  ني؟؟ ا يختيچند وقت چرا بهم ر نيشده ؟ ا يزيچ عسل

 افتاده ؟؟ ياتفاق

 .ستميرو براه ن.رو ندارم  يكار جيه يمدت حال و حوصله  هيمامان فقط  نه

 :رو گرفت  دستم

 عسل؟؟

 مامان ؟ بله

 :كرد و چشكاش پر اشك شد  سكوت

 شده ؟ يمامان چ... ا

 .بكنم ياعتراف هي خواميم

 ؟؟يچ ؟ اعتراف ؟ واسه يچ

 ؟ يبخش يتو منو پدرت رو م عسل

 چرا ؟ اخه

كرد راستش تازه  يتو بود كه ناراحتمون م يخال يخونه جا يتو ميرفت يهر جا م. ميفكر كرد يليمدت خ نيا يكه نبود يوقت

 يقپسر و دختر فر نيفهمم ب يكنم م يراستش حاال كه فكر م....ميبه ما داده و ازش غافل بود يخدا چه نعمت ميديفهم

 بشه جبرانش كرد هان ؟؟ دياما شا....ريد يليقدر تو رو دونستم خ ريد يليخ دونميم....ستين

 :فكر رفتم  به

داشتم گذشت اون موقع كه دلم  اجيعمرم كه به محبت شما احت يسال ها نيمن بهتر.....فراموشش كرد مامان شهينم

 .نيگرفت يم دهيكنارتون و براتون درد و دل كنم شما من رو ند اميب خواستيم
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 .يما رو ببخش خواميحق با توست اما ازت م....دخترم دونميم

 : نييسرم رو انداختم پا فقط

 .كنم مامان يم يسع

 .زد و رفت يلبخند

دو روز بود كه به دانشكده  ميحرف نزده بود يفرهاد هم تنگ شده بود مدتها بود كه درست باهم درست و حساب يبرا دلم

 .زدم  يو فقط چرت م موندمينرفته بودم خونه م

 :خودش اومد سراغم ازم دلخور بود  نكهيتا ا دادميرو هم نم هيسا يتلفن ها جواب

 سر كالس؟؟ يايشده ؟ چرا نم چت

 .هيندارم سا حوصله

 ؟؟يدرست كرد هيچه وضع نيا

 .؟؟ ازش خسته شدم خورهيم يبه چه درد يزندگ نيواقعا ا.....خسته ام زيهمه چ از

 :انداخت  يونشيبه پ ينيچ

 .يهست يتو دختر منطق....يحرفا بزن نيو از ا يبش ديخود ناام يكه ب يستين يشده ؟؟ تو ادم يراستشو بگو چ غسل

 .يياز جمع و تنها ييئ حدا يزيمنطق من شده گوشه گ.... بهتره  يمنطق يب منطق

 ؟؟ هي؟؟ مشكلت چ يناراحت يبه سرت اومده ؟؟ از چ يچ

 :گرفت  بغضم

 گم ؟؟ از كجا بگم ؟؟ب يچ اخه

 .بودمت دهيند ينطوريتا حاال ا....يرو خدا حرف بزن تو كه من رو كشت تو

 .....شه بهت بگم يبهم نخند اما روم نم هيسا

 ؟؟يشد يتا حاال خجالت ياز ك ؟؟يشد خل

 !!! يبهم بخند ترسميم
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 :رو گذاشن رو شونه ام  دستش

 .نميحاال بهم بگو بب!!ام  دهيبه تو خند يمن ك اخه

 : هيمنظورم چ ديكردم انگار خودش فهم نگاهش

 شه ؟ يمربوط به احسان م عسل

 :نگاهم كرد  نطوريكردم هم سكوت

به شهاب بگم باهاش  يخوايم....كرد  يشه كار يكه نم ينطوريسر كالس ؟؟ ا ياينم نيبخاطر هم.... دميدرست فهم پس

 ....حرف بزنه ؟؟

 : دميرو بر حرفش

 .گهيد اميكنار م يطور هي....كارو نكن ها  نيال ااص ؟؟يگ يم يدار يچ

 : دميفهم يحالش رو م قايافتادم حاال دق نايت ادي

 .... رهيبگ دهيجمع وجودم رو ناد يكنه تو يم يسع يوقت.كنه ي، احسان داره منو داغون م هيسا

 .نبود ينطوريكه قبال ا نيا....رميبم خواديندارم دلم م تيكه براش اهم وبفهمونه

 ؟؟ نيساخت يهم با هم نم ونجاا

 : دميكش ياه

اما اوضاع هر روز بدتر و ....فراموشش كنم ديكردم هر طور شده با يگفت كه فكر م يم ييزايچ هي يبگم اخه ؟؟ گاه يچ

و از اون به بعد وضع  يساده با هم بحث كرد يليدو بار سر موضوعات خ يكيهم  ميبرگشت نكهيبعد از ا....شد  يبدتر م

 .شد  خراب

 ؟يكن يم هيگر يواسه چ وونهيد

 .من كم اوردم هيسا

 :فكر فرو رفت  به

 .كن اليسر كالست كم فكر و خ ايب. اريدر ن يشه تو هم بچه باز ينداره درست م يبيع
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 رميرفته بودم دوش بگ.كردم كه سراغش نرم  يبا خودم مبارزه م يوقت بود كه به وبالگش سر نزده بودم ول يليخ.رفت

 .تماس گرفته واسه شب دعوتت كرده هيومدم مامان گفت ساا يوقت

 امشب؟؟

 .بابا فردا نه

 .رم حوصله ندارم يكه نم يگف يم بهش

 .سفارش كرد يكل يري؟؟ حتما م يخوايم ياز جون خونه چ....خود يب

 .فرهاد شيپ رفتم

 :بود  دهيمعمول دراز كش طبق

 داداش گلم ؟؟ يخوب

 :دستش بود  ايس روزد و سكوت كرد عك يزورك يلبخند

 خبرا؟؟ چه

 .چهلم گذشته....ستمين يمن بخدا راض يپوش ياگر بخاطر من م....اريرو در ب يلباس مشك نيجان ا عسل

 ؟؟ يتو چ فرهاد

 .زود تنها شدم يليخ....اههيهم س ميكه سهله زندگ لباس

 .گهياحت تر بود در ينطوريخودش خواست بره البد ا ايكه رو يريرو در نظر بگ نيا ديتو با فرهاد

 ؟؟ يتو چ فرهاد

 .زود تنها شدم يليخ....اههيهم س ميكه سهله زندگ لباس

 .گهيراحت تر بود د ينطوريخودش خواست بره البد ا ايكه رو يريرو در نظر بگ نيا ديتو با فرهاد

 .كنم كه خواست خودش بوده يخودم رو اروم م اليخ نيبا هم من

 .ناراحتهمامان از دست هر دومون ...فرها

 شده ؟ يمگه چ چرا
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حرفا منم چند روزه كه حال و حوصله ندارم  نجوريخودشه و خالصه از ا يتو شهيگه پسرم داره داغون م يهمه اش م نگرانته

 .....فرهاد نيع يگه چته شد يم يبه منم ه ستميو روبراه ن

 خوب؟؟...يهم حفظ ظاهر كن يكم خواميسخته اما ازت م يليبرات خ دونميم

 .راحت التيخ...كنم يخودم رو م يسع شهبا

 :ساعت نگاه كردم  به

 .برم ديشد با ريد

 ؟ كجا

 .شم ياروم م نميب يخانواده اش رو م يوقت...نايا ايرو ي خونه

 :از اتاق خارج بشم كه صدام زد  خواستميم

 خوب؟.نميلباس رو تنت نب نيا گهيبرگشتم لطفا د يوقت عسل

 .شه  يازم ناراحت م نايا هيسا ياگه نرم خونه  ونستمديبه مامان سپرده بود م هيسا

 .و براه افتادم دميپوش ديو شلوار سف بلوز

 :گفت  هيسا دميرس 8 ساعت

 .ايحاال گفته بودم زود ب خوبه

 ؟ يمهمون دار نميبب

 : ديخند

 .احسان اره

 :شدم  يعصبان ازش

 ؟يگفت ينبود م بهتر

 :برگردم كه زود بازوم رو گرفت  خواستم

 .نميتو بب ايب...قدر بچه نباش لطفا نيا
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 :كرد  يباهام احوالپرس يسرد و رسم يليخ

 خانم مهتاش ؟ يچطور حالتون

 .به لطف شما... ممنون

 رو عوض كردم و بر لباسم

 :خواست جو رو عوض كنه  يم يشهاب ه. شتم

 .بابا  نيشد دايعجب عسل خانم ؟ كم پ چه

 .ستممن كه مدام مزاحم شما ه ه؟يچه حرف نيا

 :شهاب رو صدا كرد  هيسا

 .احضار شدم ديببخش

 : ديپرس يبلند يبا صدا نكهيتا ا ميكرد و هر دو ساكت بود يبود و باران به شدت به پنجره برخورد م زييپا لياوا

 ؟ اديشهرزاد م شهاب

 .بشه داشيپ ديبا گهيد بله

 : ديپرس كنارم نشست و اهسته هيهر دو برگشتن سا.شدم ياز حرص منفجر م داشتم

 ؟يشد يختير نيا چرا

 .ارهيلج منو در ب خواديم نيا هيسا

 :اش گرفت  خنده

 ؟يگ يم يبابا چ برو

 .ديهم رس شهرزاد

 :زد  يلبخند دنشيبا د احسان

 ؟يكرد ريدختر؟چرا د ييكجا

 : ديخند
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 .ديطول كش كالسم

 :احسان نشست  شيرفت پ رميكار احسان رو سر شهرزاد در اوردم و اصال نتونستم باهاش گرم بگ يتالف

 چه خبر؟ خوب

 .شما يجز دور ستين يخبر

 : دمياز شهاب پرس ياراد ريغ يليخ

 چند روز من نبودم از بچه ها چه خبر؟ پرهام خوبه ؟ نيشهاب ا اقا

 :و شهاب جا خوردن  هيسا

 .بار هم سراغتون رو گرفت هياتفاقا .ستيبد ن اره

 .چقدر دلم براش تنگ شده....ياخ

 :م رو گرفت دست هيسا

 .ايلحظه ب هي

 :به اشپزخونه برد  منو

 عسل ؟ هيمزخرفات چ نيا

 انجام بدم ؟ نياز ا ريغ يكه كار يندار انتظار

 .ستيراهش ن نيا

 .كنه يم ينطوريمخصوصا داره ا ميا يفهم يچرا نم هيسا

 ينجوريدونستم قراره ا ياصال اگر م...اه ؟يگند بزن نكهينه ا ستيكه مثال برات مهم ن يتفاوت باش يب ديجون تو هم با احمق

 .ادشيگفتم ب يبشه به شهرزاد نم

 .زنهياخه اعصاب ادم رو بهم م هيسا

 .يريپرهام رو بگ نيسراغ ا نكهيتا ا ياريحرصش رو در م شتريكه ب ينطورينداره ا تيواسه تو اهم ينشون بد ديكه با گفتم

 كار كنم؟ يحاال چ خوب
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 .گهيد يرو خراب كرد يچجمله همه  هيبا  يزد دونمينم

 .يكرد يم نيبدتر از ا يمن بود يهم اگر به جا تو

 .ميبرگرد ايخوب حاال فعال ب يليخ

خودم رو كنترل  يليبرسه خ انيزودتر به پا يشب لعنت نيا خواستيدلم م.بود يشهاب به نظرم عصب ميقبل نشست يجا سر

 .نشه هيبق ينزنم كه موجب ناراحت يكردم كه حرف

 :هم روبراه نبود  هيسا خود

 .ميشام رو بكش ميبر ايب... ارهيداره شورش رو در م گهيد

 .شهاب هم پشت سرمون اومد.كار كنم يدونستم چ يدرد گرفته بود واقعا نم سرم

 :گفت  هوي هيسا

 امشب چرا زده به سرش؟ نيمن اعصاب ندارم ها ا شهاب

حاال شام  اليخ يب....اخر ميبودمش پاك زده به س دهيند يورنطيتا حاال ا.فهمم چش شده يكردم نم يمن خودمم قاط هيسا

 ؟ ميدار يچ

 .؟ فقط به فكر شكمت باش يكن يم نييدعوا نرخ تع وسط

 : ديخند

 .وزن دارم لويك 110كنه من  يندونه فكر م يبگو هر ك هيسا نيبه ا يزيچ هيخانم  عسل

 :گفت  هيسا

 .درست بشه خراب تر شد ميكن يكار هي ميما اومد. كنم خودت درستش كن  يخواهش م شهاب

 .كنم يشهرزاد رو من باالخره خفه م نيا

 .وزن دارم لويك 110كنه من  يندونه فكر م يبگو هر ك هيسا نيبه ا يزيچ هيخانم  عسل

 :گفت  هيسا

 .درست بشه خراب تر شد ميكن يكار هي ميما اومد. كنم خودت درستش كن  يخواهش م شهاب
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 .كنم ياالخره خفه مشهرزاد رو من ب نيا

 .خنده ريز ميزد هيلحنش با مزه بود كه من و سا اونقدر

 :كه تموم شد شهاب رو به احسان كرد  شام

 .ظرف بشورم يدوران مجرد اديكردم به  هوس

 .من حساب باز نكن يجان رو شهاب

 ؟يدوستت رو تنها بذار يشيم يتو حاضر يعني...ا

 ...مجبورش نكرده كه يشوره كسدوست من خودش هوس كرده ظرف ب نيا خوب

 : ديوسط حرفش پر شهرزاد

 ؟ياز مهمون كار بكش يتو عادت دار....گهيد گهياحسان راست م خوب

 :لجش گرفته بود  شهاب

 .دهيواكنش نشون م ادياحسان گوشهاش به صحبت ز نيمغزش استراحت كنه ا قهيدق 5رفق ما  نيجون اجازه بده ا شهرزاد

 : ديخند احسان

 .خوش صحبته يليشهاب ؟ شهرزاد اتفاقا خ هيحرف چه نيا

 .ميظرف هارو بشور ايزود باش ب.گم ها  يبهت م يزيچ هي احسان

 :شد  بلند

 .....ليبشه ؟ اخه زن ذل تيخانم اذ هيسا يترس يم.تو يهست يپسر مهمون نواز عجب

 .نميب ايرسه ها ب ياحسان خان نوبت شما م م اول

 .شهرزاد به دادم برس.... ميبود دهيند يبابا ظرف شستن زورك يا

 .شد شهرزاد و احسان رو از هم دور كرد كه شهاب خوب از پسش بر اومد يبود كه م يتنها راه نيا خالصه

بود معلوم نبود دوش گرفته  يدنيد يلياحسان خ يبرگشتن چهره  ياما وقت ديساعت طول كش كيا دونه ظرف  4اون  شستن

 :بود  سيظرف شسته لباسش خ اي
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 برم خونه ؟ يلعنتت كنه شهاب حاال چجور خدا

 .ايب....كنم يكارو م نيدادم االن هم هم يما بهت لباس م يخونه  يمونديگذشته كه شب م اديبه  ستين يزيكه چ نيا

 :احسان بلند شد  اديداد و فر يبعد صدا قهيدو به اتاق رفتن و چند دق هر

 ؟؟ هيچ نيشهاب ؟؟ ا يشد وونهيد

 !!يبش هيتنب ديبا....شنزن بپو حرف

 ؟؟ هم ظرف شستم هم مجازات بشم ؟؟ هيجرمم چ يشه بگ يم

 .حرف نزن بپوش

 : رونيلحظه بعد شهاب اومد ب چند

 .گهيد اياحسان ب...ا

 .اميعام وخاص بشم ؟؟نم يمسخره  يخواي؟؟ م اميمضحك كجا ب يلباس ها نيا با

شده  يچيهم ق نشياست هيبلوز سبز رنگ و رورفته كه  هيكردم  يرو گرفت و به زور اوردش از خنده داشتم غش م دستش

 :كه سر زانو هاش رفته بود  ياب يشلواز ورزش هينداشت با  شتريبود سه تا دكمه هم ب

 .لباس ندارم گهيد نياز ا ريغ گهي؟؟ م هيچ نيخانم اخه ا هيسا

 :بود كه اشكش در اومده بود  دهياونقدر خند هيسا

 .شوره يها رو م واريد اديهمون كه م....كه ما مش غالم ستيهم مال خودش ن نيا....گه يراست م خوب

 .نداره  شتريسال ب 10مش غالم كه  يشلوار كوتاهه احتماال مال بچه  نيخانم ا هيسا

 !برم خونه ؟ تونميكه نم ينطوريا

 : ستاديا نهيدست به س شهاب

 .يشيم ضيمر اما يخودت بر سيخ يبا همون لباس ها يتونيخودته م مشكل

 مش غالم تا حاال حموم رفته ؟؟ نيا شهاب

 :فكر كرد  يا لحظه
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 .تيسره رفت وال هيرفت حموم كه  نايمامانم ا يخونه  نيكه اومده بود هم ديع اره

 .حالم بد شد بابا...گربه مرده ست  هيانگار مال  نيشم ا يمار دارم خفه م زهر

 نه ؟؟ اي يگرفت يم اديظرف شستن  دينداره باالخره با يبيع

 .كردنشون جدا خنده دار بود بحث

 :دماغش گرفت  يجلو اريپوست خ هياومد و نشست  احسان

 .شم يدارم خفه م اديقتل عمد به حساب م نيا شهاب

 .شن يقوم از دستت خالص م هيبهتر  چه

 :بلند شد  شهرازد

 .برم ديمن با گهيد خوب

 :گفت  احسان

 .رسونمت يمن م خوب

 : ديبر حرفش رو شهاب

اخه  رنتيگ يچهار راه م نيسر اول يكنم به خونه برس يبعدش هم فكر نم....برم يمن خودم شهرزاد و عسل خانم رو م رينخ

 .يگرد يبر م يكنن از دزد ينداره فكر م يهماهنگ نتيتو با ماش پيت

 برم خونه ؟ نيبا هم ديبا من

 .سهيچون لباس هات خ بله

گرفت به رفتار شهرزاد كه  يچشمم بود و خنده ام م ياحسان با اون لباس جلو يچهره اكه به خونه برگشتم همه اش  شب

 .رو همراه نداشتم يدختر چيشده بودم كه تحمل ه اريحسود تمام ع هي. شدم  يم يكردم عصب يفكر م

 .كنم شيكار تونستميبود و نم ياراد ريبود اما غ ياديتوقع ز ديشا

 ازدهمي فصل

 :راهرو منتظرمه  يپرهام تو دميبرم سر كالس كه د خواستمياول صبح بود م شنبه
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 خانم ؟ عسل

 حالتون چطوره ؟.اقا پرهام ريبخ صبح

 ؟ رميوقتتون رو بگ قهيامكانش هست چند دق....ممنونم

 :سرم رو تكون دادم و ادامه داد  فقط

شه لطفا نظرتون رو  يم. نيجواب گذاشت يبا شما صحبت كردم اما من رو ب ياالن من مدت هاست كه در مورد مسئله ا دينيبب

 بدونم؟

 :بدم  يبودم چه پاسخ مونده

 ...ديماجرا رو كامال فراموش كن نيكه ا خوامياما ازتون م.... نيهست يشخص محترم يليمن خ يپرهام شما برا اقا

 :نگاهم كرد  مات

 ؟ نيهم

كردم و وارد كالس  يلب سالم ريبه طرف ما بود ز داده بود و نگاهش هيتك واريكه به د دميگشتم احسان رو د يبر م يوقت

 .شدم

 .داديتفاوت بودنش زجرم نم يبه اندازه ب زيچ چيه

كتاب مقابلم باز بود اما حال خوندن نبود .كار بودم يساعت ب 2 يمن به كتابخونه رفتم تا كالس بعد ومديروز استاد ن اون

بار به سرم زد كه برم خودم باهاش حرف بزنم اما غرورم اجازه  چند.بودم  يبه دنبال راه حل زيم يسرم رو گذاشتن رو.

 . دادينم

اصال در چه  اياز كجا شروع كنم و  دونستميقلمم رو برداشتم نم.سميو از كجا فقط بنو ياز ك دونمينم سميبنو خواستيم دلم

 يكه تو يهر چ خواستيند دلم مشد يقلم جار انيچند تا خط نامنظرم رسم كردم و باالخره نوشته ها بر ز سميبنو يمورد

 .....كاغذ يرو زميدلم دارم بر

انكه خواسته باشم مخاطبم  يبود و حق اعتراض نداشت ب يبرام سنگ صبور خوب) كاغذ ( جان  يموجود ب نيا شهيهم اخه

 :احسان بود و بس 
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 يكن يدل من گوش م يبه قصه  امشب

 يكن يمرا چون قصه فراموش م فردا

 :عالم اول سالم  يها رسم تمام نامه به

همه مدت فقط با  نيموجود لجباز و مغرور بسته بلشم كه ا هيدل به  ديفهمم چرا با ينم ارميچقدر كه به مغزم فشار م هر

اما منم بد . ستين يشك چيه نيهستم در ا اياصال قصد ندارم تو رو مقصر جلوه بدم خودم خطاكار خطاكاران دن. زنده ام ادشي

 ....يبه حرف من گوش نكرد يول يزد روحرف . يبد برداشت كرد شروع كردم و تو

 ......اقتدارت ي فتهيغرورت شدم ش ي فتهيهم از اول ش ديشا نميبيكنم م يكه فكر م حاال

 خيفقط و فقط  خواستياولش دلم م يد ينم تياز خودت اهم ريغ يزيچ چيو ه يكس چيكردم به ه ياحساس م ديشا چون

 ....شم يخودم هستم كه دارم ذره ذره اب م نيخبر نداشتم كه ا غرورت رو اب كنم اما

 .... ختيريمن رو بهم م نيدو پهلو بوده و ا شهيكن رفتارت و نگاهت هم قبول

؟ برات شدم خانم  ياما حاال چ يكرد يصادقانه عسل صدام م يبود گهيطور د هياونجا تعداد اشناها مون كم بود باهام  يوقت

 افه ؟؟انص نيا....مهتاش 

 ....يگفت تيبرام از زندگ يبا صداقت قدم بر داشت لياوا. يجيگن مرگ تدر يم نيبه ا يكن يمنو داغون م يدار

از  يدونست يكه م ياخ كاشك...با قد علم كرد  نيبود ب نمونيكه در گذشته ب يواريخراب شد دوباره د زيبعدش همه چ اما

 .كشم يم يبودنت و نداشتنت چه زجر

 ستين يكه زنگ ياهيباالتر از س.....شدم  ياروم م ينطوريبودم جرات گفتن حرف دلم رو داشتم تا ا نايت نيقل عكاش الا يا

 ديشا ميكن يقطع نم گرويهم همد تينها يكه در ب ميهست يدو خط مواز نيبه هم كه ما ع يبگ يخواستيم تايهست ؟؟نها

 .....يخواستخودم رو قانع كنم كه تو ن تونستميم ينجوريا

با خودش  شهيعسل كه هم نيا. سنگ زبون باز كرده  نيا يچطور نيبب يمون يسنگ م نيگفتن ع يمنوباش كه همه م يه

 ....شه  يداره نابود م يچجور نميحاال بب يفكر كن يپسر چيبه ه دينبا يگفت حت يم

دختر  نيمنم نباشم بهم نگو ا يستيتو ن يوقت خوادياوقات دلم م يكار كنم ؟؟ بهم نخند اما گاه يخوب چ ستيخودم ن دست
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 .....شده  ييهوا يدبستان يدختر بچه ها نينگو ع رهيگيم مياحساس تصم يچقدر از رو

كردم درست  يخودشون برخورد م نيع) جنس مخالف ( هام  يبا تمام همكالس شهينبودم هم ينطوريوقت ا چيمن ه بخدا

 .....گهيپسر د هيپسر مقابل  هي نيع

نامه  نيكه هر گز ا دونميم.... ستيدست خودم ن نيباور كن كه ا ارميتو كم م يبودم اما جلو يو رسم يخشك و جد شهيهم

 .....اروم شدم يبود كه كم نيكه برام داشت ا يا دهيتنها فا يرسه ول يبه دستت نم

 تو قربان

 مهتاش عسل

 .بودمسوختم گر گرفته  يداشتم م.شده بود ياشكم جار ارياخت يب.داشتم يبيعج حال

اهسته  ديسر رس هيچه مدت اونجا بودم كه سا دونميحواسم به ساعت نبود و نم. بودم  دهيند ينطوريوقت خودم رو ا چيه

 : ديپرس

 ؟؟ يكن يم هيچرا گر....ا .... ساعته دنبالتم  دو

 :دستم رو گرفت . نگاهش كردم  فقط

 ....يشيبه سرت بخوره بهتر م ييهوا هي ونريب مي؟ پاشو بر ي؟؟تب دار يحالت خوبه ؟؟ چرا انقدر داغ عسل

 :سكو نشستم دستش رو گذاشته بود پشتم  يبه صورتم زدم و رو ياب ميمحوطه اومد به

 خونه ؟؟ يبر يخوايم...؟؟  يكن يم تيانقدر خودت رو اذ چرا

 .كردم بتيغ اديز نه

 .رسه يم يسر كالس االن استاد شبستر ميبر پس

 :سكو نشستم دستش رو گذاشته بود پشتم  يتم زدم و روبه صور ياب ميمحوطه اومد به

 خونه ؟؟ يبر يخوايم...؟؟  يكن يم تيانقدر خودت رو اذ چرا

 .كردم بتيغ اديز نه

 .رسه يم يسر كالس االن استاد شبستر ميبر پس
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درس بپرسه  خواستيرفت و درست تعادل نداشتم از شانس بد من م يم جيراه افتادم انگار فشارم افتاده بود سرم گ دنبالش

 :نفر منو صدا زد  نيو اول

 ؟ نيدار يمهتاش امادگ خانم

 :بودم  بلد

 .بله

پاسخ رو  ديپرس يهر چ ديپرس يدرس م ينطوريا شهيتخته هم يشد رفتم جلو يبحث م اديدر موردش ز ديبود كه با يمبحث

 ....نوشتم يتخته م يپا

 .ميرو شند هيسا يرفت و افتادم و فقط صدا جيسرم گ بر بدنم نشست و پاهام سست شد يداشتم عرق سرد ضعف

 :گفت  هيبهتر شدم سا يوقت. رمق حرف زدن هم نداشتم....اصال جالب نبود بچه ها بردنم نماز خونه طيضرا

 .عسل يخونه استراحت كن يبر ديبا

تنها باشم سه  يتنها خواستيمدلم  دادميجواب تلفن هام رو هم نم.زدم يو فقط چرت م ومدمين رونيفردا صبح از اتاق ب تا

 .منوال گذشت نيبه هم يروز

 ينبود حت شهيسه شنبه عصر زنگ زد حالش مثل هم. گرفت  يمدام باهام تماس م هيسا يشدم ول يكالس حاضر نم سر

 : ديلرز يصداش هم م

 .نجايا يايب خواميازت م عسل

 :شدم  نگران

 شده ؟ يچ هيسا

 .ايفقط زود ب نپرس

 :زدم  يخودم رو رسوندم نفس نفس م قهيدق ستيكمتر از ب در

 افتاده؟ ياتفاق هيسا

 :بود  گرفته
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 .نيبش ايب حاال

 :شدم  يعصب

 شهاب كو ؟؟ يشده ؟ راست يچ دميبزن پرس حرف

 .مارستانيب

 : دميكش يكوتاه غيج

 ؟؟يچ واسه

 :داشت خودش رو كنترل كنه  يسع

 . ستين يديگفتن ام....كرده يمغز يزينردكترا گفتن خو. ستيحالش خوب ن....تصادف كرده  احسان

 : هيگر ريبلند زدم ز يكنم با صدا يمونده بود قالب ته كم

 چرا ؟؟ چرا احسان ؟؟؟؟؟ اخه

 ....نكن هيگر

 كاريحاال من چ....گفتم  يكاش جرات داشتم بهش م.....نمشيبب خواميتو رو خدا بگو م.... بگو  هيسا...؟؟  مارستانيب كدوم

 .....حسانكنم ؟؟ طفلك ا

 .رونيباز شد و بعد شهاب و احسان اومدن ب ييسكوت كرده بود در اتاق روبرو هيسا

 .گفتن يمدت بهم دروغ م نيكه ا دميلحظه فهم هيمونده بودم  مات

 اما احسان دنبالم رونيبگم از خونه زدم ب يچ ديبا ادياز خشم ز دونستميحرصم گرفته بود بلند شدم نم هياز همه از سا شتريب

 :اومد 

 .صبركن عسل

 : ومديبودن بدم م چهيباز از

 .تنها باشم نيرهنمون لصفا اجازه بد ياقا

 .شد  ينم دهيد يكوچه خلوت بود و كس.كردم يم هيته دل داشتم گر از
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 :داد  يزد بازوم رو گرفت و فشار يرو بهم رسوند نفس نفس م خودش

 .كنميازت خواهش م.....رو خدا صبر كن  تو

 :دادم  هيكت واريد به

 .بده يمن و باز ينطوريانتظارش رو نداشتم ا هيسا از

 .نكن هيفقط گر....دم عسل  يم حيبرات توض....خوب اروم باش يليخ

 .بگو منتظرم

 .سوار شو ايب

پاهام رو نداشتم در رو باز كرد  ارياخت.كوچه پارك كرده بود ملتمسانه نگاهم كرد به ناچار دنبالش رفتم  يرو تو نشيماش

 شيگاهم رو گرفته بودم مغزم گنجا جيكرد و من با دستام گ ينگاهم م رهيسكوت بر قرار شد و خ يسوار شدم لحظه ا

 : ديشمرده پرس يرو نداشت با لحن يچيه

 ....بشه؟؟ ينطوريا خواستميمن م يكنيفكر م تو

 ....حال و روز ببنم؟؟ نيتو رو با ا خواستيمن دلم م يكن يم فكر

 ...شدم يعسل داشتم داغون م دونستميرو نم لشيو من دل ياه نبودمدت كه روبر نيا

 .....و نداشته باشمت ؟؟ يبرام ساده بود كنارم باش يكن يفكر م.

 .....شد ياما مگه م.....گرفتم فراموشت كنم ميتصم اول

 ...شهاب يگفتم حت ينم يچيكسم ه چيه به

 ؟داشتم ؟ يكالس حالت بد شد چه حس يتو يوقت يدونيم تو

 ....خودم بلند شم و كمكت كنم خواستيدلم م فقط

 .....رميدوست داشتم بم يكرد يبا پرهام صحبت م يوقت

 ....نكن عسل ينطوريرو خدا با من ا تو

 :كرده بودم  دايرمق صحبت پ انگار
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 ؟؟يچ تو

ون شبت رو با شهرزاد ا تيميصم يتون يتو نم.....يمن رو از خودت دور كن يخواست يگشتن دنبال راه حل فقط م يجا به

 ينطوريو ا يريبگ دهيو وجودم رو ناد يتفاوت باش ينسبت به من ب يكرد يسع يباهام حرف بزن نكهيعوض ا.....يانكار كن

 ....ندارم تيبرات اهم يبگ يخواست يم

 نه؟؟ياز ا ريغ

و  يراحت تر ينطوريكردم تو ا يبهت فكر نكنم چون حس م خواستميكردم چون واقعا م يرفتار م ينطوريمن ا خوب

 .يخوايم ينجوريا

 :بشم اما گفت  ادهيدر رفت تا پ ي رهيكار كنم دستم به دستگ يبگم و چ يچ ديبا دونستميحاكم بود نم نيسنگ سكوت

 من لجباز و مغرورم ؟؟ گهيد حاال

 كجا من رفتارم دو پهلو بوده؟؟ اخ

 ؟؟يمون يسنگ م نيبهت گفته ع يهمه احساس ك نيبا ا تو

 ؟؟؟يكن يم يواز خودت داور يذاريدهن ادم م يف توحر چرا

 ؟؟ يمون يها م يرستانيبچه دب نيگفته كه قراره بهت بخندم و بگن ع يك

 من لجباز و مغرورم ؟؟ گهيد حاال

 كجا من رفتارم دو پهلو بوده؟؟ اخ

 ؟؟يمون يسنگ م نيبهت گفته ع يهمه احساس ك نيبا ا تو

 ؟؟؟يكن يم يودت داورواز خ يذاريدهن ادم م يحرف تو چرا

 ؟؟ يمون يها م يرستانيبچه دب نيگفته كه قراره بهت بخندم و بگن ع يك

 :موندم  مات

 ؟؟ يزن يحرف م يچ از

 :زد  يلبخند
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من ....اره كم اوردم ....اعتراف كنم ؟؟ يخوايم...تو كم اوردم عسل يو صداقت جلو يهمه سادگ نيكه با ا نياز ا ؟؟يچ از

اعصابت رو  يليكردم خ تتيحق با توست اذ....تو من رو ببخش....من لجبازم ....من مغرورم  يگيال راست ماص....اشتباه كردم

 ....خورد كردم

 :حق به جانب گفتم  يو با حالت دميرو بر حرفش

 .ارميكار هاتون رو در م يتالف....ستين مهم

 :خنده  ريز زد

 يته بودنامه ت نوش نييزود قضاوت نكن پا....گهيد زيچ هي يول

 »رسه  ينامه به دستت نم نيهرگز ا دونميم «

 .ديرس اما

 .زنم يهر چند كه حدس م يكه بدونم چجور خواديدلم م يليخ

بعدا  هيسا....كتابخونه يرفته باش ديدنبالت گشت و نگرانت بود گفتم شا يليخ هيكتابخونه سا يو رفت ومديكه استاد ن اونروز

 ...نزنم يسفارش كرد حرف يو بهم داد و كل ينوشت يم نويا يداشت و يروبراه نبود اديبهم گفت كه ز

 .يهم كه راز دار چقدر

 : ديخند

 .نداشتم يخودم اعصاب درست ياز طرف....كه حد نداره دميشن راهيو شهاب انقدر بد و ب هيشب از سا اون

 ....دينقشه رو كش نيا هيسا نكهيا تا.باشه گهيخبر د هيدلت  يبعد تو يباهام سرد باش يشد تو از طرف يباورم نم اخه

 :كرد  نگاهم

 ؟؟يناراحت شد يجد عسل

 ؟؟يكرد يكار م يداشت چ عتيواق اگر

 :رو تكون دادم  سرم

 .داشتم يچه حس و حال دونهيده اما فقط خدا م يكنم در موردش حرف نزن فكرش هم عذابم م يخواهش م ازت
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 كار كنم ؟ يچ ديمن با حاال

 چه مورد ؟ در

 : نييانداخت پا رو سرش

 اون نامه واقعا از ته دلت بود اره ؟؟ عسل

 .اوهوم

 ؟؟ يخودت رو گرفت ميتو تصم عسل

 ...كار كنم يچ ديبا قايبدونم دق خواميم

 بگم ؟ يچطور يعني

 ؟يريمن رو با تمام مشكالتم بپذ يتو حاضر....

 :نگاهش كردم دوباره سوالش رو تكرار كرد  فقط

 ...؟؟يحاضر

 ؟يجا زد ؟؟نكنهيكنينگاهم م ي نطوريا چرا

 به تو ثابت بشه ؟؟ ديبا يچطور گهيموضوع د نيكه ا كنميفكر م نيبه ا نه

 :زد  يلبخند

با مامان  ديچون با يمنتظر بمون يكم ديخوب فقط شا يليخ....يخودت بهم بگ خواستيدلم م يول يبهم ثابت كرد امروز

 .ا پدرت حرف بزنمتا ب اميتا بعد ب...ممكنه طول بكشه...حرف بزنم 

 ...باشه

 ...سوال هيعسل  يراست

 :ساده حرف بزنه  ينطوريدوست داشتم باهام ا چقدر

 .دميجواب م خوب؟

 كه من قبال نامزد داشتم؟ ستيمهم ن برات
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 ديخراب شده از گذشته فقط با ندهيكه ا ميبهش فكر كن ميداشته اگر شب و روز بخوا يگذشته ا هي يخوب هر كس دينيبب

مربوط به زمان خاص خودش بوده و من اگر شما رو انتخاب  يشما قبال نامزد داشت نكهيا...عبرت گرفتن استفاده كرد يبرا

سخت  دينبا اديم شيهمه پ يخوب برا نيكه شما ناراحت باش ستين يزيچاصال  نيو ا رفتميكردم پس گذشته تون رو هم پذ

 .گرفت

 :زد  يلبخند

 ينداره از فعل جمع استفاده كن يباش لزوم يكه نوشته بود يتر باش مثل همون نامه ا يميكم باهام صم هي....اما ممنون

 .دوست دارم شتريب يليخ ينطوريا

 .سختمه

 هان ؟؟ كنميبه بعد منم تو رو خانم مهتاش صدا م انيخوب پس از  يليخ

 .ستين يكننده خاطرات جالب ينگو كه اصال تداع....يوا

 : ديخند

 به؟خو ؟؟يرهنمون چ خانم

 :خنده  ريكردم زد ز سكوت

 زدم ؟ يمگه حرف بد يساكت شد يچ واسه

 !نه ؟ اياسم هستم  نيداشتن ا قيال دونميفقط من نم...ينزد يبد حرف

 .يدونيخودتم م نويحرفاست ا نياز ا شتريب يليعسل ارزش تو خ نيبب

 ممكنه مادرت قبول نكنه؟...ترسم يم يكم يهستم ول يقبال راض احسان

 .راحت باشه التيخ...همحال نه

 : ميزد يحرفم ينطوريهم ميبود كه داشت ميساعت و ن كيساعت نگاه كردم  به

 .شه يبرگردم مامان نگران م ديبا

 :رو روشن كرد  نيماش
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 .كنميامشب با مامانم صحبت م نيهم...ميكار دار يليكه خ ميبرگرد ديبا اره

 ميديسر كوچكون كه رس دادميم يكلمه دو كلمه ا كي هيپاسخ ها ايشنونده بودم و  شتريداشتم ب يبيحس عج هيكرد  حركت

 :خواستم نگه داره 

 .ممنون

 .كه بدون قصد انجام دادم و ناراحتت كردم منو ببخش ييبخاطر تمام كارها عسل

 .فكرشم نكن هيچه حرف نيا

 م ؟رو داشته باش لتينداره شماره مبا يدر ضمن اشكال...ميبا هم بر خواديفردا دلم م از

 كردميداشتم فكر م دميتخت دراز كش يضبط رو بلند كرده بودم و رو يگرفتم و به اتاقم اومدن صدا يخونه بودن دوش همه

شب بود احسان  5/12شام نخوردم  ديباريبه نفع من و احسان تموم شد بارون تند م يبه من دروغ گفت ول هيدرسته سا

 .تماس گرفت

 رو داشته باشم ؟ لتينداره شماره مبا يدر ضمن اشكال...ميبا هم بر خواديفردا دلم م از

 كردميداشتم فكر م دميتخت دراز كش يضبط رو بلند كرده بودم و رو يگرفتم و به اتاقم اومدن صدا يخونه بودن دوش همه

. 

احسان شب بود  5/12شام نخوردم  ديباريبه نفع من و احسان تموم شد بارون تند م يبه من دروغ گفت ول هيسا درسته

 :تماس گرفت 

 ؟يروبراه

 ؟يكن يم كارايچه خبر؟ چ...ميبگذر...بودن نتونستم با مامانم حرف بزنم نجاينه عسل شب سام و زنش ا راستش

 ...كنم يم فكر

 ؟يكن يبه من فكر م يباشم كه اگه حوصله داشت دواريام تونميم

 ...كردم يكار رو م نيچون فقط داشتم هم اره

 هم دارم ؟ يا گهير داز تو فك ريمگه غ من
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 :سكوت كرد  يا لحظه

در  ديبا دونمينم ستميتو ن نيمن ع يول يبا حرفات ادم رو اروم كن يبه سادگ يخوب بلد يلياخه تو خ...ارميمن كم م عسل

در  يياير چيو ه يزن يكنه كه تو از ته قلبت حرف م يادم واقعا احساس م....كار كنم يتو چ يمقابل رفتار ساده و صادقانه 

 ....ست عسل هخالصان ه؟؟محبتتيچ يدونيم....ستياون 

 .....گنيهستم ؟؟پس چرا بهم م يگيكه تو م ينطوريهم واقعا

 : ديرو بر حرفم

 ....مزاحمت بشم خوامينم يخوب هر چند برام سخته ول يليخ.... نميبيرو م قتيبگن من دارم حق خوانيم يهر چ بذار

 سر كوچه منتظرتم خوب؟ صبح

 يچند ساعت بدجور نيا يچقدر تا صبح مونده بود دلم تو.بود يمعصوم و دوست داشتن يبچه  هي نيزدنش درست ع حرف

 .زودتر از من اومده بود يزود حاضر شدم و رفتم اما اون حت يليكه خ يبراش تنگ شده بود طور

 : ديپرس دميكش يم ازهيخم مدام

 ؟؟يدينخواب خوب

 .م مشغول بودفكر.... دمياصال نخواب يعني نه

 ؟؟يكن ينم يا گهياز فكر كردن كار د ريخوب تو غ دختر

 :ام گفت  خنده

 .ستيدست خودم ن اديبرم سراغش خودش م خوامينم من

 .داشتم يارامش خاص هيبود  يخوب يليبرام شب خ شبيباورت نشه اما د ديشا عسل

 .دونست چقدر ممنونشم يقهرم و نم باورش شده بود باهاش زدميكنم باهاش حرف نم تيرو اذ هيسا خواستميم

و داشتم گله  ميكالس بود يهنوز تو هيكالس اون ساعت كه تموم شد من و سا ديطول نكش شتريساعت ب ميوضع ن نيا البته

 :كه احسان صدام زد  ميكرد يكردم كه نامه رو چرا داده به احسان و خالصه بحث م يم

 .ايب قهيدق هي عسل
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 :با پرهام بودن سالم كردم احسان گفت .و رفتم يعذر خواه هيازسا

 ؟يديخانم چرا جواب پرهام رو نم عسل

 :خوردم  جا

 .من كه گفتم....ا

 .نيجواب داد ديظاهرا پرهام فكر كرده شما با ترد خوب

 :گفت  پرهام

 ن؟يدار يخاص ليخانم اخه چرا ؟؟ دل عسل

 .بله

 :خورد  جا

 رو بپرسم؟ لشيدل تونميم

 .ستيز احسان نج يزيچ لشيدل....حتما

 :زد  يلبخند احسان

 ؟ هيموضوع چ يديپرهام جان حاال فهم خوب

 :به فكر و البته متعجب بود  رفت

 .خبر بودم يچون ب خوامياحسان جان ازت معذرت م....گم يم كيپس تبر خوب

 :از ما دور شد احسان نگاهم كرد  پرهام

 بگم؟ يزيچ هي

 .بگو

 :اش گرفته بود  خنده

 .چوندميتا از خواستگارات رو پ 3چند هفته  نيمدت ا يتو من

 :گشاد شده بود  چشام
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 ؟؟يچجور ؟؟يگفت يچ

 ....بود و شهاب شوهر اونه و من دوست شهاب يميبا تو صم هيسا چون

 :وسط حرفش  دميپر

 ....خوب

 .يگفتم نامزد دار يكردم و م ياز اون در مورد تو بپرسه من دست به سرش م ومديم يهر ك گهيد يچيه

 :خنده  ريز دمز

 هان ؟؟....يكرد ييكارا هي...يكار ننشسته بود يروزا ب نيا پس

 :بگم كه  ينداشت انتظار

 يكه معطل يواسه خواستگار نيكدبانو حتما بر هي...زهيرياز هر انگشتش هنر م...پارچه خانم هي... عسل ؟ بله ماشاا يك

 هان؟؟ ارهيم يمونيپش

 ؟؟يهست يك گهيتو د بابا

 .گهيد خوب

 :گفت  ميهم به طرف محوطه اومد با

 .ستمين يروز 5،  4....تيرم مامور يامشب م من

 ؟؟يواسه چ...نه يوا

 .يرم سار يامشب م.ميخبر يكنه كه ظاهرا ما ب يداره م ييكارا هي مانكاريكه شركت پ دهيما فهم شركت

 :گرفته شد  حالم

 .بد چه

 :گفت  ميهم به طرف محوطه اومد با

 .ستمين يروز 5،  4....تياموررم م يامشب م من

 ؟؟يواسه چ...نه يوا
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 .يرم سار يامشب م.ميخبر يكنه كه ظاهرا ما ب يداره م ييكارا هي مانكاريكه شركت پ دهيما فهم شركت

 :گرفته شد  حالم

 .بد چه

 .نشده ريهنوز د يشد مونياگه پش....يفكر كن شتريب يتونيم ستميچند روز كه من ن نيا

 :شدم  يجور هي

 .از طرف توست نه من ديرسه انگار ترد يكه به نظر م نطوريا

از  ومديبود كه دلم نم نيگفتم بخاطر ا نويهان؟ اگرم ا!!شدم كه تو رو نخوام؟؟ وونهياخه من مگه د ه؟؟يچه حرف ني؟؟ ا عسل

 ....يكن ياجبار كار يرو

 :زدم  يپوزخند

 اجبار؟؟

 :رو برد باال  دستاش

 .ميبگذر...نداشتم يظورخوب من يليخ....بابا ميتسل

 كار كنم؟؟ يروز من چ 5،  4 نيا حاال

 .نفس راحت بكش هي يچيه

 .نباش لوس

 :تا گفت  ميسكوت كرد يا لحظه

 .امشب قبل رفتن نياگر هم وقت شد هم...كنم يبگردم با مامانم موضوع رو مطرح م نكهيمحض ا به

 .رسه انجام بده يبه نظرت درست م يهر كار.دونمينم من

بار  هيشده بود  ريساكت و گوشه گ يليبرگشته بود خ نكهيكرد بعد از ا يموقع الناز از روبرو اومد و باهامون احوالپرس نيهم

 .كنه يگفت مادرش مدام سرزنشش م يزدم م يباهاش حرف م يهم وقت

 :سوخت الناز رفت اما من به فكر فرورفتم احسان صدام زد  يبراش م دلم



 

 

