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هام ي زدم كه بغل دست يغيچنان ج. رهينم ادمي دميكه اسمم رو تو روزنامه جز قبول شدگان كنكور د يوقت اون روز چيه

 .نگو  گهيكردم كه د دايرو هم پ نيرياسم ش يتازه وقت. اوردميمباركم هم ن يخوب من اصال به رو يول. كپ كردن

 ) بود كه بهم چشم غره بره  يمادرم خال يجا.(ميديپر نييو باال پا ميزد غيج يو ه ميبغل كرد گرويد هم ييدوتا

نفس تا  كي.اون هم رشته دل خوام.ل شده بودم قبو يبالخره بعد از اون همه خر خون.چكار كنم  دونستمينم يخوشحال از

 .خبر رو به خانوادم بدم  نيتا ا دميخونه دو

 ديتا من رو د. ديديهم داشت كارتون م يهست.مادرم طبق معمول تو آشپزخونه بود .رو انداختم و قفل در رو باز كردم ديكل

 ؟يشد؟ قبول شد يمستانه چ:گفت 

هام  رفتن هام،كالس يداريشد؟تمام شب ب يچ يديد:ناراحت بخودم گرفتم گفتم افهيق.سر به سرش بزارم  يكم خواستم

 .همه به هدر رفت

آخه ....غصه نخور  يقبول مش گفتيم يه يآقا جون الك.از اولش هم معلوم بود :سرش رو با تاسف تكون داد گفت  يهست

 يالبته اگه از حاال پا. يشيقبول م گهيل دحاال غصه نخور انشاال سا. يشده كه تو دومش باش لسوفيف يداريبا شب ب يك

 .ينيدرست بش

 .خودش  يبود برا يكوچولو ما هم مادر بزرگ يآبج نيگرفته بود ا مه اخند

 ؟يشد مادر جان قبول شد يچ::گفت  ديقاشق بدست از آشپزخونه سرك كش مادرم

آخر . اورديمن و مادرم بحركت در م نيب رااش هچشم يهست نياز بس ا شدينخندم نم خواستمينگران نگاهم كرد م يهست

 ينجوريكه مونده بودن من چرا ا يمادرم و هست. داشتاگرد كه درشتشون كرده بود من رو به قهقهه و  يون چشمهااسر هم 

 . كنميم

 .نيريخودم رو كنترل كردم و گفتم قبول شدم هم من هم ش يسخت به

 .بلند شد و دنبالم كرد بلكه حسابم رو برسه  TVكنترل شد و با  يكه دستش انداخته بودم عصبان نياز ا يهست

اون . شميقبول م دونستهيبوده چون م دهيكرد البته گفت كه قبال برام خر هيبمن هد APPLEلپتاب  كيشب آقام  اون
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 . يهست يهم شد برا ميميقد وتريكامپ

مثل  قايدق. ميها بود جيمثل گ. رهينم ادميرو اصال  ميبار به دانشگاه رفت نياول يبرا نيرياون روز كه با ش..... بود  يروزها چه

كالس  كيبرامون جالب بود با پسرها .ميديجا سرك كشه همون روز اول به هم.برامون جالب بود  زيهمه چ.هايكالس اول

 .بود گهيد يايدن ينبود اما بالخره  تيهمهرچند برام پر ا. ميمشترك داشته باش

 .اول تنگ شده  يروزها يچقدر دلم برا نميبي، م رميگ يم سانسيكه ترم آخر هستم و امسال لحاال. گذارهيچقدر زود م واقعا

چون من كه به بداخالق  نيريش شتريالبته ب.ميپسر ها رو سر كار گذاشت نيريش نيچقدر با ا. هايو بچه باز طنتهايش اون

 . چهيبه پرو پام بپ كرديجرات نم يمعروف بودم كس

 هينه تنها اون جواب بق.جواب من نه بود  فرستاديهر دفه خانوادش رو م.دلخسته من بود يگارهااز اون خواست شونيكي

 .،هم قصد ازدواج نداشتم نشستن يدلم نمه هم ب.بود  ياستگارهام هم منفوخ

 ينم آقام سخت. ارميب يچه بهانه ا دونستمينم گهيكه د يچه از نظر ظاهر يانقدر خوب بودن چه از نظر مال هاشون يبعض

قول ه ازدواج كن ،ب يداشت يهر وقت خودت آمادگ گفتيم.فرش داشت شگاهيآقام تاجر فرش بود تو بازار تهران نما. گرفت

  : گفتيمادرم مخالف آقام بود و م اخواستگار داره ،ام شهيچون من هم ييبايآقام دختر ز

 نطورهيهم شهيشده هم دايفكر كرده چنتا خواستگار پ حاال.و لجبازه  كدندهي نقدريرفته كه ا يمستانه به ك نيا ستيمعلوم ن-

دوباره  يروز هياز كجا معلوم . زنهيلقد به بخت خودش م كنهيخواستگار ها رو رد م نيخبر نداره اگه بدون مالحظه ا.

 .بشه  دايخوب پ ارخواستگ

 شيرو پ يم موضوع خاستگاره اخالگرفتم  پلميد ياز وقت.بود وانيمنظورش به پسر خالم ك. دميفهميمادرم رو خوب م منظور

  كشديم

 يوقت وانيك.كرد يخودشون رو خاستگار هي،صنم دختر همسا وانيك يم براه ابالخره هم خال. گفتمياما هر دفه من نه م.

 .تا روز بله برون حاضر نشد،با صنم حرف بزنه  يحت.بپا كرد كه نگو يعلم شنگه ا ديفهم

 . اديازدواج كنار ب نيمجبور شد با ا ديمخالفت سخت من رو د يخوب وقت اما

كه  اونجايي اما از.صنم هم متوجه شد يكه حت كرديبا حسرت من رو نگاه م نيهمچ رهينم ادميرو  شيوقت روز عروس چيه
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 ششونيپ كيتبر يهر دوتاشون راحت بشه برا اليكه خ نيا يمن هم برا.اورديخودش ن يبه رو ، بود يا دهيصنم دختر فهم

 :به صنم گفتم رفتم و رو 

كس مثل تو  چيكه ه دونميم.به تو  سپرمشيداداش رو دارم كه م هي نيمن فقط هم.داداشمون  نيجان،جون من و جون ا صنم

 برام باشه  يداداش خوب زن تونهينم

 :گفتم وانيهم رو به ك بعد

 .نيايبهم م يليمباركتون باشه ،خ انشااله

 :زد و گفت يلبخند تلخ وانيك

 ارهيتو رو داره دلت رو بدست ب اقتيكه واقعا ل يكس دوارميام

 .كنه  دايتو قلب من پ ييبتونه جا يمونده كس يليحاال حاال ها خ.ياز حاال نگران خواهرت هست -

  :زدو گفت  يپوزخند-

 . هيتو قلب تو رخنه كردن كار مشكل دونميم-

 .دم و از اونها جدا شدم دوباره دست صنم رو فشر.نجا بمونم وا نياز ا شتريب دميند زيجا گهيد

 .تو  يائيمثل آدم ب يتونيتو نم: دميبهش توپ. دميدر اتاقم رو باز كرد كه از جا پر نيهمچ يهست

بهونه درس  گهيد يهست ليترم هم تموم شد و تو تعط نيكه ا يناسالمت.چه خبره  گهيد:رو به كمرش زد و گفت دستش

 . اديتو اتاقم ن يكس يبگ يخوندن رو هم كه ندار

 . خورهيبر نم يواال به جائ.تو ضربه به در بزن  يائيب يخواهيالاقل م:گفتم

 .نشه  هيالاقل تو اتاقت بذر كه مزاحم بق زنهيداره زنگ م زيكري لتياومده بودم بگم موبا-

 :دستهاش نگاه كردم گفتم به

 خب كو؟-

 كو؟ يچ-

 گه؟يد لميموبا-
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 .برش داربرو خودت .هينهارخور زيرو م.مگه من نوكرتم -

  كنميخودم بعدا چك م. خورهيداره زنگ م لتيموبا يبگ يائيالزم نكرده ب ندفهيا:حرص گفتم با

 : شدگفتينطور كه از در خارج ميا هم يهست

 . لتيافتاده رو موبا نيريمن رو بگو كه خواستم بگم شماره ش......من چه  اصالبه

آخه اون . بودمش دهيكه ند شديهفته م 3 بايتقر. نييو رسوندم طبقه پاو خودم ر دميمثل برق از جام پر نيرياسم ش دنيشن با

رفته  يماه عسل دوب يكرده بود و برا يهفته بود كه عروس 3حاال هم .بالخره به پسر عمه پولدارش جواب مثبت داده بود

 .بودن 

 رو برداشتم و شماره ش رو گرفتم  يگوش

 سالم خانوم خوشگله :نيريش

 .عروس خانوم  يب؛خو معرفتيسالم ب-

  يخوب خوب ،تو چطور-

 پكر پكر -

 .مونده ها  گهيفقط چند روز د....؟يستيآماده ن ديترم جد يپس هنوز برا-

 ؟ يندار ي گهي؟ حرف د مياز درس و دانشگاه بگ ميمن و تو فقط بلد.ولش كن بابام -

 حرف بزنم ياز چ يخواهيخب ،پس م-

 .....عروس خانوم  گهيخوب معلوم د:صدام رو نشنوه گفتم  يكه كس يطور موار

  يچشم و گوشت باز بشه از درس عقب بمون ترسميم:بلند شد و گفت  نيريخنده ش يصدا

 ذره شده  كيدلم برات  يايم يك نيريش-

 .برم شارژ ندارم  ديال باعف....سر بهت بزنم  هيفردا  دميقول م ميگرديفردا بر م-

 بردار گهيو رو خدا دست از خساست دت يتو كه شوهر پولدار كرد سيبابا خس-

 بودم  سيخس يمن ك..گمشو -
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 هم سالم برسون  ديبه آقا فر....كردم  يشوخ.خوب ترش نكن  يليخ-

 ...اون دوست خوشگلت قصد ازدواج نداره  گهيهمش م دهيكه تو رو د يعمرا،از موقع-

 .هووت بشم  يترسيم هيچ_

 .هوو خوشگل  هياون هم  ترسميكه م يپس چ-

 .نترس من فعال قصد ازدواج ندارم :و گفتم  دميندخ

 وگرنه خواب و خوراك نداشتم يخوب شد گفت-

  نمتيبيبرو انشااله فردا م... وونهيد-

 خداحافظ. بوسمتيم-

 خداحافظ -

م تو دانشگاه ه. ميكالس بود هيتو  شهيهم. ميبا هم بود رستانيآخه ما از دب.دلتنگش شدم  شتريرو گذاشتم ب يگوش يوقت

رشته نداشت ،اما بخاطر من  نيبه ا يهر چند كه اون عالقه ا.بود  يكيرشتمون كه راه و ساختمان بود هم  يحت ميباهم بود

 .م كرده بوده اكالف گهياونقدر كه د.  زديهمش نق م ترماما وسط راه هر .رشته رو زد  نياون هم ا

برم  شميهر دفعه كه مجبور م مانيدختر و چه به آجر و س آخه. ميهم رشته بود كه ما انتخاب كرد نيآخه ا: گفتيم همش

 . وفتميعمله ها م اديو . رهيگيسر ساختمون حرصم م

بهت گفتن خانوم مهندس ازم ممنون  گهيتا چند وقت د ياما وقت يگيرو م نيحاال ا گفتميم دميخندياز دستش م شهيهم من

 . يشيهم م

 . ميو ما زنده بمون وفتهير تو سرمون نآج هيالبته اگر تا اون موقع : گفتيهم م اون

 م؟يرفتنظارت  ينترس حاال مگه تا حاال چند بار برا-

  گميترم آخر بهت م-

  دميبوسيو صورت گرد و توپلش رو م دميخنديم شهيهم هم من

 . دمشيمهندس م مچهيترم ن نيآخه ا.ذوق داشتم  يليمن كه خ ميسر كالسها حاضر شد يليبعد از چند روز تعط بالخره
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گفت .شديم قيكه تو چهره تك تكمون دق طورنياستاد هم. ديكالسش پر طيو شرا قيذوق با وارد شدن مهندس صد نيا اما

تو كالس  ستيترم قرار ن نيا... نميبيم يليآشنا خ ياه افهيمتاسفانه ق.مرحله از هفت خان هستش نيترم آخر نيبگم ا ديبا:

 يمهندس ياز شركتها يكيخودش تو  يبرا گهيهفته د 2ر دانشجو موظف هستش تا ه) رو حال كردم  نجاشيالبته ا.( دينيبش

و  ديباش يساختمون يبه دنبال شركت مهندس ديوقت دار گهيهفته د 2كار از امروز تا  انيپا يكنه برا دايرو پ يجائ يساختمان

 . ديمشغول باش ديروز با 4 ياونجا هفته 

كار  انيهم به عنوان پا نيا:استاد با دست همه رو مجبور به سكوت كرد و گفت اما .اعتراض از هر گوشه بلند شد  يصدا

دفترم  يپس شما رو جلو شتريهفته نه ب 2 يعنيهفته  2 گميهم م يوقت. شهيكه سابقه كار براتون م نيو هم ا شهيمحسوب م

 اعتراض  اي شترويوقت ب يبرا نمينب

 ؟؟؟؟. ميبرسه به ما كه هنوز دانشجو هست،چه  كارني؟مهندس هاش همه ب هيك گهيد ني؟ ا يچ

چه كار  نيبا ا.بفرما خانوم مهندس حاال حالش رو ببر:كوبند تو پهلوم و گفت يكي نيرياستاد كالس رو ترك كرد ،ش يوقت

 م؟يكن

 .دنبالش  ميريامروز م نيخب ،معلومه از هم-

 نيا يهمشون هم برا.هستن ينصف كالس ترم قبل ينيبي،نم يتوخواب نكهيمثل ا.بابامن  ايتوشركت داره  يبابا. يگفت ا،خودت

 . كنهيهم نم يريتوف ادينكنم ز دايرو پ ييهر چند من اگر هم جا. .... نكرده بودن دايرو پ ييهستن چون اون ترم جا نجايا

 !!! يچ يعني:نگاهش كردم باتعجب

 نيپس چه ا.نبود كه بعد از دانشگاه كار كنم قرار هم . سانسيل يچه ب سانسيحاال چه با ل.من كه شوهرم رو كردم  يعني-

 .نكرده  يريتوف رميچه نگ رميترم مدرك بگ

 ؟ نهيا دگاهتيا،دعواق-

 . نيهمچ يه : گفت باخنده

 .بكن  يفكر هيچرت وپرتها  نيا يبه جا.گرفته تو هم  تيشوخ:سرم رو برگردوندم و گفتم  يكالفگ با

 .سانسيل اليترم بخ نيپس ا. ميترم افتاد نيا من از حاال مطمئن هستم.چه كار كنم  يگيم-
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 ......نه نگو يوا-

 . اديم رتيهم شوهر گ سانسيل يب) كرديكالس م ياز پسر ها يكي، يميكه اشاره به رح يدر حال(حاال غصه نخور ،-

 . اي،كم ادا ب نيريش-

 .اال كم موس موس كرده برات تاح.رتتيگيهم م سانسيبدون ل يميرح. گميوا ،مگه دروغ م-

 .هم صدام كرد محل ندادم يهرچ.رو كه از حرف خودش خندش گرفته بود ترك كردم نيريبلند شدم و ش تيعصبان با

حرصم  دميديرو م نيريش اليخيهروقت چهره ب. جهينت ياما همه ب. ميشركت رفت يكل نيريبرگشت به خونه با همسر ش موقع

همه  نيآخه حقش نبود بعد از ا.نگران بودم  يلياما من نه ،من خ. اليخيب ميفتيترم ب نياگر هم ا دونستميا معواق. گرفتيم

 نيا خواستميترم پاس كرده بودم چون م نيمن تمام درس ها رو بخاطر ا. يلكاون هم ا.بودم مشروط بشم  دهيكه كش يسخت

همه درد  نياون هم بعد از ا.روز جا بزنم  هي نيتو هم خواستمينم. كارش  يكالس رو بدون دردسر قبول بشم تموم بشه بره پ

 . كردميم دايرو پ يجائ ديهر جور كه بود با. بودم و با مخالفت مادرم مواجه بودم دهيرشته كش نيانتخاب ا يسر كه برا

 . دميدوش گرفتم و خواب هي.خونه نبود  يكس.و كوفته به اتاقم رفتم  خسته

 باز؟ هيچ_.چشمام رو باز كردم  داديبهم م يكه هست يها تكون با

 ساعت چنده؟ يدونيم: دستش رو به كمرش زد و گفت-

 مگه چنده ؟.نه ،-

 .شب  7ساعت -

 ؟ينكرد دارميپس چرا زودتر ب. دميخواب نقدريمن ا يعني؟يچ_

 . ميهم بدهكار شد يزيچ هي نكهيمثل ا.م رو بر، بابا رو-

 .آقاجون اومده :و گفتم  دميبلندم كش يبه موها يدست

 .چند دفه سراغت رو گرفته تا حاال هم .بله -

 .رفتم  نييبه طبقه پا يموهام رو شونه كردم و با هست. رو تخت بلند شدم  از

آقام بود ،نشستم  يبرا وهيسالم كردم وكنارمادرم كه مشغول پست كندن م. كرديبود و اخبار گوش م tvنگاهش به  آقام
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 ؟يخواب بود.سالم بابا :بهم كرد و گفت  يمهربون آقام نگاه.

 .چطور خوابم رفت  دميخسته بودم كه نفهم نقدريزدم و گفتم ا لبخند

 !؟ يخسته شد نقدريچطور ا.امروز كه روز اول كالستون بود :نگاهم كرد و گفت يچشم ريز مادرم

 ترم اونجا مشغول نيكنه ا دايپ يشركت مهندس هي ههر دانشجو بگرد ديبا.اسه ترم كارمون ساخت نيبرداشتم و گفتم ا يبيس

 يا جهينت چياما به ه. ميبود ييهم بعد از كالس همراه همسرش دنبال جا نيريمن و ش. شهينم ليبشه،وگرنه فارغ و التحص

 . ميدينرس

كار  نيا! يهم رشته بود تو انتخاب كرد نيخودته اخه ا ريتقص:من بود گفت  يبرا ليرشته تحص نيكه همش مخالف ا مادرم

 .هم تو كالستون هست يا گهيدختر د نيريز تو شبه ج نمياصال بب.مردهاست  صوصمخ

 !شما؟ يو گفتم مامان جون باز شروع كرد دميكش يبلند نفس

 . ديشيفارغ و التحصل نم نينكن دايرو پ ييخوب حاال اگه جا:رو كم كرد و گفت  tv يصدا آقام

 .درست  -

 .هيانصاف يب نياما ا-

 . موضوع مشروط شدن  نيبخاطر هم شيها از ترم پ يليخ. شترينه ب ميهفته وقت دار 2تازه فقط .خدا از دهنتون بشنوه-

 .تو  يمناسب نبود برا يليرشته تحص نياز اول هم ا.خود غصه نخور  يب:گفت  مادرم

 شهيهم.شوهرش  يباشه برا ياز هر نظر همسر نمونه و كدبانو ديكه زن با يميبود با افكار قد يو معتقد  نيزن متد مادرم

شوهرت اومدن  ياليفام يكه وقت نينه ا.كه بدرد فردات بخوره  يكرديرشته انتخاب م ديتو با خوندين مهم تو گوش م

 .روسكع اي يخونتون ،به جون شوهرت غربزنن كه زن گرفت

 .بشم  الشيخيهمه درس نخوندم كه حاال ب نيمامان من ا:جواب مادرم گفتم در

 .......كه مال مردهاس و  يردرو انتخاب ك نيا يتو رفت  يليهمه رشته تحص نيا-

ل يو التحص ترم هم فارغ نيدارم ا اليرشته رو انتخاب كردم و خ نياما حاال كه من ا دونميبله بله م:و گفتم  دميحرفش پر تو

 .رشته ما شو  نيا اليخيب غمبريتو رو به پ.بشم 
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 يطور نيهمه زحمت بكش آخرش ا نيا. ريبگ ليبفرما آقا رضا تحو:به من كرد و رو به آقام گفت  ينگاهه تند مادرم

 .شماست ريجوابتون رو بدن همش تقص

 .ها سر من شكست ه و كوز هباز همه كاس:لبخند زد و گفت  آقام

لبخند  هيبا  اديدختر سر عقل ب نيزدم بلكه ا يهر وقت حرف. ديكوتاه اومد شهيهم. يبارش آورد طور ني،شما ا گهيبله د-

 دينزد يرفح ديرو هم اورد هيسروته قض

 بزنم  يمگه من جرات دارم رو حرف شما حرف:زد و گفت يآقام لبخند دوباره

 .خوبه حاال شماهم :اومد وگفت  ياخم باشيبه اون چهره ز مادرم

من  ديكنيرد ماعصاب خودتون رو خ يخوديمن قربون شما بشم مامان جان ،چرا ب ياله:رو در گردنش انداختم و گفتم  دستم

هان دوست .همه به دخترت بگن خانوم مهندس  يآخه مگه دوست ندار. متسيتون واوشما رو بدم و تو رغلط بكنم جواب 

 ؟يندار

  كردميو نوه ام رو بغل م يدوست داشتم االن خونه شوهرت بود شتريب:روش و اون طرف كرد و گفت  مادرم

  يباز مادر ما زد جاده خاك ايب د-

 . مونهيخانوم خوشگل رو دستت نم نينترس ا.سالش  22ستانه تازه م. يراخانوم چقدر عجله د يا:گفت آقام

 گهيازوقتش كه بگذره د.استگار داشته باشه وخ تونهيدختر چقدر م هيمگه .طور باشه  نيانشااله كه ا:بلند شد و گفت  مادرم

 . كنهيكس نگاهش هم نم چيه

 :گفتم . هيكه دوباره خبر دميفهم

 موضوع از چه قراره ؟.سر اصل مطلب  ديه رفتن برهمه طفر نيا يمامان جان بجا خب

 :دوباره كنارم نشست و گفت  مادرم

 .. يخاستگار اديواسه پسرش ب ادوخيم. گرفتيسراغت رو م يكه جلسه بودم حاج خانوم عباس امروز

 .و متعصب بودن نيمتد ياز اون خانواده ها. ارميرو به خاطر ب يمغزم فشار اوردم تا حاج خانوم عباس به

 .كرده  لياروپا تحص. مغز و اعصاب يدكترا.به تمام معناست  يآقا. دميپسرش رو چند بار د: گفت مادرم
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 چه كار كنم  ديحاال من با!خب : گفتم

 درست فكر كن , رينگ ميتصم يخوديدفعه رو ب نيو ا ايب.:دستم رو گرفت و گفت  مادرم

 من هنوز درسم تمومه نشده :جام بلند شدم و گفتم  از

 .تا درست تموم بشه  ننمويمنتظر م.نداره  يراديا چيگفت ه.من هم به حاج خانوم گفتم-

 دن؟يدكتر من رو د يآقا  نياصال ا:زدم و گفتم  يپوزخند

 . دتتيد يشديم نيتو سوار ماش يوقت. دهيدختر عشرت خانوم د مهيسل ي،عروس دهيد-

 . ادينم ادمي يصوصبخ زيون شب چاچون از .م هالو هست يليپس من خ:رو باال انداختم و گفتم  ابروهام

 ؟يچكار كن يخواهيخوب حاال م:و گفت  ديبلند خند آقام

 . شميترم مشروط م نينكنم ا دايرو پ ييآقا جون ،اگه جا دونمينم:به طرف آقام برگشتم و گفتم  دوباره

 . گميپسر حاج خانوم رو م.كه  گميرو نم نيا:و گفت ديبلند خند دوباره

 .آقا جون ،شما هم :رو مثل بچه لوس ها غنچه كردم وگفتم  لبهام

 حاال حاال ها شوهر كنه  ستياصال قرار ن نيآقا جون ،ا:كه تا اون موقع ساكت بود گفت يهست

 . دينكن نيگفته باشم من رو پاسوز ا فقط

 :بهش رفت و گفت  يره اغچشم  مادرم

 .پاشو برو باال تو اتاقت ومدهيحرفا به تو ن نيا

 .يولش كن خانوم چه كارش دار:گفت دنيدر حال خند امآق

 . مونيشما رو دستتون م تيترب نيدخترهات با ا نيگفتم ا يك دينيبب:به طرف آشپز خونه رفت و گفت يعصبان مادرم

 نيب ديشا. ديبرام بكن يفكر هيشه شما  يآقا جون حاال نم:رو به آقام گفتم  كردميم كردميدستها رو جمع م شيكه پ همونطور

 .رو سراغ داشته باشه  ييباشه كه جا يدوستاتون كس

 .هستن يهمكار خودم هستن وهمشون بازار يجور كيمن  ياخه همه دوست وآشناها. دونميدميواالبع-

 .؟ شهيم يچ نميبب كنميپرس و جو م هيفردا تو بازار  اما
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****** 

قبل از من  نيريش.شب اصآل خوابم نبرد  مهيشبش تا ن بودم دهيخواب 7چون تا ساعت  روزيد.كسل بودم  يصبح حساب فردا

 :جلو اومد و گفت  ديد كه من رو نيبه محض ا.بود  دهيرس

  ؟يستيسر حال ن هي،چ سالم-

 .ترم زده تو پرم  نيموضوع ا:گفتم دميكش يم ازهيكه خم يحال در

 .ول كن بابا . يباز بس خو-

 .آب تو دلت تكون بخوره  زارهيكه نم يشوهر عاشق ،پولدار كرد كي. گفتميرو م نيتو بودم هم يبله اگه من هم جا-

 گهيبعد هم به طرف د.....محض خاطر شوهر  يزنيم نهيرو به س سانسيل نيسنگ ا دونستميمن كه م.حق با من بود  يديد -

 .چه حالل زاده هم هاست: نگاه كرد و گفت  يا

 ؟ يك: دميتعجب پرس با

 . گهيآقا داماد د-

و نگاه تا بنا  ششين.به سمت ما ومديداشت م.كنه بود  يميرح نياه باز ا.كردم  كردينگاه م نيريكه ش يه طرفرو ب نگاهم

 .گوشش بازه 

 . يرو ندارم اول صبح يكي نيحوصله ا. يرينگ لشيبهتره تحو:گفتم نيريبه ش رو

نگذاشت و  نيمن رو زم يرو  ...اماشا نيرياما ش.اعتنا سالم كردم  يب.خودش رو به ما رسوند و با لبخند سالم كرد  يميرح

سرم رو بلند كردم . ادي ينم يصدا دمياما د.كردم  فميك يخودم رو مشغول بازرس.گرم باهاش كرد  ياحوال پرس  يحساب

 .هر دوشون زل زدن به من  دميد

 يهر چ.  كردميخودم روشن م رو با فشيامروز تكل ديبا شدينم ينطوريا.بود  يك گهيد نيبابا ا.دوباره سر تكون داد  يميرح

 . ستيحالش ن نيا ميزنيچپ م يما خودمون رو به كوچه عل

 ؟ يميرح يآقا ديداشت يكار:گفتم

دلم موند مستانه ه ب ديصدا كن كيكوچ من رو به اسم باره ي نكهيا يترم آخر هم شروع شد و شما آرزو نيا:زد و گفت  لبخند
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 خانوم ؟

 ..!...كجا  نيو باش ما كجا و ا نيا

 .صدا كنه  كيمن رو به اسم كوچ يدر ضمن اصال دوست ندارم كس. نميبيكار نم نيا يبرا يليمن دل:گفتم  تيجد با

 .اصال قصد جسارت نداشتم  خواميمعذرت م:جا خورده گفت يمعلوم بود حساب افشيق از

 ياگه امر:دوباره گفتم. شيريس. هساديهنوز وا دمياما د.بلكه روش كم شه بره . ستيرو برگردوندم و گفتم مهم ن مي رو

 .د يهست بفرمائ

 ن؟يكرد دايرو پ ييبدونم شما جا خواستميعرضم به حضورتون كه م.  كنمياهش موخ.اومده باشه گفت  ادشيتازه  نكهيا مثل

 شما چطور ؟:من جواب داد يجا نيريش

 .داره  يصوصمهندسه شركت خ مييدا.مشغول بشم  ميدا شيراستش من قرار پ-

 . يخب پس بسالمت: نيريش

 ) .نيريش(يخانوم شجا ع نطوريانجا ،هم ديايب ديتونيم نينكرد دايرو پ ياگر شما جائ:رو به من گفت يميرح

 . ديبكن گرانيلطف رو در حق د نيا ديتونيشما هم م. ميديممنون ما خودم چند جا رو د يلينه خ_

كامل  تيرضا مي ايدر ضمن دا.از لحاظ كار كردن ندارد  يشكلانجا م دياياما اگر ب:در هم رفت و گفت  شه اافيق يميرح

 ... ديهر چند شما از هر نظر نمونه . كنهيخودش رو به استاد اعالم م

 بكنم ؟ يخواهش هي شهيم:كالفه شده بودم گفتم يكه حساب من

 ...ئديشما امر بفرما كنميتمنا م-

.  ديرو جلب كن گرانيبه بعد كمتر با كارهاتون توجه د نياز او  ديلطف كن:اما خب گفتم .بگم شرت رو كم كن  خواستميم

 .نما بشم انگشت ادوخ يدلم نم

 شهيالبته كه شما هم.......كه موجب آزارشما بشم  كردميهرگز فكر نم.ا متاسفم عمن واق:با تعجب نگاهم كرد و گفت  يميرح

 .و بس  رفتار من فقط بخاطر عالقه هست نياما ا. ديداشت يبه بنده كم لطف

 . هيكه نظرم چ ديشديبودم با رفتارم متوجه م دواريام-
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  ديدلسردم نكن كنميخواهش م-

 .  ميخوريما اصال به درد هم نم ديخوب بدون ديمتاسفم ،اما شما با-

 آخه چرا ؟-

 . يدخودت درست كر يكه برا يا افهيبا اون ق.كه با تو بعد از من مخالف مادرم هستش  يكس نيبگم اول خواستميم

 . داد  صيتشخ شهيرو از ظاهر هم م نيا.تا آسمون با هم فرق داره  نيمن و خانوادم با شما زم ديعقا: گفتم

 . ستين يكه مالك زندگ زايچ نيا.هستش  ديبع ديكرده هست ليحرف از شما كه تحص نيا!چرا؟ گهيشما د_

 ديشيموضوع م نيمدت متوجه ا كياما بعد از  ديگيم نطورياالن ا.ازش گذشت يبراحت يكه بخواه ستين يزيچ نياتفاقا ا-

 . ميما از نظر سطح فرهگ خانواده همون با هم فرق دار. شهياون وقت هستش كه اختالفها شروع م.

 - .ديرينگ ميتصم عيقدر سر نيلطفا ا.خانوم صداقت .... مستا  كنهيخاهش م-

 !آدم سمج  نقدريا. شدميم يداشتم عصبان واقعا

بار  نيو آخر نياول نيا دوارمياوم.هستش  يبگم جواب من منف ديرت باذبا عرض مع يميرح يآقا:باال نره كردم صدام  يسع

 .درخواست شما باشه 

لحظه .نشستم  يصندل كيو با دهان باز ترك كردم و به طرف كالس رفتم و رو  نيريدمق و ش افهيو با اون ق يميهم رح بعد

ظاهر  يبرا يمرديشده م ينطوريا افتيترم ق نيا ياز نگران روزيتو كه ازد: فت اومد كنار دستم نشست و گ نيريبعد ش ي

 ؟ يمرديهان م.يمشغول ش شييتو شركت دا يبر ينكرد دايرو پ يبلكه اگر جائ يهم كه شده مثل آدم رفتار كن

 .مشغول شم شييتو شركت دا يميموضوع مشروط بشم محال برم با رح نيهم بخاطر ا گهيتا ترم د 2من اگه  نيريش-

 .ترم رو پاس كنم  نيمن ا يكرديم يحداقل كار.كه شاخ و دم نداره  وانهيد. وانهي،د گهيد يا وانهيد-

 . ياونجا مشغول بش يتو حاضر يبگ يميبه رح يتونيم.نشده  ريم د اتازه حاال...بخدا يرو دار يليخ-

 . يگيم كنميكار رو نم نيا يدونياره ،چون م-

 ....ذره دلم به حالش سوخت  كيآخه .نشد يخبر يمياما از رح. ميشد اومدن استاد ساكت با

 دينبا ديكه شا دميرسيم جهينت نيتازه داشتم به ا.بود جهينت ياما باز هم ب. ميكه تموم شد دوباره بدنبال چند شركت رفت كالس
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 ... زدميطور حرف م نيا يميبا رح

******** 

 .رفتم  نييشنگ پاقمثل  دميآقام رو شن يكه صدا نيهم.شده بودم  رهيخ تورميه مانحاتاقم نشسته بودم و به صف تو

 د؟يبرس يا جهيبه نت ديشد ؟تونست يسالم آقا جون ؟چ-

 .ميرسيتازه كنم چشم به اون هم م ينفس يبگذار .سالم بابا جان -

 . ارميتو برو من م كارش تموم شد گفتم يوقت.بود  ختنير ييدر حال چا يهست.خجالت به طرف آشپز خونه رفتم  با

 . يختير ييخودت چا ينشون بد يخوايم. يزرنگ يليخ:به من كرد و گفت  ينگاه

 .داره  يتيموضوع چه اهم نيا. يآخه تو چقدر بچه ا-

 . ارميخودم م نينداره برو بش يتياگه اهم-

 م؟يديرو دچه عجب ما شما :مادرم گفت .رو با تاسف تكون دادم و رفتم سالن روبرو آقام نشستم  سرم

 .ندارم  زيچ چيترم حوصله ه نيبخاطر ا.مامان  ديسر به سرم نزار-

 . يهم رشته بود كه تو رفت نيا ديبگ ديخواهيم. دونميبله م:بزنه گفتم  يخواست حرف تا

 .چشماش رو با حالت ناز چرخند و به آقام نگاه كرد  مادرم

 .غصه نخور مستانه ،خبر خوش برات دارم :گفت آقام

 هان آقا جون؟  ديكرد دايرو برام پ ييجا ؟نكنهيچه خبر:پاش نشستم گفتم  نييبلند شدم و رفتم پا يشحالخو با

 .هم اره ،هم نه :و گفت  ديبه صورتش كش يدست آقام

 !آقا جون ؟ يچ يعني:گفت داديدست آقام م ييچا كيكه  يهست

موضوع رو بهش گفتم گفت با جناقش تو كار بساز  دميرو د يسمائ ي،آقا يعنياره :رو تو دهانش گذشت و گفت  يقند آقام

راد منش  يهم داره قرار شد امشب با باجناقش آقا يمهندس يشركت ساختمان هيمعلوم  قراراز .كاراست  نيبفروش و ا

 . ستيمعلوم ن يقطع بكه جوا نينه هم ا.رو بهم بگه  جهيصحبت كنه ،فردا نت

هم با  ي،هست وايمن با ش. داشت  يبه سن من و هستدو دختر . ميرفت وآمد داشت با هم. شناختميرو م يسمائ ييآقا خانواده
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 . شديه جور نمعشمال كه هر دف الشونيو مير هم قرار شد با هم براب نيچند. ميبود يميكه همسن خودش بود صم دايل

 . كردميتا فردا شب صبر م ديچاره نبود با بالخره

 .ندم صبح رسوه ب اليرو با هزار فكر و خ شب

 ؟ يكنيول نم ياول صبح هيچ-.بود  نيريش.شدم  داريب لميموبا يبا صدا صبح

 . ينر ادهيدنبالت تا پ ميايب ميخواهيم ديمنه كه با فر ريدوما تقص.اول از همه كه سالم -

 .رم دم د گهيد عرب هيتا .. شهيحرص هم نخور گوشتت آب م....ريبه دل نگ.سالم -

 .تتشكر يبجا. ستيرو كه رو ن-

 . يرسونيو من هم م يكنيخب ممنون كه لطف م يليخ-

مادرم تو آشپزخونه بود . نييرفتم پا.مسواك هم زدم و حاضر شدم .به صورتم زدم  ياب.رو زدم و تماس رو قطع كردم  دگمه

 .مامان من رفتم :سالم كردم گفتم 

 .صبحانه بخور  نيكجا بش-

 .دنبالم  انيم ديبا فر نيريش. خورميم. نيو تو ماش نيا.گفتم  گرفتميخودم م يلقمه برا كيكه  يحال در

باصفا حواسم رو بخودش  اطيح نيا شهياز اونجا كه هم رونيرفتم ب يخداحافظ يا روب دميطرف در رفتم و كفشهام رو پوش به

  كرديجلب م

وقت  يليخ دميبود فهم نيريبلند شد ش لميموبا يدوباره صدا.گذرزمان نشدم و مشغول بو كردن و نوازش گلها شدم  متوجه

 .سوار شدم  يدر رو باز كردم و در حال سالم و احوالپرس.منتظرم هستن 

ه حواست ب گهيه دعدف نيخدا بگم چكارت كنه ا:گفت  ديتا من رو د نيريكرد اما ش ياحوال پرس يميصم هشيمثل هم ديفر

  يكرد ريد نقدريبود ا يچ

 .ق با شماست ه هم حعدف نيا. ديببخش:گفتم  يشرمندگ با

جور انها رو  ميستيما مجبور ن يخواستگارات جواب مثبت بد نياز ا يكياگه تو به :به عقب برگشت و گفت  يكم نيريش

 .ميبكش
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 .اشاره كردم ديرو گاز گرفتم و به فر لبم

ما كه تو  يستو عرو. دهيپسر عمو فر نيخواستگارات هم نياز هم يكي اريخود شكلك در ن يب: زد و گفت  يلبخند نيريش

 .نشده  ديول كن فر يديرو د

 .رو درشت كردم بلكه ساكت بشه  چشمم

 !شده بود  دايه سر و كلشون با هم پعدف كيخواستگارا  نيچرا ا دونهينم من

 :باز ادامه داد .اصال انگار نه انگار  نيريش

 . يخر يليخ يه زنش نشبه خدا اگ. ديزنگ زد از تو پرس شبياما دوباره د.من اصال حواسم نبود  مستانه

 . زنهيحرف م ينطوريا نيريش ديالبته ببخش:كرد و گفت  ينگاه نهياز آ ديفر

 . شميم شونيا يحرفها ضيمستف شهيمن هم كنمياهش موخ-

از همه . لكردهي،تحص پيخوشت.آقاست  يلي،خ يبردار يجا. گميخودت م يمن برا:دوباره به جلو برگشت و گفت نيريش

خدا  يا. كايامر يريم ياگه زنش بش.... يشركت به اون شركت بر نيدر به در از ا ستين اجيهم احت گهيد.مهمتر پولدار 

 . ينيبيشانس رو م

 .جواب بله رو از طرف تو دادم  هيخوب سيطرف ك دميمن هم د...... نجايما اومده ا يعروس ياصل برا در

 ؟يتو چكار كرد_

 ه خانوم ؟مستان كنهيم يشوخ:زد و گفت  يقهقهه ا ديفر

 . دينيبيم...شاپ  يكاف يرو تو گريهمد 2امروز ساعت .ندارم  يشوخ:دوباره طرفم برگشت و گفت  نيريش

 : گفتم  نيريصدا م رو نشنوه به ش ديكه فر يجلو خم شدم طور جدا شدم و به طرف ما يصندل از

 ... يخود قرارگذاشت يب

 .يايم يگفتم حتم يعني. يبر دي،شما هم با.... حاال  -

 . يكرديكار رو م نيا دينبا. يشناسيمن رو كه م: گفتم  بلند

 . كنهينشده مخالفت م يچيهنوز ه يخوب معلوم اول صبح.جان  نيريبفرما ،من كه گفتم االن نگو ش:گفت  رنيرو به ش ديفر
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 .....خوب واال .اون هم از طرف من . ديقرار گذاشت يخوديب.و باش صبح و شب نداره  نيا

 .شما نگران نباش اون با من : تگف نيريش

بحث كنم  نيريبا ش ديفر يجلو خواستمينم. رونيزدم ب نيكردم واز ماش يخداحافظ هي. ميديموقع به مقصد رس همون

 همه ؟..اخمهات تو ...حاال ... هيچ:گفت  زدينفس نفس م كهيدر حال.به دو اومد دنبالم  نيريش.

 ...!حاال  هيچ يگي،تازه م يقرار گذاشت ارويمن با كاره از طرف  هي! يهست يك گهيبابا تو د-

  يما سر كرده بود يكه تو، تو عروس يبا اون روسر.از خدات هم باشه .....اوه-

 ..... هاتيامل باز نيتو خوشش اومده با ا هياشكان از چ نيمن موندم ا. كردينگاهت م ديكس نبا چيه

 .....به خدا كه .:دادم و گفتم  رونيبا حرص ب ينفس

 . يائيب ياما حاال كه مجبور. نمودياره ،م-

 . يريخودت هم م يخودت قول داد.عمرا -

 .نه من نه تو  ييايمستانه اگر ن:ستاد و گفت يجلوم وا نيريش

نتونست  نيريش نيهم يبرا.استاد هم وارد شد .تا وارد شدم .به طرف كالس رفتم .بدم  تيكه به حرفش اهم نيا بدون

 . از سر خودم باز كردم  يجور هيرو هم  ياعت بعدچند س.بزنه  يحرف

 ستيلولو خورخوره كه ن.نييپا ايب طونيو از خر ش ايمستانه ب:اول با التماس نگاهم كرد و بعد گفت  نيريساعت آخر ش اما

 ....اگر  ديزنيباهم حرفهاتون رو م دينيشيم.

 !؟.يكه سر خود قرار گذاشت يشناسيق من رو نمآخه تومگه اخال!!!!از تو متعجب هستم : و گفتم  دميحرفش پر يتو

بخدا قول .ه اون گفت من هم مجبور شدم قبول كنم عدف كي.دارم يسيرودروا نايبخدا من با ا:دستم رو گرفت و گفت نيريش

 .ه عدف هي نيهم.كارها نكنم  نياز ا گهيد دميم

 قبول ؟ ينعي نيا:گفت  ديلبخندم رو كه د.مثل بچه ها شده بود .گرفت  مه اخند

 .  دونستميم: بغلم كرد و گفت ديپر.ه عدف هي نيفقط هم-

***** 
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 .نشستن  ميديد زيم هيمرد جوان سر  هيوبا  ديفر ميديرس يوقت. ميشاپ مربوط رفت يبه كاف نيريش با

سفارش داد  يچند بستن ديفر.نشستم  ديفر يپسر عمو يروبرو نيريكنار ش.هردو به احترام بلند شدن . ميطرف اونها رفت به

 .بود  نيياز اول تا آخر سرم پا.

 گهيبودم اونم با دو نفر د ومدهين رونيوقت با خواستگارم ب چينبودم اما ه يمن خجالت.با طرف چشم تو چشم شم  خواستمينم

 . شدميب مذبدتر مع.بزن  يحرف هيبا پاش بزنه به پات كه ،بابا تو هم  يباشه ه نيريهم ش شيكيكه .

گفت  ديحرف زدن ندارم رو به فر اليمن خ ديكه د نيريش.مهلكه خالص شم  نيزودتر از ا ياشتم هر چدوست د يليخ

 . خواديم كايدلم از اون ك يليجان من خ ديفر:

 . يگامبوئ ستيخود ن يب.... يخورد يم كه بستن احاال. يخورد چيساندو هي شيساعت پ ميكوفت خوبه ن يا

 ؟ . نيخواينم يزيشما چ.... ميسفارش بد ميبلند شو با هم بر. يخواهيم كهايو از كدوم كت دونميمن كه نم زميگفت؛ عز ديفر

 ......ديمن هم با خودتون ببر چرا

 .نه ممنون :پسر هم عموش گفت.نه  يعنيسر تكون دادم  فقط

 .سفارش بدن  كيهم رفتن مثال ك با

 :گفت)  ديفر يپسر عمو (كه اشكان .شده بودم  رهيبه رفتن انها خ نطوريهم

 .رو سفارش بدم  شه اگينوع د نيخوايم. ديرو نخورد تونيبستن شما

در كل جذاب بود . ييروشن خرما يگندم گون با موها يپوست.روشن بود  يچشماش قهوه ا.به صورتش نگاه كردم  برگشتم

 .دختر كش داشت يپهاياز اون ت. 

 .ندارم  يليممنون م: و گفتمانداختم  نيينگاهم رو پا.كرد  ريبا لبخندش من رو غافلگ.

 يطور نيدوست ندارم ا.بزنه  يحرف هيكاش  يا. كرديهنوز داشت من رو نگاه م.نگاهش كردم  يچشم ريز.سكوت  دوباره

 .بشه  رهيبهم خ

 . شهيم رميد.برم  ديمن با: سرم رو باال كردم و گفتم .حرف زدن نداشت  اليدست دست كردم اما خ يكم

 . مينزد يما كه هنوز حرف. يزود نيبه هم: تعجب گفت  با
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 .برم ديمن با.زودتر  يلطفا كم ديدار يشما هم اگه حرف....نداشتم  يمن كه حرف:و گفتم دميام رو جلوتر كش مقنعه

 . شهينم دايپ جاچ يه يرونيدختر ا ايبخدا كه شرم و ح: دستهاش رو بهم قالب كردو گفت . نييسرم رو انداختم پا دوباره

 !بله؟:گفتم .نشد  رميدستگ يزيحرفش چ از

كه  يشما و بعد نجابت ييبايز فتهيشدم ،اول ش فتتونيدم شيد ديفر يه اول كه شما رو تو عروسعهمون دف:زدو گفت  يلبخند

 دياما مثل خورش ديبود دهيپوش يبا روسر يا دهيكه لباس ساده و پوش نياون همه دختر با ا نيب. دميدر شما د

با همه جور  يبهتره بگ.( شهيم دايپ يهمه جور دختر. كنميم يكا زندگينه ،من در امر اي ديدونيم ونمدينم..... ديديدرخشيم

 .مثل شما رو داشتم يداشتن همسر يآرزو شهياما من هم) ..بگم  تونستميكاش م يبودم،ا يدختر

 . گردهيم دهياب نددختر آفتاب مهت هي حالش رو كرده حاال دنبال كهيمردت.وقت  هي يكم اشتها ،رودل نكن چه

و  نيمن در خانواده متد.من و شما وجود نداره  نيب يوجه تشابه چيا كه هصوصما من اصال قصد ازدواج ندارم ،مخا: گفتم

كنه  يميمثل رح گهيد نيخدا كنه ا.( باشه  نديشما خوشا يبرا نيا كنميتصور نم. بندميمعتقد بزرگ شدم و به اعتقاداتم پا

 )نباشه 

 يحت. كنميم يازدواج با شما هر كار يمطمئن باشد من برا.....ست؟ين نديمن خوشا ياعتقادات شما برا ديدونيم شما از كجا-

 . نياوخيكه شما م يهمون شميم

 .س  دهيفا يچون مسلما ب.بدم  رييشما رو تغ خوامياما من نم-

 ؟ ديكنياشتباه م ديكني؟فكر نم ديكنيفكر م نطوريچرا ا-

 . ديعمل كن ديكه هست ياز اون ريغ نيخوايشما چرا م-

 . خوامينم نطوريمن ا-

 ! ديكن يم ريتغ دياما شما خودتون گفت-

 .داشته باشد  انيقدرت ب نطوريا كردميهرگز فكر نم:داد و گفت هيتك شيبه صندل.كه جا خورد  نيا مثل

 . يزبون دراز باش نقدريا كردميفكر نم:بگه  خواستيكنم م فكر

 ؟ كنهيتم كم ماز نجاب نيا ايآ:زدم و گفتم لبخند
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 ...شما  كردمياما من فكر م.هرگز :رو تكون داد و گفت سرش

 .زبون باشم  يب: حرفش گفتم  وسط

و  ديكن دايهمسر دلخواهتون رو پ دوارميام. ميباش يزوج خوشبخت ميتونيبه هر صورت ما نم:گفتم .اكتفا كرد  يلبخند به

 . ديخوشبخت بش

 .كردم مطمئنم در انتخابم اشتباه نكردم اما من شما رو انتخاب -

بد  نيريكه ش نجاميا نيا ينظرم رو هم گفتم االن هم فقط برا.من قصد ازدواج ندارم .متاسفم : رو تكون دادم و گفتم  سرم

 .نكرده باشه  يقول

كه همه حسرت  ازمسيبراتون م اله ديا يزندگ ي.نشد  مونيوقت پش چيكه ه كنميم يكار ديموافقت كن شنهادمياگه با پ-

من تك فرزند هستم كه تمام ثروت هنگفت پدرم متعلق به منه پس از اون نظر هم .... نيخوايكه م يهمون شميم.ببرن

 .راحت باشه  التونيخ

كجا  ديگفت:فكر كردم وگفتم  يكم.مسخرش  يهايبا اون فرض.تر بود  شيريهم س يمياز رح نيا.م كرده بود ه اكالف گهيد

 ؟ ديسكونت دار

 . يتيس وركيوي،ن كايامر:ذوق كرد گفت  طفلك

 .باشه  يجالب يجا ديبا. دميشن وركيويراجع به ن يليخ-

 . اديمطمئنم از اونجا خوشتون م. چهيبا اونجا ه سهيبا مقا رانيكل ا. شدياونجا م فتهيش دونميم. اديز يليخ-

 .عوض كنم  گهيد يجا چيه ايو  وركيويرو با كل ن رانينصفه خاك ا ستمياما من حاضرن:بلند شدم و گفتم  يرو صندل از

هر دو بلند .دونفره نشسته بودن رفتم  زيم هيكه دور  ديو فر نيريبهت زده ترك كردم و بطرف ش يهم اون رو با نگاه بعد

 ؟ ديديهم رس يا جهيشد ؟به نت يگفت چ نيريش.شدن 

 ديفر.شده  رميد.برم  ديحاال هم با اجازه شما من با. ميخوريممشترك بدرد هم ن يزندگ يكه اصال برا ميديرس جهيبله ،به نت-

 . رسونميشما رو هم م دياجازه بد:گفت

 خداحافظ . رميخودم م ديممنون شما مهمون دار -
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 تونهيم يشازده تو ك نيدارم بدونم ا دوست يليخ:گفتيم شهيحرفش كه هم اديمن و  نيرينگاه آخر ش. رونيزدم ب عيسر

 . هيدنيد يليحتماخ.باشه 

زور كه .گهيخوب قصد ازدواج ندارم د..نه بابا ... رهينگ يميو رح نيحاال اه ا.بچه پولدار سوسول .بدجور زدم تو برجش  طفلك

  ستين

 .كارام آخر رو دست مامانم بمونم  نيكنم من با ا فكر

 .تا در حال رو باز كردم مامانم جلوم سبز شد .دربست تا خونه گرفتم  هي

 ؟ يداديرو چرا جواب نم لتيمستانه جان؟موبا يجا بودتا حاال ك-

 .رو نگاه كردم  لميكردم و موبا بميرو تو ج دستم

 .شد  ريد نيهم ييبرا.معطل شدم يحواسم نبوده جائ.مامان شارژ ش تموم شده بود  ديببخش-

 .ساعت  2ن هم او. يايم ريد يبگ يريتماس بگ ييجا هياز  دينبا يداشت يتو كه كار.دلم هزار راه رفت -

 . ديموقع روز هم كه خبر دار نيا كياز تراف. حواسم نبود  ديباور كن يول.حق با شماست : ام رو از سرم دراوردم گفتم  مقنعه

 .ديكن دارميب گهيساعت د 1بخوابم  رميمن م:باال گفتم  رفتميا مه كه از پله همونطور

**** 

 .بودن  tv جلويو مادرم  يهست.رفتم  نييو پا دميبه صورتم كش يتدس.كنه بلند شدم  دارميكه مادرم ب نياز ا قبل

 . ومدهيآقا جون ن_

 .بنده پشت سر مبارك هستم .:آقام از پشت سرم اومد  يصدا

 سالم آقا جون -

 سالم بابا -

 ؟يهست يمنتظر چ دونميبا لبخند بهم گفت م.مبل نشست  هيرو .چشمم راه رفتن آقام رو دنبال كردم  با

 شد ؟ يخوب چ: گفتم.تم رف جلو

 .با خودت صحبت كنه  ديگفت با يسمائ يآقا-
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 !با من صحبت كنه  خواديم يسمائ يآقا:تعجب گفتم  با

 .با تو صحبت كنه  خواديرادمنش م ينه جانم ،آقا-

 .همون باجناقش -

 .اره فكر كنم -

 ؟يك

 امشب  نيهم-

 .دستم داد ه بود ب راهنشيپ بيرو كه تو ج يتكه كاغذ بعد

 .فكر كنم شماره شركت باشه .يزودتر زنگ بزن يبهتره هر چ.بفرما -

 ليموقع تعط نيمعموال شركتها ا. 6ساعت .تو شركت باشه  گهيد يكس كنمياما فكر نم:نگاه كردم و گفتم  يواريساعت د به

 .هستن 

 . يريگيماس مرادمنش ت يتو حتما امروزبا آقا.گفتم  يسمائ يطورنباشه چون به آقا نيكه ا دوارميام_

 .كنميحاال شانسم رو امتحان م:شماره نگاه كردم و گفتم  به

تلفن رو قطع كنم تلفن پاسخ داده شد  خواستميكه م نيبه محض ا.خورد  ياپيچند بوق پ.رو گرفتم  هتلفن رفتم و شمار بطرف

. 

  ديبله بفرما-

 .ييرايگرم و گ يصدا عجب

 .رادمنش كار داشتم  يبا آقا ديسالم ببخش-

 .خودم هستم -

 .باشه  يجوون نيبه ا يسمائ يباجناق آقا كردميفكر نم.به نظرم جوون اومد  صداش

 .بنده صداقت هستم -

 صداقت ؟-
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 ....ساختمان  يترم آخرمهندس يهمون دانشجو....در موردش باهاتون صحبت كرده  يسمائ يكه آقا يبله ،همون-

 يمهندس ياز شركتها يكيتو  ديترم رو با نيا ديور كه واقف هستراستش همونط:ادامه دادم  دميسكوتش رو شن يوقت

 .نه  ايكار بشم  نيداره كه موفق به ا ياالن هم كامال به لطف شما بستگ.موافقت بشه ام  همان انيمشغول باشم تا با پا يساختمان

 . ديبه پدرم گفته بودن شما منتظر تلفن بنده هست يسمائ يآقا:گفتم  زنهينم يحرف دميد

 . لهيموقع شركت تعط نيو گرنه ا.مجبور شدم شركت بمونم  يمن تنها بخاطر كار:گفت

 .بله متوجه قصورخودم هستم:گفتم.وردمايخودم ن يبه رو.حرف رو بزنه  نياصال توقع نداشتم ا.....مرض

 . دميدر مورد شما شن يتا حدود:مكث كرد و گفت  يكم

 .....عجب  چه

 .شركت  ديايب ديتونيفردا م-

  تونميبله م-

كار  انيپا يهستش برا يكه كار گروه ميكنيكار م ميدار يپروژه مهم ياتفاقا ما رو. ستين ياز نظر من مشكل.خب  يليخ-

 .باشه  تونهيشما خوب م

 چكار كنم ياز خوشحال دونمياخ كه من نم.نه نه ..... كه من قربونه  اخ

راد  يآقا ديببخش:زدم گفتم  اينه اما دل به در ايدر خواستم درست  دونستمينم....گناه داشت .افتادم  نيريش ادي هعكدفي

 . گهيدرخواست د هيمنش 

  دييبفرما-

 .....آخه اون ... ديكرد يا لطف بزرگعواق رديرو هم بپذ شونياگر امكان داره ا.مشكل رو داره  نياز دوستان من هم هم يكي-

 نفره ؟ هي نيهم ديمطمئن:حرفم اومد و گفت ونيم

 !?بله : دميپرس عجببات

چون .و بس  رميپذيم يهمكار ياما من فقط شما و دوستتون رو برا.نداره  يمورد شترينفره نه ب هي نيهم دياگر مطمئن هست-

 . يسمائ ياون هم فقط بخاطر آقا. اديكار ما نمه دانشجو ب
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 .....كه بهت محتاجم وگرنه  فيح.من يبرا اديهم م يبساز بفروش چه كالس مردك

 ......لو ا-

 . شدينم مونيمطمئن باشد پش.....بله -

 ......پس فردا شما خانوم -

 . يصداقت هستم و دوستم شجاع-

 .باشد  نجايا 11فردا راس ساعت .بله -

 . ديآدرس رو لطف كن شهيم-

 ....... شيتجر. ديكن اداشتي-

 .دميكش غيج هي يرو گذاشتم از خوشحال يگوش تا

 .آقا جون دست درد نكنه . ميشيمشغول ماز فردا  نيريهم من هم ش-

 .يممنون باش ديو باجناقش با يسمائ ياز آقا يتشكر كن دياز من نبا-

تشكر هم ازشون  هي. ميراد منش رو دعوت كن يو خانواده آقا يسمائ يشب جمعه خانواده آقا نيبهتره هم: گفت  مادرم

 . ميبكن

 . ومديخوشم ن اديرادمنش ز يهرچند از آقا. هيعال: گفتم

 !مستانه  هيچه حرف نيا:مادرم

 .و از خود متشكر  ياز خود راض.بود  يجور يآخه به نظرم -

 . ميكن ييو پشت سرش بدگو ميقضاوت كن ينسبت به كس ستيدرست ن نيا:آقام -

 .آقا تو رو قبول كرد  نيحاال خوب هم: يهست

 هم بدم نيريخبر رو به ش نيبراش در آوردم و رفتم تا ا يشكلك

****** 

 15بالخره خانوم بعد از . اديقرار بود تنها ب. اديب نيبودم كه با ماش نيريجلو خونه منتظر ش 9:30اون روز سرساعت  ي فردا
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 .آوردن  فيتشر قهيدق

 . كيساعت تراف نيا يدوني؟خوبه م يكرد رينقدرديسالم چرا ا-

 . ميرسيحاال نگران نباش به موقع م.خوب چه كار كنم ....سالم -

كردن  دايآدرس پ يبرا يو معطل نيريخالصه با دست فرمون ش.عقب و جلو كردن خانوم موفق به دور زدن شد  ياز كل عدب

 .ميديشركت رس يجلو قهيدق 11:20ساعت 

  ايتو بعدا ب رميمن م:پارك كنه گفتم نيريكه ش نياز ا قبل

 . يمدرن و امروز يبا نما.بود  يكيساختمون ش. نييپا دميپر

 رفتيحاال مگه م.رو زدم  5سوار شدم و شماره  يزو د.شانسم همون موقع درش باز شد .دگمه آسانسور رو زدم . تو رفتم

بر  ياما بشدت با شخص. رونيب دميتا در باز شد مثل فشنگ پر. ديرس 5بالخره به طبقه .تر بود  عيسر رفتميفكر كنم با پله م.

 .خورد كردم

 .هم شد قوز باال قوز  نيبودم ا دهيزود رس يليخ.د پخش ش نياون شخص رو زم ليوسا تمام

 . هيحدس بزنم تا چه حد عصبان تونستميسرم رو بلند نكردم چون كامال م اصال

 آقا  ديببخش:بود گفتم  نييكه سرم پا همونطور

 رفتمينم.كردم نگاه به ساعتم  هي.احساس كنم  تونستمينگاهش رو كه زل زده بود به من رو م ينيسنگ.بود  يقاط يليخ طرف

 .بودم  نتريسنگ

شما  ستيالزم ن:گفت يعصب ييرو كه دستم بود رو ازم گرفت وبا صدا يبرگه ا.جمع كنم  نيطرف رو از زم ليتا وسا نشستم

 . كنميمن خودم جمع م. ديزحمت بكش

 . ختميرونر ناياز قصد كه ا.خب حواسم نبود .درك  به

 .بزنم بلند شدم  يحرف ايگاش كنم كه ن نيام رو باال انداختم و بدون ا شانه

از پشت سر كه هنوز ..بهش بندازم  ينگاه هيشده بود كنجكاوم كرد  ختهيكه با هوا آم يعطر يكردم به جلو اما بو حركت

 .نگاهش كردم .بود  لشيوسا يمشغول جمع آور
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 نه .و خوش فرم بود  هديورز كلشيه.برنزه بود يپوستش كم.مرتب كوتاه و آراسته شده بود  يليخ اهشيس يموها

 .بهش بخورم  ديارز يم

بعد متوجه .كرد  يو به مرد جوان كه در حال بلند شدن بود نگاه رونياومد ب نيريش.شدن در آسانسور به خودم اومدم  باباز

 .من شد 

 .شده ها ريد. يواستاد نجايچرا ا. يمستانه تو هنوز نرفت-

 .هم روش  قهيچند دق نيا. كنهيم يچه فرق گهيد:دادم  رونيحرص نفسم روب با

 . ميبه موقع برس ديبا يگفتيتو كه م..وا -

 .......ما رو قبول نكنه  گهيد ريتاخ نيسر ا ترسميبود كه م يرادمنش اونقدر بد اخالق و قاط يآقا نيا يول. گميحاال هم م-

 .نداره  يامتحانش كه ضرر:دستم رو گرفت و گفت نيريش

 .بود  يچه شكل دميديكاش صورتش رو م.كردم  يحال سوار شدن آسانسور بود نگاهبه مرد جوان كه در  دوباره

 .طرف  اليخيشدم و من ب دهيكش نيريش توسط

 كمكتون كنم ؟ تونميم:همسن و سال ما باشه گفت  ومديكه بنظر م يمنش

  ميرادمنش قرار داشت يسالم با آقا-

 گه؟يد مهندس رادمنش يمنظورتون آقا: گفت يلوس يليحالت خ با

 ) شنيبساز بفروش ها م مهندس محسوب م دونستمينم(

 .هستن......حاال  -

 رو تو هم كرد  اخمهاش

 بردن  فيتشر. رينخ-

 ! ميباهاشون قرار مالقات داشت 11 ؟مايچ يعني-

 :نگاه كرد و با تمسخر گفت  يواريبه ساعت د-

 .رفتن....  ديامد ريد قهيدق 40كنم  فكر
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  ميحاال ما چكاركن-

 بود  كيخب آخه تراف:بزنه گفت يهم اومد حرف نيريش.رو باال انداخت  اش ونهش

 )حرف زدنت نيبا ا(ره بهش رفتمغچشم  هي

 كنم  يبراتون كار تونميبه هر صورت من نم-

 هان ... ميايخب فردا م:گفت ديخودش فهم.نگاه كردم رنيحرص به ش با

 . ديزحمت نكش يخودين فهموند ،بوبهم يمنش نگاه

 :گفت يو رو به منش رونياومد ب يقمرد جوون از اتا يلحظه  نهمو

  ديقرار فردا رو كنسل كن ديلطف كن يسرحد خانوم

 خانوم نيا يدحخانوم سر:مكث كرد و گفت  ميبود سادهيوا فيتكلالما كه اون وسط ب دنيبه اتاقش برگرده كه با د خواست

 ......محترم  يها

كه  نيمهندس رادمنش قرار مالقات داشتن ،نه ا يخانومها با آقا نيا:گفت يزود نگذاشت طرف حرفش رو بزنه دهيورپر

 .مسائل حساسن نيچقدر به ا شونيكه ا ديدونيخودتون م.رفتن  شونياومدن ا ريد يليخ

 ...ها رو با ادا گفت نياه اه ،حالم به هم خورد از بس ا اه

 .....شما خانوم :جوان گفت مرد

 .هم صداقت  شونيا.هستم يشجاع: نيريش

 ) شديازت كم م.يبستيخانوم به دمبش م هي(

 .لطفĤ  نطرفياز ا.هستم  انيبنده در جر.بله بله :جوان مرد

بود  ديو سف يا روزهيف ياتاق بزرگ كه مبلمان و دكورش از اب هيهمراه اون به  نيريكردم و با ش يدار به منش ينگاه معن هي

 .مي،رفت

 ... ريدوست امهستم همكارو  يديوح مايبنده ن-

 رادمنش هستش ؟ يهمون آقا ريمنظورتون از ام-
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درباره شما با من حرف  شونيا.كه حواسم نبود  نهيا زنميصدا م كيرو به اسم كوچ ريام شهيكه هم نيمن نه ا ديببخش.بله -

 .زدن 

 ستين يشما مشكل يگه براگفتن ا. منتظر بمونن  شترياومد نتونستن ب شيپ يكار هيبود با خود شما صحبت كنن اما  قرار

 .ديمشغول بش امروز نيهم تونديم.

اگر لطف .ميكه مدارك الزم رو از دانشگاه نگرفت نهيا مياز امروز مشغول بش ميكرديراستش ما فكر نم:جابجا شدم گفتم  يكم

 . ميفردا خدمت برستا  ميريگيرو م نامضا كن ديبا شونيكه ا يمدارك ميريما امروز دانشگاه م ديكن معافامروز رو  ديكن

باشد  نجاياگه ممكنه راس ساعت ا...فقط....باشد  نجايشروع ا يبرا 9فردا ساعت  تونديشما م. ستين يمشكل. كنميخواهش م-

 .هيجد يليمسائل خ نينسبت به ا ريام.