ابخانه نودهشتياكت                                  فصل بهارزهره  –خالي دستانت جاي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٩

 دختر؟؟ ييكجا

 :ون دادم رو تك سرم

 .حواسم پرت شد ديببخش

 خونه؟ ميحاال بر....نداره ياشكال

 .ميبر

 :كرد  ياخم ميدينداشتم سر كوچه مون كه رس يحال خوب نمشيهمه روز قرار بود نب نيكه ا نيفكر ا از

 ؟؟يخانم چرا تلخ شد عسل

 ...خوبم فقط... اليخ يب يچيه

 ؟يچ فقط

 .ادهيروز ز 5 نيا

 .رمينم يتو بخوا اگر

 .فقط باهام در تماس باش احسان...برو به سالمت يبخاطر من از كارت بزن خوادينه اصال دلم نم....نه

 :زد  يلبخند

 بار زنگ بزنم خوبه ؟ هي قهيدق 10از  يخانم چشم

 .شه ينكن خوب دلم برات تنگ م مسخره

 .گفتم  يكدومه؟ جد مسخره

 ؟يريم يك...ميخوب بگذر يليخ

 .اونجا باشم ديح باصب وفتميراه م 12-11 شب

 ؟يريم تنها

 .اره

 .رو خدا مواظب جاده باش هر جا هم خوابت گرفت ادامه نده تو
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 : ديخند

 .ستيعسل ؟؟ دفعه اولم كه ن يترس يم يچ از

 :شدم  ادهيپ

 من حتما زنگ بزن احسان خوب؟ به

 :كرد  نگاهم

 .ههس كه نگرانش باشه و براش مهم باش يكيكنه  يخوبه كه ادم حس م چقدر

 :گفتم  ارياخت يب

از فرهاد واسه  ريخانواده ام غ نيهم شيكيبراش مهم باشم  اينگرانم باشه  ياومده كه كس شيكه كمتر واسم پ يطيشرا

 .ولش كن اصال....يول ميگن ما اشتباه كرد يم راينداره هر چند كه اخ تياهم يكس

 :كردم ناراحت شد  احساس

 .يدار تياهم شتريب ايدن يمنتظرت باشه هم براش از همه  شهيمهست كه ه يكيحاال بدون  نياز هم يول

 .يبگ نويحرف رو نزدم كه تو به من ا نيا من

 .يبرداشت بد كن خواديدلم نم....رو گفتم عسل عتيفقط واق من

 :ارومم كرد  يليزدنش خ حرف

 .شم برو يمزاحم نم گهيحاال هم د....احسان ممنون

 دوازدهم فصل

 :شدم  يكس به اندازه خاله و خانواده اش خوشحال نم چيه دنياز د ليفام يا بودن توم يخونه  نايا خاله

 .گلم يبرم خاله  قربونت

 : ديرو بوس صورتم

 .يزد يم يسر هيها قبال به ما  يشد دايپ ؟؟كميخوب...نكنه خدا

 ...بخدا سرم شلوغه خاله
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 :كردم و رفتم لباسم رو عوض كردم و اومدم  ياحوالپرس هيبق با

 سامان خان چه خبرا ؟؟ خوب

 .يسالمت

 ها يريگينم ليتحو يشد ييدا يوقت از

 : ديخند

 .شده يچه وروجك دهيدختره سپ يدونينم

 .باهاش حرف بزنم يتلفن شهيفرصت نم يحت گهيخبرم د يوقته ازش ب يليبراشون تنگ شده خ دلم

 : ديپرس اهسته

 بهتره؟؟روبراهه؟؟ فرهاد

 .كنه يم اليفكر و خ اديخوابه و ز يه اما هنوزم ببهتر يليخوب اره خ ستين بدك

 .نگران نباش هيكه عاد اون

 :اغاز شده بود  نطورينوشته ا نيوبالگ احسان اخر يبرد نشستم پا يبود و من خوابم نم 5/1ساعت

 يليفم خاخه به هد ميراض مياز زندگ شهياز هم شتريكه ب يخوب به خودش گرفته طور يرنگ و بو هي ميروز ها زندگ نيا

كالفه  نيازش دورم و ا يحركت كنم و مدت ديبا گهيساعت د مين بايشبه و من تقر 11االن ساعت ...اديز يليخ...شدم كينزد

جواب  قشهيكه ال يهمه محبت خالصانه و صادقانه رو طور نيروز بتونم ا هي خواديدلم م يليخ..>؟؟ هيچاره چ يول...كنه يام م

 ...رو داشته باشم يهمه خوب نيسخ دادن به اپا ييالبته اگه توانا...بدم

تلفن رو برداشتم و شماره  زدميبود و باهاش حرف م نجايتا ا خواستيكنم دلم م هيخواست گر يپر اشك شد و دلم م چشمام

 :فاصله دلم هزار راه رفت  نيا يتا جواب داد و تو ديطول كش ياش رو گرفتم كم

 بله؟؟

 .احسان سالم

 ؟؟يديهنوز نخواب....سالم خانم...به  به
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 شده ؟؟ ي؟؟طوريستيسرحال ن ادياحسان چرا ز يراست..>بخوابم؟؟ رميبگ يجاده هست يتو االن تو يوفت تونميم چطور

 .عسل ستين مهم

 كنميبه من بگو اگر بتونم حتما كمك م.گهيد يمهم هست كه ناراحت نقدريالبد ا ستيمهم ن يچ يعني

 .من حرفمون شد هيو  من امشب با مادرم صحبت كردم راستش

 :شد  يدلم خال ته

 ؟يگفت ي؟ مگه چ چرا

 .شد يچ دمينفهم گهيو د رونيكرد منم اومدم ب يقاط هويتو باهاش حرف زدم  يدرباره  گهيد يچيبگم؟؟ه يچجور اخه

 .ها يكن دايبا مادرت مشكل پ خواديباشه كه من دلم نم ادتي احسان

ادم مثل سام  هيشم  يبگم ؟؟ م يچ ؟؟يفهم يكه قبال اومد م اديسرم م ييمون بالها ه اميعسل ؟؟ اگه من كوتاه ب يگيم يچ

 ...يهم تو سر زندگ يكيزنه تو سر خودش و  يم يكيكه داره 

اخه ....نمشيرم كه نب يم ريخونمون شب د اديفهمم قرار ب يم يرو تحمل كنه من كه وقت بايفر تونهيچطور م دونمينم خدا

 .شهيحرفمون م شهيل كنم و همزو قبو دشيعقا تونمينم

جر و  هيكنم مراعات كنم اما دوباره  يم يسع يليمن خ ارهيداد من رو در ب اديچرا خوشش م دونميرو هم بگم ها نم نيا البته

 يزيچه ابرور دونهيبگه چون م يچيچقدر بد دهنه جالبه كه سام جرئت نداره بهش ه دونهيفقط خدا م...كنه يبحث درست م

 .بار برم ريز ستمين حاضرمن اصال ...گهيد ينطوريصه اخال...كنهيم

واسه نماز صبح  يو خوابم برد وقت دميدراز كش رهيگيتماس م دنيو بعد احسان گفت به محض رس ميحرف زد يساعت مين

 :شدم اونم زنگ زد صداش خسته بود  داريب

 .زنگ بزنم يت سپرده بودكردم چون خود دارتياگه ب ديببخش يراست...دميحاال رس نيجان من هم عسل

 .يرفتم نماز بخونم به موقع زنگ زد يشدم داشتم م داريب تازه

انگار .كرده بودم  دايبهش پ يديشد يبرام جالب نبود وابستگ زيچ چياحسان نبود ه يمعنا بود وقت يو دانشگاه برام ب كالس

سرگردون بودم و مدام بهانه  يادما نيخونه ع يبودن تو دهيهم خوب فهم هيشهاب و سا نويگم كرده بودم ا يزيچ هيهمش 
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احسان  تياصال دست خودم نبود مامور نيشد و ا يبا همه دعوام م يو ه فتمگر يرو به خودم م يكردم و هر حرف يم يريگ

 : ديلرز يكنم صدام م يو ظاهر ساز ارميبود باالخره نتونستم طاقت ب دهيروز طول كش 8روز به  5از 

 ؟؟ياينم چرا...چرا....احسان

 ؟؟يكنيم هيچرا گر يبچه شد....عسل ...ا

 .رهيگيشدم كه سراغ مادرش رو م يبچه ا نيع...بچه شدم اره

 : گفتمينم يچيلحظه سكوت كرد و منم ه چند

دو روزه كارم رو  يكي نيخوب من هر طور شده در عرض ا يليخ ديطول كش ينكن خوب كارم كم هيجون احسان گر عسل

 ...اميكنم و م يتموم م

 : ديبده و خند رييفضا رو تغ خواست

 .يشيكه خودت خسته م ينيبيمنو م ؟؟اونقدريدار يعجله ا چه

واقعا دوستتون داره  يدختر هي نيتا بفهم نيطور هست نيهمه تون هم...ياونجا بمون اديبدت نم نيخان انگار شما همچ احسان

ندارم تا هر وقت دلت  يعجله ا چيمنم ه...ا اون نقشه هاشكن ب كاريرو بگم چ هياصال خدا سا...ديكن يخودتون رو گم م

 .ايبمون و اصال ن خواديم

 :ام شدت گرفت كه فرهاد دستپاچه به اتاق اومد  هيكردم و گر قطع

 شده ؟؟ ي؟؟ چ عسل

 :جز اون خونه نبود  يكس

 .لطفا برو فرهاد

ام ؟؟خوب  بهيحاال من غر يكرد يقاط يه كه بدجورعسل تو چند روز....بهم يختير ينطوريشده كه ا ياخه به من بگو چ...د

 .باهام حرف بزن

شد  يم دهيد يكه در اعماقش غم بزرگ يتفاوت داشت نگاه يليكه با چند ماه قبل خ ينگاهم كرد نگاه رهينشست و خ كنارم

: 
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 بگم؟؟ يچ فرهاد

 :داد  يرو گرفت و فشار دستم

بهت بدهكارم  يليخواهر گل من حاال حاال ها خ....عسل خانم...كنم يكت ممطمئن باش اگه بتونم كم....كه افتاده ياتفاق هر

 يتو هم رو خواديحاال دلم م...اومدن هام ريبخاطر زود رفتن هام و د...يديحرف شن ناينرفته بخاطر من چقدر از مامان ا ادمي

 .يمن حساب كن

 :سكوت كردم كه ناراحت شد  فقط

 ...گهيد ميكرد يمپس ما تا به حال اشتباه ...خانم عسل

 .:بلند بشه خواست

 لتهيخوب هر طور م يليخ

 كن فرهاد صبر

 :كرد و دوباره نشست  نگاهم

 .بگو...بله

 :بودم و دستام رو بهم قفل كرده بودم  رهيخ زيم هيپا به

 .ولش كن...يچيه

 ؟؟يبه من بگ يتونيكه نم هيچه حرف نيا....شده تيزيچ هي تو

 كن فرهاد صبر

 :باره نشست كرد و دو نگاهم

 .بگو...بله

 :بودم و دستام رو بهم قفل كرده بودم  رهيخ زيم هيپا به

 .ولش كن...يچيه

 ؟؟يبه من بگ يتونيكه نم هيچه حرف نيا....شده تيزيچ هي تو
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 :دميكش يقيعم نفس

و  شهيبگه اما نم هيبه بق خواديدلش م يعني...نگ اروم نمس شه يهست كه ادم تا به كس ييحرفا هي شهيهم يزندگ يتو فرهاد

 ...دونهيراهش رو نم

 ه؟يموضوع مربوط به شخص خاص نيا...نرو هيحاش

 شهينظرت در موردمن عوض م نكهيا اي شسيازم ناراحت م دونمينم...يدينشون م ياگه بهت بگم چه واكنش دونمياما نم اره

 ...فرهاد يكمكم كن خواديدلم م...بگم يدارم به كس اجياما احت...

 ه؟يمربوط به كس دميپرس.و بزن خوبحرفت ر عسل

 اره

 ؟يك خوب

 :جواب دادم  عيرو بستم و سر چشمام

 .احسان

 ؟؟يگياحسان؟؟همون پسره رو م يك

 :نبود  يراض اديرو تكون دادم انگار ز سرم

 ؟؟ اديو ازش بدت م نيهمه اش باهاش مشكل دار يگفت يكه م اون

 .هاما حاال وضع فرق كرد ومديموقع ازش خوشم نم اون

 : ديكش ياه دميزد كه مفهومش رو درست نفهم يلبخند

و باهاش حرف بزنم البته  نمشيبب خواديدلم م...مورد هست هيفقط  ستمين گانهيحال تو ب نيمن با ا...عسل يگيم يفهمم چ يم

 .ييتنها

 .كالفه ام يبدجور نيمنم بخاطر هم تيكه رفته مامور فعال

 .گهينرفته خوب كار داره د حياون كه واسه تفر گهيد اديم باالخره

 :بعد بلند شد بره  يكم
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 گه؟يد مونهيخودمون م نيب فرهاد

 .يبرگشت به من بگ يباشه كه وقت ادتيفقط ...نه؟؟ ايبشه  يعلن دياما اخرش كه با اره

بودم و  بود منم سرم خورده دهيبار يكه نرم چه بارون شديبود نم نياخه درس ها سنگ يحوصله نداشتم برم كالس ول صبح

رفتم دانشكده اما  يم يديبه چه ام شيكردم كه چند وقت پ يرفتم داشتم فكر م ادهياز راه رو هم پ يتب داشتم كم ينگ يبگ

داشتم  يچه حال دونهيفقط خدا م.ستادهيمحوطه تنها ا يدم احسان اومده و تويكه شدم د اطيوارد ح.االن حس و حال نداشتم

 :تكون داد و جلو اومد  يه بودم برام دستكرد دايمضاعف پ يانرژ هيانگار 

بود كارم رو  يعجله دارم ؟؟ من هر طور دنتيد يكه منم برا يديد ؟؟ياومد ريحاال امروز كه من منتظرت بودم تو د سالم

 ؟؟يحاال خوب...سر كالس اميتموم كردم و شب راه افتادم تا صبح ب

 .شهيخوب تر از هم...اره دميكه تو رو د االن

 ؟؟يسرما خورد...ه صدات گرفتههم ك تو

 .تو ميبر ايب ميشد سيخ...ستين مهم

 :ذاشت  يسر به سرم م شهاب

 .من عسل خورد هيشد با  يچند روز نم نيعسل خانم رو ا نيبخدا ا احسان

 :كرد  دييهم حرفاش رو تا هيسا

 .برم طرفش ترسدميگه من كه م يراس م اره

 : ديخند احسان

 ؟؟ نياورد رشيتنها گ طفلك رو نيبابا ا ديكن بس

 اومدن؟؟ نايا ناياحسان ت يهست ؟؟ راست ستيتنها ن گهيتو داره د نيع ليوك هي يتا وقت رينخ

 :شد و نگاهش كردم  زيت گوشهام

 /رانيا انيقراره ب يبود نگفته

 .انيامشب م...جا نيو بمونن هم انيقراره ب اره
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 .نبوده ليدل يپس زود برگشتنت ب...ا

 :و شهاب كرد  هيبه سا شد و رو ناراحت

 .ديمنتظر ما نمون ميايساعت سر كالس نم نيا ما

 :بلند شد  يصندل ياز رو بعد

 .پاشو عسل

 .بخورم بتيغ خوامينم من

 .پاشو وفتهينم ياتفاق

 : دميدو يداشتم پش سرش م بايرفت كه تقر يرفت و اونقدر تند راه م يرو برداشتم و دنبالش رفتم به طرف ماشن م فميك

 .واشيكم  هيخبره احسان ؟؟  چه

 :نگاه مكرد  زيناراحت و سرزنش ام ميشد سوار

 ؟؟يبگ ينطوريو شهاب ا هيسا شياخه درسته كه تو پ ؟؟يبود كه زد يچه حرف ني؟؟ اخه ا عسل

 .نداشتم بخدا يمن منظور بد احسان

 ....يول...دونميم

 نجايا انيكه قراره ب يتو هم به من نگفته بود اخه

دارن  دوسنتمياصال من نم...مطمئن باش نويپنهان كنم ا خواستميكه م ستين نيبر ا ليمن به تو نگفتم دل يقتجان و عسل

 بخدا نيكنن و برن هم دايجا رو پ هيما تا  يخونه  موننيمدت م هيصبح مامانم خبر داد ....انيم

 .باهات صحبت كنه خواديدر ضمن فرهاد م خواميخوب منم معذرت م يليخ

 : شد نگران

 .از بعد تصادف يعني...هم از من دل خوش نداره شينطوري؟؟ اون هم يگفت يچرا ؟؟ مگه بهش چ...ا

 .حرف زدم يليمن باهاش در موردت خ ستين يكن يكه فكر م نطورياحسان ا نه

 زيرو به حساب چ من ريتاخ دوارميام.كنم تا برن يمن مجبورم االن كمتر پا فشار كنهيم رييتغ يكمياوضاع  نايا ناياومدن ت با
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 كه افتاد بهت بگم قبول ؟ يكه زده شد و اتفاق يدم هر حرف يمن بهت قول م ينذار يا گهيد

 .مياحسان خان ما همه جوره قبولت دار يهم نگ اگر

 :زنگ خورد شيگوش

اهش كنم خو شهيم...كنم ؟؟ كاريچ دي؟؟ خوب من با...ا ...خاموش بود ياره گوش...ستمينه سر كالس ن...؟؟ييتو حسام

كنم در ضمن شب هم  دايمن هزار جور كار دارم به مامان هم بگو نتونتسم احسان رو پ ؟؟يمن بر يو به جا يريبگ يمرخص

 .فعال خداحافظ...دارم كارشركت  يبرگردم تو يك ستيمعلوم ن ديمنتظر من نباش

 بود ؟ برادرت

 ياصال اگر زشت نبود ها شب نم.خواديبرم خونه اما دلم نممن رو داره گفت كه مامان خواسته زود  يهوا يليخ نيبازم ا اره

 .ام صحبت كنم ندهيبه فرهاد هم بگو هر وقت كه قرار بذاره من حاضرم با برادر زن ا يراست....نميرو بب نايرفتم ونه كه عمو ا

 .رهيباهات تماس بگ گميم باشه

 .رو تحمل كنم نيو ار نايت تونميونن من اصال نمنم اديبخرن و ز ييجا هيزودتر  نايعسل فقط دعا كن كه عمو ا يوا

 شهيباالخره درست م رينگ سخت

ذاره  يامروز قرار م نيخونه اول به فرهاد زنگ زدم و شماره تلفن احسان رو دادم گفت اگر بشه واسه هم دميرس يوقت

فت و گفت با فرهاد واسه ساعت بعد احسان تماس گر يباالخره كم...داره تيمن واسه فرهاد اهم ي ندهيخوشحال بودم كه ا

چه خبر و  دميبود و هر چقدر پرس يمعمول يليراومد رفتارش خ يد رهادمضطرب بودم ف يچرا كم دونمينم...قرار گذاشتن 5

 :اصال روبراه نبود رهينداد مجبور شدم منتظر بمونم تا احسان تماس بگ يشد جواب درست يچ

اومد  ريبا من جرو بحث كرد خوب د يبرگشتم خونه كل ريچرا د ديمامامنم فهم نكهياالن هم بخاطر ا.....دنيرس نايا نايت عسل

 زوره؟؟ نمشونيبب خواديچون دلم نم

 اره ؟؟ يديفرهاد رو د يراست...داشته باش استيس يكم هي ينكن يبا مامانت لج باز بهتره

انقدر  يكلك نگفته بود.كنهيم خوب حرف ادم رو درك يليخ هيازش خوشم اومد چون منطق يليمن كه خ دمشيد اره

نظرش  خواديكه تا اخرش باهاتم دلم م سميبنو ياونقدر به من سفارش كرد كه كم مونده بود تعهد نامه كتب....دوستت داره
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 ...رو نگه دار يچند لحظه گوش...رو در مورد خودم بدونم 

 : دميرو شن صداش

 خانم ؟ نايت يداشت يكار

 هان؟؟ يزنيم حرف يبا ك يكنيم كاريچ احسان

 .اميمنم م دييكار دارم لطفا شما بفرما من

 ؟؟يعوض شد نجايا يبرگشت ياز وقت چرا

 .دييچند تا تلفن كنم كار دارم بفرما ديمن با...كه گفتم

 : گفتم

 .خوب نباشه ها ادياحسان ؟ ممكنه ز يبر يخوايم

 بگم ؟؟ يمن حوصله شون رو ندارم اخه چطور...بگن خوانيم يكن بذار هر چ ولشون

 .؟نرويش يم يچرا عصبان خوب

 :رفتم سراغ فرهاد  شب

 نظرت احسان چطور بود ؟ به

خالفش ثابت  كنهيشروع به صحبت م يرسه اما وقت يمغرور به نظر م يليشناخت در نظر اول خ شهيدو جلسه نم يكيبا  اخه

 .كردم يبشم پرا كوتاه مونيبعدا پش خوامينم.كنم قيتحق يدر موردش كم دياما با...هيدر كل پسر خوب شهيم

 ؟يفكر يچرا تو حاال

 ؟يبرو بخواب مگه فردا كالس ندار....ينطوريهم يچيه

 :گذشته بود 12به ساعت افتاد از  چشمم

 .ريبخ شب

 يداره اعصابش رو خورد م نطوريا نايبودن ت دونستميگرفا م يبهونه م يبود و مدام از همه چ يعصب يليخ يچند روز احسان

شد  يخارج م يماد يايداشته باشه همه اش تو فكر فرو رفته بود و انگار از دن تونستينم يا گهيد ليدل نياز ا ريغ يعنيكنه 
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رو  نايجز ت ينگاهش رو دنبال كردم و كس ريگفت مس يم يزيلب چ ريو ز دحالش عوض ش دميموقع خروج از محوطه د

 :شدم  يجور هيمنم  دميند

 ؟؟ نجاياومده ا چرا

 :ش منقبض شده بود صورت عضالت

 كنم ؟؟ كارياخه من از دستش چ...شروع شد بازم

 .نهيخوب نباشه ما رو با هم بب اديز ديشا احسان

 :كرد  ياخم

 .بر عكس اتفاقا

 :زد  يحرف م هيبا كنا يليخ ستين يراض اديمعلوم بود ز مياومد رونيما با هم ب ديد يوقت نايدلم نبود ت يتو دل

 .عسل خانم داريد مشتاق

 جان نايت ممنون

 :به احسان كرد  رو

 .يباهات حرف بزنم اونم به طور كامال خصوص خواميممكنه م اگه

 .بدونه ديعسل هم با ميندار بهيغر نجايا ما

 :زد  يپوزخند

 .ميبا هم باش قهيازت خواهش كردم چند دق...اديخوشم نم ينطوريمن ا يول

 : گفتم

 .برسبرم برو به كارت  ديشد با رميمن د احسان

 :به دستم داد  يبا نگاهش حرف بزنه فشار خواستيكرد انگار م نگاهم

 خداحافظ....خودت باش مواظب

خبر  ياون زنگ نزد ازش ناراحت بودم كه چرا منو ب يصبر كدم ول 8اومدم چقدر حالم ناجور بود تا  ابونيطرف خ نيا به
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 :جواب داد  يتا كس ديطول كش يگذاشته كم

 بله؟

 :شتباه گرفتم قطع كردم و دوباره شماره رو گرفتم فكر كدم ا اول

 اقا احسان هستن؟ ديببخش

 ن؟يحسام هستم خوب هست ن؟؟منيخانم شما هست عسل

 ست؟؟ياحسان ن ديببخش...ممنون

 ...روبراه نبود چيبرگشت ه يوقت...گفته يچ نايت نيا ستيباز معلوم ن...ديحالش خوب نبود قرص خورد خواب راستش

 .گفتم راهيبدوب نايكردم و در دلم به ت يبگم فقط زود خداحافظ يزيا نتونستم چشدم ام نگران

زمان  خواستميكالفه و سردرگم بودم م زدمياتاق قدم م يانجام بدم و مدام تو تونستميو م ومديازم بر م يكار خواستيم دلم

به دانشكده رفتم هوا سرد بود اما  شهيهمزودتر از .بشه اما ظاهرا اون شب ساعت هم با من سر لج افتاده بود يزودتر سپر

 .نداشت يهم ازش خبر هابش ومدين يمحوطه منتظرش شدم ول يمن تو

 يم يتمام شدن كالس لحظ شمار يو برا دمينفهم يچيدرس ه هياز بق گهيد مياومد اون موقع سر كالس بود 5/9 ساعت

 :فتم سراغش كالس كه تموم شد ر ديرس يبود و خسته به نظر م دهيرنگش پر.كردم

 احسان ؟ يكرد ريچقدر د سالم

 .خوب نبود حالم

 شده يچ نميبب نيبش ايب

 :بودم  ستادهينشست و من مقابلش ا مكتين يرو

 خته؟يبهم ر ينجوريتو رو ا يچ....منتظرم ها من

كارو بكن  نيا دماحسانيخسته شدم از بس از مامانم شن...چقدر كم طاقتم اما واقعا خسته شدم يو بگ يبخند ديشا عسل

تالشم رو  يتا چه حد موفق بودم ول دونميكردم مستقل باشم البته نم يسع شهيهم طيشرا نياحسان اون كارو نكن با وجود ا

 اميخودم رو گرفتم كوتاه نم ميحاال هم تصم دهيكه مامانم دستور م يزيچ ننه او خواميباشم كه خودم م يزيكردم كه اون چ
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 .نه اين موافقت كنه كه ماما ستيبرام مهم ن گهيد

عسل  يواسه من مناسبه ول نايت نيبه زود منو قانع كنن كه هم خواستنيبودن سرم و م ختهيكه مامان و عمو و زنش ر شبيد

 .قبول كنم ديرو كه انتخاب كنم من با يباهام دعوا كرد و گفت هر كس يبخدا اخرش هم مامان كل نميبينم يتناسب چيمن ه

 :نگفتم فقط نگاهش كردم گفت  يچيرو سرم ساكت بودم و ه ختنيريم خيانگار به پارچ اب  گفت يكه م يكلمه ا هر

 ؟يگينم يزيچ چرا

 يالزم بود خودت گفت يبگم؟؟هر چ يچ

 شه يدرست م يبه من اعتماد كن همه چ...عسل ينكن يپشتم رو خال خواميازت م من

 دارم؟...ندارم ياز اعتماد كردن به تو چاره ا ريغ من

 :زد كه دلگرم شدم  يلبخند

 .كشهيطول نم اديوضع ز نيا

 : دميكش ياه

 .باشه نطوريا دوارميام

 .باهاشون صحبت كنم خواميضمن شماره تلفن پدرت رو بده م در

 ؟ تنها ؟ يچ

 .ستياقدام كنم برام مهم ن ييمجبورم تنها اديمادرم نم يوقت

 ؟يديمفه يوفتيبخاطر من به دردسر ب خواميباشه من نم ادتي احسان

 .يرو دار ارزشش

 يجهت دلهره داشتم از طرف يخود و ب يچرا ب دونميگذشته بود و احسان قرار بود تنها بره و با بابا صحبت كنه نم يهفته ا هي

شب  مينداشت يخوب طيو شرا ميگذروند يرو نم يخوب ياصال روز ها نكهيتحت فشار مادرش بود خالصه ا دايهم احسان شد

 :م بابا اومد به اتاق

 ؟يداريب
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 .بابا بله

 :يصندل يدر مورد احسان حرف بزنه نشست رو خواديم دونستميم

 .پسره احسان اومده بود نيامروز ا...برم هيحاش خوامينم

 : ومديلحن صحبتش در مورد احسان خوشم ن از

 خوب؟

 ؟يدونست يم نويمادرش مخالفه ا ميكه بگذر نيحاال از ا ومديازش خوشم ن من

 خبر داشتم بله

 خورهيپسر به دردت نم نيا عسل

 :خوردم  جا

 ؟؟ چرا

 .رسه يبه نظر م ي؟ ادم مغرور هيجور هي

 بابا ستين اما

 مدته؟؟ ش؟؟چهيشناس يم ؟چقدريدونياصال تو چقدر ازش م...شناختمش نطوريكه ا من

 هيا پسر خوباون واقع يدر موردش بپرس هياز شوهر سا يتونيشناختمش باب م ياز قبل از رفتنم م هياديز مدت

 .و فراموشش كن ايب....اصال به دلم ننشست ستيچرا دلم روشن ن دونمينم

 .عجوالنه قضاوت نكن نقدريكن ا قيدر موردش تحق بابا

 :تكون داد  يسر

 شتريب يتا كم اديهفته بعد از ظهر ب نيبهش بگو پنج شنبه هم كنميفكر م شتريباشه ب...فهميهمه اصرارت رو نم نيا يدل

 .حبت كنمباهاش ص

 :چقدر خوشحال شدم  دونهيم خدا

 .بابا ممنون اخ
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 :احسان رو گرفتم  يو من شماره  رونيرفت ب يحرف بدون

 ؟يبود خواب

 ؟ ديخواب شهيخونه مگه م نيا يتو

 شده ؟ يچ باز

كردم بگه من غلط  ستين يكيرش؟؟يز نيحاال زد نيدختر من اسم گذاشت يرو گهيعمو جان م.گنيم يچه مزخرفات يدونينم

 يزيپدرت چ...ميبگذر...بكنم اون موضوع فقط در حد حرف بوده اونم نه از طرف من از طرف پدر و مادرم يكار نيچن

 نگفت ؟

 ما يخونه  ياياما گفت بهت بگم پنج شنبه ب ستين ياالن هم راض يعنيمخالف بود  يلياول كه خ چرا

 ؟يگيم راس

 يخارج استيپدرم فوتبال ، نجوم ، س يموضوعات مورد عالقه .راه حل الزمهفقط .كرد يبابا رو راض شهيكه م دهينشون م نيا

 .يا دهيباهاش هم عق يليخ ينشون بد ديتو با زهاستيچ نطوريو ا

 ...ايتاليفوتبال هم فقط ا يخارج استينه نجوم نه س ستمياخه ن خوب

 .بدهنشون  نيلطفا خودت رو عالقمند به ارژانت زارهيب ميت نياوه بابا از ا اوه

 اديبدم م يكي نيها حاال من از ا ميدار يبدبخت چه

 :ام گرفت  خنده

 .ستينداره تو فقط وانمود كن سخت ن يبيع

 :از چشم فرهاد دور نموند و اهسته گفت  نيمضطرب بودم وا ياومد كم شهيبابا زودتر از هم ميشنبه كالس نداشت پنج

 .عسل اريدر ن يباز چته؟؟تابلو

نشستم  يصبر كردم اروم بم بعد به سالن رفتم و بعد از سالم كوتاه يكم دميفنر از جا پر نيلند شد عزنگ در ب يصدا يوقت

 .فرهاد شيپ

 يليكه اورده بودخ ياش بودم سبد گل وانهيداشت كه من د يچهره چ نيا دونميبودم نم دهيند ينطوريحاال احسان رو ا تا
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 :قشنگ بود فرهاد سر صحبت رو باز كرد 

 ؟..انشاا ديسان خوباقا اح خوب

 :زد  يلبخند

 .ستميبه لطف شما بد ن ممنون

 يمن احساس ناراحت ينطوريكردم احسان معذب شده و ا يحس م.كرد و مامان هم ساكت بود يموشكافانه نگاهش م بابا

 :بابا گفت  كردميم

 .ميو صحبت كن ميبا هم اشنا بش شتريتا ب دياريب فياحسان امروز ازتون خواستم تشر اقا

 .باعث سعادت بنده است در خدمتتون باشم نيمهتاش ا جناب

 ندهيا يو زندگ يو خوشبخت ميدختر رو دار كي نياما ما فقط هم ريخ اي ديهست انيدر جر دونمياقا احسان نم...كنميم خواهش

 ليدل ديلطف كناول از همه ..كنهيم دهيچيموضوع رو پ يمادر شما مخالف هستن كم نكهيا...داره تياهم يلياش برامون خ

 .دييرو بفرما شونيمخالفت ا

 .كرد فيرو تعر انيبدون كم و كاست جر احسان

اونشب نظر بابا در مورد احسان عوض شد و  نكهيخالصه ا...كرد فيتعر عتيواق نيرو ع زيهمه چ ومديصداقتش خوشم م از

 .وضع موجود خوشحاله و من خوشحال بودم احسان هم معلوم بود از ديرس يبه نظر نم يمامان هم ناراض

 :گفت  جانيبا ه ديصبح تا من رو د شنبه

 .شميدارم عمو م...خبر خوب هي

 ؟؟مباركهيجد

 .شنيبدبخت م ليمن به مادرش نره كه كل فام يبرادر زاده  دوارميام فقط

 : دميخند

 .نباش احسان بدجنس

كرد كه چرا  داديداد و ب يحبت كردم اونم كلبا مامانم صحبت كردم و گفتم كه اومدم و با پدرت ص...گهيخبر د هي حاال
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 .خودسرانه عمل كردم

 ستيهنوزم كارت درست ن گميمن م اما

 :زنگ خورد  يگوش دميخوابيداشتم م يشب بعد وقت دو

 ؟ بله

 خانم؟ عسل

 دييبفرما

 مادر احسان هستم من

 :كرد م  خي

 نشناختم ديببخش....سالم

 .نمتونيفردا بب خواستميم

 :شده بودم  هول

 ؟چشم كجا؟.بله

 كه؟ ديشناس يم...شاپ باران يكاف يبعد از ظهر تو 5 ساعت

 .بله

 .خداحافظ....بدونه يزياحسان چ دينبا فقط

به جرئت بگم  تونميم يحت دميترس يم يلينه خ ايسر قرار  رميمطمئن نبودم م يدرسته حت يچه كار دونستميبودم نم منگ

 .بود ميزندگ يروز ها نياز بدتر يكيكه 

 : ديتموم شد احسان پرس 2كالس حواسم پرت بود و اصال تمركز نداشتم كالسم ساعت  رس

 ؟يشد ينطوريافتاده ؟ چرا ا ياتفاق يكن يمنو نگران م يتو دار عسل

 :زدم  يزورك يلبخند

 .نيعجله دارم هم يخوبم فقط كم نه
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 زدهميس فصل

 

 يليبد و خ دهيموقع سر قرار حاضر شدم اما اون زودتر رس به.رفتن اماده شدم ظاهرم مرتب بود يبرا 4از ظهر ساعت  بعد

 :خشك نشسته بود و مشغول هم زدن قهوه اش بود 

 سالم

 نيبش سالم

برخوردار بود و خانم رهنمون  ياز نور كم طيزد خوشحال بودم كه مح يقلبم تند م.اروم نشستم ومديبرخوردش خوشم ن از

 :شد  نطوريبزنه و سكوت رو بشكنه و باالخره هم هم يتظر بودم حرفساكت بودم و من ديديمن رو نم ي دهيرنگ پر

 ...يبرنامه داشتم كه فعال همه روخراب كرد يدختر جون من واسه پسرم كل نيببب

 من؟؟

عروسم رو خودم انتخاب  خواميقاحار من م يو از مسل شاهزاده ها ميهست لياص يليخ يخانواده  كيما ...رو قطع نكن حرفم

به شما و خانواده تون رو  نينكرده قصد توه ييالبته من خدا...خودمون باشن نيكه ع يرانيا لياص يخانواده  كيز كنم اونم ا

شه و حتم  يرو براش انتخاب كردم كه حتم دارم با اون خوشبخت م يمن دختر...يكنندارم اما بهتره كه احسان رو فراموش 

شما ...دل بستن ها عاقبت نداره نطوريا...دهيكنه كه ازش بع يم ييكارا ياون بچه ست گاه...سازه يرو م يخوب يدارم زندگ

 ....رو بكنه شيلطفا دست از سرش بردار و بذار زندگ يهم اگر واقعا دوستش دار

 :سر باز كدر  بغضم

 بگم؟؟؟اصال چطور فراموش كنم هان؟؟ يبرم بهش چ ن؟؟اخهيخوايم يشما از من چ....شما

 :زد  يپوزخند

 ....يشناخت يرو م يادم نيهمچن يكال فراموش كن گهيخواستگار د هيشدن  دايبا پ ديشا...يفراموش كن يتونيم راحت

 ...بگم يبهش چ دونمينم من

 داره درسته ؟؟ تيبرات اهم يدوستش دار يكن يكه ادعا م يكس يحتما خوشبخت ينباش ياگه ادم خودخواه تو
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 :ه داد شدم ادام يم وونهيسرم رو تكون دادم داشتم د فقط

 هيمن ...ره يم ادشيزود حرفاش و قول و قراراش  يليگرفته و خ مياحساس تصم يمطمئن هستم احسان همم از رو من

كنم احسان  يرو داغون نكنه از شما هم خواهش م شيخودش زندگ يفكر يپسرم به سعادت برسه و با ب خواديمادرم دلم م

 ...نايتا اونم بره سراغ ت نيخوريمدرد هم نقانعش كن به  يدونيرو فراموش كن و هر طور كه م

 .در انتظارشه يبهتر ياونم زندگ ينطوريكار رو انجام بده و مطمئن باش ا نيبراش ا ياحسان رو دوست دار اگر

خودم رو به  يبا چه حال بد.شده يچ دميو نم بارون به صورتم زد انگار تازه فهم رونياومدم ب يوقت.شدم يم وونهيد داشتم

برام رنگ  زينكنم همه چ ياما بدون احسان زندگ رميبم خواستيسوندم و به اتاقم اومدم و در رو بستم دلم مخونه ر

 ...گرفته بود يخاكستر

 .خوشبخت بشه يطياحسان تحت هر شرا خواستميمن م يول

بار ائمدن  نين چندبه دانشكده نرفتم احسان بار ها تماس گرفت و من جواب ندادم مغزم هنگ كرده بود فرهاد و ماما صبح

 .خودم يرو نداشتم حت يكس چيپشت در اتاقم اما حوصله ه

خراب به  يبعد از ظهر با حال 6باشم ساعت  يقرار بود فقط من قربان ونيم نيا نيكردم شا يسره م كيكار رو  ديبا باالخره

 :احسان زنگ زدم 

 .سالم

 شم؟؟ ينگران م يگي؟؟ نم ييمعلومه كجا ؟؟ييتو عسل

 .باهات حرف بزنم خواميقرار بذار م هي يگه وقت دارا احسان

 يخلع صالح شدم كم وفتهيشمش ب ياگه چشمم تو دونستمينگاهش كنم م تونستميربع بعد سر كوچه بودم و زود اومدم نم هي

 :من من كردم 

 ...بكنم ياعتراف هي ديبا احسان

 ؟؟ اعتراف؟؟ يچ

 ...و حاال من مخوام تمومش كنم ميكرد يشروع م ديل هم نبااز او...ميخوريما بدرد هم نم...اشتباه كردم من
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 ؟يديشن يزيكردم ؟ چ يچرا ؟من كار ؟؟اخهيتموم كن يخوايرو كه شروع نشده م يزي؟؟ چ عسل

 :دلم گفتم  يتو

 .من يب يول يرو داشته باش يزندگ نيبهتر ديكه با يتو اونقدر خوب دمينشن يچياز تو ه ياز خوب ريغ من

 ؟يساكت چرا

 :چطور شد گفتم  دونميمن

 يفراموشم كن ديبا....احسان ستين نيا موضوع

 :زد  يم اديفر بايتقر

 چرا ؟؟بگو چرا اخه

 .كنم يباهات زندگ تونميمن نم چون

 اره ؟؟ يكنيم  يشوخ حتما

 .چقدر زنده بمونم ستيكه من دارم معلوم ن يماريب نيا با

 :گفتم  نويچرا ا دميخودمم نفهم ديپر رنگش

 عسل ؟؟ يگيم يچ

 .يخودت باش يبه فكر زندگ بهتره

 : نمياشكهاش رو بب تونستميمنگنه بود نم هيكنه قلبم انگر ال يم هيداره گر دميد

 .يشيتو خوب م دونميمن م يشيدروغه تو خوب م نيا عسل

 :نزنم  اديخودم رو كنترل كردم كه فر يليخ

 اشكها؟؟ نيكجا رفت ؟ جاش رو داد به ا يشگيخان اون غرور هم احسان

نداره تو فقط با من باش  يبي؟؟عيماريب يگيم...خواميمن فقط تو رو م...كارو نكن نيكدومه عسل ؟؟تو رو خدا با من ا غرور

 .خواميمن فقط تورو م

 :بشم  ادهيپ خواستميم كرديم هيبچه ها گر نيع
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 .خداحافظ...ستين يراه چيه

 .كن صبر

شب و روزم رو گم كرده بودم و .رميبم خواستيكردم دلم م هيبلند گر يصداو با  دمينشدم تمام طول كوچه رو دو منتظر

 :اصرار كرد تا در رو باز كردم  ياومد خونمون كل ويچند روز گذشته بود كه سا دونميكرد نم يمنو اروم نم زيچ چيه

 ؟؟ هيچه وضع ني؟؟ ا عسل

 :گوشه كز كردم اومد كنارم  هيكردم و  هيگر فقط

 .شه يم وونهيداره د چارهيب ؟؟اونيد ؟؟ چرا با احسان بهم زد يچ هويكالس ؟؟اصال سر  يايچرا نم عسل

 مونم ؟؟ يمن بدون اون زنده م...چقدر تنهام....من چقدر بدبختم هيسا...ندارم يدونست منم وضع بهتر يكاش م يا

 چرا زد به سرت ؟؟ هويحرفا كدومه ؟؟اخه تو بگو  نيا دختر

 خواست نطوريا مادرش

 :كرد  يكردم و اون گوش م فيرو تعر يچ همه

 .همون احسان قبل باشه نيشه ا يباورت نم شينيبخدا اگه بب ارهيداره سر احسان م ييكارش چه بال نيبا ا دينفهم مادرش

شه  يداره اب م گرميشهاب بخدا ج شيپ اديم شتريب رهيسر كالس سر كار هم نم اديهفته داغون شده اونم نم هي نيا يتو

 ؟ نيخانم از عسل خبر دار هيپرسه سا ياول از همه م اديهر روز كه م شينميب يم ينطوريا

كاش الاقل بدونه من  ينه زندگ يجيمرگ تدر گنيوضع م نيبه ا....شيلحظه هم كه شده ببن هي يبرا يحت خواديدلم م هيسا

 يهمه چ ريمعرفت بودم و زدم ز يفكر كنه من ب خوامينم خواستمينم نطوريخودم ا

من  يبار اومد ول 3،  2گوشه اخر سر مامان دست به دامن سامان شده بود  هيزدم به  ياتاق بودم و زل م يتا شب تو صبح

 :و سرد مامان با عجله به در زد  يروز برف هي نكهيروزا برام حكم برزخ داشت تا ا نيماه گذشته ا 2.درو باز نكردم

كاش الاقل بدونه من  ينه زندگ يجيمرگ تدر گنيوضع م نيبه ا....شينلحظه هم كه شده بب هي يبرا يحت خواديدلم م هيسا

 يهمه چ ريمعرفت بودم و زدم ز يفكر كنه من ب خوامينم خواستمينم نطوريخودم ا

من  يبار اومد ول 3،  2گوشه اخر سر مامان دست به دامن سامان شده بود  هيزدم به  ياتاق بودم و زل م يتا شب تو صبح
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 :و سرد مامان با عجله به در زد  يروز برف هي نكهيروزا برام حكم برزخ داشت تا ا نيماه گذشته ا 2.درو باز نكردم

 .باز كن...كن عسل  باز

 ؟ بله

 كن گفتم باز

 :قفل رو باز كردم  يحوصلگ يب با

 شده ؟؟ يچ

 .با تو حرف بزنه خواديرهنمون اومده م خانم

 .ديدفش رسندارم اون كارش رو كرد و به ه يباهاش كار من

 :سر مامان خانم رهنممون وارد اتاق شد  پشت

 .سالم

 ؟ ديداشت يكار دييبفرما سالم

 :نشست به نظر كالفه بود بدون مقدمه گفت  يصندل يكرد و رو يرفت و در رو بست خانم رهنمون به اطرافش نگاه مامان

 .شه احسان يداره نابود م احسان

 :زدم  يپوزخند

 .ندارم يكه منم وضع خوب ديبنيم.نداد جهيمنم به حرف شما عمل كردم اما نت نيتخواس نطوريخودتون ا شما

اما چه  ارمياسمش رو هم نم گهيبراه انداخت و اونا رفتن فكر كردم د نايت يكه با خانواده  يزيبعد از اون دعوا و ابرور احسان

 .رغم خواسته ام به حرفش گوش كنم يكنم كه پسرمه و مجبورم عل

 ؟ هيچ منظورتون

 ديصبر كردم شا يمنم احسان رو پس مجبورم تو رو هم بخوام پون پسرم رو دوست دارم اول كم خواديشما رو م احسان

كلمه هم حرف نزده  كي يحت يكس چياز شهاب با ه ريماهه غ 2متحرك شده  يمرده  هي نياحسان ع.نشد يدرست بشه ول

 .نميوضع رو بب نيا تونميمن نم
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 .نيكردخودتون انتخاب  شما

 .باشه نطوريا خواميبره و ما رو ترك كنه من نم خوادياحسان م.كنه يفرق م شهيبا هم نياما ا بله

 :زدم  ياگاه پوزخند ناخود

 .كه مبادا پسرتون بذاره بره نيرو گرفت ميتصم نيبازم بخاطر خودتون ا ديريگيشما االن هم احسان رو در نظر نم پس

 :جواب داد يكالفگ با

 ؟يرو بفهم نيا يتونيم نمينابود شدن پسرم رو بب تونميخوب من نم ستيبخاطر خودم ن نيا نكن اشتباه

 ...به سرم من اومد ؟ وضع من بهتر از احسان نبوده يدو ماه چ نيا ديبفهم ديتوني؟ م يچ شما

هاش حرف بزن با يدوستش دار يكن ياگه هنوزم فكر م يريخودت رو بگ ميتصم ديتو با ستيحرفا ن نياالن وقت ا نيبب

 باشه ؟...عسل 

 :و رو كرد  ريمن رو ز ياحسان كل يدوباره  دنيد ريتصو

 .دوباره نظرتون عوض نشه دوارميام

 ...يكن يقبول م دونستميم

 :شد  بلند

 .خداحافظ..كار دارم يليخ...برم  ديبا من

 يمن زودگذر باشه و دوباره همه چ يحالبود كه خوش نينه البته ترسم از ا ايخوشحال باشم  ديبا دونستميرفت درست نم اون

 .زهيبهم بر

 :تماس گرفت  هيظهر سرگردون بودم تا سا تا

 ايعسل امشب ب...رو بدم يفور داريد هي بيخانم رهنمون زنگ زد و خواست ترت...چقدر خوشحالم دونهيعسل خدا م يوا

 .اديب گمياحسان رو هم م نجايا

 .ترسم يمن م هيسا

 .منم نهارم حاضره ميبا هم باش ايپاشو باصال االن ...نشو لوس
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كردم و در اخر لباس  يكمدم رو وارس يگرفتم و كم يتعارف قبول كردم چون اعصاب تنها موندن رو نداشتم دوش بدون

 .ديبار يبود و همچنان برف م زيل نيزم.انتخاب كردم و براه افتادم يمناسب

 ....احسان تنگ شده و يچقدر دلم برا نكهير سخت بود به ادو ماه برام چقد نيكه ا نيكردم به ا يفكر م داشتم

 :داشت  يهم جال خوب هيسا

 ؟؟يعجب از اون اتاق دل كند چه

 :اورد  يچا

 باشه؟؟ يباز هيفقط  ناينكنه ا هيسا

 تونهيقبل از اومدن تو شهاب زنگ زد و گفت نم...شه ينم يمطمئن باش طور يبخون اسي ي هيا شهيهم يعادت دار تو

 .ييانجايزدم تا قبول كرد البته نگفتم تو هم  يكنه خالصه من بهش زنگ زدم و دوساعت داشتم حرف م ين رو راضاحسا

 :گفت  هيسا داديرو نشون م 2ها ساعت  عقربه

 بابا ميبخور يزيچ هينه ؟؟ پاشو  يستيتو گرسنه ن انگار

 : دميمدام نگاهم به ساعت بود پرس.خوردم ينداشتم اما كم ليم

 ؟ اديم يتساع چه

 باشه نجايا 5/6گفتم  بهش

 :دياز راه رس شهاب

 ومده؟يما هنوز ن قيرف

 :جواب داد  هيسا

 ادينكرده م ريد

 .اميزود م رميدوش بگ هيمن  پس

 :كردم  هيبودم رو به سا مضطرب

 .ستمياز جانب احسان مطمئن ن من



 

 

ابخانه نودهشتياكت                                  فصل بهارزهره  –خالي دستانت جاي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩٤

 ؟؟يگينشو عسل چرا چرت و پرت م بچه

 :گفت  هيماتم برده بود سا نطوريكردم و هم خيلند شد زنگ در ب يصدا يساعت بعد وقت مين

 .اون اتاق فعال يخوابت برده ؟؟برو تو چرا

كم مونده .كه اومده باال دميبلند شد فهم هيشهاب و سا يسالم و احوالپرس يصدا يوقت.به گفته اش عمل كردم يصحبت بدون

 .نگاه كردم رونيبه ب يديبس شده بود از سوراخ جا كلنفسم ح نمشيبب خواستميم. هيگر ريبود كه از شدت اضطراب بزنم ز

از  نمشيبب نطوريا خواستمينم.نبود چقدر الغر شده بود شهينشسته بود و حس كردم چقدر چهره اش خسته ست هم ليم يرو

 : ديپرس هيسا

 ؟ نيعسل خبر دار از

 .ستياصال روبراه ن دمشيوقته ند يليخ نه

 كارو كرد نيچرا با منو و خودش ا دمينفهم من

 ستيبراش شما هم دختر كم ن ديخودتون رو بكن يزندگ ديهر كدون با باالخره

 ...دهيحرف از شما بع نيا

 :كه گذشت شهاب گفت  قهيدق 10اتاق بمونم  يتو ديبا يتا ك دونستمينداشتم نم يحال خوب من

 زحمت دارم هيمن برات  احسان

 بگو

 .زحمتش رو بكش ستميوارد ن يفن يكارا يپره منم كه تو يم وزيف يكرده ه دايلوستر اون اتاق اشكال پ چيسرپ

 فاز متر بده هيفقط به من  باشه

چشمام رو بستم و نفس  يدر باز شد لحظه ا نكهيدادم تا ا هيتك واريبه د.  ستادميكار كنم فقط پشت در ا يچ دونتسمينم

 : دميكش يقيعم

 برق كو ؟؟ ديكل شاب

 در پشت
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نداد منم تا چراغ رو  صياحتماال اول تشخ يعنيمن جا خورد  دنيشد احسان با د يپات يقاط يهمه چ هقي، دو دق يكيطول  در

 :مات نگاهم كرد  هيثان 30 ديروشن كردم شا

 ؟؟ عسل

 :خودم گفتم  شيپ ديو ته دلم لرز ختيقبم فرو ر.بند اومده بود و ساكت بودم اروم از اتاق خارج شد زبونم

 ؟؟ رفت ؟ نكنه برنگرده چرا

 :اومد دنبالم  هيسا

 .منتظرت زود حاضر شو نييگفت پا احسان

 :داد  لميلبخند قشنگ تحو بعد

 .معطلش نكن...باش زود

كرده بود و پشتش به در بود  هيتك نياحسان به ماش.شدم يو شهاب راه هيبا سا ياماده شدم و بعد از تشكر و خداحافظ عيسر

 :با بستن در توجهش جلب شد 

 سالم

 سالم

 :تند نبود گفت  يول ديبار يهنوز م فبر

 .ش سوار

 .ميقدم بزن يكم خواميم نه

 نيا مينتونست چكدومياما ه ميكرد يطول كوچه رو ط.شد يمنظم م دنميشدم و نفس كش يداشتم اروم م.نكرد يمخالفت

 : ديرفتم باالخره پرس يداشتم با خودم كلنجار م ميسكوت رو بشكن

 همه عذاب اونم از طرف تو بودم ؟؟ نياچرا ؟؟به نظرت من مستحق  عسل

 .گميهمه ش بخاطر تو بود بخدا راست م احسان

 باور كنم ؟؟ يدار انتظار
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 :زد  يپوزخند بعد

 من بود چه جالبو بخاطر

 :بودم  گانهيلحن ب نيا با

 .بدم حيخوب بذار برات توض.يا بهيكنم غر يحس م....حرف نزن ينطوريبا من ا احسان

 .قابل قبول باشه دوارميما يكنم ول يم گوش

 .ينبود ينطوريوقت باهام ا چيتو ه ياز بودنم ناراحت ؟؟انگاريعوض شد نقدريچرا ا احسان

 گذشت ؟ يروزا به من چ نيا يدونيمن بذار تو م يخودت رو جا يالاقل لحظه ا خوب

رو خراب كنم؟احسان  يه چاحمقم كه با دست خودم هم نقدريمن ا يكن يفكر م گذشتيخوش م  يليبه من خ يكن يم فكر

 ...نداشتم اما بخدا همه بخاطر تو بود و بس ياروم يبفهم كه منم زندگ نويكنم ا يخواهش م

اما  ميكدوم كوچه ا دونستمينم قايدق....بغض رو پنهون كنم كوچه خلوت خلوت بود نيداشتم ا ياما سع ديلرز يم صدام

 :اه كنم به صورتش نگ تونستمينم ستادميزد ا يپرنده پر نم

و سعادت اون رو  يخوشبخت ديو اون برات ارزش داره با يرو دوست دار يكه واقعا كس يبخاطر تو بود چون معتقدم وقت اره

متعلق به تو باشه من فكر كردم اگر نباشم تو  دياون حق انتخاب نداره و فقط با يو فكر كن يخودخواه باش نهينه ا يهم بخوا

سخت تو رو به دست اوردم  يليخ يليمن سخت بود چون خ يبرا نيپس حتما ا يارد نايبه تفكر كردن  يبرا يشتريفرصت ب

من اماده اما  يحكم صادر كن خواديو هر طور كه دلت م يقضاوت كن يتونيحاال م...و خودم بادست خودم تو رو دور كردم

رو برا ت بسازه  يخوب يزندگ تونستيم انيو به نظرم ت...يتو خوشبخت باش خواستيكارو ردم چون دلم م نيباشه من ا ادتي

 ..صد برابر بهتر از من ديشا

 :تكون داد و رو به اسمون كرد و اهسته گفت  يسر

 .مونميكه بدون اون منم نم ريمنه وجودش رو ازم نگ يزندگ يتعمت تو نيبزرگتر نيا ايخدا

 :روگرفت  دستم

كنه؟تو رو خدا ناارحت نباش فقط بهم قول بده  يم يكار نيچن ياخه ك!!يبگم؟؟تو فرشته ا يعسل اخه من بهت چ....عسل اخ
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 ؟يتنهام نذار

چقدر هوا سرد  ميزد يفقط در سكوت قدم م ميگفتن نداشت يبرا يحرف گهيد ميبود دهيرو د گهيمدت كه همد نيبعد ا انگار

 :قطع شدن نداشت  اليبرف هم خ نيبود و ا

 تونهينم يزيچ نيچن هي دميفكر كردم فهم شتريب يولش باورم شد اما وقتا مارميب ي؟؟اون رو كه تو گفت هيچ يدونيم عسل

رو به هم  يهمه چ يقيطر هيو به  يمنو از سر راه بردار ينحو هيبه  يخوايداشته باشه بعدش با خودم گفتم البد تو م قتيحق

نداشتم خواستم چند بار  بيو غر بيعج الياز فكر و خ ريبه غ يروز من كار 59 نيا...راه بوده نيبه نظرت بهتر نيو ا يبزن

و  هياز سا هياما سراغت رو هم....گهيد يداشت يليخودت دال ينباشم حتما برا يتو خودت خواست يگفتم وقت يسراغت ول اميب

برام مناسب تره  نايقراره شك ندارم مامانم اومده باهات حرف زده و گفته ت نيفهمم ماجرا از ا يبعد حاال م.گرفتم يشهاب م

 رسته ؟د

 حتما برات بهتره ينطوريكردم ا يمنم قبول كردم چون فكر م اره

 تونهينم يزيچ نيچن هي دميفكر كردم فهم شتريب ياولش باورم شد اما وقت مارميب ي؟؟اون رو كه تو گفت هيچ يدونيم عسل

رو به هم  يهمه چ يقيطر هيبه  و يمنو از سر راه بردار ينحو هيبه  يخوايداشته باشه بعدش با خودم گفتم البد تو م قتيحق

نداشتم خواستم چند بار  بيو غر بيعج الياز فكر و خ ريبه غ يروز من كار 59 نيا...راه بوده نيبه نظرت بهتر نيو ا يبزن

و  هياز سا هياما سراغت رو هم....گهيد يداشت يليخودت دال ينباشم حتما برا يتو خودت خواست يگفتم وقت يسراغت ول اميب

برام مناسب تره  نايقراره شك ندارم مامانم اومده باهات حرف زده و گفته ت نيفهمم ماجرا از ا يبعد حاال م.گرفتم يشهاب م

 درسته ؟

 حتما برات بهتره ينطوريكردم ا يمنم قبول كردم چون فكر م اره

 يحوصله  دميواب نمكه البته معموال ج رهيگ يباهام تماس م نيار ديجد يعمو و خانواده اش رفتن خونه  باالخره

 ؟؟ ميچقدر از كالس ها عقب افتاد يدونيعسل م يوا....رو ندارم چكدومشونيه

 .ادهيفرصت جبران ز ستين مهم

 :گفت  يبه شوخ ميديما رس يخونه  كينزد
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 .مياي، دو روز حتما م يكي نيهم يطول بكشه ما ط اديز خوامينم ميتمومش كن ديبا ختهيبه هم نر يدوباره همه چ تا

 :ازش جدا بشم  ومدينم لمد

 .سر كالس اميمن از فردا م....وقته مواظب خودت باش ريد برو

 .سالم برسون يليبه فرهاد هم خ...برو باشه

 : ديبگم اما نتونستم انگار خودش هم فهم يزيچ خواستميداشتم م بيحس غر هي

 ؟يبگ يخواستيم يزيچ

 .رفت ادمياصال ...كن ولش

 .ها يشد مرموز

 :فت ام گر خنده

 .اليخ يب

 :به اتاق اومدم فرهاد دنبالم اومد  تا

 ....ها يخانم به نظر سر حال عسا

 :از كالس برگشتم مامان گفت  يوقت...شده و موضوع از چه قراره يچ گفتم

 .رهنمون تماس گرفت و واسه فردا شب قرار گذاشت خانم

 :شكده احسان گفت دان يمرتب باشه صبح تو ينشه و همه چ جاديا يبودم مشكل دواريام

 .مامان نياز ا امان

 شده ؟ يچ مگه

 هم باشه چون اون عروس بزرگه بايفر ديحتما با گهيم

 :خوشحال نبدم اما گفتم  چندان

 .نداره بابا ياون كه كار رينداره احسان سخت نگ ياشكال

 يوا...ارهيب خواستيرو م ليزرگان فاماز ب يكل يكه خوبه مامان واسه خواستگار نيحاال ا...گهيرو م نيباشه هم دهيند يك هر
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 .حرف نزن شهيسرت نم يزيگه تو از رسم و رسومات چ يزدم همه اش م يكه دو ساعت باهاش حرف م

 .ولش كن احسان اليخ يب

 .زن برادر شهاب همه كار ها رو روبراه كرد نيزن داداش دارن منم دارم بخدا ا همه

 .نكرده يكار بايفر نيبابا حاال ا يا

 گم ؟؟ب يچ

 :زنگ در و زدم فرهاد جواب داد  يوقت ظهر

 ؟ بله

 .كن باز

 .ارميجا نم به

 .گهيلوس نشو بابا منم د فرهاد

 .نشناختم خانم مزاحم نشن شرمنده

 رسم ها يباال خدمتت م اميخسته ام باز كن بابا ب فرهاد

 .اديداره واسه من خواستگار مبگه مگه  ستين يكي...خسته شده نيخر كار كدرم ا نيبدبخت شدم من از صبح ع چه

 .باز كن يزن يچقدر حرف م يوا يا

 خب التماس نكن حاال يليخ

 :باال دنبال فرهاد كردم  دمير يوقت

 سركار؟ يذاريمن رو م حاال

 .گم عسل خانم يبه احسان م من

 ؟يگيرو م يخود نزن چ يب حرف

 .يريگيپاچه م يريگيتو گاز م كه

 :ام گرفته بود  خنده
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 .اونوقت منم بلدم شهيت تو هم منوب مسخره

 :اومد  رونياز اتاق ب مامان

 .انيم 6 ريدوش بگ هيشد ها برو  4شده ؟ عسل ساعت  چتون

انگار به زور اورده  ومدياصال خوشم ن باياز فر.هم بودن اما به نظر احسان قشنگ تر بود هيشب يليو حسام و احسان خ سام

 .مورد نكنه يبودم دخالت ب دواريامسبزه بود فقط  يداشت كم يبودنش قد بلند

 :رهنمون گفت  خانم

كردم  ين فكر نم دهيكه معلومه احسان و عسل خانم قبال صحبت كردن و احسان هم قبال خدمت شما رس نطوريمهتاش ا ياقا

 .مونده باشه يباق يمبهم ينكته 

 :مقدمه گفت  يب بايمرتبه فر هيبه نظر جالب نبود  لحنش

 .دن يم تياهم يليدختر خ ي هيما به جهز يخانواده  ي البته

 :بزنه مامان هم گفت  يحرف نيچن هوينداشت كه  نيبه ا ياخه اصال موضوع ربط ميخورد جا

 ؟ ميمگه ما چند تا دختر دار...خانم اصال الزم به تذكر نبود نه

صحبت ها تموم شده بود چون  بايمنم لجم گرفته بود تقر يكردم ارومش كنم و يم يگرفته شد اما با نگاهم سع يكم احسان

 :ابراز وجود كنه  خواستيوس انگار م ديقاشق نشسته پر نيع بايدو طرف هم موافق بودن دوباره فر

 .ذارنيم نيعروس رو سنگ هيما معموال مهر ي خانواده

 :ساكت بمونم  نتونستم

 .كه من كامال باهاش مخالفم هيزيهمون چ نيا قايخانم دق بايفر

 :ك كرد ناز يچشم پشت

 .كمتر باشه ديتر با كيعروس كوچ يبرا عتايسكه بود البته طب 1800ام  هيداره ؟؟ من مهر يچرا ؟؟ مگه چه اشكال وا

 ؟ ميبذار متيكه ق ميفروش يو م ميخر يجنس م ميدار مگه

 : ديرهنمون پرس خانم
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 نظر شما چند تاست ؟ خوب

 شتريتا نه ب 110 تاينها

 اش باشه ؟ هيتا سكه مهر 110رهنمون فقط  يخانواده گن ؟؟ عروس  يم يچ وا؟؟مردم

 :گفت  بابا

 .مستحكم تر بوده ؟؟من با عسل موافقم يزندگ نيتضم نيسنگ ي هيمهر ايدن يكجا اخه

 :شروع به صحبت كرد  احسان

 .گنيمهتاش كامال درست م يبه نظرم اقا مامان

 .م بوده ديسه شنبه گذاشته شد كه ع ندهيا يهفته  يعقد واسه  قرار

 :احسان حرف دل من رو زد .نرفت رونياز خونه ب يراض اديخانم رهنمون ز اما

 .محضر باشه با حضور بزرگان دو طرف يتجمالت باشه عقد بهتره فقط تو اديز خواديما دلمون نم مامان

 احسان ؟حالت خوبه؟ يگيم يچ

 :منم گفت  مامان

 ؟؟ گنيم يپس مردم چ شهيكه نم ينطورياحسان ا اقا

 : فتمگ

 م؟يدار كاريبعدش هم اخه به حرف مردم چ...نهينظرمون ا ما

 :رفتن و مامان با من شروع به دعوا كرد  اون

 .انگار خل شد عسل...دهيكه ازت بع يزن يم ييحرفا هي يبه سرت اومده ؟؟ گاه يتو چ اخه

 .ميدوست دار ينطوريخوام مراسم ساده باشه خل شدم ؟؟خوب ما ا يچون م چرا

 .با زده به سرتبا برو

 :خودم گفتم  شيپ اديازش خوشش ن اديو احسان حق داره ز هيبيچه ادم عج بايكردم كه فر يفكر م نياتاق اومدم به ا به

 .ئلش كن بابا با؟يسراغ فر يفكر كردن هست ها چرا رفت يهم برا يا گهيد ؟موضوعاتيباز شروع كرد عسل
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 :گرفت كه تلفن زنگ خورد  يداشت خوابم م يكاريو از ب دميرو عوض كردم و دراز كش لباسم

 بله؟

 عسل ؟ يجواب داد ريد چقدر

 .خواب بودم ديببخش

 : ديخند

 وقته خوابه خانم؟ چه

 چه خبر؟...شد خوابم برد يچ دونمينم

 .كرد شهينم شيكار ينطورياخالقش ا ؟اونميناراحت نشد بايموقع فر يب يتو كه از حرفا زميعز عسل

 ...احسان ؟ فراموشش كن هيچه حرف نيبابا ا نه

 ؟يحلقه ست نه ؟ موافق ديخر يروز برا نيفكر كنم بهتر ميكالس ندار فردا

 .كنهينم يبارم فرق يطور كه راحت هر

 اماده باش خوبه ؟ 10دنبالت ساعت  اميصبح م فردا

 .اره

 ؟ چرا صدات به نظر ناراحته ؟ يروبراه عسل

 .احسان جان خوبم مطمئن باش نه

 .مواظب خودت باش نمتيب يصبح م پس

 :كرد  دارميب 9فرهاد  ميگذاشت ديبه مامان گفتم كه قرار خر شب

 .منم خواب موندم...نشه اشو رتيجان د عسل

 يليو خ ستادهيدر ا يجلو دميا ساختمون خارج شدم د ياومد وقت ريساعت تاخ مياحسان با ن.كرد و رفت يخداحافظ عيسر

 : ديرس يبه نظر م يعصب

 .شد ريد ديبخشعسل ب سالم
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 :كرد حفظ ظاهر كنه گفتم  يم يسع

 ؟ يهست ينطورياما چرا تو ا ستيمهم ن نه

 :زد  يعصب يلبخند

 .شميم ونهيك دارم د يوا اديما كه باهامون ب يموند خونه  شبيد ديخر ميقراره امروز بر ديفهم يوقت بايفر يچيه

 :ناراحت شدم اما گفتم  منم

 داره ؟ يبيجان اروم باش مگه چه ع احسان

 :شد  ادهيپ بايفر ميشد كينزد ياونطرف تر پارك كرده بود وقت يرو كم نيماش

 .عسل خانم سالم

 : دمشيبوس

 .نياريم فيكه با ما تشر نيلطف كرد يليخ

 :بود  يدنياحسان د ي افهيق

 .نيشد سوار ش ريخوب د يليخ

 :حق به جانب گفت  يبا حالت بايفر

 .بود نيخانم هم نظرشون هم نيريش نياجازه بدم تنها باش يطيشرا نيدر چن ونمتيكه خواهر نداره من نم احسان

 :دلم گفتم  يخانم همون مادر احسان بود تو نيرياز ش منظورش

 .كنه رينشده شروع شد خدا خودش به خ يچيبابا هنوز ه يا

 :ادامه داد  بايتكون داد و حركت كرد فر يسر احسان

 .اميبور شدم بكار داشتم اما مج يامروز كل من

 يسع دادياروم جوابش روم ايگفت  يم راهيبد و ب بايبه فر ايگفت كه مفهوم نبود احتماال داشت  يم ييها زيلب چ ريز احسان

 ميديزد تا به محل مورد نظر رس يحرف م نطوريهم باياما فر رميبگ دهيكردم حرفاش رو نشن يم

ساده و سبك  يحلقه  هيمن .شدم يگذاشت و كم كم داشتم كالفه م روش يراديو ا بيع هيرو كه انتخاب كردم  يزيهر چ.
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 :گفت  يخواستم اما اون م يم

 گن؟ يم يمردم چ....بابا ميما ابرو دار ؟يانتخاب كرد هيچ نيا وا

 :شد  ينزنم احسان عصبان يكردم كه حرف يخودم رو كنترل م يليخ

اخه ...بگن خوانيم يبابا بذار هر چ...مردم...مردم گهيم يه....ميكنانتخاب  يزيچ ميتونيكه ما نم ينطوريا ميبهتره برگرد پس

 .ميكنيم ينا نكه واسه مردم زندگ

 .گهيانتخاب كنم د يزيچ هي؟؟تا  يخوب پس من اومدم واسه چ احسان

 : كرديسكوت نم باياما احسان در مقابل فر اديب شيپ يناراحت خواستميشدم اما ساكت بودم چون نم يمنفجر م داشتم

 .مينكرد يكار چيو ما ه 2؟؟ االن ساعت  يتو بپسند دياخه مگه فقط با بايفر

 :برخورد  بهش

 .نيبكن خواديدلتون م يهر كار نيمسخره عام و خاص بش نيخواياگه م باشه

ر و دلخواه جنس مورد نظ بايفر يداد و اخر سذ با غر غر ها ينم يتياما احساناهم داديهمچنان نظر م بايفر ميبراه افتاد دوباره

 : ديپرس بايفر هويكه  رهياحسان به كدوم سمت م كردميپاهام د گرفته بود دقت نم ميكرد دايهر دومون رو پ

 ؟يرسونيعسل رو نم مگه

 .چون با عسل كار دارم رسونميشما رو م رينخ

 .نيصبح تا حاال كه با هم هست ؟؟ازيساعت دل بكن 2 يتونيوا؟نم

 ...اجازه نداشت برگرده خونه گهيشما د يخونه  ومديام مكه س ينرفته وقت ادميهنوز  من

 :گفت  هيكنم كه با كنا يشدم تا ازش خداحافظ ادهيپ ميديرس باالخره

 .يچجور دونميبه خرج داد اونم م قهيمورد سل كيفقط در  تو

 .اج انتخاب كردهازدو يبا عجله و بدون فكر تو رو برا يلياحسان خ كنميهر چند كه فكر م...در انتخاب احسان فقط

 :بگم احسان جواب داد  يزيشد ؟؟تا خواستم چ ياما مگه م ادين شيپ يثيمالحظه كنم تا حرف و حد خواستميم يه

فقط داره احترامت رو نگه  دهياگه جوابت رو نم يحرف بزن ينطوريبا عسل ا يبار اخر بود كه بهت گفتم حق ندار نيا
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 .بايتمومش كن فر...دارهيم

 :اعصابم خورد بود چشمام رو بستم باالفاصله بعد از حركت احسان گفت .زد و وارد ساختمون شد يدپوزخن هي فقط

 ...من ، عسل

 : دميرو بر حرفش

 .خسته ام...كنم منو برسون خونه يخواهش م...ميدر موردش صحبت كن خوامينم احسان

ازم  يشد و چرا تو با ناراحت ينطوريفكرم كه چرا ا ياونقوت تا شب همه اش تو...يفرستم بر ينمي نطورياما من تو رو ا...باشه

 .خونه يرفت يجدا شد

 :زدم  يلبخند زورك هينداشتم اما  يخوب حال

 .نيراحت باشه من فقط خسته ام هم التيخ

 :رو رسوند  من

 برو خونه استراحت كن يهم خسته شد تو

 يحرصم رو در م بايرفتار فر دميبا مامان دراز كش يپرسكردم و اومدم خونه و بعد از احوال يفكر فرو رفته بود خداحافظ به

 :خودم گفتم  شيحس رو داشتم نكنه ازدواج من با احسان اشتباه باشه بعد پ نيلحظه ا هياورد 

 .يگيم يچ يفهم يو نم ي؟؟ تو االن ناراحت يبازم مزخرف گفت عسل

دم اگه باهاش حرف نزنم بهتره چون ممكن بود احسان رو هم ندادم فكر كر ياتاق موندم و جواب تلفن ها يشب تو تا

 :اخر شب فرهاد ناراحت به اتاقم اومد  خواستميرو نم نيبزنم وازم ناراحت بشه و من اصال ا يحرف

 نشده حرفتون شده ؟؟ يچيه ؟؟هنوزيديچرا جوابش رو نم ديشده ؟؟االن احسان به من زنگ زد و پرس يچ عسل

 .صحبت با احسان رو ندارم يابر يجالب طيفرهاد فقط االن شرا نه

 .مامان حلقه ها رو نشونم داد مبارك باشه يشده ؟؟راست يمگه چ زميعز چرا

 .ارهيلج من رو در م...ختياعصاب دوتامون رو به هم ر بايفر نيكه ا يوا.نه فرهاد جان من با احسان حرفم نشده.ممنون

 كرده؟؟ كاريچ وا؟؟مگه
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 :كرد منو اروم كنه  يشده سع يدادم كه چ حيواسش توض كردميرو جمع م لميكه داشتم وسا نطوريهم

 يريحاال هم بهتره با احسان تماس بگ...اونم ناراحت شده يجان خوب مگه احسان مقصر بوده ؟؟تو خودت كه گفت عسل

 .نگرانت بود

 :جواب داد  يگذشته بود شماره رو گرفتم فور 12رفت به ساعت نگاهكردم از  رونياتاق ب از

 ؟يخوب

حالم خوب نبود نخواستم تو رو هم ناراحت كنم در هر  ادياگه جواب رو ندادم ز خامياحسان جان ازت معذرت م...خبم اره

 ؟ هيك يصدا نيا يراست.. ديحال ببخش

 .نيرو ناراحت كرد بايچرا فر گهيم..كنهيمامانم داره طبق معمول با من دعوا م...اليخ يب

 ؟؟يچ يعني

 .كنهياونو م يطرفدار شهيمامان هم كه هم نيا.كنه تيب بلده از همه شكاخو بايفر نيا نكهيا يعني

 :و گفت  ديكش يسكوت كردم اه فقط

 .كننيشن و تمومش م يباالره خودشون خسته م شهيم درست

 احسان؟

 بله

 نه ؟ ستين يراض مامان

خراب بشه  يهمه چ گهيبار د هي خوامينمشدم  چارهيبار با طناب مامان افتادم تو چاه و ب هي ستيداره؟برام مهم ن يتياهم چه

 .يكه تو مال من نهيا گن؟؟مهميم يچ گرانيداره؟؟كه د يتيمونده جه اهم يباق گهيروز د 5عسل فقط  ؟يفهميم

 .شهيته دلم قرض م ييجورا هي كنهي؟؟ حرفات دل گرمم م هيچ يدونيم احسان

 : ديخند

 .ريكن و راحت برو بخواب و شب بخرو فراموس  يهمه چ يامروز خسته شد يخوب خانوم يليخ

وسط  نيروز قبل اومده بودن كمك مامان ا هي ييمحضر باشه و بعد اون هم جمع بشن منزل ما خاله و زندا يبود عقد تو قرار
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 ...كردم فراموشش كنم اما يم يبود كه سع باياونم فكر بودن فر داديمنو عذاب م زيچ هيفقط 

خانم و مامان من  نيريشد حس كرد كه ش يكامال م يول ديرس يمرتب م زير همه چبه نظ ميمحضر بود يهمه تو 5 ساعت

و بعدش  ديطول نكش اديانگار فقط حسام و فرهاد بودن كه واقعا خوشحال بودن مراسم ز ونيم نيدر ا ستنين يچندان راض

 .انيو شهاب هم قرار بود ب هيهمه به طرف منزل ما حركت كردن سا

وقت ها با  يليبود اخه خ زيهمه چ هيايما گو نيبود اون لحظه سكوت ب كياحسان هم با من شر ونمديداشتم كه م يخوب حس

 .حق مطلب رو اداكرد شهيجمالت نم. واژه ها  انيب

 :گفتن  يو به احسان م ذاشتنيسر به سرم م يو ه دنيهم رس ليخونه سامان و سه مياومد يوقت

 ...عسل ها نيكنه ا يادم تعجب م ؟؟واقعايايعسل كنار ببا  يشما چطور تونست دونميخان من نم احسان

 : ديسر رس فرهاد

 ؟ نياوردن شروع كرد ريخواهر منو تنها گ دوباره

داشت منو  بايو در واقع مجلس مارو گرم كردن از اول تاخر فقط فر دنيعالمه سر و صدا از راه رس هيو شهاب با  هيسا

 :كنارم نشست  هيسا.دييپايم

 .مباركه يليجان خ عسل

 :بشنوه گفت  هيكه سا يطور شهاب

 .يخند يكه م هيجون بخند كه شب اخر احسان

 :كرد  يچشم غره ا هيسا

 خونه نه؟؟ ميريخان ما باالخره م شهاب

 : دميخند

 .بود ها ديتهد كي نيشهاب ا اقا

 :رو به احسان كرد  شهاب

 .ليتعط انيب يازاد گهيد يعنينمونه اش  نميا
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 : دميبود اهسته پرس ياحسان توجهم رو جلب كرد دختر قشنگشام دختر عمو  سر

 ؟ هياسم اون دختر عموت چ احسان

 ؟يگيرو م كدومشون

 .دهيپوش يصورت يكه كت و دامن يهمون

 چطور مگه؟.رهيگيخودش رو نم يبق تيع هيخوب يليما فرق داره دختر خ ليفام يبا همه.الستياون ل اهان

 گفتم چند سالشه ؟ ينطوريهم يچيه

 .سال 20و سال خودت فكر كنم  همسن

 بايبعد فر يقياحسان هنوز نشسته بودن و دقا يرفتن اماده شدن اما خناواده  يبود كه كم كم مهمونا برا 12حدود  ساعت

 :گفت 

 .وقته ريد ميسام بهتره بر گهيد خوب

 :حسام اروم گفت  يخانم و حسام هم بلند شدن موقع خداحافظ نيريش

 .گميم كيازم تبرب زيداداش عز زن

 .ممنون

 :به احسان گفت  بايفر

 .گهيباش د ؟؟زوديايتو چرا نم پس

 .اميمن م ميبر شما

 :كرد  ناياحسان رو به مامان ا.كردن و رفتن يخداحافظ اونا

 .ممنونم يليبود ازتون خ يعال يدرد نكن جدا همه چ دستتون

 مينكرد يبابا پسرم ما كه كار يا

 :همه در اومد  يكرد گتش رو در اورد و مشغول كمك كردن شد كه صدا يت جمع و جور مطرف فرهاد رفت كه داش به

 بابا ؟؟ يكنيكار م ياقا احسان چ...ا
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 : ديخند

 .نيخسته شد نيديچند روز شما زحمت كش نيبابا ا يا

 :زد پشتش  فرهاد

 .وقت هست احسان خان شهيكار كردن هم واسه

نگاه انداختم  رونياز پنجره به ب دميپوش يو لباسم رو عوض كردم و بلوز و شلوار راحتقبول نكرد منم به اتاقم اومدم  خالصه

 :لب زمزمه كردم  ريشعر فروغ افتادم و ز نيا اديبه  ارياخت يب ديبار يم يبرف قشنگ

 شده نيتو رنگ يايشب از رو يا

 شده نياز عطر تو ام سنگ نهيس

 شيچشم من گسترده خو يبرو يا

 شياندوه ببخشنده از  ميشاد

 :شعر رو خوند  ياحسان ادامه  يكمال تعجب صدا در

 جسم خاك ديكه شو يباران همچو

 ها كرده پاك يز الودگ ميهست

 :كردم  نگاهش

 ؟؟.خونمياصال نم نيبخاطر هم اديفروغ خوشم نم يگفت من از شعر ها يبود كه م يك

 : ديخند

 .گفتم ياعتراف كنم دروغ م دياما با...اون موقع الزم بود خوب

 دم؟؟يكه من نفهم ياومد يك يراست...بدجنس يا

 حواست كجا بود؟؟ ستيزدم خانم اما معلوم ن در

 و كجا بود؟ يك شيجواسم پ يدونينم يبگ يخوايم

 :انداخت  زيام طنتيش ينگاه



 

 

ابخانه نودهشتياكت                                  فصل بهارزهره  –خالي دستانت جاي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١٠

 شما بودم ؟؟ يباشم من عامل حواس پرت دواريام تونميم يعني

 :و گفت  ستاديكردم مقابلم ا سكوت

 مال منه ؟ گهيفرشته د نيا يعني

 ....نهيتا اشكهام رو نب نييجهت بغضم گرفت و سرم رو انداختم پا يچرا ب دونمينم

 ؟؟؟يواسه چ هي؟؟ گر عسل

 :كرد  يدستش اشكهام رو كنار زد و اخم يكيدستش گرفت و با اون  يام رو تو چونه

 .ها نمتيبب ينطوريخواماينم

 خوب؟ ميدنبالت با هم بر اميبرم صبح منتظرم باش م ديبا گهيخوب من د يليخ....اشك هات رو ندارم دنيطاقت د من

 باشه

 :و گفت  ديرو بوس ميشونيبار پ نياول يبرا

 .ريبخ شب

نشسته بودم شروع به نوشتن كردم و  نطوريبرد هم يخوابم نم.موندم رهيبه در خ يرفت و من چند لحظه ا رونياتاق ب از

 ...تا حاال نگفتم يكلمه و جمله ا چيو انگار ه اديبگم زبونم بند م يزيچ ديكه با يوت مخاطب احسان بود اخه من معموال

 ...كنم يشم و فقط نگاه م يم جيادم گنگ و گ هي نيع

حرف  تونميبا نوشتن بهتر م گهيد مينجوريرو دادم به دست قلم اما منم ا ارميحرف زدن اخت يبجا ياگر بفهم يبخند ديشا

 شده مگه خدا زبون رو ازش گرفته ؟؟ وونهيختره دد نيا يبگ ديبزنم سا

ها رو  زيچ يليو خ زهيهمه چ يايكنم سكوت گو يفكر م شهيهم نكهيكنم بخاطر ا يحرف بزنم سكوت م دين هر وقت با اما

 .برهيم نيرو از ب زهايچ يبعض يبا كلمات ارزشش رو كم كرد چون به نظرم كلمات ارزش واقع دينبا

شب  ميمال هم شد شهيهم يكه ما برا ي؟؟شب هيچ يدونياخه م اديبه حساب م ميشب زندگ نيب بهتربگم امش ديبا زميعز

خوب نشده  يزايچ يليو شهاب باعث اتفاق افتادن خ هيمدت كه گذشت و هنوز سا تيا يدونياخه تو كه نم ستين يتيكم اهم

 گذشت ؟؟ يتو به من چ يبودن ب
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 ....و بس نيهم دميديفقط تو رو م ذاشتميهم م يومد اخه هر وقت كه چشم روا يبگم كه شب ها خواب به چشمم نم يچطور

 تو يبرا

 

 چهاردهم فصل

 ديكرد انگار خورش يفرق م شهياونروز برام با هم دميزنگ ساعت از خواب پر يبه صدا اديم ادميخوابم برد اما  يك دمينفهم

 .روز خدا بود نيبه نظرم قشنگ تر دياز غرب باال اومده بود شا

 :به موقع اومد  احسان

 كه نكردم ؟ ريد ريبه سالم صبح بخ به

 .هم به موقع بود يليخ رينخ

 :شدم  سوار

 خبر؟ چه

 .مامان واسه فردا شب دعوتت كرده نكهيا خبر

 هم هست نه ؟ بايفر حتما

 .كنهيم يچه فكر دونميما نم ينه خو اديتنها ب قهيدق هي چارهيسام ب نيا ذارهيادم منو از برادرم هم دور كرده نم نيا...اره...اه

 .گهيد هينطوريكن خوب اونم ا ولش

 ديگفتن و شهاب هم كل كيشروع كردن به تبر ميديما رس يبودن كه وقت دهيبر و بچه ها ماجرا رو از كجا فهم دونمينم من

 :كرده بود 

 كو؟ ينيريخان پس ش احسان

 .شامهم  يرو خورد شينيريچون هم ش يتو حق اعتراض ندار شهاب

 :وارد كالس شد  يلحظه استاد شبستر نيخنده و هم ريها زدن ز بچه

 .چه خبره؟؟صداتون ساختمون رو برداشته جايا
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 :خاص خودش گفت  يبا لودگ شهاب

 دادن؟؟ ينيريزن گرفتن بدون ش نيديد ايدن ياستاد كجا اخه

 : ديخند

 زن گرفته؟؟ يمگه ك حاال

 .رهنمون

 :رو برداشت  نكشيع

 .گم پسرم يم كيتبر ؟؟يجد

 .استاد ممنون

 م؟؟يشناسيعروس خانم روما م نيا نميبب

 :احسان جواب داد  يبه جا شهاب

 .خانم مهتاش هستن بله

 :جا خورد  چاريب

 .نيكالس ها با هم مشكل داشت يهمه  يتو شهينفر هم 2شما  اديم ادميشه چطور ممكنه ؟؟ تا اونجا كه  ينم باورم

 :از بچه ها گفت  يكي

 .به خدا ميما خودمون هم تعجب كرد استاد

 : ديخند

 .گم بچه ها يم كيهر حال تبر در

 :زد و اهسته گفت  يچشمك هيسا

 روبراهه عسل؟؟ زيچ همه

 .خوبه زيرو شكر بله همه چ خدا

 يكشوند صبح رفته بودم و برا نييزنگ در من رو پا يصدا اديشنبه بعد از ظهر حاضر شدم و منتظر موندم تا احسان ب پنج
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 .ظرف هيعطر خوشبو با  هي گهياول الزم بود د يدفعه  يبودم باالخره برا دهيخر يمناسب ي هيخانم هد نيريش

 :زد  ياحسان تنگ شده بود لبخند يدلم برا چقدر

 .يخانوم سالم

 ؟يخوب سالم

 .تو داشته باشه و خوب نباشه نيع نينازن هيشه ادم  يمگه م يزن يم يحرف چه

 :شدم  سوار

 ؟خبر؟ چه

 .هوات رو كرده بود عسل خانم يدلم بدجور نكهيتازه ا خبر

 .نطوريهم منم

 :كم اضطراب داشتم  هي

 .ترسم يم كميها اما  يبهم نخند احسان

 ؟؟ياز چ وا

 .كم سخته هيمسخره باشه اما رو برو شدن با مامانت  ديشا

 : ديخند

 .خود نگران نباش يمرتبه ب يراحت همه چ التيخ ستيهم ن اينطورينه ا....ها يغول ساخت هيتو از مامانم  دختر

 :و ساكت نشستم احسان گفت  دميكش يقيعم نفس

 .....ها ينبود ينطوريقبال ا ؟؟تويكم حرف شد يليخ يدقت كرد چيه

 :اضافه كرد  يبع شوخ بعد

از دست تو  ليكه اوا ياو ياشتباهم رو، رو كن عيبشه و سر يطور هي يمنتظر بود يمونديشما اصال در مقابل من ساكت نم مثال

 .و بس دونهيخوردم فقط خدا م يم يچه حرص

 .سر به تنت نباشه خواستياحسان دلم م....نطوريهم منم
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 ميمشكل داشت گهيهمه با هم د نيها شده بودم خودمم تعجب كرده بودم ما كه ا وونهيد نيا نيشد ؟؟من كه ع يچ هوي يجد

 ؟؟....چميبدون تو ه دميبه خودم اومدم فهم يمرتبه وقت هيچطور 

 بگم؟؟ يبابا چ يا.....يناشناس و محبوب من روز ي سندهيكرد نو يفكرش رو م يك

 :نگاهش كردم  ميديرس

 احسان؟؟

 ؟؟يترس يم ياخه از چ زميعز

 يجد يليبود البته خ ستادهيدر ا يخانم جلو نيريبود ش ناياحسان ا يخونه  5طبقه  مينداشتم وارد ساختمون شد يخوب حس

: 

 .خانم نيريش سالم

 !يخوش اومد سالم

 :جعبه ها رو به طرفش گرفتم  ميبود وارد كه شد سرد

 .ندشاتم ييشما اشنا ي قهياخه به سل ديببخش ديبا ومدينداره اگر خوشتون ن يقابل

 :كنم احسان گفت  رشيچطور تعب دمينگاهم كرد نفهم يحالت خاص با

 .لباست رو عوض كن ايجان ب عسل

اوم اوه  رونيب يياز اتاق روبرو بايبعد فر يولحظات ميداد به اتاقش رفتم و مانتوم رو در اوردم و با هم به سالن رفتنجاتم  انگار

 : ديخانم پرس نيريبعد از ش ميكرد يبا هم احوالپرس يمعمول يلياوه اول مكافات بود خ

 ؟؟ عسل اورده؟؟ هيجعبه ها چ نيا

 .بله

 :و گفت زد و جعبه رو باز كرد  يپوزخند هي

 .عسل يندار يخوب ي قهيسل اصال

 :شد  يعصبان احسان
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 .گهيبس كن د باي؟؟فريشروع كرد بازم

 :گفت  بايهم سكوت كردم فر باز

 .نكن احسان يخود طرف دار يهم ب تو

 .كنم ادامه نده يخواهش م: بهش گفتم  اهسته

 :حق به جانب گفت  يخانم با حالت نيريبعد ش يكم

 .اصال درست نبوده باين روزت با فردر ضمن رفتار او عسل

 كردم ؟؟ كارياما مگه من چ ديبخش

 .ديخر نيبود كه رفته بود يروز منظورم

 .انجام داده باشم يكنم كار بد يفكر نم من

 .اصال درست نبوده بايدر ضمن رفتار اون روزت با فر عسل

 كردم ؟؟ كارياما مگه من چ ديبخش

 .ديخر نيبود كه رفته بود يروز منظورم

 .انجام داده باشم يكنم كار بد يفكر نم من

 ؟ ديكن يم ينطورياونوقت شما ا ديحالش با شما اومده خر نيبا ا بايفر....جالبه

 ....هامون با هم تفاوت داره قهيشه ما سل يشه معلومه خوب ناراحت م ياز ادم حق انتخاب سلب م يوقت خوب

 :جواب داد  بايفر

 !ن؟يديجواب م يچجور نيبب...ف كنمباش خواستم به شماها لط منو

 :بعد بلند شدم  قهياز من نداشت چند دق يخورد احسان هم دست كم يخونم رو م خون

 .برم ديمن با گهيد خوب

 كجا؟؟:با تعجب نگاهم كرد  احسان

 .مزاحم شدم يبه حد كاف ممنون
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 :دنبالم اومد  هيگر رينمونده بود بزنم ز يزياتاق احسان اومدم چ به

 ؟؟يريجا مك عسل

 :گفت  دميمانتوم رو پوش عينگفتم فقط سر يچيه

 .رسونمت يصبر كن م باشه

 .تنها باشم خواديدلم م...خوامينم

 : دميدم در حسام رو د اديكردم و اجازه ندادم احسان ب هيكوتاه با بق يخداحافظ هي

 عجله؟؟ نيبه سالم عسل خانم كجا با ا به

 ن؟؟يخوب سالم

 ن كو؟شده عسل ؟؟ احسا يزيچ

 .باالست احسان

 ؟؟يشام نموند يبرا چرا

 .شدم ييرايپذ يحساب ممنون

 گفتن ؟ يزيحرفت شده چ بايفر ايالبد با مامان ....بابا يا

 :زدم  يزورك يلبخند

 .ريسخت نگ...ستين مهم

 ...يچيه گهيكه د بايمخصوصا فر...ستيكه بار اولشون ن نيا

 .برم خداحافظ ديمن با...اليخ يب

 .يببخش ديبد شد با يليخ ينطوريا....شرمنده رو خدا تو

 .ستيكه مهم ن گفتم

راه گلوم رو بسته بود فقط اروم اروم داشتم اشك  ينينبود بغض سنگ يكس چيشده بود به طرف خونه اومدم ه كيتار هوا

 :نوشتم  يو م ختميريم
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كردم كه باهام  كاريخانم اخه مگه من چ نيرياز ش نميا باياون از فر....بود احسان يپات يقاط يشد ؟همه چ ينطوريچرا ا امروز