 )دست فرمونت  نيخدا بگم چكارت كنه با ا نيريخدا ش يا(

  ميينجايا 9انشااله فردا راس ساعت .....ميسفمتا يليبله متوجه هستم از بابت امروز هم خ-

  مياومد رونيبو  ميباهم بلند شد يهمگ

******* 

واحد  يكرده بودم هرچ يسع گهيد يها من ترم.خوشبختانه استاد بود و كارمون زود راه افتاد . ميبه دانشگاه رفت كراستي

 كار رو بكنه  نير كرده بودم همرو هم مجبو نيريش.نها نشم والف اعترم آخر  نيتا ا رميهست رو بگ

 . ميروز در هفته رو شركت باش 4هر  ميتونستينبود ما م يا گهيخوشبختانه مشكل د پس

 در اومد  لميموبا يصدا

 سالم مامان جان -

 شد ؟ يسالم مادر كارت چ-

  ميشياز فردا شركت مشغول م-

تو . كنميفردا شب دعوتشون م يبرا رميگيرش رو هم م،شماره خواه زنميزنگ م يپس من االن به خانوم سمائ. يبه سالمت-

  انيبگو فردا شب ب نيريهم به ش
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 بگو  گهيموقع د ي يخوايم.مامان  ستيزود ن-

 .زودتر بهتر  يهر چ ميدعوتشون كن ديبالخره كه با.مادر  كنهيم يچه فرق-

  ينندار يفعال كار. ديدونيباشه هر جور صالح م-

 نه مادر به امان خدا -

 مامانت بود :نيريش

 . ديفردا خونه ما دعوت ياره ،راست-

 چه خبره -

با دختراش  يه رادمنشه ،همون كه من و هستقا،همون كه گفتم باجن يسمائ يرادمنش با آقا يخانواده آقا خواديمامانم م-

 ....ميجور

 رو بگو  شيخب بق-

 دعوتشون كنه  خواديم گهيد يچيه-

بنظر  يپسر خوب.رو دعوت كنه  يديوح نيما ا يبه مامانت بگو جا گميم.... ميپاگشا شد ييجا ميايب ميتونيما كه فردا نم-

 نه؟. ديرسيم

 محترم بود  يلياره خ-

 اخالقش هم كه مورد پسند واقع شد .كه بد نبود  افشيق.و تور كن  نيو ا اي،ب يديتا نترش گهيخوب د-

 ترمز كن -

  شهيتو شبود سرم بره  كينزد.زد تو ترمز  عيسر وونهيد

  يچرا ترمز كرد-

  يخب تو گفت-

 .از پشت بهمون نزده  يكس تا فتيب هرا.ويك يا كنهيبا تو چه كار م ديفر نيا...خدا  يا-

همون موقع هم .دوئل كنن  خوانيوسترن بود كه م يها لميمثل ف يو منش نيرينگاه من و ش. ميشركت بود 9ربع به  هي فردا



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         مهرنوش كاربر انجمن      –تمناي وجودم 

w W w . 9 8 i A . C o m  31

خودم رو .بود  ييدر كه فكر كنم دستشو هياز  يدياومدن وح رونيم گرفته بود اما با به اخند.آهنگ وسترن اومد تو ذهنم  هي

 .جمع و جور كردم 

 .منتظر شماست  ريام.طرف  نياز ا ديبفرما...سالم : ماين

بعد  نيرياول ش.در زد و به ما تعارف كرد  يديوح. ميبود رفت يمنش زيكه طرف چپ م ياز دو اتاق يكياشاره او به طرف  با

 . ميشد وارد يديمن ،بعد وح

 )گرفته  ليچه خودش هم تحو.(سمت راست اتاق بود  ينقشه كش زيم هي.كه توجهم رو جلب كرد يزيچ نياول

 هيبزرگ بود با  ريتحر زيم هيپنجره بزرگ بود كه جلوش  هيرومون ه روب.چرم سمت راست اتاق بود  ديست مبل سف هي

 . دمينرس ي جهياما به نت.ندارن فيتشر زيم ريآقا ز نميبب دميسرك كش.گوشه اش بود  هي كه دايوتراز اون مدل جديكامپ

 ...... ريام كنميفكر م.ديداشته باش فيتشر نجايشما ا:ماين

 مكث كرد  يباز شدن در كم با

 تو ؟ يكجائ ريام-

 وبه پشتم نگاه كردم  دميچرخ

 ينگاهت رو ازشون بردار يتونستيم يو نافذ بودن كه به سختانقدر جذاب  اهشيس يبايز يچشما.داشت يچهره جذاب عجب

. 

 . ......شد  ميحسود وايش دهيلحظه به خاله ند هي.قد بلندم فكر كنم تا گردنش بودم  نيمن با ا. نگو  گهيو قامتش رو كه د قد

 كرد  يبالفاصله سالم كرد و خودش رو معرف نيريش

 .بودم  دهيتا حاال آدم ند يانگار. كردميبودم نگاهش م دهسايوا يطور چرا هنوز همون دونميمن نم اما

 .به پهلوم زد به خودم اومدم  نيريكه ش يضربه آروم با

 .صداقت هستم.سالم -

 . ميكرد ارتيرو ز گريبله قبال همد:كرد و با طعنه گفت  يجد نگاه

 .مينياز جلو ما رد شد با دست اشاره كرد بنش بعد
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 .وردم  ايمن به جا ن ديببخش:در حال نشستن گفتم من

 ! ستيخاطرتون ن روزيد:ما نشست و گفت روبرو

 روز؟يد-

 .آسانسور  يجلو.بله تو راهرو -

 .كه نگفتم  يجلو خودش چ نيرياومد در موردش به ش ادميه عدف هي.داد  يا...بوده  نيكه من بهش خوردم ا ياون پس

  ستين ادمي.....نكنه گفتم گند دماغ ...اخالق گفتم  بد

 ؟ نيحاال بجا آورد: ريام

 .انداختم  نييرو گاز گرفتم و سرم رو پا نميي،لب پا دميكشيخجالت م يليخ يوقت شهيعادتم كه هم طبق

 چندتا نقشه آورد جلو ما گذاشت  ينقشه كش زيشد و از رو م بلند

 ..... ديكن يوژه همكارپر نيدر ا ديتونيشما هم م.بشه  يبه اتفاق چند مهندس طراح ديهست كه با يپروژه ا نيا-

 .اومده باشن  نجايتا ا يكه شانس دينباش يدانشجوها نياز ا دوارميام: به من گفت درويرو كه د نيريگنگ من و ش نگاه

 ......بود  نيتوه هي نيا.....گفتم حقش بود  ياصال هرچ..... ستيآدم ن نيا دونستميمن كه م! ....؟يچ

كه بعدا بخاطر پول بابامون اسم مهندس  ميستينه ،ما از اون بچه پولدارا ن:گفتم.م شد يكردم نشون ندم از حرفش عصب يسع

 .ميبكش دكيرو 

االن بگه از قبول ما صرف نظر كرده هم برام مهم  نياگر هم هم....باشه منظورم خود بساز بفروششه  دهيفهم دوارميام

 .....ستين

 .ستين يپس مشكل.خوبه :گفت اما

هست كه شما  يبرگه ا نيراد منش ا يآقا:ل بلند شد و گفتباز رو م.اهش با سرزنش همراه بود نگ.نگاه كردم  نيريش به

 . مينشون بد قيمهندس صد ياون رو به استادمون آقا ديما با. ديامضا كن ديبا

 ق؟ي؟مهندس شاكرصد قياستادتون مهندس صد:ريام

 چه طور؟.بله:نيريش
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 هم بودن  ماياستاد من و ن شونيا-

 !؟ ديمگه شما هم دانشگاه رفت...ا ا ا :ه برداشت نه گذاشت گفت ن نيريش

 .شد  رمتعجبيام نگاه

  ميفارغ التحصل شد.....در دانشگاه  مايمن و ن.بله -

 يبرا.مدركمون،اما خب،من نتونستم برم  ليتكم يبرا مياستاد قرار بود به كانادا هم بر قيالبته اون موقع به تشو:گفت ماين

 .هستم......من فقط فارغ التحصل دانشگاه .سال رفت اونجا و درسش رو تموم كرد  3به مدت  ريفقط ام نيهم

 ..... ياونهم چه مهندس.باشه  يطرف مهندس واقع كردمياصال فكرش رو نم.... يپشت خرابكار يخرابكار

 كه زدم رو ،نگرفته باشه  يبودم منظورم رو از اون حرف دواريام حاال

 .تا امضا كنم ديتون رو بد برگه نيخوايشما نم:رو به من گفت ريام

 از شما تشكر  يبا چه زبون ميدونيواقعا نم:گفت  نيريش.كه نگاهش كنم برگه رو به دستش دادم  نيجام بلند شدم و بدون ا از

 . ديدر حق ما كرد يشما لطف بزرگ. ميكن

شما :گفت مايبعد رو به ن.  ديرو كسب كن يخوب يهاتجربه  ديكه مهمان ما هست يمدت نيدر ا دوارميام. كنميخواهش م:ريام

 . كننيم يخانوم ها هم با ما همكار نياز حاال به بعد ا.ديبگ يبه خانوم سرحد

 . هم كرده باشم يخداحافظ ادي ينم ادمياما من كه اصال .دوباره تشكر كرد  نيريش

خانومها : نياز مهندس شديم ليتشك مايو ن ريبجز امما  ديجد يهمكار. شد  گهيد نيو معارفه با مهندس ييصرف آشنا اونروز

برابر سن ما  2حداقل  يباتجربه باشن ،چون از نظر سن ومديو وحدت كه همشون به نظر م ييرضا انيو رستگار و آقا ييكوين

 . نبود  يهم خبر زايچ نيفكر كنم از مستخدم و ا. نمشيكه چشم نداشتم بب يسرحد نيو البته ا.بودن 

 ؟ هيراهرو و آسانسور چ هيقض گميانه ممست:نيريش

پخش  لشيوسا اروهمهي نياومدم خوردم به ا يم رونياز آسانسور ب يوقت روزيبابا د يچيه..... رفتيم ادميتازه داشت ...اخ -

 .و پال شد 

 ؟يگيمهندس رادمنش رو م-
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  گهياره د-

 ....نه بابا :خنده  ريز زد

  دي،هنوز اونجا بود فكر كنم شن كردميمتازه تو راهرو كه داشتم در موردش نطق -

 . كرديگفتم چه بد جور نگات م:خنده گفت با

 همون رادمنش باشه  ديبا اروياد . گهيهم از شانس من د نيا-

 مهندس رادمنش :گفت  يبا لودگ نيريش

 .،طرف واقعا مهندس بود  يديد...اخ اخ اخ -

  رونيب نداختمتيع ممن اگه بودما همون موق. يزد يعجب حرف..تو رو بگو -

 . ديمگه شما هم دانشگاه رفت:بعد با ادا گفتم....يداد يخودت كه بدتر سوت-

 .به هر صورت حرفم از حرف تو بدتر نبود-

 . زدياون حرف رو م ديخوب اون حقش بود نبا-

 نكرد  رونمونيب يا اردنگكرد همون موقع ب ييواال آقا.اون كه محتاج ما نبود . يزديحرف رو م نياون موقع ا ديتو هم نبا-

  يكنيخب بابا اگه بگم غلط كردم ولمون م يليخ-

 .كنه  ادمونيگفت جلو در دانشگاه پ يشكلك برام در اورد وبه راننده تاكس هي

 :انداخت وگفت يمهر و امضا شده بود نگاه ريكه توسط ام ييبه برگه ها قيصد استاد

كمال بهره رو  ديتونيكه م ييتا اونجا.من بود  يدانشجو ها نياز بهتر يكيمهندس رادمنش .شامل حالتون شده  يشانس عجب

در رابطه  گهيد ياونطور كه از استادها. ا شما خانوم صداقت صوصمخ. ديكنيرو كسب م يخوب يچون مطمئنا تجربه ها. ديبرب

 موفقت شما باشه  يبرا يفرصت خوب تونهيم دميكه از شما د يخوب يها دهيو ا يكار هيوبا روح دميبا شما شن

.****** 

 استاد معطلمون كرد و حرف مفت زد  نياز بس كه ا. تركهيداره م ؟سرميقرص دار نيريش:گفتم  رنيبه ش رو

 ؟ يشد ينطوريكرد ا فينكنه از رادمنش تعر-
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 . كننيم يجنس صيكه تعو ياستاد هم معلوم از اونها نيا....خودت  يتو برا يگيم يچ-

 ؟ ياز كجات درآوردحرف رو  نياون وقت ا -

 . نيريش يتيترب يب يليخ-

 ؟......نه جون من -

 خوديب.اونقدر بدم اومد كه نگو .  دياستفاده كن ييت طالصفر نيشما هم از ا گهيكاره م هيفقط . گهيد گميخوب راست م-

  كنهياز بس غار غار م. ريكالغ پ گنيم يقياستاد صد نيبچه ها به ا ستين

  سادهياستاد پشت سرم وا دمياومد فهم نيريكه ش ييچشم و آبرو با

 . ميبش طيجلو همه خ ديبا يكه امروز حساب نيمثل ا...نه.

ه عدف نيا:برگشتم و گفتم  نيريبه طرف ش تيبا عصبان.كس پشت سرم نبود  چياما ه.و پشت سرم رو نگاه كردم  برگشتم

 ...... خورميمه گولت رو عمن خل هم هر دف.....؟ يكنيكار رو م نيچندومته كه ا

  يحرف نزن يپشت كس يبلكه ادب ش كنميكار و م نيا:گفت  كرديكه م يخنده بلند با

 ....... يكارو كن نيا گهيبار د كيبه جون خودم اگه ...لوس -

كه  ميبخور ييچا هي ميبر ايحاال ب... ديببخش..خوب بابا  يليخ:دستش رو دور گردنم انداخت و گفت .حرفم تموم شه  نذاشت

  چسبهيهوا م نيو ات

 :رو از در گردنم برداشتم و گفتم  دستش

  ميامشب هم كه مهمون دار. كنهيدرد م يليبرم سرم خ ديدر ضمن من با.كار و نكن زشته  نيا رونيه گفتم بعدف صد

 .چه شود...خونتون  اديدس رادمنش منامشب مه...اوه اوه اوه :و گفت  ديدوباره خند نيريش

 .تو  يدوباره شروع كرد-

 .بگذره  راتتيدسته گل بزرگ بخر بده بهش ،بلكه از سر تقص هي يشنويمستانه ،از من م گميم-

 . يبامزه ا يليخ يفكر كرد:چپ نگاهش كردم و گفتم  چپ

 يتونيم يعذر خواه يكه برا يكار نيكمتر نيا يش زدهو امروز ب روزيكه تو د يحرف نيبا ا. گميبه جون خودم راست م-
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 . انيب فيبته اگه افتخار بدن و منزلتون تشرال.... يبكن

امشب جلو : گفتيكه م دميشنيرو م نيريش يصدا.دور شدم  نيرياز ش عيسر يحرص سرم رو برگردوندم و با قدمها با

 ترم رو هم پاس كنم نيدارم ا اليمن خ.زبونت رو نگهدار 

 .مادرم در حال شستن ظرف بود .اشتم و خوردم برد نتيمسكن از كاب هيبه آشپز خونه رفتم و  عيخونه سر دميرس يوقت

  يسالم مامان خسته نباش-

 شهيموقع كارت تموم م نيوز ارهر. يزود اومد.سالم -

 9اشنامون كردن وگرنه چهار روز از هفته از  ميكه قراره انجام بد ييو بعدش هم با كارها مينه امروز فقط با همه آشنا شد-

 . شهيشنبه هم كارمون شروع ماز . مييبعد از ظهر اونجا 5تا 

  گهيد انيمامان امروز مهمونا م:كه رو گاز بود نگاه كردم و گفتم  يقابلمه ها به

 يو آماده بش يبر يحمام هيتو هم بهتره .رسنيم گهيدو ساعت د يكياره تا -

 . خوابميحمام بعد م رميم كنهيكم سرم درد م هيمن -

 برو  زميباشه عز-

لباس آماده كردم و ولو  هي.موهام رو خشك كردم  رونياومدم ب يوقت.سر زدم و رفتم حمام  هي يهست طبقه باال رفتم به به

 شدم رو تخت 

 چشمام رو باز كردم  يهست يصدا  با

 فكر كنم مهمونان.االن زنگ زدن .مستانه  گهيبلند شو د-

  يكرديزود تر بلندم م-

  اير شو بضتو هم زود حا...من رفتم -

 . داديخبر از اومدن مهمون ها م ومديم نييز پاكه ا ييصداها

 .رو سر كردم ميسرم جمع كردم و شال آب يموهام رو باال. دميبلند شدم و لباسم رو پوش عيسر

 ....) يليشوهرش كه خ....خوشگل باشه  يليخ ديحتما با.(هيچه شكل ريزن ام نميدوست داشتم بب يليخ
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 كردم كه نگو  يچنان ذوق وايش دنيبه طرف در رفتم و در رو باز كردم با د. در خورد به خودم اومدمه كه ب يضربه ا با

  دمتيچند وقت ند يدوني،م معرفتيجون چه عجب ب وايش-

  يزنگ نزد گهيت زنگ زدم تو دهبار من دوبار ب نيآخر يدونيم.تو  ايمعرفتم  يمن ب-

 . يو زنگ نزن يباشمعرفت  يتو هم ب شهينم ليدل گهيد نياما ا,معرفتم  يمن ب.قبول -

 چشمات پف كرده .يخواب بود:زد و گفت  لبخند

 . نييپا مير شم برضتو تا من حا ايب....آره :و تو اتاقم بردم گفتم  دميرو كش دستش

 خوب چه خبر ؟:گفتم  كردميم شيو بستم و همونطور كه آرا در

 هان ؟ يشيخانوم مهندس م گهيانشاال تا سال د.توئه  شهيخبرا پ-

 كنه  دييكه شوهر خاله شما كارم رو تا نيهم بعد از ا نيبرم ارشد بخونم تازه ا ديبا نيبعد از ا. يتا مهندسكو  -

 چرا اون ؟-

 كه ؟ رميگيكار نم انينكنه كه پا قيخوب اون اگه كارم روتصد-

 . كنهينم يشركت دخالت يتو كارا شونيا دونميكه م يياما من تا اونجا-

 . ومديهمه كاره به نظر م كردميكه با هاش صحبت مامروز ..واال  دونمينم-

 . يشيكه مطمئنم مورد قبول واقع م شونهيپس اگه به نظر ا-

 بداخالقه  يليخ.هيجور هياما .خودمون باشه  نيب. دونميم ديمن كه بع-

 ؟!يگيعمو هوشنگ رو م-

 . يودت برام نگفته به اوقت از خال چيه وايش يراست.....عمو ،جالب  يگيتو بهش م-

 نداشت  يليآخه دل-

  ديباش يميبا هم صم يليخ ديبا كردمياما فكر م.آره -

 رادمنش هم با شما اومدن  يت و آقاه احاال خال... ميبر:نگاه كردم وگفتم  نهيآ به

  ميآره ،با هم اومد-
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 بگم  كيت تبره اباشه به خال ادمي يراست-

 !؟يچ يبرا-

 برخورداره  ييبايبرعكس اخالقش از چهره خوب و ز.سرشون بخاطر هم:گفتم  يزيآم طنتيبا حالت ش-

 !شده  تيزيچ هيكه تو امشب  نيمثل ا:ارم به پشتم زد و گفت  وايش

  نهياز ا ريمگه غ:اتاق رو باز كردم گفتم در

 تو  يطنتهايبگم واال از دست ش يچ-

 وايكه همراهشون بود و مسن تر از پدر و مادر ش ييخانوم و آقا نطوريو هم يسمائ يرفتم با خانواده آقا نييهم به طبقه پا با

 كردم  يبودن ،سالم و احوال پرس

و  ريمونده بودم ام. ميو كنار انها نشست ميسر به سرشون گذاشت يو كم مينشسته بودن رفت دايو ل يكه هست يبه سمت بعد

 .پس كوشن نيرادمنش اومد يبا خالت و آقا يگفتم پس تو كه گفت وايرو به ش!همسرش كجان؟

 تو امروز حالت خوبه ؟ نميبب:با تعجب نگاهم كرد و گفت  وايش

 چه طور؟-

 ؟يكنيتو نشستن و تو باز سوال م يچون اونا روبرو خوب

 ! رادمنشه ؟ يخانوم خاله توئه اون آقا هم آقا نيا:گفتم  وايبه روبرو نگاه كردم و رو به ش دوباره

 رادمنش  يبه قول تو آقا ايوشنگ ،،اون هم عمو ه مهياون خاله مر گهيآره د-

 .از ما بزرگتر  يچند سال هي ديشا.جوونتر بود  يلياون خ. ستيآقا كه مهندس رادمنش ن نيا يول-

كه هنوز ته  يبه زور خودش رو كنترل كرد و طور وايش.كرد كه همه به سمت ما نگاه كردن  يچنان خنده  وايحرفم ش نيا با

 :خنده تو صداش بود گفت

 ...يگيم ونيگفتم تو چرا هذ يه...،پسر خالم  يگيرو م ريتو ام..... يزنيتو چرا امروز منگ م دميفهم حاال

  ديخند دوباره

 پسر خالت؟_
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 .... يكنيم فيعموهوشنگ تعر افهياز ق يآره گفتم تو چرا ه-

  ستين ي كهيعمو هوشنگ هم بد ت مياما از حق نگذر:و گفتم  دميحرفش من هم خند نيا از

  ميديخند رهدوبا

 . انيپسر خالت با خانومش بعدا م: دميپرس وايچرا از ش دونمينم

رو  ريام گهيم ميبعد از دوتا دختر كه هردوشون ازدواج كردن ،خاله مر. مهيخاله مر ياون ته تغار.كه ازدواج نكرده  ريام-

ازدواج  يبرا ريچون بال فاصله اون رو به ام. نهيبدختر دم بخت ن هيصحت داره كه خاله  يتا وقت نيالبته ا. دهيحاالحاال ها زن نم

رو انتخاب  يتا خودم كس گهيو م رهيگيم يراديا هياز همه  پسندهيرو م يچه دختر دونهيم خداهم كه  ريام. كنهيم يمعرف

 . نينكن هودهينكردم تالش ب ينكردم و معرف

 .شد  يورج هيازدواج نكرده ته دلم  ريام دميفهم يچرا اما وقت دونمينم باز

 ....پس مهندس ازدواج نكرده ؟:آروم گفتم ارياخت يب

 سوال رو از من كرد؟ نيامروزهم نيهم هم ريچه بامزه ام-

 ؟ يچه سوال-

 ؟ گهينه د اي يكه تو ازدواج كرد نيا-

 دهيرو پرس نيا يمثل من از رو كنجكاو ديسوال رو كرده باشه،اما نه شا نيا يهم به منظور ريممكنه ام( ختير يدلم هر ته

اخموش رو  افهيحوصله ق ومديهمون بهتر كه ن...؟.... ومدهيچرا ن يراست... ومديم.به هر صورت اگه من براش مهم بودم .

 ..... نداشتم 

چرا  دونمياما باز نم. رونيب اميب خوديب يفكرها نيكردم از ا يو سع ختميخودم ر يآب برا وانيل هيمبل بلند شدم و  يرو از

 !.....هم بهم برخورد يكم هينشد،دلخور شدم ، رياز اومدن ام يخبركه  نياز ا

 .......دارم  يتيبه خودم ثابت كنم كه براش اهم ومدنشين ايبا اومدن  خواستميم انگار

 ) يخودت رو نشون داد تيشخص ومدنتين شعور،بايپسره ب(

 :رادمنش انگار فكر من رو خونده باشه روبه مادرم گفت خانوم
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 .كه خونه موند  نهيراستش مادر شوهرم حال ندار بود ،ا...كرد  يرت خواهذمع ادينتونست ب نكهيرازايقت ،امصدا خانوم

 . ني،اگه خوب نبود شما چرا اومد يبهانه ا چه

 !؟ ريام:گفت  خبريجا به هم كه از هم مادرم

 ....مادر شوهرم حال نداره  هيچند وقت ي،آخه  گميپسرم رو م-

  ميو به اتاقم رفت دميرو كش وايامه حرفش رو بشنوم دست شصبر نكردم اد گهيد

نشسته بود  نهيا يجلو يكه رو صندل وايرو تختم نشستم و رو به ش. يبود و عاشق شعر و شاعر اتيدانشجو رشته ادب وايش

 :گفتم 

 . خورهيها م شهيرشته تو فقط به درد عاشق پ نيا وايش يراست

 ؟ يكنيطورفكر م نيا-

 نيبا ا يتونيچون م. ياريدل طرف رو بدست ب يجور هي يتونيشعرها م نيبا ا يفكرش رو بكن تو اگه عاشق بش... گهياره د-

 .ابراز عالقه كنم  ديو كلنگ با ليو ب Tعاشق بشم با خط كش  يروز هياگه  ياما من چ. يشعر ها ابراز عشق كن

 .خنده  ريز ميزد

  خندميم يكل نميبيهر وقت تو رو م يباحال يليدختر تو خ-

 . گهيد گميخب ،راست م-

  ستين يكنيطور هم كه تو فكر م نيا-

 .... يگيم نطوريكه ا يمگه تا حاال عاشق شد. يمطمئن نقدرياز كجا ا-

 .هم شده باشم  ديشا-

  وايش يگيراست م:و گفتم  دميحرفش از جا پر نيا با

 كردم  ينه بابا شوخ-

 ؟ هيشبخت كپسر خو نيا نميزود باش بگو بب.دروغ نگو-

 كردم مستانه  يشوخ-



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         مهرنوش كاربر انجمن      –تمناي وجودم 

w W w . 9 8 i A . C o m  41

 ..لوس نشو بگو ..زود باش .دارم  يمگه من با تو شوخ-

 .انداخت  نييكه از خجالت صورتش سرخ شده بود سرش رو پا وايش

 .رو  شيرفته بق ادميبود  يچ...گفتم ،رنگ رخساره خبر يديد-

 يساختمون رو انتخاب كرد يهمون بهتر كه تو مهندس-

 ه؟يتم و گفتم حاال بگو اون كجلو پاش نشس رفتم

 شو مستانه  اليخ يب-

  ستميول كنت ن هيك يتا نگ يفكر كرد-

-....... 

 هان ؟...، پسر خالته  رينكنه طرف ام نميبب:كردم و گفتم  زيبه ذهنم خطور كرد چشمهام رو ر يزيدفه چ هي

  ميدار يهم احساس خواهر بردار،من و اون به  مونهيمثل برادرم م رينه بابا ام:رو تكون داد و گفت  سرش

 احساس رو به تو داره ؟ نياون هم هم يدونيتو از كجا م: دمينداشت اما پرس يچند كه به من ربط هر

 نيهم رهمي،اما ام كنهيم شنهاديازدواج به اون پ يروز من رو برا  هي ميكرده ،خاله مر فيكه خودش برام تعر ياز انجائ-

 . اش  ندهينه همسر آ دونهيمن رو به عنوان خواهر كوچكترش م گهيم. گهياحساس رو نسبت به من م

خودمون  نيرو به تو گفته ؟ب نهايراست اومده ا هي! هيعجب آدم...... هم دلش بخواد  يليخ:رو تو هم كردم و گفتم  اخمهام

 .و گند اخالقه  ياز خود راض يليپسر خالت خ نيباشه اما ا

، با محبت  هام ييام و پسر داه پسر خاله هياتفاقا نسبت به بق. ستين ينطورياصال ا ري،امنه به خدا :لبخند زد و گفت  وهيش

آخه دوست نداشتم احساسش با احساس من .راحت شد  الميحرف رو زد خ نيا ياتفاقا وقت.راحتم  يليتره،من كه باهاش خ

 فرق كنه 

 نه ؟ اي شناسميطرف رو من م نميبب....بكن  ييهنمارا هيخوب .......اولم به هدف نخورد  ريخوب ت:زدم و گفتم  لبخند

 مستانه  يباز شروع كرد-

 عاشق شدم اول از همه به تو بگم  يوقت دميدر عوض من هم قول م... ياگه نگ بخدا
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 . ديخند

  شناسمشيمن م ينگفت:گفتم دوباره

  ديشا-

 !كه نشد جواب  نيا!!د؟يشا-

 نه  اي يديتو اون رو د ستميخب من هنوز مطمئن ن-

 ؟ هيديهان؟طرف مهندش وح يگيرو م ماينكنه ن:هوا  دميفكر كردم و مثل جرقه پر يكم

 صدات رو بشنوه يممكنه كس واشي:لبو قرمز شد و گفت  مثل

  دونهيم يزياون هم چ:ماچ آبدار از لپش كردم و گفتم هي.ذوق كرده بودم  نقدريچرا ا دونمينم خودم

 رخورد نداشتم باهاش ب اديمعلومه كه نه ،آخه ز-

 كن  يبهش حال يجور هياه ،برو بابا تو هم ،خب -

 ؟يمثال چه جور:رو باال انداخت و گفت ابروهاش

 . يزيچ يچشمك دونميچه م-

 ...مستانه واقعا كه :حرفام آرم زد تو سرم  نيا به

 .كردم بابا يشوخ:دميخند

 ....حرفا  نيا دهيآخه از تو بع! .......گفتم-

 يخود طرف حرف ميمنتظر باش اي. ميتو دلمون نگه دار ديبا ميعالقمند بش ياگر به كس. ميختر ها چه بدبختواقعا ما د يول-

 ....بزنه 

،هم با خودم  دميكشيبگم اما خوب هم خجالت م ريبه ام خواستميوقتها م يليخ... يگيآره ،تو راست م:وگفت  ديكش يآه

 .دوستن يليآخه با هم خ. گفتيم ريمداشت حتما به ا يبه من عالقه ا ماياگه ن گفتميم

نگران  كنميم يكار هياصال خودم برات .... خورهيپسر خاله تو آب نم نيمن كه چشمم از ا:نشستم و گفتم  نهيبه س دست

 ؟ گميم يديبه مهندس وح يطور هيرو  اني،پس فردا جر لهيفردا ،نه فردا كه تعط نياصال هم..نباش 
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 !ها  ينزن يوقت حرف هي؟يگيم يمستانه چ:گفت  يبا نگران وايش

  افشويق...كردم  يشوخ-

 ...خدا بگم چكارت كنه :داد و گفت رونيب ياش گذاشت نفس نهيدستش رو س وايش

واقعا حسش مثل همون تو ....داره  ييبدونم عاشق شدن چه حال و هوا خواديدلم م يليخ:و گفتم  دميتختم دراز كش رو

 .....رومانهاست 

  يفهمي،اونوقت م يخودت عاشق شد يروز هيانشاءاهللا كه :خت نشست و گفتكنارم رو ت وايش

 .مگه خلم كه در آتش هجرتش بسوزم . گميخودم بهش م يمعطل ياگه بفهمم عاشق شدم ،ب. ستميمن كه مثل تو ن-

  ينه بابا تو هم كه شاعر شد-

 ؟ يعاشق شد يچطور نميكن بب فيتعر وايش:تختم نشستم و گفتم  رو

 يعنيدختر خاله اش ، يبار تو عروس نياول يرو برا ماين.كرد  فيرو تعر زيبا اصرار من همه چ يول كرديل امتناع ماو وايش

كنه كه چند سال بدون  ريآدم رو تسخ نقدريا تونهيعشق م يعنيبا خودم فكر كردم ،. شيسال پ 3اونهم .بود  دهيد ريخواهر ام

مثل  يراست يراست......... يتو صدف قلبت پنهان كن ديعشقش رو مثل مروار، يبدونكه احساس طرف رو نسبت به خودت  نيا

 .كه منم امشب شاعر شد ما  نيا

دلبسته اش  يليمعلوم بودد خ زديحرف م مايدلم براش سوخت اونطور كه از ن ييجورا هي.فكر كردم  وايبه ش يليشب خ اون

 . گهيخوب عاشق بود د.شده 

 براش بكنم  يكار هيخودم قول دادم حتما  به

******* 

زنگ زدم  نيريكه صبحانه ام رو خوردم به ش نيبعد از ا.سر حال بودم  بيعج.از خواب بلند شدم شهيشنبه زودتر از هم روز

 روزيانگار نه انگار كه د.شدم  رهيشده بود خ ختهير نيزم اطيكه تو ح يموقع رفتن به برگها.قرار شد هر كس خودش بره 

 .كردم زيرو تم اطيح

بسم اهللا  هيوبا  دمينفس بلند كش هي. دميبه مقصد رس يمعطل يبعد از كل.داشتم با اتوبوس رفتم شركت  ياديوقت ز چون
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مه كد نيبنابر ا.تماس گرفتم اما جواب نداد  نيريش ليبا موبا.بود  9ربع به  هيبه ساعتم نگاه كردم .وارد ساختمون شدم 

كه در آسانسور بسته بشه  نيقبل از ا.د در آسانسور باز شد و من داخل شدم بع يلحظه ا.آسانسور رو زدم ومنتظر شدم 

 تو  ديپر نيريش

  ريسالم صبح روز شنبتون بخ-: نيريش

  يداديرو جواب نم لتي،چرا موبا سالم

 تو خونه جا گذاشتم -

 !؟ يسر به هوا شد-

 گرفتميم يترم رو مرخص نيدا اگه به خاطر تو نبود ابخ.ندارم  يروزا اصال حال خوش نيا... گفتيرو م نيهم مه دياتفاقا فر-

 خسته شدم  گهي،اه د يمهمون در هي يجا دعوت هيهر شب .

 هياديز يفكر كنم از خوش-

  مينگاه به هم وارد شد هيو با  ميساديپشت در شركت وا.... ميموقع در آسانسور باز شد و ما خارج شد همون

كرد با  يبعد سع اديبلكه اعصابش سر جاش ب ديكش ينفس بلند هيشده ، يعصبان ما دنيكه كامال معلوم بود از د يسرحد

 :بگه  يخونسرد

 .تا صداتون كنن  دينيبش نجايمهندس رادمنش دستور دادن هم يآقا

 :بلند گفت نيريش هوي. مينشست اليخ يب

 شد  يچ شبيد يخواستگار هيجون ،قض مستانه

  اديب لميف خواديم دميمكه اومد فه يبا چشمك!) ؟يكدوم خواستگار(

موقع ها از خنده  يبعض. گفتم مياليخ شهيخواستگار پولدار و عاشق پ ليو خوانواده و فك وفام افهيبه گردنم دادم واز ق يتاب

 . دميخنديكوچولو م هيو گرفتيم مه اخند نيريش

البته . داديبه حرفا من گوش م تيبا حسرت و عصبان چارهيب. شد يم شتريم به اخند كردمينگاه م يكه به سرحد يگدار گه

تمام  دميزل زده بود فهم وترياما از چشماش كه همون طور به صحفه كامپ ستيخواست نشون بده كه اصال گوشش با ما ن يم
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 .بدنش گوش شده 

 :گفتم  رميحالش رو بگ يكه حساب نيا يهم برا من

من هم . كنميمهرت م يت هرچه قدر سكه طال بخواگف.جون ،مادرش اونقدر قربون صدقه من رفت كه نگو  نيريش خالصه

 :گفتم 

  ديمهرم كن ديبا ميالدياندازه تولد م به

 ؟يالديحاال چرا م: نيريش

هست  ميو هجر يتولد شمس خيتار,رغم باال تر از  يليخ ميالدي،دو چون سال تولد م شترهيچون كالسش ب كي. ليبه دودل-

 ؟ ندازهيم يكي ادهيشدش من رو  يآخه دماغ عمل خواميما رو نمگفتن باشه گفتم پسر ش يوقت....... گهيد

 !!؟ يبا تعجب گفت ك نيريش

 .بود  يآخه اون هم دماغش عمل.اشاره كردم  يگوشه چشمم به سرحد با

 نيياز خنده پا نطورياشك چشمم هم.از خنده  شدمينگو داشتم اون وسط ولو م گهيمن وكه د.خنده  ريبلند زد ز نيريش

 . ومديم

از ساعت شروع  نيا. ستادهيشدم كه صاف جلومون وا ريبردارم ،كه متوجه ام زياز رو م يدستمال كاغذ هيو خواستم  برگشتم

 !.........كار 

به  يعني.باشم  ينيدختر سنگ كردميم ي،اما كال سع اوردميوار در مطو ا او اد شدمينمه خل م هيهام  درسته من جلو دوست حاال

كه  يبا اون نگاه. ومديبدم م زدنيو بلند بلند حرف م دنيخنديجلب توجه هر هر كر كر م يها كه برادختر جلف نيكل از ا

 . كنهيفرض م يعار يمن رو چطور دختر سبك و ب كهحدس بزنم  تونستميبه من انداخت م ريام

 .دم بردارم ،با خجالت بلند شدم و سالم كر يانگشتم گوشه چشمم رو پاك كردم و بدون كه دستمال با

 . ميرو شروع كن يتا كار گروه دياريب فينشدم ،با من تشر فتونياگه مزاحم اوقات شر..... ريسالم وقت شما بخ:ريام

حال كرده بود  ريطرز برخورد ام نياز ا يكل.كردم  يبه سرحد ينگاه.حالم گرفته شد  يليطرز حرف زدنش خ نيا با

 . رميسخت نگ يعنياشاره كرد ، نيريش.
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و مهندس وحدت و مهندس  ماين.راه افتادم  رفتيكه جلو تر از ما داشت م ريرو برداشتم و به دنبال ام فميك يرفح چيه بدون

و به  ميگذاشت ييجا هيرو  فمونيك يبعد از سالم و احوالپرس.بودن و مشغول صحبت بودن  ستادهيگرد ا زيم هيدور  ييرضا

 . ميوستياونها پ

هم وارد بحث شد اما من  نيريكم كم ش.داد  راناتيدر منطقه شم يساختمان بزرگ تجار هيدر مورد پروژه  يحاتيتوض ماين

 .! ديلنگينقشه م نيا يجا هيبه نظرم .و چشم دوخته بودم به نقشه جلوم  زدمينم يحرف

 زنهيمداره حرف  ريكه حواسم باشه ام نيبدون ا...فروشگاه در هر طبقه  38بود با  يطبقه تجار 10فكر كردم  شتريب يكم

 !جاست ؟ ذرهه ي نيهم نگيپارك:گفتم 

 .نداره  تيظرف يمحوطه ،كه بغل مجتمع هست به اندازه كاف نيا ديكنيفكر نم:ادامه دادم .نگاهها به طرف من برگشت  همه

 . ارهيكم ب نگيبشه كه جا برا پارك يالملل نيكه فروشگاه ب ستيقرار ن:ريام

 يفروشگاه در هر طبقه برا 38با  يطبقه ساختمون تجار 10يجا برا ذرهه ي نيابه هر صورت :نگاهش كنم گفتم نكهيا بدون

 .ستين يكاف گيپارك

 . مياختصاص بد نگيطبقه رو به پارك 2 نيهم ميما هم مجبور.رو داده  نگيطبقه پارك 2مجوز  ياما شهردار:ماين

 . ستياصال بزرگ ن نگيا كه محوطه پاركصوصمخ.كمه  يليطبقه خ 2اما -

  ستين يا گهيدراه -

 د؟يمطمئن ا-

 !د؟يدار يا گهيشما راه حل د:كالفه گفت ريام

 بله-

  ميخب سرا پا گوش-

 پشمك  ذارمياونوقت اسمم رو م. كه پشمم رمياگه من حالت رو نگ.....خدا يا

 .ه بش نگيطبقه هم پارك 2باشه اون  يطبقه اش تجار 8طبقه كه فروشگاهه ، 10 يبجا ميتونيم:گفتم  يبه باق رو

 . نيريش يخنده حت ريزدن ز ريبجز ام هيحرفم بق نيا با
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 !؟ ديديرس جهينت نيبه ا ييخودتون به تنها:اخم هاش رو تو هم كرد و گفت ريام

 !بله :گنگها گفتم مثل

و طبقه ر 2 شهيكه نم ينطوريهم.شده  ديخر شيچون از قبل همه فروشگاهها پ.طبقه داشته باشه  10 ديفروشگاه با نيا: ريام

 كرد  نگيسر خود پارك

 بود  يجالب دهيا ينبودن ول انيدر جر شونيالبته ا:با لبخند گفت ماين

 ......فكر كردم گهيد يكم.اما ولكن نبودم ....شدم  طيخ

 ..... ميتونياما م:گفتم دوباره

چون  ديخت در اشتباهبگم ،س ديطبقه بسازم با10 نيا يرو گهيطبقه د 2 ديبگ نيخواياگر م:حرفم اومد و گفت ونيم ريام

اطرافش بلندتره  يساختمون نسبت به ارتفاع ساختمون ها نيطبقه هم بزور داده ،چون ارتفاع ا 10 نياجازه هم يشهردار

 ..صداقت  م،خانو دهيهم رو نم گهيطبقه د هي ي،پس اجازه حت

 رو بگم  نيا خواستمياما من نم:تمكردم خونسرد باشم گف يسع.شدم  يكه اصال حاضر نبود حرفم رو گوش بده عصبان نيا از

 .نه  اي ميبه كارمون برس ديديخانوم صداقت ،اجازه م:گفت يصبر يبا ب ريام

كه به  يساختمون تجار!؟ ديكنيچرا به عواقب اون فكر نم. ديكار رو از سرتون باز كن نيا نيخوا يشما فقط م:دادم جواب

 انيپارك نداشته باشن به اون فروشگاه ها نم يمردم جا برا يچون وقت. رهخويبه درد نم, نگيپارك يجا نداره برا ياندازه كاف

 . انيكمتر م يليخ اي

شهر به اونور  نورياز ا, لهيبدون وس ديخر يمردم برا.ديدر ضمن شما غصه مردم رو نخور. اوردميل رو من بوجود نكمش نيا-

 . رنيشهر م

  ديبكن نگهايپارك نيا يبرا يد،فكريندار اليپس شما خ-

 . نگيو نه رو پارك يطبقه اضافه كنم ،نه رو ساختمان تجار 2سر خود  تونميمن نم-

 . دياضافه كن ديتونياون كه م ريطبقه به ز 2اما -

 شدن  رهيبا تعجب به من خ هيو بق ريام
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اختصاص  نگياركداشت كه به پ ميطبقه خواه 2 نيرزمي،در اصل ز مياضافه كن نگيپارك ريطبقه به ز 2 ميتونيم:دادم  ادامه

  شهيداده م

 !؟. ديچرا به فكر خودمون نرس ريام گهيراست م:بلند شد و گفت ماين

  ميبد حيتوض يبه شهردار ميتونيم:گفت ييمهندس رضا.كرد هيبه بق ينگاه ريام

 .مسلما قانع خواهند شد  دياونها بگ يمستانه رو هم برا يحرفها نيآره ،هم:گفت نيريش

 . ديطرح رو نقشه كن نيا گردميتا من برم:برداشت و گفت زيو منقشه ها رو از ر ريام

 .)اسمم رو عوض كنم  يخدا ممنون كه نذاشت يا(

حال  نيرياما ش.مشغول شدم  عيمن سر.  ميكن ادهيتا طرحمون رو پ ميرفت گهيبه اتاق د ماين يبه راهنمائ نيريو ش من

 :نشست و گفت  زشيپشت م.نداشت  يمساعد

 . مينقشه كار كرد نيرو ا ييما دوتا يبگ شهيم رهيم جي،سرم گ ستيصال حالم خوب نمن ا,جان  يمست

 باشه :كه سرم رو بلند كنم گفتم  نيا بدون

 .واستادم  نيريش زيم يبلند شدم و روبرو زيو از پشت م دميچشمهام رو مال.از چند ساعت بالخره تموم شد  بعد

 تموم شد :سرش رو بلند كرد و گفت  نيريش

 ينگاه بش بنداز هي يخوايه ،نمار-

 .هيمطمئنم كارت عال گهينه د-

 تو  يوقت خسته نش هي-

 .كنف شد  يمهندس رادمنش حساب.ها  يداد ي،عجب طرح يمست يول:چونه اش زد و گفت  ريدستش رو ز نيريش

 ترسهيموش خورده ،مفكر كنم دندونهاش و .مهندس رادمنش بخنده  دميمن اصال ند. نيريش هيچ يدونيم:و گفتم  دميخند

 .اگه بخنده معلوم بشه 

 .چشماش رو درشت كرد و با چشم و ابرو به پشت سر اشاره كرد  نيريش

 .يه رو باختعدف ني،ا خورميگولت رو نم گهيد:و گفتم دميخند
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خالقش بر عكس ا.موش خورده هم خوشگل باشه  يبا همون دندونها بندميبه جون خودم شرط م نيريش يول:ادامه دادم  بعد

 نه ...نانازه  يليخ

لبهاش رو گاز گرفت و دوباره  شديبرداشتنش خم م يبرا كهيانداخت و در حال نيخودكار كه دستش بود و رو زم هي نيريش

 .به عقب اشاره كرد 

 .خانوم  يخودت:گفتم و ادامه دادم  ينچ

 ..........بر نگشته بودم  چوقتيكاش ه يكه ا. زميتا برم سر م دميچرخ بعد

 .گرفته بود كه صورتش معلوم نبود  نيياونقدر سرش رو پا.نگاه كردم  نيريگشتم وبه ش بر

 ؟ ديكه ازتون خواسته بودم رو انجام داد يكار:بالفاصله گفت ريام

 بله . يعنيبود ،سرم رو تكون دادم  نييكه سرم پا همونطور

 :رفت و گفت زميبه طرف م ريام. رونيرفت ب يعذر خواه هيبا  نيريش

 ؟ ديزود احضار نظر كن قتيقبل از كشف حق ديعادت دار شهيهم شما

منظورم احضار نظر در مورد :گفت كرديهمونطور كه به نقشه نگاه م.رو بلند كردم و با نگاه گنگ نگاهش كردم  سرم

 .بود  وايجوان ،ش اريموش خورده من و اشتباه گرفتن من با شوهر خاله بس يدندونها

 گذاشتيم شيرو به نما دشيو سف فيرد يبه لب داشت، كه دندونها ييبايلبخند ز كهيدم و اون در حالبا شرم نگاهش كر من

 .رفت  رونياز كنارم رد شد و ب

 نيا.........كه اون حرفا رو نتونم بزنم  يكرديبه من عطا م يموقت يالل مون هياون موقع كه پشت سرم بود  شديم يخدا ،چ يا

 ا!.....كرده فيرو براش تعر هياف رفته قضص,مرده رو بگو  ليذل وايش

 .هيگر ريبزنم ز خواستيخجالت زده بودم كه دلم م اونقدر

 كتكت زده ؟ هيچ!رو  افشيق:وارد شد و در رو بست  نيريش

 پشت سرم ؟ يچرا نگفت.تو بود  ريهمش تقص:گفتم شدميداشتم منفجر م تيكه از عصبان يحال در

 .نكردم پوشتته  يبا هزار ادا و اصول بهت حالمگه .بابا روتو برم ....ا ا ا -
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 كه باورم نشد يرو در آورد يمسخره باز نياز بس ا-

ه ب.....بود  يدنيد يليخ افشي،ق يزدياون حرفها رو م يداشت يوقت.تو نبودم  يمستانه خوب شد من جا يوا:و گفت  ديخند

 .مستانه  يخر يليخدا خ

تو چشماش نگاه كنم  شهيروم نم گهيمن د.... دمياومد تو كه من نفهم يچطور نيا دونميمن نم:نشستم و گفتم  زميم پشت

 . شهينم داميطرفها پ نيا گهيو د رمياالن هم م.

 . ينكن دايرو پ ييجا گهيممكنه د يكار و كن نياگه ا!دختر  يمگه خل شد-

 .بمونم  نجايا شهيروم نم گهيمن د-

 يخوديب يكني؟فكر نم يديم ي،جواب مامان و بابات رو چ يبر نجاياز ا , يتازه فكرش رو كرد.... يريگ يچقدر سخت م-

 . ياونها رو تو شك بنداز

 ؟ نيريچكار كنم ش يگيخوب م-

 .افتاده  ي،انگار نه انگار كه اتفاق يريرو به خودت نگ افهيق نيحاال هم بهتره ا.....  ري،جلو اون دهنت رو بگ يچيه-

  شهيمگه م-

انجا  گهيربع د هيگفت ،تا  يديمهندس وح. ميكه صبح بود يتو همون اتاق اياون نقشه رو بردار ب:سمت در رفته ب نيريش

 . ميباش

 .بده  حيخودت توض دنياگه پرس. رشيبگ ايدادم و گفتم ب نيريرو لوله كردم و به ش نقشه

 .هم خودت بكش  نيجور ا.نبودم  انيمن كه اصال تو جر-

 .در رو باز كرد و خارج شد  بعد

 . اونقدر خشك شده بود كه نگو ميلوگ

 يبعد دستهام رو كم.نفس خوردم  هيآب پر كردم و  ريبرداشتم و از ش وانيل هي.اومدم وبه طرف آشپز خونه رفتم  رونيب

 . اميتا سر حال ب دميصورتم كش يكردم و رو سيخ

 ....نبود  زشيپشت مهم كه  يسرحد نيا.و به طرف اتاق مربوط راه افتادم  دميجلو كش يرو كم ميروسر
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 )نمونده ؟ يياشتها گهيهر چند د...ناهار  ميبر ميتونيكس به ما نگفت م چيچرا ه يراست...كنه  هيحتما رفته خودش رو تخل(

با ورود من همه به سمتم برگشت .زدم و وارد شدم  ايرو نداشتم ،اما دلم رو به در ريبا ام ييارويرو يكه رو نيبسته بود با ا در

 )تحفه ..( رياال ام

 .در رو بستم و به اونها ملحق شدم  موار

 .قرار گرفت  يشهردار ديطرح شما مورد تائ.خانوم صداقت  گميم كيتبر:ماين

 .سرش رو هم بلند نكرد  ياما حت.نگاه كردم  ريخودآگاه به ام ازدم و ن لبخند

 دميشنينم يچيحواسم نبود اصال ه اما من اصال.شد  حيگذاشت و مشغول توض زيوحدت نقشه خودش رو رو م مهندس

 .نگاهش كنم  شديحاال خوبه روم نم. كردمينگاه م ريبه ام يچرا ه دونمينم!

لحظه سرش رو باال آورد و با نگاهش  هياما . داديسرش رو تكون م يگاه سرش رو نقشه ها بود و گه نطوريهم از اول هم ريام

 .كرد  رميغافلگ

 ياما چنان قلب من رو به تپش در آورد كه فكر كردم االن همه صدا.كه زود گرفته شد  ينگاه.نگاه بود  هيكه فقط  ينگاه

و حواسم رو  رميسرم رو باال نگ گهيكردم د يو سع دميبه صورتم كش يدست.گر گرفته بود  يصورتم حساب. شنوميقلبم رو م

 .تمركز كنم  تونستمياما دوباره نم.جمع كنم 

 چشمهام رو محكم بستم وباز كردم !) شدم ؟ ينطوري،چرا ا ايخدا(

 .كه از پشتم گرفته شد سرم رو باال كردم  ينرم شگونياما با ن. اديحواسم سر جاش ب بلكه

 !شدن؟ رهيچرا همه به من خ... ا

ما :درشت كرد و گفت يچشمهاش رو كم نيريش.افتاد  نيرينگاهم به ش. دميو جلو كش ميدستم رفت به روسر ناخودآگاه

 .ميشما هست حيمنتظر توض

 نيراستش من فكر كردم ا.....بله :گفتم  گذاشتميم زيكه نقشه و رو م يو در حال دمينفس كش هي.رو گرفتم  منظورش

 . رهيگيجا م نگيپارك يبرا يشتريب ليبه نظرم اتومب.كنم  يطراح رهيرو به صورت دا نگيپارك

 يمهندس قابل يروز هياعتراف كنم كه شما  ديبا..احسند:از همه ما با تجربه تر باشه گفت ومديوحدت كه به نظر م مهندس
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 .تازه و جالب  يها دهيكاردان با ا...شد  ديخواه

خوب  نيفكر كنم هم ريام:گفت ريرو به ام ماين.كرد  دييهم حرفش رو تا ييمهندس رضا.حرفش  نيكردم با ا يذوق كي

 هان؟..باشه 

 . ميكنيكار م نيرو هم:نگاه به نقشه كرد و گفت هي ريام

 تياز اون تبع يهم بعد از اندك هيبق.انجا رو ترك كرد  يا گهيحرف د چيچون بدون ه.زورش اومده بود  يليكنم خ فكر

 .كردن

 !امروز معلوم هست تو چت شده ؟:گفت كرديجمع م زيم يكه نقشه رو از رو يدر حال نيريش

 مگه ؟ چطور

 به جمع نبود  حواستاصال -

 .ساعت چنده ....رمحوصله ندا دونم،اصالينم-

 .ستيتو گرسنه ات ن نميبب....2ساعت :به ساعتش كرد وگفت ينگاه نيريش

 نه -

 .شمي،دارم مشكوك م يمست! بهيعج-

 ؟يبه چ-

 .يكه عاشق شد نيبه ا-

 ؟ يرو شروع كرد هاتيمسخره باز نيدوباره ا:رو از دستش گرفتم و گفتم نقشه

 گمي،راست م يجون مست-

 . ينكن شما اظهار نظر شهيم-

 . شهيحاال بعدا معلوم م:رو باال انداخت و گفت  شيها شانه

  ميبر رونيب دهيبه نظر تو مهندس اجازه م. شميهالك م يمن دارم از گشنگ: نيريش. مياتاق خودمون رفت به

 چرا نده ؟-
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 .بكنم  يسوال هيبرم -

 .ديبر ديتونيگفت م يديمهندس وح:بعدبرگشت وگفت  ي لحظه

  ستيسنم ن،گر اميمن نم-

 .گشنمه  يليخ.باشه پس من رفتم -

حرف  ريكه با ام ومدا يم يسرحد يصدا.شدم  رهينشستم و به نقشه خ زميپشت م.رو برداشت و از در خارج شد  فشيك

هم برگشت و  ريام.متوجه من شد  يسرحد. رونياومدم ب ييبه بهانه دستشو.وادارم كرد از اتاق خارج بشم  ييروين هي. زديم

 .شد  يسرش رو برگردند و مشغول صحبت با سرحد يواكنش چيه دونب رياما ام.لبخند زدم  ارياخت يب.ن نگاه كرد به م

عاشق چشم و  كنهيحاال فكر م!؟ يمردك زد نيكه به ا يرو از كجا آورد دونكلبخند ژو نيآخه تو ا.مستانه  رهيدردت بگ يا

 پسره خودخواه . يابرو ش شد

تو همون !تو چت شده مستانه ؟:نگاه كردم نهيتو آ.بودم  مونيسخت از كارم پش.رسوندم  ييخودم رو به دستشو عيسر

 ؟يكنترل داشته باش شتريبهتره رو رفتارت ب... يزنيقاط م ي؟دار يستين يمستانه قبل

به اونها  يكه نگاه نيگرفتم بدون ا ميتصم. زدنيبودن وحرف م ستادهيهم ا يروبرو مايو ن ريام.امدم  رونيب ييدستشو از

كه از كنار  يا وقتصوصمخ.داشتم  يچه حال دونهياما خدا م.به روبرو نگاه كردم و از كنارشون رد شدم .بندازم به اتاقم برم 

 .شدميرد م ريام

 . دينرفت يناهاربا خانوم شجاع يخانوم صداقت ، شما برا:گفت مايبودم كه ن دهيبه اتاقم نرس هنوز

 !تو بچه  يفضول مگه

 نه :نگاه كردم  مايو فقط به صورت ن برگشتم

 رونيب ميريم ميدار ريمن و ام دي؟اگر دوست داشته باش نيخواينم يزيچ ديمطمئن هست:به ساعتش نگاه كرد و گفت ماين

 مياريو براتون ب ميشما هم غزا سفارش بد يبرا ميتونيم.

 .عاشقش شده  وايش ستيخود ن ي،ب هيچه پسر خوب آخه

 .  رفتميم يممنون ،اگه الزم بود با خانوم شجاع. رسونهيلطف شما رو م نيا-
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اون موقع .. دميدر اتاق رو بستم و چند بار نفس بلند كش.كنم برگشتم و داخل اتاقم شدم  ينگاه ريكه به ام نيابعد بدون  و

 .نفس  يبرا ارميشده بود هوا كم ب ر،موجبيام مينگاه مستق زدميحرف م مايكه با ن

فكر كنم تو هم فشارخونت باال . يچك اپ بر هي ديمستانه فكر كنم با. زنهيتند م نقدريچرا ا.(گذاشتم رو رو قلبم  دستم

 ) نهيا يتپش قلبت برا نيرفته،فكر كنم ا

 كردم و جواب دادم بميدست تو ج. دمياز جا پر لميموبا يصدا با

  زميعز ي،خوب وايسالم ش-

 ،بد موقع كه مزاحم نشدم  يمرس.من خوبم . سالم

  يدار ارياخت-

 يدارم ،دوست دارم تو هم باش ديخر كمي،من  رونيب ميامروز با هم بر يمستانه جان مزاحمت شدم بگم ،اگه دوست دار-

 ؟ ينظر بد

  اميب اديباشه بدم نم:كه اصال حوصله نداشتم گفتم  نيا با

  شهيتموم م ي،كارت ك يمرس-

  5ساعت -

  مينيرو بب گريكجا همد-

  ميريبا هم م جانيا از نجايا ايب-

 . مونميمنتظرت م شيتجر دونيمن سر م يخوايم....اونجا -

 شركت ايب..اونجا  چرا

  يچ يشركت برا-

  ينيو بب اريكه  نيا يبرا:م كردم و گفتم ورو ار صدام

  ميمستانه داشت-

  يزنيتا نشون م 2 ريت هيبا . نجايا اينكردم به خدا ب يشوخ-
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 ونجا ا اميب شهيروم نم...ا ا -

 .خداحافظ .منتظرتم  5ربع به  هي ؟منيچ يعني شهيروم نم-

 برگرده  نيرينشستم و خودم رو مشغول كردم تا ش زيرو قطع كردم و پشت م يگوش

 . يتلف نشد يبخور تا از گشنگ ايب:جلوم گذاشت و گفت.هم دستش بود  تزايجعبه پ هيبرگشت  نيريش يوقت

 ؟. يديچرا خر ستميمن كه گفتم گرسنه ن-

 . يوفتيوقت پس ن هيكه  نيبخاطر ا-

 داره  ييچه رنگ و بو نيجعبه رو باز كرد و گفت بب در

  ديخودش سرش رو عقب كش اما

 !؟يديشد عقب كش ي،چ يگفتياز رنگ وبوش م يتو كه داشت هيچ: گفتم

 يبزن ديگاز هم كه شده با هيال به هر ح.... كنهيم تمياذ تزايپ ياالن غذا خوردم بو ديشا. دونمينم:عقب تر رفت و گفت يكم

  ستيچند روز حالم خوب ن ييدستشو رميمن م...

 . نيريبده ش رتيخدا خ.. دونستميچقدر گرسنه ام بود خودم نم....برداشتم و  تزاياز پ كهيت هي

  يخورديخوبه گرسنه ات نبود وگرنه من و هم م:اومد تو و گفت نيريش

 !؟يكرد ريدچرا :كه لقمه دهانم بود گفتم همونطور

ق عچنتا  ييتو دستشو.ا رو هم كه خوردم حالم بدتر شده ذغ نيمسموم شدم ا شبيفكر كنم از د:نشست وگفت  يصندل رو

 زدم 

  نيريش يحالم رو بد كرد...اه ه ه -

  ستيحالم اصال خوب ن. رفتميزودتر م شديكاش م يا-

 . رادمنش بگو نيبرو به ا.. دهيرنگت پر.. يگينه انگار راست م-

  رميكار در م ريفكر كنه از ز خواديدلم نم... يروز اول كار شهيروم نم-

  دهيپر يرنگت حساب..خود كرده  يب-
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  يبگ يري،مستانه تو م گميم-

 !من؟-

 .بده يليحالم خ فهمهي،م ياگه تو بگ گهياره د-

 دلم سوخت دميرو د نيريش يرنگ و رو يكار رو بكنم اما وقت نيا خواستينم دلم

 رو جمع كن  لتيوسا گردميبر م رميپس تا من م:گفتم  رفتميكه به طرف در م يدهنم رو پاك كردم و در حالر  دو

 .آدم و بخوره  خواستيبا نگاهش م.من حساس شده بود  يقدر به رفت و آمد ها نيچرا ا يسرحد نيا دونمينم

 ....گهيكرم داشتم د. شديمحلش ندم نم خواستميم

 .مزاحم نشه  يمن تو اتاق مهندس رادمنش هستم كس يوقت دي،لطف كن يخانوم سرحد:ادا گفتم با

 باهاش دارم  يصوصخو يليكار خ هي:م گفتم ورآ بعد

 .خودش چه فكرا كه نكرده بود  شيپ.بود  يدنيد يليخ افشيق

 نشسته بود وتريپشت كامپ ريام.ضربه به در زدم و وارد شدم  هي

 ) كشهيم يگاريز ما باون وقت ا كنهيم يباز gameناكس خودش (

 ..... اديدر ب شتريب يسرحد نيطولش بدم تا حرص ا يكم خواستيدلم م يليخ

نگاهش كه افتاد تو نگاهم .بودم  سادهيدم در وا يحرف چيبدون ه نطوريآخه من هم. كرديبه من نگاه م رهيخ نطوريهم ريام

 ....رفت  ادمياز  ي،همه چ

 خانوم صداقت ؟ ديدار يبا من كار:ريام

چشم هام رو بستم و .خنگ شده بودم  يانگار.كردم تمركز كنم  يو سع نييسرم رو انداختم پا) ؟ نجايامدم ا يواسه چ(

بلندم بشم  يكه متوجه صدا نيه بدون اعدف هي!ما افتاده؟ ريگ هيك وونهيد نيا گفتيبا خودش م ريحتما ام.دوباره فكر كردم 

 ...آهان:گفتم

 نيريمهندس ،ش يآقا ديببخش:خودم و جمع و جور كردم گفتم  يكم.بلند بوده  يليصدام خ دميفهم.جا خورد  يليخ چارهيب

 .بره  تونهيم يخانوم شجاع يعني....
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 بگه ومديچرا خودش ن:چشم دوخت و گفت توريكم نگاهم كرد و دوباره به مان هي

 .جاش من امدم بگم ه خوب ب-

 ديشما وكالت خونده باش كردميفكر نم:از نظر گذارند و گفت عيا پام رو سرسر ت يحالت عصبان هيسرش رو باال كرد و با  ريام

!. 