 كنن؟؟ يم ينطوريا

 ....ستمين يكم طاقت ادم

 ....ستميدارم از سنگ كه ن يخاص تيظرف اما

 كنن؟؟ يم نايكنه كه ا يرفتار م ينطوريا يك اخه

 .دلم گرفت يليامروز خ....دهيتونه انجام م يم يهر كار ستيلحظه به احسان هم سرد شدم البته اون كه مقصر ن هي االن

بود تا  نجايا يكيكاش  يا...خودم يكس رو ندارم حت چيه يحال و حوصله ...خسته ام يلياالن هم خ ختميبهم ر يبدجور

 .....يليخ يليخ يليخ.....تنهام يليكنم خ يزدم حس م يباهاش حرف م

 .كشه يه داره و چقدر طول مادام يرفتارا تا ك نيا دونستميشده بود نم نيكوه سنگ كي يبه اندازه  سرم

با خانواده من رو انتخاب كرده  ياحسان بخاطر لجباز يجد يخودم گفتم نكنه جد شيپ ومديجور واجور به سراغ م يفكرا

 .هستم چهيباز هينكنه االن فقط من 

 :زدم  بيبر تنم انداخت و اعصابم رو خراب تر از قبل كرد بعد به خودم نه يافكار لرز نيا

 شده؟؟ يچ ؟؟مگهيدينشده انقدر نا ام يچيه ؟؟هنوزيعسل؟؟ خل شد يگ يم يچ

 كردمينجاتم داد فكرش رو م هيشدم باالخره سا يكرد كم كم داشتم منفجر م يسرد خونه اوضاعم رو خراب تر م سكوت

 : اديب

 .يچه عجب؟؟خوب شد اومد سالم

 ؟؟يشد ينطوري؟؟ چرا ا هيا افهيو ق ختيچه ر نيا

 .نيبش ايفعال ب خوبم

 :و اومدم كنارش  ختمير يچا براش

 شهاب چطوره ؟؟ ؟؟يخوب

 نه؟؟ يستيرو براه ن ادياما انگار تو ز....ممنون
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 .اليخ يكن ب ولس

 !!گهيشده د يطور هي ال؟؟حتمايخ يب يچ يعني

 .كنم اشتباه كردم يكم كم دارم فكر م هيخانم واسم اعصاب نذاشتن سا نيريو ش بايفر نيا

 :كرد  ياخم

 ؟؟يچ يعنياشتباه كردم ....نگو مزخرف

 .فكر كنم ينطوريشن ا يخودشون باعث م خوب

 .يخند يبه حرفات م يبش داريفردا صبح كه ب يگ يچرت و پرت م يدرا ستياالن حالت خوب ن تو

 .يگيطور باشه كه م نيكنه هم خدا

 :ساعت نگاه كرد  به

 .نمتيبب قهيو چند دق اميگفتم ب داشت منم يكار هياطراف  نياخه ا.برسه ديشهاب با گهيد االن

 :زنگ در بلند شد  يصدا

 .من رفتم خودشه

 .كه زشته ينطوريباال ا اديبگو ب خوب

 .ميبر ديبا ميدعوت نايشب خونه مامانش ا ممنون

 :دمشيبوس

 .خوش بگذره...سالمت  به

از  دميراغ رو خاموش كردم و دراز كشچ رونيب اميحوصله نداشتم از اتاق ب.بودن ييوقت اومدن اخه خونه دا ريد نايا مامان

 .خوابم برد يك دمينفهم....تماس گرفته بود كه البته جواب نداده بودم ياومده بودم احسان چند بار يوقت

 :گرفت باالخره مجبور شدم جواب بدم  ياحسان مدام تماس م ومدمين رونيبود تا ظهر از خونه ب جمعه

 بله؟

 شم؟؟ ينگران م يگيم؟؟نيديمعلومه چرا جواب نم...سالم
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 :اروم بود گفتم  لحنش

 .نداشتم حوصله

 : ديازم رنج انگار

 .نمتيبب خواميجان م عسل

 .حال و حوصله اش رو ندارم امروز

 نم؟؟؟يحق ندارم زنم رو بب ؟؟منيچ يعني

 .ستياما امروز وقتش ن...نگفتم نويا من

 .خوام يازت معذرت م شبيد بخاطر

 :پوزخند زدم  هي ارياخت يب

 ؟؟يندار يكار

 :شد و لحنش سرد و خشك  يعصبان

 .كشهيچقدر طول م دونمينم تيرم مامور يبهت بگم امروز بعد از ظهر م خواستم

 كجا؟

 .خوزستان

 : اوردميخودم ن يبه رو يكرد ول يام م وونهيداشت د نمشيبيچند وقت نم نكهيا فكر

 .خداحافظ....سالمت  به

 : اوردميخودم ن يبه رو يكرد ول يام م وونهيداشت د نمشيبيچند وقت نم نكهيا فكر

 .خداحافظ....سالمت  به

 : ديشم حاضر شدم فرهاد پرس يم وونهياگه خونه بمونم د دمينرفتم بعد از ظهر د رونيناهار هم ب يشده بودم برا كالفه

 ؟؟يريكجا م عسل

 .دونمينم
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 دنبالت؟ اديم احسان

 .تيرفته مامور نه

 .ينگفته بود ؟؟يجد

 .دونستميدمم نمخو چون

باالخره  دميديزدم و انگار اصال اطرافم رو نم يقدم م ابونيخ يهدف تو يو ب رونينزد منم اومدم ب يحرف يكرد ول تعجب

 :تماس گرفت  يشب فرهاد با نگران 5/9ساعت 

 ؟ييكجا عسل

 ساعت چنده؟؟ مگه

9/5 

 :خوردم  جا

 .اميم دارم

 نكهيسوال كردم و بعد از ا يخانوم هيهستم چون برام اشنا نبود از  ابونيخ كدوم دونستمينم قايكردم دق ياطراف نگاه به

 .نگاهم كرد و رفت يجواب داد با حالت بد

 :ساعت بعد خونه بودم مامانم نگرانم شده بود  مين

 .ياما اونجا هم نبود ميباهاش تماس گرفت هيسا شيپ يالبد رفت مي؟؟گفتيزنگ بزن هيالاقل  يگينم اخه

بعد  يكم.احسان رو داشت يدلم هوا ينشده بدجور يچياتاقم و چشمام رو بستم سردم بود هنوز ه ياومدم تو جواب بدون

 :تلفن زنگ خورد شماره نااشنا بود 

 بله؟

 .حسام هستم سالم

 .عجب ؟چهيخوب سالم

 چه خبر؟...بابا يا...كنم يم خواهش
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 : دميكش ياه

 .ستين يخبر

نكرد فقط موقع رفتن به  يكدوم از ما خداحافظ چيبا ه يبود حت يداغون و عصب يليرفت خ يامروز كه احسان داشت م عسل

 :من گفت 

االن هم با تو ....باهات حرفش شده نايقي دميفهم....داشت براش انجام بده ياگر كار ريبا عسل تماس بگ يهر از گاه حسام

 ....نداره يفيحرف زدم مطمئن شدم چون تو هم حالت تعر

 .ستين يچاره ا.مجبورم يعني....اميباهاش كنار م ستين يمهم زيچ

 :سكوت كرد و بعد گفت  يلحظه ا چند

ازت خواهش ....ناراحت شده بود يلياحسان هم خ.بشه نطوريخونه ما ا يايبار اول م يوقت خواستياصال دلم نم....بد شد يليخ

 .سياحسان ننو يرو به پا بايمامان و فر يكنم كارها يم

 .يدر به فكر برادرت هستخوبه كه انق چقدر

 : ديخند

اگر حاال به  كنميكنه اما فكر م  يم تمياذ شهيهم بايكه فر ياحسان رو دوست دارم طور يليخ يليباورت نشه اما من خ ديشا

 ....يا گهيكس د چيمن بوده نه ه شرفتيو درسم رو خوندم فقط و فقط احسان باعث پ دميرس ييجا

 ....باشه يبكنم تا اون راض يهر كار خواديو دلم م دونميم نشويخودم رو مد شهيهم نيهم بخاطر

 نيبه هم نينطوريزن داداش ها هم يكدرم كه همه  يما شد فكر م يوارد خانواده  بايسام ازدواج كرد و فر يوقت هيچ يدونيم

 .يفرق دار بايبا فر يليخ دميفهم دمتيكرد و د يم فياحسان ازت تعر ياما وقت يبد

 :سرش بذارم سر به  خواستم

 بدترم ؟؟ يليخ يعني

 ....اخسان از شما كامال درست و به جا بوده يها فيكه تعر دميرس جهينت نياالن به ا....اصال نه

 .ينظر رو نداشته باش نيا گهيقضاوت زود باشه ممنه بعدا د يحاال برا دياما شا يدار لطف
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من حساب كن فكر كن من  يرو يداشت ياز روز كار يساعتدر هر حال تماس گرفتم بگن هر وقت در هر ....دونم يم ديبع

 .انجام بدم يشم اگر بتونم كار يخوشحال م....برادرتم

 .كنه يشما ادم رو دلگرم م يخانواده  يادم متفاوت تو هيوجود ....ممنون

 .برخوردشون اصال خوب نبوده...يدار حق

 .رفتار ها عادت كنم نيمجبورم به ا ديشه كرد شا يم چه

 .شه ينباش باالخره درست م دينا ام قدرنيا

اما ازش  رهيمنتظر بودم هر لحظه تماس بگ....كنهيكار م يو به فكر فرو رفتم كه االن احسان كجاست و چ ميكرد يخداحافظ

باهاش حرف بزنم و درد و دل كنم و طبق معمول قلم و كاغذ رو  ينبود حاال كه خودش نبود مجبور بودم به طور مجاز يخبر

 :داشتم بر

 از من بخوان مرا

 شوم ينقل م يهمچون افسانه ا كه

 زميريدر خود فرو م و

 .دمتيد يقبل رفتنت م االاقلياالن كنارت بودم و  خواستيچقدر دلم برات تنگ شده چقدر دلم م زميعز اخ

 ...تموم بشه خواديكه نم يزمستون لعنت نيا نيروحه درست ع يسرد و ب زيتو همه چ يكنم چقدر ب يم حس

 ....زنگ تلفن تو از جا بپرم يكه االن به صدا خواستيدلم م چقدر

 .....من رو داشته باشه يهوا يحسام زنگ زده بود باهام صحبت كرد و گفت كه موقع رفتن بهش سفارش كرد االن

 ....يبه فكر من شهيتو هم زميعز ممنون

 ....زدم يها پرسه م ابونيخ يهدف داشتم تو يدلم هواتو كرده بود و ب ياز ظهر بدجور بعد

انتظار رو  نيا خواميملتمسانه م...من انتظاره يواژه برا نياخ كه تلخ تر...يگرد يبر م يك قايدق دونستميكاش الاقل م يا

 ....يكوتاه كن

 ....احسان ستمين يچيكه بدون تو ه يديفهم يكاش م يا....كنم يم ينشده دارم قاط يچيه هنوز
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 يانتظار بدجور نيا....زميعز يدونستيرو م نايكاش ا يا....كنه يم دايجود حضور توست كه معنا پمن فقط و فقط با و وجود

 .كشنده ست

 .عسل

هر ....داشتم ينگهشون م يچ يبرا دونميگذاشتم اصال نم يحافظ م وانيكتاب د ينوشتم ال ياحسان م يرو كه برا يچ هر

 نظورياون زنگ نزد و نزد و هم ينگرانش بودم ول.حضورش يه اندازه كرد البته نه ب ياحسان ارومم م ايباشه نوشتن بر يچ

 .....دستم بود خوابم برد يكه گوش

هر ....داشتم ينگهشون م يچ يبرا دونميگذاشتم اصال نم يحافظ م وانيكتاب د ينوشتم ال ياحسان م يرو كه برا يچ هر

 نظورياون زنگ نزد و نزد و هم ينگرانش بودم ول.حضورش يكرد البته نه به اندازه  ياحسان ارومم م ايباشه نوشتن بر يچ

 .....دستم بود خوابم برد يكه گوش

فقط  خواستمينداشت م يشد شهاب هم ازش خبر يكم سرم گرم م هيبازم  ينجوريرفتم اما ا يكاش كالس نداشتم و نم يا

و شهاب نگاهم كردن خواستم  هيبود سا يبد طيكه چه شرا يوا دميرو د نايقبول نكردم در راه برگشت ت يبرم خونه شون ول

 :نشد  يول دمشيوانمود كنم كه ند

 .عسل خانم يكرد ريد چقدر

 ؟؟ نيداشت يكار

 .حرفا مونده كه نگفتم يليخ...اره

 .كار دارم يليخ من

 .يو بعد بر يبه حرفام گوش بد ديبا

 :كردم  هيبه سا رو

 .فعال خداحافظ پس

 ؟يبود كه داد يهمون قول نيا

 !!داده باشم  يقول ادينم مادي
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 .دم يبتونم برات انجام م يهر كار يگفت يكه م يمنو سر كار گذاشته بود يپس الك....جالبه...ا

 چون احسان تو رو انتخاب نكرد من مقصرم؟؟ يبگ يخواينم...شد انجام دادم يكه م يواقعا هر كار....نگفتم دروغ

 :پوزخند زد  هي

 همه ادم چرا احسان ؟؟ نياصال ا نميبب....كامال درسته اتفاقا

 :باال رفت  يشدم و صدام كم يعصبان

 كنم؟؟؟ يكار م يداره من دارم چ يچه ربط يبه تو هم جواب پس بدم؟؟اخه به كس ديمن با....بابا يا

 .زنم ياروم باهات حرف م نطوريفكر نكن اون موقع هم هم...ينيبياونوقت بد م يمن بش چيپا پ گهيار د هي خواديدلم  فقط

 .جواب نشدم و برگشتم دنيشن منتظر

 :دلم گفتم  يتو

من  يبدشانس گهيكم بود كه اونم اضافه شد د نايت نيفقط ا....باره يداره برام م واريچه جورشه؟؟ از در و د گهيد نيخدا ا اخه

 .كامل شد

 :هال بود يزود اومده بود و تو فرهاد

 .يكرد ريد

 .داشتم كار

 ؟؟يكنيم  كاريمعلومه چ چي؟؟ه دهيتو چرا رنگت پر:سرم به اتاق اومد  پشت

 ؟؟ هيچ مشكلت

 .االن اصال حال و خوصله ندار كه باهات بحث كنم فرهاد

 .ينخور يچيو ه يكس حرف نزن چياتاقت با ه يتو ينيكه نشد تو بش نيا....بتونم كمكت كنم ديبابا به من بگو شا خوب

 : هيگر ريز زدم

 چرا انقدر بدبختم؟؟؟ من

 :خورد  جا
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 ؟؟؟يكن يم هيگر يچ واسه

 .دونه رو كم داشتم هي نيفقط هم دميرو د نايت امروز

 گفت ؟؟ يم يچ خوب

 .شهيمثل هم...مزخرف

 .بگه خواديم يهر چ يبذار هر ك يكن توجه نكن ينداره سع بيع

 :سكوت كردم  يا لحظه

 هنوز زنگ نزده نه؟؟ احسان

 چطور مگه؟؟ نه

 .بشم وونهيداده تا من د همه دست به دست هم... يچيه

، دو  يكي نيكرد دوش گرفتم و طبق عادت ا ياز احسان اوضاع رو خراب تر م يخبر يب.داشت ارومم كنه و بعد رفت يسع

 :اروم بشم نشوتم  يكم نكهيا يروز برا

 نگرانتم؟؟؟ نجايمن ا يگيمعرفت نم يب

 ؟؟يخبر بذار يمنو ب اديدلت م چطور

 .گهيگم د يغرور خوب راست مو م يگم تو لجباز يم يوقت

 يادامه داده بود خونش م گهيكم د هياومده بود  ناياحسان امروز كه ت يحالت خوبه؟؟ ول يو بگ يزنگ بزن هيالاقل  يتونينم تو

اعصابم ...كنه به من  يم ديرسه كل ياز راه م يكنن هر ك ينم دايكوتاه تر ار من پ يواريكه د نهيا يافتاد گردنم اخه بدبخت

 ؟؟يياخه كجا...اه....چند روز نيراب شده از بس اخ

 .كالفه ام...دلم برات تنگ شده احسان بخدا

افته حاال بهم  يده اونوقت زود طرف از چشمتون م يهست كه براتون جون م يكي نيبفهم هيروز بهت گفتم شما كاف هي ادتهي

 .كه من اشتباه كنم دوارميالبته ام....نهك يم رييداره تغ يكنم همه چ ياحسان حس م....هينطوريثابت شد كه ا

 :زنگ خورد اول فكر كردم ممكنه احسان باشه ميشب گوش مهين
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 ؟ بله

 .كردم دارتونيخانم شرمنده كه ب عسل

 :تپش قلبم تند شد گفت  ارياخت يب ناستيكه ت دميچند لحظه دقت فهم با

و  يدياونوقت تو به هدفت رس اديشب خواب به چشمم نم اليدارم واز فكر و خ يمن چه حال يكردم تا تو هم بفهم دارتيب

 ؟؟يديخواب يراحت گرفت

 : دميكش يم اديداشتم فر بايزمان و مكان رو گم كرده بودم تقر انگار

 ؟؟يكن يم يچرا با اعصاب من باز.....گهيكن د ؟؟تمومشيخوا يم يتو از جونم چ اخه

 :ديخند نايوجه نبودم تانگار من مت يبه اتاقم اومدن ول عيسر هيو بق فرهاد

 به در كنه؟؟ دونيمن رو از م يراحت نيتونه به هم يم يكس يفكر كرد....تازه اولشه عسل خانم صبر كن اره

 .رو ببند دهنت

 : ديبود مامان پرس 10/3بدن ساعت  دهيكردم همه شون ترس قطع

 بود ؟؟؟ يك نيشده ؟؟ ا يچ عسل

 :گفت  بابا

 .باش عسل اروم

 : دميلرز يم

 .خواميمعذرت م....نيبخواب نيبر...نيبر

 :جواب دادن نداشتم فرهاد موند كنارم نشست  يحوصله  يشده ول يچ دنيپرس يه

 بود اره؟؟ نايت

 :گاهم رو فشار دادم سرم درد گرفته بود  جيرو تكون دادم و بعد گ سرم

 .بخواب فرهاد برو

 .عسل جان ستياصال حالت خوب ن تو
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 .خوبم

 :نتونستم برم سر كالس باالخره با حسام تماس گرفتم  يبودم كه حت يامه داشت اونقدر غصباد نايت هيها تماس

 .رو ببخش مزاحمت شدم من

 چه عجب؟...ي؟؟خوشحالم كرد هيچه حرغ نيا

 زنه؟؟ يزنگ نم هيمعرفت چرا  يب نيخبرم ا يروزه كه ازش ب 9تماس گرفته ؟؟ االن  احسان

 .كم لجبازه هي....اون عادتشه...بار زنگ زد هي

 فهمه؟؟ يشم چرا نم ينفر؟؟بخدا دارم داغون م هينابود كردن  متيبه ق يلجباز

 .ادينگران نباش تا پس فردا حتما م ستيحالش هم بد ن....گرده يبر م گهيدو روز د يكي تا

 .به مشكالت من اضافه شده االن

 مگه؟؟ چطور

 .دارهيدست از سرم بر نم نايت

 ؟؟ نايت ؟؟يچ

 ؟؟ خواديم يچ

 .كنم كاريچ دونمين دهيم يكه هست من رو داره باز يهر چ يول دياز خودش پرس ديبا

 :شد  ناراحت

 .زنم ياگه الزم باشه با پدرش هم حرف م يكنم حت يباهاش صحبت م من

 .خواد برات دردسر درست بشه يدلم نم من

 .دهيكنم كه احسان بفهمه انجام م يرو م يكار ستياصال دردسر ن نه

 .يلطف كرد ممنونم

 پانزدهم فصل

شد توجهم جلب شد  يبودن داشت اخبار پخش م ونيزيتلو يبود مامان وبابا و فرهاد پا 5/7شدم ساعت داريب يوقت صبح
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داد  يرو نشون م مايهواپ كي ريحواسشون پرت شده رفتم كنارشون تصو يليخ دميسالم كردم و جواب ندادن فهم ياخه وقت

 :اخبار گفت  ندهيگوكه سقوط كرده و سوخته بود 

از تعداد مجروحان و در گذشتكان در  يقيفارس سقوط كرد هنوز امار دق يكيدر نزد 240يمسافربر ي مايهواپ شيپ يساعات

 .ستيدست ن

 : دميپرس

 ومده؟؟ياز كجا م مايهواپ نيا حاال

 :گفت  بابا

 .خوزستان

 :لب گفتم  ريسراغم اومد و ز الياز نهادم بلند شد و هزار جور فكر و خ اه

 احسان با اونا بوده؟؟؟ نكنه

 : ديسه نگاهم كردن فرهاد پرس هر

 اد؟؟يقرار بوده ب يك يدونينم مگه

 .دونمينم....نه

 : هيزنگ زدم به سا ديجوش يو سركه م ريس نيشماره احسان رو گرفتم اما در دسترس نبود دلم ع عيسر

 ؟؟يبود داريب

 ....شدم يداشتم حاضر م اره

 ؟؟يديرو د اخبار

 ؟؟يكن يم هيتو چرا گر........كجا رفت هوي دميو بعدش نفهم ديانگار شهاب د يول نه

 .دعا كت احسان با اونا نباشه....دعا كن هيسا

 ؟؟يزن يحرف م ياز چ ؟؟يگ يم يچ تو

 .كالس امينم ميريگ يبعدا تماس م من
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 : ميمون هول بود همه

 م؟؟يكار كن يچ فرهاد

 :كرده بودم  خي

 هم اونجا بوده؟؟ احسان نكنه

 :مرتبه گفت  هي داديهم عذابم م فكرش

 .اعالم شده باشه يتا حاال اسام ديشا رميبگ يخبر هي رميم من

 .اميم منم

 .كنه يم يتو ادم رو عصب ي هينكن گر هيفقط گر رميگيبود تماس م ياگه خبر ؟؟يايم كجا

 :بابا رفتن مامان هم بهتر از من نبود  با

 .روشنهنباش من دلم  نگران

 دنشيما با د يساعت بعد اومد خونه  ميبود ن ختهيبهم ر يكم بعد حسام زنگ زد بدجور هيبودن چون  دهيرو همه شن خبر

 :شد  يحالم انگار بدتر شد مامان عصبان

 ....كن هيكم گر نميپاشو بب عسل

اطالعات پرواز بودن و  يزد كه تو كردم حسام هم به چند تا از اشناهاش زنگ يرفتم و به ساعت نگاه م يداشتم راه م يه

 .اما نشد رهيبگ ياونا خبر قيخواست از طر

 يبمونه و از همه چ يخبر يادم در عالم ب يشد كه افتادم چقدر خوبه كه گاه يچ دميرفت نفم يم جيخوب نبود سرم گ حالم

 :شده  يچ اومد ادمياتاق خودم بودم چند لحظه فكر كردم تا  يچشم باز كردم تو يغافل باشه وقت

 نشد ؟ يخبر مامان

 .ستين قيدخترم امار هنوز دق نه

ساعت چند بود  دونميقرص اروم شدم و خوابم برد درست نم يرو گذروندم شب به زور كل ميروز زندگ نيبه اون روز بدتر تا

ردم به حرف اومد ك ينگاهش م نطورينشستم و هم نميبياحسان كنارم نشسته بود فكر كردم دارم خواب م يشدم ول داريكه ب
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: 

 .زميعز سالم

 احسان؟

 جانم؟؟

 :شد  ريخودم رو كنترل كنم و اشكم سراز نتونستم

 ؟؟يتو با اونا نبود ؟؟ييتو كجا اخه

 ؟؟يكن يم هيعسل جان االن كه خوبم چرا گر...ومدميدوسم داشت كه با اون پرواز ن يليخدا خ نه

 !!!داشتم يبد طيچه شرا يدوني؟ميزدزنگ ن هينگرانم چرا  نجايمن ا يانصاف نگفت يب اخه

 : دمشيدستام رو دور گردنش حلقه كردم و بوس ارمينبودنش رو در ب نيا ينگاهش كنم و تالف ريدل س هي خواستيم دلم

 .رو خدا تنهام نذار احسان تو

 نكن باشه؟؟ هيگر گهينگرانت كردم حاال د خواميمعذرت م....يحق دار يبگ يهر چ....ببخش منو

 كنم خوب؟؟ يجبران م....منو ببخش زميعز....هم اسون نبود من يبرا

 :از چهره اش معلوم بود  نيكرد نگاهش كردم معلوم بود خسته ست ا يارومم م حضورش

 ؟يخسته ا احسان

 :بهتر شدم  دمتياما حاال كه د اره

 .روزا چقدر برام سخت بود نيا يدونينم.نمتيبرم خونه اومدم سراغت تا بب نكهياز ا قبل

 .يدينگرانت بود بهش زنگ بزن وبگو رس حسام

 :زنگ خورد  ميموقع گوش نيهم

 بله؟

 !عسل خانم يشد زيخ سحر

 :بود  نايت دوباره
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 .تورو ندارم يحوصله  ؟؟چونيديچرا جواب نم هيچ

 : ديكردم پرس قطع

 بود عسل ؟ يك

 :ناراحتش كنم االن خسته بود  خواستمينم

 .مزاحم هيبابا  يچيه

 .اه يشد مرموز

 ؟؟يكه نشد تياذ...خودت بگو از

 : دميفهم يرو از نگاهش م نيمزاحم بوده ا هيقانع نشده بود كه تلفن مربوط به  هنوز

 .نبود بد

 .نگران بود يليبه حسام زنگ بزن خ گفتم

 :سرش رو تكون داد و تماس گرفت  فقط

 .فعال خداحافظ....اره مطمئن باش.....خوبم احسامگفتم كه ....باشه اميم...هستم نايعسل ا ياالن خونه ....بابا خوبم اره

 .نگران بود يليبه حسام زنگ بزن خ گفتم

 :سرش رو تكون داد و تماس گرفت  فقط

 .فعال خداحافظ....اره مطمئن باش.....گفتم كه خوبم احسام....باشه اميم...هستم نايعسل ا ياالن خونه ....بابا خوبم اره

 :شد  بلند

 .برم ديخوب با يليخ

 ؟يزود نيهم به

 .دميام عسل دو شبه نخواب خسته

 .يهر طور كه راحت باشه

خوشحال بودم كه حالش وخوبه و از  يكرد و رفت از طرف يلب خداحافظ ريز ومديشده بود سرد به نظر م يجور هي رفتارش
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 .هم ناراحت به خاطر رفتارش يطرف

 : ديمامان رفتم خند شيرو عوض كردم و پ لباسم

 راحت شد؟؟ التيخ خانم

 .بله

 :زنگ زد  هيسا

 .حاال به شهاب زنگ زد نياحسان هم...عسل چقدر خوشحالم يوا

 .بود نجايا احسان

 .ها نيهست نجايگم كه شب ا يحاال دارم م از

 .ميبابا ما كه تازه اونجا بود يا

 .ايطود ب ياگه هم تونست...نشو منتظرم ها لوس

 .باشه

 :گذشته بود كه به احسان زنگ زدم  2ادم اما كامال حواسم پرت بود ساعت از ناهار رو د بيترت.رونيرفت ب مامان

 ؟يروبراه

 .ستمين بد

 .امشب دعوتمون كرده هيسا

 .شهاب گفت...دونميم

 ؟يايم يساعت چه

 .تو هر وقت دلت خواست برو منتظرم نشو ستين معلوم

 !يعوض شد يبر گشت يتو چت شده ؟؟از وقت احسان

 .نمتيبيممن كار دارم شب  عسل

 :حاضر شدم و رفتم  5ساعت .من هم بلند شد يسوختن غذا يموقع بود كه بو نيكرد و هم قطع
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 .يزود اومد يكرد خوب

 خبر؟ چه

 : ديخند

 احسان حالش خوبه؟؟....شماست شيكه پ خرا

 .بد نبود يه

 .شده بودن نيمتوجه جو سنگ هيبا من گرم نبود شهاب و سا اديحوصله بود ز يساعت بعد احسان اومد ب 2

 :گفت  شهاب

 .خان برو قدر زنت رو بدون احسان

 :بهم انداخت و شهاب ادامه داد  ينگاه مين

 .داشت يمدت چه حال و روز نيكه ا دونهيخدا م فقط

 :بحث رو عوض كرد  احسان

 كالس ها چه خبر؟؟ از

 هيدوباره خودش بود به اتاق سا يادم واجواب د عيكرده بودم تا زنگ خورد سر دايپ يالرژ لميزنگ موبا يخوردم به صدا جا

 :اومدم 

 ؟؟يمارياخه ب ؟؟يخوايم يچ

 :خنده  ريزدز

 .يدينكش دميرو كه من كش ياز عذاب يهنو نصف تو

 كار دارم ؟ يمگه من به تو چ اخه

 ....به اون اره يخودت رو بزن يبلد خوب

 : دياهسته پرس هيبودم سا ختهيبهم ر يبا سالن برگشتم به كل يوقت

 بود ؟ نايت
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احسان بودم تا جمع و جور  نيذره ب ريو ز دمينفهم چيسرم رو تكون دادم اونقدر فكرم مشغول بود كه از طمع شام ه فقط

 :احسان گفت  ميكرد

 .عسل ميبر

 : دميگفت پرس ينم يچياحسان ه.ميكرد يحاضر شدم و خداحافظ زود

 شده؟؟ ي؟؟چيكن يم ينطورياحسان چرا ا اخه

 :نگه داشت  يگ خورد جواب ندادم گوشه ازن ميگوش يوقت

 ؟؟يديجواب نم چرا

 .حاال حوصله نداشتم خوب

 ؟؟يكنيرو پنهون نم يزيچ يتو مطمئن عسل

 ؟؟يشد نيبدب چرا

 .يمرموز شد بخدا

 .گفتم يبود م يزيراحت اگه چ التيخ

 هيجرا كنم هرچند خود اون هم احسان رو وارد ما خواستميهم نم نيام بخاطر هم يبر م نايكردم خودم از پس ت يم فكر

منتظر نشد كه من وارد ساختمون بشم چقدر دلم  ياومد از هم جدا شدم حت يوضع خوشم نم نيبود از ا هيطرف قض

 .مثل سابق باهاش درو دل كنم تونستميكاش م يا ايكرد  يم يخداحافظ يميبا هام گرم وصم شهيمثل هم خواستيم

 :قلم به دست نشستم  يو باز كردم و گوشه ابود پنجره ر نياتاق برام سنگ يهوا

اجازه نده پسر  يشد نيبدب يچرا به همه چ دونمينم....باهات حرف بزنم ريدل س هي ياجازه نداد يحت يبرگشت يوقت از

از قبل  شتريتفاوت كه حاال صد برابر ب نيعوض نشده من همون عسل سابقم با ا يچيكنه بخدا ه يدرونت سركش يكوچولو

 ....يبفهم نويكاش ا يارم و ادوستت د

رو بار ها بهت گفتم كه اگه بودن منو حضورم سد راه  نيموجود خسته كننده شدم ا هياصال من برات  ديشا دونمينم

 ...كنم يتو باشه قلبم رو سركوب م يخوشبخت
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 يكه تو خوشبخت باش هيكاف يبرا ستميمن مهم ن يرو داشته باش يزندگ نيبهتر طيارزو دارم در هر شرا يزندگ يتو فقط

 ....ميعز

 .فقط تو ييداره كه عسل ذره ذره اب بشه؟مهم تو يتياهم چه

 :كرد  دارميفرهاد ب نكهيتا ا دميخواب يصبح كه شد نمازم رو خوندم و كم كيزده بود به سرم نزد يخواب يب

 .پاشو عسل

 شده؟ يچ

 :صبح بود  8خواب بودم اخه تازه ساعت  جيگ هنوز

 .يبسته دار هي

 : نشستم

 ؟ي؟ از طرف ك بسته

 .اورد كياالن پ....دونمينم

 .پاشو عسل

 شده؟ يچ

 :صبح بود  8خواب بودم اخه تازه ساعت  جيگ هنوز

 .يبسته دار هي

 : نشستم

 ؟ي؟ از طرف ك بسته

 .اورد كياالن پ....دونمينم

 عيفرهاد سر دميكه خودم هم ترس دميكش يغيدرش اوردم چنان ج يبود كه وقت يبطر هيشده بودم جعبه رو باز كردم  جيگ

 :رو گرفت  يبطر

 كارو كرده؟؟ نيا ياحمق كدوم
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 :اومد  مامان

 ؟؟يزن يم غيشده عسل ؟؟ چرا ج يچ

 !!!مار

 :كردم مامان كنارم نشست  يم هيبچه ها داشتم گر نيع دميفهم يكارا رو نم نيا يكرده بودم معن خي

 فرستاده؟؟ يرو ك نيا

 :سكوت كردم فرهاد گفت  اما ناستيكار ت دونستميم

 .پاكت هم هست هي

 :گرفتم و بازش كردم  ازش

 ستيبرام مهم هم ن اديواقعا برام جالبه ازش خوشم م يباز نيبود نه؟؟ ا يجالب زرياره؟؟سورپرا يشد ريغافل گ يحساب حتما

 .تمومش كنم يزود نيبرم و قصد ندارم به ا يكشه من فعال دارم ازش لذت م يطول م يتا ك

 :كنم رمق حرف زدن هم نداشتم فرهاد كالفه بود  كاريچ ديبا دونستمينم

 ؟؟ينوشته ؟خوب يچ

 :به حسام زنگ زدم  يحرف بدون

 .موقع تماس گرفتم نيا ديببخش

 شده عسل ؟؟ يچ

 .اومده شيپ يمهم ؟؟موضوعيفرصت دار يك نمتيبب ديبا

 ا؟؟كج ؟؟يچه ساعت...اميو م رميگ يم يمرخص يخوب من چند ساعت يليخ

 ما باش خوب؟ ابونيسر خ گهيساعت د مين

 : نهيبد نبود اونم بب ديرو هم برداشتم شا جعبه

 .كار داشتم و نشد برم ييچرا نرفتم دانشگاه بگو جا دياگه احسان تماس گرفت و رس فرهاد

 دنبالت ؟؟ ادينم مگه



 

 

ابخانه نودهشتياكت                                  فصل بهارزهره  –خالي دستانت جاي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣٧

 .گهيبكن د يكار هي دونمينم

 ؟؟يدار يچه فكر يبگ يخواينم

 .دونمينم خودمم

 .خودت باش اظبمو

 :و سوار شدم  ديموقع رس به

 .كنم كاريچ دونستميخوام اما نم يمعذرت م....حسام شرمنده

 شده ؟؟ يچ نميبگو بب هيچه حرف نيا

 .حركت كن فعال

 :اون طرف تر گفتم  ابونيتا خ چند

 .خوبه نجايهم

 :اوردم  رونيرو ب يرو باز كردم و بطر جعبه

 .نيبب نويا

 ؟؟يدار ي؟؟ عسل تو مار هم نگه م ياورد يرو واسه چ نيا...وا

 .ناستيشاهكار ت رينخ

 ؟؟يگيم راس

خوام برم  يم...ندارم يحال خوب نكهيهم احسان رفتارش عوض شده و خالصه ا ياز طرف...كنم كاريچ دونمينم كهيبخدا د...اره

 .نايسراغ پدر ت

 .نشو عسل بچه

 تحمل؟؟ يسكوت ؟؟ تا ك يتا ك ؟يج يعني

 .ستيراهش نكه  نيا اخه

 .كنه يباز ميبا زندگ يكس خوامينم.نهيراه بهتر نياتفاقا هم چرا
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 .نكن اشتباه

 .من رو ببر محل كار پدرش كنميازت خواهش م.خودم رو گرفتم ميتصم من

 :نگه داشت  يجلو ساختمون.من رو منصرف كنه اما نتونست خواست

 .طبقه سوم نجاستيا

 .برات دردسر بشهممكنه  يايمنتظر بمون چون اگه ب لطفا

 .خوب مواظب خودت باش اروم باش يليخ

وارد اتاق بشم تا  دادياجازه نم يشد منش يكه اون جعبه دستم بود چندشم م نيرو تكون دادم و وارد ساختمون شدم از ا سرم

 :رونيباهر خودش اومد ب ياقا نكهيا

 ؟؟/نيداشت ينجا؟؟؟كاريخانم؟؟شما؟؟ا عسل

 ....رمين رو بگممكنه چند لحظه وقتتو اگه

 .مهم شركت كنم يجلسه  كيبرم و در  ديبا من

 .كه فقط چند لحظه گفتم

 .دييبفرما ستين يانگار چاره ا....خوب اريبس

 :گفت  ميدفترش رفت به

 .دييبفرما

 .مزاحمتون بشم اما متاستفانه تحملم تموم شده خواستيباهر من دلم نم ياقا

 ه؟يشم منظورتون چ ينم متوجه

 .ميكه منو احسان عقد كرد ديهست انيردر ج حتما

 : ديرس يبه نظر م يعصب

 د؟؟يگيرو به من م نايچرا ا يول....بله

كنه من  يم جاديلحظه ارامش داشته باشم و مدام بارم مزاحمت ا هيشه كه نذاشته من  يم يدختر شما االن چند روز چون
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 .و با خودتون صحبت كنم اميكه ب دميبهتر د

 .دروغه..........ارهمن؟امكان ند دختر

 : زشيم يرو كذاشتم رو جعله

 .نه ايدروغه  نيتا متوجه بش نيكن بازش

 :كرد جا خورد  بازش

 ؟؟يچ يعني

 .دينامه رو هم بخون نيهنوز تموم نشده ا ديكن صبر

 :كارو كرده باشه گفت  نيا نايشد كه ت ينم باورش

 بهتون ثابت شد ؟ حاال

 .شم يوارد عمل م يا گهيشم وگرنه طور د يكه ممنون م نيريجلوش رو بگ نيتاگه تونس نيباش انيدر جر خواستم

 :كرد  يبه ساعتش نگاه م يزد و ه يگفتم و از دفتر خارج شدم حسام داشت قدم م نويا

 ؟؟ياومد

 .ميبر اره

 خوبه؟ حالت

 .اره

 :كرد  حركت

 .يبهم كرد يازت ممنونم امروز كمك بزرگ يليخ يليخ

 ؟؟يريم م؟؟كجايكن كاريچ ديحاال با...م؟؟يند تا زن داداش گل دارمگه ما چ....بابا يا

 .شم يم ادهيپ نجايهم...رمياما خونه نم دونميهم نم خودم

 نجا؟؟يا

 .سر هم رفتم امامزاده صالح هي ديشا اره
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 .يهر طور كه دوست دار باشه

 :شدم  ادهيپ

 .يافتاد يكه بخاطر من از كار وزندگ شرمنده

 ه؟؟يحرفا چ نيا

به روال  يدلم گرفته بود چقدر دوست داشتم همه چ يكنم وارد امامزاده شدم بدجور كاريقراره چ دونستميخودم هم نم الاص

گوشه نشسته بودم دوست داشتم تا ابد همونجا  هياحسان رو داشت  دنيد ياز همه دلم هوا شتريخودش برگرده ب يعاد

 دميد رونيب امياروم تر شدم و خواستم ب يكم يو گذشت تا وقت شتگذبه كارم نداشته باشه زمان  يهم كار يبمونم و كس

 از صبح تا حاال اونجا بودم؟؟ يعنيشده خودمم تعجب كردم  كيهوا تار

كردم اصال انگار خسته هم نشدم  يم يط دايتا خونه مونده بود و من داشتم پ ياديز ريمس ديبار يبود بارون م 8 ساعت

در ساختمون بودم زنگ زدم و باال رفتم مامان  يبه خودم اومدم جلو يبود حركت كردم وقت هختيكه افكارم به هم ر نطوريهم

 :بودن  يوفرهاد عصب

 م؟؟يش ينگرانت م يگي؟؟نميزنگ بزن از صبح تا حاال كجا بود هيفكر الاقل  يب

 :گفت  بابا

 ن؟؟يخود نگران هست يگفتم ب نيديد

 :اومد جلو فرهاد

 ساعت چنده؟؟ ؟االنيبود كجا

 .تا حاال گم و گور شده بودم يكنه از ك يندونه فكر م يهر ك!!مگه من بچه ام؟؟...گهيد ديبابا بس كن يا

 .پاشو عسل

 شده؟ يچ

 :صبح بود  8خواب بودم اخه تازه ساعت  جيگ هنوز

 .يبسته دار هي
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 : نشستم

 ؟ي؟ از طرف ك بسته

 .اورد كياالن پ....دونمينم

 عيفرهاد سر دميكه خودم هم ترس دميكش يغيدرش اوردم چنان ج يبود كه وقت يبطر هيشده بودم جعبه رو باز كردم  جيگ

 :رو گرفت  يبطر

 كارو كرده؟؟ نيا ياحمق كدوم

 :اومد  مامان

 ؟؟يزن يم غيشده عسل ؟؟ چرا ج يچ

 !!!مار

 :كردم مامان كنارم نشست  يم هيبچه ها داشتم گر نيع دميفهم يكارا رو نم نيا يكرده بودم معن خي

 فرستاده؟؟ يرو ك نيا

 :اما سكوت كردم فرهاد گفت  ناستيكار ت دونستميم

 .پاكت هم هست هي

 :گرفتم و بازش كردم  ازش

 ستيبرام مهم هم ن اديواقعا برام جالبه ازش خوشم م يباز نيبود نه؟؟ ا يجالب زرياره؟؟سورپرا يشد ريغافل گ يحساب حتما

 .تمومش كنم يزود نيبرم و قصد ندارم به ا يم كشه من فعال دارم ازش لذت يطول م يتا ك

 :كنم رمق حرف زدن هم نداشتم فرهاد كالفه بود  كاريچ ديبا دونستمينم

 ؟؟ينوشته ؟خوب يچ

 :به حسام زنگ زدم  يحرف بدون

 .موقع تماس گرفتم نيا ديببخش

 شده عسل ؟؟ يچ
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 .اومده شيپ يمهم ؟؟موضوعيفرصت دار يك نمتيبب ديبا

 كجا؟؟ ؟؟يچه ساعت...اميو م رميگ يم يمرخص يند ساعتخوب من چ يليخ

 ما باش خوب؟ ابونيسر خ گهيساعت د مين

 : نهيبد نبود اونم بب ديرو هم برداشتم شا جعبه

 .كار داشتم و نشد برم ييچرا نرفتم دانشگاه بگو جا دياگه احسان تماس گرفت و رس فرهاد

 دنبالت ؟؟ ادينم مگه

 .گهيبكن د يكار هي دونمينم

 ؟؟يدار يچه فكر يبگ يخواينم

 .دونمينم خودمم

 .خودت باش مواظب

 :و سوار شدم  ديموقع رس به

 .كنم كاريچ دونستميخوام اما نم يمعذرت م....حسام شرمنده

 شده ؟؟ يچ نميبگو بب هيچه حرف نيا

 .حركت كن فعال

 :اون طرف تر گفتم  ابونيتا خ چند

 .خوبه نجايهم

 :اوردم  رونيو بر يرو باز كردم و بطر جعبه

 .نيبب نويا

 ؟؟يدار ي؟؟ عسل تو مار هم نگه م ياورد يرو واسه چ نيا...وا

 .ناستيشاهكار ت رينخ

 ؟؟يگيم راس
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خوام برم  يم...ندارم يحال خوب نكهيهم احسان رفتارش عوض شده و خالصه ا ياز طرف...كنم كاريچ دونمينم كهيبخدا د...اره

 .نايسراغ پدر ت

 .نشو عسل بچه

 تحمل؟؟ يسكوت ؟؟ تا ك يتا ك ؟يج ينعي

 .ستيكه راهش ن نيا اخه

 .كنه يباز ميبا زندگ يكس خوامينم.نهيراه بهتر نياتفاقا هم چرا

 .نكن اشتباه

 .من رو ببر محل كار پدرش كنميازت خواهش م.خودم رو گرفتم ميتصم من

 :نگه داشت  يجلو ساختمون.من رو منصرف كنه اما نتونست خواست

 .طبقه سوم نجاستيا

 .ممكنه برات دردسر بشه يايمنتظر بمون چون اگه ب لطفا

 .خوب مواظب خودت باش اروم باش يليخ

وارد اتاق بشم تا  دادياجازه نم يشد منش يكه اون جعبه دستم بود چندشم م نيرو تكون دادم و وارد ساختمون شدم از ا سرم

 :رونيباهر خودش اومد ب ياقا نكهيا

 ؟؟/نيداشت ينجا؟؟؟كاريخانم؟؟شما؟؟ا عسل

 ....رميممكنه چند لحظه وقتتون رو بگ اگه

 .مهم شركت كنم يجلسه  كيبرم و در  ديبا من

 .كه فقط چند لحظه گفتم

 .دييبفرما ستين يانگار چاره ا....خوب اريبس

 :گفت  ميدفترش رفت به

 .دييبفرما



 

 

ابخانه نودهشتياكت                                  فصل بهارزهره  –خالي دستانت جاي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٤٤

 .موم شدهمزاحمتون بشم اما متاستفانه تحملم ت خواستيباهر من دلم نم ياقا

 ه؟يشم منظورتون چ ينم متوجه

 .ميكه منو احسان عقد كرد ديهست انيدر جر حتما

 : ديرس يبه نظر م يعصب

 د؟؟يگيرو به من م نايچرا ا يول....بله

كنه من  يم جاديلحظه ارامش داشته باشم و مدام بارم مزاحمت ا هيشه كه نذاشته من  يم يدختر شما االن چند روز چون

 .و با خودتون صحبت كنم اميه بك دميبهتر د

 .دروغه..........من؟امكان نداره دختر

 : زشيم يرو كذاشتم رو جعله

 .نه ايدروغه  نيتا متوجه بش نيكن بازش

 :كرد جا خورد  بازش

 ؟؟يچ يعني

 .دينامه رو هم بخون نيهنوز تموم نشده ا ديكن صبر

 :كارو كرده باشه گفت  نيا نايشد كه ت ينم باورش

 هتون ثابت شد ؟ب حاال

 .شم يوارد عمل م يا گهيشم وگرنه طور د يكه ممنون م نيريجلوش رو بگ نياگه تونست نيباش انيدر جر خواستم