 !نخوندم -

 !؟ ديشد يخانوم شجاع يوص ليپس چرا وك-

 .)مهندس كه به تو بگن  فيح يا(

  كردميدرخواست رو از شما نم نياگه مجبور نبودم ا ديمطمئن باش. ستيحالشون مساعد ن شونيا-

هم با حرص به  يدر و كه پشت سرم بستم نگاه سرحد. كردميبارش م يزيچ هي موندم يكم انجا م هياگه . رونيزدم ب عيسر

با  ياالنه كل.اس  بامزه نقدريس رادمنش ادمهن نيا دونستميمن نم يخانوم سرحد:لبخند گله گشاد زدم و گفتم هي.من افتاد 

 . ديدار يباحال نيبه ا سيخوش بحالتون كه رئ. دميحرفاش خند

 )شعور  يب كهيباحاله ،مردت يليون خودم ،خاره ج(

  نيريش شيرفتم پ دميخنديم يكه الك يدر حال بعد

 كرده؟ في؟برات جك تعر هيچ:نيريش

 !.... ياره ،اون هم چه جوك-

 شد  يخب ،چ:رو باال دادو گفت ابروهاش

،اگر هم تا فردا  ديببر فيتشر ديتوني،شما م يخانوم شجاع: شد و گفت دايسرو كله ا ش پ ريبزنم ام يكه حرف نياز ا قبل

  ديو اطالع بد ديريتماس با شركت بگ هيفقط قبلش . دياي،ن ديتونيحالتون بهتر نشد م

 ) يداديهمون موقع اجازه م شديازت كم م....يموذ نيا نيا هيعجب آدم(

 و برداشتم و بهش دادم  نيريش فيكه برگردم و نگاهش بكنم ك نيا بدون

  اديباهاتون ب تونهيتون مشكله ،خانوم صداقت هم مبرا يياگه تنها:ريام
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 )من  يچه دست و دلباز شده برا(

  شميمزاحم مستانه جان نم گهيد.دنبالم  اديب زنمينه ممنون به همسرم زنگ م:نيريش

 .ببرن فيتشر خوانيهم م شونياگه ا. ستين يبه هر صورت خواستم بگم كه از نظر من مشگل-

  اميهمراهت ب تونميجون نم نيريش ديببخش....قرار دارم  يكيبا .هستم  ين منتظر كسم:نشستم و گفتم زميم پشت

 به هر صورت از لطف شما ممنونم :گفت  ريلبخند زد و رو به ام نيريش

قرار  يخوشگله ،با ك نميبب:گفت گرفتيرو م ديكه شماره فر يدر حال نيريش.سرش رو به احترام تكون داد و رفت  ريام

 ؟ طوني،شيدار

 .پسر خوشگل  هي با

 كه خوب بود  يعرضه ها داشت نياگه از ا:و گفت ديخند

******** 

 زنگ خورد  ميگوش

 جان  وايجانم ش_

  نمييمن پا-

 باال من هنوز كار دارم  ايب-

رفت  ريبه دست به طرف اتاق ام فيك يسرحد. رونياز اتاقم امدم ب.شدم  وايرو قطع كردم ومنتظر ش يهم گوش بعد

 د؟يندار يكار رميمهندس من دارم م يقاآ:وگفت

 سته نباشد نه خ:كه گفت دميرو شن ريام يصدا

 ممنون شما هم خسته نباشد -

 )اديدختر ادا م نيكه چقدر ا يوا(

 .كرد  يخداحافظ ياومد و از سرحد رونيكه اتاق كارش بود ب ريام ياز اتاق بغل دست ماين

چند لحظه بعد در شركت .كرد  يبجا كرد و بدون رغبت از من خداحافظشونه اش جا يفش رو رويقبل از رفتن ك يسرحد
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  ميكرد يجلو رفتم و با هم روبوس.وارد شد  وايباز شد و ش

 همه رفتن:وايش

 ؟ ماين يعنيهمه -

 .نگفت يچيزد و ه يلبخند

 .نرفتن  ريو ام ماينه هنوز ن:گفتم

 ديخانوم افتخار داد وايش.به به ،سالم :زد و گفت يلبخند وايش دنيدبا  ريام.رونياومدن ب ريلحظه دوتاشون از اتاق ام نيهم در

 .طرفها  نيچه عجب از ا

 .م سالم كرد وش مشخص بود آره ااز چهر مايكه كامال خجالت ،بخاطرحضور ن وايش

 طرفها  نيا يخوب نگفت:اومد و گفت كترينزد ريام.هم همونطور جوابش رو داد  ماين

  ديخر ميته بودم با هم بربا مستانه جان قرار گذاش-

كه با اخم نگاهم  رياما با نگاه ام.رو لبهام نقش بست  يلبخند.مشتاق نداشتم  ينگاهها نيشك در ا.انداختم  مايبه ن ينگاه

 .،خنده رو لبهام خشك شد  كرديم

 .) زدميم ديخودش فكر كرده از فرصت استفاده كردم و پسر مردم رو د شيحتما پ(

 .نگاه كردم  وايگرفتم و به ش رو گاز نمييپا لب

 مستانه جان  ميخوب بر:وايش

  ديخر يبرا يبر يخوايكجا م:ريام

 اطراف  نيهم-

 ؟ يآورد نيماش-

 نه -

 رسونمتونيم ييجا هيپس من تا -

  شهينم رتيتو كه د:گفت مايرو به ن بعد
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 نه اصال:ماين

 . انيب خوانيكجا م گهيد نهايا

  ميرينه خودمون م،من و مستا ميشيمزاحم نم: وايش

  ديستي،مزاحم ن ديمطمئن باش:جواب داد ماين

 .نكردم  ينگاه ريه به امعدف نيلبخند اومد رو لبم اما ا هيدوباره ... ي،ناز آخه

 مايو ن ريام. ميزد و به طرف در آسانسور رفت يلبخند وايش.رو فشردم وايدست ش. رونيب مي،از شركت زد وايمن و ش اول

 :گفتم وايآروم به ش.دن هنوز تو شركت بو

 تابلو بود  يليخ. دميمن از نگاهش فهم.هم به تو عالقه داره  ماين ني،بخدا ا وايش

 خدا كنه :گفت  يبا حالت خاص وايش

بلندا برام  يشاس نياز ا يكيآقام  خواستيانقدر دلم م.بود ،از انها كه من عاشقش بودم  MORANU سانين هي ريام لياتومب

 .ميو مشغول صحبت شد ميعقب نشست ميرفت اويمن و ش.بخره 

 .شدينم ينطوري،االن ا كردميمستانه اگه حرف تو رو گوش نم: وايش

بغل باشه طرف بد  نهيحواست به ا.... ستمينبندم ول كن ن ماين نيا شيمن تا تو رو به ر. يديحاال ،تازه كجاش و د يديد-

 .نظرت داره  ريجور ز

 مستانه  يگياست مر:از خجالت سرخ شد و گفت وايش

  كنهيم يچشم چرون نطوريهم يسوار شد ياز وقت. هيدروغم چ-

 نيا(چنان نگاهم كرد كه بند دلم پاره شد  ريام.جلو افتاد  نهي،نگاهم به آ رهيموجب شد خندم بگ نيزد به پهلوم و ا آروم

 .شدم رونيب يتماشامن هم اخم كردم و رو م و بطرف پنجره كردم و مشغول )اخمهاش تو همه  شهيچشه هم

 .خواره  يدختر تنش م نيا گهي،االن م كردميكارا رو نم نيوقت ا چيمن ه.گل كاشتم  يحساب امروز

 تو هم  يه رفتعدف هي، هيچ:آروم گفت  وايش.خودم تكون دادم  ياز تاسف برا يفكر سر نيا با

  كنهياخمهاش تو هم آدم به خودش شك م لتيفام نياز بس ا-
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  نميب ينم يزيچ نيمن كه همچ:انداخت و گفت نهيبه ا ينگاه

 .نييپا كنهيپرتم م نيكرد كه گفتم االن از ماش يچنان اخم دميكه خند ي،اونوقت گمياالن رو كه نم-

 خنده  ريزد ز وايحرفام ش نيا با

 . ميتا ما هم بخند دي،بگ ديكنيم فيهم تعر يخنده دار برا زياگه چ:نگاه كرد و گفت نهياز آ ريام

 ديكه شما گرفت يا افهيچون با اون ق. شهيخوب م يليخ دينگه دار نجاياگه شما هم ميگفتيم ميداشت:جواب دادم وايعوض ش در

  ميشما شد نيما به زور سوار ماش كنهيندونه فكر م يهر ك

  ياخم كرد نطوريهم ميكه سوار شد ياز موقع.ريام گهيراست م شونيا:زد و گفت يپوزخند مايحرفام ن نيا با

  ديبش ادهيپ ديتونياگه ناراحته م: نگه داشت و گفت يرو گوشه ا نيماش ريام

 ... ريام...ا : ماين

 بكنم  خواستميكار رو هم م نيهم:گفتم

 كرد  يشوخ ريمستانه ام:دستم و گرفت و گفت وايش

  شميمن ناراحت نم ييايبا من ب يتو هم اگه دوست ندار.ندارم  يمن شوخ-

عقب و در  دميزد كه كش يچنان بوق شديكه از بغل ما رد م ينيبشم ،ماش ادهياما تا خواستم پ.كردم  رو باز نيدر ماش بعد

 بستم 

 ؟ ديشد مونيشد پش يچ:زد و گفت يپوزخند ريام

 ابدا :كردم و گفتم  اخم

  ستيبد اخالق ن دهيانقدر كه نشون م ريام نيا. ديبش اليخ يخانوم صداقت ب:برگشت عقب و گفت ماين

 نداره  يتيمن اهم يبرا: گفتم

 بشم  ادهيتا من هم از اون طرف پ يبش ادهيپ شهيم:گفتم  وايرو به ش بعد

  ديبگ شونيبه ا يزيچ هيخانوم شما  وايش:ماين

  كنميمستانه جان ،خواهش م: وايش
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 . مي،مزاحم ميبش ادهيپ ديبگن با يبا چه زبون گهيرو كنار زدن ،د نيماش زتونيپسر خاله عز ينيب يجان مگه نم وايش:گفتم

 .داد به عقب پرت شدم  نيبه ماش ريكه ام يه با گازعدف هي

 .خودم در خدمتم  يرو بكن دتيتمام خر وا،تايطورشد، ش نيمن چاكر دختر خاله ام هم هستم ،حاال كه ا:ريام

 ،چون از قرار معلوم تنها من مزاحمم  ديجا نگه دار نيو هم ديپس لطف كن-

 م گرفتاز شگونين هي وايش

از  ينا سالمت.ديريدنبالش رو نگ گهيتو رو خدا د.زده شد ،تموم شد رفت  يحرف. گهيد نيايخانوم صداقت كوتاه ب:گفت ماين.

 . ميبا هم كار كن ديفردا دوباره با

 ر؟يام ستين نطوريا:گفت ريرو به ام بعد

 به خودشون گرفتن  شونيا.نگفتم  يزيمن كه چ:ريام

 .نزدم و روم رو برگردوندم  يحرف كنهينگاه م نهيداره از تو آ, دميد يما وقتجوابش رو بدم ا خواستم

 د؟يگرم چطور يدنينوش هيكنون با  يحاال به مناسبت آشت:زد گفت يهم لبخند ماين

 ؟ ديگيم ينطوريقهر بوده كه ا يبا كس يمگه كس مايآقا ن:گفت وايش

 د؟يداغ چطور يدنينوش هيبا  يدوست نيدوام ا يخب پس حاال برا.حق با شماست -

 ماين يگفت يچ:كه خنده تو صداش بود گفت يدر حال ريام

 نه؟ اي ديموافق يدنينوش هيبا ... يبابا اصال هر چ:ماين

 من هم :واي؟ش وايش يمن كه موفقم تو چ: ريام

  نطوريهم

چون سكوت .داقت هم موافقن كه خانوم ص نيمثل ا, خب:گفت ماين كردميرو تماشا م رونيمن هنوز اخمهام تو هم بود و ب.

 .عالمت رضاست 

 .لبخند كمرنگ زدم  هي نيبخاطر هم ستيدل تو دلش ن دونستميم. دستم رو فشرد  وايش

تا . ميو نشست مينفره انتخاب كرد 4 زيم هي. ميو داخل شد ميشد ادهيشاپ نگه داشت همه پ يكاف هيجلو  ريكه ام نياز ا بعد
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 ) كنهيچكار م نجايا نيا.(نشسته بودن  زيم هيز دوستاش دور با چنتا ا دميرو د يمينشستم رح

 . كرديم گهيفكر د هيچون مطمئنا . نهيبب تيخواست من رو تو اون موقع يمتوجه من نبود ،دلم نم هنوز

رد كنجكاو نگاهم ك.هم كه امروز بد جور رفته بود تو نخ من  ريام نيا.نشه  دهيچپم رو كنار صورتم گرفتم تا صورتم د دست

 .نگاه انداخت  هيوبعد بطرف چپ سمت من 

 .ديخوريم يخب ،خانوم صداقت چ:گفت ماين

 . كنهيفرق نم:تو صورتم نباشه گفتم يو نگران شيكردم تشو يسع) ياول از من نپرس شديحاال نم(

 .نباشم  يميراس نگاه رح ريتا در ت دميچرخ وايخودم رو كج كردم طرف ش بعد

 شده؟ يزيچ:آروم گفت وايش

ناجور  ي،چون حتما فكر نهيدوست ندارم من رو بب. نجاستيا هامياز همكالس يكي:گفتم .مشغول سفارش شدن  مايو ن ريام

 . كنهيم

 !فكر رو بكنه ؟ نيا ديچرا با-

كدوم از  چياون هم من كه محل به ه.باشم  يدنيمشغول خوردن نوش نجايتا پسر مجرد ا 2داره من با  يليبه نظر تو چه دل-

  ستميبرنامه ها ن نيمن اهل ا يدونيخودت كه م. دميدانشگاه نم يپسرا

 حاال كدوم طرف نشسته -

  دهيرف سمت چپ من همون پسره كه بلوز سبز پوشطدرست -

  نهيرو بهتر بب يميتا رح ديجلو كش يخودش رو كم وايش

 . رميرفت باهاش تماس بگ ادمي.اوه ،اوه،مامانم .زنگ خورد  لميدفه موبا هي

 .خلوت  يجا هيكردم و از اونجا بلند شدم و رفتم  يرت خواهذعم هي

 رفت زنگ بزنم  ادمي,معزرت  ديبگ نيخوايم يچ دونميم.سالم مامان جان-

  شميمن دلواپس م يگي،نم يمستانه سر به هوا شد-

  ديببخش-
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  يحاال كجا هست-

  ومدهيجون نآقا ... ديخر ميبر ميخوايم وايشاپ ،اما بعدا با ش يكاف هياالن تو -

  يباش رونيموقع ب نيتا ا ستيخوب ن. ايزودتر ب يمستانه اگه تونست...نه هنوز -

 )رونيامدم ب اياخ كه اگه مامانم بفهمه با ك(

 . يندار ي،كار اميچشم مامان زود م-

 نه مادر ،مواظب خودت باش -

  كنهيبر بر من و نگاه مو  سادهيجلوم وا يميرح دمي،د زيرو قطع كردم و برگشتم كه برم سر م يگوش

 سالم-

  ستين داتونيوقت پ يليخ.سالم خانوم صداقت -

 شركت مشغولم  هيق بود كه اونهم االن تو يترم كالس ندارم ،فقط كالس استاد صد نيآخه ا-

  يبه سالمت-

-........ 

  ميدر خدمت باش-

 )افتادم ها  يريعجب گ.بده ييبگه آشنا دي،شا ليامدم ؟اگه بگم فام يبگم با ك....(ممنون با -

 ......با ....با -

 ...دستپاچه بودم كه نگو  انقدر

 )كردم  يعجب سوال مسخره ا(د؟يكنيشما چه م يراست-

 . لنگهيجام م هيمن  ديهم فهم خودش

  مييرو شركت دا يروز هفته ،دانشگاه هستم و باق 2من هم كه -

 ......چه خوب -

-...... 
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-...... 

 من برم  ديخب اگه اجازه بد-

  نييبفرما:و گفت ديذره نگاهم كرد بعد خودش و كنار كش هي

 .بود  يطور هي هيبق ياما نگاه. هيبق شيگفتم و برگشتم پ عيتند و سر يخدافظ هي

 سوء تفاهم رفع شد؟:گفت كردينگاه م شيدنيهمونطور كه به نوش ريام.ونشستم  دميرو عقب كش يصندل

 !متوجه حرفتون نشدم ؟ ديببخش:گفتم . دمينفهم يزيحرفش چ نيا از

 . زدميمن هم بودم خودم رو به اون راه م:زد و گفت يخند پوز

 ... ريام: ماين

 .من رو احمق فرض كنه يالبته به ما ربط نداره ،اما دوست ندارم كس: ريام

 ؟ ديزنيحرف م يشما از چ:گفتم

 . كنميكار رو م نيبدم ،ا حيون توضبرات دياگه دوست دار:به جلو هول دادو گفت يقهوه اش رو كم فنجان

 بس كن  ريام: ماين

  ميبر ماين.....منتظرم  ني،من تو ماش وايش:گفت وايبلند شد و رو به ش ياز رو صندل تيبا عصبان ريام

 .با گفتن با اجازتون ،بدنبالش رفت  مايرفت و ن ريام

 ه؟يچ انيمونده بودم جر من

 چه خبره؟ نجايا وايش-

فكر كرد  ريام.،همون پسره هم بالفاصله پشت سرت اومد  يزنگ زد و رفت لتيموبا يوقت:ن داد و گفتسرش رو تكو وايش

حق ندارم با تو رفت و  گهيگفت د...به من گفت ..... يرفت نجاياون به تو زنگ زده و تو هم بخاطر صحبت كردن با اون از ا

 آمد كنم 

 ؟ يچ:گفتم بلند

 . يستيتو از اون جور دخترا ن. كنهيمن گفتم در مورد تو اشتباه م-
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 !!!!!!شد ؟ ينطوري؟آخه چرا ا شهيمگه م. شنوميم يمن چ يخدا يوا

فكر  نطوريچطور به خودش اجازه داده بود در مورد من ا.رو سرم خراب شده بود  ايانگار همه دن.دستام گرفتم  ونيرو م سرم

 چكار كنم ؟ ايخدا.نه  يوا........ يدخترافكر كرده من از اون  يعني.كنه 

 گلوم گذاشتم  يچشمهام رو بستم و دستام رو رو.كرده بود  ريتو گلوم گ ينيسنگ بغض

 مستانه حالت خوبه ؟:وايش

در  يفكر نيچطور به خودش اجازه داده همچ. ستينه حالم خوب ن:نشه گفتم رياشكهام سراز كردميم يكه سع يحال در

 ....خودخواه كه جز  آدم هي هيمگه اون ك...هان ...مورد من بكنه 

 .رفتم  رونيبلند شدم و به سرعت ب ياز رو صندل.بره  نييهم باهاش پا يدهانم رو قورت دادم بلكه اون بغض لعنت آب

 . زديحرف م مايداده بود و با ن هيتك نشيبه ماش ريام

من  دنيبا د ريام.به طرف اونها رفتم .من اشتباه فكر كنن هبع اونها راج زاشتميم دينه نبا.اومد سراغم  ياون بغض لعنت دوباره

كردم به  يسع. ساديو كنارم وا ديهم به من رس وايش. سادميرفتم جلوش وا.حرفش رو قطع كردو حق به جانب نگاهم كرد 

به  د،راجعييشما نيكه ا نيمهندس مثل ا يآقا:چشمهاش نگاه كردم و گفتم تو.  ديلرزيصدام م دينبا. خودم مسلط باشم

 . ديكنيقضاوت م زود گرانيد

 .اما قضاوت من كجا و قضاوت اون كجا .صبح خودش رو به خودش پس دادم  حرف

خودم وخانواده  يرو كه برا يوقت نخواستم و نكردم كار چيه.در مورد من غلط فكر كنه  يكس دميمن اجازه نم:دادم ادامه

 . ارهيبوجود ب يام،شرمندگ

 .نرفتم  رونيب يا بهيمرد غر چيبوده ،با ه اويوقت هم بجز امشب كه اون هم بخاطر ش چيه

اشكم رو  زشيبتونم جلو ر ديلبم رو محكم گاز گرفتم تا شا.به نفس نفس افتاده بودم . ديلرزيم تيوجودم از عصبان تمام

 رميبگ

 .شاپ بودن ياومدن از كاف رونيو دوستاش در حال ب يميرح.به عقب برگشتم .متوجه پشت سرم شد  ريام نگاه

 .توقف كرد و با تعجب به ما نگاه كرد .به من افتاد  يمينگاه رح آن هي
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 ؟ دياريب فيلحظه تشر هي شهيم يميرح يآقا:گفتم بلند

 .شد كيبه ما نزد نهيبا طمان.جا خورد  يكم

 ؟ ميشناسيرو م گريمن وشما ،چطور همد, ديبگ نجايا شهيم يميرح يآقا-

 !بله ؟:رفت باال  ابروهاش

 .....،من وشما  ديبگ نهايبه ا خواميمن فقط م. ديبگ مكنيازتون خواهش م-

 ؟ هيادا ها چ ني؟منظورتون از ا يچ يعني:گفت تيبا عصبان يميرح

 فهممياما حاال م.تعجب كردم  يگرفت لميتحو شهيامشب بر عكس هم دمياتفاقا د:كرد و گفت مايو ن رينگاه گذرا به ام هي بعد

و  كردميمدت در موردت اشتباه فكر م نيخودم متاسفم كه تو ا يبرا. يكن يزار گرمبا ونيآقا نيا يبرا يخواستيكه فقط م

 . يداد دازدواجم جواب ر شنهاديخوشحالم كه به ب

 ...... شنوميم يچ.... ومديباال نم نفسم

 .اشكهام بشم  زشيمانع ر تونستمينم گهيكه د يدست سرم رو گرفتم ودر حال هيبا

 ..... ديكنيهمتون اشتباه م........ ديكنيبخدا اشتباه م-

مثل پتك تو سرم  يميرح يحرفها.كه هست از اونجا دور بشم يهر طور خواستميفقط م. دميدو يو به طرف ستادمينا گهيد

 نياز ا...دروغها  نيفرار كنم از ا خواستميم. دميدويفقط م.،مثل خوره به جونم افتاده بود  ريكننده ام ريتحق ينگاهها. ديكوبيم

 ..........تهمتها

 .شد  ام گم هيتو هق هق گر كرديهم كه من رو صدا م وايش اديفر يصدا گهيد

 دنيكه از دو ادمهيفقط . دميچقدر دو دونمينم. خورديبه صورتم م انهيتاز هيسرد مثل  يشده بود و هوا سياز اشك خ صورتم

صورتم  يرو رو ميروسر.نشده بودم  يوز هم خالهن. نيتكه دادم و سر خوردم رو زم يواريبه د. سادميجا وا هيخسته شدم و 

 .بهش نداشتم  ياما توجه. زديزنگ م مدام لميموبا.كردم  هيو بلند بلند گر دميكش

 نجايا.(به اطراف نگاه كردم.شده بود پاك كردم  سيصورتم رو كه از اشك خ نميبا آست ستادميم تر شدم ،اوكه آر يكم

كه  ينيماش نياول يبرا.رفتم  ابونيپام افتاده بود برداشتم و به سمت خ نييكه پارو  فميك.به ساعتم نگاه كردم )كجاست
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 .دست بلند كردم و سوار شدم  ومديم

 .افتاده خانوم ياتفاق:خورد و گفت كهيبود با اون حالم  يكه مرد جوون راننده

 وايش.نگاه كردم  لميه به صحفه موباعدف نيا.زنگ زد  لميدوباره موبا.بعد آدرس خونمون رو بهش دادم.سر تكون دادم  فقط

 .چشمهام رو بستم  ميبه مقصد برس يگذاشتم و تا وقت بميخاموشش كردم و تو ج.بود 

 .كوچه هم برم نيا يتا تو ديخواهيم.... ....نجاستيدهمينيبب. ميديخانوم رس:راننده چشمهام روبازكردم  يباصدا

  شميم ادهيپ نجايهم.....خوبه  جايهم:رو حساب كنم گفتم هيتا كرادستم بود  يكه مبلغ يو در حال فميكردم تو ك دست

آش ...شد  ريدوباره اشكم سراز. كردميامشب فكر م يايبود و به قضا نييسرم پا.دور شد راه افتادم لياتومب يوقت.شدم  ادهيپ

 ......دلم, اما من دلم سوخته بود...... نهيهم گنينخورده و دهن سوخته كه م

 .كرده بودم  هيگر يبس بود هرچ گهيد.وشه چشمم رو پاك كردم انگشتم گ با

بودن  ستادهيعقبتر ا يهم كم مايو ن ريام.بود  سادهياجلوم وا ويش.سرم رو بلند كردم كرديكه اسمم رو صدا م ييآشنا يصدا با

. 

 .م لحظه هم به تو شك نكرد هيهر چند كه من ...... ميرت بخواذاز تو مع نجايا ميما اومد: وايش

  دونميم:زدم و گفتم يجون يب لبخند

خانوم صداقت ،بابت امشب :گفت ماين.نگاه كنم  ريلحظه هم به صورت ام هيخواست  يدلم نم.جلوتر امدن يكم مايو ن ريام

 . ميمتاسف

عصومش م يليبود،كه خ يزيچ هيتو نگاهش .نگاه كردم  ريكه دلم بخواد به ام نيدوباره بدون ا.نييسرش رو انداخت پا بعد

 .نبود  ياز اون همه غرور خبر گهيكرده بود ،د

 )رفت  ادمياز  يچشمها همه چ نيا دنيلعنت به من كه با د يا(

  دياشتباه من رو ببخش نيا دوارميام.واقعا متاسفم ..... كردميراجع به شما اونطور قضاوت م دي،نبا ديمن رو ببخش:ريام

 ....هم همون اشتباه رو كرد و يميخوشحالم ،هرچند كه رح ديوضوع شدم نيكه متوجه ا نياز ا:رو ازش گرفتم نگاهم

 . مونهيهم مثل من از حرفهاش پش شونيا.اشتباه احمقانه رو كرده  نيحرف زدم و گفتم اون هم هم شونيمن با ا-
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 ؟ يبخشيحاال همه ما رو م:بغلم كرد وگفت وايش

  دميبخش:گفتمرو گفت كه ناخودآگاه لبخند زدم و  نيمعصومانه ا انقدر

در . كرد  ياحوال پرس وايشد اول با ش ادهيپ لشياز اتومب.آقام بود .به عقب برگشتم  ستاديكه پشت سرمون ا يلينور اتومب با

 .به من انداخت  ينگاه كنجكاو مايو ن ريبا ام يحال احوالپرس

 .....هستن  يديس وحهم مهند شونيا.جون هستن  وايمهندس رادمنش ،پسر خاله ش شونيآقا جون ،ا: گفتم

 . ه قبلعه گرمتر از دفعدف نيكرد اما ا يبا اونها احوال پرس دوباره

 . ميهم شد يديالبته ما مزاحم مهندس وح.كردن يما رو همراه ديخر ي،برا دنيمهندس زحمت كش يآقا-

 )جون خودم (

 ... ديدار ارياخت:با تواضع گفت ريام

 ) اديبهش م شتريمغرور ب افهيدلم سوخت همون ق يول..... اورديخودش هم ن يوپرو اصال به ر(دادم  لشيتحو يالك لبخند

 يحرفها قي،تصد داريد نيكرده و البته ا فياز شما تعر يليمستانه جان خ. نميبيم كيخوشحالم كه شما رو از نزد:گفت آقام

 .شد  شونيا

 !!!!!!)كرده باشم  فيتعر,مارمولك تو خونه حرف زدم كه  نيدر مورد ا يمن اصال ك!!!!!!جانم(

 تشونيدارن،موجب رضا ياونجا همكار شونيكه ا يمدت نيا دوارميام.... ديشما لطف دار.از خودشونه  ي،خوب كنميتمنا م:ريام

 . رهيقرار بگ

 )من قرار گرفته تيمورد رضا يليروز اول كه خ.اوه،چه جورم (

 خواهد بود  نطوريحتما هم:گفت آقام

 د؟ياريم فيكه تشر فردا:رو به من گفت ريام

 !بابا؟ يمگه فردا قراره نر:به من كرد و گفت ينگاه آقام

 . نرفتنم  ي،برا ارميمامان ،بابام ب يبرا ياما چه بهانه ا.دلم هم نبود كه برم  نيهمچ.بگم  يبودم چ مونده

 .بودا  يلكوهم بد مارم ريام نيا



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         مهرنوش كاربر انجمن      –تمناي وجودم 

w W w . 9 8 i A . C o m  70

 . اميحالشون بهتر نبود ،نم ياگه خانوم شجاع: گفتم

 !شده ؟ شيطور نيريمگه ش:گفت آقام

 فكر كنم مسموم شده -

پس شما هم . كنهيمراقبت م شونيبهتر از شما از ا يليخ شونيدر ضمن مطمئنا همسر ا. شهيخوب انشااله تا فردا خوب م-

 . يانجام بد شهيرو كه به شما مربوط م يوكارها يبهتره به شركت بر

 .هيبق ي،جلو گرفتيبابا ما هم خوب حال آدم رو م نيا

 .به آقام نگاه كردم يدلخور با

  نمتونيبيپس فردا م:گفت ريام

 ..... نمتيبيبعدا م:بغلم كرد و گفت وايبزنم ،ش يكه حرف نياز ا قبل

 .كردن و رفتن  يبعد همه خداحافظ و

 !؟ ديگفت ينطوريكردم كه ا فياز مهندس رادمنش تعر يآقا جون من ك:به آقام گفتم  رو

كه طرف  ي،وگرنه تا حاال سر ما رو خورده بود هيپسر خوب شهيمعلوم م ينگفت يزيكه چ نيهم:گفت زد و يلبخند آقام

 .هيو اونطور هينطوريا

 !.... ميآقا جون داشت-

لطف كن اون در رو باز كن كه االن مادرت پوست از سر من و :و گفت ديشد بلند خندد يم لشيكه سوار اتومب يدر حال آقام

 . ميكه تاحاال كجا بود رهيا مو دادش هو كنهيتو م

 تا حاال دختر ؟ يكجا بود:تا رفتم تو مادرم گفت.هم شد  نيهم

 . رونيب رميم وايمامان من كه گفتم با ش-

  9:30نگاه به ساعت بنداز ،ساعت  هي. يگرديزود بر م يتو گفت-

 ؟ ديشلوغش كرد نقدريا هيچ:داخل شد و گفت آقام

  اميشما بر نم يدخترا نياز پس ا گهيمن دآقا رضا :رو به آقام گفت مادرم
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 نكردم  يمامان ،من كه كار...ا:از پله ها گفت نييدر حال پا يهست

  يهم بدتر نيتو از ا-

 ما نداره  يمثل دخترا يچكيحرص نخور ،واال ،ه نقدريمهتاب خانوم ا:زد وگفت يلبخند آقام

  يكن فيفقط شما ازشون تعر نكهيمگه ا-

حق رو به اقا جون  دي،اگه داشت ديندار يخبر رونيشما كه از اون ب. گهيد گهيمونه ؟آقا جون راست ممگه ما چ:گفت يهست

 . ديداديم

 برو تو اتاقت اصال حوصلت رو ندارم  يهست:رفت وگفت يره به هستغچشم  هيبود  يكه عصبان مادرم

 .اخمهاش رو تو هم كرد و غر غر كنان به طبقه باال رفت يهست

 گهيشد د ريخب د.... دياعصاب خودتون رو ناراحت نكن نقدريمامان جان تورو خدا ا:سرم برداشتم و گفتم  رو از ميروسر

  ديببخش...

من دلم هزار راه  يگينم....تا دختر جوون  2موقع شب  نيا. يديوقت جواب نم چيهم كه ه لتيموبا نيا. ديببخش نيهم-

  رهيم

 بود بابا؟ يك يكيش و اون تنها نبودن خانوم ،مهندس رادمن:گفت  آقام

 مامان و بده  نيجواب ا يكيبه ،حاال  به

 آقا جون  يديمهندس وح-

 بودن  نهاياره اونها هم با ا-

 .نيك نهايا:كرد و گفت  زيچشمهاش و ر مامانم

كه  نهيتنهاست ا وايش ديد وايپسر خاله ش.شركت  ياز همكار يكيهم  يكيس،اون  وايمهندس رادمنش كه پسر خاله ش: گفتم

 ...گفت 

 رونيب يرفته بود بهيخدا مرگم بده با دوتا مرد غر:م زد رو دستش و گفتوار مادرم

 ميندار نيو ماش ديخر ميبر ميخوايم ييتنها ديفهم يوقت. وايش يبرا مونهيمهندس رادمنش مثل برادر م.هيك بهيمادر جان غر-
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 .ساله مهندس رادمنشه و چند نيهم كه دوست چند يديمهندس وح. رسونهيگفت ما رو م.

  زننيچه حرفها كه پشت سرت نم نهيشما رو بب ياگه كس يتو نگفت-

 ،مامانم خبر نداشته چه خبر بوده  به

  دهيمارو ند يفعال كه كس: گفتم

  رونيب يبا اونها بر دهيم ي،اصال چه معن رونيب يريه آخرت باشه با اونها معدف-

 ......،صفا  يينم ،حاال خودش رفته بود ،دستشومامانم من رو انداخته بود به جو آقام،

 رو هم آوردم و رفتم طرف پله ها  هيچشم گفتن سرو ته قض هيبا  شهيهم مثل

 حاال چرا چشمات قرمزه -

 خورميحتما دارم سرما م دونمينم-

 خوب چنتا مسكن بخور-

  خورميچشم قبل خواب م-

چون مسلما .راجع به من برداشت بد بكنن  گرانينكنم د يكار گهيخودم رو گرفته بودم كه د ميبلند شدم تصم يوقت صبح

من  يگور به گور شده اعصاب برا يميفالن فالن شده و اون رح ريام نيهرچند كه ا.نبوده  هيقض نيدر ا ريتاث يرفتار من ب

 .نگذاشته بودن 

 .هم تماس گرفتم ،چون حالش خوب نبود قرار بود با مادرش بره دكتر  نيريش با

تو جونم  يلرزش خاص هيكه شدم  اطيوارد ح.برسونه  يريمس هياز آقام خواستم من رو تا . كردميتنها سر م ديرو با وزامر

 .شدم نيرو بستم و سوار ماش اطيدر ح..به نظرم امسال هوا زودتر سرد شده بود .هوا كامال خنك شده بود .افتاد 

 خنك شده  يليهوا خ. يژاكت همراه خودت داشته باش هي ديبا گهيد:گفت آقام

 .خودم داشتم يبرا نيماش هيكاش من هم  ياما ا....حق با شماست -

 . خورميبرات م نيماش هي يرو گرفت سانستيامسال كه ل-

 .نداشته باشم  ياجي،،،،آخه ممكنه تا اونوقت اصال احت ديزحمت رو بكش نيماه زودتر ا 6 شهيآقا جون حاال نم-
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 ؟يكنينه شوهر م اي... يشيم ني،خونه نش يگرفت سانسيكه ل نيابه محض  يبگ يخواهيم يعني-

 زدم  يحرف نيهمچ يمن ك-

 .اومد يبه نظر م نطوريبه نظر كه ا-

 نخواستم  نيآقا جون ،من ماش اليخياصال ب-

 .چقدر دوستش داشتم .... ديخنديم يطيدر كل آقام در هر شرا.زد يقهقه ا آقام

هرچند از شب .شدياون م يقراريموجب ب يزيچ هيانگار .بم دوباره به تپش افتاد شدم قل ادهيساختمون شركت كه پ دم

قبل .دوشم جابجا كردم و وارد ساختمون شدم يرو رو فميك.رو فراموش كردم  زيهمه چ كبارهينداشتم اما  يگذشته دل خوش

 .پشت سرم شدم،برگشتم  يمتوجه حضور شخص.مه آسانسور رو بزنم ككه د نياز ا

 !!!!؟ كنهيچكار م نجايا نيا! يميرح

 سالم:يميرح

 سالم -

بابت اون حرفا معذرت ......شرمندم يليكه خ دونميفقط م.....بگم  يچ دونميراستش نم..راستش ...... شبيمن بابت د....من-

 .خواميم

  ديديرس جهينت نيخوشحالم كه زود به ا-

 مشغولم  نجايمن ا نيديشما از كجا فهم:آسانسور رو زدم  مهكد

آدرس رو .خودش گفت كه مثل من زود و اشتباه قضاوت كرده .همون مهندس رادمنش .همون دوستتون بهم گفت شبيد-

 .خدمت برسم  يمعذرت خواه يگرفتم تا برا

 شبيكه د يشركت و البته از اقوام دوست بنده هستن ،همون خانوم سيفقط ر شونيا.ندارم  يمن با مهندس رابطه دوست-

 .همراه ما بودن 

 .بنده قصد جسارت نداشتم-

  شهيم رميبرم ،د ديآسانسور باز شد و من داخل شدم و گفتم من با در
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 . داريد ديبه ام.بله متوجه هستم -

و  ريام.كردم يسالم و احوال پرس هيبا بق.نبود  زيپشت م يبر عكس انتظارم سرحد.و وارد شدم  دمينفس بلند كش هيدر  دم

 .دميبه طرف پنجره رفتم و پرده كركره رو كنار كش.بود  يخال نيريش يجا.ودمون شدم داخل اتاق خ. دميرو ند ماين

 .كه به در خورد برگشتم  يضربه ا با

 )اول در زد نيچه عجب ا(

 سالم : ريام

 .سالم -

 ازتون بكنم؟ يخواهش هي،ممكنه  ومدنين يامروز خانوم سرحد-

استقبالم  اديهم به كل فراموش كرده ،گفتم حتما با دسته گل م شبيد انيجر اصال.... ي،نه احوال ينه حال. هيك گهيد نيبابا،ا(

 ) يعذر خواه يبرا,

 دييبفرما:دادم  جواب

 .ديممكن امروز شما پاسخگو تلفنها باش-

 .)شركت بشم يجوابگو تلفنها  اميب,همه درس خوندن  نيبعد از ا!!!!!!!!!!!!!!!!!! بله(

 چند روز  نيقط همف:.گفت يلحن هيبا  ريام يوقت اما

 حرفش افتادم ادي هعدفياما .كردميرفت داشتم با خودم غر غر م ادميكل  به

 ؟ اديچند روز نم يخانوم سرحد يعني!!! چند روز-

 .متاسفانه ،بله-

 . گهيفقط چند روز د:كردم و گفتم  زير يرو كم چشمهام

 .فقط چند روز -

  دينش ياگر اشتباه كردم عصبان ديديقول م.ستمياصال آشنا ن يعني... تماسيآشنا ن ينطوريا يبا كارها ادياما من ز.باشه -

 .شمينم يعصبان يمن كه الك:زد و گفت ييبايز لبخند
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 .مشخصه  شبتونيچند روز و د نيا ياز رفتارها-

  ديرو فراموش كن شبيد هيقض شهيم:لبهاش محو شد و گفت يرو لبخند

 !!!فراموش كنم ديبا-

  ديديبخش, ديگفت شبياما شما د-

  كنمي،نگفتم فراموش م دميگفتم بخش-

 .رفتم يمنش زي،رد شدم و به طرف م كرديكه همچنان من رو نگاه م ريام يبرداشتم و از جلو يرو از رو صندل فميهم ك بعد

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

 ) .يسمسار ايكاره  زيم نجايا.(انداختم  زيبه م ينگاه

  ديبه هر حال ممنونم كه قبول كرد:گفت  كه اخمهاش تو هم بود يدر حال ريام

 ... يجون خودت از اخمهات معلومه كه چقدر ممنون آره

 )بابا،دست و دلباز ( ديكنيم افتيدر كشد،حقوقيبودن رو م يچند روز رو كه زحمت منش نيدر ضمن ا:ريام

 .ديريگرو هم در نظر ب شهيم نجايا يكار زيرو كه مربوط به تم يگريو حقوق د ديپس لطف كن-

 .اشاره كردم  زيبا دست به م و

 ...... هيكاف ديكه پاسخ تلفنها رو بد نيهم. ديدست بزن يزيبه چ ستيشما الزم ن:كرد و گفت  زيبه م ينگاه ريام

 . و بس  دميفقط به تلفنها پاسخ م ديباشه ،شما گفت ادتونيپس -

  ديكنيلطف م-

 )شركتت رو بده يجواب تلفن ها سانسهيل هي يديديتو خواب هم نم. كنميلطف م دونمياون كه خودم م(

 .به اتاقش رفت  يحرف چيهم بدون ه ريام.نشستم  يحرص رو صندل با

 .اومد تو مايچشم دوخته بودم كه در شركت باز شد و ن توريبه صفحه مان نهيبه س دست

  ديكنيسالم خانوم صداقت ،انجا چكار م:نگاه به من كرد و گفت هي باتعجب

 .شركت رو بكشم  يقرار جور منش يچند روز هيسالم -
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 .ارنينم فيتشر يمگه خانوم سرحد-

 به بنده گفتن  نطوريا-

  ديبه كارتون برس زيرو م هيهمه شلوغ،پلوغ نيبا ا نيخوايم يحاال چه جور:زد و گفت  يلبخند ماين

من . ديگفتن فقط جواب تلفنها رو بد ونشياما ا.اشاره رو به مهندس كردم  نيمن هم هم:چونه ام زدم و گفتم  ريرو ز دستم

 كار رو بكنم  نيهم قراره هم

  ديپس موفق باش:گفت يحالت بامزه ا با

 ؟يكرد ريچرا د:گفت ريورو به ام رونياز اتاقش اومد ب ريلحظه ام همون

  كنميم فيبرات تعر اميم-

 شدن  ريبا هم داخل اتاق ام وبعد

كارستون  كردميم ياون بودم كار ياگه من جا.نگاه كنه  زيبه م كرديم رغبت نمآد.چقدر شلخته بود  يسرحد نيكه ا واقعا

من ادا  يفقط برا.....بهش نزده  يتا حاال حرف ريموندم چطور ام.به هم  ختهيبه كل دكور شركت رو ر يخيشاهكار تار نيا.

 .،نكبت اديم

 .كر هم هست  يسرحد نيكه ا نيه گرفته ؟مثل ارو با كارخونه اشتبا نجايا. دميمتر از جا پر هيبلند تلفن  يصدا با

 افق بفرمائد يساختمان يشركت مهندس:رو صاف كردم و جواب دادم صدام

 ممكنه با مهندس رادمنش صحبت كنم .هستم  يسالم خانوم ،بنده شهسوار-

 لحظه لطفا  هي-

 .دو مشغول صحبت بودن هر.تا ضربه زدم و در رو باز كردم  2.از جام بلند شدم  عيرو گذاشتم و سر تلفن

 .مهندس رادمنش تلفن با شما كار داره :گفتم .برگشتن طرف من  هردو

 ييگشتم از چا ياما هرچ.كردم  دايپ يكتر ،يقور هي.رفتم آشپز خونه . كرده بود  ييدلم بد جور هوس چا. زميسر م برگشتم

 ) نجايبخره بگذاره ا ييچا هي ومدهيرادمنش رو بگو دلش ن نيا.نيك گهيد نهايا....اه،اه،اه،.(نبود  يخبر

 هيكه  گهيشركت د هيخانوم بود از  هي.رو برداشتم  يشدم وگوش ييچا اليخيب.دوباره تلفن زنگ زد  زدميكه غر م همونطور
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رو باز كردم و مداد  فميدر ك.نبود  يخبر ديخودكار و ورق سف هيگشتم از  زيرو م يهرچ. سميبنو خواستيارقام رو م يسر

دنبالش كرده  يماشاال اون خانومم كه انگار كس.اما جا كم آوردم .دستم  فرو در آوردم و شروع كردم به نوشتن كچشمم 

 .بود 

خدا رو شكر .تلفن تموم نشده بود كه اون خط روشن شد  نيهنوز كارم با ا.ش رو رو دستم نوشتم  هيرو زدم باال و بق نميآست

 )مهمه واسه خودش  ينه ،آقا كل.(كار داشتن  ريو برداشتم باز با امر يگوش.داد و قطع كرد تياون خانوم رضا

 بود به دم اتاقش كه دوباره تلفن زنگ زد  دهي،اما هنوز پام نرس ريشدم و رفتم طرف اتاق ام بلند

اعصاب  يسرحد نيخود نبود ا يب. زديتلفنها زنگ م نيهمه ا نيحاال چرا ا دونميمن نم...كرده بوداما  يقاط يعني

 . ديكوبيرو سر خودش م نطوريتلفن هم كه هم نيا....داشتن

 ..تلفن ،تلفن :در رو باز كردم و گفتم عيسر

 .واقعا كالفه شده بودم  گهيد.به نوشتن بود  اجيدوباره احت.و تلفن رو پاسخ دادم  زميطرف م دميدو  بعد

 ؟. يورق يچكار كنم ،با ب حاال

 .واسه نوشتن  دهيجان ،جون م.ديسف كيسرام.خورد  نيچشمم به كف زم هوي

هم مجبور شدم مدادم رو  يچند بار هي.موارد رو نوشتم  يو با مداد چشمم تمام نيو ولو شدم رو زم دميرو عقب كش ميصندل

 . داد تيطرف رضا.نوشتن  يخالصه بعد از كل.تراش كنم 

 .زنگ نخورد شتريدوبار ب يكياهللا ،تلفن تا ظهر ، الحمد

 .بود  1:30به ساعت نگاه كردم .سرت گذاشته بود واسه خودش شكمم هم كه كن نيا

چونه ام گذاشتم و  ريدستم رو ز.خودش بگه برم ريصبر كرده بودم كه ام.ناهار  يرفته بودن برا مايو ن ريهم جز ام همه

 .منتظر شدم

بلكه نشون بدم هنوز اونجام چون  مستاديبلند شدم و ا.رونيشد و با هم از اتاقش امدن ب داشيپ مايسر و كله آقا با ن بالخره

 .آقا مشغول صحبت بود 

 ن؟يكرديم يغال بازذ:كوچولو اومد رو لبش و گفت يليلبخند خ هي. موند مهيمن حرفش ن دنيبا د ريام
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 !د؟يديد يدار خنده زيچ ديببخش:گفتم يجد يليخ.خنده  يم دستش رو گذاشت رو دهنش بلكه من نفهمم موآر ماين

 : گفتم  ريهم رو به ام بعد

 .دارم  يمن با شما شوخ مگه

 ندارم  يبنده هم با شما شوخ:گفت يجد يليهم خ ريام

 !؟ هيحرف چ نيپس منظورتون از ا-

 د؟ينگاه به صورتتون انداخت هي-

 ).مگه صورتم چشه ( دميرو به صورتم كش دستم

 .جه خندش نشمكه من متو نييلبخندش پررنگ تر شد اما سرش رو انداخت پا ريكارم ام نيا با

 همش پاك شد ... يوا:چه خبره به كف دستم نگاه كردم و گفتم دميدفه فهم هي

 هيبعد هم .از شركت معراج زنگ زدن و گفتن اون محاسبات شما درست بوده :گفتم.با تعجب بهم نگاه كردن مايو ن ريام

 .ديهست ،مطابقت كن نجايكه ا يبه اون پرونده  ديارقام دادن گفتن با يسر

 خب كجاست؟.پس باالخره تماس گرفتن:گفت ريما

 كجاست؟ يچ-

 . گهيهمون ارقام د-

 .كف دستم نوشته بودم اما پاك شده :انداختم و گفتم  نييرو پا سرم

 گرفته؟ تونيخانوم صداقت شوخ-

 عنوان چيبه ه:رو بلند كردم و گفتم سرم

 شده  اهيس يعني.ده نوشتم پاك ش يهرچ. دييبفرما:كف دستم رو نشون دادم و گفتم  بعد

 .خنده  ريبلند زد ز ماين

 :به خودش مسلط باشه گفت كرديم يكه سع يو در حال ديدست تو موهاش كش ريام

 ؟ ديسيكاغذ بنو هيرو  ديتونستينم مگه
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 .چه برسه به قلم ،كاغذ . شهيشتر با بارش گم م نجايا)كردم زياشاره به م(كار رو بكنم اما نيخواستم ا-

 :گرفتم و گفتم يبه جانب حق افهيق بعد

قرار نبود من . دادميفقط جواب تلفن ها رو م ديچون طبق خواسته خودتون من با. ديرياز كارم بگ يراديا چيه ديتونينم البته

 .بدم ليكنم و به شما تحو اداشتي يزيچ

 :ت و گفتبعد دوباره به طرف من برگش.كرد  يكرد و پوف ديخنديكه هنوز داشت م ماينگاه به ن هي ريام

 د؟يننوشت دينوشتيم ديرو كه با يچيحتما هم ه......نينكرد دايپ ديكاغذ سف كهيت هيشما از صبح تاحاال  يعني

 .كردم ،اما نه تو كاغذ  اداشتيهمه رو  ديريبگ راديقرار از كارم ا دونستمياتفاقا چون م-

 . ديهمه رو رو دستتون نوشت ديبگ ديخواهيحتما م-

 نيو حتما هم با ا:بود اشاره كرد و ادامه داد  زيكه رو م به مداد چشمم وبعد

 . بايتقر:گذاشتم و گفتم بميچشمم رو برداشتم و تو ج مداد

 ؟ هيچ بايمنظورتون از تقر ديبد حيو توض ديلطف كن شهيم-

 . شديطرف متوجه م نيا ديياياگر ب:فاصله گرفتم و عقب رفتم  زمياز م يكم

 . نهيرو بب كردميرو كه من اشاره م ييسرش رو كج كرد تا بتونه جا يكم ريام.اشاره كردم نيبه زم بعد

 .تو گوشم  زنهيم يكينوشته چنان چشمهاش گرد شد و به اون سمت اومد كه گفتم االن  دنيد با

 !؟؟ هيچ نهايا:زد اديفر بايتقر

 ريچنان زد ز كدفهي.عد به من نگاه كرد و ب نيبه زم يكم.رسوند  ريخودش رو به ام عيبود سر سادهيكه هنوز همونجا وا ماين

 )كنهيه رم معدف هيچته بابا توهم ،( دميخنده كه من ترس

بهش بزنه رفت  يحرف ريكه ام نيدستش رو باال برد و قبل ا ديخنديهم كه آنچنان م ماين.نگاه كرد  مايبه ن نيخشمگ ريام

 .رونيب

 د؟ياختمن رو دست اند:شد و گفت رهيبرگشت و به صورت من خ ريام

 .نه: آب دهنم رو قورت دادم و گفتم. كردميپ مبود كه داشتم ك يبس عصبان از
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 ؟ ديدر آورد هيچ هايباز نيپس ا-

  ستين يباز-

 ؟ ديزاريم يرو چ نيخانوم صداقت ،شما اسم ا-

  فهيانجام وظ-

  ديكن يخط خط نيزم يشماست كه با مداد چشمتون رو فهيوظ نيا:صداش رو بلند تر كرد و گفت يكم ريام

 . گرفتيم مه ايداشت گر.بودم  دهيترس ييخودم رو جم و جور كردم خدا يكم

كنم ،اما به  دايكاغذ پ هيخودكار با  هيكردم  يمن سع.نا مرتبه  نجايتازه من صبح به شما گفتم كه ا..نكردم  يخط خط: گفتم

به  اجيو احت شديتلفن م يشت سر اون خانوم هم هپ. خونديم ها رو مقپشت سر هم ر ياون خانومم ه. دمينرس يا جهينت چيه

 ديكه كردم سرزنش كن يكه من رو به خاطر كار نيا يحاال هم بجا..... سميبنو نيمن هم مجبور شدم رو زم.نوشتن بود 

 ......و نا مرتب نباشه  ختهيبهم ر نجايا ينطوريكه ا ديخودتون رو تنبه كن ي،بهتره منش

 .نهار  يبرا رميحاال هم با اجازتون م:كنار امدم و گفتم  زيپام رو نوشته ها نره ،از پشت م كردميم يكه سع يهم طور بعد

گره  يرو از مشتها نيا.من رو بزنه  يكتك درست حساب هي ومديبدش نم ريفكر كنم ام.رو برداشتم و به طرف در رفتم  فميك

 .دميكردش فهم

 .من لبخندش پررنگ تر شد دنياده بود و با دتكه د واريكه به د دميرو د مايدر و باز كردم ن تا

چه  افهيق نيبا ا:زدم تو سرم و گفتم  يكي.آسانسور خندم گرفت  نهيخودم تو آ افهياز ق.طرف آسانسور رفتم و سوار شدم به

 . كردم و مشغول پاك كردن صورتم شدم يدر آوردم و توف بميدستمال از تو ج هي. كردميهم م ينطق

گوشه  هيبهتر بگم  ايجم و جور شده بو د  يهم كم زيپاك شده بود و م نيه به شركت برگشتم كف زمبعد كه به ك يساعت

 .لبخند اومد گوشه لبم  هي.بود  زيخودكار و دفتر هم رو م هي.كوپه شده بود  زيم

رو  نميآروم آست يليخ.رو باال زدم تا دست و صورتم رو بشورم كه نگاهم افتاد به نوشته ها  نميآست.رفتم  ييسمت دستشو به

 . رونيتلفن امدم ب يبا صدا.صورت شستن شدم  اليخيب. نييپا دميكش

  ستنيولكنمون ن نجاميا
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 .رو زدم باال شروع كردم به انتقال اونها به دفتر مورد نظر  نميآست.كه به تلفن پاسخ دادم نياز ا بعد

به من نگاه كنه رفت طرف اتاق مشترك  نكهيبدون ا ريام.نييپا دميرو كش نميآست يزود.باز شد  ريدر اتاق ام كدفهي

  نيمهندس

 )هم گرفته واسه من  يا افهيحاال چه ق(

از .رو داده بودم باال نصفش پاك شده بود  نميآست عياما چون سر سمينوشته ها رو بنو هيرو باال دادم تا بق نميآست دوباره

 .دادم هيتك ميو به صندل زيحرص خودكار و پرت كردم رو م

  نطوريمن هم هم.تكون داد  يو به احترام سر رونيهم از اتاقش اومد ب ماين

 ) شياز خود راض تيترب يب قيبر عكس اون رف...پسر چه با ادبه  نيا(.

 .نيهم رفت تو همون اتاق مهندس ماين

  زيم نيپشت ا نجايانجا باشم ،نه ا دي،من هم االن با ي ي ي يه

 رش داشتم و دنبال شماره تلفن شركت معراج گشتم ب.دفتر تلفن  هيافتاد به  چشمم

 .رو نداشتم  يسرحد نيا دنيها من اصال چشم د ميخودمون.....چقدر بد خطه يسرحد ني،ا يوا

و تو دفتر  رميتونستم اون ارقام رو از اون شركت بگ يجور هيكردم و بالخره  دايكردن دفتر شماره رو پ نييهزار باال و پا با

 . سميبنو

 زدنين هام زنگ نمتلف نيا.... دميترسياما از خشم اژدها م كردميم يباز GAIMEو  وتريتو كامپ رفتميم خواستيدلم م انقدر

 . سر كردم  يجور هيخالصه تا آخر وقت . ومدنيهمشون با هم به صدا در م هوي، زدنيزنگ نم

 اليخ يزه يول.نشسته باشه  زشيشت مپ يبار آرزو كردم سرحد نياول يبرا دميجلو در شركت رس يروز دوم وقت يبرا

 .باطل 

وگرنه  كشوندمشياز اول هم من همش دنبال خودم م.نداره يو حال خوش ضيمر گفتيم. ومديدوروز هم ن نيا نيريش نيا

 .اون اصال اهل دانشگاه نبود 

 انيپا ياون هم برا.باشم  نجايروز در هفته ا 4قرار  يناسالمت.اصال قرار هم هست نباشم . ستمين گهيجون خودم فردا من د به
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حاال . دهيجواب سالمم هم به زور م.بودم بد جور رفته رو اعصابم يروز كه منش 2 نيا ييخدا.بد اخالق  يآقا نيا يكار نه منش

 .كردم  زيهم كه تم زيم. دميمانجام  قيخوبه همه كارام و دق

 . رونيباز اتاق با هم اومدن  مايو ن ريكه ام زدميداشتم غر م همونطور

 سالم -

پسر خوب و  نيكرد چقدر ا ياون هم احوالپرس يجا ماين نياما ا.زورش اومد جواب هم بده  شهيكه مثل هم ريام

 ... وايالبته با ش..انشاءاهللا خوشبخت بشه .باادبه

 ..... دميآه كش هيباز . نيهم رفتن تو اتاق مهندس با

از اونها جلوتر اومد و بعد از  يكيسالم كردم .متشخص بودن ،وارد شدن هم  يليگذشته بود كه چنتا مرد كه خ يساعت كي هي

 ؟ يبا ك: دميپرس جهايمن هم مثل گ.كه سالمم رو پاسخ داد گفت كه قرار مالقات دارن  نيا

 شركت  نيا تيريبا مد -

مالقاتها بود  نيا صوصكه مخ يبه هر صورت گفتم كه منتظر اونها بودن و به اتاق.نزده  يحرف ريشدم چرا ام متعجب

 رفتم  نيدر رو بستم و به طرف اتاق مهندس.كردم  شونييراهنما

رو كه منتظر شون  يمهندس رادمنش ،اون افراد ديببخش:سرم رو داخل كردم و گفتم.به در زدم و در رو باز كردم  ي ضربه

 .آوردن  في،تشر ديبود

 كدوم افراد؟:ديتر از من پرس جيهم گ ريام

 .آوردن و با شما قرار مالقات دارن فيتشر.....از شركت گفتن

 امروز؟:ديكرد و از من پرس هينگاه به بق هي ريام

 گفتن  نطوريا-

 .و در رو بست رونيكرد و اومد ب يجمع معذرت خواه از

 .قدم رفتم عقب هينا خودآگاه .زديدرونم موج م يحس هي.بود  ستادهيبه من نا كينزد نقدريبه حال ا تا

 حاال كجا هستن؟:م گفتوآر ريام



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         مهرنوش كاربر انجمن      –تمناي وجودم 

w W w . 9 8 i A . C o m  83

 .فقط با انگشت دستم به اتاق اشاره كردم .اومد يچرا صدام در نم دونمينم

 ؟ ديشما مطمئن: ديبه در اتاق كرد و دوباره پرس ينگاه ريام

 نه ؟ ايانجا هستن  نكهيا-

 .كه گفتن امروز قرار مالقات دارن نياز ا...نه -

 بله مطمعنم -

  رونيهم اومد ب مايندر باز شد و . نييرو انداخت پا سرش

 چه خبره ؟ ريام:ماين

اون هم .نزده  يمالقات حرف نيدر مورد ا يخانوم سرحد نيدونم چرا ا ينم:سرش رو تكون داد و گفت يبا كالفگ ريام

 ! يمهم نيمالقات به ا

د شركت ه نگفته بوعاون دف ادتي. رهيم ادشي يزيكه چ ستيه اولش نعدف نيا:هاش رو كرد تو هم وگفت  اخم ماين

 .نرفتنمون،چقدر گرون برامون تموم شد  نيهم ادتهي.دعوتمون كردن  هيافتتاح يتماس گرفتن و برا....

 :و گفت نييدادو سرش رو انداخت پا هيتك واريدستش به د هي ريام

 . دنيبه هركس وقت مالقات نم نهايا.بودم  تيموقع نيچقدر منتظر ا يدونيم

 تو؟ يريو نم يكنيمعطل م نقدريپس چرا ا-

 .سر و وضع نيبا ا:و با اشاره به لباسش گفت ستاديصاف ا ريام

چسبون كه عظالتش رو به  بايتقر يشرت مشك يت هيبود با  دهيپوش داياز اون مدل جد نيشلوار ج هي.نگاه بهش انداختم هي

 .گذشته بود شيبه نما يخوب

 .هيبه نظر من كه عال:گفتم دايبد ديند نيهم مثل ا من

 يرسم ستيكه انقدر هم مهم ن نهيمنظورم ا:گفتم عيسر.تازه متوجه حرفام شدم.طرف من  دنيهردوشون چرخه عدف هي

 . ديمعطلشون نكن اديپس بهتره ز ديت بودصفر نيكه اونها منتظر شما هستن و شما هم منتظر ا نهيمهم ا. ديباش

 ؟ يساديكه انجا وا يدختر به تو چه ؟اصال مگه تو خودت كار ندار آخه
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 ييايتو هم م:گفت مايرو به ن ريام

 نه اگه الزم شد خبرم كن -

خودم و مشغول نوشتن  يمثل لبو سرخ شدم و رفتم سرجام نشستم و الك ريبودم با نگاه ام سادهيهم كه هنوز همونجا وا من

 . كردم

اما باز هم مثل . نييپا ختير يكرد و باز دل من هر يلحظه نگاهمون با هم تالق هيداخل اتاق بشه  خواستيم ريكه ام يا لحظه

 .نگاه ساده بود  هيفقط  ريهر دفه نگاه ام

 .شورش رو در آورده  گهيد يخانوم سرحد نيا:نشست و گفت زيم كينزد هاياز صندل يكي يرو ماين

 ؟ ديبا من بود: خودم امدم و گفتم  به

 . اندازهيرو از قلم م يزيچ نينچنيكه ا ستيه اولش نعدف نيا گميرو م يخانوم سرحد:داد و گفت هيتك شيبه صندل ماين

بود  يبرج مسكون هي يكه هنوز سفارششون كه طراح نيشركتها زنگ زده بود و از ا نياز ا يكياومد صبح اول وقت  ادمي تازه

 :نشون دادم و گفتم مايمورد رو روش نوشته بودم به ن نيرو كه ا يكاغذ.كرده بود  تي،شكا دهيبه دستشون نرس

به  ايبه شما نشون بدم  ديو با ني،حاال ا دهيبرج هنوز به دستشون نرس يشركت هم زنگ زد گفت ،نقشه ها نيا يراست

 .مهندس راد منش 

 ه؟يچ نيا:صاف نشست و كاغذ رو از دستم گرفت و گفت يصندل يرو ماين

 .....عرض كردم كه صبح-

 ! ميدونستينم يزيرابطه چ نياصال ما در ا: حرفام اومد و گفت ونيم

 !گذشته  ميكه بهتون داد يبود گفت از زمان مهلت يشاك يليشركت خ نياما ا! ديدونستينم-

  ميقرارداد بسته بود گهيماه د 3 ينقشه برا نيما در مورد ا.تو نوبت باشه  ديهنوز با نيممكنه ا ريغ:جاش بلند شد و گفت از

 باشه  انيمهندس رادمنش در جر ديشا-

 .ندونم  يزيمورد چ نيمحال كه در ا. رميگيقرار م انيباشه من هم در جر يچ هر

 ه؟يدست ك ديكه قرارداد دار يشركتها يپرونده ها-
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 . هيدست خانوم سرحد زهايچ نجوريمعموال ا-

 !نگذاشته باشه  انيشما رو در جر يخانوم سرحد شهيم يعني:دادم و گفتم  هيتك ميصندل به

 گهيد ريصورت ام نينباشه چون در ا نطوريكه ا دوارميام:قرار دادو گفت زميم يبه طرفم برگشت و دوتا دستش رو رو ماين

 نكرد  يو به حرفام توجه گرفتيم ديبا شيوقت پ يليكه خ يزيهمون چ. رهيخانوم بگ نيدر مورد ا يحساب ميتصم هي ديبا

 ) قهياه اه اه ،چه بد سل.... اديخوشش م يسرحد نياز ا ريام يعني(

 نكرد  يتون توجهبه حرف يچ يبرا: گفتم

هم  يخانوم سرحد نيا. مينكن دايرو پ نانيمورد اطم يكه ممكن بود كس نيبخاطر ا:گذشت و گفت  زيم يكاغذ رو رو ماين

 شيماه پ 5اما .دانشگاه بود  يها از بچه يكي يبود كه اون هم از آشناها گهيخانوم د هيقبال .كرد  يمهندس وحدت معرف

سر به  ياديز يخانوم سرحد نيبود اما متاسفانه ا قيدق يليخ يقبل وماون خان.شركت  ادينتونست ب گهيازدواج كرد و د

باور  خواديهنوز هم نم...ما لطمه بخوره  يبه كارها ينطوريا كرديموضوع شد اما فكر نم نيمتوجه ا رياز اول هم ام.هواست 

 . خورهيكار نم نيخانوم به درد ا نيكنه كه ا

 .رنيدرست و قاطع بگ ميتصم هيمورد  نيدر ا نيدخوب شما چرا اصرار نكر-

كار سرمون  نقدريدر ضمن ا.كنم شنهاديپ شونيا يدر نظر ندارم كه بجا نكاريا يمورد اعتماد رو برا يكه كس نيبخاطر ا-

 .مينبود يبه فكر عوض كردن منش گهيكه د ختهير

رو بخواد ،من  يتا عذر خانوم سرحد ديكن يهندس رو راضم دياگه قول بد.....دارم  شنهاديپ هيمن .كم فكر كردم و گفتم  هي

 كنم  دايمورد اعتماد پ يمنش هي دميهم قول م

 . نميرو بب يسرحد نيخبر نداشت چشم نداشتم ا.چه دلسوز شده  نيا گفتيخودش م شيحتما پ.ذره نگاهم كرد  هي

 ؟ ينكردن چ دايو اگه پ: ماين

كار كنه اما در مورد  نجاياز خودش مطمئنم كه دوست داره ا يعني. تونه كار كنه ب ستمياما مطمئن ن.كردم  دايپ قتيدر حق-

 اجازه بدن كار كنه؟ ستميخانوادش مطمئن ن

 ست؟ه يحاال ك-
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 . وايش:....ذره نگاهش كردم و گفتم  هي

 . ديتو چشمهاش درخش يبرق هي

 .چشمهات لوت دادن.... يآ يآ يآ يآ

 باشه  ريبخاطر ام....... ديكنيفكر م....بشن  نجايخانواده اش مانع كار كردن اون در ا ديكنيچرا فكر م:ديلحظه بعد پرس هي اما

 .اون هم فقط بخاطر مهندس .كردنيموافقت م نجايكار كنه خانواده اش فقط با ا واياتفاقا مطمئنم اگه قرار بود ش.....نه اصال-

 .كردم  يخراب كار نكهي،مثل ا يوا

 .درستش كنم  ديبا.ته بود چشم دوختم ش كه حاال گرفه اچهر به

 نيبه من گفته ا وايش.هست  يخاص تيميصم هي وايمهندس رادمنش و ش نيكه ب ديبرد يموضوع پ نيحتما تا به حال به ا-

قرار بود كار كنه خانواده اش  واياگه ش گميم نيهم يبرا.دوننيرو مثل خواهر ،برادر م گريكه انها همد نهيبخاطر ا تيميصم

 . كردنيموافقت م نجايبا افقط 

 .كه خوب امدم ،آخه ،بچه اخمهاش باز شد ني،مثل ا نه

 گهيحاال د. ننيبب تونستنيم شتريرو ب گريصورت اونها همد نيكار كنه چون در ا نجايا وايكه حتما ش كردميم يكار ديبا

 عالقه داره  وايهم به ش مايمطمئن بودم ن

 باشه؟ تونهيم يكار كردن چ يمخالفت خانواده اش برا ليپس دل:ماين

 .وجود نداره  وايكار كردن ش يبرا يليثروتمنده،و در اصل دل يليخ وايخوب پدر ش-

 ثروتمنده  يليپدرش خ..... دونمياره ،م:نشست و گفت يصندل يرو ماين

 .شدينماما  زدميباهاش حرف م يدوست داشتم به راحت يليخ.!مثل حسرت يزيچ هي.گفت يجور هيجمله آخرش رو  نيا

 د؟يكنيشما كمكم م:زدم و گفتم لبخند

 در چه مورد؟:رو بلند كرد و گفت سرش

 . گهيمشغول بشه د نجايا وايش ديكمك كن نكهيا-

 .باره بكنم  نيدر ا تونمينم يمن كار!از من ساختس يچه كمك-
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 مشغول بشه  نجايا شونيا دياصال موافق.....ديتونيم نياگه بخوا-

 .بهم فهمند  نزد اما با نگاهش يحرف

 .بخواد ي، عذر خانوم سرحد ديكن يمهندس رو راض نيخوب حاال كه موافق:پررنگ تر شد و گفتم  لبخندم

 خانوم بخواد كار كنه وايش دياما شما از كجا مطمئن هست-

 اما نه بخاطر برادرش  خواديم-

 .)يانقدرها كارت خورت كج نباشه كه متوجه حرفم نشده باش دوارميام(

 كار مهندس رادمنش هنوز تموم نشده ؟:اومد و گفت  رونيب نيحدت از اتاق مهندسو مهندس

 نه هنوز  -

 . ميرو پروژه كار كن ديتا با 3فعال خودمون  كنميفكر م:بلند شد و گفت ماين

 رو برداشتم و جواب دادم ميگوش ليموبا يبا صدا.رفت نيهمراه مهندس به اتاق مهندس و

  يافتاد جواب تلفنم رو بد ادتيروز تازه  2بعد از . يزديحاال هم زنگ نم يذاشتيم.خانوم  نيريبه ،چه عجب ش-

 نگو كه اصال حوصله ندارم  يچيمستانه ه-

 دعوات شده  ديدوباره با فر.... هيچ-

 ه دعوام بشه عدف نيدعوام شده كه ا ديبا فر يگمشو من ك-

  خواميمن پوزش م...زوج خوشبخت ... دياخ ببخش-

  اريدر ب يكم مسخره باز.حوصله ندارم  گميم يمست...ا ا ا ا -

 .،خب بنال  هيكه خبر نينه مثل ا -

 .من حامله ام  يمست-

  يآخر خودت و لو داد!يچ-

  يكنيبدتر م ايادا ن گميم..ا ا ا -

 .حاال چند ماهت هست ,مباركه .........خب بابا  ليخ-
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 كردم  يمگه من چند وقته عروس...مرض يا-

 هفته  4.3كه  در ظاهر-

 . كنميقطع م ياريدر ب يمسخره باز يمستانه بخدا اگه بخوا -

  زنميحرف نم گهيد....خب بابا  ليخ-

 كنم  كاريچ يمست-

 .....اونوقت كه تو بغل . يگيو به من م نيا-

  كنمايمستانه قطع م:زد  داد

 تو  يهست يقاط نقدريخب حاال چرا ا:و گفتم  دميخند

-............ 

  يياونجا نيريش الو-

 كجا باشم  يخواستيپس م گهياره د-

  يحامله ا يجد يحاال جد-

 هم دارم  يمگه شوخ-

  شميمن دارم خاله م يعني يوا-

 خاله  يشيم دييزا يمعلوم كه نه ،هروقت هست-

 بچه دماغوت  نيبرو گمشو با ا-

  يدلقك يليمستانه خ:خنده  ريز زد

  ميچاكر-

  ومدميترم هم م نيا خواستيدلم م يليمستانه خ-

  ياين يخوايمگه م-

خودت خوبه هم  يهم برا. يخونه باش ديبا گهيم دايبد ديند نيهم كه مثل ا ديفر نيا ستيحالم كه اصال خوش ن. گهيآره د-
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 برا بچه 

  يواحد رو بنداز نيا يخوايحاال م....رو كه راست گفته  نيا-

  ميم باهم باشتر نيقسمت نبود ا....دانشگاه  رمياره فردا م-

 تو هم كه از خدات بود -

 زود بود  يليهنوز خ.حامله بشم  يزود نيبه ا خواستميمن نم....نه مستانه -

 ل بود شوهرت ه نياز بس ا -

  ديخند

  يكنيرو چكار م نجايا يراست... يخجالت نكش وقت هي، ايح يب يآ-

  گميانجا به مهندس رادمنش م اميم-

  شهيروت م-

 !كردم وا مگه خالف-

 هيخال يليجات خ.شد  فيح يليخ يول-

 .دست رو دلم نزار كه خونه  گهيتو د-

 همه هوات رو دارن  ينطوريتازه ا.... يشديحامله م ديغصه نخور ، آخرش كه با-

 بزنم اهيو س فيددست به س زارهينم دينشده فر يچيهنوز ه.يخوب اومد نويا-

 برم  ديبا زنميبعدا باهات حرف م نيريش:گفتم  نيريباز شد به ش همانانياتاق م رد

 فعال.....باشه -

 بود ،رو لبش بود  تشيلبخند كه نشونه رضا هي. رونيهمراه مهمانها اومد ب ريام

 )ديخنديم شهيهم شهيچه خوشگلتر م خندهيم يوقت دونستياگه م(

 ...رو بگه  چرت وپرت ها نيداره دختر ا يچه معن....مستانه حواست به كار خودت باشه ... يآ يآ

 يو دوباره الك نييزود سرم رو انداختم پا. داد و به طرف من برگشت  رونيب ينفس بلند هي ريكه مهمانها رفتن ام يوقت
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 يآقا:رو باز كرده بود كه بره تو گفتم نيدر اتاق مهندس.اون شركت  تينگاهم افتاد به نوشته شكا.مشغول نوشتن شدم 

 مهندس 

 بله -

 سمربوط به شما نيا-

 مهمه  يليخ-

  گفتمياگه مهم نبود كه نم-

  رونياومد ب مايهمون موقع ن.طرفم و برگه رو از دستم گرفت  امد

 شد  يچ ريام-

 .....حل شد  يچيه-

 ؟يچ يعني نيا:به من گفت رو

  ديبد حيو علت بد قولتون رو براشون توض ديبه انها زنگ بزن ديشما با يعني نيا-

 !!!؟يبد قول-

 .به من چه يعني.انداختم باال ام رو  شونه

  يخانوم سرحد يهاياز كارخراب گهيد يكيهم  نيا:و گفت ريامد طرف ام ماين

 حتما اشتباه شده :متعجب گفت ريام

 بودن يعصبان يليخ.....فكر نكنم : گفتم

  يبزن يزنگ هيبهتره : ماين

 ميكن يقشمون رو عملموقع است كه ن نياالن بهتر:گفتم  مايمن هم به ن.رفت به اتاقش  ريام

 نقشه ؟:متعجب گفت ماين

 .مشغول بشه  نجايا وايش ديموقع است كه تالش كن ني،االن بهتر گهيآره د-

 بزنم  يحرف ريبه ام شونيدر مورد ا تونميمن كه نم-
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  ديبزن يحرف ياالن در مورد خانوم سرحد هيشما فقط كاف-

 . ريو رفت به طرف اتاق ام ديخند

 )با بچه مردم  يچه كرد نيبب.... يبسوزه پدرت عاشق يآ.جلو من  اديب لمينكرد ف(

  يجان خوب وايالو،سالم ش-

  يمن خوبم تو چطور يسالم مستانه جان مرس-

 ديبرو برگرد با يبدارم كه  يكار هيفقط  زنمياالن دارم از شركت زنگ م.حرف بزنم  اديز تونميمن نم نيبب. يخوبم مرس-

  يقبول كن

  يپس چرا زنگ زد نطورهياگه ا-

 به نفعت خانوم -

 زود بگو  نطورهيخوب اگه ا-

 شدم  ي،منهم موقتا منش ادينم هيشركت چند روز يمنش نيوا،ايش-

  گميرو م دي،شغل جد گميم كيتبر:و گفت ديخند وايش

 خواديم لتيفام نيا نكهيا.كرده  يهم كار خراب يليخ.شوته يليشركت خ يمنش نيا دميامروز فهم وايش.حاال بخند تا بعد -

  دوارميام يعني...ردش كنه بره 

 ،درسته  يمنش يبش يخوايخب حتما هم تو م-

  يمنش يشما قرار بش رينخ-

 ؟يچ-

 يديكه شن نيهم-

  شدمينم يتازه اگر هم دنبال كار بودم مطمئنا منش.من كه دنبال كار نبودم -

  گميدل خودت م يمن برا وايش....دلتم بخواد -

 تو  يگيم يچ-
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  يشيهمكار م ماي،با ن يبش نجايا ياگه منش. شهينم تيبابا چرا حال-

-............. 

 فرصته نيبهتر نيا وايش....... اديصدات نم هيچ-

  تونمياما من نم-

 ستيبودن كه بد ن يبابا منش-

 كار كنم  دهيمن بابام اجازه نم. ستين نيموضوع ا-

 . يكمكش كن يخوايم يچند وقت هي. رهيگكارش  ريتو به بابات بگو ام.فكرش رو كردم -

 2روزش هم تاساعت  1روزش از صبح تا شب كالسم  1ترم  نيمن ا.دانشگاه رو چكار كنم .كه بابام قبول كرد  ميريگ-

 دانشگاهم 

بت كنه تا صح ريبا ام مايقراره ن.برم ديمن با نيبب... ميكنيم يكار هيمورد  نيتو اول نظر بابات رو جلب كن ،بعدا در ا نيبب-

  يايرو رد كنن تو بجاش ب هيمنش نيا

 خودش گفت  ماين-

فقط مخ ...برم  ديمن با... يگرديوقت م مهيكار ن هيفقط بگو دنبال ...ها  يند يزد سوت يحرف ريفقط اگر ام نيبب. نيهمچ يه-

 فعالخداحافظ .بابات رو بزن

 .  رونياومد ب مايالخره در اتاق باز شد و نب.دنيچقدر طولش م.بودم  رهيخ ريبه در بسته اتاق ام نطوريهم

 شد  يمهندس چ يآقا-

  كنهيفعال كه گفت روش فكر م-

 .اونوقت  يچ يعني-

  گهيد نيهم يعني:و گفت ستاديا زميم ياومد جلو ماين

 هست ؟ يديام:رو جلو بردم و گفتم  سرم

 .قبع دميخودم رو كش.نگاه به ما كرد  هي. رونيهم اومد ب ريموقع ام همون
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 االن بگم همه برن ناهار ؟ ريام:ماين

 . نيبدون توجه به ما رفت به اتاق مهندس ريام

 )با خودش هم قهر نيا(

 .رفت به همون اتاق  يهم بدون حرف ماين

خوشگل كه  ينيس هي،با  كيسر راه رفتم دو دست فنجان ش روزيآخه د.دم كردن بودم  ييآشپز خونه شركت مشغول چا تو

 .كرده بودم  ييچند روز بد جور هوس چا نيآخه ا. دميبسته قند شكسته خر هياعال و  ييبسته چا هيبود ،با  setبا قندونش 

 4 ديمن فقط با. امياما نم تونميم يعني. اميب تونميمن كه فردا نم.گرفته  يميآقا بد اخالقه چه تصم نيبفهمم ا ديبا گهيد امروز

 ،به من چه ؟ ادين خواديم اديب يسرحد نيا خواديحاال م. بكشم يارگيروز در هفته ب

 .گذشته بودم  ينيكه به اندازه تو س يتو فنجانها ختميها رو ر ييچا

 )حرف نداره قميسل ييخدا(

, كرده بودم رشيآخه دوباره ش.تموم نشده كه در اتاق بسته اس  ريبا ام مايمعلومه هنوز حرف ن. رونيبه دست امدم ب ينيس

 .حرف بزنه  ريبره با ام

 .ذوق كرده بودن  يكل.بردم  هيبق يها رو برا ييچا اول

تا ضربه با پام به در زدم و در و باز  2.  اوردياما دلم طاقت ن.....نه  ايبرم تو  دونمينم.بود نگاه كردم  ينيكه تو س ييتا چا 3 به

 .بود  يدنيد افشونيق.كردم 

 .ها  گنيخوب به خانوم صداقت م يشمن ريام.... نيهست يك گهيبابا شما د:بلند شد و گفت ماين

 .شد  يزيچ پينشست و مشغول تا زشيرفت پشت م ريام. زيرو از دستم گرفت و گذاشت رو م ييچا ينيهم اومد س بعد

 ) شميابدارچ يراست ينكنه فكر كرده من راست.ندادن اديادب  نيبه ا(

 .نگاهم رفت طرفش  ديكش شيياز چا مايكه ن يهورت با

 .چه خوش طعم...به به : ماين

 .شد  يچ: دمياشاره پرس با
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 .حله يعنيسرش رو تكون داد  آروم

گفتم  ريرو به ام. كنهيموقع كار م يوقتها ب يدهن من بعض نيچرا ا دونمينم.برداشتم  زيرو از رو م مييلبخند زدم و چا هي

 انجا  ارميرو ب تونيچا

  خورمينم:سرش رو باال كنه گفت نكهيا بدون

 تا من باشم طرفم رو بشناسم حرف بزنم .... يخوريمجهنم كه ن به

و مشغول  نشستم زميپشت م.آشپز خونه  رنيو رستگار فنجان به دست م ييكويخانوم ن دميكه د رونيو بستم و امدم ب در

 .شدم  مييخوردن چا

 .ها هم بعد از تشكر دوباره رفتن به كارشون برسن خانوم

 شد؟ يخره چباال:گفتم. رونياومد ب مايبعد ن يكم

  كنهيرو نم نكاريا,نكنه  دايرو پ يكه كس يالبته تا وقت.رو بخواد  يقرار شد عذر خانوم سرحد-

 .گميم شونيبه ا وايمن امروز در مورد ش-

 ...خانوم  واي،ش ديحاال شما مطمئن-

 . رهيروزها رو دانشگاه م يعضاون ب.كار كنه  تونهيهمه روزها رو نم وايفقط ش....از اون مطمعنم :حرفش امدم و گفتم  ونيم

 .قبول نكنه  ريممكنه ام ياونطور-

  كردميتمومش م دياومده بودم با نجايكه تا ا حاال

 ، بجاش كار كنم ،البته اگر مهندس قبول كنه  اديب تونهينم وايكه ش يروزها تونميراستش من م-

 .......اون با من :گفت  ماين

 .كار داشتن  ريبا ام.رو برداشتم  يگوش.موند همين مايبه صدا در اومد و حرف ن تلفن

 مايبود كه ن رهيدستم به دستگ.رفتم  رياز جام بلند شدم به طرف اتاق ام.آقا  نيا يروز من شده بودم پادو 3 نيا يعني

 ....خانوم صداقت :گفت

 به طرفش  برگشتم
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 ممنون : گفت

 خوشحالم كه احساسم بهم دروغ نگفت:زدم و گفتم لبخند

باز شدن در همانا و .بدست پشت در هستش  ينيس رياما متوجه نشدم كه ام.دادم و در رو باز كردم  نييدر رو پا رهيدستگ

 .فنجانها هم همان ينيواژگون شدن س

 . ديپشت در هست دونستميمهندس،نم ديببخش:كه افتاده گفتم ياز اتفاق شرمنده

 : كه آب داده بودم نگاه كردم و گفتم يختم و به دست گلاندا نييسرم رو پا.بود كه نگو  ياش انقدر عصبان چهره

 .بودم بگم تلفن با شما كار داره  اومده

و من رو صدا  دياتاق رو باز كن نيدر ا شهيكه به من م يهر تلفن يكه برا ستيخانوم صداقت الزم ن:رفت باال ريام يصدا هعدفي

 .ديكن

رو بر  ي،من از اتاقم گوش ديدگمه رو فشار بد نيا هيفقط كاف:گفت ينآرومتر اما هنوز عصبا يرفت به طرف تلفن و كم بعد

  دارميم

 .رو گذاشت يخودش دگمه قرمز رو فشار داد و گوش بعد

 . كردميبرخورد كرده بود احساس حقارت م نيكه چن نياز ا.رو نداشتم  يبرخورد نياصال انتظار همچ من

 .ه فنجانها چشم دوخته بودم شكست يبودم و به خورده ها ستادهيدر ا يجلو هنوز

  ديزل بزن نهايبه ا نجايتا شب هم نيخوايم ايبرم داخل  ديدياجازه م:و گفت ستاديدر ا يامد جلو ريام

 تو چته؟ ريام:معترض گفت ماين

 ............. نكهياما مثل ا. ستين زميمن چ-

 .من رد شد و در رو محكم بست ياز جلو عيحرفش رو كامل كنه ،سر نكهيو بدون ا ديرو تو موهاش كش دستش

 .بسته شدن در چشمهام بسته شد از

 دنشميفكر كرده محتاج د. رميدفترش نم گهيهم د رميبم.حاال خوبه من خودم پول فنجونها رو دادم.چه مرگشه ستيمعلوم ن(

( 
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 .كنهيكار ها رو م نيا هيعصبان ياز دست خانوم سرحد. ديريشما به دل نگ: ماين

 .... كنهيم يرو سر من خال شيچرا دق دل هياز اون عصبان:گفتم ستميكه نشون بدم ناراحت ن يدم و طوررو صاف كر گلوم

 .و رفت به اتاق كارش  رونينفس داد ب هياون هم .هم رفتم سر جام نشستم  بعد

به آشپزخانه و با  رفت.كه سرم رو بلند كنم خودم رو مشغول نشون دادم نيبدون ا. رونياز اتاقش اومد ب ريبعد ام يا لحضه

 و مشغول جمع كردن خورده شكسته ها شد  رونيجارو و خاك انداز اومد ب هي

 .موندمينم نجايهم ا قهيدق كينبود كه  رياگه كارم گ.انگار از آدم طلبكاره  پرو

 يبرگه ا. رونيبود امد ب ليهم كه دستش پر از ورق و وسا ماين.رونيآوردن ب فيبود كه آقا از اتاقشون تشر 5حدود  ساعت

شدم و در همون حال  لميكردن وسا عكه اخمهام تو هم بود مشغول جم يگذاشتم و در حال زيم يامروز رو رو يهات اشدادي

 .ندارم  يكار نجايفردا ا ندر ضمن م..خدمت شما مهندس  نيا:گفتم ريرو به ام

 !؟ نياينم گهيد يعني:گفت ماين

كار  ياون هم فقط برا.باشم  نجايروز ا 4 دينرفته كه من فقط با ادتوني. هگياما هفته د اميم:طرفش و گفتم  برگشتم

 .دانشگاهم

 مشغول كارم شدم  دوباره

 اديفردا م يخانوم سرحد نيا ريام:ماين

 .ديمنظورم فهم.اشاره كردم  مايبه ن.شونه هاش رو به عالمت ندونستن باال انداخت.نگاهش كردم  يچشم ريز

 ؟ يرد كن ينوم سرحدخا نيا يخوايم يك ريام-

 كردم  دايخوب پ يمنش هيهروقت -

 .خوب و نمونه اس  يليخ يسرحد نيكه ا نيحاال نه ا...اوهو

 هيكه به دنبال  شناسمينفر مطمئن م هيمن :گفتم وايبودم اما بخاطر ش ريدلگ رياز ام يليكه خ نينگاه به من انداخت با ا هي ماين

  گردهيوقت م مهيكار ن

 كه تمام وقت كار كنه  خواميرو م يمن كس. خورهيبه درد من نم:گفت داشتيبرم زيرو از رو م اداشتيكه  يدر حال ريام
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  گرفتمينبود كه حالت رو م واياگه بخاطر ش بخدا

  ديكن داينفر تمام وقت پ هيتا شما  اديب تونهيم وايفعال ش:گفتم

 وا؟يش:رو بلند كرد و گفت سرش

 .وقته  مهيكار ن هيدنبال .... وايبله ش-

 به من نگفته بود  يزيچ-

 ؟ ديگرديم يشما دنبال منش دونهيمگه م-

 اشاره كردم مايبا ابرو به ن.شد  رهيتو دستش خ اداشتي به

 .هم هست نانيمورد اطم.خوبه  يليكه خ نيا ريام-

  اديبه كار ما نم. گردهيوقت م مهياما اون به دنبال كار ن-

 باشم  يوقت منش مهير نبه طو يمدت هيتا  تونميمن م:گفتم

  وايفقط بخاطر ش:اخمهام رو تو هم كردم و گفتم.نگاه به من كرد  هي ريام

 كار بر اومده نيخانوم صداقت ،خوب از پس ا يمگه تو خودت نگفت.شد  يعال يليكه خ نيخوب ا: ماين

 زدم  يحرف هيحاال من :رفت و گفت مايره به نغچشم  هي ريام

 بشر آخرش ها  نيا يعني....روتو برم بابا

 . ميندار يا گهيدر حال حاضر راه د كنميمن كه فكر م: ماين

 فكرهام رو بكنم  ديبا:گفت رفتيهمون طور كه به طرف در م ريام

 .رو برداشتم و رفتم به طرف در  فميك. ميلبخند زد هيبه هم  مايو ن من

 نيبه ا كردياون رفتار رو با من م ريام يجا يم هر كسمطمئن.  كردميامروز فكر م يايبودم و به قضا دهيتختم دراز كش رو

 چرا؟.نكردم  يكار چيه رياما در جواب حركت ام. گذشتميازش نم يراحت

 .تحفه ,بود افهيخوش ق يليبودم خ دهيكه د ينسبت به پسرها ييخدا يول.صورتش اومد جلو چشمم .رو بستم  چشمهام

 محو شد هم  ريام ريتصو لميبصدا در امدن زنگ موبا با
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 جان  وايجانم ش-

  يسالم خوب-

 يسالم ،من خوبم مرس-

 . نجاستيا ريمستانه االن ام-

 .قلبم تند زد رياسم ام دنيشن با

 .شركت  اميازم خواست فردا ب-

 .شد  يراض يبابات چه جور.شد  يعال.. وايش يگيراست م-

 .قبول كرد  يحرف چيبدون ه. كنهيحساب م يليخ ريبابام رو ام-

 خوبه  يليخ نيا-

  يفردا هست يراست-

 باشم  ستينه قرار ن-

 2فقط  ينطوريا. اميرو كه شب هستم روز ب يبا استادم صحبت كنم اگه بشه اون كالس خواميم.برم دانشگاه  دياما من فردا با-

 .يتو باش ومدمين 9اگه من تا ساعت  ييايتو فردا ب شهيم. 2اون هم تا ساعت  رميروز كالس م

  اميباشه من فردا م..........آخه -

  زنهيصدام م ريام.برم  ديمن با.... كنميكارت رو فراموش نم نيا چوقتيمن ه يراست.... يمرس-

 .فكر كنه سر خود پاشدم امدم  خوامينم. اميبگو من م ريباشه فقط تو به ام-

 .گمياما من باز هم بهش م. كنهيفكر رو نم نيمطمئن باش ا-

 رفتم طرفش و بغلش كردم دنشيبا د.انجا بود  وايكه شركت رفتم ش صبح

  يدانشگاه رفت.سالم -

 اره رفتم كارم درست شد .سالم -

 ياومد يبا ك-
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  مايبا ن-

 !؟يبا ك:رو از تعجب گشاد كردم و گفتم  چشمهام

  گهيد مايبا ن-

 ؟ يكنيم يشوخ-

 .هش بود هم همرا مايامدم كه ن ريمن هم با ام.امد ،  ريامروز با ام ماين....نه -

 طلبت  يكي.... طونيش يندازيحاال من رو دست م:زدم رو شونه اش  يكي

  گهيد گهيد. ديخند وايش

 .دانشگاه  يرفت يپس با ك-

 شهيرهميام يراست....خونشون همون طرفاس ريمس نكهيمثل ا. ميرو سوار كرد مايرفتم سر راه ن ريبا ام 7صبح ساعت -

  اميبرم و ب ريبا ام شهيم كه قرار هم،من ه رسونهيرو هم م مايبرگشتنه ن

  ستيبابا ال مذهب شانس كه شانس ن-

  گهيد نميما ا-

 .تا كجا هستن 2 نيحاال ا-

 انجا :اشاره كرد رياتاق ام به

  گهيد زتيبرو پشت م. يساديپس تو چرا وا-

 نزده  يكه حرف ريام

 ؟ ياومد يتو واسه چ يپس فكر كرد خب

 زيو رفت پشت م ديخند

جو زده  يليخ مايبود اما ن شهيمثل هم ريالبته ام. ميكرد يبا هم سالم و احوال پرس. رونياومدن ب مايو ن ريربع بعد ام هي كي

 .شده بود 

 چكار كنه  ياز خوشحال دونستيگرفته بود ،طفلك نم مه اخند
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 رميمن م ستين ياجيبه من احت گهيگفتم خب حاال كه د وايبه ش رو

 .خانوم صداقت بتونه در مورد اون موضوع كمكمون كنه  يكنيفكر نم ريام:گفت ماين

 امروز كار داشته باشن  شونيا ديدر ضمن شا... دونمينم: ريام

  مونمياگه موندنم الزمه م.ندارم  يمن كار مهم-

  ميدار ادي،امروز كار ز ديبمون هينطوريپس اگه ا-

  ستميتنها ن گهيشد من د يعال:ذوق زده گفت وايش

 . ليتعط يدوست و دوست باز.به كار باشه  ديفقط حواستون با نجايا:گفت وايرو به ش يدج يليخ ريام

 .به خودم قول دادم آدم باشم  شبيكه از د فيح يول.. رميبد جور حالت رو بگ خواديدلم م يليخ

 .همون موضوع  يبرا نيتو اتاق مهندس اديهر كس كارش كمتره ب نيتو برو بب ماين:گفت مايرو به ن بعد

 .مهمه  يليبهت بگم كه خ ديرو با يزهايچ هي يكه كار رو شروع كن نيقبل از ا:گفت وايرو به ش ريام.كه رفت  ماين

 :بود اشاره كرد و گفت زيكه رو م ياداشتيبه دفترچه  بعد

فقط تو . دميون م،كه بعدا بهت نش يكنيمالقاتها و قرار داد ها رو تو كامپوتر ثبت م. يسينويم نيتو ا يسيبنو ديكه با يهرچ

 . هاينوشت نيرو زم اي واريرو در و د نمينب. يسينويكامپوتر م نيدفتر و تو ا نيا

 .. يگيم ينطورينوشتم كه ا يزيچ واريدر و د يرو يمن ك:و گفت ديخند وايش

  سهيبنو يزيروش چ كنهيآدم هوس م, دنيسف ياديز وار،يو د نيزم نيكه ،ا نيآخه نه ا-

  ذارهينم نيقولم بزنم ،اما ا ريز خوامياش كه من نمخدا خودت شاهد ب يا

 ينيبيدگمه قرمز رو كه م نيدر ضمن ا-

 و فشار بدم  نيا ديكه اگه با تو كار داشتن ،با ستين نيا يبرا نيآره ،ا-

  گهيحله د نيپس ا.فهم  زيقربون آدم چ-

  دونهيم يهركس گهيو د نيآره بابا ا-

  رهيرو عصابم م يليداره خ گهيد.ار كنما پسر رو ناك نيبزنم ا گهيم طونهيش
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 زر مفت نزن مستانه . كه پشتش به من بود نگاه كردم  ريام كليبه ه بعد

در  نيريمن و ش يكه برا يكردم و محكم فشارش دادم و رفتم به سمت اتاق يخال چارميب فيك يهم فقط حرصم رو رو بعد

 . ادمسيسر جام وا ريام ياما با صدا.نظر گرفته شده بود 

 خانوم صداقت ؟ ديريكجا م-

 به كارهام برسم رميم:به طرفش برگردم گفتم نكهيا بدون

 اونجا  ديريپس چرا م-

 .كجا برم  ديپس با:حرص برگشتم و گفتم با

 اونجا :اشاره كرد و گفت نيانگشت به اتاق مهندس به

 .فعال نه :كه گفت نيرو فشار دادم و رفتم طرف اتاق مهندس دندونهام

 .مهندس  يآقا ديمن رو روشن كن فيتكل شهيم:گفتم ديلرزيم تيكه از عصبان ييصدا با

 .تا صداتون كنم  ديجا منتظر بمون نيا.شما روشنه  فيتكل:خونسرد گفت يليخ

 رفت و در و بست  نيآهسته به طرف اتاق مهندس يليهم خ بعد

  شميم وونهيپسر خاله تو د نيآخرش من از دست ا وايش-

 چرا :ت خنده گف با

 .رفته رو اعصاب من  يچطور نهيبيچشم كورت نم...چرا :رو در آوردم اداش

 . ديخند

 . دميخنديتو بودم م يمن هم جا. يهم بخند ديبا-

 ادامه دادم  زدميام م نهيكه مشتم رو به س يدر حال بعد

 ...كه  ي،اله وفتهيوبه التماس افتادن بجا لنگ بشه  هيكه كارش  ياله. رهيپسره بگ ني،خودش حقم رو از ا خوامياز خدا م فقط

 يزنيغر م رزنهايپ نيمستانه مثل ا گهياه بس كن د-

 . خانوم با شوهرشون وارد شدن نيريجواب آبدار بهش بدم كه در شركت باز شد و ش هي خواستم
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 .بغلش  دميپر

 بچم افتاد  واشتري يآ:نيريش

  گميم كينتون رو تبربابا شد ديآقا فر:گفتم  ديرو به فر.خنده  ريز ميزد

 ممنون مستانه خانوم -

 مهندس هست:گفت نيريش

 .رو كردم  فشيهستش ،همون كه تعر وايش ني،ا يراست....ا بگم خبرش كنه  ويبه ش نيلحظه بش هيآره ،-

 و باهاش كار داره  نجاستيا يخانوم شجا ع يبه مهندس بگ يريم:گفتم  وايرو به ش.با هم دست دادن يميصم يليخ

 .رفت نيتكون داد و به طرف اتاق مهندس يسر اويش

  اديم يبه نظر دختر خوب.چه ملوسه :نيريش

  هيدختر خوب يليآره ،خ-

 من چطوره ؟ يحال جوجو:رو رو شكمش گذاشتم و گفتم  دستم

 باشم  يرنطويهم ندهيماه آ 4تا  ديشا گفتي،دكتر م زنميعق م خورميم ينداره ،هر چ يفياون كه خوبه ،اما من حالم تعر-

 .رفتن ريكرد و با هم به اتاق كار ام يهم با انها احوالپرس نيريش.برگشتم  كرديم ياحوالپرس ديكه با فر ريام يصدا با

 ؟ ديبا كار چطور:گفت وايرو به ش. رونياز فرصت استفاده كرد و اومد ب مايناكس ن.نشستم  زيم كينزد هاياز صندل يكي يرو

 خواديم يادياما خب دقت ز ستيسخت ن اديز:ده بود گفتكه لپش از خجالت سرخ ش وايش

  ديتونيصداقت كه خب از پس كارها برامدن ،مطمئنم شما هم م د،خانومينگران نباش-

  ديها رو گفت كيسرام انيجر:رو به من گفت بعد

 ه؟يچ اني،جر كيسرام:وايش

 ستي،ن يكردن فيآخه تعر: گفتم

  خندميم يكل وفتهيم ادميمن كه هروقت  ديدار ارياخت:ماين

 كرد فيرو تعر انيهم خودش جر بعد
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لحظه تلفن زنگ  هي. داديمن تكون م يسر برا يهم با خنده ه وايش.كه خود من هم خندم گرفته بود  گفتيبامزه م اونقدر

 دنيد كج نشست كه به خودش مسلط باشه و با رهيخنده اش نگ نكهيا يرو برداره ،البته برا يمجبور شد گوش وايخورد و ش

 . رهيخنده من خنده اش نگ

 يكي يكيافتاده بود و با حرص نوشته ها رو  نيرو زم رياونجاش خنده دار بود كه ام:م گفتوآر.هم كه ول كن نبود ماين نيا

  كرديپاك م

امد  يماما خندمون بند ن. مياشاره كرد ساكت باش مايبه من و ن وايكه ش يشد طور شتريخندم ب تيتو اون وضع ريتجسم ام از

 . رهيگيبدتر خنده ات م ينخند يخوايم يوقت.هينطوريهم شهيدر كل هم.

 .رونيباز شد و همشون امدن ب ريشانس من هم همون موقع در اتاق ام از

خنده ام خود به .بود  يجور هيهم  ديو فر نيرياما نگاه ش. ديچرخ يكه معلوم بود بدون اخم و تخم روزگارش نم ريام اخالق

 شد ؟ يچ:گفتم  نيريصدام رو صاف كردم و رو به ش.خود قطع شد 

 :دار بهم انداخت و گفت ينگاه معن هي نيريش.بلند شدم ياز رو صندل. ستاديانداخت و امد كنارم ا ماينگاه به ن هي نيريش

 اون هم با جنس مذكر . ياز ته دل بخند ينطوريبودم ا دهيند چوقتيه

 خانومه  وايش نينامزدش هم هم.ودش نامزد داره خفه بابا ،طرف خ:گفتم دميرو فهم منظورش

  يگيراست م..ا-

  باي،تقر يه-

 ؟ يچ يعني بايتقر-

 قرار نامزد بشن  نكهيا يعني-

 بگم  كيپس واجب شد حتما بهشون تبر-

 ...... دونهيكس نم چيهنوز ه ينزن يحرف وونهيد:و گفتم  دميرو كش دستش

 رو دوست دارن  گريهمد نهايا:اشاره كردم و گفتم مايو ن وايسر به ش با

 . نييهر دو سرشون رو انداختن پا.هم هستن  يچه خجالت.... يآخه ناز:به طرف انها نگاه كرد و گفت نيريش
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 .ارنيچشم طرف رو در ب ستنيهمه كه مثل تو ن:و گفتم دميخند

 . شميالص متو خ يها شگونيخدا رو شكر من از ن:و گفتم  دميدستم و مال.از دستم گرفت شگونين هي

از نظر اخالق هم كه . ديايبه هم م يليخ شييخدا.رادمنش رو واسه خودت تور كن ايتو ب. ديپر يديوح نيمستانه حاال كه ا-

 .رديگيهر دوتون پاچه م. ديمونيمثل هم م

 بدم  نيريش ليتحو يفحش درست و حساب هي،نتونستم  ديتوسط فر نيريصدا كردن ش با

 .ميشديم يپيبود چه اك نجايهم ا نيرياخ كه اگه ش.دلم گرفت  يلي،خرفتن  ديو فر نيريش يوقت

  دياريب فيخانوم صداقت ،شما هم تشر:گفت رينشستم كه ام يصندل رو

 . ميافتاد ما حضور دار ادشونيعجب آقا  چه

 كنه  يهمكار نهاينبود با ا يكس ييتر از مهندس رضا كاريب نكهيمثل ا.رو برداشتم و بعد از انها وارد اتاق شدم  فميك

 .شده بودن رهياون خ يبودن و به كاغذ رو سادهيكه دورش وا ي زيطرف م رفتم

تا شنبه ازشون وقت  روزيد.داشتن تيكه شكا يمربوط به همون شركت.روز تموم بشه  كي يط دينقشه ها با نيا:گفت ريام

 .خواستم 

 هست؟ ينقشه مربوط به چ:انداختم و گفتم  زيم ينگاه به كاغذ رو هي

واحد داره كه باز  4هر طبقه هم .متفاوت باشه  ديطبقه ،نقشه هاش با 2كه البته هر . هيبرج مسكون هي:گفت ييرضا مهندس

 .داره  يمتفاوت يهر واحد نقشه و اندازه ها

 حاال چند طبقه هست؟:شده بودم گفتم جيكه گ من

 طبقه  12: ريام

  ديبد ليتحو روزه نقشه ها رو 3 نيخواياونوقت م!طبقه ؟ 12-

 يبرا 12وقت گرفتم تا ساعت  يچون من فردا با هزار مكافات از شهردار.تا فردا تموم بشه  دينقشها با نيروزه نه ،ا 3-

 .بدم ياون رو به شهردار دييتا

 . ديكنيم يشوخ!فردا -
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 . ندارم  يبچه من با تو شوخ, يعنينگاهم كرد كه  يطور هي

  دياريب يچون دوست ندارم بعدا بهانه ا. دياالن بگ نيماز ه ديكن يهمكار ديتونياگه نم-

 رو باال انداختم وگفتم  ميابرو

 .  تونميمطمئن باشد كه من هم م ديبكن نكاررويا كروزهي ديتونيشما م اگه

 .گذاشتم و برگشتم سر جام  يكنار زيم يرو رو فميرو گفتم و ك نيا

 .جوجه مهندس  نيسرابزنم تو  يزيچ هيبا  خواستياون موقع دلم م يعني

 و گرفت طرف من  ديكش يرو با خودكار رو كاغذ يطرح هي ريام

 .البته اندازه و محاسباتش هم با شما .ديكن ادهينقشه پ يرو خواميكه م يطرح نيا-

 شروع كنم  ديبا يك-

 حاال  نياز هم-

 كجا خانوم صداقت؟:برم كه گفت رونيرفتم تا ب فميرو گرفتم و به طرف ك كاغذ

 بشه  يلبم رو محكم گاز گرفتم تا حرصم خال.سر قبرم  رميم

 كارم رو شروع كنم  رميم-

 .ميكنيكار م نجايهمه ما هم-

 . ديمشغول بش نجايا ديتونيشما م:اشاره كرد و گفت  ينقشه كش زيتا م 4از  زيم كيبه  بعد

 كار كنم؟ يتو همون اتاق قبل تونميچرا نم-

نظارت  يدست از كارم بكشم و برا كباري قهيهر چند دق تونميمن كه نم.ظر كارتون باشم نا ديبا يمن گهگاه نكهيبخاطر ا-

 . امياون نقشه ها به اون اتاق ب

 ييمهندس رضا.يهم دار گهيد يكيتو به اضافه اون نقشه  ماين...ميكار رو شروع كن دياالن با نياز هم:گفت هيهم رو به بق بعد

 . نگيپارك يوه طراحساختمون با شما ، بعال ينما يطراح

  كنهيم يطراح ياون رو ك. مونهيم گهيحساب دو تا نقشه د نيبا ا:گفت ييرضا مهندس
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 .امشب روش كار كنم  كنميم يمن خودم سع: ريام

رو به  نگيپارك يطراح ديكنياز خودشون نشون دادن ،فكر نم شيكه خانوم صداقت دفعه پ يبا مهارت:گفت ييرضا مهندس

 .كنمياون نقشه به شما كمك م يبنده هم به طراح.ميواگذار كن شونيا

خانوم صداقت  نيهم يبرا. برهيم ياديوقت ز نينشده و ا يرينقشه ها هنوز محاسبه و اندازه گ نيا ديدونيهمونطور كه م:ريام

،زحمات همه به  كاره مهينقشه ن هيبخاطر  خوامينم.همه نقشه ها آماده باشن  ديفردا با. هيكنن كاف ينقشه رو طراح هيهمون 

 .هدر بره 

 نشست و مشغول شد ,من ،كه سمت راست بود  زياونطرف تر از م يكه كم يزيهم رفت طرف م بعد

 ...چلقوز نتونه اون نقشه رو تموم كنه  نيكن ا ي،كار كنميخدا جون ،صد تا صلوات نذر م يا

رو نقشه كه  نداختميمنم خودم رو م..انداختينگاه به كارم م هياز همون سر جاش  ريوقتها ام يبعض. ميمشغول شد يهمگ

چند بار هم .خوردم  ياما من همونطور از جام تكون نم. نهيسرم تا بهتر بب يباال اديب شدياون هم مجبور م.معلوم نباشه  يچيه

 . نهيرو بب ارممجبور شد ازم بخواد كه برم كنار تا ك

 ختهير شيشونيرو پ شيپر پشت و مشك ياز موها يدسته ا خم شده بود و زيرو م يكم. زدمشيم ديد يچشم ريز داشتم

 بود ييتماشا.دوست داشتم نگاهش كنم  شتريه انگار بعشده بود و اون رو جذابتر كرده بود هر دف

 .دهنش بسته بود  ينطوريچون ا. خورديم ياما واقعا به همون درد نقاش. يتابلو نقاش هي مثل

 :ه شدم و گفتم دستپاچ.ه سرش رو برگردند طرفم عدف هي

  دينيكارم رو بب نيايب شهيم...  زهيچ

 . نميبيبعدا م:بخوره گفت يكه تكون نيا بدون

 .به خودم فحش دادم و مشغول كارم شدم و تا وقت نهار سرم رو هم بلند نكردم گهيه دعدف نيا

 يبر خوادين امروز نهار اوردم نممستانه م:و گفت شمياومد پ وايكه ش رونيبرم ب كردميرو جمع م لميناهارداشتم وسا موقع

 رونيب

 ؟ يپس من چ:و گفت  ساديوا وايامد كنار ش ريام
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 نفرغذا گذشته  4ماما ن به اندازه .به اندازه تو هم هست -

 ه؟يو نفر چهارم ك: گفتم

حاال هم .گذاشتن هم غذا  شونيا يكه برا نهيبا هم هستن ا شهيهم مايو آقا ن ريام دونهيمامان م:چشم غره بهم رفت و گفت هي

 . يتو آشپز خونه بهم كمك كن ييايبهتره ب

اورده بود  وايرو كه ش ييبشقابها. ميناهار تو شركت مونده بود يتنها ما چهار نفر برا.لبخند بلند شدم و همراهش رفتم  هي با

 ي زياونها رو گذاشتم رو م.بود ديبا سف يا روزهيف يهمونجا كه مبلمانش اب.با قاشق و چنگال بردم به اتاق جلسات و مهمانها

 و آورد  ديكش سيد هيبعد هم رفت غذا رو تو .اومد تو وانيپارچ آب و چنتا ل هي باهم  وايش.كه وسط مبلها بود 

 گفتم خوب حاال برو صداشون كن  وايش به

 در ظاهر شد  يجلو ريبره ،ام وايكه ش نياز ا قبل

 .خاله من خوردن داره  يپلو ها ايتو كه لوب ايب. ماين اديم ييچه بو نيبب...به به به : ريام

 اصرار كرد بمونم  ي،ول رونيب رميگفتم كه غذا م ريخانوم من به ام وايش:امد داخل و گفت ريهمراه ام ماين

 خودت، تو هم چقدر بدت امد  جون

 . كنميخواهش م دييشما هم غذاگذاشته،بفرما يمامان برا, مايآقا ن كنميخواهش م: وايش

 . اديناخنك به غذا نزنه كه اصال خوشم نم يكس شورميدستهام رو م رميتا من م:گفت ريام

 .به غذا بودم  كتريمن از همه نزد نكهينگاهش به من بود و هم ا گفتيرو م نيا يمنظورش به من بود چون وقت حتما

  ونهيعادت آقا نيمعموال ا:گفتم منم

 .عادتها ندارم نيخدا رو شكر من از ا: ريام

 .گرسنه بودم حال نداشتم تو دلم فحشش بدم  يليچون خ. رونينفسم رو با صدا دادم ب. رونيهم رفت ب دبع

 .ارنيب فيشدم و منتظر نشستم آقا تشر اليخ يب

 خب بسم اهللا :و گفت ديدستهاش رو به هم مال.كه امد زدنيم ديرو د گريهمد يچشم ريداشتن ز وايو ش ماين

رو به سمت  ريكفگ وايش. وايرو داد دست ش ري،بعد كفگ ماين يو بعد برا ديخودش كش يول برارو برداشت و ا ريهم كفگ بعد
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 بكش مستانه جان :من گرفت و گفت

 همه هست يبرا يبه اندازه كاف..آخر  ياول باشه ك يفرق نداره ك.اول تو بكش :گفتم

زن  يليرو گفته حتما خ نيكه ا ي،اما احتماال كسگفتن خانومها مقدمترن :سرش رو باال آورد و گفت ريام.خورد به هدف  رميت

 .بوده  ليذل

 .زود خودش رو جمع و جور كرد و مشغول خوردن شد  ماياما ن.خنده  ريزد ز مايهمراه با ن بعد

 . هيكاف نيهم:دوم رو رد كردم و گفتم ريكفگ. ديغذا برام كش ريكفگ هي وايش

 اشتهاتون كور شد:پوزخند زد و گفت هي ريام

 . مينيرو بب گريهمد ميمن و اون چرا چشم نداشت ونمدينم

 .خورميغذا م نقدريمن هم.اشتهام كور بشه  ديبا يچ يبرا:گفتم

 . يهات بردار يشوخ نيدست از ا شهيم ريام:وايش

 . كنميم يبا همه شوخ. نهيمن اخالقم ا يشناسيتو كه من رو م-

 اما ممكنه مستانه ناراحت بشه  دونميم:وايش

 .خودم  شميام اما خارج از اون م يموقع كار جد...اره ناراحت بشهند يليدل-

كه  ستيخوشمزه ن يغذا نيا فيح. يحاال هم بهتره غذا ت رو بخور.جون من اصال ناراحت نشدم  وايش:گفتم وايبه ش رو

 .وفتهيكنه و از دهن ب خي يخوديب يبخاطر حرفها

 .هم بااعصاب داغون مشغول خوردن شدم بعد

 .نفس راحت از دست تو بكشن هي،بلكه همه  يريتو زن بگ شهيم يك:گفت وايش

 چرا؟ يدونيم. ميريزن بگ ميتونيكه حاال حاال ها نم ميهست يياز اون دستها مايمن و ن:گفت ريام

 چرا؟: وايش

سال  كي ينيبيشركت رو هم كه م نيا.از بابام نگرفتم  يپاپاس هي،من هم كه  رهيكه باباش پول نداره براش زن بگ مايچون ن-

وقت زن  ؟حاالحاالهايكه چ ميريگيم جهيپس نت.پارك،همه با قرض و قوله اس  نگيكه تو پارك نيراه انداختم با اون ماش
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 . ستيگرفتنمون ن

دفتر دستك رو با پول باباش راه  نيجواب روز اولم رو بده كه با ثروت باباش مهندس نشده و ا خواستيحرفش م نيا با

 . انداختهين

 .اخالق گندت  نيبا ا دهيبه تو زن م يك حاال

 ...........خدا ازت نگذره مرد .زد تو ذوق پسر مردم  يچطور نيبب.افتاد كه تو خودش بود  مايبه ن نگاهم

 .به زور اون چنتا قاشق رو هم خوردم.هم تو خودش بود  وايش

 .چه خبرا دميپرس.تو خودش بود هنوز .با ظرفش اومد تو آشپزخونه  مايكه ن ختميريم ييچند تا چا داشتم

 ؟ ياز چ-

 شهيروم نم:و گفت ديدستش رو پشت سرش كش هيزد و  يلبخند. ديمنظورم رو فهم.زدم و شونه هام رو باال انداختم لبخند

 .بهش بزنم  يحرف

 چرا؟-

 ؟يباشه چ يجوابش منف اگه

  ستيكه ن يدونيم-

 ؟ ي،اما خانواده اش چ ديخودش شا-

 .بدن يبه شما جواب منف ديچرا با. ديهست يشما آدم خوب. شناسميرو ممن خانواده انها -

 . دينفس بلند كش هي

رو برداشتم  ييچا ينيس. ستاديدر وا يبا ظرف غذاش جلو ريام.برگشتم  شديكه وارد آشپز خونه م يشخص يقدمها يصدا با

تا نگاهم به نگاهش .موجب شد تا سرم رو باال كنم  ريما يها بود ،اما معطل يينگاهم به چا.كنار بره  ريتا ام سادميو جلو در وا

 . ييفشوافتاد از جلوم رد شد و رفت طرف ظر

 .داره  يريهم با خودش درگ نيا

 .به كارم برسم  رميمن م: گذاشتم و گفتم  وايرو جلو ش ييچا
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 دونمينم!دودل بود نقدري؟چرا ا.كننباهاش مخالفت  وايخانواده ش كرديچرا فكر م.انداختم ، بازهم تو فكر بود مايبه ن ينگاه

 .شده  ريفكر نكنم ،مگه از جونش س.گفته بود ريبه ام يزيچ واياز عالقه ش به ش يحرف

 . كرديبدون انتظارم داشت به من نگاه م.نگاه كردم ريرو برگردوندم و به ام صورتم

 .رو من  يكرد zoomتو هم امروز  هيچ

با سرعت بلند شد و  ريبهش گفت كه ام يزيچ هيو آروم  ريرفت طرف ام.شد  دهينگاهمون به طرفش كش وايوارد شدن ش با

 شده  يبا اشاره گفتم،چ.رفت رونياز اتاق ب

 .مارستانيبگم ،مادر عمو هوشنگ حالش بد شده بردنش ب ريمامانم زنگ زدو گفت به ام:گفت وايش

 .جون  يب يب:اومد طرف ما و گفت ماين

 .رد ك قيبا سر حرفش رو تصد وايش

 بگذره  ريبه خ دوارميام: ماين

 خدا كنه : وايش

 رفتن يعني:گفت ييرضا مهندس

  كنميفكر م:ماين

  شهيم ينقشه ها چ فيپس تكل-

 .تا از نقشه هارو صبح تموم كرد  2 دونميم-

 .كنميرو تموم م نيا مونميم شتريب يمن امروز كم...تمومه  بايهم تقر نيا:به نقشه گفت يو با نگاه ريام زيرفت طرف م بعد

 شه؟يم يچ گهيتا نقشه د 2پس اون -

 !تا ؟ 2كدوم -

 . كنهيكه خودش تموم م مونهيم گهيد يتا  2صبح خود مهندس گفت ،-

 . پرسميو م زنميتا شب بهش زنگ م-

 .به صدا در امد  ماين ليلحظه موبا نيهم در
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 ......يچ گهيتا نقشه د 2ن او. كنميراحت باشه من تمومش م التيباشه خ......شده  يچ ريام:ماين

 خبر بده  هي يديرس...باشه .... يمطمئن.........

 .بود  ريرو قطع كرد و گفت ام يگوش

 يعجب كار.جون مادر بزرگش  متيبه ق گهيگفتم اون نتونه نقشه ها رو تموم كنه ،اما نه د يزيچ هيجون ،حاال من  خدا

در عوض حال مادر بزرگش خوب بشه  كنميتا صلوات نذر م 450،نه نه  تا 500من  گهيد زيچ هيحاال خدا جون ......كردما

باشه خدا جون .... گهيدل رحمم د....جهنم و ضرر .خودم بكشم  همتا نقشه رو  2امشب جور اون  دمياون وقت قول م.

 . تا صلوات  500خوب بابا همون  ليخ......

 حواست كجاس ،مستانه ؟: وايش

 ؟ هيهان چ-

 .ميرسونيدنبالم صبر كن تو هم م اديم من بابام گميم-

 رميخودم م. شميمزاحم م-

 متيرسونيخود بابام گفت م. هيمزاحم چ-

 . .ممنون......باشه پس -

 يو هرطور كردميبه قولم عمل م ديبا. 7دوش گرفتم و ساعتم رو كوك كردم رو  هي.نا نداشتم از پله ها برم باال  يخستگ از

 .كردميفردا آماده م ياتا نقشه رو بر 2كه شده اون 

 .فميتو ك يگرديم يدنبال چ يهست:خوب آلود گفتم.خش خش چشمهام رو باز كردم  يصدا با

 آدامس -

 ندارم -

 .رونينگاهم كرد ورفت ب طلبكار

خواب از سرم بپره رفتم و با آب سرد صورتم رو  نكهيا يو برا دميكش ازهيخم هي.بود  7ربع به  كي.ساعت نگاه كردم  به

 .مشست
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 .رو نقشه بود كه مادرم اومد تو اتاق  سرم

 . يخوايدختر مگه تو شام نم-

 .مامان امياالن م-

 ؟ يترم ،درس و مشق ندار نيا يمگه نگفت:نگاه به نقشه كرد و گفت  هي

  ميمگه من كالس اول. هيمامان درس و مشق چ-

  يندار هيهم با كالس اول يفرق-

 .نگاهش كردم دلخور

 .شده  داير ،كم پچه خب نيرياز ش-

 .حامله اس  نيريش.رفت بگم  ادمي يراست-

 حامله اس  يك:اومد تو اتاقم و گفت يهست

 چپ نگاهش كرد  هي مادرم

  ومديم رونيخب صداتون تا ب:يهست

 كار كنه ؟ خواديكه شكمش باال اومد چطور م گهياما چند ماه د....مباركش باشه :گرفت و گفت يبا اخم رو از هست مادرم

 واحد رو انداخت  نيا. ادينم گهيترم رو د نيا-

 .شد  فيح-

 . يترم رو بنداز نيا ديتو هم با يراستش رو بخوا:كه گفت رونياز اتاق بره ب خواست

 آخه چرا؟-

بشه  يكه چ ي،بمون شتريهم ب ديتا مرد مجرد ،شا 2اون شركت كه همشون مرد هستن ،مخصوصا با  يتو دختر تنها ،تو-

 .هزار جور حرف نا رابطه  فردا پشت سرت.

 شركت شده  يهم منش وايبعالوه ش.تا خانوم مهندس هم هستن 2بجز من . ستميمامان ،من تنها ن-

 !وا؟يش-
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 .اره از امروز كارش رو شروع كرد-

 .كرد خيشام  دييراحت شد بفرما التونيمامان خانوم حاال كه خ:گفت يهست

كه  يقول نيچقدر به خودم ،تف و لعنت فرستادم با ا دونهيخدا م.رو تموم كردم  موندم و كار نقشه ها داريب 4تا ساعت  شبيد

 .به خودم داده بودم 

 رفتيهم كه هروقت م يهست.رسوندم  ييچشمهام هنوز بسته بود كورمال كورمال خودم رو به دستشو كهيدر حال صبح

 .رو اونجا جبران كنه  هاشي،كم خواب ومديم ادشي ييدستشو

 . رونيو كه خوردم رفتم باال حاضر شدم و نقشه ها رو هم برداشتم و زدم بام ر صبحانه

 كم  هيگرفتم  ميتصم.به ساعتم نگاه كردم هنوز وقت داشتم .بودم  يزييسرد پا يهوا نيكه من عاشق ا اخ

 يبودم از رومثل بچه ها شده .دوست داشتم  ومديپام بوجود م ريخش خش برگها رو كه از له شدن ز يصدا.كنم يرو ادهيپ

تو  يتا ك دونمينم...طرف و اونطرف  نيبه ا كردميكوپه شده رو پخش م يبا پاهام برگ ها. يكياون  يرو دميپريبرگ م نيا

انداختم و رفتم به طرف  نييخجالت زده از كارم سرم رو پا.به خودم اومدم  نخانوم مس هيحال و هوا بودم كه با خنده  نيا

 .اتوبوس ستگاهيا

 ؟ يكرد ريد نقدريسالم ،چرا ا: از جاش بلند شد و گفت وايشركت شدم شوارد  تا

 .سالم -

 ساعت درسته  نيا يوا:ساعت نگاه كردم  به

 ؟يداديرو جواب نم تيچرا گوش. 9:30ساعت .بله خانوم -

 .ارميرفت ب ادمياخ ،-

 ؟ هيقاط يليخ ريام-

 بزرگش چطوره؟ حال مادر يراست.....ومدمين رياز قصد كه د.خب چه كار كنم -

 مهيكه نتونسته كار ن نيمثل ا. پكره يليخ....تا حاال اونجا بوده  شبياز د ريام.خطر رفع شده  گنياما م. c .c .uهنوز تو اتاق -

 كارش رو هم تموم كنه 
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 خنده بدجنس اومد گوشه لبم  هي jerryو  tomتو كارتون  tom مثل

 .....دونستميم-

رنگ پوستش .امديبود ،خسته هم به نظر م يكه عصبان يحال نيچهره اش در ع.رفم و خوردماز اتاقش ح ريخارج شدن ام با

 .تنش بود روزيد يكدر شده بود و همون لباسها يكم

 .دلم براش سوخت نيهمچ هي يه.....اصال وقت نكرده بره خونه نكهيطفلك مثل ا نه

 ، به خودم امدم و سالم كردم  ريشدن ام كينزد با

 .نگاهم كرد رهيرو داد و خلب پاسخم  ريز

 تكرار نشه  گهيد كنميم يسع ديببخش:انداختم و گفتم نييرو پا سرم

دستش رو به طرف  وايش. كردم واينگاه به طرف ش هي.كردينگاهم م ياما هنوز همونجور.كم سرم رو باال گرفتم  هي بعد

 .ت تمومهكار يعني،ادا در آورد، شنيم ختهيكه به دار آو يگردنش برد و مثل كسان

كه به  يبا زور.اورديپشت كامپوتر شكلك در م يبال گرفته ،ه وايش نيبخندم ،اما ا خواستمينم. كارش خندم گرفت  نيا از

 .اومد رو لبم كيكوچ يليلبخند خ هيخودم آورده بودم ،باز نتونستم خودم رو نگه دارم و 

 كجاش خنده داره؟:گفت يجد ريام

 .دميموضوع نخند نيآقا ،من به ا ديببخش:گفتم هايبچه كالس اول نيلبخندم و خوردم و مثل ا زود

 .شناس ،مشغول كار شد  فهيوظ يها يمنش نيناكس خودش رو زد به اون راه و مثل ا وايش.كرد  واينگاه به ش هي

 .نمتونيبيم نيتو اتاق مهندس: گرفت و رو به من گفت واينگاهش رو از ش ريام

 .رد بشم كنار كه من  ديخودش رو كش بعد

و  دميرو مناسب د تيمن هم موقع.برداشت كه جواب بده  بشيرو از تو ج شيآقا زنگ خورد و گوش ليموقع موبا همون

 . نمونه  بينص يب وايخواستم ش

باعث شد كه  نيزبونم رو تا اونجا كه جا داشت در آوردم و هم وايش ي، برگشتم و برا رفتميكه به طرف اتاق م همونطور

 اخ من  يبود بر خورد كنه و صدا سادهيدر وا يكه جلو رينشم و محكم شونه ام با شونه ام متوجه جلوم
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 .هوا بره  به

 و فقط نگاهش كردم برگشتم

 حواست كجاست،خانوم :گفت تيهم تلفن رو قطع كرد و با عصبان ريام

 .ها ديدر بود يكه شما جلو نيمثل ا: معذرت بخوام گفتم نكهيا يجا به

تا  2 يجلو نجايا ديبده كه د يفحش ناموس خواستيفكر كنم م.كرد توهم و لبش رو گاز گرفت  رشتيو ب اخمهاش

 .رفت تو يحرف چيدر و باز كرد و بدون ه نكهيا. ستين فه،جاشيضع

 بطرفش برگشتم وايخنده ش يصدا با

 .توئه  ريزهرمار ، همش تقص-

 .ا فحش جانانه نثارش كردملب چند ت ريكه درد گرفته بود و ز يو بردم طرف شونه ا دستم

 :گفت ديخنديكه هنوز م وايش

  ياخم كرد نقدريچرا ا حاال

كه  نيا, گهياتفاق بود د هيخوب . كردينگاهم م ياز قصد خودم رو بهش زدم كه اونطور كنهيپسر خاله ات فكر م نيحتما ا-

 .رم كردن نداره  گهيد

 .بود يحاال واقعا اتفاق: اش بلند تر شد و گفت خنده

 .بچسبه  يليخ نكهيآخه نه ا.نه از قصد خوردم بهش :گفتم

 .شد طرف من دهيهم با شدت در و باز كردم كه همه نگاهشون كش بعد

قدم برداشتم و به .فقط جواب سالمم رو دادن و دوباره ساكت شدن مايو ن ييمهندس رضا.كردم و در و پشت سرم بستم سالم

 . كه همه سر بلند كردن و به طرف من نگاه كردم  ديچياتاق پ يچنان توكفشم  يپاشنه ها يصدا. طرف اونها رفتم 

 . يكفش پاشنه بلند ها رو بپوش نيهم ديتو ،اد با يهمه كفش اسپرت دار نيا.خدا بگم چكارت كنه مستانه  يا

كه  ريد به امنشستم كه نگاهم افتا مايمبل كنار ن نياول يرو عيكفشهام سر يخفه كردن صدا يمعذب بودم كه برا انقدر

 :گفت يياز من رو برگردند و رو به مهندس رضا عيسر.ما نشسته بود يروبرو
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خونه و  رميشب قبل م كردميفكر م.بودم  مارستانيبخاطر مادر بزرگم ب شيساعت پ نيمن تا هم.هر صورت من شرمندم به

 .شرمندم  يليخ......تا نقشه كار كنم اما متاسفانه نشد 2رو اون  تونميم

 .نگاه كرد  مايداد و به من و ن هيبه مبلش تك بعد

 ؟ شهيم يحاال چ:گفت ماين

هم خودش كار نظارت  نباريحرف زدم كه ا يبا مهندس رفعت يكل. بردميم ينقشه ها رو به شهردار 12قبل از  ديامروز با-

اما حاال ...نت قبول كرد كار داشت اما با هزار م يليكه خ نيبا ا.بده  لمينقشه رو داشته باشه و تا شنبه صبح تحو

 ....هم به اون بدهكار شدم يمعذرت خواه هي كنميفكر م...دونمينم...

 .بگم قرار رو كنسل كنه  يبه مهندس رفعت رميم:شد و گفت بلند

 ....ميمخلص اتاتيدر درگاه عنا يليكه خ نهي،منظورم ا ديشرمنده ببخش......دمت گرم خداجون

 .ستيالزم به كنسل كردن قرارتون ن:ه گفتمبه در برس ريكه ام نياز ا قبل

 .توروخدا سر به سرم نگذارد .خانوم صداقت ،من امروز اصال حوصله ندارم :سر جاش نشست و گفت برگشت

 ،چته تو؟ ريام:ماين

 . خواميمعذرت م: داد و گفت هيو به مبل تك ديدستش رو صورتش كش هيبا  ريام

 .خواستيذرت ممع زيانگار از م.بود  زينگاهش به م اما

 .من اون نقشه ها رو هم تموم كردم : گذاشتم و گفتم زيم يها رو رو نقشه

 كدوم نقشه ها :تاشون با هم گفتن  3هر .رو بلند كرد  سرش

 .كه مهندس راد منش نتونستن انجام بدن يهمون نقشه ها-

 ديتونيو م ديشياماخب حداقل بد قول نم. كنهيفرق م ديكه شما در نظر داشت يالبته طرحش ،با اون طرح:گفتم  ريرو به ام بعد

 .ديبرس يبه قرارتون با مهندس رفعت

 .ها دنيهفتگانه رو د بياز عجا يكينقشه ها انگار  دنيتا با د 3 نيا يعني

رو دو  يروزيچنان لذت بردم كه طعم پ ديچيپيپاشنه كفشم كه تو اتاق م يه از صداعدف نياما ا.شدم و به طرف در رفتم بلند
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 .ندان كردچ

  خونهيكبكت خروس م هيچ:وايش

  خونهيخروس نه بلبل م-

 .شدم روزيت په اپسر خال نيباز من به ا:گذاشتم و گفتم  زشيم يدستهام رو رو بعد

 شده  يدوباره چ-

 هيحرف زد كه انگار من  گرانيد يجلو يمهندس راد منش طور يجناب آقا. روزيد:رو به تو هم قفل كردم و گفتم دستم

 هستم يو پاچلفت دست

  نهياز ا ريمگه غ-

قرارش رو كنسل نكنه و  ياز خود راض يكرد آقا  ي،كاريدست و پا چلفت نيبگم كه هم ديخانوم جهت اطالع شما با وايش-

 .بخاطر اون دوتا نقشه كه انجام نداده بود خسارت نپردازه

 ؟يچ يعني-

 . دميكشيصبح جور آقا رو م 4كه بنده تا ساعت  نيا يعني-

  يتو كار اون هم انجام داد يعني.جون من -

  گهيد يهمون ليجون به جونت كنن فام. ياما تو هم چشم و رو ندار. گهيبله د-

 عاشقتم ,عاشقتم بخدا  گفتيم ي،ه پرديم نييكه باال پا يدر حال.بلند شد و اومد طرف من  وايش

 يي،مهندس رضا مايو ن ريام. ميديهر دومون به عقب چرخ. رونياز بغلم اومد ب ومديكه از پشت سرمون م يخنده ا يصدا با

 .نييخجالت زده سرش رو انداخت پا وايش. دنيخنديهنوز هم م

 نداشت  ينقص چيه قبل هعكارتون مثل دف. نيآفر:گفت  ييرضا مهندس

  ميريجشن بگ ديبا.خوشحالم  يليخ ريام:گفت ريرو به ام وايش

 ؟يچ يجشن برا:تعجب گفتم با

 .بشه  دهيشركت خر يكار شما ،موجب شد آبرو نيكه ا نيا يبرا:لبخند جواب داد هيبا  رياماون  ي جا
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 ............. شهيچه خوشگل مهربون م.خودشه  نيبابا ،ا نه

 نكردم  يكار مهم.ام رو انجام دادم  فهيمن وظ: گفتم

 ام نبودا ،اما كالس امدم براشون  فهيوظ حاال

از  يليو ممكن بود خ ميشديما بد قول م ديكرديكار رو نم ني،اگه ا ديدونيخودتون م. ديكنيم يشما شكسته نفس: ماين

 ندن  يسفارش گهيموضوع بشن و به ما د نيهم متوجه ا گهيد يشركتها

 .باشه  نيديكه م يحواستون به قولها گهيكه د شهيم يدرس نيا: گفت وايش

نفر از شركت زنگ زده  هيمن تماس گرفتم ،گفتن كه  ي،اما وقت ميتقرار داد داش شيماه پ 3 يشركت برا نيما به ا:گفت ريام

  ميكار رو كرده بوده ما خودمون هم موند نيا ياما ك.و قرار داد رو جلو تر انداخته 

 كار رو كرده  نيا يخانوم سرحد يعني:گفتم

شركت كه به پرونده ها هم  نيهم نياز مهندس يكيكار رو بكنن ،اما اونطور كه اونها گفتن ، نيا تونستنينم شونينه ،ا-

 .كار رو كرده  نيداشته ا يدسترس

  شهيم يسيموضوع داره پل: گفتم

ادامه حرف رو گرفت وگرنه من اون و سط غش كرده بودم  ييخب شد مهندس رضا. وفتميبود پس ب كيلبخند زد كه نزد هي

 . دميشنيمن نم زدنيانها حرف م يباز هرچ.باز رفتم تو عالم هپروت . 