 :كارو كرده باشه گفت  نيا نايشد كه ت ينم باورش

 بهتون ثابت شد ؟ حاال

 .شم يوارد عمل م يا گهيشم وگرنه طور د يكه ممنون م نيريجلوش رو بگ نياگه تونست نيباش انيدر جر خواستم

 :كرد  يبه ساعتش نگاه م يزد و ه يگفتم و از دفتر خارج شدم حسام داشت قدم م نويا

 ؟؟ياومد
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 .ميبر اره

 خوبه؟ حالت

 .اره

 :كرد  حركت

 .يبهم كرد يازت ممنونم امروز كمك بزرگ يليخ يليخ

 ؟؟يريم م؟؟كجايكن كاريچ ديحاال با...م؟؟يمگه ما چند تا زن داداش گل دار....بابا يا

 .شم يم ادهيپ نجايهم...رمياما خونه نم دونميهم نم خودم

 نجا؟؟يا

 .سر هم رفتم امامزاده صالح هي ديشا اره

 .يهر طور كه دوست دار باشه

 :شدم  ادهيپ

 .يافتاد يكه بخاطر من از كار وزندگ شرمنده

 ه؟؟يحرفا چ نيا

به روال  يدلم گرفته بود چقدر دوست داشتم همه چ يزاده شدم بدجوركنم وارد امام كاريقراره چ دونستميخودم هم نم اصال

گوشه نشسته بودم دوست داشتم تا ابد همونجا  هياحسان رو داشت  دنيد ياز همه دلم هوا شتريخودش برگرده ب يعاد

 دميد رونيب ماياروم تر شدم و خواستم ب يكم يو گذشت تا وقت گذشتبه كارم نداشته باشه زمان  يهم كار يبمونم و كس

 از صبح تا حاال اونجا بودم؟؟ يعنيشده خودمم تعجب كردم  كيهوا تار

كردم اصال انگار خسته هم نشدم  يم يط دايتا خونه مونده بود و من داشتم پ ياديز ريمس ديبار يبود بارون م 8 ساعت

تمون بودم زنگ زدم و باال رفتم مامان در ساخ يبه خودم اومدم جلو يبود حركت كردم وقت ختهيكه افكارم به هم ر نطوريهم

 :بودن  يوفرهاد عصب

 م؟؟يش ينگرانت م يگي؟؟نميزنگ بزن از صبح تا حاال كجا بود هيفكر الاقل  يب
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 :گفت  بابا

 ن؟؟يخود نگران هست يگفتم ب نيديد

 :اومد جلو فرهاد

 ساعت چنده؟؟ ؟االنيبود كجا

 .تا حاال گم و گور شده بودم يكنه از ك يندونه فكر م يهر ك!!مگه من بچه ام؟؟...گهيد ديبابا بس كن يا

تخت نشسته جا  ياحسان رو دميد يگفتم به اتاقم اومدم وقت يم راهيبد و ب يكردم و به زندگ يلب غر غر م ريكه ز نطوريهم

 :باشه دهيمنو ند يبودم نامه ها دواريكردم ام خيحافظ من هم دستش بود  وانيبود كه د نجايخوردم جالب ا

 .سالم

 .يشد سيخ

 .كردم ها سالم

 .باهات حرف دارم يليخ رونيب ميبر ديرو عوض كن با لباست

 .خسته ام االن

 .مهمه گفتم

باز كردن در  ينشسته بود و چشماش رو بسته بود و به صدا نيماش يتو نييمنم لباسم رو عوض كردم و رفتم پا رونيب رفت

 : دمينخونده باشه به راه افتاد پرس كردم نامه هارو ينگاهم كرد مرموز بود دعا م

 ؟يريم كجا

 .دونمينم هنوز

 .راحت ترم نيماش يجاست من تو نيجا هم نيبهتر ميصحبت كن يخوا يم اگر

 .قبول....باشه

بود ساكت بودم و منتظر تا نظم سكوت رو به  دهيشد انگار كه با چشم باز خواب رهيبه رو به رو خ يخلوت بود اول كم ابونيخ

 :ه هم بزن
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 .بدهكارم يعذر خواه هياز همه بهت  اول

 ؟؟يچ بابت

 :تكون داد  يسر

 .و خوندم دمياون نامه ها رو د يتصاذدف يليخ نكهيبخاطر ا يكيها  زيچ يليخ

 :گفتن نداشتم ادامه داد  يبرا ينگاه كردم حرف رونيگند زدم به ب يوا

 .....اومدم رونيخوب شد كه خوندمشون و از چند تا اشتباه ب چقدر

 ؟؟يكرد يبود و تو سكوت م نايكرد از طرف ت يم وونهيكرد اره؟؟ پس اون تلفن ها كه داشت منو د يم تتياذ نايت

 .زمياعصابت روبهم بر خواستمينم

 .ادهيدختر تو چقدر صبرت ز....از خودم بدم اومده يليخ عسل

 ه؟؟يچ چاره

 شد؟؟ يم يزبونت مگه چ يرو ومدينوشته هات م يتو تيميكاش صم يا

 .ارميرو به زبون ب زايچ يليخ تونمياحساساتم مشكل دارم نم انيدر ب دايمن جد... احسان

 .....ديناراحتم و خوندنش من رو به مرز جنون كش يزيچ هي از

 ؟؟يچ

 .ست كه خواستم باهات باشم نايبا خانواده ام و ت يبخاطر لجباز يكن يفكر م نكهيا

باهات  گهيطور د هياونوقت منم مجبور بودم  ستيكه دست من ن نيداد ا ينشون م نطورياحسان؟؟ رفتارت ا هيچ يدون يم

 .كه خودم هم اروم بشم يطور هيحرف بزنم 

 :زنه دنبالش رفتم  ياروم اروم داره قدم م دميشد د يشد بارون تند م ادهياز چند لحظه سكوت پ بعد

 ؟؟ احسان

 :كرد و گفت  نگاهم

 .احمق رو بدم يناينم و جواب اون تتونم جبران ك يچطور م دونمينم
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 ....اما حاال خواستمياولش نم يعنيخوشحالم  يليه؟؟خيچ يدونيم

 .يگيم يفهمم چ ينم

به من كرد چون ممكن بود  يكنم خوندن اونا كمك بزرگ ياما حاال فك م ينوشته هام رو بخون خواستيوقت دلم نم چيه

 .رو بهت بگم يهمه چ يخودم نتونم به راحت

 .كردم يم ياليمدت چه فكر و خ نيمق رو بگو ااح من

 ؟؟يخوب مگه به من شك داشت پسر

 ...نكهيفكر ا يدون ينم يمشكوك شده بود يليخ يول نه

 .حرف تازه بزن هيه؟؟يحرفا چ نيا احسان

 :باال رفت  ابروهاش

 بگم؟؟ يتازه ؟؟ چ حرف

 ؟؟يحافظ رو برداشت وانيهمه كتاب د نيا نيچطور شد كه ب يراست

 .كتاب افتاد يكه نوشت هات از ال رميفال بگ هي خواستياما اون لحظه دلم م دونميمن

 بهت داد ؟ يقيكه حافظ چه حواب دق يكرد فيك

 : ديخند

 .شدم يانگار ذوب م خوندميرو كه م يباورت نشه اگه بگم هر كلمه ا ديشا...يليخ...اره

 ....و شهرزاد هم اومد ميدعوت بود نايا هيسا يكه خونه يافتادم ؟؟همون شب يچ ادي هوي يدون يم

 .اونشب من چقدر حرص خوردم...اره اهان

 .داشتم يچه حال خراب يتصور كن يتونياحسان نم يمن وا يبه اندازه  نه

 تونستميلحظه هم نم هي يحت يتوجه هستم ول يسخته اونشب مجبور بودم وانمود كنم بهت ب يستيكه ن يزيكردن به چ تظاهر

 .تو بود شيزدم اما حواسم پ يبه ظاهر با شهرزاد حرف م...رونيب امياز فكرت ب

 ....و شهرزاد هم اومد ميدعوت بود نايا هيسا يكه خونه  يافتادم ؟؟همون شب يچ ادي هوي يدون يم
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 .اونشب من چقدر حرص خوردم...اره اهان

 .داشتم يچه حال خراب يتصور كن يتونياحسان نم يمن وا يبه اندازه  نه

 تونستميلحظه هم نم هي يحت يتوجه هستم ول يسخته اونشب مجبور بودم وانمود كنم بهت ب يستيكه ن يزيكردن به چ تظاهر

 .تو بود شيزدم اما حواسم پ يبه ظاهر با شهرزاد حرف م...رونيب امياز فكرت ب

 :رو گرفت دستم

 خوب؟؟... ستين ياجبار چيصورت بهم بگو ه نيا ريدر غ يول چيكه ه ياگر موافق...بگم يزيچ هي خواميم

 ؟؟ هيموضوع چ نميحاال بگو بب....قبول باشه

سر خونه  ميبر ندهيدوماه ا يكي ينداره ط ياگه اشكال خواديدلم م...راستش برام سخته مياز هم دور باش خوامينم عسل

 ؟؟يهست يتو راض....مونيزندگ

به نظرت حاال زود باشه و  ديگفتم شا يخودم م شيشد  يخودم بهت بگم اما روم نم خواستيبود كه دلم م يزيچ نيا

 .يمناسب نداشته باش عتيموق

 ؟؟يموافق پس

 چطوره؟؟ يبا پدرم صحبت كن يايفقط بهتره ب هيهم عال يلينظر من كه خ از

 .شه يبا مامان شروع م يريدوباره درگ يوا

 :بود خنده ام گرفت ادامه داد  يدنياش د چهره

 .هكن ديبه من كل خواديم دوباره

 .دوست دارم شتريب ينطوريساده باشه بخدا ا يليمجلس خ هي خواديدلم م احسان

 .شه نه مامان شما يم يكه نه مامان من راض نهيمهم ا اخه

 .خانم با تو نيريفقط ش كنميم  يكه مامان رو راض من

 .ميرو مشخص كن يعروس خيتا تار ميايروز م هيهفته حتما  نيا....يچه كار سخت....اوه

 ....طرف هي يچ همه
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 .طرف هيهم  بايفر يبگ يخوايم دونميم

 .يخونيكه ذهنم رو م اديم خوشم

نه تحمل خونه مون  گهيشد باور كن د يباشع خوب م ديقبل ع يعروس خيشد كه تار ياخ عسل اگه م...حرف دلم منم بود اخه

 .از تو رو يرو دارم نه دور

 ينطوريا...نميو تو رو بب اميرسونم كه ب يشب رو به صبح م ديام نيرم خونه وبه ا يبودن حسام م ديها فقط به ام شب

 گم؟؟ يم يچ يدونيم فميبالتكل

 ....كم صبر و تحمل نباش نقدريكشه تو هم ا يطول نم اديوضع ز نيا احسان

 ؟؟يهست يمغرور و از خود راض يليكردم تو خ يكه همه دخترا فكر م يهست شيشه تو همون احسن چند وقت پ ينم باورم

 ....دوستت داشتن تيخصوص نيشناختتم كه بخاطر هم يها رو م يليخ اتفاقا

 .از تو ريغ همه

 .يباش بيكردم غا يكه بله فقط دعا م لياوا

 .يبابا من رو كشت يدار يلطف چه

 .ليكه اون اوا گفتم

 :ساعت نگاه كردم  به

 .شب گذشته حتما مامان نگران شده 1از .زود گذشت چه

 .يترسم سرما بخور يم يشد سيخ يفقط تو بدجور.گهيد ميا هم هستكه ب دونهيم نه

 :نامه ها رو نشون داد  يموقع خداحافظ ميحركت كرد نيبه طرف ماش دوباره

 .مونهيمن م شيپ گهيد نايا

 .يخودم ازش استفاده نكن هيروز عل هي دوارميفقط ام ديرس يبه دست صاحبش م ديباالخره با...باشه

 .ها يخور يباال سرما م برو!!يبچه شد....ا

 .مواظب خودت باش....احسان جان خداحافظ
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 :رو خاموش كردم و بعد اهسته تكونش دادم  ونيزيهال خوابش برده بود اول تلو يتو  فرهاد

 .اتاق خوابت يشه برو تو يم سردت

 ؟؟ياومد يك

 ؟؟يديخواب نجايچرا ا....پاشو برو....حاال نيهم

 شانزدهم فصل

 

 

خانم و احسان و حسام و سام و متاستفانه  نيريدوشب بعد ش.دميداشتم بعد از مدت ها اسوده خواب ياصارامش خ احساس

 :گفت  يبا لحن نه جندان جالب بايجهت دلشوره داشتم فر يخود و ب يبود ها ب يجمع يتو بايفر ياومدن اصال وقت بايفر

؟؟ غر  دنيد يريچه خ شونيكه رفتن سر خونه و زندگ يينايا...مراسم عجله داره يبرگزار ياحسان چرا برا نيا دونمينم من

 داره؟ يچ يو گرفتار ياز بدبخت

 :جواب داد  احسان

 .يبه مسئله نگاه كن يداره از چه بعد يهم نباشه بستگ ينطوريا تونهيم.نه

 :داد  رييخانم بحث رو تغ نيرينشه ش جاديا يمشكل كردميدعا م فقط

 يراستش وقت...خودشون برن يبه خونه  ديقبل از سال جد رنيبگ ميحسان و عسل تصمكه ا كردمياصال فكرش رو م نم من

مستقر هستن احسان و  باياز انها سام و فر يكي يتا اپارتمان دارم كه در حال حاضر تو 3من ....شدم رياحسان بهم گفت غافلگ

 ...هم مال حسام يكينظر گرفتم او  ررو براشون د ييهمون ساختمون جا يعسل هم تو

 يحالم گرفته شد و به گل ها...شدم يشدم كه بدبخت م يم هيهمسا باياومده بود اگر من با فر شيمشكل بزرگ پ هيكه  اخ

 .نبود يكار اسون بايتحمل فر....فاجعه يعنيمكافات  يعني نيا...شدم و سكوت كردم رهيفرش خ

هم بود  ديكه ع نيار شد مراسم همون سوم فروردنبود پس قر يمناسبت خاص نيزد تا سوم فرورد يرو ورق م ميتقو بابا

 .هم نكرد ينبود اما اعتراض يراض اديبرگزار بشه احسان ز

نگران بود  بايفر يبرا نكهيخانم هم به بهانه ا نيريبعد ش يخوب نبود و زود با سام رفتن و كم ادياونشب حالش ز بايفر
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 :همراه احسان رفتن احسان اهسته گفت 

 م؟يصحبت كن يخوايم...يناراحت يزيچ كنم از يحس م عسل

 : دينگاهش كردم خند فقط

 نه ؟؟ اياره  يعني نيا خوب

 .احسان اره

 .ميبزن يدور هي ميبر پس

 :كردم انگار كالفه شد  يمن من م يشد بهش بگم ه ينم روم

 ؟يزنيجان چرا حرفت رو نم عسل

 .بگم يچطور دونمينم اخه

 :كرد  تعجب

 !!چه قرارهاز  انيجر نميبگو بب وا؟؟

 .نظرم رو بگم خواميندارم ها فقط م يمن حرف ياگه تو بخوا نيبب

 .زميعز بكو

درسته كه سام  يازم ناراحت بش خوامينم....در انتظارمونه ياديمشكالت ز ميساختمون باش هي يتو باياگر با فر كنميفكر م من

از خانواده ات دور  خوامياول م نياز هم يفكر كن خوادياحسان جان دلم نم...مشكله بايكنار اومدن با فر يبرادرته ول

 .كنميمن قبول م يريكه بگ يميتو هر تصم گميبازم م...يبش

 :به دستم داد  يفشار

 .كنم يمن با مامان صحبت م يباشه خانم.يموضوع نارحت باش نيزدم بخاطر هم يم حدس

 : دميكش يراحت نفس

 .راحت شد الميخ ياخ

 :روز بعد احسان زنگ زد  دو
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 .مامانم خواسته....ما يخونه  ايجان امشب ب عسل

 :قبل بشه گفت  يمثل دفعه  دميترس يكردم راستش م سكوت

 خوب؟... وفتهين ياتفاق دميقول م يكن يفكر م يبه چ يدار دونميم

كه گذشت  ياومد حسام هم بود كم ريد باياونجا بودم فر 8باهاش مخالفت كنم پس قبول كردم شب ساعت  تونستمينم

 :گفت  هيبا كنا بايفر

 .نيايبه اون خونه ب نيخواينم دميشن

 :جواب داد  احسان

 .يديشن درست

 تو بوده نه ؟ ميتصم نيا عسل

 .ميديرس جهينت نيو به ا ميگرفت ميبا هم تصم ما

 :خانم گفت  نيريش

 .خودتونه ليبچه ها راحت باشن م خواستميمن م ستين مهم

 . ديرسيبه نظر م يانداختم اونم راض يدم و به احسان نگاهحرف رو زد دلگرم ش نيا يوقت راستش

 :داد  ادامه

 ...نيمناسب باش يجا هيبهتر به دنبال  پس

 :رو به احسان كرد  بعد

 .ستيخونه به نام تو ن گهياونوقت د يبدون ديبا ياش هم نباش ول نهيهز نگران

رفت ظاهرا  يم شيداشت خوب پ زيهر حال ظاهرا همه چ در دميفهم يرفتار دو پهلوش رو نم نيا يمعن.ميكرد يهم نگاه به

زودتر به خونه  خواستيچرا اصال راحت نبودم دلم م دونمينباشه نم يارامش موقت نيبودم ا دواريارامش قبل از طوفان بود و ام

 10راستش تعجب كردم اما احسان گفت مامان هر شب ساعت  ديو خواب دخانم همون سر شب قرص خور نيريش.برگردم

 :ازش نداشتم رفتم كنارش  يدل خوش نكهيبود به نظر حالش خوب نبود با ا دهيرنگش پر بايفر خوابهيم
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 ؟يستيخوبه ؟؟انگار سر حال ن خالت

 :بلند شد  يسخت به

 .ستيمن حالم خوب ن سام

 :افتاد تعادل نداشت دستش رو گرفتم  يم داشت

 .حتما فشارت افتاده يچقدر سرد...نيبش

 :بود هول شده  سام

 ؟؟يخوب...بايفر

 .نه

 : دگفتميكش ينفس م دهيبر دهيبر

 ؟يدراز بكش يبر يخوايم

 :بازوش رو گرفتم  كنهيكنه و ناله م يم هيداره گر دميد

 .اون اتاق دراز بمش ميبر ايب

كرد سام  يم هيفقط گر.اومدن بچه اش مونده بود ايتا به دن گهيماه د 2 دونستميكه م يينكرد نگران بودم تا اونجا مخالفت

 : ديپرس يمدام م

 چش شده ؟؟ بايفر...خانم عسل

 .بهتر بشه ديشا ديصبر كن يكم...دونمينم

 يگرفت طور يداشت شدت م بايفر ينشد اه و ناله  داريصداش كردن ب يبود چون هر چ نيخانم ظاهرا خوابش سنگ نيريش

 :احسان گفت  ميبراه افتاد مارستانيب مشيببر عيكرد و اونم گفت سر فيكه سام به دكترش زنگ زد و حاالتش را توص

 .تو برو خونه شهينگران م مامانت

 .شده يو بگو چ ريتو با خونه تماس بگ.بذارم برم طيشرا نيتو ا ادينم دلم

 .اورده ايپسر به دن هي بايصبح بود كه خبر دادن فر 5/2ساعت .نبود يخوب طياصال شرا. تعجب نگاهم كرد  با
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 .چشمتون روشن گميم كيسام تبر اقا

 : ديكش يراحت نفس

 .ممنون

 »خبر نداده احسان گفت  بايافتاد كه به مادر و خواهر فر ادشيتازه  بعد

 .گهيد ميخوب بر يليخ

 :رو اوردن  بايفر

 .كه تنها بمونه شهينم مونميم ششيبرو اما من پ يبر يخواياحسان جان اگر م نه

 .يخسته ا...بابا يا

هم با خبر شدن  هيتا صبح كه بق.مونديدستگاه م يتو دياومده بود با ايدر ناز بود اما چون زود به دنبچه رو اورد چق پرستار

 .دميموندم و بعد به خونه برگشتم و خواب

و  دميخر يسر راه دسته گل قشنگ ادياونم گفت حتما م بايفر دنيد رميرو خوردم با احسان تماس گرفتم و گفتم كه م نهارم

 : دمياحسان رس همزمان با بايتقر

 !!به موقع چه

 :شلوغ نبود  ادياتاق ز نيشد بخاطر هم يمالقات داشت تموم م ساعت

 ؟يجان بهتر بايفر يچطور

 : ديپرس احسان

 ن؟؟يپسر كوچولو اسم انتخاب كرد نيا يبرا

 :زد  يلبخند سام

 .نيار...اره

 .باشه مبارك

 :گفت  بايسرحال بود خواهر فر يسابخانم هم كه ح ميريش.بود ستادهيا يگوشه ا هيساكت  حسام
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 .دستتون درد نكنه نيديزحمت كش يليخ شبيخانم شما د عسل

 ....خوا

 :در اون حال هم دست بردار نبود  بايفر

 .هم انجام نداده يعسل كار چندان مهم...گرفت يبود كه سام با شماها تماس م نيفوقش ا ؟؟يگيم يچ فرشته

 :شدم احسان گفت  ناراحت

 .انصاف نباش يب....ما نگران تر بود يعسل از همه  شبيد يول بايفر

 :با من لج بود  نقدريا بايفر نيچرا ا دونمينم اصال

 .مزاحمشون شد دينبا گهيد...جان بود بايفر دنيغرض د....برم ديبا من

 ديبا دونستمينماز برخوردشون دلم گرفت  رونيب ميو از اتاق اومد ميكرد ياحسان نگاه كردم بعد هر دو خداحافظ به

 كار كردم ؟ يباهاشون چه طور رفتار كنم اخه مگه من چ

 :ناراحت گفت  ياحسان با لحن ميكه شد نيتحمل كنم؟؟سوار ماش تونستميمگه چقدر م اخه

 .كنهيم ينطوريچرا ا دونمينم من

احسان ...نداره يا دهيفا نمكيهر چقدر هم سكوت م...بزنه يحرف هي يكيكه  نباشميمنتظر ا ديهمه اش با كنميعادت م دارم

 .لطفا من رو برسون

تو ...كننيبهشون گفتم اما گوش نم ميليتا حاال خ ستيقبول دارم كه رفتارشون خوب ن زميعز...دنبال خونه ميبر خواميم...نه

 .ببخش

 :حرف زدن نداشتم  يزنگ زد حال و حوصله  هيسا نيح نيهم در

 ؟يخوب

 ؟ييچه خبر؟ كجا...يستيفت نبا خونه تماس گرفتم فرهاد گ...يمرس

 .فارغ شد شبياخه د...بايفر دنيد ميبود رفته

 شده ؟؟ ي؟؟ طور...يستيتو چرا سرحال ن...مبارك باشه ؟يجد
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 .نيهم...جان خسته ام هيسا نه

 ؟يمطمئن

 :كردم گفت  سكوت

 گفتن ؟ يزياونا چ دوباره

 .به شهاب هم سالم برسون..ستيولش كن مهم ن اصال

 :بهم انداخت  ينگاه ميبود احسان ن نيحالم گرفته شده بود فضا سنگ يبدجور ميكرد يرو ط ريسكوت مس در

 .جون من اخمات رو باز كن...رهيگيادم دلش م يساكت هست ينطوريا يجان وقت عسل

 :تكون داد  ينگاهش كردم سر فقط

 .شدم يمنم بودم ناراحت م يهم دار حق

 :نگه داشت  يساختمون مقابل

 .ارزش داره دنشيد....كرده ياز دوستام معرف يكي...نجاستيا

هم دلم براش  يداشت جو رو عوض كنه از طرف ياحسان سع ميبرگشت عيسر.بود كيو تار ريدلگ يليبود خ يقشنگ ي خونه

 :منو رسوند گفتم  ياون بود ؟وقت ريسوخت اخه مگه تقص

 .باال نرو ايخونه ؟ ب يرياالن م از

 :گفت  يشوخ به

 .مجبورم قبول كنم گهيد يكنياصرار م يليال چون خحا....بابا يا

 : دمياز مامان پرس رونياومدم ب يگرفتم وقت يدوش.ام گرفت خنده

 كو ؟؟رفت ؟؟ احسان

 .اتاق يفرهاد تو شيپ نه

 :بود  يزنگ زد عصب نايكه گذشت ت يو كم دمياومدم دراز كش منم

 ؟؟.ترسم يم ي؟؟ فكر كردبشه  يكه چ يزنيبا پدر من حرف م يريم ؟حااليفكر كرد يچ
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 .يتا دست بردار دميهم انجام م يا گهيباشه كار د الزم

 : ديخند

 .ينيبه خواب بب...اره

 :كردم اروم باشم  يسع

 يگاه ؟يرو ثابت كن يچ يخواي؟ميدار يچه منظور يكنيكه م يبا خودت هم روشن نست اخه از كار فتيتو تكل نايت نيبب

 شه؟؟يم ديجنگ ريكه با تقد شهينم يول ستيناوقات اوضاع بر وفق مراد ادم 

 :شد  يعصبان

 .سراغت اميمنتظر باش باالخره من م/؟ يكنيم حتينص يدار ؟؟يگيم يواسه خودت چ يدار معلومه

 :پوزخند زدم  هي

 .نياريب فيباشه تشر...ا

 :و وارد شد  كردم احسان به در زد يم يطول اتاق رو ط يه ختيريداشت اعصابم رو بهم م وونهيد ي دختره

 ؟يچرا ناراحت...ا

 .وفتهيب يقراره چه اتفاق دونمينم...كنهيداره كالفه م م نايت

 شهيباعث م يچ دونميعسل باور كن نم...زنميبا پدرو مادرش حرف م رميفكرش رو نكن من حتما م... ستيدست بردار ن پس

 .كشم ياب ممنم عذ ينجوريبخدا ا...يتو ارامش نداشته باش ينحو هيكه هر روز به 

 كرد ؟ شهيچه م گهيد اديم شيپ ينجوريا طيشرا...من تو رو مقصر مدونم؟نه مگه

 :بودم اهسته زد پشتم  رهيخ زيم ي هيو به پا نييرو انداخته بودم پا سرم

 ؟يكنيم غينگاهت رو هم در گهيد يخانوم

قبول  ياصرار داشت همراهش برم ول يلنداشتم اولش كه ك يبره حس خوب نايا نايت يشب بعد احسان قرار بود خونه  دو

 :كه احسان زنگ بزنه مضطرب بودم  ياوضاع رابد تر بشه تا وقت خواستمينكردم نم

 .ستيمزاحم ما ن نايت گهيراحت باشه د التيخ...تموم شد عسل
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 :چقدر خوشحال بودم  دونهيم خدا

 .ازت ممنونم احسان ؟يگيم راس

نمونده بود در  يفرصت چندان ديخر يبرا ميرفت يم گشتياحسان از سر كار برمشلوغ بود معموال بعد از شهر كه  سرمون

واسه معامله  رفتيخانم م نيريش ديفقط با.ميبود دهيو هر دومون هم پسند ميكرده بود دايپ يمناسب يفرصت خونه  نيا

 شيخوب پ يفعال همه چ ومديم بهار ياسفند ماه بود بو ليباشه اوا ونچون همونظور كه گفته بود خونه قرار بوذ به اسم ا

 .به كارمون نداشت يهم سرش گرم پسرش بود و كار باينبود و فر يخبر نايگاه ت يگاه و ب ياز تلفن ها گهيد رفتيم

ما  يخونه  ميبه اونجا بد يتا سر و سامان ميرفت ديجد يبه سال نو مونده بود از صبح با احسان به خنه  گهيهفته د دو

 انياصرار داشتن ب يليمامان وفرهاد خ ميصبح شروع به كار كرد 7بود از ساعت  كينزد هيسا يخونه به  يليخوشبختانه خ

 .مزاحم اونا باشم واستميكمك اما نم

گذشته بود و من اصال متوجه گذر زمان نشده  5/2نگاه مبه ساعت افتاد كه از  يو وقت ميديرو چ ليوسا يتا حدود خالصه

 :زنگ بلند شد  يقع صدامو نيبودم اما خسته بودم هم

 ه؟يك نيبب احسان

 :در رو باز كرد با تعجب گفت  نكهياز ا بعد

 .بود شهاب

 : دنيو شهاب رس هيبعد سا يكم ميهشتم اون خونه بود يطبقه  ما

 .نيخوش اومد سالم

 : ديبا خنده پرس هيسا

 ن؟يكه نخورد نهار

 .هنوز نه

 .ميهم هنوز نخورد البته ما...شد ريد ديفقط ببخش...خدا رو شكر خوب

 :غذا پخته بود گفتم  برامون
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 .ممنون هيسا يواا

 : ديخند

 .ارميرو در م شيبعدا تالف ستين يزيكه چ نيا....بابا يا

 :خنده  ريفرهاد و حسام بودن كه اتفاقا اونا هم با نهار اومدن احسان زد ز نباريزنگ بلند شد ا يصدا دوباره

 چه خبره؟...بابا  يا

 :شهاب  زد پشت فرهاد

 .يانگار تو از ما زرنگ تر بود بدجنس

 فرهاد خان؟ يفكر كرد يپس چ بله

 : دميبعد از غذا كنجكاو شدم و صداش زدم به اتاق پرس ستيكردم چندان روبراه ن يكرد حس م يفقط حفظ ظاهر م فرهاد

 ؟يخوب فرهاد

 چطور مگه ؟! معلومه خوب

 .شده باز تيزيچ هي...نگو دروغ

 .ستين يتازه ا زيكه چ نيا...جنگ بود دونيمعمول خونه م طبق....بابا نه

 ؟ي؟سر چ...مامان وبابا دعواشون شده بود  بازم

 .دونمينم

 :بودن احسان اصرار كرد كه  ديمونده بود همه جا شلوغ بود و همه مشغول خر ديروز تا ع سه

 .شهيما مامان خوشحال م يخونه  ميبر ايب 8تازه ساعت  عسل

 .احسان نه

 .گهينباش د لوس

 .بشه يقاط يبشه و همه چ يطور هيكه حوصله نداشتم دوباره  يشدم قبول كنم در صورت مجبور

 :اومد  رونيما از اتاق ب يصدا دنيحسام با شن.بود يبود پسر ناز دهياروم خواب نياونجا بود ار بايفر شهيمعمول هم طبق
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 عجب؟ چه

 :گفت  هيبا كنا بايفر

 .كار دارم يبار صدات كردم گفت 50اون موقع  ؟؟ از رونيب يديشد پر يچ

 : داديرو م بايطرفمون اومد و داشت جواب فر به

 ؟يشروع كرد باز

 :نشست  كنارمون

 چه خبر؟ فرهاد خوبه؟...يزن يبه ما نم يسر گهي؟؟د يراه گم كرد عسل

 .ستيبد ن ممنون

 .ميوضع خوشحال بود نيشده بودن ، من و احسان هم از ا يميصم يليحسام و فرهاد خ يتازگ به

 : دياحسان پرس ميفكر بود شام رو كه خورد يخانم تو نيريش

 ؟ نيچرا امشب ساكت مامان

 : دياه كش هي

 بشه؟ ينطوريا كرديفكرش رو م يك

 :حسام گفت  ميجا خورد يهمگ

 ؟يچطور

 .شهيعروسم م نايكردم ت يو فكر م خواستيدلم م شهيهم من

 :ادامه داد  بايفر

 مناسبه اخسان نايت گفتميم شهيم همبخدا من اره

 :شد  يعصبان احسان

 .نيشورش رو در اورد...اه گهيد ديكن بس

 :نتونستم ساكت بمونم بلند شدم  گهيد نباريا



 

 

ابخانه نودهشتياكت                                  فصل بهارزهره  –خالي دستانت جاي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٦٢

من كه ....دوباره برگردم ميو ازم خواست كنهياخسان داره تركتون م نيگفت نياومد نيشما بود نيباشه ا ادتونيخانم  نيريش

 ...شروع بشه يدوباره همه چ نيو باعث شد نيرو تموم كرده بودم اما شما نخواست يبار اول همه چ

پس بهتره  خورهيبه درد احسان م نايت ديكن يحاال هم اگه فكر م...اديازم بدتون م نقدريكه ا نيديد يشما از من چ دونمينم

 .بشنوم هيگوشه و كنا بايقط از شما و فرو ف اميوضع كنار ب نيبا ا تونميدارم نم يتيچن منم ظرف نايسراغ همون ت نيبر

 ...يهمه چ ريبهم خورد چون عسل زد ز يعروس نيبه همه بگ ديتونيم پس

 :احسان گفت  رونيب ومدميداشتم از خونه م گميم يچ دميفهم ينم گهيد

 ...كنميم مونتونيپش زهيبهم بر ياگه همه چ بخدا

 :اومد و بازوم رو گرفت  دنبالم

 ؟يكن يم كاريچ عسل

 .ولم كن احسان

 .يبر ذارمينم

 : مياومد رونيساختمون ب از

 .صبر كن عسل

قرار بود متعلق  يگرفتم به خونه ام برم كه روز ميبودم تصم جيبرم خونه گ خواستميشدم و براه افتادم نم يتاكس نياول سوار

بودم بعد به فرهاد زنگ زدم و  در همون حال يچراغ هارو روشن نكردم دوساعت يبه من و احسان باشه حالم خوب نبود حت

 :گفتم منتظرم نباش گفت 

 .نگرانته نجاستياحسان ا ؟ييكجا معلومه

 :زدم  يپوزخند

 .رهيد

 ؟يچ يعني

 .بگومنتظرم نباشه بره خونه بهش



 

 

ابخانه نودهشتياكت                                  فصل بهارزهره  –خالي دستانت جاي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٦٣

 : هيگر ريكردم و زدم ز قطع

 بدبختم؟ نقدريخدا چرا ا يا...تموم شد يزود همه چ چقدر

در رو باز  يباالخره اومد اونجا زنگ زد ول نكهيچند بار تماس گرفت جواب ندادم تا ا نكردم احسان يشده بود توجه سردم

گوشه سرم  هينشستم و زل زدم به  داريتا صبح ب.رو بزنم يهمه چ ديق خواستيدلم م اوردهين ديبا خودش كل دمينكردم فهم

 .رونياز خونه زدم ب ورمبخ يزيچ نكهيبود گرسنه بودم بدون ا نيسنگ

 ديشده بود و اون من رو د ريد گهيشد د ادهيپ دنميمنتظر بود با د نيماش يتا حاال نرفته بود و تو شبيم احسان از دخورد جا

: 

 ...انصاف يب

 : دميرو بر حرفش

 كنم؟؟ يم كاريچ نجايپس من ا...؟؟ نيانصاف رو بلد يمعن شما

 :برم كه بازوم رو گرفت  خواستم

 .زميباهات حرف بزنم عز خواميم عسل

 .و مادرت گفتن بايقرار بود گفته بشه فر يهم مونده ؟هر چ يحرف مگه

 :اش خسته بود  چهره

 .سوار شو لطفا

 .خوامينم

 :شد و صداش باال رفت  يعصبان هوي

 .سوار شو گفتم

 :زدم  يپوزخند هيحرف نزده بود  ينطوريحاال باهام ا تا

 .با محبت چه

 :رو تكون داد  سرش
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 ....يبفهم يتونيم.باهات صحبت كنم عسل ديمن با...خواميم معذرت

 :جواب دادم  اهسته

 .كنم يگوش م....بگو...خوب

 .ستيمن حالم خوب ن....شركت ميبر...نه نجايا

خانم بهش  نيريكه خودش گفته بود بهم چند سال قبل ش ينطوريا.تا به حال به محل كار احسان نرفته بودم...كردم قبول

 .خرهيرو م سيشركت تازه تاس هياز سهام  يكل نمينه و اتا باهاش كار ك دهيم يا هيسرما

 .ميسوم رفت يبه طبقه .دنبود ايخونه تا شركت ز يفاصله  ميراه هر دو ساكت بود نيب

 :گفت  يبه منش احسان

 .ديتلفن ها رو هم لطفا وصل نكن...ديرو كنسل كن انيامروز و قرار بعد از شهر با مهندس پو يجلسه  لطفا

 .وسط اون زيم هيو  ياونطرف تر چند تا صندل يكار احسان قرار داشت و كم زيبود سمت چپ م يبزرگمرتب و  اتاق

 :شدم گفت  رهيخ رونيب يبه فضا نهيپنجره رفتم و دست به س يجلو

 ؟ينيبش شهيم

 .راحتم ينطوريا...كنم يم گوش

 .نيبش ؟لطفايكنيم ينطوري چرا

 : دمينگاهش كنم پرس نكهيشد بدون ا يشستم سكوتش طوالنها نشسته بود كناش ن ياز همون صندل يكي يرو

 ؟يكه فقط سكوت كن نجايا اميكه ب ينگفت

 :ديكش ياه

كسش تنهاش بذارع  نيتر زيعز نكهياز فكر ا يادم حت ه؟يچ يدونيم....دارم يچه حال بد يدونينم....بگم يچ دونمينم عسل

روز  هي يمن وقت.نشه  عتيبه واق ليكه حرفات تبد كنميط دارم دعا متا حاال فق شبيباورت نشه اما از د ديشا...شهيم ونهيد

 ؟يگياونوقت تو از رفتن م رميبم خواديدلم م نمتينب

 .كرده باشم ليخودن رو تحم خوادينم دلم
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كنم  يكم كم دارم فكر م ؟؟يفهم يرو خودت م نيا يكنيكدومه ؟؟؟تو با حرفات منو داغون م ليتحم ؟؟يگيم يدار يچ

 .يرو تموم كن يهمه چ يخوايم ينحو هيو به  يم خسته شداز ديشا

 وانيل يتو ميدوباره ساكت شد رميشدن اشكهام رو بگ ريسراز يقضاوت كنه نتونستنم جلو ينطوريدر مورد من ا خواستمينم

 :و دو تا قرص با هم خورد  ختياب ر

همسفر داشته  هيراه  يادامه  يبرا خواديت نمدل ميتازه فراهم شده ما اول راه يزندگ هيشروع  يبرا ياالن همه چ عسل

داره  يتيدفاع كنم اما چه اهم كرانياز رفتار د خوامينم....كه حاضره به خاطرت جونش رو هم بده تا تو رو داشته باشه يباش

 گن؟؟يم يدر موردت چ هيكه بق

اما اگه من رو ....دونمينم ؟من؟يزيرو بهم بر يباطرش همه چ يبرات مهمه كه حاضر نقدريا انيحرف اطراف يعني عسل

 ...كنهينم يندارم و بود و نبودم فرق يبرات ارزش گهيالبد د...البد نظرت عوض شده....يتونستيم يخواستيم

 : دميرو بر حرفش

 ؟؟يگيم ونيهذ

 خودخواه ؟؟...لجباز....مغرور يگياون وقت تو به من م.....گميدروغ م مگه

گرفته و  يرو به باز يساله نشسته و زندگ ازدهيده ،  يدختر بچه  هي كنمياصال حس م ياالن كه كنارم يمن هست نيهم ع تو

 .يستيخودت ن....عسل يعوض شد...ستياز خودش براش مهم ن ريبه غ يچيه

 :شدم  يعصبان

احسان؟؟ من عوض شدم ؟؟؟ بگو چه  يزجرم بد نجايا يمنو اورد.يدلت خواست گفت ينه ؟؟ هر چ اي يكن يم تمومش

 ...كنم ياداوريالزمه  ؟؟اگهيكنيرو فراموش م ي؟؟چقدر زود همه چ خواميكردم ؟؟ من تو رو نم يرييتغ

 :رفت يداشت باال م صدام

 .رسه ينم يا جهيكه به نت اديبحث با داد و فر نيا....خوب اروم باش  يليخ

 يها هيعمر گوشه و كنا هينمخوام  يكنار فكر نكن برام راحته ول رميم گمياگه من م يگيم يدار يچ نيفكر كن بب كمي اخه

 .برم خواميحاال هم اگه حرفات تموم شد م....رهيكه اون وقت د يبش مونيبعد ها تو پش ايمامانت رو بشنوم 
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رو  فمياهسته ك ديچرخيحركت كنم بلند شدم اتاق دور سرم م تونستميشده بود نم ييلويك 100 يوزنه  هي نيع پاهام

 :د برداشتم موقع خروج صدام كر

 عسل؟؟

 :نگاهش كنم جواب دادم  نكهيا بدون

 بله؟

خودم رو داشته  يادما زندگ هيبق نيع ديبدبختم كه نبا نقدري؟من اخه چرا ا....اديچطور دلت م...من نگاه كن به

 .مونهينم يباق يچياز من ه گهيد يو بر ياگه تنهام بذار يدونيم....باشم؟

 : نمشيبب ينطوريبود ا يمن مرد واقع يرو كه برا شگبيسان هماون اح خواستيرو برگردوندم دلم نم صورتم

 ؟يدونستيم نويا...يشياوقات مثل بچه ها م يگاه

وقت  چيمن تا حاال ه....كردمينم يياندازه احسا تنها نيوقت تا ا چيه....گاه داره هيبه تك اجيبچه كه احت هيمن بچه ام ،  اره

 .نبودم يزيطالب چ ينطوريا

باهات  يكار گهيخوب؟اونوقت د...يچشمام نگاه كن و بگو ازم متنفر يتو يبر يخواياگه م خواميم يزيچ هيفقط ازت  عسل

 .ندارم

 : خواست؟گفتيم ياز من چ نيزد ا يقبلم تند م ستاديو مقابلم ا اومد

 .گهيبگو د ؟يساكت جرا

 : دميرو دزد چشمام

 .ستميچون ن........ تونمينم

 .شهيدرست م يهمه چ مديبهت قول م.يمونيبگو كه م پس

 :لحظه سكوت كردم  چند

 .ينكن ريد...ميكار دار يبرم خونه فردا كل خواميم

 .رونيمنتظر نشدم و اومدم ب گهيد
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 .نشم مونيكردم انتخابم درست بوده باشه و بعدا ش يبودم و دعا م سرگردون

 هفدهم فصل

 : دميدجفت كفش نا اشنا پشت در  هيبعد از ظهر به خونه برگشتم  5 ساعت

 ؟ ميمهمون دار مامان

 :عود كرده بود  گرنشيحوصله بود انگار دوباره م يب

 .فرهاد شيحسام اومده پ اره

 :من جكم فرهاد رو داشت  يبرا حسام

 ؟يجد

 :تقه به در زدم و وارد شدم  هي

 .سالم....به به

 :دو جوابم رو دادن حسام گفت  هر

 .يداديمسكنه  يداداشمون رو داشت نيا زيداداش عز زن

 ؟ياز ما كرد ياديعجب  چه

 .بود كه مزاحم شدم نيداشتم ا يكار هيبا فرهاد  راستش

 .يكرد خوشحالمون

به فكر شام باشم سرم گرم بود كه  ديو با ستيمامان حالش خوب ن دونستميرو عوض كردم و به اشپزخانه رفتم م السم

 :فرهاد اومد 

 .واسه شام بمونه كنميدو ساعته دارم اصرار م هيرفبگو بابا چقدر تعا يزيچ هيحسام  نيبه ا ايب

 :رو شستم و رفتم  دستام

بازم بهونه ...ادياحسان هم ب ميگيم ميزني؟؟ زنگ م يشد يتا حاال تعارف ي؟اصال از ك هيم يشب رو بد بگذرون مگه چ هي

 ؟يدار
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 :زد  يلبخند

 .ستين يچاره ا ظاهرا

 .خودت به احسان بگو پس

بود هنوز باهاش  9اومد ساعت  ريحالم رو بهتر كرد د يكل اديقراره ب دميكه فهم نياما هم رميس بگخودم تما خواستمينم

 :شده  يكردم عصب يكامال حس م داديصحبت كنم عذابش نم يباهاش رسم نكهيا يبه اندازه  يچيبودم ه نيسر سنگ يكم

 .نياومد خوش

 :فت سر شام فرهاد گ ارميامشب قراره لجش رو در ب ديفهم خودش

 .ميشيهمكار م ميدار ييجورا هيمن و حسام  يراست

 .چه خوب ؟يگيم راس

 .كم دارن يكار يروين هي اره

 :انگار خوشحال شد  احسان

 .هيعال يليخ

رو برداره بر خالف  لشيبه اتاقم رفت تا وسا يموقع خداحافظ كنهيفرق م شهيبودن كه رفتار من و احسان با هم دهيفهم همه

 :فتم حسام اهسته بهم گفت دنبالش نر شهيهم

 .نكن تشيتو رو خدا دست بردار اذ عسل

 :نزدم گفت  يحرف گهياومد و منم د احسان

 .ريبخ شب

 : ديرفتم فرهاد پرس يرو جمع و جور كردم و واسه خواب داشتم به اتاقم م ليوسا

 بس اعالم شده ؟ اتش

 .يتا حدود يه

بود با  سيحافظ نف وانيد هيشدم باز كردم  يجور هيشاخه گل سرخ بود  تا 2كرد كه روش  يم ييخودنما يبسته ا زميم يرو
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 :نوشته بود  ياول با خط خوش يصفحه .بود يا گهيطور د هيبرام  نيداشتم اما ا وانيتا د 2 نكهيا

 ...ميعسل زندگ يبرا

 .بود كه تا حاال گرفته بودم يا هيهد نيبا ارزش تر نينظرم ا به

 :گرفت  يمدام تماس م هيداشتم سا ياديز ي دلهره

 ؟يالزم ندار يزيروبراهه ؟چ زيچ همه

 .ايزود ب فقط

 : ديخند

 بابا عسل چته ؟ يا

 .اينشو ب لوس

 اونجام خوبه ؟ گهيساعت د هي تا

 : ديبه موقع رس هيسا.صبرانه منتظر احسان بودم يگذشته بود ب 11بود ساعت از  نيفرورد سه