وا  ينجوريبهت لبخند نزده كه كه ا يمگه تاحاال كس.جمع كن خودتو . يجنبه ا يب نقدريبر اون فرق سرت مستانه كه ا خاك

 . يرفت

 .تا مطمئن شدم همه رفتن سر كارشون ادمتسيانقدر اونجا وا.جمع كناره گرفتم و رفتم آشپز خونه  از

اش رو فردا تموم  هيبق گهيد. يممنون كه بهم كمك كرد زميعز:تگف ييكويخانوم ن.دادم هيتك ميو كوفته به صندل خسته

 . كنميم

 .من برم  ديندار يپس اگه كار-

  رميم كنميجمع م گهيمن هم االن د. يبر يتونيم زمينه عز-
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 بود  4به ساعت نگاه كردم ساعت .نشستم وايش زيكنار م يصندل هي يو رفتم رو رونيامدم ب ييكوياتاق خانوم ن از

  ومدهين يهنوز از شهردار ريما:گفتم

 نقشه رو هم گرفت  هيدييتا.اومد  شيساعت پ هي نيهم-

 كجاس؟ ماين.پس موضوع حل شد  -

 .نه  اي دونهيم يزيرفت ازش بپرسه در رابطه به موضوع اون شركت چ.تو اتاق مهندس وحدت -

 كدوم شركت -

 .گهيد خواديكه نقشه هاش رو تا شنبه م يشركت نيهم-

 ...آهان-

 شد  دهيبسته شدن در اتاق مهندس وحدت نگاهمون به اون سمت كش با

 خسته نباشد :با لبخند كنارمون اومد و گفت ماين

  نطوريشما هم هم-

 خسته شده  يحساب ريبه جاش ام. ستميهر چند امروز اصال خسته ن...ممنون -

  رنيمنزل نم شونيخب چرا ا-

برگشته مدام بهش گفتم بره خونه  يكه از شهردار ياز موقع.دنده  هيجباز و ل هينطوريهم شهيهم:رو تكون داد و گفت سرش

 كار  زيم يرو فتميبشم ب هوشيب ياگه از خستگ يحت.امدم تا آخرش هستم  يوقت گهيم. ستياما گوشش بدهكار ن

 چه بامزه -

 خنده  رينگاه بهم انداختن و زدن ز هي هردوشون

  يحرف رو زد نيكه ا كجاش بامزه اس نيا.دختر خل و چل  آخه

 .به خنده انداخته  ينطوريقدر بامزه بوده ،كه شما رو ا نيا يچ:لبخند به لب اومد و گفت ريام

 كلمه بامزه  نيهم:با هم گفتن دنيخنديكه هنوز م مايو ن وايش

 .،خدا عالمه  دنيخنديم يبه چ نهايهم بامزه نبودا ،حاال ا نقدريا نيا حاال
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 حال مادربزرگتون چطوره؟ يراست:گفتم ريعوض بحث كردن رو با ام ي،برا ستنين نول ك نهايا دميهم د من

 .ظاهرا خطر رفع شده . رونياوردنش ب c .c .uامروز ظهر از اتاق -

 خب خدا رو شكر -

 .بارهيت مه ااز چهر يخستگ. گهيحاال كه همه كارها درست شده خب برو خونه د ريام:وايش

 ديتو با ماين....كنم  يرانندگ تونميدر ضمن من اصال نم...ميهمه با هم بر كنميهم صبر م گهيعت دسا هي، ادمتسيتا حاال كه وا-

 ،چون ممكنه وسط راه خوابم ببره  يزحمتش رو بكش

 .آرزو دارم كه براورده نشده يلي،هنوز خ شدمينم نتيبود سوار ماش نياز ا ريغ:ماين

 .خنده  ريز ميزد

 .هفت پشتم بس بود يه براعدف هيهمون .نها برم قبول نكردم خواست همراه ا وايرفتن ش موقع

  ستيها هم بد ن نقدريمن ا يبخدا رانندگ:گفت ماين

 مزاحم نشم  شهيمثل هم دميم حيترج.قصد جسارت نداشتم .كنميخواهش م-

 ديهم كه شده قبول كن يبخاطر قدردان.ديستيمزاحم ن:گفت ريام

 .كم خواب بشه نفهمه چه مهربون شده  شهيكاش هم يا.....شده ينطوريا ياز كم خواب نيا احتماال

 .رنيصبر كن اونها كه در نم.افتاد  ميروسر وايش:،گفتم  شدميم دهيكش وايكه توسط ش نطوريهم

 كنه  يرانندگ خواديم مايبدو مستانه ،ن-

 هوا كنه  خوادي،آپولو كه نم ديبد ديند-

 .حرف نزن  نقدريبدومستانه ا-

 .زدنيبودن و حرف م ستادهيا نيماش يجلو ريو ام ماين

  ميما امد: وايش

كه سوار شد سرش  نيبه محض ا ريام.هم پشت فرمون نشست  ماين.سوار شد و بعد من  واياول ش.در عقب رو باز كرد  ريام

ود و من چشمهاش بسته ب نكهياز ا. دميديم ياون رو به خوب نيبغل ماش نهياز آ.داد و چشمهاش رو بست هيتك نيرو به ماش
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 .رو لبهام نقش بست  تيرضا دنگاهش كنم ،لبخن يدغدغه ا چيبدون ه تونستميم

 جلو انداختم نهينگاهم رو به آ ماين يصدا با

 كه نداره يسرراهه ،اشكال شونيبرسونم ،چون منزل ا ديخانوم رو با وايخانوم صداقت ،اول ش: ماين

 .خانوم صداقت  ي،اونوقت خانوم صداقت ب نهيتا پسر بب 2با  نيمادرم من رو تو ماش هيداره ،فقط كاف يليكه خ اشكال

  شميم ادهيكار دارم همونجا پ هايكيراستش من همون نزد:گفتم

 . ديهر طور راحت-

 ،كه دوباره آروم چشمهاش رو بست  كرديداشت نگاهم م ريبدون انتظارم ام.بغل افتاد  نهينگاهم دوباره به ا ناخودآگاه

 .حال خوب  هي.به من دست داد يحالت هي دميرو متوجه خودم د ريكه ام نيداغ شده بودم ،از ا.آورد  به صورتم هجوم خون

 .بهش گفته بودم  راهياز حرصم بد و ب يصبح نينه انگار هم انگار

 .نگاه كنم ،هر چند فكر كنم اون هم ،به خواب رفته بود  نهيلحظه آخر جرات نكردم به آ تا

 .شده بودم  رهيدم و به سقف خبو دهيتختم دراز كش يرو

همش اون در  ديچرا با. دميبه پهلو خواب. گذشتيهاش ،اخم كردنش ،همه و همه از نظرم م هيكردنش ،حرف زدنش ،كنا نگاه

 نظرم باشه ؟

از  خوش اخالق تر. كس هم نه اون  چيه!. ...... يمستانه ،نكنه عاشق شد گميم..... ستيشب جمعه هم ول كن ما ن نيه ه ،ا اه

 . هيچه كشك يبخواب بابا ،عاشق ريبگ...اون نبود 

 كردم بخوابم  يرو خودم سع دميرو كش پتو

 بزنم  نيريسر به ش هي ديجمعه با فردا

  ديخر ميدنبالت با هم بر اميمن امروز ب شهي،ميآج:گفت يكه پا شدم هست صبح

 ؟ يچ ديخر-

 .مامان گفت با تو برم .لباس بخرم  هي خواميم-

 باشه ،-



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         مهرنوش كاربر انجمن      –تمناي وجودم 

w W w . 9 8 i A . C o m  122

  يديرو م آدرس

  سيبنو-

 اوه اوه،چه هوا سرد شده  اوه،اوه

باد گوش  يچشمهام رو بستم و به صدا.بود  ابونيتو خ يكمتر برگ گهيد.دور خودم و به راهم ادامه دادم دميچيرو پ ژاكتم

 . يصوت يهم از آلودگ نيا.ذاشتنيم نهايبوق ماش يصدا نياما مگه ا.دادم 

 گهيد يصد بار از خواب پاشدم و از دم سحر شبيآخه از د.بود و در بسته بود  ومدهين يكسهنوز . دميبه شركت رس يوقت

 .رونيو زود زدم ب دمينخواب گهيتا صلوات خوندم و د 100خوابم نبرد من هم نمازم و با 

ها  نيماش.چولو بود كو ياز اون باال همه چ.نگاه كردم نييراهرو بود رفتم و از اون باال به پا يكه تو يطرف پنجره بزرگ به

 .پسر بچه ها بودن  يها نكيمثل ماش

  رهيحوصلش سر نم يعني، نهيبيم كيكوچ نقدريخدا هم مارو ا يعني:بچه ها به خودم گفتم  مث

 .استغفرا هللا :و گاز گرفتم و بلند گفتم زبونم

 ؟ ديديكفر د اي ديديكفر شن:گفت ييآشنا يصدا

 سالم كردم.د بو ستادهيدر شركت ا يجلو ريام.برگشتم

 ؟ دينگفت.......سالم:سرش رو تكون داد و گفت آروم

 ؟ ويچ-

 . ديكرديكه چرا اونطور بلند طلب مغفرت م نيا-

 . ديوقت طلب مغفرت نكرد چيمگه شما ه.كار الزمه  نيوقتها ا يبعض-

 بلند  نياما نه همچ.چرا:هاش رو باال انداخت و گفت شونه

 .گرفتنش شروع شد  راديا دهومين. دهيخوب خواب شبيد نيا باز

 كجاس ؟ مايآقا ن:بحث رو عوض كنم گفتم نكهيا يبرا

 ؟ دينگرانش شد:گفت هيبا كنا كرديدر شركت رو باز م كهيحال در
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 . دميازش نپرس وايچرا از ش دونمينم... شديم ميطور هيآخه خودم هم .زهيبود كه رو سرم بر خيآب  هيحرف مثل  نيا

 .دميپرس نيهم يبرا ومديبا شما م شهيكه هم نيآخه نه ا:كنم گفتم  ياست مالكه حرفم رو م نيا يبرا

خودش رو  2گفت ، تا ساعت  وايش:گفت كرديچراغ ها رو روشن م يكي يكيكه  يدر رو باز كرد و وارد شد و در حال ريام

  رسونهيم

 .هم رفت تو اتاقش  بعد

 .نشستم  زميهم رو باال انداختم و پشت م شونه

 يي،اما بر عكس مهندس رضا خورديحدود پنجاه ،پنجاه و پنج م. ومديخوشم نم اديمهندس وحدت ز نيچرا از ا دونمينم

،بلند شدم  ستيكن ن ول نيا دميمن هم د. كرديو سر صحبت رو باز م ومديم يبهانه ا هيه هم با عهر دف.نگاهش پدرانه نبود 

 . ادمتسيوا ونجارو پر از آب كردم وهم يكتر.رفتم آشپزخونه 

تو چارچوب در  ريام دميبرگشتم د.شدم  يكه متوجه شخص ختميريم ييگذاشته بودم چا ينيس يكه تو يتو فنجان ها داشتم

 .آماده كنم  يكل كل حساب هي يخودم و برا دي،با دميفهم كرديكه اون نگاه م يبا اون حالت. ستادهيا

 مهندس  زميون بربرات خورديم ييچا:گفتم  يتفاوت يحالت ب هيو با  برگشتم

 . سادهيهنوز انجا وا دميبرگشتم د.فكر كردم رفته . دمينشن يجواب.شدم  ختنير ييمشغول چا و

 رو شكر كر هم شده  خدا

امروز قرار شده شما :گفت كرديم بشيج يكه دستش رو تو يدر حال.رو برداشتم  ينيگذاشتم و س يكتر يرو رو يقور

 ؟يآبدارچ اي ديباش يمنش

 بله؟:گفتم يعصبان يبا صدا.رخورد بهم ب يليخ

  ديرو داشته باش يمنش هيامروز فقط نقش  شهيم-

 .....رو پرت كنم به طرفش ،تا اونجاش هم بسوزه ينياون س خواستيبودم كه دلم م يعصبان اونقدر

 نتيكاب يم رورو محك ينيس.مشخص بود  خورديكامال از برخورد فنجانها كه به هم م نيو ا ديلرزيدستهام م تيعصبان از

 .ينيس يچند تا از فنجانها برگشت تو كهيطور.دميكوب
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 .بدم تونستمينم يجواب چيچرا دهنم قفل شده بود و ه دونمينم

 .؟قصد ناراحت كردنتون رو نداشتم  ديناراحت شد:با همون لحن گفت ريام

 .ديشديناراحت نم زديحرف رو م نيا نفر به خودتون هياگه .ديكار رو كرد نياما ا:به طرفش نگاه كردم و گفتم  ظيغ با

 .ناراحت بشم  دينه چرا با-

 .خودم بود  ريتقص.داره  نشيتو آست يجواب هيبزنم  يهر حرف دونستميم

 .بود  سادهيخارج شدن از آشپزخونه رو كردم اما اون هنوز همونجا وا قصد

 د؟يدياجازه م: نگاهش كنم،گفتم نكهيحرص بدون ا با

  خواميشدم معذرت م تونيكه باعث ناراحت نياز ا:مكث گفت يكم با

 . زنهيم جيگ نيپس چرا ا نتيبه كاب دميرو كوب ينيس نيكه ا من

 .بود يشوخ هيفقط .... ديحد ناراحت بش نيتا ا كردميفكر نم:اش رو انداخت باال و گفت شونه

 .نبودم يوقت عصبان چيانقدر آرومم كرد كه انگار ه نگاهش

 د؟يديبخش: گفت

 .رد بشم ،بله  ديگه اجازه بدا: گفتم

  دييبفرما:در كنار رفت و گفت يجلو از

اون هم رفت تو آشپز .رو كه رو لبم جا خوش كرده بود رو جمع كنم  يكردم اون لبخند ينشستم و سع زميپشت م رفتم

 .خونه 

 .بد جنس شدم دوباره

 .....پسره مزخرف . اديخودت اونها رو بشور تا جونت در ب حاال

 . دادميدستم تكون م يتو يو اون رو ه كردميم يباز زميم يبا خودكار رو داشتم

مستانه منحرف !.....ست؟ين يقرار داشته كه از دو تاشون خبر مايمارمولك با ن ي وايش نينكنه ا گميم.2كو تا ساعت  حاال

 .بچسب به كارت.... ستيبرنامه ها ن نياهل ا وايش....يشد
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خم شدم و .كردم اون رو به طرف خودم بكشم نتونستم  يبا پاهام سع يهر چ. زيم ريد زه خودكار از دستم افتاعدف هي

 رياز ز دميماليكه سرم رو م يدر حال.خورد  زيخواستم بلند بشم سرم محكم به م يبرداشتم ،اما وقت نيزم يخودكار رو از رو

 . زميگذاشت رو م ييچا هي. ستادهيا زميم يلوبه دست ج ينيس ريام دميكه د رونيامدم ب زيم

 !؟ هيچ نيا:تعجب گفتم  با

 . ستيمگه معلوم ن. ييچا-

 !؟ ديآورد يياما شما چرا چا.چرا -

 داره  يراديا-

 . ديزيبر ييخودتون چا دي،حاال مجبور نبود ديكردياما شما اگر من رو اونطور ناراحت نم.كه نداره  يراديا:زدم و گفتم  لبخند

 .ديكنيفراموش نم يول بخشديم يكه شما وقت نيمثل ا:گفت فتگريقندون رو جلوم م كهيحال در

 .نبود  نيمنظورم ا:گفتم داشتميقند بر م كهيحال در

 .ديرسيبه نظر م نطورياما ا:گفت رفتيم هيبه سمت اتاق بق كهيگذاشت و در حال ينيس يرو تو قندون

 .به اتاق خودش رفت ييفنجان چا هيو  ينياز چند لحظه با س بعد

 .كردم و اون رو استشمام كردم كيرو به طرف صورتم نزد يياچ فنجان

 .رفتميم شيبه خواستگار ديشا, و من پسر شدياگه دختر م.معلومه كار بلده .يچه رنگ.داره  يبو عجب

 اومد تو  مايباز شد و ن در

 سالم -

  چسبهيهوا م نيتو ا ييچا هي.شده  يسرد يسالم ،عجب هوا-

  ارميبراتون م من:جام بلند شدم و گفتم  از

 اصال منظورم به شما نبود -

 .دونميزدم و گفتم م لبخند

  ديكنيخانوم كار م وايش يشما امروز بجا يراست:رفت و گفت ريبه سمت اتاق ام ماين
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 .2فقط تا ساعت :گفتم رفتميكه به سمت آشپزخونه م همونطور

 مايفنجان رو به ن يچا.بود  ستادهيهم كنار پنجره ا ريبود و ام از مبلها نشسته يكي يرو ماين.رفتم  ريبه اتاق ام ييفنجان چا با

  دييبفرما:دادم و گفتم

  چسبهيم يليخ ييچا نيا.ممنون :ماين

  نطورهيحتما هم: ريام

  ديبعد به سمت پنجره چرخ و

 نفرست  ييجا نيه من رو بدون ماشعدف نيسرد شده ،ا يليهوا خ ريام:ماين

  ارميبراتون ب ديخوريم ييشما باز هم چا:م و گفتمنگاه كرد ريام يفنجان خال به

 .برگرده فقط سرش رو تكون داد نكهيا بدون

 .برداشتم و به آشپز خونه بردم  زيشده بود از روم يرو كه خال ريام فنجان

ه بعد از ك خورهيم يزيچ يقرص هيهم  نيفكر كنم ا.مهربون شده بود  شيپ قهيچند دق نيتا هم.تشكر كنه  هي اديزورش م آقا

 ......ستين في،ح ييخوش قد و باال نيطفلك جوون به ا. رهيم نياثرش از ب قهيهر چند دق

آروم شدم ،حاال خب ,انگار فنجان جادو كرد . دميلبه فنجان كش يانگشتم رو رو.دستم بود نگاه كردم  يكه تو ريفنجان ام به

 .رونيب ومديقول چراغ ازش ن هيشد 

 اخالق بد :تبسم زمزمه كردم  با

 .با چهره خسته وارد شركت شد  وايش

 بود  كيشد تراف ريد ديسالم ببخش-

 ؟ يخسته ا...نداره  بيسالم ع-

  يهم از گرسنگ يهم از خستگ. شميدارم هالك م-

  يچرا ناهار نخورد-

 ،به كارم برسم  اميگفتم زود ب-
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  ارتيبه  ايبه كارت -

  ديخند

  يخورد يتو ناهار چ: وايش

 م هنوز نرفت-

 نهار  يبرا يتو هنوز نرفت 2:30ساعت -

  رميبرم بگ يخوريم يحاال چ.اشتها نداشتم -

 .برگرمه هي-

 .بعدا حوصله اخم و تخم ندارم. رونيب رميباشه ،من برم خبر بدم م-

 كنم  ياحوال پرس هي اميپس بذار من هم ب-

 باشن  مايباشه ،فكر كنم هردوشون تو اتاق ن-

شروع كرد از حال خودش و خانواده اش و خاله و عمو گرفته تا بقال سر  مايسالم گفت ،آقا ن هي وايش. ميهم به اونجا رفت با

 ؟ رونيلحظه برم ب هي يبرا تونميمن م:گفتم  ريرو به ام ستيول كن ن دميد.  ديپرسيمحل داشت م

 .ساكت شد  ماياهللا ن الحمد

 ؟ وفتادهيكه ن ياتفاق.... ديي،بفرما كنميخواهش م: ريام

  رهيمن و خودش نهار بگ يبره برا خوادينه م:گفت  وايش

  رميمن م دياجازه بد:گفت ماين

 .......... گهيعاشق بود د.كنه  يخوش دست وايش يبرا خواديم دونستميم

  ميشيلبخند زدم و گفتم ممنون م هي

 كنه  يما خوش دست ياهم بر يكي شديكاش م:انداخت وگفت واينگاه به ش هي ريام.كتش رو برداشت ورفت  عيسر

با  يليخ مايآقا ن:نجات بدم گفتم تيرو از تو اون وضع وايش نكهيا يبرا.منظور ش به اونه دستپاچه شد  ريهم فكر كرد ام وايش

 به شما هم ثابت شده  نيحتما ا.محبته 



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         مهرنوش كاربر انجمن      –تمناي وجودم 

w W w . 9 8 i A . C o m  128

نرفت ،اما حاال  رونيبخاطر سرما باما موندم چرا موقع ناهار . ستين ياون با محبته شك نكهياز ا:ابروش رو داد باال و گفت  هي

 .با كله قبول زحمت كرد 

برده باشه  ييبو  وايبدبخت حساس شده بود ؟نكنه از احساس اون به ش نيچرا به ا دونمينم.بود  هيبا گوشه و كنا حرفش

 . كرديتابلو رفتار م يليخ مايآخه ن.

 .ب نبودن داوطل شونيجز ا يا گهيچون كس د ديخب شا:اش گفتم هيجواب كنا در

 .گرفتيمورد قبول شما قرار نم كرديكار رو م نيا يا گهيهم اگر كس د ديشا:زد و گفت يشخندين

 .رونيرفت ب مايهم از اتاق ن بعد

 داشت ؟ يبه من چه ربط نيبود ؟ا يمنظورش چ:گفتم وايبه ش رو

 .شه  شكر آب ونشونيبزنه م يحرف ماينكنه به ن يوا.شد  يعصبان يليبه نظرم خ دونمينم-

 .دينكرد يكه كار مايبشه ؟ تو و ن نطوريا يچ يبرا-

  زنهيمستانه دلم شور م يوا-

 .هستن يچ گهيهات خوش اخالقه ،اونها د ييهمه پسر خاله هات و پسر دا نيب نياگه ا.  لتيفام نيتو هم با ا واياه ،ش-

 .كردن يواسه شوخ يوقت آورد:به طرف در رفت و گفت وايش

 ؟يريحاال كجا م-

 شده ؟ يچ نميبرم با هاش حرف بزنم بب-

 مواظب باش كتكت نزنه -

 !؟ يكنيم يتو دلم و خال ي،دار يبد ميكه دلدار نيا يمستانه به جا-

 .پس معلوم شد دست بزن هم داره :رو درشت كردم و گفتم  چشمام

 .،با اون شوهر درازت يخودت:مگفت رونيب ومدميبا اون از اتاق م كهيدر حال. دميرو نفهم شيداد كه معن يفحش ترك هي

 . ريمن شد ،رفت به اتاق ام اليخ يب شهينم فيحر ديد

دستم  يدادم و سرم رو رو هينشستم ،دستم رو به پاهام تك يصندل يرو.دلشوره داشتم  وايمن هم بخاطر ش ينگ يبگ يه
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 .  دميرو شن يشخص يپا يچه وقت گذاشته بود كه صدا دونمينم.گذاشتم 

 .س اميكردم ن فكر

 بخوره ؟  يزياشتها داره چ گهيد يك

 استاد تعجب كردم و گفتم  دنيبا د.رو بلندكردم  سرم

 د؟يكنيچكار م نجايا.سالم استاد -

  نميراد منش رو بب نكهيكنم و هم ا يهم به كار شما سركش نجايامروز امدم ا. سالم-

به طرف استاد اومد و  مايبهم نگاه كردند و بعد نهر دو  يلحظه ا.دستش بود وارد شد  چيساندو سهيك كهيدر حال ماين

 ! قياستادصد:گفت

 ؟ يمشغول نجايتو هم ا يديوح:گفت فشرديكه با لبخند دست اون رو م يدر حال استاد

رو رادمنش گذاشته ،من  ياصل هيالبته سرما. ميرو شروع كرد يهست كه با هم كار يسال كيرادمنش  ريمن و ام.بله استاد -

 .همكارم فقط با اون

 خواميم.رادمنش امروز هست  يراست....شد  ديكه از شما دوتا جوون سراغ دارم مطمئنم موفق خواه يبا پشتكار.خوبه  يليخ-

 . نمشيبب

 .خبرشون كنم  رميم د،منيداشته باش فيشما تشر.هستند استاد :گفتم

 اتيبرو با اول گفتيخونه و م فرستادميو م تگرفيوگرنه گوشم و م.بودم  يمنش زيكه من پشت م ومدين يشد استاد وقت خوب

 ......ايب

 .شدم  رهيخ وايش افهيبه ق زيقبل از هرچ.ضربه زدم و وارد شدم  چند

 .دست و پاش هم كه سالمه .سرش هم كه كنده نشده  يجلو يموها. ستين اهيچشمش كه س يپا

 ؟ ديداشت يكار:  ريام

 . نهيشما رو بب خوادياومده م نفر كي:به خودم جرات دادم و گفتم.هنوز اخمهاش تو هم بود .طرفش نگاه كردم  به

  اديب گهيروز د هي ديبگ:اعتنا به حرفم خودش را مشغول كردو گفت يب
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 ...نجاستيا سييثابت كنه ر خواستيمثال م.... كرديم ينجوريا نيا چرا

 سرش شلوغه و با خودش جلسه داره ؟ يليخ سيير گميپس م: گفتم

از  قيبدون شك اگر استاد صد: گفتم  شدمياز اتاق خارج م كهيدر حال.،ساكت شد  ريكرد كه با چشم غره امخنده  هي وايش

  شهيموفق و مهم شده ،خوشحال م نقدريا شيميكه بشنوه شاگرد قد نيا

 .نخوره تو سرم  يزيچ انايكه اح رونيزود زدم ب بعد

 .بطرف استاد رفت  اقياشت اومد و با رونيب ريدر رو كامال نبسته بودم كه ام هنوز

 ه؟يك نياومد و گفت ا واكنارميش

  سييو جناب ر ماين يمن و استاد قبل ياستاد فعل-

  گميرو م سيير...حاال چش شده بود : گفتم .نگاه بهم انداخت  هي

  يگيم ينطوريچرا ا-

 .چش بود  سييجناب ر نيا گميم.گفتم  يچجور-

 بود  يخودش كه گفت،فقط شوخ: اه كرد و گفتبه گردنش اومد و به سمت اونها نگ يقر

 مسخره و ناراحت كننده ،داشته باشن  يها يشوخ نيعادت دارن از ا شونيپس ا...اا ا -

  ديموثر بود يليمدت كوتاه خ نيكه تو ا دميصداقت ،االن از رادمنش شن:بزنه استاد گفت يحرف وايكه ش نياز ا قبل

 .زدم  لبخند

 .زده اون هم نتونسته منكر بشه  يحرف ماين نيهم ا ديشا..... ستيچشم رو ن يب كردميها كه من فكر مانقدر ريام نيبابا ا نه

 يليخ ديتونيهم م يمطمئنم با همكار.نميبيدر كنار هم م نجايموفقم رو ا يتا از دانشجوها 3كه  نيخوشحالم از ا:استاد

 . ديكن شرفتيپ

 موقت هستم  نجايالبته من كه ا:گفتم

 نيمجبورم ا يتونبونت در آورد ياز كجا ستيكه معلوم ن يشرط نيكه با ا في، استاد محترم ،ح گفتميم شديروم م اگر يعني

چه برسه با هاش همكار . كردميكوه غرور روتحمل نم نيا افهيهم ق قهيدق هيبكشم،وگرنه حاضر نبودم  يگاريچند ماه رو ب
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 .هم بشم 

 ه؟ينكنه خبرا:گفت  يبا لحن خاص استاد

 و كم داشتم كه استاد هم طالب شوهر دادن ما باشه نيهم طفق

 .مشغول هستم نجايترم ا نيمن بخاطر ا ديبود همونطور كه مستحضر نياما منظورم ا. يخبر كه خبر سالمت-

 . ديمشغول باش نجايا ديتونيماه هم م 6 نيخوب بعد از ا:گفت استاد

 كرد  دينخواه دايپ شونيمثل ا يمطمئن باش كس:گفت ريرو به ام بعد

 كنهيم نيكه ا ييها فيتعر نيبا ا.خواستم شوهر كنم استاد رو با خودم ببرم  يباشه وقت ادمي.حال كردم  ييخدا.استاد  يمرس

 .برو باال تا ائمه اطهار  نطوريحضرت آدم هم يبا فرزندها كننيام رو برابر م هي،مهر

 . ميخدام داشته باشاست گهيماه د 6اما اگه ما تا .البته استاد :گفت ريام

 .كار نكنم  يمدت هيماه تا  6 نيدارم بعد از ا مياستاد من تصم:چپ نگاهش كردم و گفتم  هي

 چرا؟: استاد

 .حتما به خاطر همون خبرا:به حالت تمسخر گفت ريام

 .ديزنيخود م يچرا حرف ب.كدوم خبرا :برگشتم طرفش و گفتم تيعصبان با

كه  ومدمين نجايمن ا. گهيبسه د:گفت يجد يليبگم كه استاد خ گهيزديچ هيخواستم . برد باال ميدستش رو با حالت تسل ريام

 .شما گوش بدم  يبه جر و بحث ها

 استاد  ديببخش:گفتم  ريانداختم و همزمان با ام نييرو پا سرم

 .اخم كردم و روم و به طرف استاد كردم هي ريدر آخر سرم رو باال كردم و به ام اما

 .رو امضا كن بده من  نيرادمنش ا.برم ديمن با:گفت اورديدر م فشيورق از تو ك هيكه  يلدر حا استاد

 .بعد  ديبش يرايپذ هيحداقل . ديببر فيتشر نيخوايچقدر زود م:اون رو از دستش گرفت و گفت ريام

 .نيريخود ش يآقا يكن ييرايپذ يخواستيم يوگرنه با چ. دميرو خر ييشد من اون چا خب

 .من امروز فرصت ندارم . گهيد هدفعي يباشه برا-
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 شيدرمورد همون پروژه كه چند لحظه پ تيهفته بخاطر موفق نيشنبه هم 5. ديدعوت رو قبول كن نيپس لطفا ا: ريام

 . دياريب فيو تشر ديشما هم افتخار بد ميشيخوشحال م. ميگرفت كيجشن كوچ هيخدمتتون گفتم ،با همكارها 

 . امياگر تونستم حتما م-

 .ديشماره تماستون رو بد ديفقط لطف كن.دميو به شما اطالع م كنميشنبه جاش رو مشخص م 5پس من تا قبل از -

كرد  يگرفت خداحافظ ريكه استاد برگه مربوط رو از ام نيداد وبعد از ا ريرو در آورد و به ام يكتش كارت بيج ياز تو استاد

 .ورفت

كه همبرگر  نهيا ديخوريم يرفت بپرسم چ ادميفقط .هم ناهار  نيا دييبفرما:گفت اميرو بردارم كه ن فميرفتم تا ك زيطرف م به

 .گرفتم 

 مايرو به ن نيهم يبرا. رياخمالو ام افهيبخاطر ق اياز خجالت  ايبزنه ،حاال  يقصد نداره حرف دميكرد ،د ريبه ام ينگاه مين وايش

 .منوناز لطفتون هم م. مياتفاقا قرار بود همبرگر سفارش بد:گفتم

 . دييبفرما:گرفتم  مايرو از توش در آوردم و به طرف ن يرو برداشتم و مبلغ فميك بعد

  كنمياصال قبول نم:كرد وگفت ياخم ماين

 .دياصرار نكن گهيلطفا د:سرش رو تكون داد و گفت مايبزنم كه ن يحرف خواستم

 .به هر صورت ممنون :و گفتم دميرو عقب كش دستم

 .بود رينزد فقط چشمش متوجه ام ياما حرف.بزنه  يحرف هيفتم تا ر وايچشم غره به ش هي

 .ماين ميبه كارمون برس ستيبهتر ن:گفت مايرو به ن ريام

داشتن بهشون  يسر زدم تا اگه كار ييكويخانوم رستگار و ن يمن هم رفتم به اتاق ها.رفت  مايخودش زودتر به اتاق ن و

 .كمك كنم

با هم به .سالن منتظرمه  ياومده و تو يخبر داد ،هست وايحبت با خانوم رستگار بودم كه شتموم شده بود و مشغول ص كارمون

 تك سرفه كردم  هي. كشديبود و همه جا رو داشت سرك م يكوچولو ما هم مشغول فضول يآبج. ميرفت يسراغ هست

 سالم ....يكنيكار م يكيش يعجب جا يآبج يوا: يهست
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 . يكرديسالم م گهيدو ساعت د هي يذاشتيم-

 باحاله  يليخ نجايا:ام نشد و گفت هيكنا متوجه

  ميريبعدا م 5تا ساعت  يصبر كن دي،با يساعت زود امد مين....خب  ليخ-

 .ها زنهيخونه مامان غر م ميبر ريد.  متهيساعت هم غن مين نيهم.من چقدر طول بكشه  ديخر ستيمستانه معلوم ن.. ا-

 . شميم ليتعط 5ساعت  من يدونستيتو كه م.چكار كنم  يگيم-

  ميساعت زودتر بر ميبگو ن ستونيخب به رئ-

 اصال حرفش رو هم نزن -

 بگم  ريمن به ام يخوايم:گفت وايش

  يتو بهش بگ شهيآره ،تو رو خدا م: يهست

  شيشناسيتو كه خوب م. دنياجازه رو نم نيا شونيجون ،من مطمئنم ا وايش:گفتم

  مينيبش نجايا يساعت الك مين ديحاال با:مثل بچه ها گفتها نشست و  ياز صندل يكي يرو يهست

 تموم شده  مساعتين نيا يتا چشم به هم بزار-

 .گرفتميم جهيداشتم سر گ گهيهم نشست از بس مثل مرغ راه رفت د قهيدق كي يساعت هست مين نيا ييخدا

 .شد 5ساعت  گهيد ميبر:گفت 5ساعت  سر

 . ارميرو ب فميباش برم ك نجايا.بچه ها نباش  نيخوب مثل ا ليخ

  يكار رو بكن نيا يتونستياز اون موقع تا حاال نم-

 .كردم يرو برداشتم و ازشون خداحافظ فمياعتنا به حرفش به اتاق خانوم رستگار رفتم و ك يب

 م؟يبر:اومد طرفم و گفت يهست.امدن  رونيهم ب مايو ن ريبا من ام همزمان

  ميخب ،بر ليخ: آروم گفتم.كالفه ام كرده بود  گهيد

  ديكنينم يخانوم صداقت معرف:گفت ماين

 ....خواهر كوچكترم : گفتم



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         مهرنوش كاربر انجمن      –تمناي وجودم 

w W w . 9 8 i A . C o m  134

 از مالقات شما خوشوقتم .صداقت  يهست.هستم  يهست.سالم :نگذاشت ادامه بدم و گفت يهست

حرف جمهور داره  سيانگار با ر. زديمن ،چه لفظ قلم حرف م طونيش يكوچولو يآبج.طرز حرف زدنش خندم گرفت  نيا از

  زنهيم

 هستم  يديوح مايمن هم ن: ماين

  ميخوشوقت يليما هم از مالقات شما خ. وايرادمنش هستم ،پسر خاله ش ريبنده هم ام:ريام

  ميبر:گفتم يبه هست رو

 خداحافظ  يبا اجازه همگ.اخ ،اصال حواسم نبود :شده گفت ريافتاد د ادشيتازه  يهست

كه دم در آسانسور  يكردم و خودم رو به هست يخداحافظ رفتميكه به سمت در م يدر حال. رونيرفت ب يمعطل چيبدون ه و

 بود رسوندم 

 ؟ يخانوم رفتار كن هيمثل  يتونينم-

 !مگه چكار كردم -

 . رونيب يومديبچه ها م نيبعد مثل ا دادنيرو م تيجواب خداحافظ يكرديصبر م هيثان هي-

 لب غر زد  ريرو برگردند وز روش

 گهيشركته د سيهمون رئ واي،پسر خاله ش يآبج يراست:گفت يهست ميشد ابونيوارد خكه  نيمحض ا به

 اونه سيكنه رئ يبود كه به تو حال نيزورش هم همه

 آره :دادم  جواب

 باشه  يشكل نيا كردمياصال فكر نم-

 بود  يمگه چه شكل-

 كلفت در نظرم بود  ليبيس ينفر اخمالو  هي، يگفتياونطور كه تو م-

 . لشيسب يكه هست البته باخمالو -

 بود  يزيخوب چ يردابر يجا.هم جنتلمن بود  يليخ. كجا اخمالو بود -
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 چه طرز حرف زدنه  نيا:تشر بهش نگاه كردم و گفتم با

  يردابر يگفتم جا-

 ؟ يچ يعنيبود  يزيخوب چ-

 غلط كردم خب شد .زدم  يحرف هيخب . يديم ريگ نقدريروزا ا نيتو چرا ا-

 سگ شده بودم  يليخ هايازگت گفتيم راست

  ختهيخسته ام ،اعصابم به هم ر ديببخش يهست-

 ..بود ،نه  گهيد زيچ هي واياما پسر خاله ش.هم خوب بود  يكياون :گفت عيسر. موندينم يزيما چ يتو دل آبج اصال

 نكرده  يتاحاال ازت خواستگار گميم:چند لحظه بعد گفت.زدم و سرم رو به چپ و راست تكون دادم  لبخند

 !؟يك: دميپرس باتعجب

  مايآهان ،ن...بود اسمش  يچ. يكياون  اي، گهيد ستونيرئ نيا-

 ؟يزنيتو م هيچه حرف نيا:زدم پشتش و گفتم آروم

 هم كنجكاو شدم  نهايكه در مورد ا نهي،ا تيخواستگار انيم شن،يهمه خاطرخوات م يريتو هر جا م دميخوب د-

 .نه اش خندم گرفت برداشت بچگا نيحرفش با ا نيا از

 نزده  يهم حرف وايرو دوست داره ،پسر خاله ش يكه خودش كس مايبگم ن ديبا يمحض اطالع جنابعال. رينخ-

خانوم ما  يآبج نيا ستيوگرنه كور ن.رو دوست داره  يكيپس حتما اون هم :دهنش گفت گذاشتيآدامس م هيكه  يحال در

 .و دم نزنه  نهيرو بب

چرت و پرتها تند تر راه  نيا يبه جا:شدم و گفتم يرو دوست داره، عصبان ياون هم كس ديه گفت شاك نيچرا از ا دونمينم

 . رونياون لنگه كفش هم از اون دهنت بنداز ب. برو

 ؟يگفت يچ:گفتم.گفت يزيلب چ ريرو در آورد و ز آدامس

  يكنيم ينطوريتو چرا ا.بابا يچيه-

 .خسته ام رو بكن حوصله ندارم ، دتيحرف نزن زود خر-
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  ديخر يچ يهست ادينم ادمياصال . ختياعصابم به هم ر يالك يحرف رو زد الك نيا يكه هست يموقع از

 افهياما ق.دستهام رو قالب سرم كردم و چشمم رو بستم .هم از بس دنده به دنده شدم كه كالفه شدم و رو تختم نشتم  شب

اومده بودم تو تختم ،اما حاال  10ساعت .به ساعت نگاه كردم  چراغ خواب رو روشن كردم و..چشمم  يجلو  ومديم ريام

 .بود و من هنوز خوابم نبرده بود  كيبه  كينزد

 . سوختمياما داشتم ازگرما م.گذاشتم تب نداشتم  ميشونيدست رو پ. كردميم يجور احساس گرما و خفگ بد

 رياونقدر اون ز.دوش  ريرد رو باز كردم و رفتم زآب س ريش.كه داخل اتاقم بود يرو در آوردم و رفتم به حمام لباسهام

كه موهام رو خشك كنم همونجور خودم رو  نيو بدون ا دميرو پوش ميلباس حوله ا.رفت  نيكم احساس گرما از ب هيموندم تا 

 تخت انداختم 

كه اومده بودم  يز موقعاتاقم ا يو بخار داديم رونيب يو خبر از سوز سرما  ديچيپيدرختها م يباد البال يكه صدا نيا با

 .خاموش بود ،اما هنوز گرمم بود 

 ......رو دوست داره  يحتما اون هم كس: ديچيپيتو گوشم م يهست يصدا.شدم  رهيو به سقف خ دمينفس بلند كش هي

 .از دست خودم هم كالفه شده بودم  گهيد

كه  نهيكرده ،ا فيتعر لتيو شكل و شما افهيز قهركس ا نكهينه ا... يمستانه قاط زد....جهنم ه ب...داره كه داره  دوست

 يبا اون شوخ.هم بلده  يكار,مگه جز اعصاب خورد كردن تو ....فكر تو رو مشغول كنه  ديآخه اون چرا با...شده اديتوقعت ز

 .دختر خوب  نيآفر.... ايبه خودت ب....و مسخرش  مزه يب يها

 چشمم رو باز كردم .شد  انيمم نماچش يجلو ريام ريدوباره تصو.چشمم رو بستم  دوباره

  ريتو روحت ام يا

خودم تكرار كردم تا  يرو برا) ييروستا يخوشا به حالت ا( خواب رو خاموش كردم و چشمم رو بستم و انقدر شعر  چراغ

 خوابم برد 

بهم وصل  نيزنه سنگو هيانگار .اما قادر به حركت نبودم .چشمم رو به زور باز كردم .شدم  داريزنگ ساعت ب ياز صدا صبح

 . زديتو سر خودش م نجوريساعت هم كه هم نيا.شده بود 
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 .سرم بزارم  يساعت باال نيخفه كردن ا يبرا يزي،چ يچكش هي هعندفيباشه ا ادمي

رو از تنم در  ميلباس حوله ا. سوختيگلوم م يبود و كم نيسرم سنگ.دادم و از رو تخت بلند شدم  يتكون هيبه خودم  بالخره

 .نم داشت،شونه كردم و با كش بستم  يم و موهام روكه هنوز كمآورد

 . نييدستم رو به نرده ها گرفتم و رفتم پا. رفتيضعف م ياما پاهام كم. رونياتاقم امدم ب از

 سالم كردم و نشستم .صبحانه مشغول صحبت بودن  زيسر م يو مادر و هست آقام

 مادر؟ دهيگت پررن نقدريچرا ا:به صورتم كرد و گفت ينگاه مادرم

  يشركت باش 9 ديمگه نبا. 6:30ساعت .بابا  يچرا زود بلند شد:آقام گفت . نشستم  زيو سر م ختميخودم ر يبرا ييچا هي

 .نرفت  نيياما از گلوم پا. دميرو سر كش ييجرعه از چا هيكردم و  دييسر حرفش رو تا با

  يمروز من رو برسونا شهيآقا جون م:گذاشتم و گفتم زيرو همونطور رو م مييچا

 .آقا جون قرار من رو برسونه , رينخ:با دهن پر گفت يهست

 .بغله نيتو كه مدرست هم:بلند شدم و گفتم يرو صندل از

 امروز نوبت منه ،مگه نه آقا جون .خوب باشه -

 بعد مستانه رو  رسونميخوب اول تو رو م ليخ:گفت  يرو به هست آقاجون

 .حاضر شم  رميپس من م:گفتم

  ينخورد يزيتو كه هنوز چ:اخمهاش رو توهم كرد و گفت مادرم

 اشتها ندارم ،مامان -

  يكرد يهم كه فقط با غذات باز شبيد.لقمه بخور  هي ايب. يرنگ به صورت ندار.يچ يعنياشتها ندارم -

  خورميم يزيچ هيتو شركت  رميم-

 .دميشنيمامانم رو م ياما هنوز غرغر ها. رونياز آشپزخونه امدم ب بعد

 بابا ستيمستانه جان حالت خوب ن:دادم و چشمهام رو بستم آقاجون گفت هيتك يبه صندل رفتيم جيگ يرو كه كم سرم

  رهيم جيسرم گ يكم احساس ضعف دارم و كم هي-
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 نرو شركت  هينطوريخب اگه ا-

  شميم ادهيپ نجايآقا جون هم... اديحالم جا م خورميم يزيچ هيشركت  رميم. ستينه آقا جون انقدر ها هم حالم بد ن-

هر دو به طرف من برگشتن و سالمم رو جواب .سالم كردم .بود كه من وارد شركت شدم  ريمشغول صحبت با ام وايش

 .نشستم  يصندل هيخودم رو به اتاقم رسوندم و رو  عيسر نيبنابر.كه كله پا شم  لحظه احساس كردم االن هي.گفتن

 مستانه حالت خوبه :گفتا اومد تو و  ويبعد ش يا لحظه

 رفت  جيه سرم گعدف هياره فقط -

  يماهانه شد... دهيرنگت پر-

 .آب سرد دوش گرفتم ريساعت رفتم ز هي بردياصال خوابم نم شبيد.اما فكر كنم سرما خوردم ...نه -

  پرهيكه بد تر خواب هم از سرت م ياونجور....هوا  نيزده بود به سرت تو ا! آب سرد ؟ ريز-

  شدميداشتم از گرما خفه م شبيد آخه-

 ؟ كنهيبدنت هم درد م. گهيد يخب سرما خورد-

  نهيهم يصبحانه هم نخوردم فكر كنم برا.كم ضعف دارم  هينه فقط -

 برم برات بخرم  يزيچ هي يخوايم:رو به چپ و راست تكون داد و گفت سرش

 هان  كنهيم يدوباره قاط سيير نيا زنهيبرس ،تلفن داره زنگ م برو به كارت..،االن اصال اشتها ندارم  كنمينه تا نهار صبر م-

  يستيهم ول كن اون ن تيموقع نيتو ا,تو -

  رونيرو گفت و رفت ب نيا

 به در خورد و در اتاقم باز شد  يبزارم كه ضرب زيم يسرم رو رو خواستميم

  ديكن يهمكار ييبا مهندس رضا ديتونيخانوم صداقت امروز م:ريام

 .لش رو نداشتم حوص اصال

  تونميبله م:جام بلند شدم و گفتم از

 ممنون:رو تكون داد و آروم گفت سرش
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 كي.اتاق مشغول كار باشم  هيكه تنها با اون تو  كردمينم ياصال احساس ناراحت.و باوقار بود  نيمت يليخ ييرضا مهندس

تمام  كردميم ينداشت اما سع يفيتعر هر چند كه حالم. محاسبات و كار نقشه مورد نظرش كمكش كردم  يتو يساعت

 .حواسم رو به كار بدم 

قسمت  نيا دينيبب ييمهندس رضا:به سمتش رفتم و گفتم يسوال دنيپرس يبرا.كارش نشسته بود  زيپشت م ييرضا مهندس

 .باشه  يكيمثل همون  ديبا ايرو درست انجام دادم 

بود كه لبخند  بايزن ز هيعكس . زشيم يقاب عكس رو هيچشمم افتاد به .گذاشت  زيم يرو از دستم گرفت ورو نقشه

 .به خودم امدم  ييمهندس رضا يزن بودم كه با صدا يمحو تماشا.به لب داشت  يميمال

  ياون شد ييبايتو هم جذب مالحت و ز:گفت.بود  نيچشمهاش غمگ.بلند كردم  سر

 همسرتون هستن : گفتم

 كرد  دييسر حرفم رو تا با.شباهت با آه نبود  يداد كه ب رونيب ينفس

 هستن  بايز يليخ: گفتم

 خر وارها خاك دفن شده  ريز ييبايكه اون همه ز فياما ح.آره-

 :آهسته گفتم .پر از اشك بود .نگاه كردم  ييمهندس رضا يبه چشمها...شد  خيتنم س يموها تمام

 .قصد ناراحت كردن شما رو نداشتم  خوانيم معذرت

ترانه .... شميم ينطوريهم نميبيعكسش رو م اي كنميهر وقت به اون فكر م.تو نبود دخترم  ريتقص:زد و گفت يتلخ لبخند

 نيانصاف نبود به ا...من بود  ياون همه زندگ.بودم  اناي،من عاشق ك ستياما دست خودم ن.ازم گله داره  شهيدخترم هم

اگه بخاطر ترانه .فت حس و روح من هم با خودش برد اون ر يوقت....بود  وندهد شهير يليخ ياما اون سرطان لعنت.بره هايزود

اونوقت من هم .خودش  يحاال هم منتظرم ترانه به سر و سامون برسه و بره دنبال زندگ. آوردم يلحظه هم طاقت نم هينبود 

ه هر وقت ك ييجا.كنم  يرو خال الچند س نيراحت حرف بزنم و عقده ا انايكه بتونم هر وقت دلم خواست با ك ييجا هي رميم

 صبور .صبور باش . كنهينم هينگن مرد كه گر,كنم  هيخواستم گر

 :داشت و با دستش پاك كرد و گفت  ختنيكه از گوشه چشمش قصد فرو ر ياشك قطره
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 مونهيچرا مثل بچه ها م يگندگ نيمرد به ا يگيحتما تو هم م.حرفها رو به تو زدم  نيه اعدف هيدونم چرا  ينم.دخترم  ديببخش

. 

،وجود  ستيفقط تو قصه ها ن يكه عاشق واقع ديبا حرفاتون به من ثابت كرد. ستين نطورينه ا:رو تكون دادم و گفتم سرم

كه اعتقاد  نيبه ا...بود  ديتا ابد در كنارش خواه يروز هي دياما مطمئن باش. ديمتاسفم كه همسرتون رو از دست داد....داره 

 ديدار

 ....دخترم نهيشيبه دل م يليحرفهات خ:كرد و گفت دييرو با سر تا حرفام

 . كرديم ينيحرفها رو دلم سنگ نيعمر بود ا هيانگار .حرفهام رو بهت بزنم  يكه اجازه داد ممنون

 . ديمن هم خوشحالم كه بهم اعتماد كرد-

 .خوبه  نيهم:برداشت و گفت  زيم يزد ونقشه رو از رو لبخند

 يبود و خبر نداده بود كه همگ ومدهين واياگه ش.شديواقعا حالم داشت بدتر م گهيداما .كنم  لشيرو گرفتم و رفتم تا تكم هشنق

 .شدمي،حتما اون و سط ولو م ميجمع بش دياتاق جلسات با يتو

به اتاق جلسات رفتم  وايهمراه ش. اديحالم جا ب ديبه صورتم زدم تا شا يو اب يي،رفتم دستشو وندميبپ هيكه به بق نياز ا قبل

 يصندل نياول يرو.كه دورش بود  يصندل ياديشكل بود با تعداد ز ليبزرگ مستط زيم هي.رفتميبود كه به انجا م يبار نياول.

 .بود و شروع به صحبت كرد  تهمنبر نشس ياون باال ريام.نشستم 

ساس اح. نميبنش يانقدر حالت ضعف به من دست داده بود كه حال نداشتم رو همون صندل. ستين ادمي زديحرف م يچ از

 ياما سع.هست زودتر تموم بشه  يچ يجلسه كه معلوم نبود برا نيا كردميفقط خدا خدا م. لرزميسردمه و م يليخ كردميم

 .كنن چميبشن و سوال پ عدوست نداشتم دورم جم.نبره  يبه حالتم پ يكس كردميم

مزاحم  شبيكه د نيبودش و هم بخاطر ا كه جو گرفته,جلسه مسخره  نيهم بخاطر ا. گفتميم راهيتو دلم بد و ب ريبه ام دائم

 .بال رو سرم آورده بود نيافكارم شد ه بود و ا

جلوم گرفته  ييفنجان چا هي وايش.شونه ام احساس كردم يرو رو يكه دست كردميم يكه جلوم بود باز يكاغذ و خودكار با

 .بود 
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 ؟ ستيحالت خوب ن.... بخور  ايب:  وايش

 .ناطق پر حرف تموم شده بود  نيا يحرفها يوجه نشدم كاصال مت.اطرافم نگاه كردم  به

 ؟ يآورد ييتو چا:  گفتم

 حالت خوبه ؟ گميم...مستانه حواست با منه ...؟ يديتو نفهم يعني.... ميآورد ييچا ييكويآره من و مهندس ن-

 ؟ يكنيشلوغش م نقدريحاال چرا ا.آره -

 حواسم با تو هستش  نقدريمنه كه ا رياصال تقص-

رو اون  شيبگم قند بده كه با حالت قهر رو خواستميم.به طرفش نگاه كردم .رو جلوم گذا شت و كنارم نشست  ييهم چا بعد

 .شد  ييكويطرف كرد و مشغول صحبت با خانوم ن

 خانوم صداقت حالت خوبه ؟: ديسرم اومد و آهسته پرس يخانوم رستگار باال.رو دست گرفتم و بدون قند خوردم مييچا

 خوبم-

  دهينشون نم نطوريظاهرت كه ا-

 كم ضعف دارم  هيكه  نهيصبحانه نخوردم ا-

 ؟ يچرا عرق كرد:شد و گفت  قيصورتم دق به

 .اصال متوجه نشده بودم .نمناك بود .دست زدم  ميشونيپ به

 اونه يبرا.كم گرمه  هي نجايا يهوا:گفتم

  ارهيفشارت رو باال م يكم. ريآبنبات رو بگ نيا ايب-

كه عرق كرده بوم اما  نيبا ا.دهنم گذاشتم  يآبنبات رو تو.از من جدا شد  ييمهندس رضا يبا صدا.تشكر كردمو  گرفتم

 يكس نميسرم رو بلند كردم تا بب.متوجه لرزش لبهام نشه  يدهنم گذاشتم تا كس يدستم رو جلو. دميلرزيسردم بود و م

 ييخانوم رستگار و مهندس رضا.مشغول صحبت بودن  ريام مراهه به مايروبروم مهندس وحدت و ن.نه  ايمتوجه من هست 

 .بود ييكويهم مشغول صحبت با خانوم ن وايش.هم حواسشون با من نبود 

 ....حالم  يب دهيحاال خوبه رنگ و روم نشون م.دم خانوم رستگار گرم ،حواسش از همه جمع تر بود  باز
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 ... يزنيغر م نقدريپس چرا ا ستيه حالت خوش نبفهم يكس يخوش ندار يگفتيتو كه م.مستانه  يگيم ونيهذ

 . داديو مهندس وحدت گوش م ماين يداشت به حرفها.رفت  ريسمت ام نگاهم

 ييحالم تو نيا يكه با عث و بان يريبگ يافغان يآنفوالنزا هاياز اون كارگر خارج, يرياز ساختمونها م يسركش يبرا يوقت ياله

. 

 .رو برگردند شيگشت و دوباره رولحظه به طرفم بر هيلحظه ، هي فقط

 . نوشتميعدد م يكاغذ الك يكردم و خودكار رو برداشتم و رو ميشونيگاه پ هيدستم رو تك هي

 . اوردميسالم رو در م يآدمها يبود كه همونجا نشسته بودم و ادا ادي،اما انقدر روم ز مردمايداشتم م حاال

... رفع حاجت كنه  ومدينم رونياز اتاقش ب يكس ادياز كار ز شهيخوبه هم حاال.شونيسر كار و زندگ رنيچرا نم نهايا ايخدا

 ...و الملل  نيب ونيانگار امدن كمس.

  يپاش يخواينم-

 كه مشغول جمع كردن فنجانها بود نگاه كردم  وايبرداشتم و به ش ميشونيپ يرو از رو دستم

 كجا رفتن ؟ هيپس بق:گفتم

به  يكرد يدستت رو خط خط يانقدر اون ورق جلو... يحرف نزد يطاقت آورد يرساعت چطو هي نيمن موندم ا!چه عجب -

 ؟ يديكجا رس

 جلسه تموم شد ؟:بلند شدم و گفتم  يرو صندل از

 ؟يهم متوجه اطرافت نشد هعندفيكه ا يبگ يخواينم نميبب....نهار  ياالن هم همه رفتن برا.با اجازه شما -

 . ستياصال حالم خوب ن وايش:گذاشتم و گفتم ميشونيرو به پ دستم

 ؟ ينكنه مرد.شده  ديسف يلياالن رنگت خ ييخدا يول.....بودم  دهيهم فهم يگفتينم:گذاشت و گفت ينيس يفنجان تو هي

 .دور از جون بگو  هي.بزنه  شياون زبونت و مار ن يا-

  يزنده ا اي يحاال مرد...خوب بابا،دور از جون  يليخ-

 بده  يليحالت خ نكهيمثل ا يشوخ يه بمستان يول:كنارم و گفت اومد
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 دستم انداختم  يبدنم رو رو ينيگذاشتم و سنگ زيم يرو رو دستم

 سردمه  يليخ وايش-

  يخورد يزياز صبح چ نميبب. نيياومده پا يليفكر كنم فشارت خ....عرقه  سياما صورتت كه خ!سردته؟-

 .آب نبات كه مهندس رستگار داد هيفقط -

  ارميآب قند ب يخوايم-

 ؟ يهمراهت دار يزيچ يمسكن... شهيبدنم مور مور م.فكر كنم سرما خوردم ...نه -

 شركت دارن  يتو ييزهايچ هيحتما .بپرسم  ريبگذار از ام.من كه ندارم -

 نهار ؟ يهمه رفتن برا يمگه تو نگفت-

  هريرفت غذا بگ ماين نيهم يشركت غذا بخورن برا يتو خواستنيم مايو ن رياما ام.آره -

 .رو ندارم لتونيمسخره فام يها يچون حوصله شوخ رهينگ يزيما چ يبرا دوارميام-

 دايپ تونهيم يزيچ نميبپرسم بب ريمن برم از ام نيبش نجايا... رونيب رمي،اما من گفتم با تو م ديالبته پرس...نه :و گفت ديخند

 كنه 

 خب  يخوايخودت م يفقط بگو برا وايش-

 ؟يچ يبرا-

 خب , گهيد يخوايخودت م يخب بگو برا-

 رو كج كرد و از اتاق خارج شد  لبهاش

. نشد واياز ش يخبر دميكم منتظر موندم د هي. گذاشتم  ينيس ينگاه كردم و فنجان خودم رو تو ينيس يتو يفنجانها به

 كرده ؟ ريچرا د نميگل كرد بب ميفوضول

بد جور  يروز هيمن  يا.رو دست به سرش كرده  وايشكه  نهيا خواديمن مسكن م يبرا دهيجوشن فهم يشمر ذ نيا حتما

 . رميگيحالت و م

رفت و اتاق دور سرم چرخ و فلك رفت  جيكه چند قدم برداشتم سرم گ نياما هم.رو برداشتم تا به آشپزخونه ببرم  ينيس
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دست و پام كج و كوله شد و .م اشتباه گرفت واريرو با د نيبدم كه زم هيبرسم و به اون تك واريقدمهام رو تند كردم بلكه به د.

 . شدم نيپخش زم دماز دستم افتاد و بعد هم خو ينياول س

كردم  يسع.خودشون به اونجا رسوندن  مهيسراس ريو ام وايو شكستن فنجانها اونقدر بلند بود كه ش ينيوحشتناك س يصدا

 يمرگم بده مستانه جونم چ ،خدايوا:گفت ومديبه طرفم م كهيدر حال وايش.اما قادر نبودم نميخودم رو جمع كنم و بنش يروين

 شد ؟

  نميبازوم گذاشت و كمك كرد كه بنش ريرو ز دستهاش

 تو ؟ يشد ينطوريچرا ا-

  ادياالن حالم جا م. ستين يطور:و گفتم دميسرم كش يشونم افتاده بود رو يرو كه رو ميروسر

 درمونگاه ميبر دياقت كمك كن بلند شه ،با،به خانوم صد وايش:بود گفت ستادهيكه هنوز تو قالب در ا ريام

  شهيحالم بهتر م نميكم بنش هي. ستين ياجياحت:گفتم

رو از تو  نيماش نييپا رميمن م وايش.....شديحالتون بهتر م دي،از اول جلسه كه نشسته بود دياگه قرار بود كه بهتر بش-

 .نمتونيبيساختمون م يجلو. رونيب ارميب نگيپارك

 . ستيحالم خوش ن دهيالهول هم فهمومجسمه اب نيهمه تابلو بوده كه ا نيام ا افهيق پس

 يتا موقع.زديهم نم يطفلك حرف.انداخته بودم  وايش يبدنم رو رو ينيانقدر حالم بد بود كه تمام سنگ.بلند شدم  وايكمك ش با

 .شونه اش بود  يسرم رو ميهم كه به درمانگاه برس

سرم و  يمن هم كه از هرچ.بزنم  دياالن با نيسرم نوشت كه گفت هم هيتبم رو چك كرد ،كه فشار خونم و  نيبعد از ا دكتر

 .گفته باشم  زنميمن سرم نم:گفتم وايبه ش رونيب ومدميكه از اتاق م نطوريهم.بودم  يرآمپول و سوزن بود فرا

 . ييوسط ولو نياگه من نگرفته باشمت كه ا.بابا روت و برم -

پرستار هم كه تا  نيا.حرف ما هم كه كشك .كرد  تيهدا قاتيكه پرستار اومد و ما رو به اتاق تزر زدميغر م نطوريهم داشتم

 .كرد  دايدست ما رو سوراخ كرد تا بالخره رگم رو پ تونستيم

هم كه از اول همونطور  وايش.تا سرمم تموم شد  دميهمونجا دراز كش يا قهيدق 45 هي. كردميتحمل م دينبود ،با يا چاره
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 .و به پرستار خبر داد رونيكه سرمم تموم شد رفت ب نيت نشسته بود و به محض اساك

  يتو هم به زحمت افتاد وايش ديببخش:نشستم و گفتم وايكمك ش با

  يحاال چطور نميبب.هم زحمت نبود  چيه-

 سرم رو زدم  نيخوب شد ا..توپ توپ -

 رو صدا بزنم  ريمن ام نيبش نجايحاال ا..... زنميكه من سرم نم يكرديم هيبچه ها گر نيمثل ا... يديد-

 . نجاستيمگه هنوز ا: دادم و گفتم  نييرو پا نميآست

 ....ما رو بذاره بره  يخواستيپس م-

دفه واقعا خجالت  نيا. انيبه طرفم م وايو ش ريام دميكه د رونيرو درست كردم و رفتم ب ميروسر. رونيهم رفت ب بعد

 . دميكش

 . ديفتيبا عث شدم شما هم از كارتون ب.شما هم شدم  مهندس مزاحم ديببخش-

 حاال حالتون چطوره ؟ . كردميكار رو م نيهم بود هم گهيهر كس د:گفت يخشك و جد شهيهم مثل

 خوبم ،ممنون :لب گفتم  ريز

 . كردميم كار رو نيهم بود ا يا گهيكه بگه هر كس د نينه ا.بگه ،به خاطر تو از كارم زدم  خواستيچرا دلم م دونمينم

 ياونم از ك.ها  يدار ييتو هم چه توقعها.... كرديكار رو م نيهم بود ا يا گهيخوب معلومه هر كس د... يخل شد مستانه

 ...فرعون مصر ,

  ميبر ديخوب اگه آماده ا: ريام

 ؟ يرو آورد فميك يراست:گفتم وايبه ش رو

 چكار ؟ يخوايم-

 حساب بكنم  هيتسو ديخب با-

 .اب كردممن حس:گفت ريام

 حساب كنم  ميديرس يچقدر شد ،وقت ديبگ ديشرمنده لطف كن-



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         مهرنوش كاربر انجمن      –تمناي وجودم 

w W w . 9 8 i A . C o m  146

  ستين ياجياحت-

 يهمه صفت ب نيگفتم و ا نيهمه بد راجع به ا نيمن رو ببخش كه ا ايخدا..خاضع هستش  يليكه خ نيبابا ا...سخاوتمند  چه

 ربط بهش نسبت دادم 

 . كنميون كم مبعدا از حقوقت:كه گفت  دميرسيم يمطلوب جهيبه نت داشتم

 ...حناق ،مردك شكم گنده پول پرست  يا

 شكمش نگاه كردم  به

 .ينش عيخودت ضا يبگو حداقل جلو يزيچ هي.حرفهات  نيتو هم با ا ريبم مستانه

  نمتونيبيدر م يجلو:لبش بود گفت يرو يا انهيلبخبد موذ كهيدر حال ريام

 رو بده  نگينيپول كلاون  كردميحاال فكر كرده من قبول م:گفتم وايبه ش رو

 .زبونت راه افتاد نيباز تو حالت خوب شد و ا-

  گهيد برديم فيمنزل تشر:رو به حركت آورد و گفت نيماش ريام.كه جلو نشسته بود نشستم  وايسمت ش نيماش عقب

هم بابت امروز باز . ديكنيلطف م يليخ:جلو نگاه كردم و گفتم نهيينشون بدم حالم رو با اون حرفش گرفته به آ نخواستم

 . ديديزحمت كش يليخ.ممنونم 

گفتم كه فقط . اديهمه تعارف خوشم نم نيمن از ا.تعارف نكنه  نقدريدوستت بگو ا نيبه ا وايش:كرد و گفت واينگاه به ش هي

 بود  يانسان فهيوظ

 .و بهم لبخند زد  ديدرجه چرخ 180به  وايش

 .نگاه كردم رونينزدم و به ب يحرففشار خونم رفته بود باال  ريكه از حرف ام نيا با

 ،خانوم صداقت ؟ دينگفت:ريام

 رو ؟ يچ:به جلو نگاه كنم گفتم  نكهيا بدون

 كجا برم نكهيا-

 حالم برگردم سر كار  نيانتظار داشت با ا حتما
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 خونه :گفتم

از بس كج بود آرتروز هر چند فكر كنم گردنم .نزدم و به جلو هم نگاه نكردم  يحرف ميهم كه به خونمون برس يموقع تا

 .گرفت 

 . يبش ادهيكمكت پ اميصبر كن االن م:گفت وايش.پارك كرد  اطياونطرف تر از در ح يكم

 جان حالم بهتره  واي،ش ستين اجياحت:گفتم

 زنگ بزنم  رمي،م يش ادهيپس تا تو پ-

 :گفتم ريشد رو به ام ادهيپ وايكه ش نيبرداشتم و به محض ا يصندل يرو از رو فميك

كار رو  نياصال ا ديستياما خوب چون شما اهل تعارف ن. دياريب فيتعارف كنم منزل تشر كنهيهر صورت ادب حكم م هب

 .هم ممنون  تونيانسان فهيبه خاطر وظ.مهندس  كنمينم

ودم خ ياما در رو محكم به هم زدم كه فكر كنم چنتا فحش آبدار برا خواستميكه نم نيبا ا. شدم  ادهيپ نيهم از ماش بعد

 . دميخر

 حاال مامانت پس نره :گفت وايش. سادميوا وايكنار ش رفتم

 ؟ يچ يبرا-

 ابوالفضل گفت و اف اف رو گذاشت اي، هي ميايكه گفتم مستانه حالش بد شده از درمونگاه م نيهم-

 . يداديپشت اف اف خبرها رو م ديحاال تو حتما با:رو تكون دادم و گفتم  سرم

كم حالت تو  هيمستانه افتاده ؟من هم فقط گفتم كه  يبرا ياتفاق ديهستم ،پرس وايزدم گفتم شتا زنگ .خب چكار كنم -

 ......مشيشركت بد شد برد

  ميسالم كرد.توسط مادرم قطع شد  اطيبا باز شدن در ح وايش حرف

مگه .باال سرت اومد  نيا يدنده و لجباز هياز بس كه :سالممون رو پاسخ داد و با تشر به سمت من نگاه كرد و گفت مادرم

 ...بخور برو  يزيچ هيصبح نگفتم 

 .مهندس رادمنشه :كردم و گفتم ومدياومده بود و به طرف ما م رونيب نشيكه از ماش ريبه ام يچشم و ابرو اشاره ا با
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سالم و  ريبا ام ييچهره داد و با خوشرو رييبه كل تغ.اومد  رونيچادرش رو سفت كرد و ب.تازه متوجه اون شد  مادرم

 .كرد ياحوالپرس

 . ميشيبا اجازتون مرخص م گهيخب خاله جون ما د:گفت وايش

  ديببر فيبعد تشر ديكن ليم يزيچ ييچا هيتو ، دييحاال بفرما:گفت ريو ام وايرو به ش مادرم

  گهيه دعدف هياستراحت كنه ،انشااله  ديخاله ،مستانه هم با يمرس:گفت وايش

 ييچا هي دييبفرما ديندار ياگه عجله ا ديديجون زحمت كش وايشما و ش. ستيدرست ن ينطوريآخه ا:گفت ريرو به ام مادرم

 . ديكن ليم

 جان؟ وايش يندارم ،شما چ يبنده حرف:كرد و گفت وايبه ش ينگاه ريام

ول كنه دعوت مادرم رو قب ريام كردمياصال تصورش رو هم نم. رونيبود بزنه ب كيچشمم اونقدر گشاد شده بود كه نزد يعني

 .بود دهيبا اون عقلش فهم وايش گهيرو د نيا. كرديحالم رو م تيهر كس بود رعا يعني.

 يليهر جور ما:هم كه تو عمل انجام شده قرار گرفته بود گفت وايش

  كنميخواهش م دييبفرما:حرف تعارف كرد و گفت نيب مادرم

 . مييايخاله جون ما پشت سرتون م دييشما بفرما: وايش

  دميگرفتم و به سمتش چرخ رفتنيم يو مادرم كه كنار هم به طرف در ورود وايچشم از ش ريما يصدا با

 تو ؟ ديبر نيخوا ينم-

 ادتونيشد حرفتون  يچ. ديزاريب زهايچ نطورياز تعارف و ا ديگفتيشما كه م:ندونهام رو به هم فشار دادم و گفتمحرص د از

 .رفت

 . اديمنزلتون ،بدم ب اميب ديكه تعارف كن نيگفته باشم از ا ادينم هم ادمياما .نرفت  ادمينه :گفت طنتيش با

 .دادم و قبل از اون رفتم داخل رونيحرص نفسم رو ب با

چون هر دفه حرصم رو . شهيم نيجهت فكرم مشغول ا يچرا ب دميحاال فهم... كلشيه نيبا ا كشهيپرو ،خجالت هم نم پسره

 ليدل نيمحتاجشم اما ا ييجورا هيفكر كرده محتاجش هستم؟حاال درسته كه . دميش محاال نشون.... كنهيم ميو عصبان ارهيدر م
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 ....دوست دارم  يكه خودت بهم بگ كنميم يشده ،كار ابمن حاضر جو يبرا.بره رو اعصابم  يه شهينم

 !!!!!حرف خودم تعجب كردم  نيا از

اصال از .داشت  يچه ربط نيآخه ا.كون خورده باشه توش ت اتيخورده باشه و محتو ييجا هيافتادم سرم به  يكنم وقت فكر

 ...كجا اومد تو ذهنم 

 .تكون به سرم دادم بلكه مغزم برگرده سر جاش هي

 . دهيمستانه جان حالت دوباره بد شده ؟رنگت پر:مادرم گفت دميدر كه رس دم

 دينگران نباش.نه مامان جان حالم خوبه :شدم و گفتم  داخل

 .ما مشغول صحبت بودن يهم روبرو ريمادرم و ام.مبل نشستم  يرو وايبعد كنار ش ننيكردم تا اونها بش صبر

قسم بخورم مادرم  تونستميو حرف زدنهاش انقدر متواضع بود كه م ريام يرفتار ها . شدميمنفجر م تيداشتم از عصبان گهيد

 .مرامش شده  فتهيش

 !با خودش آورده ؟ يشلوار ريپسر خاله تو ز نيا نميبب:گفتم وايدر گوش ش آروم

 ؟ يشلوار ريز:صورتم نگاه كرد و با تعجب گفت به

  يشلوار ريآره ،ز... واشتريس،يه-

 !؟يچ يبرا-

شب  يوقت مامانم دوباره تعارف كرد برا هي گميكه م نهيا,تعارف ساده مامانم رو بدون چون و چرا قبول كرد  نكهيآخه نه ا-

 داشته باشه معذب نباشه  يشلوار ريز

 ريزدم ز يالك كننياونها دارن به ما نگاه م دميمن هم كه د.به طرف ما نگاه كردن ريكه مادرم و ام ديبلند خند يبا صدا چنان

 .به آشپز خونه پناه بردم  يمعذرت خواه هيره مامانم سنگ كوب كردم و با غخنده كه البته با چشم 

 يضيمر يبه ناسالمتچه خبرته ؟حاال خو:اومد تو آشپز خونه و گفت عيهم سر مادرم

 بخنده  دينبا ضيمامان آدم مر-

  يديجواب م يكه خجالت بكش نيا يبجا:رو درشت كرد و گفت چشمهاش
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 . دميتازه مگه من اونجور بلند خند. ميديشد خند يزيچ هيخب -

 . ياريدر ب يجلف باز دياما تو كه نبا.نداره ،چون اون پسر خالشه بيع ديخند ياگه اونجور وايش-

 خوب شد  شميچشم مامان خفه م:دهانم گذاشتم و گفتم يرو رو دستم

 نگاه كنه  افتيبه ق كنهيآدم رغبت نم ينطوريا..به صورتت بزن  ياب هيبرو :برم كه گفت رونيقصد داشتم از آشپز خونه ب بعد

 .سرم بوداما  ريكه االن ز نيمثل ا... يمگه امدن خواستگار-

 .... واشتري-

 ... ارميب ييتا من چا نيبش ششوني؟برو پ يچرا اونجا نشست:شستم كه گفتآشپزخونه ن يصندل رو

 . شدم يرايگفتم و وارد پذ يكش دار چشم

 .از اون نداشت  يهم دست كم ريام. ديخنديكه هنوز داشت م دميافتاد د وايبه ش چشمم

 ،خوش خنده  يآب بخند رو

 .لبخند به لبش بود بلند شد  كهيدر حال.كه به من افتاد خنده اش رو كنترل كرد  نگاهش

 . دينخورد ييكجا مهندس هنوز چا:پوزخند زدم و گفتم هي

 :لبخندش رو محو كنه گفت نكهيا بدون

 دستم رو بشورم  خواميم. رمينم ييجا-

 كجاست ؟ ييدستشو دي،نگفت ديببخش:كنارم رد شد اما دوباره برگشت و گفت از

 .كردم  ييتشورو برگردوندم و با دستم اشاره به دس صورتم

  يديخنديم يبه چ:نشستم و گفتم  وايرفت كنار ش يوقت

 به حرف تو -

  ديخنديم ياون به چ-

 به حرف تو -

 .گفتم چه برسه به اون  يمن چ يديبود كه تو هم به زور فهم واشيفكر كنم انقدر صدام . دميخند...هه هه هه -



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         مهرنوش كاربر انجمن      –تمناي وجودم 

w W w . 9 8 i A . C o m  151

 تم ،من بهش گف يگفت يتو چ دينشن:دوباره خنده و گفت وايش

  مونهيحرف تو دهن تو نم هي. وونهيد يچرا گفت:و گفتم  دميفنر از جام پر مثل

 . ديديخنديم يبه چ دياون پرس يبعدش هم كه تو رفت.بامزه بود  يليآخه خ-

 نه  ايپاش هست  يشلوار ريز نهيبب ييحتما هم االن رفته دستشو...يتو هم گفت-

 پام نبود  يشلوار ريز دميآخه د مونميب رو نمامش ديمطمئن باش.خانوم صداقت  ديريسخت نگ-

  يكنيم بيچندتا صلوات نذر كنم من رو االن غ ايخدا

انداختم و  نييسرم رو پا. فتهيب طنتشيپراز ش يچشمم به چشمها خواستيدلم نم.خجالت جرات نكردم به عقب برگردم  از

 .طبق عادت لبم رو محكم گاز گرفتم 

  دينيبنش دييبفرما:كه گفت دميمادرم رو شن يصدا

مادرم .سرم رو بلند كنم به طرف مادرم برگشتم  نكهيبدون ا.من نشست  يمبل درست روبرو ياز كنارم رد شد و رو ريام

 مادر ،رنگت سرخ شده ؟ يتب كرد:به دست جلوم اومد و گفت ينيس

 .به صورتم بزنم  يآب رميم.آره فكر كنم :و گفتم  دميرو به صورتم كش دستم

 به اتاقم پناه بردم  عيا رفتم و سره پلهطرف  به

 ... وايش يب وايش ياگه بود يعني. يستيچشمم ن يبرو خدا رو شكر كن جلو وايش

  ستيپام ن يشلوار ريز دميچون د مونميامشب رو نم:هم دهنم رو كج كردم و با ادا گفتم بعد

 .... كنهيمفكر راجع به تو  يپسره چ نياالن ا.... بر اون سرت مستانه اونهم خاك باغچه عمه خانوم با همه مخلفا تش خاك

 .بالشت فشار دادم  يسرم رو محكم رو. دميكشياز تصور دوباره اون لحظه هم خجالت م يحت

  شديم ليتبد ياهيبه س يرنگم از سرخ نييبرم پا يخداحافظ يبود بگه برا ومدهياگه مادرم ن مطمئنم

 ريهر چند كه اون ام.شنبه هم نتونستم به اون جشن برم 5روز .ونه موندگار شدم چند روز تو خ شبميخاطر كار احمقانه د به

 .بده  رييروز جشن رو تغ تونستيفالن فالن شده م

با دستم مانعش شدم .بلند شد و به قصد بغل كردنم جلو اومد زياز پشت م ديتا من رو د وايش.به شركت رفتم گهيشنبه د روز
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 ؟يتو هنوز به خاطر اون موضوع ازم دلخور يعني:نگاهم كرد و گفت يبا دلخور.

 . يوفتيو مثل من به سرفه ن ينش ضيتو مر خواميفقط م.نه خل چل :زدم تو سرش و گفتم آروم

 يضيمر اليخ يب:شد و گفت دايلبخند كه همه دندونهاش پ هي

 .به سرفه كه افتادم ولم كرد .طرف صورتم دوتا از اونطرف صورتم ماچ كرد نياز ا دوتا

 شنبه چه خبر  5از  وايش-

 استادتون هم اومده بود .بود  يجات خال-

 .تلفن شد يبه اون سمت رفت و پاسخگو وايبا به صدا در امدن تلفن ش.نشستم  يصندل يو رو دميآه كش هي

گ دلمون براتون تن ديكجا بود.سالم خانوم صداقت :من گفت دنياومد و با د رونيموقع مهندس وحدت از اتاقش ب همون

 شده بود 

و گفتم  دميرو جلو كش ميروسر. كرديلبش بود آدم رو معذب م يكه رو يلبخند .بلند شدم و سالم كردم  يصندل يرو از

 احوال بودم  ضيمر يكم:

 چرا ...خدا بد نده -

  يسرما خوردگ-

 . ديهوا مراقب خودتون باش نيتو ا ديبا يليخ...عجب -

 .در برم  صشيحر ياز نگاهها ديچطور با دونستمياومد وگرنه نم رونيب از اتاقش ييكويرو شكر كه مهندس ن خدا

از  ريو ام مايمنتظر شدم ن.برگشتم  وايش شيرفتم و دوباره پ ييبه اتاق مهندس رستگار و رضا يسالم و احوالپرس يبرا

 گفتم واياز اونها نشد رو به ش يساعت گذشت و خبر كي ياما وقت انيب رونياتاقشون ب

 چكار كنم  دينگفت من با خالت پسر

  رونيرفتن ب يكار يبرا مايآخه از صبح با ن. يكه اومد دونهينم-

  يگفتيرو زودتر م نيخوب ا-

  ميكشينفس راحت م هيامروز  نكهيمثل ا شيآخ:هم دستم رو پشت سرم قالب كردم و گفتم بعد
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 . يشيم دهيبه سالبه كش نجايا نكهيحاال نه ا-

 نجايلحظه هم ا هي لتونيفام نيترم رو پاس كنم وگرنه با وجود ا نيكه مجبورم ا فيح فيح. ستيكمتر از اون هم ن-

 .موندمينم

 .يلج نقدريا ريام نيتو چرا با ا دونميمن نم-

  زنهيم ريام روبا ت هيسا ياز دو فرسخ.اون  ايمن لجم :نشستم و گفتم  صاف

 !ر؟يام-

 . ريام ينه بابا-

 زنهينم يكه اون حرف ينكن ياگه حاضر جواب تو. يزنيمستانه تو هم حرفا م-

 يكه ازم شد اونجور يتشكر يبجا شياون من بودم چند روز پ نميبب... يكرد شرفتينه پ:رو درشت كردم و گفتم  چشمم

 .زد حال زدم 

 ...بهت زد  يخوب زد حال ريام ييخدا:و گفت ديخند

ذوق  ينطوريا,تحفه دارم  ليفام هي كردميمن هم بودم فكر مها ، ستيتو ن ريالبته تقص. رسهيات هم م هيبخند ،موقع گر-

  كردميم

 ذوق كنم  يپسر خاله ا نيبه داشتن همچ ديكم داره ؟خوب معلومه كه با يچ ريام ني،ا يليخدا وك-

 .ندارم  يحوصله جنازه كش يحاال مواظب باش ذوق مرگ نش:بلند شدم و گفتم  ميصندل يرو از

 زبون درازه  يليدوستت خ نيا گفتيراست م ريام نيا:كمرنگ شد و گفت لبخندش

 .قرار گرفتم و خودم خبر ندارم  شونيپس بنده مورد لطف ا...ا -

 .لبخندش پررنگ شد  دوباره

 ؟ يخنديم يبه چ: گفتم

 .كنهياون ،از تو گله م شيپ رميهم كه م يوقت. يكنيتو ،از اون گله م شيپ اميم يكه وقت نيبه ا-

 .شد  دهينگاه هر دومون به اون سمت كش.دم كه در باز شد جوابش رو ب خواستم
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 سالم خانوم صداقت ،حالتون چطوره ؟: ماين

 آقا بود  يليبرعكس اون دوست پر افاده اش خ نيا

 سالم بهترم ممنون :زدم و گفتم يلبخند

 هم با لبخند سالم كرد  ريام

 .شده بود  يكيبا عمه جون مادرم مدت فشار خونم  نيا يمن تو يعني.آمپرم رفت باال  دمشيتا د.

 ...كه جواب سالم واجبه  فيح...زبون دراز  يگيمن م به

  دياجبار گفتم كه لبخند رو لبش ماس يسالم از رو هي

 :گفت ريشد رو به ام عيپسر خالش ضا  ديهم د وايش

 . يريزنگ زدن گفتن حتما باهاشون تماس بگ...جان از شركت  ريام

رفه كردم كه به خودش س هي.شده بود  يليل يهم كه محو تماشا ماين.داد و به طرف اتاقش رفت هم سرش رو تكون  ريام

 . ديبود خبرم كن ياتاقم اگه كار رميمن م:گفتم.اومد

 حتما -

 اومد تو اتاقم  ريكه ام كردميم ليرو تكم يساختمون هي ونينقشه فنداس داشتم

 در نزده اومد تو  اليگودز نيا باز

 مهندس  يآقا ديداشت يكار:نقشه بردارم گفتم يرم رو از روس نكهيا بدون

 . ديكرد افتيدر وايپاكت حقوقتون رو از ش-

نگاهش كردم  يچشم ريز.،فكر كردم رفته  اديازش نم ييصدا دميد.دوباره مشغول كارم شدم . آره يعنيسر تكون دادم  فقط

 بود  سادهيهنوز اونجا وا

 بود ؟ يا گهيامر د:رو بلند كردم و گفتم  سرم

پول فنجان و مخلفات و :گفت شديهمونطور كه خارج م.فقط منتظر بود من دست از كار بكشم و به اون نگاه كنم تا بره  انگار

 ...حساب كردم ديبود دهيهم كه خر يا گهيد زيهر چ
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 تا رفع بشه  ديبگ هم هستش كه اشتباه حساب كردم و كم دادم يتو نيا ياگه اخمهاتون برا:به طرفم برگشت و گفت بعد

 ؟ يبهت گفته كه چقدر مزخرف يتا حاال كس-

 . شدينم دهيكه من گفتم شن يهر چند اگه در هم باز بود به اون آهستگ.در بسته بود  گهيگفتم كه د يرو وقت نيا

 ....من  يگنده كرده برا كليفقط ه....ياز خود راض وونهيد

 باز اخمات تو همه  هيچ-

 اومد تو  يك گهيد نيا

 ! ديشيظاهر م هوي. ديمونيمثل جن م يشما خانوادگ نكهيا مثل

 ؟يكنيغر غر م رزنهايپ نيشده كه باز مثل ا يدوباره چ-

با من داره  يچه پدر كشتگ دونميمن نم. زارهيآدم م يپسر خالت اعصاب برا نيمگه ا نكهي،دوم ا يخودت رزنيپ نكهياول از ا-

 كه ندونه از كجا خورده  كردميم ينبود ،كار ريگ نجاي؟بخدا اگه پسر خاله تو نبود و كارم ا

 مستانه  يتيتربيب يليخ-

 كف دستش  يبذار يحاال باز نر...نداشت  يقابل-

 شتريب.اجناس بود نوشته بود  ديرو كه مربوط به خر يكاغذ مبلغ پول يرو.رو باز كردم و پاكت حقوقم رو در آوردم  فميك در

 .بود  اديوقت ز مهيروز كار اون هم ن 2 يحقوقم هم برا يحت. مكرديبود كه فكرش رو م ياز اون

 . شهيرشكست مونكنه  يولخرج اديبگو ز لتيفام نيبه ا:گرفتم  وايپول رو كه بابت اجناس بود رو جدا كردم و رو به ش اضافه

 ؟ هيچ نيا:هم كرد و گفت يرو تو اخمهاش

 .السلطنه اس  ريبده به اون ؟منظورم ام-

 ؟ يبگم چ-

  فهمهيخودش م-

  يديچرا خودت نم-

  شهيچون باز هم دعوامون م-
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  خورهيبهش بر م ريام.خودت بده :هاش رو باال انداخت و گفت  شونه

 . فمينگاه بهش انداختم و پاكت و پرت كردم تو ك هي

 نجا؟يا يموقع روز اومد نيشده ا يحاال چ-

  رفتيم ادميآخ داشت -

 مرخص شده ؟ مارستانيجون از ب يب يمستانه ،ب:و گفته  يرو صندل نشست

 جون ؟ يب يب-

 يب ي،اما ب دميمادر بزرگم و ند چكدوميمن كه ه.انقده ماهه .ميكنيجون صداش م يب يما همه ب. گميرو م ريمادر بزرگ ام-

 انها رو برا م پر كرده  يجون جا

 ،پس خطر رفع شد  يبه سالمت-

پس  نيهم يعني.جون همه رو خونشون دعوت كرده  يب يب يمادر و سالمتشنبه عمو هوشنگ به مناسبت روز  5 نيهم.آره -

 .مناسب پس فردا ندارم  يچيآخه ه.لباس بخرم  هيمن  ميبر ييايم نميبب خواستميم.فردا 

 . گميرو بهت م يفقط اول به مامانم خبر بدم جواب قطع.باشه -

 پس تو زنگت رو بزن بهم بگو .باشه -

 .رو در آوردم و با خونه تماس گرفتم و خبرش رو دادم  لميوبا،م رونياتاق كه رفت ب از

 اومد دنبالم  وايكه ش رونيبرم ب شدمينهار آماده م يبرا داشتم

  ميبر-

 من آماده ام  ميبر-

  ييايامروز م يراست-

 آره -

 .زنگ خورد  ميگوش

 الو ،سالم مستانه جان -
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 شده  يسالم مامان طور-

زنگ زد  وايخاله ش,خانوم رادمنش  شيفقط زنگ زدم بگم چند لحظه پ.... رميبا تو تماس بگ شده باشه كه يطور ديمگه با-

 يداشت اجياحت يزياگه به چ ديخر يريم وايبا ش يزنگ زدم بگم حاال كه تو دار.پس فردا خونشون دعوت كرد  ي،ما رو برا

 .گرفتن  يمناسبت روز مادر جشنمرخص شده به  مارستانيراد منش چند روزه از ب يمادر آقا نكهيمثل ا.بخر

 !ما رو دعوت كردن ؟ گهيچرا د-

 .مناسبت ما رو هم دعوت كردن ني،حاال به ا ميبار اونها رو دعوت كرد هيما  نكهيا يبرا ديخب شا-

 ديالزم ندار يزيشما چ....باشه مامان جان -

 باز من دلواپس بشم  ينكن رينه ،فقط د-

  كنميخبرتون م ديشراحت اگه كارمون طول ك التونيخ-

 باشه خداحافظ -

 مامانت بود: وايش

  رهيگيهم با من تماس م گهيد يآخه جز مامانم كس-

 خونه  اينگفت زود ب: ديخند

  شهيداره ،هر كس باشه دل نگران م يو مامان يناز نيدختر به ا,خب حقم داره ... يپرسيچرا م يدونيتو كه م-

 وقت  هي يينچا:رو شونم  زد

  گميمگه دروغ م,او خواهر :دنم امدم و با افاده گفتم به گر يقر

  ياونطور سرا پا گوش بود گفتيم يحاال چ-

  ميشنبه شب منزل خالت دعوت شد 5ما هم . رفتيم ادميداشت -

 .آخ جون :.و گفت ديرو محكم به هم كوب دستهاش

  گهيسوا ست د شونيمهمون يراست....من هم لباس بخرم  ديشا-

 . هيقاط شهيما هم يها يننه بابا مهمو-
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 :در بهم انداخت و ادامه داد ينگاه معن هي

زن هستن  ريكه همه پ كننيسرشون م يروسر يتك و تك يه. كننيسرشون نم يما روسر يها ليكدوم از فام چيضمن ه در

. 

 زن شدم هان؟ ريپ گهيحاال من د:زدم به بازوش و گفتم محكم

 .دختر ،دستم درد گرفت يچقدر تو زور دار:و گفت ديرو مال دستش

 .حقته-

 ؟يكنيسرت م يكه روسر كنهيم يريمستانه بابات سختگ يراست-

 يتازه وقت. رهيگيدر اصل مامانم سخت م.موننيمثل شما م ميدر اصل خانواده پدر. كنهينم ينه بابام ،آقام براش فرق-

 ده خودم باشه كنه مثل خودش ،اما آقام اجازه داد بعه ميچادر خواستيشدم ،م يرستانيدب

 يبو شهيهم.با كالسه  ييجورا هي. شهينم دهيكش نيمخصوصا كه چادرش زم. اديخوشم م يليمن از چادر سر كردن مامانت خ-

  يخوشگل يكن ياصال تو هر كار. ومديبهت م يكردي،،،تو هم اگه چادر سر م. دهيعطر خوب م

 .كنميبار چادرم و باز و بسته م 15 رميقدم كه م 10من .چادر سر كردن آداب خودش رو داره -

 .،نه  يروسر يب يحاال اگه مامانت نباشه روسر گميم-

 ينطوري،اما باز ا رونهيب يروسر ينصف موهام از جلو نيريهرچند كه به قول ش.راحت ترم  ينه ،راستش خودم هم با روسر-

  يتا بدون روسر پسندميم شتريب

خوشگل و بلند رو هم  ي،چه برسه اون موها يبريدل م يبا روسر يريم تو هر جا. يسر كن يروسر يالبته حق هم دار-

  شدميمن اگه پسر بودم حتما عاشقت م..... يزيدورت بر

  يرو برد مايتو كه دل آقا ن اي برميبال من دل م:و گفتم شينيرو ب زدم

مگه  هيچ:گفتم دميخنديكه م نطوريهم.رو بلند كرد كه بزنه پشت كمرم كه از دستش فرار كردم و رفتم به سالن  دستش

  شهيخانوم عاشق پ گميدروغ م

حاال . شهيحاال نوبت تو هم م.زدم  يبه تو حرف گهياگه من د:گفت گرفتيبه سمتم م ديكه انگشتش رو به نشانه تهد همونطور
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 .مسئله سو استفاده كن نياز ا يه

 ....آرامشم رو بهم بزنم و  يايمگه من مثل تو خلم ، دن-

  رهيداره كجا م:كنارم اومد و گفت وايش.نگاه كردم  وايبه ش. كرديم يخداحافظ ريداشت با ام. دميبه عقب چرخ ماين يصدا با

  دونمينم-

  يكنيسوال م هي-

 ؟ مايآقا ن ديبريم فيتشر يزود نيبه ا ديدار:گفتم  مايبه ن رو

 هفته برم اصفهان  2 دياومده با شيپ يسفر كار هي:طرفمون اومد و گفت به

 .هفته  2:گرفتم و گفتم رقراريمن هم تحت تاث.وا رفت وايش چارهيب

 با اجازتون -

 .بود  نييسرش پا.نگاه كردم  وايش به

 به سالمت :گفتم

 ...ممنون -

 خداحافظ :هم آروم گفت وايش

 .اشك من هم در اومده بود  گهيگرفته بودن د نهايكه ا يا افهيق نيا با

 :گفت ريام

 ه منتظره ها وقت يليآژانس خ ماين

 ما هم دستش رو تكون دادو رفت يدست داد و برا ريلبخند زد و دوباره با ام هي ماين

 .آخه دلم جزغاله شد ....بر گرده  گهيسال د 2كه انگار قراره  كرديهم كه آنچنان با نگاهش بدرقه اش م وايش

 شد  ميساعت پنج و ن گهيزود باش د وايش:گفتم  وايبه ش رو

  ميريتلفنش تموم بشه ،م ريار امخب بابا ،بذ-

به من نگاه  نكهيبدون ا.رونيكه اومد ب ميمعطلش شد يخوديآقا كنم كه ب بيخواستم چند تا فحش نص.نشستم  يصندل رو
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 . يمعطل شد ديجان ببخش وايش:كنه گفت

 نداره  بيع:رو برداشت و گفت فشيك وايش

  ميخودمون بر ميخواياشاره كردم كه بگه م وايش به

 يقرار هيبا هم  يفردا ،هروقت تونست ايامروز  وايش يراست:گفت ريبزنه ام يكه حرف نيرو تكون داد اما قبل از ا شسر

  يامسال هم تو نظر بد دميم حيترج.جون و مامان كادو بخرم  يب يب يبرا خواميم ميبزار

  ايهم بتو  ي،اگه دوست دار ديخر ميبر ميخواستياتفاقا من و مستانه االن م:گفت وايش

 ....چكار  اديبا ما ب يگنده بك نيپسر به ا.... يدينخود مغز آفر نقدريرو ا وايش نيچرا ا خدا

  امي،باشه م ستمياگه مزاحم ن:مكث كرد و گفت يكم ريام

  زونيآو يفهميرو نم نيا يعني. يآقا جون ،به جون اجدادم مزاحم يمزاحم

 نه مستانه .... ميبكش يمعطل نيبخاطر ماش ميستيهم مجبور ن گهيد.چه خوب :وايش

  امينم گهيمن د يستيخوب حاال كه تنها ن:گفتم

  يخودت هم لباس بخر ستيتازه مگه قرار ن. ييايمگه قرار نبود تو با من ب.مستانه  يباز تو لوس شد...ا-

 به خاطر حضور من معذب هستن؟ شونيا ديشا:گفت ريام

 دهن لق بذاره  وايش نيالبته اگه ا..بزن به چاك يديحاال كه فهم...به هدف  يزد

 ....جان رينه ام-

 بهت كوفت شه  يمهمون زارميشنبه خونه خالم محلت نم 5به خدا  يومدي،اگه ن يكه اومد يمستانه اومد:رو به من گفت بعد

 .رو شونه اش انداخت و به طرف در رفت  فشيهم ك بعد

 كه فقط خودم متوجه بشم يآهسته طور يليخ ريام

اون  دوارميام. كنميشنبه دعوت م 5 يشما رو برا, اما من هم از جانب خودم . ديستيتعارفها بلد ن نير چند كه شما از اه:گفت 

 ،بهتر باشه  ديصورتتون كن يلبخند چاشن هي ديكنيفكر نم. نميگره خورده نب يبا ابرو ها شهيشب شما رو مثل هم

  يپس گردن هي خواستيشدم كه دلم م يعصبان اونقدر.رسوند  وايهم بال فاصله خودش رو به ش بعد
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 .البته بال نسبت بشر .پسر  نيبود ا يعجب بشر.اش كنم  حواله

 ساديمغازه وا هي نيتريو يجلو. كنهينم دايكه پ خواديم يچ نيمن مونده بودم ا. كشديمغازه به اون مغازه سرك م نياز ا وايش

 .زديحرف م لشيبود با موبا ستادهيقب تر از ما پشت سرمون اكم ع هيهم  ريام. سادميكنارش وا وايمن سمت چپ ش

 مستانه به نظرت اون چطوره ؟:گرفت و گفت  يبلوز صورت هيانگشتش رو به طرف  وايش

به نظرخودت ... دونمينم. مونهيم يحلقه ا نيمثل آست.كوتاهه  يليهم خ نشيآست.چسبون باشه  ديكم با هيفقط ....قشنگه -

 ؟يتوش راحت

 . گهيد رينگ راديا يتو هم الك. دمينرس يا جهينت چيگشتم و به ه نقدريخسته شدم ا گهيدبخدا -

رو  نياگه ازش خوشت اومده هم.من هم نظرم رو گفتم  يتو از من نظر خواست يدونيخودت م:ام رو باال انداختم و گفتم  شونه

 .بخر

 ازش كه خوشم اومده -

 وز بغل دستش چطوره؟اون بل:به لباس بغلش اشاره كرد و گفت بعد

 .بازه  يلياش خ قهيبلنده اما  نيآست نيفقط ا.موننيمثل هم م بايتقر-

 بلنده رو بخر نيآست نيتو هم ا دارميرو بر م نيتو من ا ميبر. ستياش اصال باز ن قهيبه نظرم :رو تكون داد و گفته سرش

  هشيخوب م يليخ يشلوار چسبون هم براش بپسند با روسر هيفقط قربونت -

 از دست تو مستانه ::و گفت ديخند

 ديفكر كن نيخوايهنوز م اي ديرو گرفت متونيتصم.ديساديمغازه وا نيربع جلو ا كيشما االن : ريام

 ؟ هينظرت راجع به اون چ ريام:با دست اون بلوز مورد نظرش رو نشون داد و گفت وايش

 ؟ يرو بپوش نيا يخوايمتو كه ن:قرار گرفت و گفت وايجلو تر اومد و طرف راست ش ريام

 چطور؟:با تعجب گفت وايش

 ..... يليخ نيا وايش-

 :اما دوباره گفت.رو خورد  حرفش
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  ستنيلباسها خوب ن نيكدوم از ا چينظر من ه به

 چرا؟:با اخم گفت وايش

 ؟ يپرسيم يچ يپس برا, چرا يدونيتو كه خودت م-

 بوده  كوينكن بهم ثابت بشه حق با ن يتو رو خدا كار.. شمپويرو م نهايهم هايمهمون يتو شهيمن كه هم. ريام...ا -

 گفته؟ يچ كويمگه ن-

 تو شوهر كرده  يجا يب ياز تعصبها نكهيا-

 . رديگيرو باهم اشتباه م نهايمتاسفانه شما خانومها ا. رتيتعصب نه و غ:اخمهاش رو تو هم كرد و گفت ريام

 ؟ يحاال هر چ-

 . ميبا مخالفت آقا رو برو شد ميديپسند يزيچ هيما دو تا  حاال نيبب:رو به من كرد و گفت بعد

 ! دميپسند يمن ك:گفتم آروم

 . ييايتو كه فكر كنم اصال با چادر نماز ب. يگيآره راست م:بلند گفت يعصبان

 وايگرفتم و خواستم به دنبال ش نيتريچشم از و.خندم گرفت  وايحرف ش نياز ا.تند انجا رو ترك كرد  يهم با قدمها بعد

 .لبخند گوشه لبش جا خوش كرده بود هيشدم كه  ريبرم كه چشم تو چشم ام

 رفتم  وايرو تو هم كردم و به دنبال ش اخمهام

 ....تو  يباشه مگه فضول يهرك خواديم.اه ،به تو چه مستانه ..... رينكنه ام...؟ هيك كوين نيا

اصال برام .باشه ها ،نه  ختهياعصابم رو بهم ر نكهيا ينه برا...رسم بپ وايباشه حتما از ش ادمي:خورده كه رفتم به خودم گفتم  هي

 ........ يكنجكاو ي،فقط و فقط از رو ستيمهم ن

 دونميهم كه نم ريام. دمينپسند يچيخودم ه ياما برا.مادرم  يبرا يقواره چادر هيو من  ديساده خر راهنيپ هي وايش بالخره

 . ديمادر بزرگش و مادرش خر يبرا يچ

 هي.دانشگاه هستن  يپروانه و صدف از بچه ها دميصدام كرد برگشتم د يكيكه  ميرفتيم ريام نيبه طرف ماش ميشتدا

 .كردم  يكردم و رفتم باهاشون احوالپرس يمعذرت خواه
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 ؟ هي،خبر طونيش نميبب:  پروانه

 .اشاره كرد  ريبا ابرو به ام بعد

 خالشه  اون دختره كه دوستمه ،اون پسره هم پسر.نه :گفتم

 داره ؟ يپسر خاله اونه،با تو چه نسبت:تا بنا گوشش باز بود گفت ششين شهيكه هم صدف

 .ممكنه بشنوه وونهيد واشتري-

 هم هست يزيالمذهب عجب چ:انداخت و گفت رينگاه به ام هي صدف

 ديبهتره بر دينبرد نياز ا شتريمن رو ب يتا آبرو:و گفتم دميرو كش دستش

 .به اون راه يباشه خودت رو زد ادتياما . ميخوب بابا ما رفت ليخ:و گفت ديخند پروانه

  نيكنه من هم همراهشون امدم هم ديروز مادر خر يبرا,طرف اومده با دختر خالش . خودت  يتو برا يگيم يچ-

 !نيهم-

 .تو سرتون ها زنميم-

بچه مردم از  فهيح, حتياز من به تو نص فقط. اريخب بابا جوش ن يليخ:باال برد و گفت ميدست هاش رو به نشونه تسل صدف

  ابيدست بره ،طرف رو در

  يغصه بچه مردم رو بخور خواديتو نم:زدم به دستش و گفتم آروم

 . رفتم  ريو ام وايهم باهاشون دست دادم و به طرف ش بعد

ماه  كي نيدر كل ا. رفت گذاشت 4امشب ساعت  يهم كه به خاطر مهمان وايش.بود كه نگو ختهيشنبه انقدر كار سرم ر 5 روز

 ريبا ام اديامروز هم ز. رونيب ميهمه از شركت زد 5:15ساعت  گهيد.كار نكرده بودم كه اونروز كردم  نقدريكه انجا بودم ا

 .در آرامش بود  مكم اعصاب هي نيهم ينداشتم برا يبرخورد

و گربه ر رفتم حموم و خودم عيسر.ابم فقط بخو خواستيساعت شش شده بود انقدر كه خسته بودم دلم م دميكه رس خونه

 رو تخت و ولو شدم  دميپر رونيشور كردم امدم ب

 ....داره  يچه حال شيآخ
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 .تو اتاقم  ديپر يهنوز چشمام گرم نشده بود كه هست.رو بستم  چشمام

 يديخواب-

 . ستميخواب ن گهيد يكه تو زد يبودم هم با داد دهيرو باز كردم و گفتم اگه خواب چشمام

 . يستيپس چرا حاضر ن.هفته  كيساعت نزد:تختم نشست و گفت نارك

 .اميخسته هستم نم يليبه مامان بگو من خ:رو بهش كردم و گفتم  پشتم

 .خودم و تكون دادم و جام و راحتر كردم . دميباز و بسته شدن در و شن يصدا.رو تختم بلند شد  از

  دميمادرم رو شن يعصب ياون صدا يدفعه در با شدت باز شد و در پ هي

 ؟ يديخواب يچ يمستانه برا-

 خستم  يليخستم مامان ،خ-

 .به اونا س  هياحترام يب هيتو  ومدنين.تو  يكشيخجالت نم:و گفت ديرو از روم كش پتو

 ...خونه ما پس اون هم  ومديخب اون دفه هم مهندس ن-

 . ديچشم غره مامانم حرف تو دهنم ماس با

 مستانه ؟ يديم،فه ينييآماده اون پاحاضر و  گهيربع د هيتا -

 جرات داشتم نفهمم  مگه

  دميبله فهم-

 يموها.نشستم و موهام رو خشك كردم  نهيآ يحوصله بلند شدم جلو يب.رو تختم نشستم .و محكم پشت سرش بست  در

سرم  يباال بسيكل هيرو دور دستم تاب دادم و با  ديرسيكمرم م كيرو كه صاف و لخت بود و حاال به نزد اهميپر پشت س

 . يدرست كردن اونها بگذار ياز وقتت رو برا يكل ينبود ورسر كردن بود كه مجب يروسر يايهم از مزا نيا.جمع كردم 

كه چشمم خورد به  زدميلباسهام رو كنار م يكي يكي.بپوشم  يتا اون موقع اصال فكرش رو نكرده بودم چ.سراغ كمدم  رفتم

دامن كه خفن تنگ بود و  هيكت خوش دوخت مدل كوتاه تنگ داشت با  هي.بود كيش يليكت و دامن دخترونه كه خ هي

 . ديرسيزانوهام م يبه رو شيبلند
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 شتريبود و از همه ب كيش يلياون كفش پاشنه بلند هم رو كه خ.داشت سرم كردم  يشال هم كه با رنگ لباسم هماهنگ هي

 .دوست داشتم پام كردم 

بودم به  دهيگرون خر يليكردم و عطر مخصوص خودمم كه خ ميمال شيآرا هي.تافت زدم  يرو به صورت كج كم موهام

 .گردن و مچ دستم زدم 

هر  دونستميم.فاصله گرفتم و خودم رو برانداز كردم  يكم نهياز آ. كرديشماره معكوس رو اعالم م نيياز اون پا يكه ه مامانم

و رنگش به پوست  گرفتيقالب م يرو حساب كلميچون ه رميگير مقرا انياطراف نيلباسم رو بپوشم مورد تحس نيوقت ا

 . ومديم يليخ دميسف

 .شدم مونيپش كنهيم ييلباس خود نما نيا ياندامم كامال تو دميد ياما وقت.حض كردم  نهيآ يخودم تو دنيد با

 مستانه تو هم آره ها... رونياز عقب و جلو همه دار و ندارم زده ب.... ستياصال مناسب امشب ن ني؟ا دميرو چرا پوش نيا

لباسم شدم و مانتوم رو  اليخ يب.مادرم و البته پدر صبورم در امد  يرو بردم به دكمه كتم كه بازش كنم كه دوباره صدا دستم

 تنم كردم 

 .كه انجا رژه برم ستين قرار

به جلو هول  يرو كم يهست..خشكش زده بود  زيمثل مترسك سر جال يهست نيبشم اما ا ادهيآقام پ نيكردم از ماش يسع

 بشم  ادهيپ خواميم يساديدر وا يبرو كنار چرا جلو: دادم گفتم

 خونشونه؟ نيمستانه ا...اه -

 هلش دادم كه مجبور شد بره كنار  دوباره

  يباش ديبد ديند نقدريا كردميفكر نم يهست:كه خودم هم از محله و مخصوصا خونشون خوشم اومده بود گفتم نيا با

  يديكه تو د نينه احاال -

  كننيم فياز خونه ما تعر لي،حاال خوبه همه فام دميچرا ند-

  ديرسيخونه نم نيا يخب به پا يبزرگ و قشنگ بود ول يليالبته خونه ما هم خ.حق داشت .دار بهم كرد  ينگاه معن هي

 لب و لوچت رو جمع كن :زدم و گفتم  يتنه به هست هي



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         مهرنوش كاربر انجمن      –تمناي وجودم 

w W w . 9 8 i A . C o m  166

 . سادميم واهم رفتم كنار آقام و مادر بعد

 كه دم در پارك شده بود كردم  يينهاينگاه به ماش هي

 از همشون آس و پاس تر بودن  نايا وايش لشونيكنم تو فام فكر

 هي كردميكه ساده بودن تصورش رو هم نم يرادمنش به قدر يخانوم و آقا:دستش چادرش رو جابجا كرد و گفت هيبا  مادرم

 داشته باشن  يخونه زندگ نيهمچ

 پسر هركولشون داره  نيغرور و تكبر ا يهر چ شعوض

 انسانها به مال و منالشونه خانوم  تيمگه شخص:كه محو جمال مادرم شده بود گفت آقام

 . ديريبگ رادياز آدم ا ديشما هم كه فقط بلد:آقام اومد و گفت يبرا يچشم و آبرو مادرم

 . رميبگ راديه از شما ابنده غلط بكنم ك:بغل مادرم زد و گفت ريدستش رو ز هي آقام

  نهيبيم يوقت كس هيآقا رضا زشته ،:و گفت ديخودش رو عقب كش يكم مادرم

 .بعد جلو تر از ما حركت كرد  و

 ما هم از اون بال ها بودا  يبابا نيا مايخودمون

فتارت باش احتماال مراقب ر,هيريتصو فونشونيا:آهسته گفت يهست. ميو پشت سر اونها راه افتاد ميديبه هم خند يو هست من

  زنهيم ديخان داره د ريام

 .بود رسوند اطيو خودش رو به آقام كه حاال داخل ح ديزدم به پهلوش اما خند آروم

 .شدم و در رو بستم  داخل

 يساختمون بزرگ با نما هي.داده بود  يروشن شده بود و جلوه خاص ديرسيكه تا به ساختمون م مهين يراه با چراغ ها ريمس

بزرگ نبود  يليخ اطشيح.بودم  ييخونه ها نيعاشق همچ.شديجدا م نيروبرومون بود كه با چند پله بزرگ از سطح زم ديسف

خوش آمد  يكه با صدا دميرس يدرب ورود يبه جلو يك دمينفهم اصال. داشت  يخاص يتو همون فصل سال صفا ياما حت

شد و  دايپ وايبا خانوم راد منش بودم كه سرو كله ش يپرس هنوز مشغول احوال.رادمنش به خودم امدم  يخانوم و آقا ييگو

كه ذوق زده  نهيا ميديديرو نم گريكه ما سال به سال هم همد نيخوشال شدم آخه نه ا يليخ دنشيمن هم از د.بغلم  ديپر
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 . ميشده بود

 د؟يكرد ريد نقدريچرا ا:دستش گرفت و گفت  نيدستام و ب وايش

 دهيكاره بمونه ونگاهم به اون سمت كش مهيرو احساس كردم كه باعث شد حرفم ن ينگاه ينيكه سنگ دادميم حيتوض داشتم

 .بشه 

 كرديجلو م يبود و به خوب setباز بود و گردنبندش كه با دستبندش  ياش كم قهيكه  ديكوتاه سف نيآست راهنيپ هيبا  ريام

نفس بلند  هيانگار هوا كم آوردم . كرديود و به ما نگاه مب ستادهيلبخند به لب ا, يمشك كيش اريشلوار و كفش بس هي،همراه با 

  دميكش

 .،سكته رو زده بود  ديديرو م نياالن صدف ا اگه

 .گوشه لبم اومد  يخود آگاه لبخند نا

 .و در آخر من  يكرد و بعد با مادرم و هست يسمت ما امد و در ابتدا به آقام دست داد و احوالپرس به

  ديخوش آمد يليسالم،خ: تكون دادو گفتحالت احترام سرش رو  به

 . دميخودمم هم صداش رو نشن يسالم كردم اما حت. ومديچرا صدام گرفته بود و در نم دونمينم

 جون رو نشونت بدم  يب يب ميبر ايب:وايش

 .شدم دهيو من ناخوداگاه به دنبالش كش ديدستم رو به طرف خودش كه در حركت بود كش و

مقدمه وارد  يكه ناگهان و ب نياما از ا. زديو حرف م كشديمن رو م نطوريهم هم وايش.نداشت  ديد يياريانجا به سالن پذ از

و  دميكش رونيب وايدستم رو از دست ش. سادميشد ،از خجالت وا دهيبه سمت ما كش انيشدم و نگاهها و توجه اطراف ييرايپذ

 . شده بود دهيبه طور منظم چ متيگرانق يها يمبلهاو صندل يرايتا دور سالن پذ ورد.سرم رو به نشانه احترام تكون دادم 

 وايش نيدوباره ا.شكست  شيپ قهيكه بوجود اومده بود عوض شد و اون سكوت چند دق يجو  يورود آقام و مادرم و هست با

 شد  يكيدستم دراز تر از اون  نيا يده سانت هيفكر كنم .  ديما رو مثل كش تنبون كش

  ميبر ايب-

 رونيب شيروسر رياز ز يخوشرنگش كم ينقره ا يبه سر داشت و موها ديسف يچادر خانگ كيخانوم مسن كه  هي طرف به
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  گنيواسه نو ه هاشون قصه م شهيتو كارتون ها كه هم يها يب يدرست مثل همون ب.  مياومده بود ،رفت

 جون  يب يهم از ب نيا-

 رو براتون كردم  فشيه كه تعرهمون دوستم نيجون ا يب يب:جون گفت يب يرو به ب بعد

 :بلند شه كه با دست مانعش شد و گفتم يخواست از رو صندل.كردم  سالم

 . شمي،وگرنه من معذب م دينيبنش دييبفرما

احساس  بيبا رغبت به آغوشش رفتم و عج.در آغوش گرفتن من باز كرد  يزد و دستهاش رو برا يحيجون لبخند مل يب يب

 .آرامش كردم 

 . يمونيقرص ماه م هيماشاهللا مثل :و گفت ديرو بوس ميشونيپ جون يب يب

 ممنون-

  يشيعاشقش م ينيرو بب يب يگفتم اگه ب يديمستانه د:جون نشست و گفت يب يكنار ب وايش

 .كردم  ديسر حرفش رو تاك با

 .نجايا انيبگم ب كويباش من برم به مژگان و ن نجايتو ا:  وايش

 دلشوره گرفتم  كبارهيبه  كوياسم ن دنيشن با

 ...؟ لشهيفام يعني.... نجاسياون هم ا پس

 ...برات مهم باشه كوين تيشخص ديتو؟چرا با يمگ يچ مستانه

  نيخودم بش شيپ نجايا ايب:جون يب يب

خورد كه همراه دو زن  وايچشم به ش نميجون بش يب يكنار ب يكه رو صندل نيقبل از ا.استرس داشتم  نقدريچرا ا دونمينم

و اون  خورديم 35 يباال شونيكي.به نظرم سن هردوشون باالتر از ما بود .شدم  قيبه چهره هردو دق. ومدنيبه طرفم م بايز

 .سال داشت 30, 29 نيب يكي

 سالم من مژگانم :گفت يياز اونها دستش رو طرف من دراز كرد و با خوشرو يكي

 ....سالم خوشوقتم ،من هم -
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 مستانه :تحرفم اومد و گف ونيبه م يكي اون

 كردم و سالم كردم  دييزدم و با سر حرفش رو تا لبخند

 هستم  كويمن هم ن زميسالم عز-

 .بود  ييبايبه حق كه زن ز.بود  نيا كوين پس

 و باوقار  ني،خانوم ،مت بايز گفتيدرست همونطور كه م. ميبود داريرو كرده كه مشتاق د فتيتعر وايش نياز بس ا:گفت مژگان

 ديشما لطف دار-

 بنده لطف كردم  دينه خانوم اشتباه كرد:رو به من گفت وايش

 ميديخانوم رادمنش به سمت اون چرخ يصدا با

 ... ديديدختر ها اجازه م-

تمام مدت من نگاهم . كويبا مژگان و ن نطوريهم.كردن  يجون رفتن و با اون سالم و احوال پرس يب يو آقام به سمت ب مادرم

و  ميبا تعارف خانوم رادمنش همونجا نشست. داديو با لبخند جواب نگاهم رو م شدياون هم متوجه م وقتها يبعض.بود  كويبه ن

 .گه سالن رفتنيراد منش به طرف د يآقام همراه آقا

 دارن؟ يبا تو چه نسبت نهايا:گفتم  وايو مژگان از اونجا رفتن رو به ش كوين يوقت

  گهيدختر خاله هام بودن د-

 بود  ريدختر خاله ام پس

 و دوست دارن ؟ گريهمد ريام.....و  كوين:دميمن و من پرس با

 نداشت ،متعجب نشه و طفره نره  يربط چيسوالم كه به من ه نيبودم از ا دواريام

 !رو دوست نداشته باشن گريخواهرو برادر همد شهيمگه م.خب معلومه :لبخند زد و گفت وايش

 !خوهرو برادر -

  گهيخب آره د:به سمتم برگشت و گفت باتعجب

  يخوهر برادر واقع-
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 .هستن  ريبزرگتر ام يخواهر ها كوي،مژگان و ن گهيخب آره د-

 :گفتم  يبلند يصدا با

 .........نه

 .و خانوم رادمنش به سمتم برگشتن  مامانم

 نداشت  ي،قابل هيچه حرف نيجا ن ،ا واينه ش-

 ؟ يگيم هيها چ يو ر يدر نيا!؟ يقرصات و خورد:نگاهم كرد و آروم گفت جيگ وايش

از ذوق .حرفش رو نتونه بزنه  هيبق واهميو مژگان جلومون گرفته شد باعث شد،ش كويكه توسط ن ينيريو ش ييچا ينيس

حاال خودم هم ...بردارم كه فكر كنم مژگان حرفش رو پس گرفت  ينيرينخورده ها دو تا ش نيحرف مثل ا نيا دنيشن

  گهيداشتم با خودم د يريدرگ....وضوع ذوق كنم م نيبه خاطر ا ديچرا با نستميدينم

 شخدمتيچند نفر پ يوضع زندگ نيخالت با ا كردميمن فكر م:گفت وايخواهر ش دايكه كنار من نشسته بود رو به ل يهست

 نه مستانه ...داشته باشه 

  اهشيآره اون هم از جنس س-

 يوقت گهياول از همه م.دوست نداره  مميخاله مر:و گفت ديخند وايش. اخمهاش رو كرد تو هم  ندازميدارم دستش م ديد يوقت

 ريجز خود ش و عمو هوشنگ و ام گهيم نيدوم از ا. رهيتو خونه باز بشه ،حرف خانواده همه جا م زهايچ نيخدمتكار و ا يپا

 .باشن  شتهبه پاش دا زيكه بر ستين يا گهيكه كس د

  كردميو مكار نيخالت بودم حتما ا ياما من اگه جا:گفت يهست

  يستيحاال كه ن: گفتم  كردميدگمه مانتوم رو باز م كهيحال در

 لباس تنگ و چسبونه  نيا ومديبود اون روز ادا م ياون ك يراست... يبال كوالك كرد:نگاه به من كرد و گفت هي وايش

 بد جوره ،نه  يليخ: دستم انداختم و گفتم  يرو رو مانتوم

 .....بد جور باشه  ديچرا با.نه -

  دميلباس پوش يتنگه اما عجله ا يليخ دونميخودمم م-
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 . ييايكه تو اصال به چشم نم ينيبيم ينگاه به دور و برت بنداز هيدر ضمن اگه .زدم  يحرف هيحاال من -

 . نيايبا من ب ديچادرتون رو عوض كن نيخوايخاله اگه م:رو از دستمون گرفت و رو به مادرم گفت يهم مانتو من و هست بعد

اصال حواسم  يعنيمن هم روم و كردم اونطرف كه .به تعارف خانوم رادمنش از جاش بلند شد كه چشمش خورد به من  مادرم

زل بزنه به من كه من از رو  اديمادرم نتونست ز نيهم يهم بلند شد تا با مادرم بره ،برا وايخدا رو شكر مادر ش. ستيبهش ن

 برم 

 .مادرم جون سالم بدر بردم  ينگاهها ريمن از ز بيترت نيبه ا و

 .يكرديبه گناه نكرده خودت هم اعتراف م كرداينگاهت م يمادرم اونطور يوقت يعني

من هم از فرصت استفاده كردم و چشمام و به اطراف چرخوندم .و بلند شدن رفتن اوردنيهم كه طاقت نشستن ن يو هست دايل

 .چه خبره  نميبب

جوون همسن و سال من  يدخترها.سرشون بود  يو خانوم رادمنش روسر وايمثل مادر شاز خانومها  يمحدود يليعده خ فقط

 .انگار اومد بودن سالن مد .هم كه خدا بده بركت  وايو ش

اونها نگاهم فقط رو  نياز ب.سالن جمع شده بودن توجهم رو به خودش جلب كرد  ييخنده جوونترها كه در طرف انتها يصدا

 .ثابت شد  يكي

  ديخنديم هيبق بش،همراهيتو ج گشيدست د هيآب دستش بود و  وانيل كي كهيالدر ح ريام

 .... شهيم گريج يليخ خندهيم يگذشت،وقت ديسر به تنش نباشه اما خب از حق هم نبا خواميدرسته كه من م حاال

آدم  خندهيزهرمار نمبرج  نياز بس ا. ستايتو ن ريالبته تقص...چه طرز حرف زدنه  نيا:خودم و جابجا كردم و گفتم بعد

 . شهيم ريغافلگ

من هم كه انگار تو صحنه جرم به دام افتاده باشم دستپاچه شدم .شدم  ريچشم ازش بردارم با نگاهش غافلگ نكهيقبل از ا اما

 . زهيرو دستم بر يياز اون چا يكه تو دستم بود بلرزه و كم ييكه باعث شد فنجان چا

 رون چشم چ كهيمرت...تو روحت ،سوختم  يا

 .گذاشتم  زيم يرو رو ييچا فنجان
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 ؟يخونيمستانه جان،درس م: جون نگاهش رو متوجه من كرد و گفت يب يب

  رميگيرو م سانسميل گهيجون ،چند ماه د يب يبله ب-

  يخونيم يحاال چ...دخترم كاليبار-

 عمران -

  يشيما مهندس م ريپس تو هم مثل ام-

 كردم  دييسر حرفش رو تا با

 .مشغول هستم  شونيترم تو شركت ا نين هم بخاطر االبته اال-

 .لبخند سرش رو تكون داد با

 . يرو نخورد تييمستانه تو كه هنوز چا:هم گفت وايش.امد كنارم نشست  مادرم

  خورمياالن م:برداشتم و گفتم  زيرو از رو م فنجانم

 .من امدم  يرو بخور تييپس تا تو چا-

 .اومد و كنارم نشست  يعصب افهيبا ق وايتازه تموم شده بود كه ش مييچا

 ،اخمهات تو همه  هيچ-

 با دستام خفه اش كنم  خواميرو م ريدختر عمه ام نيا-

 رحم كن  تينه تورو خدا ،به جوون-

 باش  يمستانه جد-

 شده ؟ يحاال چ:زدم و گفتم  لبخند

  يمنظورش تو بود...هداريرو بر نم شيداره روسر ياون دختره كچل گهيبه من م. ادهيروش ز يليخ-

 !من؟-

 نه اون از من  ادينه من از اون خوشم م.بهم  زهيريهفته اعصابم م هي،تا  نميبيرو م نيهر دفه ا:داد  رونيرو با حرص ب نفسش

 ؟ يجوابش رو داد يتو چ-
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تو رو خدا ....و بدم اصال انقدر آمپرم رفت باال كه نتونستم جوابش ر..تر شدم  يكه نتونستم جوابش رو بدم عصبان نياز ا-

  دهيمثل كنه چسب ريهمون كه به ام. گميهمون لباس قرمزه رو م. شهيآدم حالش بد م.نگاهش كن 

 .بود  دهيچسب ريواقعا كه مثل كنه به ام.سمت اونها نگاه كردم  به

 .رونيب يو انداختتن و بدنت ر نطوريا يشك نكنه نقص عضو دار يكس نكهيبخاطر ا يگفتيبهش م ديتو هم با يدونيم:گفتم

شد  دهيكه توپ خنده تو جمع اونها ترك دينكش يا هيثان.تو چشماش چشمك زد و رفت به سمت اونها  يبرق بد جنس هي

 نيبودم از طرف من ا دواريفقط ام.خانوم دوباره حرف تو دهنش نمونده و اون حرفها رو به اون زده  وايش نيبله ا دميفهم.

 حرف رو نزده باشه 

 اومد و كنارم نشست  روزمندانهيلبخند پ هيبا  وايش

 شد  SETخانوم با لباسش  رايرنگ صورت الم..حال كردم -

  هيك رايالم-

  گهيد ريدختر عمه ام-

 آره  يگفت يرفت-

 رو تكون داد  سرش

 ؟ گهيد ياز طرف خودت گفت-

  يتو گفت ديفهم ريفقط ام.آره -

 ! وايش-

به  اي،من هم گفتم ندارم ،از قول مستانه گفتم  يداشته باش نيجوابها تو آست نياز ا اديگفت،بهت نم ومدميخب داشتم م...ا-

 همون دوست زبون درازم يعبارت

 دوست نمونه  گنيبابا اصال به تو م... يازم كرد يفيدستت درد نكنه ،عجب تعر-

 دروغ گفتم مگه -

 .بهش نگاه كردم  فقط
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 ديمن با. ياريب يكنيخودم گذاشتم،لطف م ي،تو اتاق قبل فميتو ك CDن چند تا جا وايش: گفت وايو رو به ش شمونياومد پ كوين

 .برم به آرمان غذا بدم 

 .به من  يكه آرمان كوچولو رو بعد از غذاش بد يفقط به شرط. رميمعلومه كه م-

 شده  يرسم يليمجلس خ.فقط قربونت زود باش .نفس راحت بكشم  هي خواميامشب رو م. كنميرو م نكاريمطمئن باش ا-

 باشه -

  ميبا هم بر ايب:و گفت ديدستم رو كش وايش.تشكر كرد و رفت  هي كوين

 دست من كش اومد ولش كن  نيبابا ا-

  گهيخب پاشو د-

 هستم تو برو  جايمن هم-

 بشه  يكه چ ينيما سن باالها بش شيپ يخواي،م ينشست نجايهم يمادر جان پاشو برو ،از اول كه اومد:جون گفت يب يب

 آخه -

  گهيپاشو د: وايش

 از جا كنده شده بود  شدميكه اگر بلند نم ديهم انقدر دستام رو كش بعد

كه  يمن هم با كفشها. كردميخودم احساس م يها رو رو يليخ رهي،نگاه خ كردميم يط وايكه عرض سالن رو با ش يموقع

با هر قدم لعنت به خودم فرستادم كه .امان راه برم خرامان خر يبه قول هست ايبودم مجبور بودم آروم قدم بردارم  دهيپوش

  دميلباس رو پوش نيچرا ا

 يفيبه طرف ك وايش. مياتاق شد نيداخل دوم. ميباال رفت شوديم يبه صورت مدور به طبقه باال منته واريكه كنار د ييپله ها از

 .در آورد  CDكه انجا بود رفت و چندتا 

 خودش آورده  با كوين هيچ نهايآخه ا...اه: وايش

 ...داره  يتوپ يها CD شهيهم ريام. مياريب CDچند تا  رياز تو اتاق ام ميبر ايب:برگردند و گفت فيك ياونها رو تو بعد

 تو  ايب:رو باز كرد و گفت يدر اتاق بغل وايش. ميامد رونياتاق ب از
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  مونميدر م يجلو نجايهم اميمن نم-

 بده  كيكش سايوا نجايبهتر هم-

 ؟يچ يراب كيكش-

 بدون اجازه وارد اتاقش بشه  يدوست نداره كس ريام نكهيبخاطر ا:گفت شديوارد اتاق م كهيحال در

 چرا ،نكنه نقشه گنج تو اتاقش قائم كرده -

 من رفتم حواست باشه ها .... ديشا-

 ممكنه سر برسه ها .تو  يرياجازه م يخب چرا ب-

 . يچكاره ا نجايپس تو ا-

 هان ,سوت خبرت كنم  هياومد با  يقتو ينكنه انتظار دار-

 نميبب خواستميم يكه نه از كنجكاو يآخه از فضول.گرفتم و سرم رو داخل اتاق كردم  واريدستم رو به د.و رفت تو  ديخند

 . هياتاقش چه شكل

داده شده بود  هيتك واريطرف چپ به د يقد ميكتابخونه ن هيخوشگل بود كه كنار  تاريگ هيكه چشمام بهش افتاد  يزيچ نياول

. 

  ستين بيآرزو بر جوانان ع... و داره  تاريهم عشق كالس اومدن با گ نيا

 . ديعالمه متكا سف هينفره بود با  هيتخت  هي روبروم

 تن پرور  چه

 هيكه نبود فقط  ستين زشيم يرو يقاب عكس نميتو كردم كه بب شتريسرم رو ب.بود  رشيتحر زيچند تا دمبل هم گوشه م هي

 .رو باهم پروند  وايزنگ خورد و من و ش يكه همون موقع ليموبا هيپوتر روش بود با كام

 زود باش  وايش-

 لحظه  هياه ،امدم صبر كن -

  قرارهيب يليمعلومه كه طرف خ:گفتم.اما بال فاصله دوباره زنگ خورد.قطع شد  ليموبا يصدا
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  ستيحرف ها ن نياهل ا رينه بابا ،ام: ها بود گفت CD يهمونطور كه مشغول جستجو وايش

 ها  يساده ا وايش-

  شناسمي،داداشم و م ستميساده ن-

 ..... شششيا-

 گهيزود باش د:شد گفتم رهيدستش گرفت و دوباره به اونها خ CD چندتا

 ه؟يچ نهايا نميبذاربب-

 . زديزنگ م نطوريكه هم لميموبا نيا.نبود  ينباشه كه خوشبختانه كس يكس نميبب دميرو عقب كش سرم

 داداش جونت رو نداره  نيا يلحظه هم طاقت دور هيطرف  گميم-

 ه؟يك مينيباهاش داشته باشه ،بذار بب يكار مهم يهم كس ديشا-

 س ماين:زد  اديفر بايرو برداشت و تقر ليموبا

 ؟ ينكيذوق م ينطوريتو زنگ زده كه ا ي؟مگه به گوش يزانيحاال چرا داد م:گذاشتم و گفتم مينيب يرو جلو دستم

 يزنيمزه ،همش زد حال م يب-

  زنهيزنگ م نقدريداره كه ا يواقعا كار مهم ديخب حاال جواب بده ،شا-

 مردد من رو نگاه كرد  وايش

 زود باش تا قطع نشده -

 هستم  واي،من ش دينه اشتباه نگرفت.........الو ،سالم :و جواب داد  دينفس بلند كش هي

 .قص رو زد سكته نا ياز خوشحال مايكنم ن فكر

 .كم جلو اومد  هيبه دست  يگوش.من هم بشنوم  اديكه مثل گوجه قرمز شده بود اشاره كردم كه جلو تر ب وايش به

 چسبوندم  يداخل بردم و گوشم رو به گوش شتريبود كله ام رو ب رونيتنم ب مهيهم كه هنوز ن من

  ستياون طرف ها ن ريام:ماين

 . دميرو شن لشيموبا يكه صدا شدميقش رد ماتا ينه ،راستش من داشتم از جلو-
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  يگيچرا دروغ م:آهسته گفتم  يليو گاز گرفتم و خ لبم

  ارميدر ن يبا دست اشاره كرد كه مسخره باز وايش

 شهيباهاش داشتم م يكار هيمهمون دارن اما  دونميم. دهيجواب نم يكس زنميبه تلفن خونشون زنگ م يراستش هر چ: ماين-

  رهيبگ يتماس هي با من ديبهش بگ

  گميمن بهش م.باشه -

 .... ديمواظب خودتون هم باش......در ضمن... رهيزودتر تماس بگ ديفقط بگ.ممنون -

  نطوريشما هم هم:لبش رو گاز گرفت و گفت  وايش

  سهيبوس واسش فرستادم كه موجب شد پشتش رو به من بكنه و بره كنار تخت وا هيو  دميرو كش لپش

 مباركه عروس خانوم :كرد گفتم كه  يخداحافظ

 زهر مار -

 خنده  ريز ميهم باهم زد بعد

هم  وريگال نيبه ا يگفت مايرو كه به ن يهمون دروغ ميبود نجايما ا يلو ند يراست..زنگ زده ماين يخبر بد ديبدو با وايش: گفتم

 بگو 

 گل كرده بود  شياتاقت ،آخه فوضول تو ميمستانه مجبورم كرد بر گميم رميمن م هيچ يدونيم:اخم كرد و گفت وايش

 .زدم  يحرف نيهمچ يمن ك..ا ا ا -

  يهمه اسم و صفت نبند نيبه دم پسر خاله من ا يحقته تا تو باش-

 پشتشم داره  يكي نيا ايكه همه همجنس هاش دارن  هيحاال منظورت از دم همون...من چكار به دم اون دارم -

 برداشت  زيو به طرفم خ ديكوچولو كش غيج هي وايحرفم ش نيا با

جسم سخت كه باعث شد چشمهام بسته بشه و  هيوخواستم از دستش فرار كنم كه محكم برخورد كردم به  دميهم چرخ من

از كمر درد ,برخورد كنم كمه كم  نيكه من پرت شدم به عقب اگه با زم يبا اون شدت دونستميم.تعادلم رو هم از دست بدم 

 .و هوا معلقم  نيتو زم نكهينه مثل ا دميافكار بودم كه د نيهنوز تو ا.خواهم داشت  استراحت مطلق يروز 3، 2
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 .چشمم رو باز كردم  آروم

  ريام...نه  يوا

تند و  يفقط به اندازه چهار انگشت با صورتم فاصله داشت و نفس ها ديشا ريصورت ام. داديمغزم بهم فرمان نم يا هيثان چند

 . ردخوياش به صورتم م يدر پ يپ

پرقدرتش كه  يبا شدت خودم رو از دستها. دني،اما كم كم چشمهاش و لبهاش با هم خند كرديهم با بهت من رو نگاه م اون

 . ستادميو صاف ا دميكش رونيدور كمرم حلقه شده بود ب

ون اصال كجا نگاه من اما ا.انداختم  ديخنديكه اون وسط بلند بلند م واينگاه به ش هيره غتو هم رفت و به حالت چشم  اخمهام

 .اون مقصر بود  يانگار.كردم  ريشد و نگاهم رو متوجه ام شتريب تميعصبان. ديرو د

 تو شكمم  يكه با سر رفت ديببخش يليخ:رو داد باال گفت ابروهاش

 .دهنم قفل شد  دميانچه كه د دنيهم پرو خواستم جوابش رو بدم كه از د من

كرده  يعكس لبم رو با دقت نقاش يكيانگار .رژلبم افتاده بود  يسر شانه اش جاتر از  نييپا يكم راهنشيراست پ طرف

 . بودن 

به  زنهيدختره حتما از قصد خودش رو م نيا گهيخودش م شياالن پ...بخورم  نيبه ا شهيهم ديآخه من چرا با... يافتضاح چه

 .....من 

 چند بار از پله ها كله ملق بشم  بود كينزد يحت. رونيدادم و بدو زدم ب حيرو بر قرار ترج فرار

  ييطال يدستم و به نردها هيقلبم گذاشتم و  يدستم رو رو هي.  سادميسر جام وا وايش يپله ها با صدا نييپا

 .بودن  يانجا نبود جز چند تا بچه كه مشغول باز يبه اطراف نگاه كردم كس.  زدمينفس نفس م نطوريهم.ها گرفتم  پله

 ؟ يرم كرد هويشد مستانه ،چرا  يچ:و گفت ستاديكنارم ا نييابا خنده اومد پ وايش

 .. يوا... وايش يوا-

 ؟ يكنيم ينطوريچرا ا.... هيچ-

  يوا يوا يوا.... ياگه بدون.، ياگه بدون-
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 نه ؟  ايشده  يچ يگيمستانه م....اه:گفت  كالفه

 ؟ يديمگه تو ند:گذاشتم و گفتم  ميشونيپ يرو رو دستم

 بهش  يخورد نكهيا...رو  يچ-

  يوا...رفته بود  ادميرو  يكي نيا يوا-

 تو بغلش  ياز قصد كه نرفت...خوب اتفاق بوده -

  ديهم دستش رو گذاشت رو دهنش و خند بعد

 زهر مار ،خنده داره -

 ....ها شده بود كه  يهند لميف نيلحظه مثل ا هي، مايخودمون يول-

 . كنميخودم خفه ات م يحرف بزن هگيذره د هي:دهنش و گفتم  يرو گذاشتم جلو دستم

  يمستانه رژم رو پاك كرد,اه :به دستم اشاره كرد و گفت وايش.دستم رو برداشتم .باال برد  ميهاش رو به حالت تسل دست

 ... ي،وا وايش يوا: ميشونيآروم زدم به پ.انداخت  ادمي دوباره

 اه چه مرگته ؟-

 ؟ يديند-

  دميبخدا د-

 ؟ ديودش هم دخ..... يديپس تو هم د-

  كرديهنوز كار م كنميهم فكر م شييناي،حس ب شديم يداشت تو بغل تو حال به حال قهيپنج دق هيخودش كه -

 من ننداز  اديرو  نيا نقدريا:محكم زدم تو سرش و گفتم  يكي

 .....؟ دميند اي دميد يپرسيازم م يه يخب خودت كرم دار:و گفت ديرو مال سرش

 ؟يديد... گميسش رو م،لبا گميمن اون رو نم-

 آره بابا لباس تنش بود ...لباسش -

 نزن موهام خراب شد  نقدريا:و گفت ديبزنم به سرش كه عقب كش گهيد يكي رفتم
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 نزن  رجهيرو اعصاب من ش نقدريا....به جهنم -

 ؟ يحاال لباسش چ.خوب بابا  ليخ-

  ديپوشيم رهيت رهنيپ هيداقل اون ح اي، زدميكاش رژ لب نم يا.... رهنشيعكس لبم افتاده بود رو پ-

  دمياه ،من ند.جون من -

 ،چكار كنم  وايش ي؟وا يچ نييپا اديب ي،اگه همونطور وايش-

 كوفت،بگو چه كار كنم ؟:شل شده بود ،باز و بسته كردم و گفتم يشالم رو كه كم. ديخنديو م داديسرش رو تكون م يه وايش

 ؟يرو چكار كن يچ-

 ؟ فهمنيهمه م نيياپ اديب ينطورياگه هم-

 فهمهينم يكس شني؟مردم بچه دار هم م فهمنياصال از كجا م..... فهمنيرو م يچ-

 عقب كه من نتونم بزنمش  ديخودش رو زود كش بعد

 كنما  ينكن كه قاط يكار وايش-

  يستين ياالن قاط يعني-

،مجبور بشه لباسش رو عوض كنه  زيسش بررو لبا يزي،چ يشربت هيبرو باال تا خودش متوجه نشده  ايب:گفتم  تيعصبان با

باز كه ... يدينفهم يفضول نيمطمئنم كه نشده ،تو به ا يعني.خدا كنه متوجه نشده باشه .از همه بدتر خودشه  وايش يوا...