 .رحم كن ارهچياحسان ب نيبه ا.... يشد يدختر چ يوا

 :ام گرفت  خنده

 .مزه يب

 :كه گذشت و كارم تموم شد اهسته گفتم  يكم

 .ترسم يم... هيسا

 .خود نكن عسل يب اليفكر و خ ؟ي؟؟ از ج يشد خل

 كنم هيتا اخر عمرم بهش تك خواستميبود كه م يهمون كس نيا كرديفرق م شهيبه ساعت بود باالخره اومد با هم چشمم

شد  يم يزمان چقدر زود سپر.ديرسياز هر طرف به گوش م كيتبر يشلوغا بود صدا.داشتم يگار همه چكنارم بود ان يوقت

 : ديبود فرهاد صورتم رو بوس دهيرس يكه زمان خداحافظ ميبه خودمون اومد يوقت

 .تنها شدم عسل گهيامشب د از
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 .عوض شده ؟؟من كه همون عسل سابقم يفرهاد مگه چ يگيم يچ

 :شد  رياشكم سراززد كه  يتلخ لبخند

 .عسل جان يبش خوشبخت

 .ما شيكردن و اومدن پ ياون طرف تر هم حسام و احسان داشتن صحبت م يكم

 :كرده  هيحس كردم گر يروبراه نبود حت حسام

 .به شما هواش رو داشته باش ميداداشمون رو سپرد نيا عسل

كه  يبا تمام مشكالت ياز خانواده برام سخت بود حت ييجدا.زدميحدس رو م نيالبته ا ومدنيو خانواده اش ن نايت اونشب

 :گوشه نشستم و زل زدم به روبرو و احسان گفت  هيلباسم رو عوض كردم و .داشتم

 كهيازخانواده برات سخته اما خوب راه كه نزد يدور دونمي؟؟هر چند كه خودم م يچه وضعشه ؟؟ چرا ناراحت نيجان ا عسل

 .نداره يكه ناراحت نيا انيماونا  وي ريهر وقت دلت خواست م

نمونه  يباق يثيتمام تالشم رو كردم تا حرف و حد.احسان رو دعوت كنم يشام خانواده  يگرفتم برا ميروز بعد تصم چند

 :احسان به اشپزخونه اومد 

 مرتبه؟ يخبره بابا ؟؟همه چ چه

 ؟ خوبه ؟ ستيكم ن يزيچ يمطمئن

 نياومدن ار بايبره سام و فر شيپ يبه خوب يبودم همه ج دوارياز گرفت امزنگ كه بلند شد انگار من رو برق سه ف يصدا

و  بايسر و صدا اورد اما فر يكم شهيحسام با اومدنش مثل هم دنيخانم و حسام رس نيريبعد هم ش يهمه اش خواب بود و كم

 :ردم به اتاق كه احسان رو صدا ك يكنجكاو شده بودم طور نبودن انگار به اجبار اومده بود يجور هيسام 

 وسام ناراحتن؟ بايافاده ؟ چرا فر ياتفاق

 .احتماال طبق معمول بحثشون شده دونمينم

 :گفت  بايشام اول فر سر

 .عسل يديرو اصال قشنگ نچ زيم نيا
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كرد  يتر م يشام ادامه داشت و هر لحظه من رو عصب انيگرفتن ها تا پا راديا نيو سكوت كردم اما ا اوردميخودم ن يرو به

 .هيگر ريكه فكر كردم ممكنه هر لحظه بزنم ز يطور

 :بار بود سام گفت  نياول ينطوريهم هم بايكرد و رفت فر يسرد خداحافظ يليخانم خ نيريش.كردم زودتر برن يدعا م فقط

 .عسل خانم خوامياز شما معذرت م من

 :گفت  حسام

 .لقدرت رو بدونه عس دياحسان با...بود دستت درد نكنه يعال يچ همه

 .نكنم نشد هيخواستم گر يدست خودم نبود هر چ.جمع و جور كردن و شستن ظرف ها شدم مشغول

 :پشت سرم اومد  احسان

 .بود يعال يليخ.ممنون....يخانوم ينباش خسته

د كر هيتك نتيبه كاب.ميهم داشته باش يا گهياحسان بحث د يخانواده  يعنيموضوع  نياز ا رياومد غ ينم ادمي.دادمينم جواب

 :ناراحت بود 

 گهيبعدش منو تو هم با همد ميچرا هر بار كه باهاشون برخورد دار دونمينم...نداره  يا دهيفا يعذر خواه دونميم عسل

 .خوامينم نويو من ا ميكنيم دايمشكل پ

 :ساعت نگاه كردم  به

 .يخسته شد...بخواب  برو

 .دهيزجر م شتريسكوتت منو ب نيا

 ؟يكار كن يخوب تو چ....پاشم باهات دعوا كنم كه تونمينم...كار كنم يچ خوب

 :اب رو بست ريش

 .بگم عسل يچ دونمينم بخدا

 :كردم  نگاهش

 .حاال برو...فكرش رو هم نكن.نو يچيه
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 يشد ول ياحسان داشت درسش تموم م.گرفتيبه خودش م يتر يما هم داشت حالت جد يانگار زندگ.نوروز تموم شد اميا

 .ش نشده برام مونده بودمن هنوز چند تا واحد پا

 ميكنيم يخونه زندگ كي يتو نكهيكردم با ا يكه حس م يوقتش رو گرفته بود طور يلينامه اش بود و خ انيپا ريدرگ احسان

 .ميموضوع باعث شده كه از هم دور باش نياما ا

 ينامه  انيپا نيا سوخت هم كار شركت و هم كار يبود دلم براش م 5/11ساعت  بايگشت تقر ياز سر كار بر م ريد

 :وامونده خسته اش كرده بود 

 چه خبر؟ ؟يخوب

 .دميعسل بر يوا

 شام رو بكشم؟...شه يتحمل ن تموم م گهيروز د چند

 .فرصت دارم گهيروز د 3،  2نامه ام نصفه ست من فقط  انيپا پيتا.كار ها رو تموم كنم نيا ديندارم با لياالن م....نه

 :و بردم اتاقش  دمياتاق كارش رفت و من شامش رو كشلباسش رو عوض كرد و به  غيسر

 .ها دهيبهت فرصت م شتريچند روز ب ياستاد شبستر ياگه بخوا احسان

 .تموم شه ديهر طور شده با نه

 :و گفت  ديكش يا ازهيخم

 .كشه يبرو بخواب من كارم طول م تو

خوابش برده بود  زيپشت م دميه اتاقش برگشتم ددوباره ب يساعت بعد وقت 2 خوندميام سر رفته بود داشتم درس م حوصله

 :و شامش هم دست نخورده بود 

 ؟يديخواب نجاياحسان چرا ا..ا

 چنده ؟ ساعت

 .واسه امروز بسه...2 بايتقر

 يبه خودن اومدم كه هوا داشت روشن م يوقت...كمكش كرده باشم يطور هيخواستم  ديبه ذهنم رس يفكر.رفت يحرف بدون
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 :شد داريموقع احسان ب نيهم.كنم پينامه رو تا انياز پا يكل شد و تونسته بودم

 ؟يدي؟نخوابيكن يكار م يتو چ عسل

 .تا شب تموم بشه دميقول م...اومد ينم خوابم

 .رو خسته نكن بابا خودت

 :زدم  يلبخند

 .نميب يم شونيشم كه تو رو نگران و پر يخسته م يوقت من

 هيتك واريبه د دميبرگشتم د يبود بلند شدم و بساط صبحانه رو حاضر كردم ئقتجا نشسته بودم بدنم درد گرفته  هيبس  از

 : ستادهيا نهيكرده و دست به س

 .يسر و صدا اومد ي، چه ب دميترس

 .ها ستمين ادتياما فكر نكن به ...رفت و امدم نا منظم شده يمدت كم نيجان منو ببخش كه ا عسل

 .گرسنه ام يليكه خ ميبخور يزيچ هي نيبش حاال...كردم ؟؟ يمگه من اعتراض ؟يگيم يچ

 :و گفت  دينامه بشم اخر سر هم گونه ام رو بوس انيكار پا هيبق اليخ يسفارش كرد كه ب يرفتن كل موقع

 .زميندارم عز يمن كه از تو توقع اخه

مامان زنگ  يوقت ينم حتو به خودم قول دادم هر طور شده تا بعداز ظهر كار رو حاضر ك ميكرد ليروز كار خونه رو تعط اون

 :ازم ناراحت شد  ياونجا هستن و ازم خواست برم قبول نكردم و مامان هم كل ييزد و گفت كه خاله و زندا

 .ذارهيبه ما ؟؟ نكنه احسان نم ينزد يچند وقته سر يدونيم...گهيد يما رو فراموش كرد بگو

اما  اميب خواديدلم م يلياونجا بودم خ روزيا نرم ؟؟ من كه پرگفته كه كجا برم و كج يك چارهيانصاف نباش مامان احسان ب يب

 .تو رو خدا ازم ناراحت نشو مامان...كار دارم يليخ

 .خداحافظ.يهر طور كه راحت...باشه

 7خسته بودم اما هر طور كه بود تا ساعت  يليبودم خ دهيچون شب قبل هم نخواب.و مشغول شدم ميكشد زيرو از پر تلفن

 يخوابم برد اما به صدا يك دميبزنم نفهم يچرت اديگرفتم تا احسان ب ميگرفتم و تصم يومش كردم بعد دوشبعد از ظهر تم
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 : دميشد از جا پر يزنگ در كه به طور ممتد زده م

 ؟ هيك

 :بود  ياومد باال عصب دميچرا ترس دونميبود نم احسان

 ؟؟يخونه ا تو

 قرار بود كجا باشم ؟ مگه

 :باال رفت  صداش

 خاموش بود ؟؟ ي؟؟ چرا گوش يداديجواب تلفن رو نم شم؟چراينگران م يگينم

 :افتاد كه هنوز تلفن رو وصل نكردم  ادميلحنش ناراحت شدم  از

 احسان ؟ يزنيداد م چرا

 ؟؟يكن يم كاريمعلومه چ...امروز همه اش نگران بودم و تمركز نداشتم چون

 رهيازش ناراحت بودم و به سقف خ يليدادم و به اتاق برگشتم ختكون  ينگفتم سر يچيبهش كردم و ه زيسرزنش ام ينگاه

 :چقدر گذشت كه در اتاق باز شد و چراغ رو روشن كرد  دونميبودم نم

 .زنه يكن چشمم رو م خاموش

 :نكرد گفتم  يتوجه

 .گازه برو بخور يرو شامت

 :نامه دستش بود دستم رو گرفت انينشست پا كنارم

 .من نگاه كنبه ...كنم ياشتباه م شهيهم

 :جا لبند شدم  از

 .به جون ادم بمونه يخستگ ييبا اشتباهت باعث م.... اره

 :رو باز كردم پشت سرم اومد  پنجره

 .داشتم يتا برسم خونه چه حال يدونياما نم خواميجان معذرت م عسل
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 ؟ هيمن چ گناه

 :زد  يچشمك

 ؟يفهم يمخبر بمونم  يازت ب تونميكه نم يكه اونقدر ماه نهيتو ا گناه

 .شدم هيكه من توج يوا...اخ چقدر قانع كننده بود اخ

 : ديخند

 .عسل تلخ يبدجنس يليخ

 :گفت عسل تلخ  يبه من م ارهيلجم رو در ب خواستيوقت م هر

 ؟ يگفت بازم

 .من اخم نكن جون

 .واسه شام اينشو لباست رو عوض كن ب لوس

 :به بازوم داد  يفشار

 .عسل خودم يشد حاال

شد و حال  يكم صحبتش با احسان طوالن هيكه سام تماس گرفت  ميبعد شام نشسته بود.اوردميدا جلوش كم مخ ي شهيهم

 : دميشد پرس رهينقطه خ هيگرفته شده بود قطع كرد و به  ياحسان حساب

 شده؟ ي؟؟ چ احسان

 .مادرش يرو گذاشته و رفته خونه  نيو هم ار بايو سام دعواشون شده فر بايفر يچيه

 هست ؟ يحاال مشكلشون چ... نيار ؟طفلكيگيم راس

 .دمينفهم يو حساب درست

 شتريموضوع چند روز ب نيتز پسرش راحت دل نده بود درسته كه ا بتيلجم گرفته بود كه فر نياز ا شتريشدم و ب ناراحت

 خودشون ؟ يحاال سام كجاست ؟ خونه ....اما خوب ديكش يطول نم

 .به مامان نگفته اره
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 :ما شهاب گفت  يو شهاب اومدن خونه  هيگذشت و همون شب سا ين به خوباحسا ي هيدفاع

 ؟يزندگ نيا ايبهتره  يمجرد يراستش رو بگو زندگ احسان

 :زد  يبهم انداختو لبخند ينگاه احسان

 .رو بخوام يمجرد يباشم با داشتن عسل زندگ وونهيد نكهيا مگه

 :رو به شهاب كرد  هيسا

تو  هياون پسر سر براه....احسان با تو معاشرت كنه دادميعسل بودم اجازه نم يمن جا....ستنيهمه كه عسن تو ن...ريبگ ادي

 .يكن ياغفالش م

وسط دستش رو ، رو  نيكه ا يكن يم يكار هي...دهيهم درس م طونياحسان به ش نيو گرنه ا هيمن اسمم بد در رفته سا بابا

 .كنم

 :به حال اومدم  وهيظرف م با

 .ها يدار يخراب ياحسان انگار سابقه ...شهياره جالب م د

 : ديخند

 ... ديخند يدختره داشت م هيپاساژ  ميمثال اونروز رفت بود...بگه تا منم بگم بذار

 : دياز جا پر هوي

 .كردم يجان من كه باهات شوخ احسان

 .زنه يغر م هيسا نيكنه بس كه ا يخنده تعجب م يم يكي نهيب يم يادم وقت يگفت...هستم يمن كامال جد اما

 :كرد  يچشم غره ا هيسا

 زنم ؟ يحاال من غر م...صبر كن...دمينشون م بهت

 :بود  يدنياش د افهيق شهاب

 ...بخدا نه

 .نگو يچيه
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بهد شهاب و احسان به اتاق كار احسان  قهيمن كه مرده بودم از خنده چند دق ديكش يواسه احسان خط و نشون م داشت

 .رفتن

 : هيموندم و سا من

 خبرا ؟ خواهرت خوبه ؟ چه

براش اونم  رهيميشهاب ه م.داره كه نگو يزبون هي يول.شده عسل طونيش يلياونم مشغول سر و كله زدن با دخترشه خ اره

 .ستميمن ادم ن گهيانگار د نهيبيشهاب رو م يوقت

 .خونتون اميب خواميخاله م گهيبهم زنگ زده م اونروز

 :گفت  بچه پرو.ستميگفتم اخه من امروز ن بهش

 .نميعمو شهاب رو بب اميب خواميندارم م يبا تو كار من

 :خانم بود  نيريموقع تلفن زنگ زد ش نيهم

 عسل ؟ احسان خوبه ؟ يخوب

 ؟ نيشما خوب هست ممنون

 :بود  يرسم شهيهم مثل

 .اومده ياسي...نجايا نيايشب ب فردا

 ؟يك

 .ماست ياحسان از فرانسه اومده خونه  يدختر خاله  اسمني

 .گميچشم به احسان م اشهب

 :نكرده بود قطع كردم  يچون هنوز اشت ستين بايكه فر هيشكرش باق يجا

 .كه نرم شهيكار كنم ؟ نم يچ يول.رميگيها عزا م ميريمامان احسان م يهر وقت كه خونه ....شهيباورت نم هيسا

 : ديخند

 .ها يخواهر شوهر ندار ياورد شانس
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 .وهر بدترهاز ده تا قوم ش بايفر نيا...وا

 هجدهم فصل

 :گفت  ميو براه افتاد اديبعد حاضر شدم و منتظر موندم تا حسان ب شب

 .شه يم يسال 6،  5كنم  دم؟فكريرو ند ياسيچند ساله  يدونيم

گرفتن برن فرانسه  ميخاله ام و شوهر خاله ام تصم نكهيتا ا ميبود يهمباز شهيهم ياسيساله باشه من با  24 ديحدودا با االن

 .رابطه هامون كم شد گهيد و

 : دياحسان پرس دميرو ند يخانم تنها بود من كس نيريش.ميديرس

 كو؟؟ ياسيپس  مامان

 .كرده ريسام هم د...اديم االن

 :چون اومد سراغ احسان  ديتوجهم رو جلب كرد البته فكر كنم اول منو ند يبعد سالم قهيدق چند

 .احسان چقدر دلم برات تنگ شده بود يوا

 :راستش لجم گرفته بود  دتشيچند بار بوس مانهيصم دميكمال تعجب د در

 .عسل همسرم...كنم يرفت معرف ادمي يراست....عجب ؟؟چهياسي يخوب

 : ديدست داد اما من سرد بودم خند باهام

 .يا قهياما خوش سل...كردم ياصال فكرش رو نم...ها  يخاله چه زود بزرگ شد ؟؟پسريازدواج كرد يجد

 :ست نش كنارش

 ؟؟/هان يمنو فراموش كرد گهيد يحاال كه زن گرفت يبگ يخواينم

 : ديخند

 من چند تا دختر خاله دارم؟؟ ؟؟مگهياسي يگيم يچ

كه اگه  ديتاپ سغ هيبا  يدامن كوتاه صورت هيبود  ومدهياصال خوشم ن دنشيلباس پوش يخورد از نحوه  يخونم رو م خون

رو برد به  نيبود به نظرم الغر تر شده بود ار ومدهين بايفر يبغلش بود ول نيد ارتر بود سام اوم نيسنگ ديپوش ياونو نم
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 نياتاق برام سنگ يو سام قهر كردن و ناراحت شد انگار هوا بايبود كه فر دهيخانم تازه فهم نيرياتاقش و خودش اومد ش

 .شده بود

رفتته منم  ادشياحسان هم كه انگار به كل .ا قحطهبود كه انگار ج دهيبه احسان چسب نيحرصم گرفته بود همچ ياسي نيا ار

 .هستم

 :اومد و نشست  سام

 .ازتون دارم يخواهش هيخانم  عسل

 شده ؟؟ يچ دييبفرما

 د؟؟يشه شما باهاش حرف بزن يم...ستين ميمستق يصراط چيهم به ه بايفر نيا... دينيبيمن رو م طياالن شرا شما

كنه من  يواسه من تره هم خرد نم بايكه فر ديدون يجام برم اما خوب خودتون مان يشم بتونم كار يمن خوشحال م دينيبب

 بهش بگم؟؟ يبرم چ

 .ندارم يچاره ا يداره ول يزبون تند بايفر دونميم...كنم يخواهش م ازتون

 :ناچار قبول كردم  به

 .چشم باشه

 :كرد تا خوسات بلند بشه گفتم  هيگر نيار

 .ششيرم پ يم من

 يرفتم و فكر م ياتاق راه م يبغلش كردم داشتم تو.سوخت يدوستش داشتم و دلم براش م يليبود من خ يناز يبچه ا يليخ

 .زود تموم بشه يشب لعنت نيخواستم ا يباشه م ينجوريكردم احسان ا يكردم ناخوداگاه چشمام پر اشك شد فكر نم

 .وقت بلد نبودم حفظ ظاهر كنم چيحسام متوجه حال خرابم شده بود من ه رونيرا خوابوندم و اومدم ب نيار

 .سرگرم كردم نيشام بخورم خودم رو با ار نتونستم

 :بعد حاضر شدم  يكم

 .ميوقته بر ريد احسان
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 .ست 12ساعت  تازه

 .ميخسته ام لطفا بر من

 :بودم گفت  يعصب اديو منتظر شدم تا احسان ب نييكردم و اومدم پا يبلند شد خداحافظ يليم يب با

 ؟؟يود پاشدز نقدريا چرا

 ....كه واقعا

 : ديشد پرس سوار

 شده عسل ؟؟ يمگه چ ؟؟يكن يم ينطوريا چرا

 .يباش ينطوريكردم ا يحاال فكر نم تا

 ؟؟يچطور

 .احسان يكن يكنم تو فقط سو استفاده م يانگار هر چقدر سكوت م من

 كار كردم ؟؟ يمگه من چ زميعز

 .يستين ريز كردم سر به ياون قدر ها هم كه فكر م...نگو يچيه

 .يگ يم يچ ارميدر نم سر

 .من خسته ام ميبر وفتيراه ب.ست دهيفا يبا تو ب بحث

 :زد  يداشت حرف م ينطوريتنها باشم هم خواستيم دلم

 .تو...چت شد هويعسل تو ...؟؟يناراحت ياخه از چ تو

 :صدام رفت باال  هوي

 .كن احسان بس

هال  يپتو رو ورداشتم و اومدم تو.بشنوم خواستميمن نم يزنه ولباهام حرف ب خواستيلباسم رو عوض كدم م ميديرس

 :شد  يعصبان

 ه؟؟يها چ يمسخره باز نيا
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 .پاشو سر جات بخواب ؟؟يكن يكار م يچ يفهم يم خودت

سر  هيمنم بعد از كالس  رونيبشم از خونه رفت ب داريب نكهيصبح قبل از ا.و بغضم گرفت دميچرا از لحنش ترس دونمينم

 : ديمامان پرس شيرفتم پ

 ؟؟يشده؟؟روبراه يچ

 :بفهمه  يزيچ نخواستم

 فرهاد خوبه؟؟...خوبم اره

 :هاش رو باال انداخت  شونه

 .نيايبعد تو و احسان رو هم دعوت كرده حتما ب يراستش خاله واسه پنج شنبه هفته ...اديم رهيم....شهيهم مثل

 .كنم يم يسع

 ؟؟ هان ؟ يچ يعنيكنم  يم يسع ؟؟يشد ينجوريچرا ا عسل

 .يگ يم يزيچ هيگم شما  يم يمن هر چ....مامان...ا

 مگه بده كه نگرانتم؟؟ ؟؟يش يناراحت م چرا

 :دلم پر بود گفتم  گهيد هيكه از جا من

 .نياريسال رو در ب 20 نيا يتالف نيخوايالبد م!!؟؟ چه جالب نگران

 ؟؟يگ يم يچ معلومه

 .رسه زدم به طرف خونه رفتم انگار احسان نگرانم نشده بود ها ابونيخ يتو يكل نكهيبعد از ا رونيب اومدم

 :گفت  فقط

 .نجايا اديم ياسي امشب

 : ختمير بهم

 كنم؟؟ كاريچ

شام  بيزود به اشپزخونه اومدم تا ترت نيبزنه بخاطر هم يحرف خواديم دونستمينداده بودم م ينجوريوقت جوابش رو ا چيه
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و شهاب بودن  هيسا ياومده ول ياسيزنگ در بلند شد فكر كردم حتما  يصدا يخورد شده بود وقت يرو بدم اعصابم حساب

 : ونهكرد اومد اشپزخ يارومم م هيخوشحال شدم بودن سا

 شده ؟؟ يچ!؟ دهيرنگت پر عسل

اومد جلو و صداش بلند شد  هيسا دميد هويحواسم كجا بود فقط  دونميشه نم يم ريتا بخوام حرف بزنم اشكم سراز دونستميم

: 

 !!!يديدستت رو بر ؟؟يكن يم كاريج يارد

 :شد جا خورده بود  يكردم اروم باشم اما نم يم يسع هيگر ريبرام مهم نبود فقط زدم ز اصال

 شده ؟؟ يچ اخه

 : ديپرس هياومد و رو به سا احسان

 شد ؟؟ يچ

 .دونمينم

 :به صورتم زدم و به هال رفتم  ياب ديرس ياسي

 .يخوش اومد سالم

 .عسل ممنون

 .تعجب كرد  هيكه سا يطور يلباس مزخرف تر از قبل هيرو عوض كرد و اومد  اسشلب

كرد منم از  يرفتار م انهيميباهاش صم يادياحسان ز.سرم به شدت درد م كرد.دعا كردم قصد نداشته باشه شب رو بمونه فقط

 .شده بود وونهياحسان د نيكرده بودم اصال انگار كه ا خيلجم رفتم نشستم اون اتاق 

 :اومد كنارم  هيسا

 .ره يمهمون توست و زود م ينداره ول يردسته رفتار مناسب ياسيحان  عسل

 :خواست حاضر بشه كه گفتم  يم

 .ديبره بعد شما بر ياسينرو صبر كن  لطفا
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 .باشه

 .دميجمع و جور كردن خونه رو هم نداشتم رفتم گرفتم خواب يحوصله  يكه رفت حت ياسي

گشتم خسته  يبر م يكالس داشتم وقت 8من تا .ميديو ند گريتمام من و احسان همد يهفته  كيا باورش نشه ام يكس ديشا

 .شدم كه احسان رفته بود سر كار يم داريب يصبح وقت دميخوابيبودم و م

خونه .معرفت تنگ شده بود ياحسان ب نيا يچقدر دلم برا.خاله هم نرفتم يبه مهمون يرو نداشتم حت يكار چيه ي حوصله

 .كنه دايوضع مسخره ادامه پ نيا خواستميبود نم ختهيشلوغ و بهم ر يابحس

 .كردم اونقدر كه خوابم ببره يم هيبچه ها گر نيا نيها ع شب

بچه كوچولو  هي نيشدم خواب بود حس كردم سردشه اخه ع داريب يبدم وقت يداشتم به خونه سر و سامان ميصبح تصم جمعه

 .بود يخواب اروم و دوست داشتن يچقدر تو دميگوشه جمع شده بود پتو روش كش هي

 دميبلند شد فهم ونيزيتلو يشستم كه صدا يكف اشپزخونه رو م.صبح بود از اتاق ها شروع كردم 7شروع به كار كردم  يوقت

غ قولم به سام افتادم من فرصت نكرده بودم برم سرا اديمشغول كارم شدم به  يتوجه يبود باب 10 كيشده ساعت نزد داريب

 :مامان بود  رونيتلفن كه بلند شد دستام رو شستم و اومدم ب يصدا.دشون شكر اب بو ونهيو فكر كنم هنوز م بايفر

 ؟؟يجواب داد ريانقدر د چرا

 .ديبند بود ببخش دستم

 .ناراحت شد يليخاله خ نيومديكه ن شبيد

 .كنم يم يزنم عذر خواه يحاال خودم به خاله زنگ م گهيد نشد

 .منتظرم ها ناهار امروز

 .شه يمامان نم نه

 :شد  يعصبان

 رسما دعوتت كنن؟؟ ديحتما با ؟؟يچرا انقدر لوس شد تو

 .انگار وسط خونه موشك زدن.كار دارم يكل....خوب اميب تونمينم يزن يمامان چرا داد م...ا
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 .نيايكار كنم ن يچ....ياريبهونه ب خوادينم

 يخوب طيشرا.فكر بود يتو يكاناپه و حساب ينشسته بود رو.حسان كردمبه ا ينگاه يپشم ريقطع كرد ز يخداحافظ بدون

و هوا معلق شدم افتادم وسط اشپز خونه و در  نيزم نيكه پا گذاشتم به اشپزخونه ب نينداشتم دلم از همه جا پر بود هم

 : دميلحسان رو شن يو فقط صدا ديچيسرم پ يتو يبيعج

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عسل

 :كنارم  اومد

 ؟؟ شد يچ

 :كردم هول شده بود  يناله م تارياخ ياز جام بلند شم و ب تونستميبزنم نم يحرف نتونستم

 زم؟؟؟؟يبگو عز يزيچ هي

 :گاز خورده بود گفت  هيبه پا سرم

 .....شكسته حتما

سرم به دستم  هيدوباره چشمام رو باز كردم و اروم به اطرافم نگاه كردم  نكهيافتاد تا ا يشد و چه اتفاق يچ دمينفهم گهيد

چند  دهيدستم اول فكر كردم خواب يشد سمت چپم احسان بود كه سرش رو گذاشته بود رو يوصل بود كه داشت تموم م

 : دكرده بو هيلحظه بعد سرش رو بلند كرد انگار گر

 ؟؟يخوب.....يتو كه منو كشت....عسل اخ

 :گفتم  ارياخت يكردم ب نگاهش

 !!فتمعر يدلم برات تنگ شده بود ب چقدر

 باشه؟؟...ميكن يخونه صحبت م ميرفت يوقت....االن اروم باش.يكرد يالاقل اعتراض م يوضع ناراحت بود نيتو از ا اگه

دردسر داشته باشه و  نهمهيسر شكستن ا هيكردم  يكرد فكر نم يتمام بدنم درد م ميبعد از ظهر بود كه برگشت 6 ساعت

 .دميطول بكشه دراز كش

 : دياومد به اتاق پرس بعد احسان قهيدق چند
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 ؟؟يالزم ندار يزيچ

 :چه مرگم شده بود با بغض گفتم  دونمينم

 .نيهمصحبت بش هي چرا

 :لب گفت  رينشست و اشكهام رو كنار زد و ز كنارم

 .عسل ميتلخ رو گذروند يليخ يهفته  هي

 : نشستم

 يكار م يرفتار كنم چ ليتو با سامان و سه يجلو يكن يبرخورد م ياسيكه تو با  ياگه من همون طور! سوال؟ هي... احسان

 .جون عسل راستش رو بگو ؟؟يكن

 :فكر فرو رفت  به

 .تنگ شده بود  گهيخوب دلمون واسه همد.ميبود دهيند گرويمدت ها همد ياسيبگم؟؟ اخه منو  يچ

چه  نيجمع ببوسه؟؟ ا يتو تو رو اديراحت ب يليدرسته كه خ نياما  نيبود دهيرو ند گهياره درسته مدت ها همد!! جالب؟ چه

 ده؟؟ يم يمعن

 .رفتارم اشتباه بود.من بود عسل ريتقص....يگيدرست م....زميحق با توست عز...مگه من گفتم ؟؟ اخه

 :نگاهم كرد  معصومانه

 ؟؟يخانوم يبخش يمن رو م حاال

 :چشمام  يشد تو رهيدستش گرفت و خ ينگفتم چونه ام رو تو يچيه

 سخته؟؟ نقدريمن ا دنيبخش يعني؟؟  يساكت چرا

 .مدت چقدر برام سخت گذشت نيكنم ا يفكر م دارم

 :و اهسته كنار گوشم گفت  ديرو بوس صورتم

 خوب؟؟...زميكنم عز يم جبران

روز  هي.خوام يكفش كه طالق م هي يسر داده بود و پاش رو كرده بود تو ييزمزمه جدا بايفر...ماه از ازدواج ما گذشته بود 5
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تعجب كرد امام مادرش خوشحال  دنمياونجاست از د دونستميپدرش چون م يخبر بدم رفتم خونه  نكهين ابعداز ظهر بدو

 :شد و اهسته گفت 

 .ديبكن يكار هيلطفا .كنه يم يباز شيداره با زندگ نيا ديبكن يكار ديشما بتون ديشا

 .كنم يخودم رو م يسع چشم

 :اتاقش بود چند ضربه زدم و داخل رفتم  يتو

 .بايرف سالم

 ؟؟يدار يكار... سالم

 .ميبا هم صحبت كن ياومدم كم بله

 :پوزخند زد  هي

 م؟؟يداشته باش ميتون يم ي؟ ما چه صحبت صحبت

 ؟؟ي؟؟ مگه تو دوسش ندار ستيپسر تو ن نيمگه ار...جان لطفا به حرفام گوش كن بايفر

 .نه

 :رفتم  وا

تركش  يفهمه كه تو حاضر يم يچ يمه اون مگه از زندگفه ينم يچيه ياون پسرته هنوز از زندگ نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 .انصاف نباش يب ؟؟ياش رو كرد ندهيفكر ا.....مار بزرگ بشه يكم براش زوده ب هي ؟؟يكن

 .يدونيم نويخودت هم ا.بايشه ؟؟اون تو رو دوست داره فر يم يسام چ فيتكل پس

 .ستيكس به فكر من ن چيبه فكر همه باشم اما ه ديمن با...جالبه

 نه؟؟ اي يداشته باش ييواسه جدا يليدل دياخه تو با ؟؟يگيم يچ

من به سام گفتم ....برم كانادا برادرم برام دعوت نامه هم فرستاده...برم خواميم...به نظرت قانع كننده نباشه ديالبته شا...دارم

 .اما قبول نكرد

 ؟؟يراحت نيهم به
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 .هم ندارم ياج نكردم و پسروقت ازدو چيكنم ه ياصال فكر م....راحت يليخ اره

 ؟؟يگيم يچ يفهم ي؟ م/بايفر يچ يعني

 :شد  يعصبان

همه وقت هم اشتباه كردم كه موندم  نيا.خودم رو گرفتم مي؟؟ خودت رو خسته نكن من تصم يبشنو يازم چ يخوايم تو

 .باشم نجايا تونمياصال نم

 :حرفاش رو درك كنم  تونستمينم انگار

 .يشيم مونيپش بايفر.گهيد تيسر زندگ نيششوهرت كه خوبه ب.دارن و

 .طالق دادم يمن تقاضا رهيحرفا د نيا واسه

 .يكن ياشتباه م يدار

 .سوخت يم نيار يدلم برا شتريكردم از همه ب يلب خداحافظ رينداره بلند شدم و ز يا دهيكه بودنم فا دميد

 .ارمشيو از مهد م نيرم دنبال ار يگفتم ظهر م. سام تماس گرفتم  با

من رو رها نكرد كه سرنوشت  يلحظه ا اليتا بعد از ظهر فكر و خ.معصوم بود يليباهاش داشتم خ ياديز يكينزد احساس

 شه؟؟ يم يچ ييبعد از جدا نيار

 نوزدهم فصل

دلم  يو تو دمشيشد و بوس ريكردم اشكم سراز يكه نگاهش م نطوريبغلم بود هم نيهال نشسته بودم و ار ياز ظهر تو بعد

 معرفت باشه؟؟ يتونه ب يادم مگه چقدر م هي گفتم

 .كرد يم يوونگيداشت د بايفر

 :احسان جا خورد .تعجب كردن  نيو حسام با هم اومدن و هر دو از بودن ار احسان

 ؟؟يكرد هيگر

 :تكون دادم  يسر

 .نه
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 : ديبه صورتم زدم و برگشتم هر دو كنجكاو شده بودن حسام پرس ياب

 ؟؟ شده يزيشده ؟؟ چ يچ عسل

 :مقدمه گفتم  يب

 ؟؟ اديكنه؟؟چطور دلش م يكار م يداره چ بايفر

 :كردم و ادامه دادم  ينگاه بهم

 .سام چارهي؟؟ ب هيچه مادر نياخه ا خواديرو هم نم نيطالق كرده و ار يصبح رفتم سراغش گفت تقاضا امروز

 :گفت  حسام

 .دايهم كه كوتاه نم بايفر.شب و روز كارش شده غصه خوردن مامان

 .ادياز ما برنم ميفكراش رو كرده كار اون

افتاده احسان داشت  يكه حس كردم اتفاق بد ياومد طور مهيتا فردا بمونه اما صبح سراس نيشب از سام خواستم كه ار اون

 :كرد ارومش كنه  يم يسع

 ؟؟يشد ينطوريشده چرا ا يچ

 .اومد هياز دادگاه برام احضار امروز

 خوب؟؟: شدم  يجور هي

 يم كاريداره چ وونهيد نيشدم ا جيگ.كار كنم يچ ديبا دونميتم نهيمن رو بب خواديهم نم بايفر.ميدادگاه دار گهيوز در 3

 كنه؟؟

 : گفتم

 شهيهم مصمم هست به زور نم يليخودش رو گرفته و خ ميرو درست جلوه بدم اما اون تصم بايكار فر خواميمن نم دينيبب

 ؟؟ شهينگهش داشت م

 شه ؟؟ يم ياون چ فياما تكل. حاال من به جهنم ؟؟يچ نيپس ار اخه

 : دميكش ياه



 

 

ابخانه نودهشتياكت                                  فصل بهارزهره  –خالي دستانت جاي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨٩

 .بزرگه خدا

سام قانع .كمكم كرد يلينامه ام بودم و انصافا احسان هم خ انيسرگرم كار پا دايرو هم برد و منم رفتم سر كالس شد نيار

 يناخواسته همه چ ايباالخره خواسته .دبو نيتمام فكرم ار.ستين ريشكل امكان پذ نيبه ا بايبا فر يشده بود كه ادامه زندگ

 .تموم شد

 شيپ اوردميرو م نيشد ار يهم كه دلم براش تنگ م يرو شروع كرده بودن هر از گاه يتازه ا يبا هم زندگ نيسام و ار حاال

 .خودم

سته بود گذشت اما هنوز فرهاد نتون يم ايسال از مرگ رو كيا ز  شتريب.از گرفتن مدركم سرم خلوت تر شده بود بعد

دور هم جمع بشن منم  ليفام يتا بعد از مدتها اعضا ميبد بيترت يمهمون هيكرده بود كه بهتر  نشهادياحسان پ.فراموش كنه

 .استقبال كردم

اشپزخونه بودم  يتو يوقت نكهيبا هم بودن تا ا شهيفرهاد و حسام مثل هم انياون هفته همه ب يقرار شد پنج شنبه  خالصه

 :ومد مرتبه ا هيحسام 

 ؟؟ عسل

 .بابا دميترس

 .دارم يفكر هياما ... ديببخش

 ؟؟ هيچ منظورت

 .نيرو بب اليل

 :به موقع و به جا بود  شهيكه هم طنتشياز ش يحت ومديدختر خوشم م نيكه چقدر از ا يانداختم وا نگاهش

 خوب؟؟

 .كنم مناسب فرهاده يچرا حس م دونمينم....هيخوب دختر

 :هشون نگاه كردم ب يام گرفت و لحظه ا خنده

 ....كه يدونياما اخه تو كه م...ها يگيهم نم بد
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 .كنم ياما درستش م....استيفرهاد هنوز هم به فكر رو دونميم بله

 :اومد كنارم  هيسا.رونيب رفت

 ؟؟ ستيسر حال ن اديخانم ز نيريانگار امشب ش عسل

بلكه به  بايشده نه به خاطر فر ينطوريرفته هم بايفر ياز وقت.نگرفته رادينكرده و ا ديمتوجه هستم چون به من هم كل اره

 .خاطر نوه و پسرش

از حد شا دبود و همه هم دوستش  اديشهاب دوباره سر و صدا به راه انداخته بود دست خودش كه نبود ز ميسالن اومد به

 .داشتن

كنن راستش  يتن و دارن صحبت مو فرهاد با هم نشس اليحسام كار خودش رو كرده و ل دمياحسان بهم اشاره كرد د وقت

 .ممنون بودم يليخوشحال شدم و در دل از حسام خ

مامان  يجا رهيبگ راهيبده و ا ريكردم اخه عادت كرده بودم همه اش بهم گ يرو حس م بايجالب لود اخه كامال نبود فر يليخ

ماه حالش  12 يگذاشته بود سر كار سالعمه ملوك هم همه رو  نيكه مجبور شدن صبح برن كرمان ا فيبود ح يو بابا هم خال

 .وقت اضافه بود يتو گهيهمه دورم باشند به قول فرهاد د ديگفت با يشد و م يبد م

كرده و حسام سر به سرش  رييكردم حال فرهاد تغ يمهمونا رفتن حسام و فرهاد موندن تا كمك كنن احساس م نكهياز ا بعد

 .نداشت ييچون حس و حال تنها ششيذاشت موقع رفتن ازش خواست شب رو بره پ يم

 هيتك واريوارد اتاق كارش شدم اصال متوجه حضورم نشد به د يوقت كهيبود طور  ختهيكار سرش ر يكل شهيمثل هم احسان

 .كردم و نگاه كردم

 :تعجب كرد  ديسرش رو بلند كرد و منو د يكار اروم بود وقت موقع

 ؟؟يديتو هنوز نخواب عسل

 :زدم  يلبخند

 .اومد نخواستم مزاحم كارت بشم يكه متوجه نشد يغرق كار بود نيهمچ نه

 مزاحم كدومه؟؟ يحانم
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 .اش بمونه واسه فردا بعد هياحسان؟؟بق يستين خسته

 ؟؟ دهيچرا رنگت پر يراست...بود دستت درد نكنه يعال يامشب همه چ عسل

 .شم يبخوابم خوب م...فكر كنم فشارم افتاده دونمينم

 ؟؟يخوب يمطمئن

 .ريشب بخ...گفتم كه خوبم ؟؟يهست يچ راننگ

 .ضعف داشتم احساس

گفتم  هياخه سابقه نداشت به سا.زدم كه احسان اومد تعجب كردم يحرف م يتلفن هيفردا ظهر داشتم با سا.دميخواب گرفتم

 :كرد  يرو جمع م لشياتاق بود و داشت وسا ياحسان تو.رميگيبعدا باهاش تماس م

 ؟؟يكن يكار م يچ

 .اومده شيپ يكار تيمامور هي....رازيبرم ش ديبا ين چند روزجا عسل

 : اوردميخودم ن يشدم اما برو ناراحت

 كشه؟؟ يطول م چقدر

 .كنم زود تمومش كنم يم يسع....زميعز دونمينم

 :رو جمع كنه  لشيكردم تا وسا كمكش

 .ها يخبر نذار يب منو

 :زد  يلبخند

 .به حسام بگو يهم داشت يراحت تره اگر كار الميمنم خ ينطوريا....نايمامانت ا يتو هم برو خونه ....خانم چشم

 .باشه

 :ساعت نگاه كرد  با

 .شد ريد اخ

 .ها مواظب باش ينر تند
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هنوز ا ز كرمان  نايمامان ا.رو نداشتم يكار چيدل و دماغ ه گهيكردم انگار ذ يم يبد يليخ ييرفت احساس تنها يم يوقت

 :فرهاد خونه بود .د كه رفتمبو 8برنگشته بودند شب ساعت 

 .ياومد يعسل چه خوب كرد يوا

 ؟؟ نجاستيا حسام

 .دعوت بود ييامشب جا نه

كرد  يفرهاد كار داشت عذر خواه. از اونجا داشتم  ياديلبخند زدم خاطرات ز ارياخت يعوض ندشه بود ب يچياتاقم رفتم ه به

 .حتما امشب كارش رو تموم كنه ديو رفت اتاقش و گفت با

خوابم برد  يك دمينفهم.بود قرص خوردم نيتا حاال بهتر ندشه بودم بدنم سنگ شبياز د دميمبل دراز كش يرو پختم و رو امش

 :كرد  دارميو فرهاد ب

 ؟؟يديخواب نجايا چرا

 .ندارم تو بخور ليشام حاضره من م.شم يبلند م االن

 :دقت نگاهم كرد  با

 ؟؟ حالت خوبه؟؟ يرو براه يمطمئن

 .ر سرما خوردمانگا اره

 : ديرنگش پر هويرفتم كه تلفن زنگ زد و فرهاد جواب داد و بعد  يبود داشتم به اتاق م 12 ساعت

 .گفتم اروم باش....خوب؟؟....اميباش االن م اروم

 :ب اتاقش رفت نگران شدم  عيسر

 شده ؟؟ يبود ؟؟ چ يك

 .گردم ياالن بر م ستين يمهم زيچ

 شده ؟؟ يبگو چ ؟؟يچ يعني

 .هيعابر االنم كالنتر هيزده به ...تصادف كرده...بود  حسام
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 :كردم  خي

 زنده ست ؟؟ طرف

 .دونم  ينم يچيه

 .اميم منم

 يمامور تو هيبا .ميرسوند يخودمون رو چجور دونهيخدا م.نباشه يمهم زيكردم چ يدعا م دميحاضر شدم و براه افتا عيسر

 :بودن  يراهرو كالنتر

 شده حسام ؟؟ يچ

 : بود دهيترس

 .ديتو رو خدا ببخش.....كردم يداشتم سكته م نيكه اومد ممنون

 ه؟؟يحرفا چ نيا

 : ديپرس فرهاد

 ه؟؟يچ انيجر

 :تكون داد  يسر

 .مارستانهياالن هم ب.مرده خواست رد بشه زدم بهش هيبود  ادياتوبان بودم سرعتم ز يتو

 چطوره؟؟ حالش

 .نداره يفيتعر

 :با ترس گفت  هوي

 ؟؟يچ رهيبم اگه

 .نباش گرانن

 :گفتم  يشوخ با

 .از تو نمياون از برادرت ا ديملت رو داغون كن نياستعداد دار يشما خانوادگ انگار
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خالصه ...فهمه يكشه و مامان هم م يمامان طول م شيرو بذاره پ نيتا ار دونستميم. چرا با سام تماس نگرفتم ديپرس يم البد

 .ديببخش

 :زد  يلبخند فرهاد

 كنه؟؟ يم يدرتم چه فرقكنم منم برا فكر

 :كرد  اديشروع بع داد و فر ديطرف حالش خوب نبود زنش هم تا حسام رو د ميرفت مارستانياون مامور به ب با

 .كشمت يم وفتهيب ياگه اتفاق ؟؟يداده؟؟چشم ندار قيبه تو تصد يك.....ازت نگذره خدا

 :شدم  يعصبان

از اتوبان  يموقع شب كس نيا دونهيو نم ستيكنن كه شوهر شما بلد ن كاريخانم ؟؟ چه طرز حرف زدنه ؟؟ مردم چ يچ يعني

 .نشده يزيبعدش هم كه فعال چ....شه يرد نم

 بشه؟؟ يچ يخواستيم گهيد

 :گفت  حسام

 .نداره يبيع....كنم اروم باش يخواهش م عسل

گذشته  5/2بودم ساعت از  ششيمن پ و حسام بتونه بره خونه تا اون موقع ارهيفرهاد به ونه رفت تا سند ب يكالنتر ميبرگشت

كار  نكهيتا فرهاد برسه و بعد از ا ديطول كش.رفت يم جيدراز بكشم سرم گ خواستيداشتم خسته بودم دلم م يبود حال بد

ما هم  ينده البته نگران تيرضا اي رهياومد نگران بود كه مبادا اون مرد بم راهمونحسام هم ميها انجام شد به طرف خونه اومد

داغ شده  دميبه اتاقم اومدم و دراز كش ميذيرس نكهيبه محض ا ميبد يبهش دلدار ميكرد يم يسع يتر از اون نبود ولكم