 نشده  داشيبرو تا پ. يخنديم يدار يساديوا

 رد شم ديدياجازه م-

زد و دستش  يلبخند مصنوع هي. كنار تا رد شه  دميخودم رو كش.كردنگاه  ري،دختر عمه ام رايخندش رو خورد و به الم وايش

 هستم  رايسالم من الم:رو به طرف من دراز كرد و گفت

 خوشوقتم ..مستانه :دست دادم وگفتم  باهاش

داشت  شيآرا ياديبود ،اما ز يدختر خوشگل. ومديبود من هم ازش خوشم ن وايحق با ش.پوز خند زد  هيلبخند شب هي

اش  قهيچون .كل بدنش رو  يعنيپوست صورتش هم برنز كرده بود ،.،تتو كرده بود  هايزيمدل چنگ نياش كه از اابروه.
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خط .شلوار كوتاه كه مچ پاهاش معلوم بود  هيهم كه كوتاه بود با  نشيآست. رونيبود ب ختهيبند و بساط رو ر.باز بود  يليخ

كوتاه بوداز همه رنگ بود  يليموهاش هم كه خ. ومدياما بهش م. داديلبش هم كه دور لبش زده بود ،لبش رو گنده نشون م

 .و قشنگ بود  يفانتز يليخ.بابت رنگ موهاش پول داده  يلي،اما معلوم بود خ

 ؟ هيچ نير،ايام:بود كرد ،اما گفت ستادهيكه دو پله باالتر از ما ا وايبه ش رو

 .رو بستم و لبم رو محكم گاز گرفتم  چشمم

بد نگه  نيجور همچ هيكن  يكار ايخدا... يبود اروي نياالنه كه همه بفهمن تو تو بغل ا... ريبرو بم يعني...تمام  گهيد مستانه

دودر  گهيرو د ندفهيروز به جون خودم ا 5 يبرا كنميتا صلوات نذر م 500 ي،خدا روز دونميچه م...بگه مدل لباسشه ...

 .ندارم  يجون خودم كه شوخ با گهيد... ابه جون خودم ،ا ا  گميم... كنمينم

  تارهيگ... ينيبيمگه نم: ريام

بود  دهيكمرنگ پوش يليخ يآسمون يلباس اب هي.بود برگشتم  سادهيوا وايكه كنار ش ريبه سمت ام عيرو باز كردم و سر چشمم

 .لباسش رو عوض كرده  يدادينم صيتشخ يكردياگه دقت نم. يمدل همون قبل

 .....خدا جون با خودم بوداما ...ها كردميشب رو نذر م هيكاش همون  يا

 پاره شده بود  مشيكه س نيا:گرفت و گفت ريو از دست ام تاريگ رايالم

 .خب دادم درستش كردن -

 ريام يوا. دميرو نشن تارتيگ يچند وقته صدا يدونيم. يو بخون يتو بزن ميكه همه دوست دار ميبر. شهيبهتر نم نياز ا يوا-

 ندنت خو يدلم لك زده برا

  دهيمن تو دلش فحش م يمعلوم بود داره بجا.به هم افتاد  وايمن و ش نگاه

 هستم .،من متعلق به همه شما  كنميخواهش م. كنميخواهش م:گفت ياش گذاشت با لودگ نهيس يدستش رو رو ريام

 .بودم  نگيك يپسيج نيمن هم كه طبق معمول در حال نسبت دادن اسما ء و صفات مختلف به ا. دنيخند رايو الم وايش

 يكار مهم يكس ديگفتم شا نكهيا ومديم لتيموبا يصدا يه شدمي،داشتم از اتاقت رد م رفتيم ادميداشت  رياخ ام:گفت وايش

  يبهش بزن يزنگ هيگفت حتما .بود  مايداره ،اتفاقا خوب شد برداشتم آقا ن
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  زنميزنگ بهش م هيباشه االن -

  ييايتا تو ب مبريرو م تاريپس من گ:گفت  رايالم

 ممنون -

 .بدم  كويرو به ن نهايبذار ا:رو به من گفت.مانعش شد  كوين يبزنه كه صدا ياومد حرف نيياومد پا وايش

 خانوم صداقت : سادميوا ريام يمن هم چند قدم رفتم كه با صدا.رفت  كويبه طرف ن و

 .من قرار گرفت ياومد و درست روبرو نييچند پله رفته رو پا. برگشتم

  شهيلك رژ لب پاك نم ديدونيخودتون كه م. ديبه من بدهكار شد كيش راهنيپ هيباشه  ادتوني-

 نيكه بخاطر هم هيراهنيپ نيچندم نيا. ديتجربه دار يليمعلومه خ:گفتم تيبا عصبان.فرصت نكردم تو دلم فحشش بدم  گهيد

  ديكنيموضوع رژ لب ،طلب م

  ديبدهكار شد راهنيپ هي نيهم يبرا.بلندتر بود  ياز شانس شما قدم كم. راهنميو پتجربه كه دارم اما نه ر:زد وگفت  يلبخند

  دينبرد ييواقا كه از ادب بو:بهم فشرده گفتم يرو مشت كردم وبا دندونها دستهام

كه قدم از  نيبخاطر ا ايجون رو تجربه كردم  يب يمامانم و خواهرام و البته ب يچرا؟چون بوسه ها:رو باال داد و گفت ابروهاش

 شما بلند تره 

 !؟.داشت  يموضوع چه ربط نيقد من به ا-

 يپسر كه همسنها هياما خوشبختانه حضور .بارم كنه  زيچ هياالن كه  دميفهم ديدرخش شيكه در چشمها يطنتيبرق ش از

 باعث شد حرفش رو نزنه  زديخودش م

  ديكنينم يجان معرف ريام...سالم عرض شد -

كم قد بلند  هي ريفقط ام.بود  ريمثل ام بايتقر كلياز نظر قد و ه. شستياش خوب بود اما به دل نم فهايق.طرفش برگشتم  به

  انداختيم يغيجوجه ت اديوقت صرف اتو كردن موهاش كرده بود كه آدم رو  يليتر و چهار شونه تر بود ،معلوم بود خ

 رم؟رو دا يبا چه كس ييافتخار آشنا, ريپسر عمه ام.من بهرام هستم -

 صداقت هستم :گفتم  يلبخند احمقانه به طرفم دراز شده بود نگاه كردم و با سرد هيدستش كه با  به
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 كوفت،خنده داره :رگفتيكه به ام دميبهرام رو شن يفقط صدا.از كنارش رد شدم  يهم بدون معطل بعد

 ؟يكجا بود:به من نگاه كنه آروم گفت نكهيبدون ا.مادرم نشستم  كنار

  گهيد ارميب CD وايبا ش رفته بودم-

 .راحت بود  الميخ نيهم يبرا.نداشت  ديد ميكه ما بود ييكه مادرم نشسته به جا يياونجا دونستميم

 اومد طرف ما  يتوپول و مامان يليپسر بچه خ هيبا  وايش

  ديرو بوس كن گريهم آقا آرمان ،همد نياسمش مستانه اس ا ينيبيخانوم خوشگله رو كه م نيا-

 چند سالشه ...چه خوشگله  يوا:و توپولش كردم  ديماچ آبدار از اون لپ سف هيرو ازش گرفتم و  آرمان

 تازه نه ماهش شده -

 باهاش شدم  يخودم فشارش دادم و مشغول باز به

 بزنه  تاريگ خواديم ريام. هيبق شيپ ميپاشو بر...ها  يكن يباز نيبا ا اوردميرو ن نيا:گفت وايش

  اميمن نم-

  ادينم نيهمه بچه ها اونطرف جمع شدن اونوقت ا. ديبگ يزيچ هيما به مستانه خاله ش-

  ديهم پرس يچه كس از

 بگم  يخاله من چ دونهيخودش م:گفت مادرم

  دارميجان ،تو برو من آرمان رو نگه م وايخوبه ش جايهم:گفتم. ديزدم كه خودش فهم وايلبخند به ش هي

 به مادرش برگردونم  ديكه با رو نيا:رو از دستم گرفت و گفت آرمان

 .خودتون  يهمسنها شيپ ديبر!  دينشست نجايشما ها چرا ا:اومد و آرمان رو از دستش گرفت و گفت وايبه طرف ش كوين

  ادينم نيبرم ا خواميمن م: وايش

  يكنيم يبيچرا؟حتما غر-

  اميمن هم باهاتون م ايب:دست من رو گرفت و گفت بعد

 ....كردم امشب  يريگ عجب
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 .دار بهم زد  يلبخند معن هيبود كه  وايش ندفهيا

 ها  نيجدا كرد هيبچه ها خوب سهم خودتون رو از بق:گفت هيرو به بق نويم.شدم و همراه انها به ته سالن رفتم بلند

  ميكه در بست در خدمت باش ديديافتخار حضور نم. ديدار ارياخت:از پسر ها گفت يكي

 ؟ يرضا بلبل زبون شد:گفت كوين

 يو بلبل نش ديرو د يگل)بادست به طرف من اشاره كرد( نيهمچ شهيمگه م. دييفرمايم يشكست نفس-

  يآدم نشد يهم رفت يرضا تو سرباز:گفت وايش. نييفقط اخم كردم و سرم رو انداختم پا.نبود جوابش رو بدم  جاش

  يرو بگ قيحقا ستيبهتر ن يكنكه افكار حاضر رو در مورد من خراب  نيا ي،بجا گهيدست شما درد نكنه د-

  گهيرو گفتم د قتيخب من هم حق-

  ديكنينم يرو معرف شونيا ختنيمزه ر يحاال به جا-

 .دوست من ،مستانه  نياز بهتر يكي شونيا:دستش رو پشت كمرم گذاشت و گفت وايش

سراپا  نجايتا خانوم محترم ا 3،االن  هايميقد رتيباز هم غ:گفت كوين.دختر ها سر تكون دادم  يرو بلند كردم و فقط برا سرم

  يجانفشان هياز  غيدر سادهيوا

 خواهشا  دييبفرما.شما نگه داشته بودم  يجا رو برا نياصال من ا:از جاش بلند شد و رو به من گفت عيسر رضا

  زهيريمزه م ياديوقتها ز ي،فقط بعض هيمن ،پسرخوب ييرضا پسر دا نيمستانه جان ،ا:و گفت ديخند نويم

 كنن يعقدهاشون رو خال يجاها هيوقتها الزمه بچه ها  ينداره ،بالخره بعض بيع:گفتم

بود و شونه هاش از خنده  نييافتاد كه سرش پا ريچشمم به ام.دختر كه جا بود نشستم  هيرفتم كنار .خنده  ريزدن ز همه

  ديلرزيم

 دمت گرم ... يباحال نقدريا دونستمياما نم يباحال يليگفته بود خ وايش:گفت كوين

 .دارم  ليهمه طرفدار تو فام نيا شهيباورم نم:گفت ديخنديكه خودش هم م رضا

 بامزه  نيبش ريبگ: وايش

 .من جا كرد و دستش رو انداخت گردن من  يصندل يكه بود خودش رو رو يهم اومد هر جور بعد
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 .برد  كرديم يقرايهم آرمان رو كه ب نويم

  گهيبزن د ريام: وايش

 بزنم  يچ:بود كنار زد و گفت ختهير شيشونيپ ياش رو كه روموه ريام

 يدوست دار يهر چ-

  ميبذار وستنيبه عهده مستانه خانوم كه تازه به جمع ما پ ستيبهتر ن:گفت بهرام

 شد  دهيهمه نگاهها به سمت من كش.....خوردم  جا

  دونميمن نم-

  ديداردوست  يليكه خ يهمون. گهيد ديبد يدرخواست هيخوب : بهرام

 دونميمن نم-

 آهنگ در خواست بده  هي ميگيكه بخون م ميگينم:نشسته بود گفت ريكه كنار ام رايالم

 صداش قشنگه  يلياتفاقا مستانه خ:هم اومد حرف بزنه  وايش

 خدا من عاشق صداشم  يوا... گهيراست م:گفت, شد  دايپ يسر و كله اش از كجا با هست دونميهم كه نم دايل

  ديپس واجب شد بخون:گفت بهرام

 ..... جانم

 .مگه جرات داشت، نفله .... ومديصداش در ن يكه رنگش قرمز شد ول.زدم  وايسقلمه به ش هيدرست كردن شالم  يهوا به

  ديخونينم:گفت بهرام

  ديجهنم رو واسه خودتون نخر شيبابا توبه ، آت:با پوزخند گفت رايالم

 ....... يريكبي،ا رميبگ ديروز حال تو رو با هي

 بزنم ؟ يبالخره چ:گرفت و گفت راينگاه از الم ريام

  ديرو بخون ينوازش اب:از شر نگاهشون خالص بشم گفتم نكهيا يمن هم برا.همه نگاه ها به سمت من رفت  دوباره

 فحش و لعنت بلد بودم به خودم فرستادم  يهرچ يعني.دادم  يبهم فهمند كه سوت وايش لبخند



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         مهرنوش كاربر انجمن      –تمناي وجودم 

w W w . 9 8 i A . C o m  186

 چشمهاش رو بست و شروع به خوندن كرد .به حركت دراورد تاريگ يمهايس يدستش رو رو يمعطل يهم ب ريام

 فرصت نره از دست  نيو حاال نوازش كن ،كه ا من

 هست  باياحساس ز نيباره كه ا نيآخر نيا ديشا

 حاال كه تب كردم  نيو حاال نوازش كن ،هم من

 تو برگردم  يايبه دن ديشا يلمسم كن اگه

 ..... ستين يكار سخت ياشق بود ،تو باشع شهيهم م هنوز

سرم رو باال كردم و بهش نگاه .كوچولو تو دلم بهش گفتم  يليخ نيآفر هيبود كه  بايصداش ز ياعتراف كنم به قدر ديبا

 .بود  يدنيمغرور واقا د يول بايچهره ز نيا.راحت نگاهش كنم  اليبا خ تونستميحاال كه چشماش بسته بود ،باز م.كردم 

 ...بود  يخال ماين يآخه ،جا.شونه من گذاشت يسرش رو رو وايش

 ،نه  خونهيقشنگ م يليخ:گفت وايش. كف زدن بچه ها به خودم امدم  با

همه  يبرا ييايچرا تو نم گنيم....كننيهمه دارن اعتراض م ريام:گفت شديم كيبه جمع ما نزد كهيمژگان در حال.زدم  لبخند

  يبزن

 .هم بزنم و هم بخونم  گريخانوم ج هي يبرا خوامياتفاقا م:رداشت و گفترو ب تارشيبلند شد گ ريام

  ميرو نگاه كرد گريهم با تعجب همد وايمن و ش.به هم نگاه كردن  دخترها

 متاهل ؟ ايمجرده  يگيكه م يخانوم نيحاال ا:از دخترها گفت  يكي

 داشت دنيپرس گهيد نيا.خب معلومه ،مجرد -

  ياه افتاد،ر ريام:از پسرها گفت يكي

 .ساله كه راه افتادم  25من -

 ه؟ينكنه واقع خبر ريام:مژگان

  گميم يپس من دارم چ-

زد و  تارشيبه گ يچنگ ريام.ميانجا موند واياما من و ش يبچه ها رفتن اون طرف شتريب.هم به طرف جمع بزرگترها رفت  بعد
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منتظر  يليخ.....بگم و البته روز زن  كيرو به همه مادرها تبراز طرف خودم روز مادر  خواميامروز م... انيخانوم ها ،آقا:گفت

به  قيطر نياز ا ديشما س بخونم ،شا نيكه دوستش دارم و االن در ب يزن يبرا خواميچون با تمام وجودم م.امشب بودم 

 .......كرشم خودم نو ايدوستش دارم و تا آخر دن يليكه خ نهيبگم ا تونميكه م يزيتنها چ....ببره  ياحساسات من پ

 )رو دوست داره  يحتما كس(افتادم يحرف هست اديلحظه  هي.بود  يكه به سراغم اومد چ ياون احساس لعنت دونمينم

اه ...اصال چه بهتر .... هيزيبابا خجالت هم خوب چ... رامايگيهمه آدم حالت رو م نيا يجلو نجايهم زنميبه جان خودم م مستانه

شدن  نيحاال فكر كرده تحفه همه عاشق ا... اديبدم م ارنيپسرا از خودشون درم نيكه ا ييهايباز جلف نياز ا نقدري،اه ،اه، ا

 رو دوست داره  گهيد يكينشون بده  خواديكه م

شروع به نواختن كرد  ريام. كردنيم قيطرف تشو يفقط خانواده ها ب. زدنيدختر هاهم با اكراه دست م.ها سوت زدن  پسر

 يب يجز ب ستين يبردن كه اون زن كس يهمه پ داديكه موقع خوندن انجام م يخوند و حركات عاشقانه اكه  ياما با ترانه ا.

 ....جون 

 !خود من  يكارهاش بامزه بود كه همه از خنده اشك تو چشماشون جمع شده بود ،حت انقدر

جون هم خنده اش رو كنترل كرد و  يب يب. ديزانو زد و دستش رو بوس يب يب يها جلو شهيعاشق پ نيمانند ا ريآخر هم ام در

 ... مادر  تيانشااهللا عروس:گفت

 ستيحاال من برام مهم ن... گهيهمه رو راحت كن د اليه اسم طرف رو بگو و خعدف هي...امل،ما رو مچل خودش كرده  كهيمرت

 كردن  يچه گناه هي،اما بق

 ...مستانه به توام -

 تو هم  هيچ...ا ا ا  -

 شام همه رفتن  ميبر گمي،م ييبابا كجا-

 نگاه به دور و برم انداختم  هي

 .....رفتن  يك نهايا

خوش  يقيبهرام به هر طر نينا گفته نمونه كه ا. ميو مشغول خوردن شد مينشست يگوشه ا هي دايو ل يهمراه هست وايو ش من
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بغل  يكارهاش تابلو نباشه برا نكهيا يبدبخت هم مجبور بود برا.بار نوشابه  هي، اورديبار ظرف ساالد م هي. كرديم يخدمت

 .رو بكنه نكاريهم ا هامونيدست

 رو اعصاب منه  يليخ نيا گهيجا د هي ميبر:گفتم  وايبه ش آروم

 چرا ؟ گهيد نيا-

 .منظور -

  زنهيداره برات بال بال م چارهيب.بد اخالقه  يبگ ستين ريام گهيكه د نيا-

  زنهيتو بال بال م يهم برا ديشا -

 ،بهرام دكتر ه ها  گميمستانه ،جهت اطالع تو م يول...شده  ينطوريامشب ا نيا... نه جونم-

 خودم حدس زده بودم -

 از كجا ؟-

 از موهاش -

 !از موهاش ؟-

  شده ينطوريشك ا يكه بر اثر دستگاهها يفهميم يشده اش بكن خيس ينگاه به موها هيآره،-

 .مستانه خدا بگم چكارت كنه :و گفت ديخند وايش

 . نطرفيا اديكه پرفسور بالتازار دوباره داره م مي،پاشو بر وايش-

  نجايا ميومديكاش از اول م يا:آشپزخونه گذاشت و گفت زيم يبشقاب غذاش رو رو وايش

 كنه بود  يليآره خ-

  دهيچسب ريمثل كنه به ام ينيبينم. مونهيمثل خواهرش م-

  ،از اونا س اديخوشت ن راياز الم يتو حق دار گميم-

 . ارميروز حالش رو جا ب هي خواديدلم م نقدهيا.داره  فيپرو تشر يليخ-

  چونميها ش رو دور سرش بپ سيگ خواستميمن رو تو جمع مسخره كرد م يوقت. يگيم يچ فهمميم-
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 ها  يشد يخطر يليخ هايمستانه تو تازگ يوا-

 . احساس رو داشتم  نياما دروغ چرا اون موقع هم. اميم ينه بابا همش قوپ:و گفتم  دميخند

 !؟ دينشست نجاي،شما چرا ا يوا يا:و خانوم رادمنش ظرف بدست وارد آشپزخونه شدن وخانوم رادمنش گفت مژگان

 از همه جا بهتره  نجايا:جواب داد  وايش

ا رو ظرفه نيحاال ا.دستتون درد نكنه .بود  يخوشمزه ا يليخ يغذا:گذاشتم و گفتم نكيس يشدم و ظرف غذام رو تو بلند

 . شورميظرفها رو م وايمن و ش.به من  ديبد

 .كار داره  يساعت كيظرفها حداقل  نيا.بذار هيمستانه از خودت ما: وايش

من و دخترهام  دييشما بفرما. ديشما مهمان ما هست. ديممكنه كه بگذارم شما ظرفها رو بشور ريغ نيا:رادمنش گفت خانوم

  شورميبعدا ظرفها رو م

 بشورم  بخدا بلدم ظرف-

 هيما نيتو هم يزيچ هي اي گهيد ينيريخود ش. ها ،اما اونجا جو زده شده بودم  رفتميتو خونه از كار خونه در م شهيمن هم حاال

 ...ها 

  شورميخودمون م ديياما بفرما ديشما لطف دار:گذاشت و گفت نكيخودش رو تو س يظرفها مژگان

 به نوبت بشوره  ييف شوظر نيتو ماش زياصال خاله همه رو بر:گفت وايش

 . چسبهيبه دلم نم.هم روشنش نكردم  كباري دهيرو خر نيا ريكه ام ينه خاله ،از موقع-

 .ديندار يخوب ونهيهم م ييلباسشو نيبا ماش يشما حت:هم ظرف به دست وارد آشپزخونه شد و گفت كوين

 . ننكيم يفقط آب مال. ستيكه شستن ن نهايماش نيخب مادر چكار كنم ،شستن ا-

مادر ما مجبورمون  نياما ا شديم دايپ يتو هر خونه ننه قمر گهيد ييلباسشو نيكه ماش نيبا ا.ما بود  يهم ننه دوم نيا پس

 جهيپس در نت شهيبود ،لباس خوب شسته نم دهيشن هايخانوم مجلس نياز ا دونميچه م. ميلباسها مون رو خودمون بشور كرديم

و  كليبه اون ه ريكه ام نياز تصور ا.خودش لباسهاش رو بشوره  كرديرو وادار م ريام خانوم رادمنش هم نيحتما ا!.نجسه

 .لگن رخت بذاره جلوش و لباسهاش رو چنگ بزنه خندم گرفت  هيابهت ،
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  شورميما خودمون م دييبفرما. ديينجايپس شما چرا هنوز ا:گفت كوين

  ميكنيها رو خشك مظرف واي،با كمك ش ميظرفها رو بشور ديديحاال كه اجازه نم-

 .پا كدبانو هستم  هيداشتم به اونها ثابت كنم ، يحاال چه اصرار دونمينم من

 هستم  نرويا:برداشت و گفت  نتيدستمال از تو كشو كاب هي وايش

 .شام كمك كرد  زيهم به جمع كردن م ري،ام ميمدت كه ما تو آشپزخونه مشغول بود نيا يتو

 اهل كمك كردن باشه  اديمبه مهندس ن:گفتم وايبه ش آروم

  كنهيكمك م رهياتفاقا هر جا هم كه م-

  يتو هم موافق باش رميبگ راديپسر خاله تو ا يكارها نيبار نشد من از ا هي وايش گميم-

 پسر خاله من  نينداره ،ا يراديا چيخب چون اصال ه-

 . نييازش افتاده باشه پا يپپسر خاله تو تاال ني،فكر كنم در كون آسمون باز شده باشه و ا وايش يوا-

 .مستانه  يتيترب يب يليخ-

  ميچاكر يليخ-

 . رونيجمع كرد و از آشپزخونه رفت ب نتيكاب يگوشه رو هيكه شسته شد و خشك شد ،خانوم راد منش همه رو  ظرفها

م بودن،بر خون گر يليهر دوشون خ. ميما نشستن و مشغول صحبت شد شيو با مژگان پ ختير ييهم چهار تا چا كوين

 .خچالشونيعكس اون داداش سرد و 

 اجازه هست:كرد و گفت ياومد تو و اشاره به صندل رايكه الم ميحرف زدن بود مشغول

 .من نشسته بود ،نشست  گريكه در سمت د كويكنار ن يصندل هي يرو و

 ؟ ييدايجان كم پ رايچه خبرا الم:گفت رايرو به الم مژگان

 چقدر سخته يرشته پزشك يدونيخودت كه م. درسم ريدرگ-

 رو هم داره  زهايچ نيخب دكتر شدن ا-

 . اديخوشم نم زهايچ نيو از ا يو عكاس ي،انسان هايتيرشته در پ نيمن از ا گهيآره د-
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  خوردينگاه كردم خون خونش رو م وايش به

 خودش رو داره  تيمز يهر رشته ا:گفت مژگان

 ؟ يهست پلمهيد اي يريشما هم دانشگاه م:بعد رو به من گفت.اش رو انداخت باال  شونه

 ،رشته عمران  رميدانشگاه م-

 بود  نيهم رشته اش ا ريام....ا.ا.ا:گفت كوين

 مشغوله ريترمش تو شركت ام نيا يچون االن برا. دونهيخود مستانه م: وايش

  يشد يتو هم اونجا منش دميشن يراست.... دونستمي،من نم يگيراست م-

 ! يمنش:رايالم

 مدت كوتاه  هي يآره ،برا:نگاه كنه گفت رايبه الم نكهيبدون ا وايش

 !!حاال چرا عمران؟:رو به من گفت رايالم. دميرو سركش ميقلوپ از چا هي

 !چرا كه نه؟-

 ييجورا هيخانوم مهندس , يچرخه بگ ياصال زبون نم. ستيزنها ن يجالب برا اديز خورهيرشته به درد مردها م نيخب ا-

  كالسهيب

البته جسارت . وفتهيقصاب م يعل ريش اديآدم . يرشته پزشك نيمثال هم. خورهيبه دردخانومها نم يرشته ا چيه ريتفاس نيابا -

 .... ديديرو كه د لمشيف...نباشه ها مثال زدم 

 دمت ،اما اشاره كرد كه مثال نكيهم بلند شد فنجانش رو گذاشت تو س نويم.بزور خودش رو كنترل كرده بود  گهيكه د وايش

 گرم 

 .رو پنهان نكرد  حشيمژگان لبخند مل فقط

 ديداشته باش يتيچطور شخص دياز لحظه ورودتون حدس زدم با: گفت رايالم

 كرد  مياشاره به روسر يحالت بد هي وبا

 !داد ؟ صيتشخ شهيم شيروسر يهر كس رو از رو تيشخص يعنيپس -
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  ديداشت هيكه شما با بق هيريتفاوت چشمگ رايمنظور الم كنميفكر م من:گفت كشهيم كيبار يكار داره به جاها ديكه د مژگان

 . ستيقابل درك ن ديمحجوب هست يليها كه شما خ يليخ يمطمئنا برا:نگاه كرد و ادامه داد رايبه الم يچشم ريز بعد

 برنيرنج م يزيچ هيز ا شونياما من فكر كردم ا... ستين يمحجوبن حرف شونيكه ا نياز ا:گفت يحالت مسخره ا هيبا  رايالم

 سرشون كردن  يكه روسر نهيا

 ؟ هيمنظورت چ:گفت يحالت تند هيبا  وايش

 .نصف سرش سوخته بوده  ميديبعد ها فهم. كرديسرش م يروسر شهيداشتم هم يدوست هيآخه من -

 !!! هيك گهيد نيمونده بودم ا.از جاش بلند شد كه بره  بعد

 !؟ هيچه حرف نيا رايالم:كنار من نشست و گفت كوين

 يداريرو بر نم تيمستانه ،چرا روسر:رو به من گفت وايش.چرخوندو شونه اش رو باال انداخت  تفاوتيرو بحالت ب دستهاش

  مونهينم گرانيد يبرا يديترد چيه يجا گهيد ينطوريا.

 ؟ هيچ گرانينظر د ستيبرام مهم ن:گفتم

 فيخوبت تعر صفاتو  ييباياز ز شهيهم وايش نيا يعني.كرده  فيتعر يليقشنگت خ ياز موها وايمستانه جان ش:گفت كوين

  كنهيم

 زود باش مستانه موهات رو نشون بده . دينيبيحاال خودتون م... يپس چ:گفت وايش

 تو  اديب يممكنه كس...آخه :گفتم

 ندارن يخوب ونهيمطمئن باش مردها با آشپزخونه م:گفت مژگان

  ادينم نامحرم نجايآره ا:با تمسخر گفت رايالم

 يرو از رو پسميليو شالم رو از رو سرم برداشت و ك ديبعد به طرف من چرخ. اون رو برانداز كرد  يحالت عصب هيبا  وايش

با  وايش.شدن  رهيبه من خ يو مژگان با شگفت كوين.شد  ختهيلخت و بلندم سر خوردن وبه اطرافم ر يموها.موهام جدا كرد 

هم به وضوح  رايالم افهيق.گردنيو سربلند برم روزيكه از جنگ پ يكشت يخداهامثل نا. سرش رو باال گرفت يحالت سرافراز

 .فكر كنم واقعا انتظار داشت پشت سرم كچل باشه .تو هم رفته بود 
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 ماشاهللا ....ماشااهللا :زد و گفت زيچند بار ضربه به م مژگان

  دهيآفر يقربون خدا برم عجب خلعت:گفت كوين

  يخودت اسپند دود كن يباشه حتما برا ادتيمستانه ...بتركه چشم حسود :ها گفت يباج خان نيهم مثل ا وايش

 نظر لطفتونه :گرفتم و با تواضع گفتم وايسرم و شالم رو از ش گل

هنوز موهام از  كهيسرم انداختم در حال يشالم رو رو عيسر. دميشن, اديرو كه معلوم بود به آشپزخونه م ريام يدفه صدا هي

 .موهام بشه  شينشستم بلكه مانع نما خيس.وم بود پشت معل

 . رهيگيكه داره بهونه م ريگل پسرت رو بگ نيا ايب كوين:آرمان دستش بود وارد شد و گفت كهيدر حال ريام

  يبود گناه كن كينزد:گفت ريبا پوزخند رو به ام رايالم.پاش نشوند  يآرمان رو گرفت و رو زيم يبلند شد و از باال نويم

 !من ؟ يك: ريام

  شونيهم تو و هم ا-

 ؟يچ يبرا:به من انداخت و رو به اون گفت ينگاه مين ريام.با دستش به من اشاره كرد  و

 گرفته  شيشوخ رايالم يچيه:گفت مژگان

 بود گناه كنن  كينكردم ،واقعا نزد يشوخ:گفت  رايالم

نزنم  يدادم االن حرف حياما ترج.كن بهش بدم جواب دندون ش هي خواستميم. زديداشت گنده تر از دهنش حرف م گهيد

  رهيقرار بگ ريزده بود مورد توجه ام رونيمخصوصا كه دوست نداشتم موهام كه از پشت شالم ب

موهام توسط آرمان،بوجود اومد آخم بهوا  دنيكه با كش يدفه از سوزش درد كياما .شدم  رهيفقط به گلسر م خ نيهم يبرا

من هم كه سرم از كشش موهام كج شده بود . كرديو ذوق م كشديموهام رو م نطوريهم.داشت  هم يماشاهللا چه زور.رفت 

مستانه  ديببخش يوا:داشت آرمان رو مهار كنه گفت يسع كهيكو در حالين.توپلش رو از موهام جدا كنم  يداشتم دستها يسع

 .من هم رفتم موهام رو كوتاه كردم  نيهم يبرا.آرمان عادتشه  نيا...جان 

موهات  يستيبگه ،آخه تو كه ن ديحم نيبه ا ستين يكي:آرمان رو از موهام جدا كنه گفت يموفق شد دستها يهم وقت بعد

 . يموهات رو كوتاه كرد يكه چرا رفت يزنيغر م نقدريكنده بشه پس چرا ا
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 . دادميت نمبودم كه اصال خونه راه ديحم ياگه من جا.موهاش بلند باشه  ديزن با.حق داره  ديحم:گفت ريام

 . اديبلند خوشش م ياز موها شييپدر سوخته مثل دا:گرفت و گفت كويهم آرمان رو از دست ن بعد

 .پشت سرش رفت  عيهم سر رايالم.بر گردوند و رفت  كويو دوباره اون رو به ن ديهم لپش رو بوس بعد

 ..افسوس و صد افسوس .....شده بودم  رهيانگشتان كوپل آرمان بود خ يبر باد رفته ام كه هنوز ال ياما من به موها و

 .چشمم  يجلو ومديم نماياومده بود سراغم همش واقعه اون شب مثل پرده س يخواب يخواب دوباره ب موقع

خودم مجسم  يمردانه و پر قدرتش دورم حلقه شده بود رو ده ها بار برا يبرخورد كرده بودم و دستها ريلحظه كه با ام اون

 ...لبخند گوشه لبم نشسته بود  هي نهيبنش ميشونيپ يعرق شرم رو نكهيا يرا بجادونم چ ينم.كردم 

 .....رفت  يتموم شد, ياز دست رفت گهيد يعني... ييايح يب يليخ مستانه

 گهيبه مسائل د خواستميم يحواسم رو هر چ.زدم و به پهلو شدم  يغلت.غر غر كردن نداشتم  اديشب بود حوصله ز نصف

 .ممكن بود  ريغ سوق بدم يمهمان

 . رفتيچشمم رژه م يجلو ريجذاب و پر غرور ام يمايلحظه س هر

 ... دميفهميرو م لشيكاش دل يا

  ها  يهود عالقمند شد نيراب نينكنه به ا گمي،م ستين يكس نجايمستانه حاال كه ا گميم

  اديمحاله،اصال ازش خوشم نم نيا...نه نه -

 بگو , كه ستين يم،كسيخودممن و . اديجون من اصال ازش خوشت نم-

 . ينكن فكر من رو منحرف كن يسع-

 ياز هر نظر نمونه باش يخوايو م يكنيم ينيريتو شركت خود ش يچرا همش فكرت رو مشغول كرده ،چرا ه نطورهياگه ا-

 !؟ ياريقهرمانها رو در م يو ادا يديرو كه به تو ربط نداره رو انجام م يي،اصال به تو چه مربوط كه كارها

 .خواب زده ها سر جام نشستم  مثل

 نكنه دوستش دارم ؟-

 ....كنه و الفرار  دايپ يا چهيدر خواستيم يكه انگار ديكوبيام م نهيانقدر به س قلبم
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 .حرفش افتادم  اديلحظه  هي

 داده بود  ريچرا به قد من گ نيا گميم-

 ......رد لبم با لبش قدم بلندتر بود ،موقع برخو يبوده كه اگر من كم نينكنه منظورش ا-

 .از تصورش هم شرمم شد وگر گرفتم  يحت.دستهام صورتم رو پوشوندم  با

 ......مزدور  هيايح يشرم وب ي،ب يپرو

 .....در گوشش  زدميهمون موقع م ديخودمه با ريتقص

 به قد من داشت  يچه ربط نيا پرسميتازه ازش م:محكم زدم تو سرم و گفتم يكي

 كردم  ميپتو قا ريشماش افتادم لبم رو گاز گرفتم و خودم رو زبرق چ ادي نكهيا از

هرچند اون .اومد دستش  كار رفتار كردم كه حساب رياونقدر سرد و خشك با ام.شركت شدم  يراه يجد ميتصم هيبا  فردا

در رفتارم من  شديبا عث م نيكه هم كرديتر از قبل رفتار م يبه نظرم سرد تر و جد يحت.از من نداشت  يهم دست كم

 .مصمم تر بشم 

 ديمن هم فكر كردم شا. خوشحال باشه نبود  ديبه نظرم اونطور كه با واياما ش.بر گشت  مايهفته به سرعت گذشت و ن دو

 . ومديم افهيق مايواسه ن ديچند روز بود كه شد هي يول. كنهيناز م دونميچه م ايبراش  اديم يقوپ

هم كه تماس نگرفته بود  شبيد.امروز دانشگاه نداشت . ومدهين وايش دميتعجب دروز صبح كه به شركت رفتم با كمال  هي

 تماس گرفتم ،خاموش بود  لشيبا موبا. ومدهيكه چرا ن دميتركيم يداشتم از فضول. اديخبر بده نم

با  مايم كه ناتاقم نشسته بود يتو. ديپرس يزيچ شديبرج زهرمار هم كه نم نياز ا.شده  ضيمر ديكم كم نگران شدم شا گهيد

 هيشدم  يعصبان يليخ ريكار ام نياز ا.كار كنم  وايش يبه جا ديگفت كه امروز رو با ريچند ضربه به در وارد شد و از قول ام

 .تا دستور العمل هاش رو انجام بده  فرستاديم ودشخ يرو به جا مايبود كه ن يچند روز

 گهينه د دمينهار بود كه د يهايكينزد.عزادار بود واسه خودش  يلهم كه ك ماين.نشستم  زيرو برداشتم و رفتم پشت م فميك

بعد از چند بوق  دايل.با خونشون تماس گرفتم  نيبنابر ا.خاموش بود  لشيهم كه هنوز موبا وايش. شميخفه م يدارم از فضول

باهاش حرف بزنم بعد از  رو گرفتم و خواستم كه خبرش كنه تا من وايسراغ ش يپرسبعد از سالم و احوال.رو برداشت  يگوش
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 گفتم  يبدون سالم و احوالپرس.ساعت بعد خانوم زنگ زد  هي. رهيگيخودش تماس م وايبرگشت گفت،ش قهيدق 5

 هان ؟ يبود اليخ يب نطوريتو هم هم زدميخاموشه ؟ من اگه زنگ نم تي؟چرا گوش ييمرده كجا ليذل-

  دهيجواب نم دميكمال تعجب د با

 !؟ يكنيم هيگر وايش.... وايش...با توام  وايش....رده زبونت رو موش خو هيچ-

 .اش بلند شد  هيهق هق گر يصدا.جمله بود  هي نيمنتظر هم انگار

 با توام ...شده ؟ زشيچ يكس...بابا جونم به لبم اومد ....شده  يچ وايش-

هق  يبالخره صدا.تا آروم تر بشه هاش گوش دادم  هيشدم و فقط به گر اليخ ي،ب كنهيم هيگر نطوريو هم زنهيحرف نم دميد

  كنهيم هيمعلوم بود هنوز گر يهقش تموم شد و ول

 شده ؟ يبه من بگو چ.... وايش-

  كنميدارم ازدواج م:گفت كرديم نيف نيف كهيحال در

 !!!!يچ-

 بابام  ياز همكار يكيبا پسر ... كنميدارم ازدواج م...كه  يديشن-

 !؟ يچ مايپس ن-

 كرده بود  يكار هي،تا االن  خواستياون اگه م:رفت باال  شيگر يصدا

 كارش داشته  يبرا يلينزده دل يكه تا حاال حرف نيا يبرا دي؟شا وونهيد يگيم يچ-

 نه ....من بودم كه به اون عالقه داشتم  نيا..در كار نبوده  يهم اصال عالقه ا ديشا-

 كه اون هم به تو عالقه داره دونميمن م-

 زده  ي،مگه به تو حرف ينمطمئ نقدرياز كجا ا-

 ..خودش سر بسته به من گفت كه دوست داره اما  ديفهم شهياز نگاهش م-

 به اون نگاهش دل خوش كنم و به خودم دروغ بگم كه دوستم داره  ديبا يتا ك.داشتم  يشتريمستانه از تو انتظار ب-

  يازدواج كن يگرفت ميدفعه تصم هيچرا ... وايش-
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خودم رو گول بزم كه اون هم من رو دوست  خواميم يتا ك دميرس جهينت نياالن چند وقته كه به ا.تم نگرف ميدفعه تصم هي-

 طرفه بوده  هيعالقه  نيا كردميمن اشتباه فكر م....داره 

 ؟ يعالقه ندار مايبه ن گهيتو د يعني... يعني!بوده ؟-

 ....اش رفت باال  هيگر يصدا دوباره

 ... ميكرديوگرنه چكار م ميكن هيگر ميشد ما خانوم ها بلد بود خب

بذار اون هم .بهش فرصت بده  وايش.اون هم با خودت  يكنيم يلجباز يتو دار... يگيبه خودت دروغ م يدار يديد-

 حرفهاش رو به تو بزنه 

من هم  يديازش شن ياگه تو حرف.كه من اونجا بودم  يميماه و ن كيسال نه ،همون  3اصال .سال فرصت كم بود  3:زد  داد

 ......كنم  ليخودم رو بهش تحم خواستميمن م. دميشن

 نداشته يفرصت كاف ديشا...رو نداشته  تشيموقع ديشا-

 جواب مثبت بدم  اميبه پ خواميامشب م نيچون هم.نداره  يفرصت گهيبه هر صورت د-

 ؟ يشد وونهيد-

 .....اش هم از  افهي،از نظر خانواده ،ق يشغل هم از هر نظر مناسبه ،از نظر اميپ.هستم  نيواقع ب ستمين وونهينه د-

 دلت رو برده  يپس طرف حساب-

-........... 

  يخودت رو گرفت ميواقعا تصم وايش-

-........ 

  يبزن يحرف يخواينم-

 خداحافظ . زنميبعدا باهات حرف م. كنهيمستانه من سرم درد م-

  وونهيد ي وايش.. يكار رو بكن نيا ذارمي،نم ارمذينه نم....مگه عاشق نبود  وايش...باور كنم  تونستمينم

 .شده بودم  رهيخ زيبه م نطورياما هم دميشنيصداش رو م يعني، زنهيزنگ م يتلفن داره ه دميتو فكر بودم كه نفهم انقدر
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رو  يشخودش گو نكهيا ستميكه من اصال تو باغ ن نينه ، مثل ا دينگاه به من انداخت د هيو  رونياز دفترش امد ب ريام

 رو گذشت و زل زد به من  يصحبتش كه تموم شد گوش.كه تلفن رو جواب ندادم  دميتازه فهم.برداشت 

 ...ما شو  اليخيامروز ب...سر زبونم  ادياصال فحش نم...اصال حوصله ات رو ندارما  امروز

 .كرده رو ما  ZOOM نطورينه هم دميد

 ...خودشه ها  ريدا تقصخ نيبب...دهن ما وا نشه كه  نيروز ا هي ذارهينم

  دونستميخودم هم نم نوشتميم يحاال چ.هام رو تو هم كردم و مشغول نوشتن شدم  اخم

 سرش رو تكون داد و به طرف اتاقش رفت  دميمحلش نم ديكه د ريام

 آدم شده  نكهي،مثل ا نه

  گميبهتر باشه ،طرف رو م دياگه باهاش حرف بزن ديكنيفكر نم:كه وارد اتاقش بشه برگشت و گفت نيقبل از ا اما

 ... به آدم شده بود كه  ليتبد ويك ين يپ نيا

  تونييممنون از راهنما... ديچرا به فكر خودم نرس.. ديگيراست م:لبخند زدم و گفتم هي هيطور نيا دميهم د من

 .حرف رو زدم  نيچرا ا دونميمن نم.حرفم جا خوردم  نيراستش خودم هم از ا.بگم  ينطوريكرد ا يكم جا خورد ،فكر نم هي

 .محكم زدم تو سرم كه دستم درد گرفت  يكيدر رو بست  يوقت

 .....ژان ل،ژان واتف به ذاتت  يا

بعد . پس من تو سالن منتظرتم....مونده  يليخ ركارتيام:رو زد و گفت ريدر اتاق ام رونياز اتاقش اومد ب مايبعد ن مساعتين

 در رو بست 

حرف  وايگرفتم باهاش راجع به ش مينشست ،تصم هاياز صندل يكي يرو ماين يوقت.برن  رونيب خوانيم ينهار يبرا دميفهم

  رمياز وقتتون رو بگ يكم تونميم ديببخش:زدم و گفتم  ايبزنم ،دلم رو به در

 ؟ ديگفت يزيچ:كه اصال حواسش نبود به خودش اومد و گفت ماين

 باهاتون صحبت كنم  خواميم دياگه وقت دار:بلند شدم و به طرفش رفتم  زميپشت م از

  دييبفرما كنميخواهش م:خودش رو جابجا كرد و گفت يكم
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باهاتون  وايش.... راجع به.... خواستميم:دادم و گفتم  رونينفسم رو ب.اون فاصله داشت نشستم  يتا از صندل 2كه  يصندل يرو

 صحبت كنم 

 كه افتاده؟ ياتفاق شونيا يبرا:نشست و گفت صاف

 مه ؟براتون مه-

 .نداشت  نيوقت جواب تو آست چيمثل اون دوست زبون درازش ه نيا.فقط نگاهم كرد .خورد  جا

 بود نه ؟ يسوال مسخره ا-

كه بر  ديكن يكار ديشما مهمه با يبرا واي،اگه ش ديدونيم... ديعالقه دار وايكه شما به ش دونميمن م:گفتم.نزد  يهم حرف باز

 . رهينگ ميتصم لشيخالف م

 .شد تمام صورتش عالمت سوال بود  خم يكم

  ديگيم يشما چ فهمميمن نم ينطوريا. ديتر صحبت كن وا ضح شهيم-

 قبول كنه  خواديخواستگار اومده ،م وايش يبرا:انداختم و گفتم  نييرو پا سرم

 .فكر كنم سكته كامل رو زد .سرم رو برگردوندم . دمينشن يحرف

 ... مايآقا ن:گفتم زنهيحرف نم دميد يوقت

 . رونيپرت شد ب گهيعالم د هيانگار از .صورتش تكون دادم  يرو جلو دستم

 .نگران شدم  كميراستش .رو صورتش  كشديدستش رو م يبلند شد و ه يصندل يرو از

 ..خدا بگم چكارت كنه  مستانه

  فتادهين يهنوز اتفاق:گفتم

  ديچرخ بطرفم

  شدامايقاتل م يراست يراست داشتم

 جواب مثبت بده  خواديبا خودش م يلجباز يابر وايراستش ،ش-

  يآخه چرا ؟چرا لجباز-
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 ؟ ديدونيشما نم-

 بدونم ،من بدبخت كه تا حاال باهاش حرف نزدم  ديمن از كجا با-

  ديتا بحال باهاش حرف نزد نكهيبخاطر ا ديشا-

 من  يمستانه برو سر اصل مطلب ،حاال رفته تو حس برا....ا ا  ا

  يدندار يشما بهش عالقه ا كنهيكر ماون ف:دادم  ادامه

 ... حاال بگه ،خب ندارم  خوبه

  ستيمعلوم كنه چون از شما مطمئن ن ينطوريرو ا فشيتكل خوادياون م-

 ...نشونت بدم  يخوايخوبه حاال بهم بگه بخدا من مرد هستم ،م...آخ آخ  آخ

 .... يليخ واياما من به ش:نشست و گفت كنارم

  رهيبگ ميخودش تصم شيزندگ يخانوم حق داره برا وايبه هر صورت ش:داد و گفت هيتك شيدلبه صن.رو خورد  حرفش

 نميواجب شد بب...... ستيهم واقعا مرد ن ديشا....ديكرباس هيتو هم آره ،اصال همه تون از ... رفتايم شيداشت خوب پ... ايب د

 ، زدميشش و هشت م يليها خ يمنحرف فكر نكنم ،تازگ نقدريگاز گرفتم كه ا هيرو  لپم

 ....... ريمرده شورت رو ببرن ام يا

 ؟ يچ يعني نياونوقت ا:گفتم  تيعصبان با

پسر  نياما ا. زديحرف رو م نياگه اون دوست چولمنش بود ا يعنيداره ؟ يموضوع به تو چه ربط نيمونده بود بگه اصال ا كم

 .بود ،نگفت  يخوب

 كنم  يبراش كار تونميمن نم نكهيا يعني-

 نداره  يتياهم چيبراتون ه وايش يعني، شهياورم نمب-

  ديدونيم ياما شما چ...معلومه كه داره -

 من هم بدونم  ديخب بگ-

 بگو ها ،نشون نده  فقط
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 گذا شت و بلند شد  شيشونيپ يرو رو دستش

  ديزنيو با خودش حرف نم ديشكن يمانع رو نم نيچرا ا: گفتم

  گهيحداقل نه تا چند سال د...رهينم نيمانع از ب نيا:و گفت ديكالفه دستش رو به صورتش كش دوباره

 چرا؟: گفتم

 . كنهيرو دوا نم يگفتنش درد: موهاش كرد و گفت يدستش رو ال.تو نگاهش غم بود .نگاه بهم انداخت  هي

 ..... كنميخواهش م.اما من دوست دارم بشنوم -

 .آه هي هيداد شب رونينفس ب هي

شده بودم  رستانياون موقع تازه وارد دب.خونمون جمع شدن  يهمه جلو دميكه از مدرسه برگشتم دروز  هي.پدرم بنا بود -

نبود  صيصورتش قابل تشخ.از داربست افتاده بود .... اطهيكه جنازه پدرم وسط ح دميرد شدم د عتيجم ياز ال يوقت....

 ميطالق خواهرم بود ريآخه اون موقع ما درگ.ردن و خواهرم به خونه برگ مصبر نكرده بود تا مادر يصاحب كار نامردش حت.

كه  يتا موقع... كه  يتا موقع ميدونستيما نم گفتينم يچياما خواهرم ه. گرفتيشوهرش معتاد بود و هر روز به باد كتكش م.

 .....خودش رو  يبخاطر اون كوفت كنهيمجبورش م رتشيغ يباون شوهر 

 .بگه  خواديم يچ دميمشت كردش فهم يستهاگلوش و د ياز بغض تو.حرفش رو خورد  نجايا

ه ت،كه به خاطر سر بار زدن از خواس يبا صورت كبود شده و بدن زخم ياون روز وقت:و گفت  دينفس بلند كش هي دوباره

 ....همجنس خودم بود بدم اومد  يشوهرش ،به خونمون پناه آورد ،از هر چ

 يمارينون آور مادرم كه حاال ب. شدميخانواده م هينون آور  ديسن كم بابا اون .فقط منم و من  دميكه به خودم امدم د يوقت

سالم كه حاال  20بود ،نون آور خواهر  يممتخصص  يپزشك يتحت مراقبتها كباريهر چند وقت  ديعود كرده بود و با شيقلب

و روزها فقط كار  خوندميا درس مشبه..... رفتميم ديبا يعنيرفتم سر كار ....بود  شيشونيپ يبچه نوزاد ،مهر طالق رو هيبا 

 يتبدبخ يتا ك شدميم ديكنكور قبول شم ،با خواستميم. رفتميكه خسته بودم اما باز هم مدرسه شبانه رو م نيشبها با ا.

 .... يادي،زحمت ز كشديپدرم زحمتكش بود اما فقط زحمت م.مثل پدرم باشم  خواستمينم.

كه رشته عمران چه  ديدونيخودتون م.هم خونه  دادميهم خرج دانشگاه رو م ديبا.ها بود  يقبول شدم تازه اول بدبخت يوقت
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 .....داره  يسر سام آور يخرج ها

 .آشنا شدم  رياول دانشگاه با ام روز

اون با همه . .بهم پول قرض داد و گفت هر وقت تونستم قرضش رو بدم .بزرگ برام بود  يشانس خوش هيمن و اون  ييآشنا

 ييكه نصف بابا شناسميها رو م يليخ.بود اما مغرور نبود  يثروتمند يليكه از خانواده خ نيق داشت ،با افر گهيد يبچه ها

بدون درخواست .و هم حاال ميبود يهم دانشگاه, يهم وقت.كمكم كرد يليخ....ثروت ندارن اما خودشون رو گم كردن  ريام

 يرو برا نكاريبرادر هم ا هي يحت.حق هم دارن . كنهينمباور  گميم يبه هر ك.خودش كرد  كيمن رو شر يا هيسرما چيه

 . كنهيبرادرش نم

 . دميد ريخواهر ام يرو تو عروس وايمن ش...،من شيسال پ 3 درست

سر به سرش  يليخ ريمن و ام.از بچه ها بود  يكيپسر تو كالسمون بود كه خاطره خواه  هي:پوزخند زد و گفت هي

تو من  يحس هي دميرو د وايش ياون روز وقت... ميديحرفش خند ني،چقدر به ا ديبفهمكه  ديستي،عاشق ن گفتيم.ميذاشتيم

 .شدم  اماگرفتار بشم ، خواستمينم.جوونه زد كه بهش اعتنا نكردم 

 ريام يلهايتو فام كردميفكر م لياوا. نميرو بب وايتا ش رفتميم كرديدعوتم م هاشونيتو مهمون رياز اون به بعد هر وقت ام گهيد

كم كم به خودم ....توپ بود  شونيهمشون و ضع مال. كردميخوبه ،اما اشتباه م شونيخانواده اونها هستن كه و ضع مال فقط

 ...امدم ،من كجا اونها كجا 

 ....فكر كنم  وايبه ش تونستميطور م چه

دوباره هر وقت .دارم  من چقدر با اون فاصله دونستي،اما اون كه نم ستيعالقه ن ياون هم به من ب دميفهمينگاهش م از

 كردمياما اشتباه م.رو فراموش كنم  وايش خواستميم... خواستميم. رفتميببره باهاش نم ييمن رو با خودش جا خواستيرميام

 شتري،هر روز عالقه ام بهش ب زدمي،با هاش حرف م دمشيد يم.تازه شد  مو مشغول شد ،داغ دل نجاياومد ا يوقت.....

حاال حاال ها وقت دارم پس انداز كنم تا بلكه با دست پر برم  كردميفكر م.تعلق نداره  ينوز به كسدلم خوش بود ه....شديم

 ازدواج كنه  خواديم وايكه ش ياما شما امروز گفت...،اما  شيخواستگار

 حق داره خوشبخت بشه ...خوب اون حق انتخاب داره :هاش رو بست و گفت  چشم
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  شهياما اون با شما خوشبخت م:تو گلوم رو قورت دادم و گفتم  بغض

 ...من ..خوشبختش كنم  تونمينم....اما من -

  ارهيم ي،مگه پول خوشبخت دياون پول ندار يكه اندازه بابا ني؟به خاطر ا يچ يبرا:وگفتم  دميحرفش پر يتو

 . ديكنيكنه ،قبول مازدواج  يازشما تقاضا,من  طينفر مثل شرا هيخانوم صداقت خود شما اگه :طرفم نگاه كرد و گفت به

  كنهيمن فرق م طيشرا-

  ديازدواج كن طيشرا نيبا ا ديستيخود شما هم حاضر ن ي،حت ديديد-

 ....هست  وايش ي،ول ستميكه من عاشق ن نهيمنظورم ا-

 لبخند تلخ زد  هي

طبقه اش هم  هي ميطبقه اش رو خودمون نشست هي.اون هم با قرض  دميخر يآزاد يها طبقه طرف 2آپارتمان  هي هايتازگ-

اصال  اي وايحاال به نظر شما پدر ش... ياريتا عروست رو ب مونهيم ياونجا خال گهيم. ارميمادرم نذاشت مستاجر ب يعني، هيخال

 .كنه  يزندگ يمتر 75 نآپارتما يانجا تو اديب كنهيخودش قبول م

  نميبينم يمن اشكال-

ام كجا و  يفعل طيمن و خانواده ام با شرا. زدميخودم حرف م يبرا كه من تاحاال داشتم ديبگ نيخوايخانوم صداقت ،نم-

 ......خانواده اونها كجا 

 . دينزار شيبار هم كه شده ،قدم پ هي يبرا يحت شهينم ليدل نياما ا-

 كار رو بكنم  نيا ديچرا با شهيم ياش چ جهينت دونميم يوقت-

 ...بزنم پس كله اش ها  گهيم طونهيش

  ديكنيچه كار م شديمگرسنه  يشما وقت-

 موضوع داره ؟ نيبه ا يكه كم داره ،اصال چه ربط نيمثل ا ني،ا گفتيخودش م شيتعجب برگشت طرفم ،حتما پ با

 . ديكنيچكار م: گفتم

  خورميخب غذا م:لبخند ش رو كنترل كنه گفت  خواستيكه م يطور
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 چرا؟-

 پررنگ تر شد  لبخندش

 .... شديكه دوباره گرسنه م ديرسيم جهينت نيبعدا به ا يوقت خورديچرا غذا م-

 . ديخند

كه  مونهيم يا جهيمثل همون نت قايدق نيا:ادامه دادم  نيهم يتختم كمه ،برا هيا عبرسه كه من واق جهينت نيبه ا شتريب نذاشتم

اصال منظورم ... مونهيون ممثل ا,كم  يليخ يعني، بايتقر... يعني.گرفته  وايازدواج با ش يبرا شنهادتونيشما رو از ابراز پ يجلو 

 حق با من . ميديرو انجام نم يوقت كار چيه ميخودمون برس يها هيو فرض جهيبه نت يقبل از انجام كار ميكه،اگه ما بخوا نهيا

 ؟ ستين

  ديخب شا-

 !؟ ديحالت حق به جانب گفتم ،شا با

 ..حق با شماس  نكهينه منظورم ا-

 ها سحق با خانوم  شهيهم:با لبخند گفت  بعد

 اس دهيفهم يلياول هم معلوم بود خ از

  ديصحبت كن وايبا ش ديشما با-

 .ببندم  ششيرو به ر وايش خواستميزور م به

 رو گرفته  مشيتصم شونيكه ا دياما شما گفت:گفت

 . كنهيرو نم نكاريا دياگه مطمئن بشه شما بهش عالقه دار..رو بكنه  نكاريا خواديم يچ يرو هم گفتم برا نياما ا-

 نظر شما س  نياما ا-

بر خالف  خواديم دميفهم يخودمون بمونه اما وقت شيقرار بود فقط پ.خودش از عالقه اش به شما با من حرف زده. ستينه ن-

 .شما س  يمنتظر حرفها وايمن مطمئنم ش رهيبگ مياشتباه تصم دينذار.گرفتم با شما حرف بزنم  ميرفتار كنه ،تصم لشيم

 با هاش حرف بزنم  من ديگيشما م يعني-



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         مهرنوش كاربر انجمن      –تمناي وجودم 

w W w . 9 8 i A . C o m  205

 . سابميپس من از اون موقع تا حاال گل م, بزنم تو سرت يكي، گميم ديجور نگاش كردم كه فهم هي

باهاش حرف  ديبا:گفتم.رو روش نوشتم  وايش ليكاغذ برداشتم و شماره موبا كهيت هيبلند شدم و  يصندل ياز رو.زد لبخند

 . يهمون شب عروساز .ساله كه منتظره  3اون هم مثل شما . ديبزن

 .كرد  سيكنم از ذوق شلوارش رو خ فكر

 .س  وايشماره ش نيا:به طرفش و گفتم  رفتم

 . رونياز دفترش اومد ب ريموقع ام همون

 !هود ،چه عجب  نيراب ي،آقا به

گرفته  مايطرف نكه هنوز دستم بود و به  يكرد و بعد خط نگاهش رو امتداد داد به تكه كاغذ ماينگاه به ن هينگاه به من ، هي

 .بودم 

 . زنميباشه ،حتما زنگ م: شماره رو از دستم گرفت و گفت ماين

 ؟ ميبر:گفت ريهم رو به ام بعد

قصد .رو نداشته  ريحركت ام نيانتظار ا دميانداختم فهم ماينگاه به ن هي.بزنه از شركت خارج شد  يكه حرف نيبدون ا ريام

 ؟ دونهيم يزيچ واي،مهندس رادمنش از عالقه شما به ش ماينآقا :خارج شدن از شركت رو داشت كه گفتم

 .كس جز شما خبر نداره  چيه:رو تكون داد و گفت سرش

 .لبخند زد و در رو باز كرد  هياون هم .تكون دادم  دنيرو به حالت فهم سرم

 . دونستيكاش اون هم م يا:زمزمه كردم  آروم

 **** 

از  يكيكمك به  يبرا يمادرم و هست. ستيخونه ن يكس دونستميم. نمون ولو شدممبل خو يخسته بودم كه همونطور رو انقدر

 يوقت!نه ؟ ايزنگ زده  وايبه ش مايهنوز ن ايدونستم آ ينم.نگاهم به تلفن افتاد .داشت ،رفته بودن  يها كه فردا نذر هيهمسا

بهم  خواستيفكر كردم اگه دلش م يعنيسم بپر يزيكنم و ازش چ ينشد دوباره فضول مبرگشتن ،رو ريهم ظهر از ناهار با ام

 .گفتيم
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احمقانه رو  مياون تصم خواستيدوستش داره م مايمطمئن نبود ،ن نكهيا يبرا وايش يعني:چونه ام گذاشتم و گفتم ريرو ز دستم

 تا باور كنه ؟ اورديبه زبون م ديبا مايحتما ن يعني.حرف نزد  ماي؟اصال چرا خودش با ن رهيبگ

 تونمي؟من تا چند وقت م كنهتا خودش اظهار عالقه  مونميعاشق بشم منتظر م يمن هم اگه روز يعني:ادم گفتمد هيمبل تك به

بشم تا ابد  ياما من اگه عاشق كس.....من اصال تحمل ندارم .چقدر سخته  يوا...سال ،دو سال  كيماه ،دو ما ه ، كيتحمل كنم ،

 .نداشته باشه  ين عالقه ااگه اون به م ي،حت دارمينگه م نميعشقش رو تو س

 .اومد جلو چشمم  ريچهره ام باز

 . ستيول كن من ن نجاميا نيا... اه ....

 ريبه ام شهيه مثل همعدف نياكه  نيا بيبه طبقه باال رفتم ،عج كردميمانتو ام رو باز م يدگمه ها كهيبلند شدم و در حال عيسر

 !!!!!فحش ندادم 

اول متوجه حضورم نشد . بودنشسته  زشيكه پشت م دميارو د ويا كمال تعجب ششركت ب دميرس ياون روز وقت يفردا

 ياش پ يچهره اش به حالت درون ياز رو خواستميم.شدم  قيبه چهره اش دق.نوشت  يم يزيبود و داشت چ نييسرش پا.