 :شدم  بلندزنگ تلفن  يكردم بخوابم و صبح به صدا يبود سع نيبودم انگار تب داشتم سرم سنگ

 احسان ؟؟ ييتو

 ؟يهست نايمامانت ا يتو خونه  دمي؟؟ من تازه رس زميعز يخوب

 .ستميراحت باشه تنها ن التيخ بله

بعد از ظهر فرهاد با حسام اومدن چند .حركن نداشتم ينا دميبود بازم خواب 10براش تنگ شد به ساعت نگاه كردم  دلم
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 :نداشتم  ليخودم م يو ل دميكردن شامشون رو كش يجا كار م هيبود كه  يوقت

 .حاضره شام

 : ديبه اشپزخونه فرهاد پرس اومدن

 ؟؟يخورينم ؟؟يريم كجا

 .بخوابم رميم ستيحالم خوب ن نه

دكتر؟؟ معلومه  ميبر يخوايم.هم كه حالت خوب نبود شبيد!! ينخورد يزيچ يتا حاال درست و حساب شبيتو از د عسل

 .ستيحالت خوب ن

 .شم يكنم بهتر م استراحت

 :به در زد و وارد شد  يضربه ا دارميبودم ب دهيروشن بود و فرهاد فهم چراغ

 ؟؟يخوب يمطمئن عسل

 :بودم  دهيحال دراز كش يب

 .بابا اره

 :گفت  يشوخ به

 .نميدختر خوب؟؟دلت واسه احسان تنگ شده ؟؟ لوس نشو پاشو بب هيچ

 :زدم  يلبخند

 .پاشم تونميم ؟؟ نه بخدا نم شيدارم لوس م يكنيفكر م  هيچ

 شد؟؟ يچ هوي اخه

 .اشهراحت ب التيبخواب خ ريبرو بگ.كنم مسموم شدم فكر

 : ديرو بوس ميشونيپ

 .يضيمر نميگلم نب خواهر

 : شميخبر نداشتم باهام تماس گرفتم واومد پ هيروز بود از سا چند
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 گوشه؟؟ هي يگربه مرده افتاد نيع چته

 :يضيو خودم رو زدم به مر ارميدر م يفكر كرد دارم مسخره باز اول

 .حالم بده هيچه مرگم شده سا دونمينم

 .دهيپر رنگت

 .نهيوزه كه اوضاعم همر چند

 :شد  نگران

 ؟؟ينگفته بود يزيچ چرا

 .ستيكردم مهم ن فكر

 :رو گرفت  دستم

 .نداره يدكتر ضرر ميبر ايب گميمن م....نهييفشارت پا يكرد خي

 .شده ياحسان طوالن سفر

 .حالم بده هيچه مرگم شده سا دونمينم

 .دهيپر رنگت

 .نهيروزه كه اوضاعم هم چند

 :شد  نگران

 ؟؟ينگفته بود يزيچ چرا

 .ستيكردم مهم ن فكر

 :رو گرفت  دستم

 .نداره يدكتر ضرر ميبر ايب گميمن م....نهييفشارت پا يكرد خي

 .شده ياحسان طوالن سفر

 : ديخند
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 .ميحاضر شو بر يگيم يگم تو چ يم يچ من

 :خودم با هاش تماس گرفتم  نباريمشت دارو نوشت كه به من نساخت و بدتر شدم ا هي

 .من حالم بده ايو خدا بر تو

 :دستپاچه شد  چارهيب

 .اومدم

 :دكتر گفت  نباريا

 .نوشتم شيازما هي

 ميايدست بردار نبود اصرار كردم بعدش ب هيبشم اما سا اليخ يب خواستميكار هارو نداشتم و م نيا يحال و حوصله ا نكهيا با

 : ديحفظ ظاهر فهم نهمهيلفن با وجود اخودمون اونقدر اوضاعم ناجور بود كه احسان هم از پشت ت يخونه 

 .تو رو خدا مراقب باش عسل

زدم  يچرت م رهيرو بگ شميموند و اول وقت رفت تا جواب ازما شميهم شب پ هيسفارش كرد تنهان نذاره سا هيبه سا بعد

 :سر و صدا برگشت  يكه با كل

 ؟ييكجا

 ....اتاقم يخبره؟؟تو چه

 : ديبوس اومد و كنارم نشست و صورتم رو عيسر

 .بده يمژدگان

 :خورد شد  اعصابم

 دن؟؟يم يدرد و مرض مژدگان دنيشن يتا حاال برا ينگو از ك مزخرف

 درد و مرض؟؟ يگ يم ينيمامان بد تو به ن....درد و مرض ها نيباشه از ا تا

 .ذوق يب

 :خوردم  جا
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 ؟؟يخون يم ي؟؟ شوخ هيسا يگيم يچ

 !! يچ يشوخ وونهيد نه

 : ديبودم خند رهيخ يمات به گوشه ا...، و  يتجربگ ي، ترس ، ب يحس متفاوت داشتم خوشحالچند .شد ينم باورم

 خشكت زد؟؟ چرا

 .گمياالن به احسان هم نم يمن حت ريزبونت رو بگ يكنم جلو يها خواهش م يبگ يبه كس يخل نش هيسا....هان؟؟

 .لوس چه

باهام  يشده بود فرهاد تماس گرفت و كل يو طرف هم راض رهيبگ تيتا رضا مارستانيرفت ب يچند روز بود كه مدام م حسام

 :من رو رسوند  هيبودن بعد از ظهر سا ومدهين نايرم اونجا اخه مامان ا يدعوا كرد كه چرا نم

 .سفارش كرده من رو باهاش در ننداز يخانم احسان كل عسل

 :دميخند

 .گهيد ايكوتاه ب....كن بابا بس

 :بودم داشتم انگار تنها ن يبيغر حس

 ؟؟ اديم يمامان ك فرهاد

 .يبهتر شد نكهيعسل مثل ا...خب رندارم دونمينم

 .خوب بهترم اره

 يبخرم البته تولدش همون شب بود ول يا هيتولدش هد يشنبه شب رفتم تا برا كيرسه  يگفته بود دوشنبه صبح م احسان

مرتب باشه  يهمه چ خواستيداشتم اما دلم من يمدت حال خوب نيطبق معمول ا.بدم رياش رو با تاخ هيمجبور بودم هد

جا  دمياحسان رو د يبا عجله به خونه اومدم وقت كفش ها دشده بو رميگذشته بود و د 9كه تموم شد ساعت از  دميخر

 :بود  يمبل نشسته بود عصب يبود چراغ ها رو روشن كردم روبرو رو كيرو به در انداختم و وارد شدم خونه تار ديخوردم كل

 ؟؟ نياورد فيتشر خرهباال

 .احسان سالم
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 :شد  بلند

 چه وقت اومدنه؟؟....و زهرمار سالم

 :خوردم و ناراحت شدم گفت  جا

 .....؟؟ياالن چنده ؟؟ كجا بود ساعت

 :باال رفت  صداش

 .تيرم مامور يم اديمن كه ز.نباشه شهيكجا معلوم كار هم از

 :شدم  يعصبان

 ؟؟يكشيخجالت نم ؟؟يگيم يدار يچ

 :زخند زد پو هي

 !!جالبه؟؟.خجالت بكشم من

زنگ در بلند شد شهاب و  يشد و صدا ريشده بود بغضم گرفت و تا خواستم حرف بزنم اشكم سراز ينطوريچرا ا دونمينم

اعصابم خورد بود تا حاال احسان رو انقدر  دميتخت دراز كش يلباسم رو عوض كنم رو نكهيبودن به اتاق اومدم بدون ا هيسا

 : دميو شهاب رو شن هيسا يبودم صدا دهيند يعصبان

 .قيمبارك رف تولدت

 : ديپرس هيسا

 اتاقه ؟؟ يكو ؟؟ تو عسل

 :لحظه بعد اومد  چند

 ؟؟يكن يم هيچرا گر...ا....يبه سالم خانوم به

 : نشستم

 .يچه خوب شد اومد سالم

 شده ؟؟ يحاال چ....برگشته ميديقبل تماس گرفت و دنبال تو بود فهم قهيچند دق اديامشب احسان م ميدونستينم
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 .ستين مهم

 ؟؟ ميشد بهيغر

 : ميرفت و صداش رو شند رونيناراحت شد و از اتاق ب هيچ انيبهش گفتم جر زديلر يم صدام

 رسمش بود ؟؟ نياحسان ا اقا

 شده مگه ؟؟ يچ

تولدتون  يكه برا خودش دونست ي فهيحال وظ نيمدت حالش خوب نبود با ا نيقضاوت كردن زود بود عسل ا يبرا يليخ

عسل حق داره ازتون ناراحت باشه چون الاقل من  ديكن يم تياهم يحد ب نيبخره اما شما كارش رو ت اا يا هيحتما هد

 داشتو يبد طيروزا شرا نيكه ا دونميم

 يشتم رواشپزخونه نشستم و سرم گذا يو تو ختمير ريش وانيل هياروم بشم دوش گرفتم و  نكهيا يزود اونا رفتن برا يليخ

 :دستم يمتوجه شدم اومد دستش رو گذاشت رو يشدن صندل دهيكش يكرد به صدا يم سيلباسهام رو خ سميخ يموها زيم

 .نمتيبب پاشو

 .برو احسان...تنها باشم خواميم

 .ميصحبت كن اول

 .دم يم گوش

 .به من نگاه كن شهيكه نم ينطوريا

 :رو بلند كردم  سرم

 خوب؟

 عسل ؟؟ يشد الغز

 .بزن رو حرفت

 .خواميكردم معذرت م يبدرفتار دونميبگم م خواميم

 ؟؟يكن يبرخورد م ينطوريا ياز سه هفته كه اومد بعد
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 :تكون داد  يسر

 .ديببخش

 :اتاق كارش بود گفتم  يرو نداشتم تو شيناراحت دنيطاقت د ديبه ذهنم رس يبعد فكر قهيشد رفت و چند دق بلند

 .ستيمهم ن... اليخ يب

 :رو بهش دادم  هيهد يستم و جعبه نش زشيم كنار

 .مبارك تولدت

 :كرد  نگاهم

 .يادما رو فراموش كن يبد يتونيچقدر راحت م عسل

 .اليخ يكه ب گفتم

 :رو باز كرد  جعبه

 .جدا ممنون هيعال

 :بود تا موضوع رو بگم  يخوب فرصت

 بود؟ ياز طرف ك يپرسينم

 مگه از طرف تو نبود ؟ يچ يعني

 .ين ين يبه بابا ين ياز طرف من و ن چرا

 :شده بود  جيگ

 .فهمم ينم

 چرا حواسش پرته ؟؟ ينين يبابا....ستين يكه معادله دو مجهول نيباهوش ا مهندس

 : ديكش يكوتاه غيج هيچ انيجر ديتازه فهم انگار

 ؟؟يگيعسل راست م يوا

 ؟؟يبله پس چ.بابا اروم باش چته
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 .ين يشه مامان ن يباورم نم:جاش بلند شد  از

 :م گرفت  دهاخن

 .ستينداره مهم ن يبيع

 .خبر بود و بس نيا دنيتولد عمرم شن ي هيهد نيخدا بهتر يوا

 ستميب فصل

*** 

 :چند روز صبح بعد كه حسام سراغم اومد راستش تعجب كردم .كنم يشب رو هرگز فراموش نم اون

 .ستين يازت خبر.ياز ما كرد ياديعجب  چه

 :تكون داد  يداد سر يبود كه خسته تر نشونش م دهيپوش ديبلوز سف هيبود  شونيو پر ناراحت

 .بزنم يگرم بود فرصت نكردم سر يليچند روز سرم خ نيا

 :شه يداره عمو م دونستينم هنوز

 افتاده؟ ياتفاق ينظر ناراحت به

 ....يخواهر نداشته ام بود نيع شهيهم يعنيگم  يرو بدون تعارف م نيا يخواهرم نيتو ع عسل

 :كرد  يو من م من

 .اما حرفت روبزن يتو لطف دار حسام

 ....شده يطور هيروز ها مامان  نيراستش ا..بگم يزيعسل من جرات نكردم به احسان و سام چ....يكمكم كن خواديم دلم

 ه؟؟يچ منظورت

 .شده گهيطور د هياصال  ايشده  شتريفرهمند ب يكنم ارتباطش با اقا يم حس

 فرهمند؟

 .لشيوك اره

 :زدم  يلبخند
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 .يا گهيد زينه چ هيكار يرابطه  هيحتما  نيخان انقدر نگران نباش ا حسام

 يفيپنج شنبه حالم تعر.راستش بعد از رفتنش به فكر رفتم ينشون نده ول تيحساس يخود يباهاش حرف زدم كه ب يكل بعد

 :لند شدم خانم حوصله اش رو نداشتم اما ب نيريش يبرم خونه  دينداشت اما احسان زود اومد و گفت با

 .شم ياالن حاضر م باشه

 :سرم به اتاق اومد  پشت

 .ستياصال مهم ن ميرينم ستياگه حالت خوب ن يبش تياذ خواميجان نم عسل

 .شه يمامان ناراحت م مينر ستيدرست ن زميعز نه

 شتريب يليخ يعنيرفت گ ليتحو يليخانم خ نيريانصافا بعد از مدت ها ش.نداشتم يرفتن مشكل ينبود انگار برا بايكه فر حاال

 : شهياز هم

 ؟؟يزن يبه من نم يچرا سر يخوش اومد زميعز

 :خوردم و به احسان نگاه كردم انگار اوم تعجب كرده بود گفتم  جا

 .شه يبخدا اصال فرصت نم شرمنده

دلهره  يه دلم كمتفاوت داره و انگار از ت شهيكردم امروز با هم يزود بود حس م يليبودن اخه هنوز خ ومدهيو سام ن حسام

اومدن برام جالب بود كه  نيبعد سام و ار يرفت و خوشحال بودم حسام اومد و كم يم شيخوب پ يداشتم اما ظاهرا همه چ

دونه  يخدا م دمشيذره شده بود تا اومد بغلش كردم و بوس هي نيواسه ار مكنه دل ينم يخانم زندگ نيريش شيچطور سام پ

خواست حفظ ظاهر كنه اما بلد نبود جدا  يشده بود م ريپ يانگار كل بايسام بعد از رفتن فربچه رو دوست داشتم  نيچقدر ا

 .سوخت يدلم براش م

چرخه احسان مشغول صحبت بود و حواسش به من نبود اهسته ا  يگذشت احساس كردم اتاق داره دور سرم م يساعت مين

 :شد اومد سراغم  بتميحسان متوجه غا يبعد وقت قهيو چند دق دميشدم و به اتاقش رفتم و دراز كش

 ؟؟يها خوب دهيشده؟؟ رنگت پر يچ ؟يينجايا

 .تو برو اره
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 ؟؟يخواينم يزي؟؟چيشد ينطوريفهمم چرا ا ينم

 :نگرانش كنم نشستم  خواستمينم

 راحت شد ؟ التيخ

 : دميزنگ در بلند شد پرس يصدا

 هم هست؟ يا گهيد مهمون

 :خانم صدامون زد  نيريش

 .نيايب، احسان  عسل

 ييبعد اقا قهيگفت چند دق ينم يچيخانم كه البته ه نيريخبر بودن جز ش يانگار همه ب ميو بلند شد ميكرد يهم نگاه به

 :رو به ما كرد  يخانم بعد از احوالپرس نيريش هيموضوع چ اوردمياومد سر در نم

 .فرهمند امشب مهمان ما هستن ياقا

 .نبودن يراض ادياه كردم انگار زنگ هيداشتم به بق يشدم حس خاص يجور هي

 يليبود در نظر اول خ دهيپوش يمشك يسال سن داشت كت و شلوار 50فكر كنم حدود  ومدياز اون مرد خوشم ن راستش

 .بود هيوسط احسان ناراحت تر از بق نيكرد و نشست ا يبود با همه احوالپرس كيش

 :فرهمند گفت  ياقامرتبه  هيگرم كرده بودم بعد از شام  نيسرم رو با ار من

 .ميجمع شد نجايا يموضوع خاص يامشب برا راستش

 :ساكت بودن و منتظر تا ادامه داد  همه

 شونيكردم و ا يمن ازشون خواستگار....ديباش انيشما هم در جر ميخوايكه م ميگرفت يماتيخانم تصم نيريو ش من

 .رفتنيپذ

 :مرتبه بلند شد  هيبود احسان  كتريسال فرهمند كوچ 8،  7برد اخه  ماتم

 .ميبر عسل

حرفا  نيتر از ا ياما احسان عصبان ميخانم اصرار داشت بمون نيريش دميلباسم رو پوش وفتهين يبودم اتفاق دواريو ام دميترس
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 :بود و من نگران  يعصب مينگفتم و از ساختمون خارج شد يچيبود كه بشه قانعش كرد منم ه

 .اروم باش احسان

 : ديلرز يصورتش م غضالت

 .ميخوبم فقط بر من

 :كرده بود  خيدستش رو گرفتم  دمينفس راحت كش هي ميديرس يرفت وقت يحرف نزد و با سرعت م يراه كالم نيب

 ....رو خدا احسان تو

 : ديرو بر حرفم

 ....كه خوبم گفتم

  دياتاق كارش رفت و در رو كوب به

گذشت چند ضربه به در زدم و وارد شدم  يساعت هي نمشيبب ينطوريدوست نداشتم ا يمزاحمش باشم و از طرف خواستمينم

 :بود  زيم يسرش رو

 ؟يداريب

 :تكون داد گفتم  يكرد و سر نگاهم

 .بخواب ريبگ ايب

 .رميگ يدوش م هياول ....دارم يچه حال بد يدونينم

 : دميگذشت پرس يساعت ميبرد زل زده بودم به سقف ن يمنم خوابم نم دميكش دراز

 ؟يخواب

 .نه

 :من زل زده بود به سقف  نيع

 احسان؟ يكن يفكر م يچ به

 داره؟ يا دهيچه فا گفتنش
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 :ارومش كنم  خواستيم دلم

 هيخانم بخواد  نيرينداره ش يبيبه نظرم ع....داره يداره ادم زنده حق زندگ يريگ ميحق انتخاب و تصم يجان هر كس احسان

 .رو شروع كنه ديجد يزندگ

 :بزنه و باالخره گفت  يو دلم گرفت و سكوت كردم و منتظر شدم حرف دميرو شن دنشياه كش يصدا

 .ارهيدر م يداره بچه باز يشد ؟؟ مامان واسه چ ينطورياخه چرا ا ارميدر نم سر

 :بچه ها شده بود  نيع

ابا كنن مادرم اونقدر به ب يرو فراموش م زيكنن دوستت دارن اما همه چ يزن ها مثل هم هستن عسل فقط ادعا م ي همه

سال از مامان  8،  7اون قبول كنه اون مرد احمق الاقل  يرو به جا يكردم كس يعالقه داشت كه هرگز فكرش رو هم نم

 .داره نوهخجالت بكشه اون حاال دو تا  ديتره مامان با كيكوچ

 .ش نگذشتهسال هم از فوت 2شه انقدر زود پدرم رو فراموش كنه هنوز  يفكرش رو هم بكنم باورم نم تونمينم اصال

كه باهاش باشه تنهاش نذاره  يكس هيهمدم داره به  كيبه  اجيخانم احت نيريكه ش يكن ياخه تو چرا فكر نم زميعز احسان

 ستيشده و بد هم ن جاديا يعتيكه پدرت رو فراموش كرده اما خوب حاال موق ستين نيبر ا لياگه بخواد ازدواج كنه كه دل

 .ميمنصرفش كن ميانتخاب كرده ما هم حق ندار نطوريا دخو ميريبگ ميبراش تصم ميبخوا ستياون بچه ن

 .اديمرد خوشم نم نيدارم اصال از ا يحس بد ستيخودم ن دست

 .يكن يكار يتونيتموم شده تو هم نم يچوت ظاهرا همه چ ينباش نيهر حال بهتره بدب در

از اتاق خارج  نيو پاورچ دميبود پتو رروش كشگوشه جمع شده و سردش  هيبچه ها  نيا نيع دميشدم د داريزود كه ب صبح

 :فكر بودم كه فرهاد زنگ زد  يرو دم كردم و تو يچا.مامانم رو كرده بود يشدم دلم هوا

 ؟يكه نبود خواب

 چه خبر؟ دارميوقته ب يليخ نه

 افتاده؟ يچه اتفاق نميبب

 چه نظر؟؟ از
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 .مناراحت بود من شب رو نگهش داشت يليخ نجاياومد ا شبيد حسام

 هنوز اونجاست ؟؟ ؟؟االنيگيم راس

 چش شده؟؟ يدونيتو نم. شده درست جواب نداد  يچ دميپرس يبود هر چ داريصبح ب كيتا نزد دهيخواب

 .همه تون تنگ شده ياونجا دلم برا ميايگم اگه شد امروز م يمفصله بعدا بهت م اره

 .خوب پس برو يليخ

 :شد  داريموقع ب نيهم احسان

 گ زد ؟بود زن يك سالم

 .گفت حسام شب رفته اونجا يبود م فرهاد

 :خورد  جا

 .كنه يكه نم ييپسر چه كارا نيا

 ش؟؟ يم يدوسش داره مگه چ يليباشه با فرهاد راحته و فرهاد هم خ يچ هر

 .به هم ختهيمامان همه رو ر نيا يچيه

 :ازم دلخور بود  نايمامان ا يخونه  ميظهر با هم رفت كينزد

 ؟؟يدياز ما بر يدخترم ؟حساب يزن يبه من سر نم چرا

 : دمشيبوس

 ؟؟ بابا كو؟؟ هيچه حرف نيا

 :اومد  رونيموقع بابا از اتاق ب نيهم

 .بچه ها نياز ما كرد ياديبه چه عجب  به

 : دميفرهاد پرس از

 .اتاق توست يتو حسام

 .اره
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 :بلند شد  ديتا ما رو د ياحسان اشاره كردم و با هم به اتاق فرهاد رفت به

 .سالم

 ه؟؟يا افهيو ق ختيچه ر نيا...سالم

 :كرد حفظ ظاهر كنه يم يسع احسان

 .ها يانقدر دل نازك باش ادينم بهت

 :زد  يپوزخند

 .يهست يو كامال راض يستيتو اصال ناراحت ن مثال

 گفته ؟؟ يك نه

 .خود نزن احسان جون يحرف ب پس

 : گفتم

 !!كارا؟؟ نيا يچ يعنياخه  ديكاراتون بردار نيهر دوتاتون هستم دست از ا با

 :به حسام كردم  رو

 .ستيراه ن نيبهتر دونيكردن م يخال شهيما اما هم شيپ يايب يتونياگه دلت خواست م يفرهاد هست نيحسام تو برام ع نيبب

 .مينگفت يزيشدن اما چ ينطوريوبابا و فرهاد كنجكاو شده بودن كه چرا حسام و احسان ا مامان

با حالت  ديخبر رو شن يشون رفت و فرداش كه تماس گرفت گفت اون دو تا عقد كردن احسان وقت حسام به خونه اونشب

 : ديخند يعصب

 .شه يم مونيزود پش دونميم يباشه ول مبارك

زدم اواسط  يحرف م هيهم با سا نطوريو هم پختميداشتم شام م يبد يليشب با حال خ هيسه ماه از اون ماجرا گذشت  حدود

 : ديسرد پرس يليو هوا خ بهمن ماه بود

 ؟يروبراه يدر چه حال امروز

 .خوام بخوابم يدورم؟؟ همه اش م هيمن از ادم  ايكشن  يزجر م نقدريهمه ا يعنيشه  يچرا تموم نم دونمينم هيسا
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 : ديخند

 .ماه مونده 4همه اش  رينگ سخت

 :لوم بود خسته است كرد مع يفرق م شهيكردم احسان با هم يخداحافظ هيو من مبا سا ديرس احسان

 .ينباش خسته

 .ممنون

 .حاضره شام

 .ندارم تو بخور ليم...عسل جان خورمينم

 :شده كنارش نشستم  يمطمئن شدم طور گهيتخت نشسته بود د يگز رو خاموش كردم و دنبالش رفتم رو رياتاق رفت ز به

 ه؟يموضوع چ يبگ يخواينم

 :تكون داد  يكرد وسر نگاهم

 .هش يدرست م ستين مهم

 .يختيشده كه بهم ر يلطفا بگو چ.احسان يكن ينگرانم م يدار ينجوريا

نگاهش كردم و حس كردم چقدر فكرش  نطوزيدستم رو گذاشتم پشتش و هم نييسكوت كرد و سرش رو انداخت پا فقط

 :خسته ست 

 خوب؟...خوب احسان جان هر وقت كه دلت خواست بگو يليخ

 خواستيهال نشستم و چراغ رو هم خاموش كردم دلم م ينهاش گذاشتم و خودم تواومدم و ت رونيشدم و از اتاق ب بلند

 :گذشت حسام تماس گرفت  يا قهيافتاده چند دق يبدونم چه اتفاق

 ؟يجان خوب عسل

 درسته ؟؟ يستيچه خبر؟؟ انگار تو هم چندان روبراه ن ستميبد ن ممنون

 احسان هست؟..كن ولش

 ه ؟؟چش شد يدونيتو م....اتاقه يتو اره
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 شه باهاش حرف بزنم ؟ يم: سكوت كرد  يا لحظه

 .اديكه خود احسان به حرف ب يگرفتم سكوت كنم تا وقت ميتصم يشده ول يافتاده و خبر يكردم كه اتفاق دايپ نيقي گهيد

 :زنگ تلفن سكوت رو بهم زد  يگذشت و خونه رو سكوت تلخ گرفته بود و صدا يساعت دو

 ؟ييشما مامان

 .ر خوبخب هيعسل  يوا

 ن؟يخوشحال نقدريشده كه ا يچ

 .گرده يداره بر م دينو

 ؟؟يدي؟؟از كجا فهم دينو ييمامان دا يوا

 .زنگ زد  خودش

 :كردم  دايمضاعف پ يانرژِ هي انگار

 ؟ اديم يچقدر خوشحالم حاال ك يدونينم

 .فردا شب پس

به خارج از كشور رفته بود و حاال بعد  ليتحص يدم براساله بو 13كه من  يوقت بايبود كه تقر نايفرزند اخر مامان ا دينو ييدا

سال بعد  كيكه رفت مادر بزرگم فوت كرد و  يسال داشت همون سال 26حدود  يزيحاال چ يعنيگشت  يسال داشت بر م 9

 ييشد كه دو تا دا يكم كم داشت فراموشم م يعني مياد با هم در تماس نبوديدوستش داشتم اما ز يليخ....هم پدربزرگم

،  4حدود  يزيچ ميهم هم داشت يليخ يو تفاوت سن ميبود يهم باز ييجورا هياخه  ادينم ادميهم ازش  ياديخاطرات ز.دارم

 .ذوق كرده بودم يسال كل 5

 :بود  ستادهياتاق برگشتم احسان پشت پنجره ا به

 ؟ احسان

 : برگشت

 .وقته ري؟ديبخواب يخواي؟؟نم بله
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 .گرده يداره بر م دينو

 !!چه خوب؟؟  يجد

 .سرم درد گرفته بود.حفظ ظاهر كنه  خواديمعلوم بود م كامال

به فرودگاه اومد و  هينداشت اما اونشب همراه بق يدو روز احسان اوضاع خوب نيكردم ا يم يلحظه شمار ييدا دنيد يبرا

چطور رفتار  يا هر سنب دونستيدوستش داشتن م يلينشد در كل همه خ شيمتوجه ناراحت يرفتار كرد كه كس يانصافا طور

 :گفت  رهيغ و ياحوالپرس ياومد و بعد از كل ديكنه باالخره نو

 .من چقدر بزرگ شدن يخواهر زاده ها و برادر زاده ها يوا

 :به من گفت  يبه شوخ بعد

 .گرفت يرو گاز م چارهيكرد ؟؟همه اش من ب يم هيهمون عسل خودمونه كه بچه بود فقط گر نيا

 :داد  با خنده جواب احسان

 .خان ديترك نكرده نو هنوز

 :راه گفتم  يتو ميو اخر شب برگشت نايمامان ا يخونه  ميرفت يشام همگ واسه

رفت  يخنده تا هفت تا كوچه اونور تر م يجمع بود صدا يتو ياون موقع هم وقت مونهيم ميقد نياصال عوض نشده ع دينو يوا

 : دميپرس ومديخواب نم ميدي، رس

 درست كنم؟ يارد ليم يچا احسان

 .بله

اروم بود و  شهيكردم مثل هم ياشپزخونه مشغول بودم نگاهش م يكه تو نطوريهال نشست هم يرو عوض كرد و تو لباسش

رو خورد انگار منتظر  يرو خاموش كرد و در سكوت چا ونيزيرفتم كنارش تلو يمتانت و ارامشش بودم وقت نيمن عاشق ا

 : تنگذاش ير انتظار باقمن رو د اديبگه اونم ز يزيبودم چ

 .باهات حرف بزنم يخوام در مورد مسئله ا يجان م عسل

 :كردم  نگاهش
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 .من چند روزه كه منتظرم زميعز بگو

 .نداشت يكردم ازدواج مامان سرانجام خوب يكه فكر م همونطور

 : ختيدلم فرو ر ته

 شده ؟ يچ مگه

 .فروشه يداره تمام اموالش رو م مامان

 :كردم  خي

 خوب؟

 .ميندار ياديفرصت ز ميباش ييجا هيبه فكر  ديبا يعني....گهيخونه هم به نام مامانه د نيا

 :كردم خودم رو كنترل كنم واروم باشم يسع

 .يدار يخدا رو شكر كه تو شغل خوب ميكن يجا رو اجاره م هينداره احسان  يبيع

 :تكون داد  يسر

كرده ظاهرا قصد  يمامان چه فكر دونمياز مامان بوده نم هياول ي هيسهام شركت رو بفروشم چون سرما ديكه با نهيا مهم

 .سر فرهمنده ريز نايدار و ندارش رو بفروشه همه ا خواديبه خارج از كشور برن و م يزندگ يدارن برا

 :شده بودم شوكه

 .گهيشه د يم يطور هينگران نباش باالخره  احسان

 .ميروز وقت دار 5،  4شم گفته فقط  يم وونهيدارم د....كنم عسل كاريچ ديبا دونمينم

 :تا گفتم  ميسكوت كرد يا قهياومد سراغم چند دق يبد يكرده بودم و دلهره  داغ

 .ميكار دار يليبخواب فردا خ برو

 اديتماس گرفتم و خواستم ب هيزدم صبح احسان به سر كار رفت و من با سا يقدم م نطوريبخوابم و هم تونستمياضطراب نم از

 .ناراحت شد هيموضوع چ ديفهم يوقت ميكرد يرو جمع م لياوس ديبا

احسان  ميكن دايرو پ ييتا جا نايمامانم ا يخونه  نگيپارك يتو دميو بر ميخونه رو جمع كرد ليهفته گذشت ما تمام وسا هي
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 .رو هم فروخت نيبرادر خودش كمك بخواد پس ماش يحت يكس چيحاضر نبود از ه

رو  طيشرا نيفتن دنبال خونه سام هم هم يو احسان و شهاب م نايمامان ا يخونه  موندميم نداشتم يخوب طياصال شرا من

 .بهتر بود يداشت البته اوضاعش كم

خونه كه مستجرش هم  يباال يشده بوداحسان همراه شهاب رفته بود اونجا مامان اصرار داشت از طبقه  ريچون د اونشب

 .بودم نه احسان يضاما نه من را ميتازه رفته بود استفاده كن

 :اومد  ديشب بود كه خواب نداشتم و چند لحظه بعد نو چند

 ؟؟يخونه قدم زد ياونقدر تو يخسته ند ؟؟يدينخواب هنوز

 :تكون دادم  يسر

 .بخوابم تونمينم

ه بخاطرش به نظرم ارزشش رو داره ك هياحسان پسر خوب....ستين يچاره ا يايكنار ب دياما با يدار يسخت طياالن شرا دونميم

 درسته ؟ يتحمل كن

 .كنه يخودش رو م ياحسان داره تمام سع.رو هم تحمل كنم نياگر الزم باشه سخت تر از ا....اره

 :زد  يلبخند

 .داره يمتانت و وقار خاص هيازش خوشم اومد يليراستش من هم خ...يخوب كه انقدر دوستش دار چقدر

 .نيباهام باشه هم خواميفقط م خوامينم يچيمن ازش ه....ماهه هر چقدر ازش بگم كمه يلياحسان خ دينو

 :نگاهم كرد  رهيخ

 .يزن ياونم موقع ها خالصانه حرف م نيهم ع هنوز

 :زدم  يلبخند

 ؟يكرد يم كاريتو اونجا چ....ميبگذر

 .كه كارش معلومه ريدب هي

 ياضيتو اول و اخر عشقت ر يشيماخرش مهندس ن دونستميهمون موقع هم كه اقا جون تو رو فرستاد م يديبه هدفت رس تو
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 .بود

 ؟ هيكه درست تموم شد حاال برنامه ات چ تو

 .البته احسان رشته دومش بود ميخوند اتيمن و احسان هر دو ادب ميهم همكار شد ديشه شا يم يچ نميتا بب يچيكه ه فعال

 :ظهر بود كه احسان تماس گرفت  كيبعد نزد روز

 اديز ينيبب يايقشنگه بهتره ب يول ستيبزرگ ن يليخوبه البته خ يليكردم به نظر من كه خ دايخونه پ هيجان امروز صبح  عسل

 .ستين كينزد يقبل يبه خونه 

 .تمومش كن گهيقشنگه حتما هست د يگيم يوقت

 .اديخوشت ن دي؟ شا ينيبب يخوا ينم اخه

 .تمومش كن...خوبه حتما

 ؟يمطمئن

 .مطمئنم زميعز اره

 : رونياز اتاق اومدم ب ميدر اومد يفيتكلبال نيشدم كه از ا خوشحال

 .كرده دايجارو پ هياحسان  مامان

 .خوبه يلي؟ خ يجد

هال بود سمت راست دو تا  يشد يدرسته بزرگ نبود اما قشنگ بود از در كه وارد م مياز ظهر اومد دنبالم و با هم رفت بعد

 .در كل خوشم اومد ...و  ييرايسمت چپ هم اشپزخونه و كنارش پذ.رياتاق خواب نور گ

 :منتظر عكس العمل من بود  احسان

 ؟ چطوره

 .مياريرو م ليفردا وسا.قشنگه

 .ميديرو م يهمه چ بيمامانت من و حسام و فرهاد ترت شيتو بمون .ارمينه م مياريم

زود همه  نقدريشد ا يو شهاب هم اومدن واسه كمك باورم نم هينكردم اما صبح همراهشون راه افتادم سا يموقع مخالفت اون
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 ايبوفه  دنيشد انجام بدم مثل چ ياز كار ها مونده بود كه مربوط به خودم بود و بعادا هم م يليجا به جا بشه البته هنوز خ يچ

 : ديگوشه احسان پرس هي فتادمجنازه ا نيشب ع.اشپزخونه  ليوسا

 حالت خوبه عسل ؟ تو

 .خوبم فقط خسته شدم اره

 : ديرو بوس ميشونيپ

 ؟؟يكن يم تيچرا انقدر خودت رو اذ ين ين مامان

 :سكوت كرد  ينگفتم لحظه ا يچيام گرفت و ه خنده

 !شد  ينطوريچرا ا دونميمن واقعا نم عسل

 .گهيد ميشد حرفش رو نزن قرار

 ....ينطوريوضعت ا نيانصاف نبو د تو رو با ا اخه

 : دميرو بر حرفش

 كرده؟؟ يكه دوستت معرف ياموزشگاه يبر تسيفردا مگه قرار ن...يتو خاك يبخواد زد ريبگ برو

 .رم اموزشگاه يم دمينرس جهيبه نت گهياگر با شركت خودمون و ا اون دو تا شركت د ستيمعلوم ن يچيه هنوز

 .خود نكن يب اليفكر و خ...شه يدرست م يچ همه

 .كرد يبه پا م يچه جنجال دونهيبود خدا م طيشرا نيدر ا بايفر نيع يكياگه ....؟؟يتو چقدر صبور...عسل

 : دميخند

 !؟؟يديفهم....ده يرو دوست داشته باشه بخاطرش جونش رو هم م يكيخان ادم اگه  احسان

 :تكون داد  يسر

 .كنه يارومم م شيهم حرفات

 كميو  ستيب فصل

***** 
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 يم يا هم زندگحسان و سام حاال ب.بابت خوشحال بودم نيشد از ا سياموزشگاه مشغول به تدر هي يروز بعد احسان تو سه

 .گهيگذشت د يم يبودم باالخره زندگ يكردن منم خدا رو شكر راض

كردم حفظ ظاهر  يازش نداشتم اما سع يخانم تماس گرفت اول با من حرف زد و منم كه دل خوش نيريشب بود كه ش همون

 :كنم گفت 

 .با احسان حرف بزنم خواميم

 :شد  يگرفته و نگران بود احسان عصب صداش

 .كنم يندارم همونطور كه فراموش كرد منم فراموش م يهاش حرفبا بگو

 : هيگر ريو زد ز دياحسان رو شن يصدا انگار

 .رو باختم زمي؟ من همه چ ديرفتار كن ينطوريدبا من ا ايدلتون م چطور

 شده ؟؟ يچ

 .نمونده يچيبرام ه گهيد....فرار كرد فرهمند

 :كردم  خي

 ؟؟يزود نيهم به

 :گرفت و قطع كرد گفتم  رو ازم يگوش احسان

 .گفت فرهمند فرار كرده و پول ها رو برده...؟يكن يكار م يچ

 :بود تعجب كرده اما گفت  معلوم

 .ستيمن مربوط ن به

 .اون مادرته احسان

 .ماه هم نگذشته كي يكنه حت يگفته بودم داره اشتباه م....كنم كه يبراش كار تونمينم

كردم احسان سخت مشغول بود  يم يشمار هياومدنش ثان يشد و حاال هم برا يتر م ليگذشت اتاق بچه تكم يروز كه م هر

رو فراموش نكرده بود اما  ايگفت هنوز رو يرفت البته همونطور كه م اليل يفرهاد به اصرا ما به خواستگار.كرد يو كار م
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 نه ؟؟ ايكرد  يم يزندگ ديباالخره با

كنه اما بابا و مامانم اجازه ندادن و اصرار كردن  يخواست مستقل زندگ يم دينو.اون دوتا عقد كردن ديقبل از سال حد دوشب

اما  ومديهم بدش نم ديالبته نو.شن يتنها م ياونا حساب شونيكه فرهاد هم بره سر زندگ يبمونه معتقد بودن وقت ششونيپ

رسما  ديحرف زد و قانعش كرد و نوباهاش  يشب بابا به طور جد هي نكهيتا ا نكن يكرد مزاحمه و اونا تعارف م يفكر م

 .اونجا مستقر شد

و شهاب بعد از  هيداشتم سا يمونده بود ومن اوضاع بد يباق گهيروز د 6پسره  ميبود دهياومدن بچه كه حاال فهم ايبه دن تا

 :رو بردم تا اتاق بچه رو كه حاال كامل شده بود نشونش بدم  هيبزنن منم سا يشام اومده بودن تا سر

 .قشنگ شده نجايسل چقدر اع يوا

 ؟؟يگيم راس

 ؟ نيانتخاب كرد يعسل باالخره اسم يراست.يديچ قهيرو با سل نايبخدا چقدر ا اره

 .ميانتخاب كن ميتونيشه اگه بگم نم يباورت نم هيسا

 : ديخند

 بگم؟؟ يچ

اروم شدم  يوقت هيگر ريبزنم زشدم كم مونده بود  داريب ياما با حال وحشتناك ميديخوابيم ميبود كه داشت كي كينزد ساعت

 :اومد سراغم  يدوباره دارز بكشم كه اون درد لعتن خواستميم

 .احسان...  احسان

 :شد  داريب

 شده ؟ يچ

 ....بده حالم

 :چراغ رو روشن كرد هول شده بود  ديترس

 .روز مونده  6اخه  يول
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 .زنگ بزن هيمامانم و سا به

 .فقط اروم باش....باشه ...خوب يليخ

 .باشزود

 يبه حال عاد يوقت يشد ول يبعدش چ دونمينم...سال گذشت 10كردم به اندازه  يط مارستانيرو كه تا ب يريكنم مس فكر

زدم اما انگار صدا  يم اديبودم به نظ خودم داشتم فر يداريخواب و ب نيرو براه بود اتاق شلوغ بود ب يبرگشتم انگار همه چ

 :بود چون صورتش رو جلو اورد  فيضع

 كو ؟؟ احسان

 :اتاق بود  يشدم احسان تو داريب يوقت نباريو ا دميخواب

 .نيپاشو پسرت رو بب....يبه سالم خانوم به

 خوبه ؟؟ حالش

 چرا نباشه؟ اره

 :احسان بود هيبغلش كنم در نگاه اول چقدر به نظرم شب دميترس يكه م يكوچولو بود طور چقدر

 .جقدر نازه احسان

 :د از ظهر بود بع 3ساعت نگاه كردم  به

 كو ؟؟ مامانم

 .خاله ات هم تازه رفت انياالن م نييرفتن پا هيخسته شد با سا چارهيب

 :تخت نشست  كنار

 ؟؟ ميبذار يرو ولش كن اسمش رو چ نايا

 :كردم  نگاهش

 .يتو دوست دار يج هر

 .يتو مامانش يول
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 .يداره تو هم باباش يفرق چه

 : ديخند

 .بود شنهاديپ هيما فقط ا ادياز اسم پدرام بدم نم من

 .خوبه نيپس هم.... قشنگه

 :گفت  هياومدن سا هيو سا مامان

 .خوابه يفقط م ين ين نيا

 .پدرام...اسم داره ه؟؟پسرميچ ين يخانم ن هيسا

 :دو خوششون اومد  هر

 !قشنگ چقدر

كردم  يم يشدن سع يدو بزرگ مهر  نيپدرام و ار.بود يعال زيگرفته بود همه چ يا گهيد يزنگ و بو ييجورا هيما  يزندگ

برم سر كار  خواستيدلم م.كنهيم يرو اجازه كرده و تنها زندگ ييخانم جا نيريبودم ش دهيشن.با هم باشن شتريدوتا ب نيا

 .كنه يبه مامان گفتم قبول كرد كه از پدررام نگهدار يوقت

 .ميبا هم داشت يكينزد يبطه دوستش داشتم و را يليبود و خ يدختر خوب اليخودش ل يرفت سر زندگ فرهاد

 يهم م دياصال شا ايداشتم  ياديز جانيدخترانه شروع كردم روز اول بود و ه رستانيدب ياز اول مهر كارم رو تو پس

 :احسان تماس گرفت و گفت  دنياز پسش بر اومدم به محض رس يدر هر حال له خوب دميترس

 چطور بود خانم ؟؟ خوب

 .هنوز هستن  رايچند تا از دب يدرس خوندم حت رستانيدب نيهم يمن تو نكهيحالب تر ا.... هيكار خوب طيبود مح خوب

 .خدا رو كشر....خوب بوده پس

 :گفتم  ياومد سرش با پدرام گرم بود به شوخ ياحسان از وقت اونشب

 .ها يما رو پاك فراموش كرد...شه يم ميحسود داره

 :پدارم رو بغلش كرد و به اشپزخونه اومد  ديخند
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 .به عشق شماست ميكن يم ي؟؟ ما كه هر كار هيچه حرف نيا خانم

 .ماهش بود 5شد حاال  يم شتريو ب شتريروز به روز شباهتش به احسان ب پدرام

زدم  ياتاق قدم م يكرد و بد خواب شده بود بغلش كردم و داشتم تو يرفتم تا بخوابونمش دلش درد م ميرو كه خورد شام

 :ته اومد چقدر گذشت كه احسان اهس

 ؟؟ خوابهينم چرا

 .شه تو برو بخواب ياروم م داره

 : ديخسته بود چرس.تخت نشست  كنار

 خبرا ؟؟ چه

 ...ها يشيم ضيگم مر يبهت م يك نيبب ؟؟يريگيوقت كالس م رياحسان چرا تا د...ستين يخبر

 .كس با كار كردن نمرده عسل جان چيه

شب  9معموال تا شب ساعت ..ميخونه بخر هي مي، دو سال بعد بتون يكيداز وبا پس ان ميكار كن شتريب ميگرفته بود ميتصم

و من هر وقت باهاش  نهينبود مامانش رو بب يوجه راض چياحسان به ه.بودم يشدم اما راض يداشتم خسته م يكالس خصوص

 .رفت يزدم از كوره در م يحرف م

 يما و تا صبح حرف م يخونه  ومديم دياجبار احسان نو شب ها به يشده بودن و بعض يميبا هم صم يو اخسان بدحور دينو

شد حاال سه ساله بود باالخره  يپدرام بزرگ م....شاگردها چارهيب....رفتن سركالس يكشان م ازهيزدن و هر دو صبح خم

 ....ميخونه بخر هي...با گرفتن وام و  ميتونست

 

و  ديبه ازدواج كردن نبودن ، نو يجور راض چيهم كه ه ديحسام و نو....تر بود كيفرهاد دو سال از پدرام من كوچ دختر

نبود كه احسان رو دوست داشت همه واقعا دوستش داشتن  ديفقط نو نيگذروندن البته ا يوقتشون رو با هم م شترياحسان ب

 يممونه حس  يپدرش م نيع دارميبودم پ دهيفهم يبچگ نياز هم تنو بزرگ دوستش داش كيمن كوچ ليفام نيمخصوصا ب

 يبه كالس اول م يكه قوت يباهوش بود طور يليخ يليمغرور اما خ يبود و كم يفهمه پسر اروم ياز سنش م شتريكردم ب
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 .داشت ياديز تيدرسش حساس ياحسان هم رو....بره زهوشانيت يرفت معلم هاش اصرار داشتن به مدرسه 

گشت چهار روز بود كه  يبر م ريرفت و شب د يمبعداز چند سال دوباره سراغ همون شغل اولش رفت صبح زود  باالخره

 :گفت  ديدلم براش تنگ شده بود تا رس اديموندم تا ب داريشب تا دو ب هيبودمش باالخره  دهيند

 ؟؟يداريجان ب عسل

 ؟؟يكرد ريمنتظرت بودم د اره

 .ساختمون بودم سر

 .ارميشامت رو م االن

 .نداره خسته ام ليم

 :دنبالش به اتاق رفتم  به

 ؟؟ ساناح

 :اش خسته بود  چهره

 ؟؟ جانم

 م؟؟يصحبت كن ينيشه بش يم

 : ديكش يا ازهيخم

 .باشه

 :نشستم  كنارش

 ....يخسته ا دونمياحسان م نيبب

 .بگو ستمين خسته

 ؟؟يديچند شبه كه پدرام رو ند االن

 .بود اديشب اما به خدا كارم ز چهار

 :چرا بغضم گرفت  دونمينم
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 م؟؟يحرف بزن ميچند هفته ست نشت يدونيم ؟؟يكارت رو كم كن يتونينم

 :گرفته بود  يبدجور دلم

 .يمنو پدرام رو ندار يحوصله  گهيد ديشا....دونمينم

 :شونه ام  يرو گذاشت رو دستش

 .خونه امي؟؟من به عشق تو و پدرام م هيحرفا چ ني؟؟ ا زميعز يگيم يچ عسل

 :كردم  هيشونه اش و گر يشده بودم سرم رو گذاشتم رو يورنطياوردم چرا ا يسر در نم هيگر ريبزنم ز خواستيم دلم

 ؟؟يكن يم هيچرا گر عسل؟؟

 :و موهام رو كنار زد  ديصورتم روبوس.بچه شده بودم هي نيع

 .گهينكن د هيگر....يحق دار....زميعز يدرا حق

 : زديبهم سر م يسابق گاه نيهنوز ع حسام

 .ستيوقت ن چيمعرفت هم كه ه يفرهاد ب نيا يريگينم ياز ما خبر يشد دايكم پ هيچ عسل

 .به فكر خودت باش يش يم ريپ يدار...گهيسرش به زن و بچه اش گرمه د اونم

 : ديخند

 كار؟؟يخوام چ يهفت دولت ازادم زن م از

 :هفته نگذشته بود كه اومد و گفت  هي هنوز

 .اشنا شده و قصد ازدواج داره يدختر هي با

 : دميخند

 .دزود نظرت عوض ش چقدر

پوزخند  هي دنميبا د دميرو هم د نايداغون شده بود اونجا ت چارهيب دميحسام د يعروس يخانم رو تو نيرياز چند سال ش بعد

 :زد 

 .نيبه شما هم كه هست به
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 .حسام برادر شوهرمه ستين يبيعج زيچ

 :پدرام اشاره كرد  به

 .باباشه هيشب چقدر

 .نبود بايفر نيبود ع يبود و هر چ يسارا دخترقشنگ مدويازدواج نكرده بود از زن حسام خوشم م هنوز

 : گفتيكردم م يم يكه تا اعتراض ديمونده بود نو حاال

 .هنوز زن نگرفته ليسه فعال

 كه اال ن دو تا دختر هم داره؟؟ يگيخان پس چرا سامان رو نم دينو

 مگه زوره؟؟ رميزن بگ خواميمن نم بابا

خواهرش  يهوا يداشتن اما پدرام بدجور ياديز يكم اختالف سن هياومد  ايه هم به دنكالس چهارم بود كه دخترم پگا پدرام

بودن و حاال هم كه مهرداد پسر حسام به جمعشون اضافه شده بود شده بودن  يميبا هم صم يحساب نيپدرام و ار.رو داشت

 .سه تفنگدار

 نيپدرام و ار نيكردم ب يم يسع شهيهم.مادرشه كردم بخاطر نبودن يشد كه حس م يم دهيغم د هيته نگاهش  شهيهم نيار

برام واقعا مثل  نيكردم دوتاشون رو دوست داشته باشم ار يم يبرادر بدونن خودمم سع نيرو ع گهينباشه و همد يچيه

 .پسرم بود

 جاديا در شهيگذروند احسان هم يم ديبود تمام وقتش رو با نو تياحسان مامور يرو دوست داشت و وقت دينو يليخ پدرام

به  يشناخت و حت يكردم كه همه رو م يم فيگفتم و تعر يكرد و من اونقدر ازشون م يرابطه با شاگردام كمكم م

به  ياديز ياحسان عالقه  ميزد يو در موردشون حرف م ميتنشس يساعت م دنيچن يهم اشنا بود و شبها گاه اتشونيروح

 هياما  قيشه گفت تحق يكرد البته نم يم قيساله تحق 19-16يختراشروع كرده بود در مورد د رايداشت و اخ يروان شناس

و  خونديشب پدرام امتحان داشت و درس م هي ميكرد يساعتها در موردش بحث م يو گاه خوندمينوشت و من م يم ييزايچ

 ليو كل فام ديفهم يكه داشت م ياز سن و سال شتريب يليساله بود اما خ 15كنم پدرام  يبود اون موقع فكر م دهيپگاه خواب

 .بود و حرف حرف خودش بود اديباباش غرورش ز نيعاشقش بودن البته ع
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 رهيگذاشتم و نشستم ناخوداگاه بهش خ زيم يرو رو ينيرفتم س ششيو پ ختمير ياتاق كارش بود براش چا يتو احسان

 .ساله بود 41 بايشدم حاال تقر

 :صدام زد به خودم اومدم گفت  يمرتبه وقت هي

 ؟يكن ينگاه م يان به چج عسل

 زود گذشت نه ؟؟ احسان

 :زد  يتكون داد و لبخند يسر

 .ها ميزد يم ريرو با ت گهيهمد ي هيبود كه ما سا روزيد نيانگار هم اره

 : دميخند

 نهيا نيبه توست نه فقط ظاهرش ها اون ع هيكردم كه پدرام چقدر شب يداشتم فكر م ه؟؟يچ يدونيم....بود احسان ييروزا چه

 ..تو رو منعكس كرده يشگياون وقار و متانت هم.رفتارش و حركاتش مثل خودته يمونه همه  يم

همه  نيعسل من هنوز هم بعد ا.گم يخودم و تو رو براش م يماجرا يروز هيپدرام بزرگ شد  يگم وقت يبا خودم م شهيهم

نفر رو انقدر  هيشه كه ادم  يچطور م يتصور كنم جد تونميدوست داشتن خودمون رو نم رينظ يسال عشق و دوست داشتن

 دوست داشته باشه ؟؟

 .ما داشته باشن نيع يزندگ هي؟؟ پدرام و پگاه  هيارزوم چ يدونيم احسان

 :تكون داد و به ساعت نگاه كرد  يو سر ديخند

 !!؟؟ ستين يخبر دياز نو امشب

 .انيم نايا هيسا اياحسان فردا شب زود ب يراست

چقدر احسان رو دوست  ديشد فهم ياز نگاهش م يحت.دفترش دستش بود كهيزد و وارد شد در حال موقع پدرام به در نيهم

 :داره 

 .بابا من چندتا اشكال دارم...احسان من چطوره ؟؟ بابا

 .پسرم نيخوب بش يليخ



 

 

ابخانه نودهشتياكت                                  فصل بهارزهره  –خالي دستانت جاي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٢٥

 :شدم  بلند

 .ريبخ شب

كرد ، به حسام و  يم ينم با اونا زندگخا نيريكه حاال ش نيكردم به سام و ار يزو همه كس فكر م يو به همه چ دميكش دراز

 .به خودم و احسان....و شهاب  هيو به سا ديبه نو اليسارا و فرهاد ول

 مونهيطرفه م هي ابونيخ هيمثل  يخودم گفتم زندگ شيرفت و پ يچشمم رژه م يجلو نمايس يپرده  نيع ميمراحل زندگ تمام

 !!كه اخرش نوشته دور زدن ممنوع

هر .بود شياضير ريهم دب ديكه نو خونديدرس م يرستانيدب يكرده بود و تو يزيكنكور برنامه ر يبرا حاال نياز هم پدرام

چون  اديراحت از پسش بر م دونستميشد هر چند كه م يم شتريمنم ب يشد نگران يتر م كينزد ييپدرام به امتحانات نها يچ

 يليدوست خ هيبرتر مدرسه بود  يجز شاگرد ها شهيو هم خونديم درسهم  اديكه داشت ز يپدرام عالوه بر هوش خوب

 .كردن يدوست داشتن اما با هم در درس رقابت م يليرو خ گهيهر دو همد نكهيهم داشت كه با ا يميصم يليخ

 :بود احسان به در زد  بهشتيارد 28درست  كردميطرح م يكالسم سوال امتحان يبچه ها يشب داشتم برا اون

 ؟؟يخواينم مزاحم

 : دميخند

 .شهيتموم م داره

 .يخانوم ينباش خسته

 : ميكشد يا ازهيخم

 .ممنون

 .نمتيو بب نميسر كالست بش اميب نكهيمگه ا.شده نيتون سنگ هيخانم سا عسل

 .سرم چقدر شلوغه يدونيجان فصل امتحاناته خودت كه م احسان

 :تكون داد  يسر

واسه خودش  يجد يجد....كردم چقدر بزرگ شده ياه معسل امشب داشتم به پدرام نگ يوا...كنميم يدارم شوخ....دونميم
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 .شه روش حساب كرد يم....شده ها يمرد

 ....كنم ينفر حساب م هي يفقط رو من

 :انداخت  زيام طنتيش ينگاه

 .گهياونم منم د البد

 .قايدق

 .تحمل كردهتو كه منو همه جوره  نيهمدم خوب ع هيكه  نيداشتم هم ا يخوب يرو شكر كه هم تا حال بچه ها خدا

 :گفتم  اهسته

از  ريمرد خوب كه همه دوستش دارن و هر كار تونسته واسه خانواده اش كرده مگه غ هي ؟؟يكم داشت يتحمل؟؟ مگه چ چرا

 ؟؟ نهيا

 : ديكنارش نشستم پرس زويم نوريا اومدم

 سوال كنم ؟؟ هي عسل

 :كردم  ينگاه

 .بگو

 ؟؟يبود يبا من راض ياز زندگ شهيهم

 .شهيهم...شهيهم

 :رو گرفتم  دستش

 ؟؟يرو بگو امشب چرا انقدر مرموز شد راستش

 : ديخند

 .ستين نطوريا نه

 :به دستم داد  يفشار كردمينم دايكجا پ چيرو كه كنار احسان داشتم ه يوقت ارامش چيه

 ؟؟يچرا ساكت شد هيچ
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احسان اون نامه ها رو هنوز نگه  يسترا...كنه يم انياحساس ادم رو بهتر ب يقيحق يسكوت معنا يگفتم گاه يبهت م ادتهي

 ؟؟يداشت

 .كه نگه داشتم معلومه

چه  دونمينم....كردم هيشونه اش و گر يدست هام رو دور گردنشم حلقه كردم سرم رو گذاشتم رو ارياخت يچرا ب دونمينم

 :براش باشم نبودم جا خورده بود  ديسال ها اونطور كه با نيكردم ا يحس م ديمرگم شده بود شا

 گفتم عسل جان؟؟ يمن چ گهم

 .دوستش دارم شتريبرابر ب 1000سال قبل كه باهاش ازدواج كردم  18كردم نسبت به  ينگفتم فقط احساس م يچيه

 :زد پشتم  اهسته

 .بگو اخه يزيچ هيالاقل ....دارم تيكردن تو حساس هيكه من به گر يدونيم تو

 : دمشيسكوت كردم تا اروم بشم بوس فقط

 .بر نداشتم يتو قدم يكنم برا  يزم فكر ممن هنو احسان

 .خانم يكه شروع كرد باز

 يم ازهيبره سركار مدام خم خواستيم يوقت.تا حاال يياز روز اشنا ميو از گذشته گفت ميصبح صحبت كرد يكيشب تا نزد اون

 : ديكش

 !!يطوالن نقدريا...ميصحبت نكرده بود ينطوريها بود ا مدت

 : دميخند

 .گهيد شهيم نيمن داشته باشه هم نير عزن مردم ازا ادم

 :زد  يچشمك

 .شد ريپدرام زود باش پسرم د...م؟؟يداشت

 و دوم ستيب فصل

شد  ليتعط يپگاه هم وقت ودميمدرسه  43تا ساعت  نيگذاشته بودم بخاطر هم يتيبچه ها كالس تقو يروز من واسه  اون
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 يك دايرابطه پ هيبا بق ريهم اروم د يليبود خ يپگاه دختر قشنگ.دما بو يكنار مدرسه  قايمن اخه دبستان اونا دق شياومد پ

 .هيغروركردن دختر م يهمه فكر م نيكرد به خاطر هم

 :دادم كه احسان تماس گرفت  يم يبود داشتم به خونه سر و سامان 7 ساعت

 ؟؟يالزم ندار يزيچ ميايم ميدار دينو منو

 .نيايفقط زود ب نه

 :نظر نگران بود  زنگ زد به ديربع بعد نو هي

 .مارستانيجان احسان حالش خوب نبود اوردمش ب عسل

 :رقتم  وا

 راستش رو بگو حالش خوبه ؟؟ ديحالش چطوره ؟؟ نو االن

 : رونيمن پدرام از اتاقش اومد ب يصدا به

 شده مامان؟؟ يچ

 .مارستانيبردتش ب دينو ييكم حالش بد شده دا هي نكهيجان هول نشو ها بابا مثل ا پدرام

 : ديپر رنگش

 .شم يحاضر م االن

 :كه كردم با سارا تماس گرفتم  يكار تنها

 ....مارستانيب انيلطفا به سام و حسام هم بگو ب نجايا يايشه ب يپگاه خونه تنهاست م.زخمت دارم برات هيجان  سارا

قدم ها رو  دميراهرو د يكه تو ديوداشتم ن يو حال بد ديلرز يتمام بدنم م ميخودمون رو رسوند يبا چه حاله بد دونهيم خدا

 :تندتر كردم 

 ؟ كجاست

 :بود  دهيپر رنگش

 ccu بردنش
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 :ديلرز يم صدام

 شد ؟؟ يچ هوي اخه

 :نداشتم  يزد و حال عاد يوار م وانهيد قلبم

 .نمشيبب خواميم

 ديهم طول نكش قهيدق 10 ديشا زود اتفاق افتاد يليخ زيسرش بود همه چ ياجازه ندادم برم داخل دكتر باال ميطبقه باال رفت به

 :اومد و گفت  رونيهم همراهشون بود همون لحظه دكتر ب نيار دنيكه حسام و سام هم رس

 .يقلب ستيا...برسه تموم كرده بود نكهيقبل از ا ومدياز دستمون بر ن يكار متاستفانه

پدرام انگار شكست فقط نشست و زل زد به  هيگر ريزد ز يبلند يبا صدا نيسرم اوار شد كاتم برده بود ار يرو ايدن انگار

 .درست نفس بكشم و افتادم تونستميهمون لحظه خودم رو نابود كنم نم خواستيبكشم اصال دلم م غيج خواستيروبرو دلم م

 ختيبهم ر زيچقدر زود همه چ يول دميديكردم احسان رو م يچشم باز م يكابوس وحشتنك بود و وقت هيكاش همه اونا  يا

هستم از  يا گهيكردم تنها تر از هر وقت د يشده بودم حس م يته ديچ يزندگ يكرد و گل من رو از ساقه  نيخدا گلچ

 .دميترس يو داد كردن رو نداشتم انگار م غيجرات ج يشدم ول يدرون داشتم ذوب م

 :راهرو بود  يم فرهاد تواز تخت بلند شدم به دنبال پدرام بود يكردن بدون حرف يم هياتاق بودن و گر يو مامانم تو اليل

 كو؟؟ پدرام

پدرام با اصرار  دميبه سرم اومده فهم يبودم چ دهياز طرف من بودن ومن هنوز نفهم يانگار منتظر عكس العمل وحشتناك همه

دست  يبود پدرتم سرش رو گذاشته بود رو زونيبه پاهام او ييلويك 100 يبود كه وزنه  نيمثل ا.رفته به اتاق احسان

صدا اشك  يبودم و حاال پدرام ب دهياش رو ند هيپدرام هرگز گر يسالگ 3باورش نشه اگه بگم من بعد از  يكس ديااحسان ش

 :زد  يلب با احسان داشت حرف م ريو ز ختيريم

 !!؟؟ مونمي؟؟ بدون تو زنده نم....ستمين يچيبدون تو ه يدونستيمگه نم....ياحاسن چقدر زود تنها مون گذاشت بابا

شد كه تنها شدم بر عكس  يرفت باورم نم رونيب يمتوجه حضورم شد فور يبه پدرش داشته وقت يكه چه عشق دونستميم

كرد  يكاش چشماش با هم نگاهم م يا يول نياروم و مت شهيروح صورتش اروم بود كثل هم يدستاش سرد بود و ب شهيهم
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 .ر از اونبدت اي نمجه ديبود شا چيبدون احسان ه يكم هم همون موقع مردم زندگ

 يبا احسان از جلو چشمم م نيتمام دوران زندگ ختمير ياشك م ارياخت يكا كنم زل زده بودم بهش و ب يچ دونستمينم

كس بمونه پگاه رو  چياحازه ندادم ه ميشد اما به خونه كه برگشت يبعدش چ دونمينم.بودم جيادم گنگ و گ هي نيع.گذشت

اگه  ديكردم و باهاش حرف زدم شا هيبه اتاق احسان رفتم و تا صبح گر...دم و پدرامحاال من مون.هم فرستادم تا با سارا بره

 : موندميتا ابد در همون حال م ومديپدرام سراغم نم

 .بهشت زهرا ميبر ديشه با يم ريد مامان

 كرد و اروم بود اما من از دروه متالطمش خبر يجلوه م يمن عاد يكردم چشماش سرخ شده بود اما جلو نگاهش

 ....بودم همه دوستش داشتن همه دهيجا ند كيرو  تياگر بگم تا حاال اون همه جمع ستيدروغ ن.دشتم

بود  ستادهيگوشه ا هيصبور و اروم  شهيشه اما پدرام مثل هم يگفتن االن حالش بد م يكرد همه م يم هيگر نيقدر كه ار اون

 :كنارم بود  هيداد سا يعذاب م شتريو بمن نيكنه و ا هيده گر ياجازه نم يشگياون غرور هم دونستميم

 .تو رو خدا اروم باش عسل

 ايكم كم بذارنش داخل قبر  خواستنيكردم م يم هيسر احسان نشسته بودم و گر يباال.كردم يكس گوش نم چيحرف ه به

 .بهتر بگم به دست خاك بسپارنش

 .كرد كه بردنش خونه يتاب يخانم اونقدر ب نيريش

دو تا دست مردونه از  هويگرفت كه  يام شدت م هيافكار گر نيدون احسان چطور برگردم خونه وبا اكردم ب يفكر م داشتم

 يكرد معلوم بود حساب ياندازه اش به احسان حالم رو خراب م يپشت بازوم هام رو گرفت و بلندم كرد پدرام و شباهت ب

 :كنه يداره خودش رو كنترل م

 .نكن هيمامان گر...مامان

 :اشاره كرد  به قلبش بعد

 .با ماست شهياون نرفته هم....نجاستيا شهيبابا احسانم هم....مامان

طفلك پگاه .كردم يم هياتاقش بودم و گر يشب تا صبح تو.من همراه بود يعمر احسان و خزان زندگ زييسال بهار با پا اون
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 .زود بود تا نبودن پدرش رو باور كنه يليهنوز براش خ

كردم پدرام چقدر  يخودم فكر م شيپ.و خاطراتش دميديهمه جا احسان رو م.رفتم يخونه راه م يشبگرد تا صبح تو هي نيع

 يچراغ كنار تختش روشن بود لبه  دهيبه طرف اتاقش رفتم فكر كردم حتما خواب ارياخت يصبورانه با موضوع كنار اومده ب

 يرو يو داغ دلم تازه شد دست دميصورتش د ياشك رو رو برقخودش رو به خواب زده اخه  دميتختش نشستم فهم

 : دميصورتش كش

 .يگفت بزرگ شد يبابا راست م پسرم

 :رو باز كرد  چشماش

 مامان ؟؟ يكرد هيگر بازم

 :بغضم رو پنهون كنم  نتونستم

 .شم يم وونهيدارم د....كار كنم پدرا م جان يچ

 .نكن هيگر يكس چيه شيپ كنميخواهش م مامان

 يخونه  يباال ينتونتسم مقاومت كنم باالخره ما به طبقه .ميكن يرار كردن از اون خونه اسباب كشهفته بعد همه اص هي قايدق

 .و سارا تمام كار ها رو انجام دادن اليو ل هيرو نداشتم سا يكار چيالبته من توان انجام ه مينقل مكان كرد نايمامان ا

 19اما با معدل  ارهيب ديگفتم ممكنه از چند تا درس تجد يمن م يپدرام چطور از پس امتحاناتش بر اومد حت دونهيم خدا

ارومم كنه شب ها  خواستيچقدر به احسان وابسته بوده و دوستش داشته م دونستميم شميباال پ ومديم ديقبول شد هر شب نو

 :اومد سراغم  يم نمك يم ييدونست من احساس تنها ياخر وقت كه م

خصوصا پدرام كه  يبه فكر بچه ها باش دياحسان رو همه دوست داشتن اما با البته يچقدر دوستش داشت دونميحان م عسل

 .كنكور هم اماده بشه يبرا ديبا

 ...مردم يشد ؟؟ اخه چرا احسان ؟؟ كاش من م ينطوريچرا ا دينو

 :خودش رو كنترل كنه  خواستيشد چشماش پر اشك شد اما م يم ريازش حرف بزنم اشكم سراز خواستميم نكهيمحض ا به

 .داره يسخت طيپدرام شرا...بچه هاش رو به ثمر برسونه خواستيكه احسان م يدونيخودت هم م عسل
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 يدارم بهتره مدرسه  شنهاديپ هياما  ذارميمنم كه تنهاش نم يمن حساب كن يرو يتونياز بابت اون راحت باشه م التيخ

 .دميهمه كار ها رو م بيمن ترت يشبا ياونجا رفت و امد داشت اگر كه تو راض اديپدرام عوض بشه احسان ز

 .عمل كن يدون يكنه هر طور كه صالح م يمغزم كار نم من

از سال اول شاگرد هاشون رو  نايا يدونيزنم خودت كه م يحرف م ديجد يمدرسه  ريرم با مد يخوب پس من م يليخ

 .كنن يمشخص م

كرد و من  يمبوط به من رو پر م يفرم ها ديبودم نو جيگثبت نام من كه  يبرا ميپدرام به مدرسه رفت دويبعد منو نو ي هفته

محل كار  يمشخصات مربوط به احسان رو به طور كامل نوشته حت دميچشمم به فرم پدرام افتاد د يكردم وقت يفقط امضا م

 .شدم يجور هيذكر كرده راستش  قايپدرش رو هم دق

 ميتصم ديبه نظرم رس يخوندن مطالب نكته ا نيكردم ح ينشستم و خودم رو با خوندن دست نوشته هاش سرگرم م يم شبها

 خواستميكامل به چاپ برسونم فقط م ياحسان رو به صورت مجموعه ا يو دست نوشته ها قاتيگرفتم هرطور شده تحق

 .اوضاعم بهتر بشه

 .كنه ياستقبال كرد و گفت كمكم م شنهادميگذاشتم و از پ ونيدر م ديموضوع رو با نو نيفرصت ا نياول در

 .دونه چقدر بهشون وابسته بودم و دوسته شون داشتم يذاشتن و منم كه خدا م يو سام و خانواده هاشون تنها نم حسام

 .كنه دايخودش رو زود پ نقدريشد ا يباورش نم يكس چياونقدر خوب كنار اومد كه ه پدرام

 يكه برادر زاده ها نيالبه اگه بگم مهرداد و ارج.نداشتم يزدن اما من حال و حوصله چندان يمدام بهم سر م اليو ل فرهاد

 .احسان بودن اوضاعشون از پدرام بدتر بود

به  يچ ديفهم ينم يپگاه كه هنوز درست و حساب نينگاه غمگ.كنه يقسمت م ييپدرام غم و غصه اش رو با تنها دونستميم

 ديرفتم تا اروم بشم با يوز ها بر سر قبرش مداد و من مجبور بودم بخاطر بچه هام سكوت كنم و دم نزنم ر يعذابم م هيچ

و  ميديدينداره هر چند كه همه مون هر لحظه اون رو كنار خودمون م يكيزيحضور ف گهيكردم كه احسان د يكم كم عادت م

 .ميكرد ياحساسش م

 ياهن خيم نيمن عكرد اما  يم حتميو نص شمياومد پ يم يرفت مامان گاه ياون سال پدرام به سر كالس هاش م ريدوم ت از
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درس خوندن بهش  يبه كارش نداشتم و برا ياتاقش بود منم كار ياوقات تو شتريپدرام ب.رفت يبودم كه به سنگ فرو نم

 .كنه و خوشحال بودم يم ياديز يكياحساس نزد ديكه با نو دونستميم ششيپ ومديدائما م دياوردم نو يفشار نم

 يهمه چ گهيبار د هيشد كه  يداغون شد باورم نم زيواقعا همه چ گهيدفعه د نيا رخ داد كه يا گهيد يمرتبه فاجعه  هي اما

 .تنها يبار واقعا تنها شدم تنها نيشه ا يداره تكرار م

اصفهان سفر كرده بود  كينزد هياز شهر ها يكيبه  شيهما كيشركت در  يبرا ديهمون سال بود كه نو وريشهر 6 اديم ادمي

 .دكه در راه برگشت تصادف كر

 يپدرام مثل بار گذشته صبور نبود انگار همه چ نباريرو فلج كرده بود ا ميوحشتناك و پشت سر هم واقعا زندگ يضربه  در

شدم  يبماند كه خودم داشتم داغون م نيدرس و كتاب رو زد حاال ا ديكه بعد از اون ماجرا ها ق يبراش تموم شده بود طور

نشست و با حرفاش  ياون م يرو ديافتاد كه هر شب نو يم يبه اون صندل ممچش يازم نمونده بود وقت يچيه گهيالبته د

فرهاد و  يرفتارش بودم و از طرف ريينگران پدرام و تغ يگذشت از طرف يماه هيكردم  يم دايپ يكرد حال بد يارومم م

 .تحمل كنم بودمور نداشتم مجب يچاره ا نيو راحتش بذارم منم جز ا ارمياصرار داشتن بهش فشار ن هيحسام و بق

 دونستميبه اتاقش رفتم ماتم برد نم يشب وقت هيرو زده بود  يهمه چ ديكه تمام هدفش رفتن به دانشگاه بود حاال ق يپسر

 .كار كنم يچ

 يبودم حت دهيو احسان رو چسبونده بود تا بحال اون اتاق رو انقدر نامرتب ند دينو هياتاق عكس ها يها واريبه تمام د پدرام

نگفتم  يچيبزنم ه يبود نتونستم بهش حرف دهيراه رفت پر بود از كتاب و جزوه و خود درام هم دراز كش نيزم يشد رو ينم

 .و به اتاقم اومدم

 :قلم و كاغذم رو برداشتم  ارياخت يبودم ب دهيوقت خودم رو انقدر درمانده ند چيه

 هيكنم؟؟  يبدون تو دق م يفكر نكرد چيه ؟؟يو رفت يذاشتسال گ 18حاال اونم بعد از  ؟؟؟يذاريتنهام نم ينگفته بود مگه

شكنه مگه چقدر  يداره م نيفشار سنگ نيا ريكنه ز يكه داره با سكوتش خودش رو داغون م نينگاه به پسرت بكن و بب

 يش چبه ديبا دونميو من نم رهيگ يبهونه ات رو م ياومد يخونه م بهكه  يهمون ساعت كيتحمل داره ؟؟ پگاه هر شب نزد

 .بگم
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ادامه  تونمينم گهيوسط منم كه د نيتنهات نذاشت و زود اومد سراغت فقط ا....بود يبرات دوست با معرفت دينو

 !!!نياسم مونده هم هيكه از اون عسل سابق فقط  ينيبب ييكجا......بدم

 .....من رو با خودت ببر.....كنم احسان يخانواده ات اروم م دنيهفته خودم رو با د هر

 نيشد و تسك يشدم و سرم گرم م ياروم م ينطوريبه مدرسه برم اما ا سيتدر يشد من اون سال برا يكس باورش نم چيه

 .كردم يم دايپ

خونه  يمن رو اروم كنن چند روز بعد تو خواستنيم يگرفت و هر كدوم به نحو يباز باهام تماس م 6، 5 يحداقل روز فرهاد

 :بودم كه تلفن زنگ خورد 

 ؟؟ بله

 .پدرام يهستم مشاور اموزش يفيخانم رهنمون من شر مسال

 حالتون چطوره ؟؟ سالم

 ياتفاق...داشت  يدياواخر كه افت شد نيشه ؟؟ا يسوال كنم پدرام چرا سر كالس حاضر نم خواستميم ديببخش...ممنون

 افتاده؟؟

 :ناراحت شد  يليشدم ماجرا رو بهش بگم خ مجبور

 .بكنم يشم اگه بتونم كمك يم نمش؟؟خوشحاليو بب اميمن ب نيديه ماجاز....متاستفم يليمن خ ؟؟؟يجد

پدرام  دينزن يبچه ها حرف ايپدرش افتاده به همكاراتون  يكه بار يكنم در مورد اتفاق يفقط خواهش م....ديكن يم لطف

 .بدونه يكس خوادينم

 2،  3 ديدرام كمك كنه به اتاق رفت و شابودم بتونه به پ دواريام.بود يهمون روز اومد پسر كم سن و سال يفيريش ياقا

 .حرف زدن و بعد با هم به بهشت زهرا رفتن يساعت

 .كرده بود دايپ يكنده و اتاق وضع بهتر واريرو از د يتمام عكس ها يفيشر ياقا دميكه به اتاقش رفتم د بعد

كرد اما با توجه به  يه ازاد رو هم نمهمون روز به بعد پدارم دوباره شروع به درس خوندن كرد البته اون فكر دانشگا از

 .قبول بشه يشده بود نتونست در ازمون سراسر جاديكه ا يمشكالت
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 .بود كه ارزو داشتم احسان باشه يو از همون مواقع رميبگ ميدرست تصم تونستميزمان نم اون

برق رو انتخاب كرد و قبول  هم كمكش كرد و پدرام رشته يفيريش يخودش گذاشتم و اقا يانتخاب رو به عهده  تينها در

اون  هيفرهاد و سام و حسام و بق.كرد  يكمبود رو حس م نيخوسات احسان بود انگار خودش ا يشد اون شب چقدر دلم م

 .شب ما رو تنها نذاشتن

 گهيو دبود  شياز چند ماه پ يدوست نيشروع ا.ميتشكر كن يفيشر يتا رسما از اقا ميهمراه با پدرام به اموزشگاه رفت فرداش

 .شده بودن يميصم يليو پدرام با هم خ يعل

ما  يگذشت ول يما بدون احسان م ياحسان چقدر خوشحاله روز ها دونستميبا قبول شدن پدرام اروم شده بودم و م انگار

ها تا وقت يليمن بود و من خ ييتازه اول تنها دنيخواب يبچه ها م نكهيو هر شب بعد از ا ميبود ادشيو هر لحظه به  شهيهم

 يدو ساعت م يكيو خوندميزد نمازم رو م يم دهيسپ يكردم و وقت يكردم و باهاش درد و دل م يم هيزمان اذان صبح گر

 .دميخواب

و از هر  ميخونه تنها بود يدوست داشت من و پدرام هم تو يلياخه فرناز رو خ نايفرهاد ا يشب پگاه رفته بود خونه  اون

 : ديمرتبه پرس هي ميزد يحرف م يدر

 ؟؟يناراحت نش يديبپرسم ؟؟ قول م يزيچ هي مامان

 :نشستم بودم  كنارش

 پسرم چرا ناراحت بشم ؟؟ بپرس

 :كم من و من كرد  هي

 ؟؟ نيشد ازدواج كرد ياصال چ نيبا بابا چطور اشنا شد شما

 .كنه فيپدرام بزرگ شد خودش براش تعر يوقت خواديافتادم كه احسان گفت دلش م ياون شب ادي به

 :تكون دادم  يسر ارياخت يب

 .خودش برات بگه خواستيبابا احسان چقدر دلش م يبدون اگه

 :اخرش گفتم  ختمير ياشك م يرو گفتم و گفتك چند قطره ا يهمون سال اول كه وارد دانشگاه شدم همه چ از
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پدرت اونو  نيته باشه و تو هم عنفر باشه همون قدر كه من بابا احسان رو دوست داشتم تورو دوست داش هيارزو دارم  پدرام

 .نيهم....يصادقانه و خالصانه دوست داشته باش

 :تلخ زد و اهسته و شمرده گفت  يلبخند

وجود داشته  شيتصورش رو كنم كه نظر تونمينم يشما و بابا اونقدر عاشقونه و خالصانه بوده كه من حت يزندگ مامان

 .ماندگار شده نطوريكه ا نهيبخاطر هم....باشه

صبرانه  ياحسان رو برده بودم تا ناشر بخوندش ب ينوشته ها شيكالس نداشتم پس به انتشارات رفتم چند وقت پ صبح

 .شه چاپش كرد  يداره اما م حيبه تصح ازين يمنتظر جواب بودم گفت كم

 .چقدر خوشحال شدم همون لحظه با پدرام تماس گرفتم و خبرش رو دادم دونهيم خدا

 يگرمسار برم ياز دانشگاهش تو يدوستش وقت نيتر يميز دوستان پدرام تماس گرفت و خبر داد صما يكيهفته بعد  دو

 .گشته تصادف كرده و مه زنده موندن جز اشكان

 ؟؟ ديكش يهمه زجر م نيپسر مگه چقدر صبر و تحمل داشت كه ا نيا

 .مادرش ناراحت بودم ياز اون برا شتريبود سوخت و ب ياون پسر كه واقعا انقدر جوان خوب يبرا دلم

برگشت  ينگران شده بودم روز بعد پدرام به بهشت زهرا رفته بود وقت يبود كه بدجور ختهيبهم ر ياونقدر از نظر روح پدرام

 .اومد دنبالش و اجبارا با خودش بردتش يعل نكهيسره به اتاقش رفت تا ا هي

 :خوندمش  ياراد ريغ يليدم و خكر دايبرگه پ هيبالشتش  ريبه اتاقش رفتم تا مرتبش كنم ز من

 ياوردنش و با فاصله  46 يدفن به قطعه  ايبر....دوستام بود نيمگه چقدر عمر داشت ؟؟ اون از بهتر....  چارهياشكان ب يوا

حال خودم  يمتوجه نشه تو يكردم و اهسته رفتم سر قبرش كه كس داياز بابا احسان دفنش كردن فرصت مناسب پ يكم

 :شونه ام و اهسته گفت  يرو اشتست مشترك منو اشكان دستش رو گذبودم كه رضا دو

 ؟؟يبه من نگفته بود چرا

 ....خواستم يراز من لو رفت و من اصال نم باالخره

 .كرد يضربه رو به خودش وارد م نيدلش و بزرگتر يتو ختير يرو م يچرا انقدر همه چ دونستميپر اشك شد نم چشمام
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 مياز انصاف نگذر.هم دعوت داشتن.....و  نايفرهاد ا يعنيهم بودن  هيام دعوت كرد و البته بقشب بعد سارا مارو به ش چند

 .كنن ييداشتن خود نما يجمع سع يدخترا ييجورا هيبود  لياز هر نظر تكم يعنيبود و  يا افهيپدرام پسر خوش ق

اون  يتمام كاراش مثل احسان بود حت.كرد يباهاشون صحبت م يرسم يليبهشون نداشت و خ يتوجه چيجالب بود كه ه برام

 .كه من عاشقش بودم يجذبه ا

 :بعد گفت  ميحرف داشت يكل شهيمثل هم شميكردم نبود اون روز اوند پ يم سيكه من تدر ياون مدرسه ا يتو گهيد هيسا

 يلياسمش لشناسه  يكس رو نم چيه.مدرسه شما هواش رو داشته باش اديكه دخترش امسال م ميدار هيهمسا هيما  عسل

 .يسرمد

 .باشه

راستش توجهم  دميگفته بود د هيرو كه سا يو خواستم باهاشون اشنا بشم همون دختر يدانشگاه شيرفتم سر كالس پ يوقت

دختر فكرم رو مشغول كرده بود و دوست داشتم  نيبود اون روز تمام مدت ا يرو جلب كرد و ازش خوشم اومد دحتر ناز

 .بودنم شتريازش ب

كردن تا حاال به  يتولد پگاه بود كه احسان حضور نداشت و همه فكر م نيسوم نيولد پگاه بود و همه اومده بودن اشب ت اون

بچه ها انجام  يكه برا يشدم و هر كار يحضورش م يتشنه  شتريو ب شتريكه هر روز ب دونستنينبودنش عادت كردم اما نم

 يليشاگرد خ يليگذشت ل يدو سه ماه م كنهيان رو هم خوشحال ماحس اونا قتيموف دونستميبخاطر احسان بود م دادميم

و هم چند دسته  ميكن ستيما تا هم نمره ها رو وارد ل يخونه  اديبود ومن ازش خواسته بودم چهارشنبه بعد از ظهر ب يخوب

 .ميكن حينشده بود با كمك هم صح حيتصح يبرگه 

و حدودا دو ساعت بعد كارمون تموم شد بهش  ميول كار شدمشغ شناختمشيبهش داشتم انگار مدتها بود م يخاص حس

 :گفتم 

 .يببخش ديحان امروز خسته ات كردم با يليل

 .نكردم  يخانم مهتاش؟؟من كه كار هيچه حرف نيا

گفتم و اصال هم متوجه حضوز زمان نبودم كه  يبراش م ميشد كه داشتم از زندگ يچ دونميما گل انداخته بود و نم صحبت
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 .كرر و به اتاقش رفت ياحوالپرس يليبا ل يمودبانه ورسم يليسر كار برگشت و خ پدرام از

 : ديمرتبه پدرام پرس هيموقع شام  شب

 بود ؟؟ يبود ك نجايدختره كه بعد از ظهر ا نيا مامان

 .شاگردم

 . ديپرس يباهام در ارتباط بودن اما معموال پدرام در موردشون نم اديشاگردهام ز من

 : دميپرس

 ر؟؟چطو

 ؟؟يدانشگاه شيپ ياز بچه ها...يچيه

 .اره

 .شد  يو پدرام هر روز به تعداد سواالتش اضافه م اديب خواستميم يلياز ل يگاه.اوردميخودم ن يشده بود برو مرموز

 : ديمرتبه پرس هيوارد اتاقش شدم  يشب وقت هي

 خوبه ؟؟ درسش

 : جاخوردم

 ؟؟يلي؟؟ليك

 .بله

گرفتم  مينكرده بود موشكافانه نگاهش كردم و از اتاق خارج شدم و تصم يكنجكاو ينجوريا يدختر چيبه حال در مورد ه تا

 ....و  مياشنا بش شتريرو دعوت كنم تا باهاشون ب يليل يپنج شنبه شب خانواده  يبرا

 دونهيود و خدا مب دهيكنم اخه كتاب احسان به چاپ چهارم رس ديبرم انتشارات تا قرار داد رو تمد ديافتاد صبح اول با ادمي

 .چقدر خوشحال بودم

 .انيصحبت كردم و قبول كرد ب يليتماس گرفتم و با مامان ل خودم

 .به موقع اومدن.بودمش مضطرب بود دهيند ينطورينظر داشتم تا به حال ا ريپدرام رو ز حاالت
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 .اشنا شدم شتريب يليل يشب من با خانواده  اون

كردن و هر دو در كمال ادب و  يها صحبت م زيچ نطوريو در س و ا يدانشگاه يداشتن در مورد رشته ها يليو ل پدرام

 .كردن ياظهار نظر م تيرسم

شد  يم ليتبد نيقيداشت حدسم به  گهيد.مشغول بود يليهم انگار فكرش خ يلينبود و ل شهيدو سه روز پدرام مثل هم تا

 : ديصورتم رو بوس شهيمثل هم اديشدم تا ب مامانم ومنتظر شيپ نييپدرام فرستادم پا دنيپگاه رو قبل از رس

 مامان گلم ؟؟ يچطور

 .به حال تو داره پسرم يبستگ

 .كه خوبم من

 :هال  يگرفت و اومد تو يدوش

 .شدم ييجورا هيمن امشب  مامان

 ؟؟ ميبا هم حرف بزن يدار حوصله

 ؟؟ نييچگاه كو ؟؟پا يراست

 ؟؟ ميصحبت كن يحوصله دار دميپرس... اره

 .ان گلم چرا حوصله ندارم بگو منم به گوشممام قربون

 :از كجا شروع كنم  دونستمينم

 نه؟؟ هيدختر خوب يليل....باهام راحت باش پسرم پدرام

 :خورد  جا

 .ست دهيفهم يليخ بله

 .لطفا باهام صادق باش ؟؟يدوستش دار...زميعز يراحت حرفت رو بزن خواميم

 :جوابش رو گرفته بودم  بايكرد تقر سكوت

 ....گذره يم يدلت چ يبفهمم تو تونميم يزن يحرف م يتو وقت از كس يبگ يزيچ ستين مالز



 

 

ابخانه نودهشتياكت                                  فصل بهارزهره  –خالي دستانت جاي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٤٠

 :زدم  يلبخند

 ....پدرام يشد بزرگ

 .اتاقش برگشت  به

هم حرف بزنم اما راهش رو بلد نبودم ازش  يليبا ل خواستميسال نو بود م كينزد.مبل و چشمام رو بستم يرو دميكش دراز

 : ميايب يريتا مس ادهيخواستم پ

 .چقدر هوا خوبه  يليل

 .اديداره م ديع يخانم بو بله

 .افته يفكر و ذهن و دل ادم هم اتفاق م يده تو يرخ م عتيطب يكه تو يو تحوالت رييتغ نيوقت ها از ا يگاه

 :اصال منصرف شدم و بحث رو عوض كردم  هيبزنم و بهش بگو موضوع چ يحرف تونستمينگفت نم يچيكرد و ه نگاهم

 .يدرس بخون كه حتما داشنگاه قبول بش يجان حساب يليكه ل نهيا ممنظور

 .حتما بله

 :از پا دراز تر برگشتم و رفتم سراغ پدرام  دست

درسش  ميبذار...مياز حاال فكرش رو مشغول كن ستيبهتر باشه درست ن مياما فكر كنم فعال سكوت كن.....نتونستم بگم من

 .ر قبول بشه بعد خودش باهاش حرف بزنبذا.اديم شيپ يچ مينيرو بخونه تا بب

پدرام هم .فقط درس بخونه خواستميكم كرده بودم و ازش م يليرفت وامدم رو با ل.دميچشماش د ياون غرور رو تو دوباره

قبول  يليتا بلكه بفهمه ل نترنتيا يكنكور تا صبح پدرام نشست پا جيشب قبل از اعالم نتا.گرفت يازم سراغش رو م يگاه

چه خبره  ديشد فهم ينه اما خط اشغال بود مجبور شد تا صبح صبر كنه و بره روزنامه رو بخره از حالت زنگ زدنش م ايشده 

 :داشت  يبيچشماش برق عج

 .اونم حقوق....شده قبول

 :بزنه گفتم  يحرف نكهيت قبل از افتماس گر يليبعد ل قهيشدم و چند دق خوشحال

 .جان يليگم ل يم كيتبر
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 :خورد  جا

 ن؟؟يدياز كجا فهم شما

 : دميخند

 .يليل يچقدر خوشحالم كرد يدونينم....روزنامه گرفته بود پدرام

 :مات شده بود چند بار صداش زدم  انگار

 .با مامان صحبت كنم خواميجان اگه ممكنه م يليل يراست....؟؟يگ ينم يچيه چرا

 ريغافلگ يحبت كنه انگار اصال انتظارش رو نداشت حسابص يليگفتم و بعد ازش اجازه خواستم تا پدرام با ل كيمامانش تبر به

 .قرار گذاشتم 5/5بعد از ظهر ساعت  يموافقت كرد و برا يلينداشت مامان ل يفيتعر نطرفيشده بود و حال پدرام هم ا

 .برن سر قرار گهيقرار بود دو نفر د يول ميبود قرار رو ما گذاشت جالب

 : ديبوس و صورتم رو ديقطع كردم پدرام پر يوقت

 .قربونت برم ياله

 :كرد  يم تميبود و نبودنش اذ ياحسان خال يچقدر جا ديكردم و بغضم ترك بغلش

 ؟؟يواسه چ هيگر يمامان

 :اون بود  نيلحن صحبتش هم ع يحت

 .يچيه!! پسرم  يچيه

به حرف زدن  ازين يحت گهيد ينيرياومد با جعبه ش 7ت عبشه باالخره راس سا يمنتظر بودم تا خبر يليموقع رفت دنبال ل به

 :نبود 

 .مبگم پدرا يچ دونمينم

 :رو دور گردنم حلقه كرد  دستاش

 .دارم از توست  يگلم من هر چ مامان

لب شروع كردم به صحبت  ريگرفته بود ز يا گهياز هر وقت د شتريدوباره به خلوتگاهم قدم گذاشتم اون شب دلم ب شب
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 ...كردن با احسان 

 يم اديانگار داشت تو رو فر...چقدر امشب سكوتش تلخ بود......ينيامشب پسرت رو بب خواستير دلم مچقد....... زميعز اخ

مشتركمون  ياز ارزو ها يكيبه .....تو عاشق بشه نيكنه و ع يتو زندگ نيع......تو باشه نيع خواديچقدر دلم م يدونينم......زد

 ......احسان جان حاال مونده پگاه.....ميديرس

 .باشم يبازم امانت دار خوب مديم قول

 دستام چه كنم؟؟؟ يدستانت تو يخال يتو و جا يبا دور زميعز اما
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 پايان.

  » كتابخانه ي مجازي نودهشتيا «

wWw.98iA.Com 

 

 