 .جلو رفتم .زد  يلبخند كمرنگ.در رو كه بستم متوجه شد و سرش رو بلند كرد.ببرم

 وايسالم ش-

 الم س-

 مشغول كارش شد  دوباره

 يزنيخودت زنگ م كردمياما فكر م.باهات حرف بزنم  خواستميم شبي،د وايش-

 . زدميبهت زنگ م ديچرا با:سرش رو بلند كنه گفت نكهيا بدون

 بهش زنگ نزده ؟ ماين نينكنه ا!؟ زنهيحرف م ينطوريچرا ا.شدم  نگران

 ؟يچكار كرد شبيبالخره د: دميپرس ديترد با

 قرار بود چكار كنم :نگاه به من كرد و گفت هي

  يرو روشن كن فتيتكل يخوايشب م يگفت روزيد:گذاشتم و گفتم زيم يرو رو فميك كالفه
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 . كرديم يداشت اعصابم رو خط خط گهيور رفت د بورديك يها ديكاغذ رو كنار گذشت و با كل ورقه

 رو روشن كردم  فميتكل:گفت

 خب ؟-

 .گفتم روزيد رو كردم كه يهمون كار-

 كرده  تينكنه خر.لحظه شوكه شدم  هي

 ؟يجواب داد ي،به خواستگارت چ وايش-

  يكه بهش جواب مثبت داد يبگ يخواينم:گفتم  يكه بهت گفتم ،نگفتم با تند روزيد:تفاوت گفت يب يليخ

من هم اعتراف كردم كه , گفتباهاش حرف بزنم ،از عالقه اش  ييجا هيقرار گذاشت تا  روزيد.كا ر رو كردم  نياتفاقا هم-

 .عالقه مندم يليبهش خ

 .... يهه،بهش اظهارعالقه كرد...عالقه ؟:تمسخر گفتم با

  يليخ يخر يلي،خ يريرو بگ ميتصم نيازت توقع نداشتم ا وايش:بلند گفتم يصدا با

  يبا من حرف بزن ينطوريا يتو حق ندار:گفت خونسرد

 ....حق دارم :تر گفتم  بلند

 دهيعق رييشبه تغ كيشد  ي،چ يزديم يتو كه دم از عاشق:آهسته تر گفتم.تا به اعصابم مسلط بشم  دميند كشنفس بل هي

شبه  هيدرك كنم كه تو  تونمينم وايش يوا.... ادين رتيشوهر گ گهيد يديترس.چند شبم روش  يسال تحمل كرد 3. يداد

  يخواستيكه تو م يهمون شديم يذاشتيمرو جگر  نشب دندو هيشب ،فقط  هياگه فقط .. يد به بختت زدگل

  خواميرو م نياالن هم هم-

 ؟ يپس اون چ:و گفتم  دميكوب زيم يمحكم دستم رو رو-

 .كردم  ماياشاره به اتاق ن و

 . خواديرو م نيكه اون هم هم دونميم:گفت

  يكنيفكر م نطوريواقعا ا-
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 ،مطمئنم  كنميفكر نم-

ازت  نياز ا شتريب يليخ:و گفتم دميكش قينفس عم هي.كنار زدم , رونيزده بود ب ميو موهام رو كه از روسر ستادميا صاف

 .عروس خانوم ....توقع داشتم 

 . ديچيكه صداش تو سالن پ ديچنان خند.كردم  فيجك براش تعر انگار

 . رونيلبخند زد و اومد ب خندهيم وايش ديد يوقت. ديدر سرك كش يباز شد و از ال ماياتاق ن در

 ....بهش نزده بودم  يحرف روزيكاش د يا..... خندهيم يبه چ وايش ياگه بدون چارهيب

 .سر سالم كردم  با

 ؟ خندهيم يبه چ وايسالم ،ش:پررنگ تر شد و گفت لبخندش

 .نگاه كرد  وايش وبه

 !خانوم بود ؟ وايتا حاال كه ش!؟ وايش

 . ديخنديبا انگشت من رو نشون داد اما هنوز م وايش

 !خبره؟ چه نجايا:ماين

فقط ... يچيه:خنده اش رو كنترل كنه گفت كرديم يسع كهيپاك كرد ودر حال شياشك چشم هاش رو با گوشه روسر وايش

 .به تو جواب مثبت دادم ،از كوره در رفت  روزيگفتم د...به مستانه گفتم 

 .خنده  ريدوباره زد ز و

 !!!!!!!؟يچ.....خودم تكرار كردم  شياش رو پ جمله

 آخه چرا؟:عجب گفتبا ت ماين

 ؟يگفت يتو چ وايش:گفتم  بلند

 .جواب مثبت دادم ماين يبه خواستگار:گفت زديلبخند م گهيحاال د.بلند شد  يرو صندل از

 بودم  ايكه با حجب و ح فيح. ومدميانجا نبود با چند فحش آبدار از خجالتش در م ماياگه ن. بغلش  دميزدم و پر غيج هي

  يندازيدست مبدجنس ،حاال من رو  يا-
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 .يند ياجازه به كس يشماره من رو ب يتا تو باش-

 . يافتخار كن يدوست نيبه داشتن همچ ديتو با وايش:گفت ماين.و به خودم فشردمش  دميته دل خند از

 ،واسه من  كنهيم وايش وايشوهر ها ش نيحاال چه مثل ا.نگاهش كنه شديروش نم روزيد نينه انگار تا هم انگار

 . دونميمعلومه كه قدرش رو م:رو فشرد و گفت دستم وايش

 ورده؟نياسمعكش رو  يعني! ومدهين رونيسر و صداها ب نيكه با ا بهيعج.كه باز بود نگاه كردم  ريدر اتاق ام به

  دونهيخان م ريام:گفتم  وايبه ش رو

  دونهينم ينه هنوز كس-

 بهتره  مييايب رونيب يفيبال تكل نيتر از ازود يرانه ،هر چنگ يكم واياما ش.بگم   خواميمن م:گفت  ماين

 ها  رهيرو بگ دهيترش وايش نيا اديب زدميمن داشتم بال بال م روزيد نيخبه تا هم حاال

 !؟ ينگران ياز چ:گفتم وايبه ش رو

زدواج كنم با اون ا تسيبگم قرار ن هدفع هيتونم  ينم.جواب مثبت بدم  اميپ..به  خواميمن م كننيآخه مامان و بابام فكر م-

 موندم چكار كنم ....نشه  ميخوايكه ما م يپا جلو بذاره و اون ماين ترسميم....م موافقنانهومخصوصا كه ا.

از  يخواستگار انيبه نظر من اگه جر. كنهيحساب م يليپدرت رو اون خ يگي،مگه نم يگينم يزيخب چرا به پسر خالت چ-

خانوادت  كنميفكر م ينطوريا.هم هست مايآقا ن يميدوست صم شونيچون ا.اون به خانواده ات گفته بشه ، بهتر باشه  قيطر

  ديرو مطرح كن هيقض نيا ودتونكه خ نيتا ا انيبهتر كنار ب يخواستگار هيبا قض

 ....من رو بفهمن  يفعل تياگه وض دونميهر چند كه من م.باشه ديگيكه شما م نطوريا دوارميام:گفت ماين

 .هم به شما گفتم  شبيد رو نيا. ستيخانواده من مالك ن يبرا زهايچ نيمن مطمئنم ا:گفتو  ديپر مايوسط حرف ن وايش

 .داشته باشن  يهم نظر شونيا ديشا ديرو به مهندس رادمنش بگ انيجر نياالن ا نيبهتره هم مايآقا ن:گفتم

 . گمياومد بهش م يوقت.. اديم ريكم د هيامروز  ريام-

دل  مايو ن وايش نيا دميديم دميكشيسرك م هيكه  ياما هر از گاه.د نقشه كار كردم محاسبات چن يرو مايدرخواست ن به

 . رنيگيقلوه م دنيم
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 .. يبسوزه پدرت عاشق يه

 . كرديسواستفاده م ريمارمولك بودا از نبود ام يليهم خ ماين نيا.از من هم دعوت كرد باهاشون به نهار برم  ماينهار ن موقع

 وايكه همه رفتن رو به ش يا قهيچند دق هي. مينشستم و با هم حرف زد وايش شيتموم شد رفتم پكه كارم  ميچهار ون ساعت

  يبر يخواينم:گفتم كرديم پيرو تا يزيكه داشت چ

 شده برو  رتياگه تو د....تموم بشه  نيا بگذار

 .رو راست بگو  يمن رو دك كن يخوايخب اگه م-

 ت كه هس ريام نينه بابا تو رو هم دك كنم ،ا-

 .فرما شدن  فيپس آقا بالخره تشر...ا ا ا -

 يكه نبود من هم برا نيا.بودمش  دهيتا حاال ند روزياز د.دلم گرفت  هوي.نگاه به در اتاقش كه كه هنوز باز بود كردم  هي

ه بودم چند وقته بد جور معتادشد نيا.نگفته بودم  يور يدر هي يامروز صبح حت.نداشتم  يبهونه ا چيكردن خودم ه يخال

 ...كنم  نيمز هيرو به صفات عال شونيا

 .برم انقالب كتاب بخرم  ديبا. اميفردا نتونم زود ب ديمستانه جون شا-

  يمگه فردا كالس ندار:طرفش نگاه كردم و گفتم به

 برم كتاب بخرم  دي،با رمينم-

 كتاب بخره  خواديهم م ماين:گفتم آهسته

 منظور؟-

 گفتم  ينطوريهم-

 كه اون هم كتاب بخره  زارهيه كار شركت منه بابا ،مگ-

 ها  يوقت خجالت نكش هي-

 نه  اي ارميدر ب ديچند سال رو با ني؟بالخره عقده ا يچ يخجالت برا:گفت رفتيم ييكه به سمت دستشو يشد و در حال بلند

  نمتيبيفردا م. رميمن هم دارم م وايش....،سنگ خارا س  ستيرو كه رو ن-
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  ييايبا ما نم -

 ه ،ممنون ن-

 .تكون داد و رفت داخل  يرو به عنوان خداحافظ دستش

  رونياومد ب مايهم برم كه خود ن مايو ن ريبه اتاق ام يخداحافظ يبودم برا مونده

 . رميبا اجازتون من دارم م:بلند شدم و گفتم يرو صندل از

 نيايبا ما نم-

  ديچسب يليناهار امروز خ يتراس) .... گهيبگه نم ديكه با ياون( شميمزاحم نم گهينه د-

 . دونستميو من نم يهمه دست و دلباز بود نيا-

 .بودم  دهيش رو نشنآشنا يانگار سالها بود كه صدا. ختير يدلم هر.كه پشت سرم بود برگشتم  ريطرف ام به

 مايسالم كردو به سمت ننگاه كرد و  امين هيآروم سالم كردم ،.به طرفش برگشتم نگاهم نكرد  يوقت يحت.بود  مايبه ن نگاهش

 .رفت 

 !... يچ يعنيحركت ، نيا...شور  مرده

 !كه  يها كردم؟چشم و رو ندار يدست و دلباز نيه من از اعچند دف:گذاشت و گفت ريشونه ام يدستش رو رو ماين

 .پوزخند زد  هي

  زنهيواسه من هندل م... درد

 تو كارت تموم شد  ريام-

 كردن عقده هام ادامه بدم  يدادم به خال حيم ،ترجسوق نداد وايرو به طرف ش نگاهم

 چطور مگه ؟ :ريام

 .كارم نصفه بمونه  خوامينم. اميم رتريكم كار دارم ،فردا د هيآخه من هنوز :  وايش

 كار دارم  يمن هم كم.به كارت برس :به طرف اتاقش رفت و گفت ريام

 .هم در رو پشت سرش بست  بعد
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 .... شدياز غرورت كم نم يكرديم يخداحافظ هي. ..ده ندا ادتيذره ادب  هينه ات ن

 مد ؟وا يك ريام:گفتم وايبه ش آروم

 ،چطور ؟ شهيم يدو ساعت هي-

 ؟ ديصحبت كرد شونيدر اون مورد با ا مايآقا ن:گفتم  مايبه ن رو

 .نه هنوز فرصت نكردم -

 .زنميمن باهاش حرف م شهياگه روت نم:گفت وايش

 روم نشه ؟ يچ يبرا:و گفت ديخند ماين

  يداشته باش يسيمورد باهاش رو دروا نيدر ا ديخب فكر كردم ،شا-

 . كنميباهاش صحبت م رميشد حاال م نطوريحاال كه ا...داشته باشم با اون ندارم  يسيرودروا ينه ،من با هر ك-

 زود باشه  يكنيفكر نم: وايش

 ت هم هس رينه اتفاقا د:گفت رفتيم ريبه طرف اتاق ام كهيحال در

 ؟ يخواهش كنم در رو باز بذار شهيم:گفت وايش. دمينگاه كردم و خند وايش به

 چشم :با لبخند گفت ماين

 يبه عبارت ايو  يكنجكاو يحتما از رو يعني، يكنجكاو ياز رو ديشا.بودم  سادهيمن چرا انجا وا دونمينم.وارد اتاق شد  بعد

 ! يفضول

 ! خهي نقدريچرا دستت ا:دستم رو گرفت گفتم وايش

 ؟يمخالفت كنه چ رياگه ام گميم-

 كار رو كنه  نيا ديچرا با-

 .به نظرم امروز خسته بود .نبود  تشي،اما االن موقع دونمينم-

 . كنهينم يمخالفت چيه مايبا ن رينگران نباش ،من مطمئنم ام-

 . گنيم يچ ميبشنو ميتونيم يجلو تر اونطور ميبر ايب:و گفت ديدستم رو كش.جلو تر رفت  يكم وايش
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 . ميكرد زيو گوشهامون رو ت ميدر رفت كيهم نزد با

  گهيروز د هي يبرا زارميم ادهياگه كارت ز: ماين

 . شنوميخب ،م... ستيگفتم كه كارم انقدر ها هم مهم ن-

 .بگم  يچه جور دونمينم..راستش ...راستش -

 شده  يطور:كه گفت ريما ياون صدا يشد و در پ دهيچياز اونها تو اتاق پ يكيقدم زدن  يصدا

 كه نه  يطور-

خودم  اي يديرو م تيآبج اي، گهيم يكلفت و الت يجلوش و با صدا رهيكه گفتم االن م گميبهش م رميگفت االن م نيهمچ

حتما ....آخه ....كرده  ريگ يتو چه مخمصه ا دهيخودش هم فهم كنميفكر م... كنميعقدش م رميو م دارمياالن ورش م نيهم

 .. كنهيپاك م شيشونيد داره عرقش رو از رو پتند تن يه

 باالتر رفته بود توجه من رو به خودش جلب كرد  يكه كم ريام يصدا

 ؟ يازدواج كن-

از  يوقت فكر نكن هي. ميراستش من و اون به هم عالقه دار... زنميحرف م يدر مورد ك يدونيآره، فكر كنم خودت م-

با هم  ييبار هم تنها هي يكه بهش گفتم قصد دارم باهاش ازدواج كنم ،حت شبيد نيتا هم يبه عل.اعتمادت سواستفاده كردم 

 .... ميصحبت نكرد

پا و اون پا  نيا نقدريموضوع ا نيگفتن ا يحاال چرابرا....خب مباركت باشه :گفت ومديگرفته به نظر م يكه كم ييبا صدا ريام

 ! يكرديم

 دارم اجيآخه ،به كمك تو احت-

 !كمك؟-

  يقبل از خودم تو با خانواده اش صحبت كن خوامياستش مآره ،ر-

 وسط چه كارم  نيمن ا!!....من ؟-

 .بود  يو نگران شيتو چهره ا ش تشو.من رو گرفت يبازو وايش
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 به من نداره  يربط چيموضوع ه نيمن رو معاف كن ا ماين نيبب:ريام

 نكرد  ستا،گوشيگفتم االن وقتش ن مايمن به ن:آهسته گفت وايش-

 !؟يگفتيكه م يبود پسر خاله مهربان و دلسوز نيا:بطرفش رفتم و گفتم.گذاشت  زيم يرفت و سرش رو رو زيبه طرف م بعد

 .سرش رو بلند كرد و نگاهم كرد  وايش

گره  ي،با ابروها اندازهيب وايبه ش ايبه من  ينگاه نكهيبدون ا ريام. رونياومد ب ماين هيو بعد از چند ثان ريبعد اول ام يا لحظه

 . مياگه كارت تموم شده بر وايش:خورده گفت 

دوستش نداشته  نيرو از بهتر يتوقع نيمعلوم بود اصال همچ.انداخته بود  نييدمق بود و سرش رو پا يلينگاه كردم خ ماين به

 . هيگر ريز زنهيتلنگر م هيحتم داشتم با .شد  لشيمشغول جمع كردن وسا وايش.

 يليخ. داديرو تكون م چشيدستش سو هيكرده بود و با  بشيج يدستش رو تو هيطلبكارها  مثل.انداختم  ريبا ام ينگاه

 رو اعصاب ما  رفتيم چشيبا تكون دادن سو يهم ه نياعصاب داشتم ،ا

 ندارم  ياجيبهش احت گهيد. دتيراپ ني،ا ريام ايب:برداشت و گفت زشيرو از رو م يديراپ وايش

 من حاضرم:دوشش گذاشت و گفت يرو رو فشيك وايش.رو گرفت  ديو راپدر آورد  بشيدستش رو از تو ج ريام

 گهيهم د وايش دونستميم... كردميم يكار ديبا..توجهش حرصم گرفت  ياز ب.چند قدم برداشت و از كنار من رد شد  ريام

 . زنهيبهش نم يحرف

 ؟ ديكنينم يكمك چيپس شما ه:گفتم رفتيكه پشتش به طرف من بود و به طرف در م ريبه ام رو

 هي.آروم باشه  كرديم يبود اما سع يعصبان.قرمز داشت  يچشمهاش رگه ها.و به طرف من برگشت  ستاديحرفم ا نيا با

  دونهيهم م يبچه دبستان هي يرو حت ني؟ا ستين يكار خوب سادنيفال گوش وا:طرف لبش با حالت پوزخند باال رفت

  خوردي،خون خونم رو م رهيبگ دهيمن رو ناد نقدريا خواستيمكه  نياز ا.اعتنا به طرف در برگشت  يهم ب بعد

من  ي،حاال رو چه حساب كرديرو كمك شما حساب م يليدوستتون خ.درس اخالق  ي،آقا ديهنوز جواب من رو نداد: گفتم

 !موندم 

اما . هيعصبان يليخ ريبرده بود ام ياون هم مثل من پ نكهيمثل ا.اش گذاشت  ينيب يدستم رو گرفت و انگشتش رو رو وايش
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 يكن يطرفدار خوادينم هعندفي،تو رو بخدا ،ا وايش:و گفتم دميكش رونيدستم رو از دستش ب.حرفها بودم  نيمن لجوج تر از ا

 . مونهيمثل طلبكارها م نهيبيمگه نم.

جام تكون  اما من از.چند قدم عقب رفت  وايكه ش يطور.به طرفم قدم برداشت  عيبه سرعت به طرفم برگشت و سر ريام

 .كنم  سيتكون بخورم كنترلم رو از دست بدم ،شلوارم رو خ دميترس.نخوردم 

 گهينگاهش رو طرف د ريچون ام.سنگ پا بودم  يليخ گهياما من د...هم مثل اون راست راست تو چشم هاش زل زدم  من

  ستميطلبكار ن يمن از كس:گفت تيكرد و با عصبان

 .طلبكارها س نينگاهتون كه ع-

 .از حركات فكش مطمئن بودم دندونهاش رو بهم فشرده .صورتش منقبض شده بود .نگاهش رو معطوف من كرد  ارهدوب

 . ميكنيرو حل م هيقض يجور هيخودمون .... ديبهتره تمومش كن:جلو اومد و گفت ماين

 . شديكم م شونياز ا ي،چ كردنيدرخواست شما رو قبول م شونيبفهمم اگه ا خواميم:گفتم

 يشده بود و جوهرش رو كهيتو دستش دو ت ديقلم راپ.شد  دهيكش ريچوب نگاهم به دست ام كهيت هيمثل  يزيتن چشكس با

 نياز ا.االن گردن من رو اونجور شكسته بود  دياون راپ يحتم داشتم دوست داشت به جا.شلوار كرم رنگش پخش شده بود 

 .ت شكس روتصور ،آب دهنم رو قورت دادم كه صداش سكوت اونجا 

 ؟ يفقط بگو ك... كنميباشه قبول ،صحبت م: ديچيتو گوشم پ ريآروم اما خش دار ام يصدا

 يجو خوب دونستميم نكهيبا ا.از تاسف برام تكون داد  يسر.نگاه كردم  مايبه ن.بود  نييسرش پا.نگاهش كردم  ناباورانه

 هر چه زودتر بهتر :پرو بودم گفتم يلي،اما از انجا كه خ ستين

 ؟يعجله دار يليخ نكهيمثل ا:زد و گفت يپوزخند

 خب معلومه :گفتم يتفاوت يب با

 با خانواده ات صحبت كنه  يك شونيكه ا يدونيخودت م گهيد:گفتم وايرو به ش بعد

 ندارم  ياصرار چيمن ه يمورد صحبت كن نيمامانم در ا ايبا بابا  ياگه دوست ندار ريام:گفت وايش

 چيمن ه گهيم نياونوقت ا ميساديهركول وا نيبا شجاعت كاذب در برابر ا نجايساعت ما اكنم ها ،دو  رشيخرد و خم بزنم
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 .ندارم  ياصرار

با خانواده ات  مايخودشون گفتن در مورد ازدواج تو و آقا ن يدي،مگه ند وايش يگيم يچ:رو درشت كردم و گفتم چشمهام

 .كننيصحبت م

 . رسميت مبعدا به خدمت يعنيچشم غره بهش رفتم  هيهم  بعد

 ...آخه : وايش

 .شد  دهيكش ريما به سمت ام يحرفش قطع شد و نگاهها ريقهقهه ام يبا صدا اما

 !!!!رو قلقلك داد  نيا يك... وا

 ...خدا جون .... شهيباورم نم:گفت ديخنديهمچنان كه م ريام

ما هم  ديشا,  ديدار بوده به ما هم بگخنده  نقدريا, ديكرد فيخودتون تعر يرو كه برا ياگه جوك:شدم وگفتم  نهيبه س دست

 . ميديخند

 ...ييدختر تو چقدر بال:گفت ديخنديكه م همونطور

 .!!!!!!! جانم

  ستاديخنده ا ش قطع شد و راست ا.ه خودش هم متوجه حرفش شد عدف هي

 .حرف رو بزنم  نيخواستم ا ياصال نم يعني.....بود كه  نيمنظورم ا. ديببخش:  ريام

  دنيخنديبه طرف اونها برگشتم كه هنوز م.به خودم امدم  وايو ش مايشكم زده بود با خنده نكه هنوز خ من

ابروهام رو تو هم .دوباره شدم همون مستانه اخمو .شد  دهيكش كرديكه هنوز داشت با لبخند نگاهم م ريبه سمت ام نگاهم

 . ديديخنديم يبه چ دينگفت:و گفتم دميكش

 اش رو انداخت باال رو حفظ كرد و شونه ه لبخندش

 .دست بندازم  نطوريكه چطور تونستم شما سه تا رو ا نيا-

 ؟ يچ يعني:و گفت ديدست از خنده كش ماين

كم  هيدر موردت صحبت كنم ،اما خواستم  وايش يدر خواستت رو قبول كنم تا با خاله و بابا خواستميكه از اول هم م يعني-
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 .كل كل نكرده بودم  يسآخه چند وقت بود با ك.سر به سرت بذارم

  يدار يليطرفدار خ مايخودمون يول:كرد و گفت مايبه ن يبعد دوباره نگاه.به من كرد  ينگاه نيح نيا در

 ...كلميبزنم به ه)  TER(بود از ترس تر  كينزد......دلقك  مردك

 . مردمياز ترس داشتم م يمزه ا يب يلي،خ ريام يوا: وايش

 خدا نكنه ،آخه چرا؟-

 ارهيبشه كه اون بال رو به سر شلوارش ب ياونقدر وحشتناك عصبان ديبا يدست انداختن كس يدت بپرس آخه آدم برااز خو-

 . يهست يعصبان يليمن هم باور كرده بودم كه خ. گهيراست م وايش:گفت ماين. ديرخنديام

 گفت  كيهمه شجاعتش تبر نيبه خانوم صداقت ،به خاطر ا ديپس با:  ريام

 .دادم  رونيكردم و با حرص نفسم رو ب زيرو ر چشمهام

 گرفتي،تماس م كردميم ريد هيثان كي يمادرم بود كه طبق معمول وقت.نگاهم رو ازش گرفتم و پاسخ دادم  لميموبا يصدا با

 . كرديرو شروع م ييو بازجو

 مامانم نگران شده ....برم  ديبا گهيمن د:گفتم وايتماس رو قطع كردم رو به ش يوقت

 هيكي رمونيمس. رسونميمن شما رو هم م:فتگ ريام

 . رميخودم م.از لطفتون ممنون :نگاهش كنم گفتم نكهيا بدون

  گهيد ميري،خب با هم م يدوباره تو لوس شد:  وايش

 مزاحم بشم  خوامينم-

 وقته مزاحم هستن  يليخ مايو ن واياگه به مزاحمت بود كه ش: گفت ريام

  معرفتيب يا:و گفت ريمحكم زد پشت ام ماين

  شديبلكه من دلم خنك م يزديكم محكمتر م هي

گفته . شميدربست نم يتاكس گهيمن د يوار شد اليفردا كه ع. يستيخودت ن يبرا نيماش هياصال تو چرا به فكر :گفت ريام

 باشم 
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 منتظر صدور فرمان از جانب شما بودم ...چشم : ماين

 .دوماد حرف گوش كن  هي گنيرو م ني،ا نيآفر-

 .خنده  ريز ميچهار نفر زد هر

حوصله اتوبوس رو هم .در بست كم بود  يگرفتن تاكس يراستش پولم برا.شدم  ريام نيهم به همراه اونها سوار ماش من

 .نداشتم 

قول گرفت  مايبعدش هم از ن.انداخت  يمو با حرفهاش هممون رو به خنده  گذاشتيم مايو ن وايسر به سر ش يليخ ريراه ام تو

 .بده  يشام درست و حساب هيبا ازدواج اونها موافقت كردن  وايمادر و پدر ش نكهيابه محض 

 يوقت هم مثل االن آب هي يشيوقت قرمز آت هي.مثل آفتاب پرست رنگ عوض كنه  تونهيبشر چقدر م نيمونده بودم ا من

 ....  يآسمون

 نيحاال بماند كه در طول ا.ازدواج اونها موافقت كردن  خبر داد كه باالخره خانواده اش با واياز سه هفته ش شياز گذشت ب بعد

 .بدبخت  ي وايچه برسه ش,مدت من اسهال شده بودم 

مخصوصا .مساله حل شده بود  ماياز ن ريام يبانيبود كه با پشت ينداشتن ،مسله همون مسائل مال يمشگل مايخانواده اش با ن البته

 .....بود  وايهم بله برون ش شبيد. هستن  كيشر مايكرده بود با ن دييتا ريكه ام

 .....كرد  داينجات پ يدگيهم از ترش وايبالخره ش يه

 شبيكه د ياديبرف ز نيمخصوصا با ا.اما فكر كنم امسال سرد تر باشه  ومديبرف ن اديپارسال ز.واقعا سرد شده  گهيد هوا

پالتو م  دنيمشغول پوش.بودمش  دهيت بود كه ندوق يليخ.بزنم  نيريبه ش يسر هيداشتم  اليامروز جمعه بود و خ. ديبار

 .زنگ خورد  لميبودم كه موبا

 .سالم عروس خانوم -

  يخوب زميسالم عز: وايش

  يبهتر يلياما فكر كنم تو خ..ممنون -

 اون كه معلومه -
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 . ديخند

 ؟ يندار يمستانه امروز كه برنامه خاص: وايش

 چطور ؟-

 .كه قول داده بود  ادتهي.همه رو نهار مهمون كنه  مايقراره ن-

 ؟ يك يعنيهمه -

 ...دوستاش  گهيو چند تا از د ريمن ،تو ،ام يعني-

  دمشيوقته ند يليآخه خ.سر بزنم  هي نيريبرم خونه ش خواميراستش م-

 بهونه ،گفته باشم  يبهونه ب:زد  داد

  اميكه نگفتم نم ؟منيزنيخب حاال چرا داد م-

 .دنبالت  مييايم گهيساعت د هيتا ما .دختر خوب  يحاال شد نيآفر-

 .انجا دنبالم  انيسر راهتونه ب نيرياما خونه ش.باشه .. ازدهيساعت  يعني-

 باشه آدرس بده -

 ....واقعا داشتن دوست خوب نعمته . ميچند وقت رو در آورد نيعقده ا ميتا تونست نيريو ش من

بند اومده  گهيبرف د. سادميو سر كوچه شون منتظر وا رونيزدم باز خونه اش  ازدهيربع به  كيدل كندم و  نيرياز ش بالخره

 يبرفها يرو خواستيدلم م يليخ.از امدن اونها نبود  يهنوز خبر دميسرك كش.دست كرده بود  هيو  ديبود و همه جا رو سف

 يخودم رو رو خواستيانقدر دلم م.... بردميم يپام لذت خاص ريقرچ برفها ز قرچ ياز صدا.خلوت بود  ابونيخ.بكر راه برم

 .و قل بخورم  اندازميبرفها ب

و به طرف  ستادميصاف ا. دميمتر از جا پر هي يليبوق اتومب يبا صدا كهوي.برف تو مشتم گرفتم  يشدم و با دست كم دوال

 . دنيخنديبودن و م نيتو ماش وايبه همراه ش مايو ن رينگاه كردم ام لياتومب

 .دادم  ريمجاز به ام ريدم و تو دلم چندتا فحش غپرت كر يبرف رو به گوشه ا گلوله

  ياصال متوجه ما نشد يغرق بود يليخ...خودته  ريتقص:و گفت ديكش نييرو پا نيماش شهيش وايش
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و  ديبه عقب چرخ ماين.به همه كردم و سوار شدم  يسالم خال هيو  دميرو جلو كش ميروسر.كردم  وايفحش هم نثار ش هي

 .بگم  كيتبر شبيشدم بخاطر د مجبور.كرد  ياحوالپرس

 ؟ ديكرد يهوس برف باز يليخ نكهيمثل ا:جلو نگاهم كرد و گفت  نهياز تو آ ريام

  ديخندينگاه كردم چشمهاش م نهيآ به

 ... تو چه ؟فضول به

گ دراز بابا لن نينشم ،تا ا يجلوش آفتاب كردميم يبه بعد من سع هيسر به سرم بگذاره ،آخه از اون قض خواديم دونستميم

 .واسه كل كل كردن نداشته باشه  يبهونه ا

 ...باسن مباركش بسوزه  يمحل يب نيكردم تا از ا واينزدم و خودم رو مشغول صحبت با ش يحرف

 ؟ يمستانه پس چرا لباس گرم بر نداشت: و گفت ديپر زدميحرف م ياز چ دونميوسط حرفم كه خودم نم وايش

 ؟ هيچ نيپس ا-

 ...پالتو  هي نيهم-

 پس قرار بود چند تا پالتو بپوشم -

 سرده  يليآخه االن اون باال خ:شد و گفت ليبه عقب متما ماين

 .اون باال كجاس -

 ؟ يجان به مستانه خانوم نگفت وايش.ولنجك -

 فكر كنم گفتم :گفت ديبا ترد وايش

 .اون باال  ميبر ميخويم ينگفت. رونيب ميبر ميخواينهار م يبرا ديشما فقط گفت. دينگفت رينخ:برگشتم و گفتم وايطرف ش به

 ... ستيخب انقدر ها هم سرد ن-

  دميمسئله من كفش مناسب نپوش نيا يجدا-

 ...،خوبه كه  ستيپاشنهاش هم كه بلند ن. يديپوش نيتو كه پوت-

 خونتون لباس و كفش ميريم يخب اگه بخواه:نگاهش رو گرفت و گفت.نگاهش كردم كه حساب كار اومد دستش  فقط
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 .مناسب بردار 

 ميكه راه افتاد ريد. دنيوقته زنگ زدن اونجا رس يليدر ضمن بچه ها خ. ستياونطرف ن رمونيمس گهيشرمنده د:گفت ريام

 . ميرسيبه بعد م كياگه بخوام دور بزنم 

 . كنهيم يتالف ينطوريمعلومه كه سوخته داره ا پس

 . ميگرديبر م نيبه نظر من هم لباستون مناسبه ،اما اگه بخوا: گفت ماين

  اميكنم ،باال نم تونينداره اگه نتونستم همراه ياشكال:نبود گفتم چاره

 .رو دادن  شنهاديپ نيا هيكه بق ميناهار بخور السيسالن باغ گ ميقرار بود بر. ميريباال نم اديالبته ما هم ز: ماين

 .تا بعد از ظهر خونه برگردم  ستيدادم كه قرار ن حيمامان توض يدر آوردم و برا فميرو از تو ك لميموبا

كرد  يما رو به هم معرف ماين.هم هستن ريمشترك ام يكه البته متوجه شدم دوستها. ميطرف دوستاشون حركت كرد به

 .نداره  يا گهيكار د هيجز خندوندن بق دميكه از همون برخورد اول فهم يو عل انيشا, و بهمن كه با هم نامزد بودن ليراح.

ما خانومها جلوتر حركت .و اون بر قرار شد  وايمن و ش نيب يمياز همون برخورد اول ارتباط صم.ونگرم بود خ يليخ ليراح

كنار خانومهاشون قدم  ومدنيو م كرديگل م شونيوقتها نامزد باز شتريو بهمن ب ماياما ن.پشت سر ما  ونيو آقا ميكرديم

 .از خنده  رفتنيماونها غش  كه گفتنيم يدر گوششون چ ستيو معلوم ن زدنيم

 .خطاب كنن  لياونها رو زن ذل يو عل انيو شا ريموضوع باعث شده بود ،ام نيهم البته

وقتها كه اونها سرشون به نامزداشون گرم بود من  يبعض نيهم يكفشهام مجبور بودم آهسته و با مالحظه راه برم برا بخاطر

 . موندميعقب م

با خودشون  يهم مشغول صحبت و شوخ شتريب. كردنيم تيحال فاصله رو رعا نياما با ا دنيرسيهم به من م هيو بق ريام

 .ام  ياضاف كردميوسط من احساس م نيا.بودن 

 يكاش باهاشون نم يا... يمن رو چرا با خودت آورد يبا نامزدت الس بزن يه يخواستيتو كه م.، خدا بگم چكارت كنه  وايش

 ....امدم 

چون خدا رو شكر همه گرسنه شون . ميبرگرد نيو با تله كاب ميرو كه امد ستگاهيچند ا نيهم و قرار شد ميديرس نيتله كاب به



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         مهرنوش كاربر انجمن      –تمناي وجودم 

w W w . 9 8 i A . C o m  222

 .شده بود 

هم سوار  يو عل ريبه همراه ام مايو ن وايمن و ش.تله كه به اندازه سه نفر جا داشت اول سوار شدن  هيبا  انيو بهمن و شا ليراح

 . ميتله شد هي

كه حركت كرد مسخره  نيتله كاب.ما نشستن  يهم رو برو يو عل ريبود نشستم و ام مايتو بغل ن بايكه تقر وايكنار ش من

خان من  ريام يوا:گفتيم ريدخترونه ر و به ام يو با ادا كشديم غيدخترها ج نيهمش مثل ا.هم شروع شد  يعل يهايباز

 .تو رو خدا بغلم كن  ترسميم

 بپر بغل عمو ايو ،ب گرتيج:گفتيو م كرديهم دستهاش رو باز م ريام

 هاشونيمسخره باز نيكه به ا دميدينم يلياما من دل.كه از خنده اشكشون در اومده بود  وايو ش ماين.... گهيبودن د ايح يب

 ...اه اه اه .بخندم 

 يد جلووقتها هم كه واقعا سخت بو يبعض.اهللا و علم ... يو به ك يحاال چ... دادميم اميپ يو الك رفتميور م لميبا موبا نيبنابر

كه انگار در حال  داشتمينگاه م نييلبخند كوچولو بزنم اما انقدر سرم رو پا هيفقط  كردميم يسع نيبنابر ا. رميخنده ام رو بگ

 .ركوع رفتم ,نشستن 

و به موقع  عيبود پام سر خورد اما سر سيكه خ نيبشم كه بخاطر كف تله كاب ادهيخواستم پ وايشدن بعد از ش ادهيپ موقع

 .تله گرفتم و خودم رو كنترل كردم  وارهيو به ددستم ر

 .هم كه خدا بده بركت اصال حواسش به من نبود  وايش. نييپا امياومد و كمك كرد كه از تله ب كمينزد ليراح

ه از كاف يكيبا توافق همه به  ني،بنابرا ميو غذا بخور ميبر نيينا نداشت تا به پا گهيكس د چيبود و ه ميدو و ن كينزد ساعت

 . ميبزرگ اونجا رفت يايتر

 يو روبرو مايكنار ن, ديبد ديند ي وايش. بود بود نشستم  زيو بهمن كه آخر م ليمن سمت راح. مينشست ليطو زيم هي سر

 .و سمت اونها نشستن  زيهم سر م ريو ام مايهم كنار ن يعل.مانشست 

 .،گرم گرم شدم  ميكه همه خورد يمخصوصا با سوپ.ود سالن متبوع و گرم ب يخدا رو شكر هوا.كرده بودم  خي يكه حساب من

 . ديطول نكش ادينكرده بود كه اون هم ز يتا اون موقع با من شوخ.بود  طنتيهم كه مشغول مزه پروندن و ش يعل
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 خيباالخره  نكهيمثل ا:هم همون موقع گفت يعل. دميبود كه خند يراجع به چ ستين ادمي قاي،دق زدميحرف م ليبا راح داشتم

 .شما هم آب شد 

 ؟ ديبا من بود:نگاهش با منه گفتم  دميد

 .خانوم اجازه ،بله :ها باالبرد و گفت يبچه مدرسه ا نيرو مثل ا دستش

كارا  يليخ يياما خدا. ختيريمزه م يه, حاال ول كن نبود كه.خنده من هم از طرز حرف زدنش خندم گرفت  ريزدن ز همه

 .ش بامزه بود 

 د؟يچطور ونيلبچه ها با ق:فتگ ماياز غذا ن بعد

 ؟ يخوايم يمستانه تو چه طعم: ديپرس ليراح.موافقت كردن  همه

 رو ؟ يچ-

 ؟ گهيد ونيلق:گفت وايش

 !ون؟يلق: دميحالت تعجب پرس با

 ؟ يديازشون پرس كيفكر كردن درباره طعم ك شونيحتما ا:يعل

 . مدونستيآخه من نم:شونه هم رو باال انداختم و گفتم. دنيخند همه

 ؟ يحاال چه طعم: وايش

 . دميتاحاال نكش -

 .ه رو امتحان كن عدف نيخوب ا-

 . كشميمن نم ديريخودتون بگ يبرا.نه -

 . دونستمياز اولش هم م: وايش

 :گفت ريبهتر بگم رو به ام ايشد و رو به جمع و  كيما نزد زيكرده بود به م يظيغل يليخ شيدختر كه آرا هيلحظه  همون

 .ديدار شي،آت ديببخش

بلند كنار لبش گذاشت و سرش  گاريس هياون دختر همونجا .كرد و فندك رو به طرف دختر گرفت  بشيدستش رو تو ج ريام
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 .رو براش روشن كرد  گاريهم فندك زد و س ريام.زو ل زد  ريام يرو جلو آورد و تو چشم ها

رو از گوشه لبش داد  گارشيدود س كرديگاه من ريام يبه چشمها ميزد و همونطور كه مستق گارشيك به سپ هيهم  اون

  يمرس:و گفت رونيب

 .خودشون نشست  زيرفت سر م و

 .زل زده بود  ريام يبه چشمها حانهيمخصوصا كه اونطور وق.از حركت اون دختر منزجر شدم كه حد و حساب نداشت  انقدر

 .بود با چشمهاش درسته غورتت بده  كينزد ريام:گفت يعل

 .پرت كرد  زيم يهسته فندك رو روو آ ديخند ريام

 ... زيه كهيمرت... اديخوشت ب ديكه با معلومه

 .خانومها نباشه  يبرا يالبته اگه مشكل. مينخ بده بكش هي اديب لونهايكه ق يحاال تا وقت:گفت ريرو به ام انيشا

 !؟ ديكنيچرا همه به من نگاه م:گفتم. دنيبه سمت من چرخ همه

  دييط شماآخه بچه مثبته فق:  يعل

 .ندارم  يمن مخالفت. كنميخواهش م-

 ماين. كشهيم گاريهم س ريام دونستميتا اون موقع نم.كاپشنش در آورد و به مردها تعارف كرد  بيرو از ج گاريپاكت س ريام

 .ودم ب دهيبه دست ند گاريرو س ريوقت ام چياما ه. كشهيم گاريبودم تو آشپز خونه س دهيدوبار د يكيچون  دونستميرو م

مخلوط  ياز بو شهيبلكه هم.نبودم  نطوري،من ا ومديبدشون م گاريدور و اطرافم كه از س ياز خانومها  يليدونم چرا مثل خ ينم

 !!!! ومديو ادكلن تلخ مردانه خوشم م گاريس

  گهيتخته كم داشتم د هي

 ديبود كه من با ياونها طور زيم.نگاه كردم نشسته بود  زيم هيكه با دوستهاش ،سر ...خود آگاه به سمت اون دختر جلف و  نا

 . شدميم ليبه عقب متما يشانه راستم كم ياز رو

همه مشغول هستن و با هم  دميد.سرم رو برگردوندم .جلف تر از خودش بود  يو حرف زدن با دوستها دنيخند مشغول

دوباره .طبق معمول شارژ نداشت .در آوردم  بميرو از تو ج ميگوش.حوصله شركت تو بحثشون رو نداشتم .زننيحرف م
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 .دوباره برگشتم و نگاهش كردم .كنم  گاهبه اون دختر ن خواستميم يدونم چرا ه ينم. بميگذاشتمش تو ج

حتم .  كردينگاه م نطرفيچونه اش گذاشته بود و به ا ريدخترك دستش رو ز.شدم  يعصبان يليخ دميكه د يزياون چ از

 !!! شدميم يو عصب كيتحر ديچرا من با دونمينم دمييرص لبم رو جواز ح. كنهينگاه م ريداشتم به ام

معطوف  يا گهيد زينگاهم رو به چ عيسر.شدم  ريغافلگ ريحدسم درست بوده كه با نگاه ام نميرو امتداد دادم كه بب نگاهم

 . كردميمن اصال به تو نگاه نم يعنيكردم كه 

 .تا به خودم فحش دادم  صد

 يوا!..نه ؟ اي كننيبه هم نگاه م نهايآخه اصال به من چه كه ا.به خودش گفته ،تو رو سننه،حقم داره  بان مزيج نيهم ا حتما

 .... يچقدر خودت رو سبك كرد هايتازگ نيمستانه بب

 .من هم نگاهم رو از نقطه نامعلوم گرفتم  ونهايلآوردن ق با

 اديمستانه بخدا اعت:م آروم سرش رو آورد جلو و گفتآخر سر ه.ك بزنم قبول نكردم پ هيهر چه قدر اصرار كرد كه  وايش

 ك بزن پ هي، ارهينم

  رميبگ دزيا ترسميم هييدهن نكهيهم دوست ندارم هم ا-

 .... يدونيرو نم دزيمبتال به ا يخاك بر سرت كه هنوز راهها-

  يترش كرد ينطوريكه ا يدار دزيحاال مگه تو ا:و گفتم  دميخند

 ... وونهيد...مرض:گفت باخنده

بودم همراه اونها بلند شدم  كاريمن هم كه ب. ميبر رونيكردن كه ب شنهاديتموم شد و پ دنشونيكش ونيلزودتر ق مايو ن وايش

 .دوباره نگاهم به اون دختر جلب شد . ميساديوا وايحساب كنه دم در با ش هيرفت تا تسف مايكه ن يموقع.

 ... شعور،جلفهيب-

 ؟ يبا من:  وايش

 .. ...نه بابا -

 .رفتم  رونيب ايهم از كافه تر بعد
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كه از بغلم رد شد به پشت  يبا گلوله برف. دمينرس ييدنبال علتش گشتم به جا يتو گلوم بود كه هرچ نيبغض سنگ هي

 برگشتم 

  يبرف باز ايب: داد زد  وايش

از  دياومدن و به تقل رونيبود ، ب كرده زيمتما نيكه اون رو از سطح زم ايكافه تر يو بهمن هم از پله ها ليموقع راح همون

 .درست كردن  يگلوله برف وايش

 نميرو بب يو عل انيو شا ريام تونستمياز اونجا كامال م.نگاه كردم  ميكه ما نسشته بود ييرو باال گرفتم و به پنجره همونجا سرم

 ... كردميو حال م دميخنديتو بودم م ييمن هم اگه جا. دنيخنديو م زدنيكه باهم حرف م

نبود اما  يتكرار يكي نيفكر كنم ا...رفت  ادميبدم  ريبه ام خواستميكه به پام خورد ،فحشم رو كه م يبرخورد گلوله برف با

 .تمركزم رو بهم زد  دهيورپر ي وايش نيا

 ....كنم)  search(سرچ  ديچند تا فحش جد هي نترنتيباشه برم تو ا ادمي

 يچند تا از اون برفها.اومده بود  رونيب مايره كه حاال با دوستهاش پشت سر نچشمم خورد به همون دخت.درست كردم  يكي

خورد به .كردم وصورتش رو نشونه گرفتم و با شدت پرت كردم  يگلوله برف يزده بود و سفت شده بود رو قاط خيكه حاال 

 .هدف 

 ...  ميكرديبهم متكا پرت م شديم دعوامون يبودم كه وقت يهست ونيهنر رو مد نيا.استاد بودم يريتو نشونه گ گهيد

پرت كردم  مايدفعه به طرف ن نيدرست كردم و ا گهيد يكي. اوردميخودم ن يمن هم به رو.به هم  ختيدكورش ر طفلك

شرمنده من  يوا:حالت متاسف گفتم  هيكردم و با  يباز لميكه ف نهيا كننينگاهم م يدوستهاش و خودش مثل ببر زخم دميد.

 .بزنم  ونشيبه ا خواستميم

 .رو نشون دادم  مايبا دست ن و

نكرد و به  يهم نامرد ماياما ن. كردن و رفتن  تيهم كه فكر كردن من عذاب وجدان گرفتم ،به تكون دادن سر كفا اونها

 .رفت  وايكمك ش

 .از خودم دفاع كنم  دادنينا كسا مهلت نم. شديبود كه به طرفم پرت م يبرف گلوله
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كه چه عرض  دنيالبته دو. دميدو گهيدادم و به طرف د حيبشم ،فرار و بر قرار ترج يده كه آدم برفنمون يزيچ دميهم د من

  كردميبوگسباد م ياز بس كه برف بود ه.كنم 

 ....و مبارزه كن  سايوا يگياگه راست م: زديداد م يهم ه ماين

 . رفتميش همچنان مبر نگشتم و به سمت مخال خورديبرف به پشتم م يمن كه همچنان گلوله ها اما

داره بر  ماين دميد.كم كه نفسم سر جاش اومد برگشتم  هي. سادميوا. ستين يخبر ياز گلوله برف گهيمطمئن شدم د يوقت

 قهيدفه  كي.بزرگ درست كردم و آروم رفتم پشت سرش  يگلوله برف هياز فرصت استفاده كردم و . هيبق شيپ گردهيم

 دييبفرما:شدم دستام رو زدم بهم و گفتم  روزيكه پ ياز خوشحال.اش  قهيانداختم تو  رو يو گلوله برف دميكاپشنش رو كش

 هم سهم شما  نيا

 .دادش رفت هوا  چارهيب

من شما رو اشتباه  ديببخش:گفتم يبا دستپاچگ.بود  مايفقط كاپشنش مثل ن.نبود  ماياون ن.كه برگشت نفسم بند اومد  نيهم اما

 .گرفتم 

 ؟يهول شد نقدريحاال چرا ا...نداره  بيع:گفت لبخند زد و هي پسره

 . دياز دوستام هست يكيشرمنده ،آخه من فكر كردم شما -

 .از اون دوستهات  يكي شمياونوقت من هم م. ميشيخب ،با هم دوست م:گفت ييپرو  با

حاال كجا :و گفت ديبود رو كشه بند پالتوم كه باز شده عدف هياما .اخمهام رو كردم تو هم و از بغلش رد شدم .عوض شد  حالتم

 ملوسك خانوم  ي؟چقدر هم ناز دار

 ؟ يكنيطرفش برگشتم و گفتم چكار م به

 . رونيب دميبند پالتوم رو با شدت از دستش كش و

 . ميهم بدهكار شد يزيچ هي نكهيمثل ا:گفت

 كردم  يمن كه معذرت خواه-

 ! نيهم-
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  كردميچكار م ديپس با-

 اومده  شيپ يمشگل-

 شد ؟ داشياز كجا پ گهيد نيا.رو كم داشتم  نيفقط هم.صدا برگشتم  طرف به

 .و منتظر جوابم شد  ستاديدر هم كنارم ا يبا ابروها ريام

 . كردميداشتم سنكوپ م شينگاه عصبان از

 .ديلطفا مزاحم نش, هيخانوادگ. ومدهين شيپ ينه آقا مشكل:جواب داد  پسره

 :گفتم  اديكه انگار از ته چاه در م ييبا صدا.با همون حالت به طرفش نگاه كرد  ريام

 ... نيسو تفاهم بود ،هم هي فقط

  خواميباز هم ازتون معذرت م:بطرف پسر نگاه كردم و گفتم  بعد

 تتونيممنون از حما.آقا بفرما ... مي،بر زمينداره عز بيع:دستش رو به طرفم دراز كرد و گفت.كه پرو بود حد نداشت  نقدريا

. 

 . يدستت رو بنداز عوض:دستش و گفت ريزد ز محكم ريام

 داديشده بودن و داد و ب زيهردوشون با هم گالو. كردميمن كه داشتم از ترس غش م. دياش رو چسب قهيه عدف هيهم  بعد

 . كردنيم

 . دونديبه سمت ما م يو عل انيو بهمن همراه شا ماين دميد.بطرف صدا برگشتم . دميرو شن وايش اديفر يصدا

دستم و گرفت  وايش.بخورم  نيبود بد جور زم كيهم نزد يچند بار هي.رفتم  ليو راح وايم بدو بدو به طرف شه من

 حالت خوبه ؟:وگفت

 ؟ دهيبد جور پر يليرنگش خ:گفت ليراح

 . رميبرات آب قند بگ ايداخل كافه تر ميبر:بازوم رو گرفت و گفت ريز وايش.برفها نشستم  يرو

 حالم خوبه :گفتم

 . ديلرزيمام وجودم مت يول
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 . يگيآره، از رنگ و روت معلومه چقدر راست م-

 .بازوم رو گرفت و كمك كرد تا از پله ها باال برم يكيهم اون  ليراح

 .رو گرفته بودن  ديد يجمع شده بودن وجلو يچند نفر.پشت سرم رو نگاه كردم .بود  اديسر و صدا ز هنوز

 بود ؟ يچ انيجر: ديپرس وايش.مدحالم جا او يآب قند رو خوردم كم يوقت

 !يافتاد يچه آدم ريتو هم از شانست گ:سرش رو تكون داد و گفت ليراح.كردم  فياتفاقات رو تعر همه

 .شدن  قهياز همه بدتر كه با هم دست به :گفتم

 .شد  داياز كجا سر و كله پسر خالت پ دونمينم:گفتم  وايبه ش رو

 .بوده  دهينگو از پنجره شما رو د...و به طرف شما اومد  رونيب ديپر نجايبرق از ا ه مثلعدف هي ريام دميمن د:گفت وايش

از اون پسره خر .چون همه پراكنده شده بودن .كرده بود  دايپ صلهيف هيخدا رو شكر قض. مينگاه كرد رونيهر سه به ب دوباره

 .كننيون رو به آرامش دعوت ما هيو معلوم بود بق كشديهم مدا م دست تو موهاش م ريام.نبود  يهم ،خبر

 . ميينجايمن برم بهشون بگم ما ا:گفت ليراح

ما  زيهمه به سمت م. دميكشيهم خجالت م هياز بق يحت.نگاه كنم  ريجرات نداشتم به ام.لحظه بعد همه داخل شدن  چند

 . ادنتسياومدن و همونجا وا

 .اونطرف تر كنار پنجره نشست  زيچند م ريام فقط

 . وفتهيپس ن ديبد ريام نيآب قند هم به ا هيبابا،: جو عوض بشه گفت كهنيا يبرا يعل

 . ري،جز من و ام دنيخند همه

  نييسرم رو پا.ك محكم بهش زدپ هيروشن كرد و گاريس هي.حواسم بهش بود  يچشم ريز

 .،من با عث شدم ،امروز خراب بشه  ديببخش:و گفتم  انداختم

 خاطره شد  هينه اتفاقا ،به نظر من كه :گفت ماين

 ... كرديخر م بچه

 شد از توچال  يموندن اديخاطره به  هي، گهيراست م:  وايش



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         مهرنوش كاربر انجمن      –تمناي وجودم 

w W w . 9 8 i A . C o m  230

  ينياز بادمجون چ شديخاطره م هي ميبود دهيتر رس ريكم د هيالبته اگه ما : يعل

 !بادمجون ؟: وايش

 . شديو اون پسره كاشته م ري،بادمجون بود كه تو صورت ام ميبود دهي،اگه ما سر نرس گهيآره د-

 خنده  ريزدن ز همه

  يهم وقت آورده واسه شوخ نيا...ه ه ه  اه

  يعل يبس كن شهيم:گفت يجد يليخ ريام

 . ترسميعمو بد اخالقه م نيمامان من از ا:خودش رو مثل بچه ها جمع كرد و گفت يعل

 تا كتك نخوردم  رونيب رميمن م:هم گفت بعد

 .تن رف رونيو بهمن هم خنده كنان با هاش ب انيشا

 حالت بهتر شد : گفت ليراح

 آره -

 مستانه ؟ ميبر:  وايش

  ميبر:شدم و گفتم بلند

  ريام ميبر:گفت ريرو به ام ماين

  رسونميمن خودم رو به شما م ديشما بر-

 من ديكه د نيهم راه افتاد اما هم ليراح.رفتن  رونيب وايرو گرفت و با ش وايدست ش ماين

 شد پس؟ يچ: گفت خورمينم تكون

 كنم  يمعذرت خواه شونياز ا خوامي،م اميمن االن م:گفتم  آهسته

 . ستي؟مطمئن باش از دست تو ناراحت ن يچ يبرا يمعذرت خواه-

 شد  ريدر گ يچي،اما بالخره بخاطر ه دونميم-

 . ميما دم در منتظر.تهليهر جور م-
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تو دستش بود  گارشيس.نگاه كردم  ريطرف ام رفت به خودم جرات دادم و به رونيب ليراح يوقت.هم به طرف در رفت  بعد

 .برم  ششيشدم پ مونيلحظه پش هي.اش گرفته بود افهيهنوز هم ق. كردينگاه م رونيو از پنجره به ب

گرفت و به من  رونيمتوجه من شد و نگاهش رو از ب.قرار گرفتم  زشيم يخودم جرات دادم و چند قدم برداشتم و جلو به

 .شده بود به من  رهيمخصوصا كه همونطور خ.بگم  خواستميم يرفت چ ادميتو هم بود كه  انقدر اخمهاش.نگاه كرد 

 اتفاق متاسفم  نيبه خاطر ا:انداختم و گفتم  نييرو پا نگاهم

 هيبود كه به  نينگاهش مثل ا. رهيام بگ هيكم مونده بود گر. كرديهمونطور نگاهم م.دوباره سرم رو باالكردم .نگفت  يچيه

من . نياشتباه بود ،هم هيبودم اما فقط  يعني...مقصر من نبودم :نلرزه ادامه دادم  كردميم يكه سع ييبا صدا. كنهيم مجرم نگاه

 .س مايفكر كردم اون آقا ن

 ...! كردميم هياون توج يچرا داشتم برا دونمينم

 .رو تو دهنش نگه داشت گاريدود س يلحظه ا يبرا.زد  گارشيبه س يكپ

 ريعث شدم شما درگ باكه  خواميمن معذرت م...به هر صورت :ختم حرفهام گفتم يداره حرف بزنه بران الياصال خ دميد

 . ديبش

 .دوباره نگاهش كردم  و

 .منتظرتون هستن  رونيب:و گفت رونيرو داد ب گارشيتنگ كرد و دود س يرو كم چشمهاش

 .نگاه كرد  رونيدوباره از پنجره به ب و

 ....!!!! نيهم

 ...خمهام رفت تو هم ا ناخودآگاه

سوپر من  ي،ادايپسر شجاع گفته بود نيمگه تو به ا...كرد  ختيچطور سنگ رو  نيبب...آدمه نينه ا يگيم يخر گميم مستانه

،خواهش  گهياالن بهت م يكردينكنه فكر م...گرفته  افهيبرات ق ينطوريو مثل گوجه سبز اونجا سبز بشه كه حاال ا ارهيرو در ب

،تو  يعنيكه االن زد  يحرف نيمستانه با ا يوا.... دياصال خودتون رو ناراحت نكن. اديب شيهمه پ يممكنه برا زهايچ ني،ا كنميم

 . نيهم..بكشم  گاريس هيفقط خواستم ,نشستم  نجايموضوع ا نياصال من بخاطر ا. يستياصال برام مهم ن
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 نطوريهم نيخوايتا فردا م:از كنارم كه رد شد گفت.ام  ستادهيبلند شد تازه متوجه شدم كه هنوز همونجا ا زياز سر م يوقت

 .ديبش رهيو به روبرو خ ديستيوا

 .رو از حرص مشت كردم و بهم فشردم  دستم

 .لعنت به تو مستانه ،لعنت  يا

 نيبه هم.كوه غرور  هي يك ياون هم جلو. دميبار خرد شدنم رو د نياول يبرا.از در خارج شد ،بغض من هم شكست  يوقت

 .شكستم  يگساد

دونه دونه و پشت سر هم . شدي،نم زمياشك نر خواستميهر چه قدرم.رفتم  ييدهنم گذاشتم و به دستشو يرو جلو دستم

 ....... ومدنيم نييپا

 ؟يكنيم هيگر يچ يبرا... يبه خودت مسلط باش ديبا مستانه

 ...3،2،1... رونياشكت رو پاك كن و برو ب بعد اون....نفس بلند بكش  هي نيآفر......نداره كه  هيآخه گر...كه  واقعا

 هم با عث شد نيهم.بود به اغما برم  كيگند توالت نزد ي،از بو دميكش قيكه نفس عم نيهم

 . رونيبكشه ،اشكهام رو پاك كردم و زدم ب يكه كار به تنفس مصنوع نيقبل از ا. اديام بند ب هيگر

چهار  نيا. رفتنيجلو تر داشتن م يبه همراه عل انيو شا ريخوشبختانه ام.م گرفت نييسرم رو تا حد امكان پا رونيرفتم ب يوقت

 .كردم  هيمتوجه نشود من گر يكس نكهيا.نفرم كه سرشون به عشق خودشون گرم بود 

با حرفهاش و كارش همه رو به  يدوباره عل. ميمتوجه ما شدن قدمهاشون رو كند كردن تا ما بهشون برس يسه تا هم وقت اون

 .من بودم  ديخنديكه نم يتنها كس.انداخت خنده 

 ...اصال انگار نه انگار .تو رو خدا نگاهش كن ...به خاطر اون موضوع ناراحته  ريام كردمياحمق بودم من كه فكر م چقدر

مه و بهمن دست تو دست هم از ه ليراح.نمونده بود  نييبه پا يزيچ بايو تقر ميبود كه راه افتاده بود يا قهيدق ستيب هي

توقف كرد  وايلحظه ش هي. رفتنيما راه م ياون سه كله پوك هم جلو. ميهم از همه عقبتر بود مايو ن وايمن و ش. رفتنيجلوتر م

مثل كنه بهشون  يدوست ندارن من ه نهايا دياما فكر كردم شا سميخواستم وا. ساديوا مه مايرو ببنده ،ن نهاشيكه بند پوت

 .كه به راهم ادامه دادم  نهيا.شدنشون بود  روز اول نامزد يبچسبم ،ناسالمت
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نگاه كنم به راهم  چكدومشونيبه ه نكهيمن بدون ا.حركت كردن  مايشده ،كه با اشاره ن يچ ننيسه تا هم برگشتن بب اون

 .اما همون موقع اون سه تا هم راه افتادن .ادامه دادم 

به اندازه .اعصابم خرد نشه  نياز ا شتريبهش فكر نكنم تا ب كردم اصال ياما سع. داشتيكنار من قدم برم ريشانس من ام از

 .بودم  يقاط يكاف

 هيدستم شده بود ... ميديرسيحاال مگه م.افتاد چقدر سردم شده  ادميتازه .سرد شده بود شتريهم كه رو به غرو ب بود ب هوا

نشسته بودم و  نهيخونمون كنار شوم ين تواال اي...گرم با خودم داشتم  يدستكش پشم هيمن االن  شديم يخدا چ يا خي كهيت

 . خوردميداغ داغ م ييچا هي

 نهي،ا دميآه كش عيضا يليخ دميمن هم د.بشه  دهيبه سمتم كش ريكه با عث شد نگاه ام دميآه كش هي يزيچ نيتصور همچ از

 ،ها كردم  يدهنم بردم ه يكه دستم رو جلو

 .....برگرده نگاهت كنه  نيكه ا ي،آخه چرا بلند تصور كرد يشون بددكتر ن هيخودت رو به  يبر ديبخدا تو با مستانه

،شناسنامه  يعنيحالت نگاهش كردم كه  هيانداختم و با  نييدستم رو پا.ستيكرده رو ما و ول كن ن ديكل نطورينه هم دميد

 .بدم خدمتتون 

 .كه از رو بره لبخندش پررنگتر شد  نيا يجا به

 ها  ارميچند وقت رو در ب نيكه كار سازه ، عقده ا يياونجا بزنم گهيم طونهيش...پرو  بچه

رو صورت ما قفل كرده  ميبرس نييكه اون پا يصداش كردو به سمت اون برگشت وگرنه فكر كنم تا موقع انيشكر شا خدا

 .بود 

 ...من دلم خنك شه  نيمحكم بخوره زم نيبخوره و همچ زيپاش ل نيكن ا يكار هيخدا  يا

 .خورد و لنگ و پاچه ام رفت هوا  زيدعام ،صلوات نذر كنم كه پام ل نيه بودم كه بخاطر اوقت نكرد هنوز

اون هم كه اصال حواسش نبود ومشغول صحبت بود ،همراه .رو چنگ زد  ريو ناخودآگاه دستم كاپشن ام دميبنفش كش غيج هي

 . نيمن خورد زم

 . ميلحظه فقط هاج و واج به هم نگاه كرد هي
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 ه؟عدف هيشد  يچ.... يوا يا: صحنه خودش رو به من رسوند و گفت نيا دنيبا د وايش

 .فقط نگاهش كردم  جهايگ نيا مثل

 ...با توام -

 يتو چ... كنهيدرد م تيمستانه جا: ديبه حالت نگران پرس وايدوباره ش.به طرفشون نگاه كردم  انيو شا يخنده عل يصدا با

 ؟ ريام

 .رو به حالت نه باال بردم  سرم

 ؟ گهيد دي،پاش ديخب پس چرا نشست:  وايش

 . شهيبلند شم ،اما نم خواميمن م: كه تو صداش بود گفت يطنتيبا ش ريام

 ؟ شهينم يواسه چ: ديپرس وايش

 .بابا ولش كن بنده خدا رو :خنده و گفت ريزد ز وايش.به من كرد  ياشاره ا ريشدم ام متوجه

 .به دستم اشاره كرد  و

 .محكم مچ دستش رو گرفتم  دميدستم نگاه كردم د به

 .حواسم نبود  ديببخش:و گفتم  دميدستم رو كش زود

 .كه خنده اش رو جمع كنه  وايزدم به ش يكيمن هم با پام .لبخند زد و زود بلند شد  ريام

 .....ولش نكردم  نييبلند شدم و تا خود اون پا وايكمك ش با

غر زد كه  شهيمادر من مثل هم نياال ساعت هنوز شش هم نشده بودا،اما اح.شده بود  كيتار گهيبه خونه برگشتم هوا د يوقت

 .دادنها  ريگ نيبرگشتم و تلفنم رو جواب ندادم واز هم ريچرا د

لحظه  هي.شديم يتداع ذهنم امروز تو يدوباره ماجرا ها.اومده بود سراغم  يخوابيخسته بودم اما باز ب يليكه خ نيبا ا شب

 . كردمياخم ملحظه  هي، زدميلبخند م

 !؟ ريچرا ام يراست.... رياون هم در برابر ام.داده باشم  يچند وقت سوت نيعمرم به اندازه ا يندارم تو اديوقت  چيه

 . زديدوباره قلبم در م.... ديلرزينفسم م. دمينفس بلند كش هي
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 ... ريام... ريبار زمزمه كردم ام چند

 ..اسم برازنده اش بود  نيچقدر ا.د جلو چشمم دوباره چهره اش اوم.اسم قشنگ بود  نيا چقدر

چشم و ابروش مثل خودم .عضله ها ش رو فرم بودن .درست بود  كلشي، نه ،ه هايبادكنك نينه از ا. دهيورز يكليبلند و ه قد

اصالح شده بود ،سه  شهيصورتش هم. كرديجذاب تر ش م ختيريم شيشونيپ يكه هر وقت رو يمشك يبا موها.بود  اهيس

مردونه بود نه  ادينه ز.پش منحصر به فرد بود ينوع ت. ومديبهش م يليخاون هم .ذاشتيم شيوقتهام ته ر يبعض. غيسه ت هغيت

 . كرديادكلن تلخش هم كه نگو ،آدم رو مست م يبو.ها بود  يبچه قرط نيمثل ا

  شهيخوادگاه آدم عاشقش منا.. هياشتند جذاب و دوست يليخ.داره  يگريهم عجب پسر خاله ج وايش نيها ا ميخودمون

 !عاشق -

 كرده  ريقلب من رو تسخ ييجورا هيرادمنش  ريمهندس ام كنميفكر م....آره ،عاشق -

 .مطمئنم اي كنميفكر م-

 يليخ....دوستش دارم ....به خودم دروغ بگم  تونمينم گهيد.مطمئنم كه اون مرد جذاب مغرور اخمو رو دوست دارم -

 . دوستش دارم 

 ومديسر حال به نظر م يليخ. رونيامد ب مايهم از اتاق ن وايهمزمان با ورودم ش.در رو باز كردم . زديگنجشك م هيمثل  قلبم

 چه خبر عروس خانوم :سالم كردم و گفتم.

 . ميقرار عقد كن گهيسه هفته د.خبر دارم توپ توپ .سالم -

  يگيراست م وايش يوا-

 بله كش دار گفت  هي

 نه حاال  يبگ گهيسه هفته د ديبله رو با نيخانوم ا-

  گهيد كنميم نيخب دارم تمر-

 .محضر  يفقط بر اي ديريحاال قراره جشن بگ:نشستم و گفتم  يصندل يرو

 اخم كرد  هي



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         مهرنوش كاربر انجمن      –تمناي وجودم 

w W w . 9 8 i A . C o m  236

  ديريگيجشن م دميخوب فهم-

 . ديخند

  شهيباورم نم وايش يوا-

آخه  ميريبابام بگ ياز دوستها يكيخونه در ضمن ممكنه جشنمون رو . يخودت باش يبهتره باورت بشه و به فكر لباس برا-

 .نداره  يما جا به اندازه كاف يطبقه باال.ممكنه مجلس سوا باشه 

 !؟ ستين يزن و مرد قاط يعني-

  يخوشحال بش كردميفكر م-

  ياما موندم تو چطور قبول كرد.خوشحال كه شدم -

 . هيقاط ياما در عوض عروس.كردم من هم قبول .راحت ترن  ينطوريا لشونياز فام يگفت ،بعض مايآخه ن-

 ...لباس باشم  هيبه فكر  ديحاال با.چه بهتر -

  يبخر يحاضر يخوايم-

 .پشت  ايندارن  نيآست اي شترشونيآخه ب. كنميكه فكر نم ينه حاضر-

 بپوش  يگون هي هيچه كار گهيخب د-

  يبپوش يخوايم يتو خودت چ نميبب. ياصال تو چكار دار-

 ميپارچه بخر ميبر ميخوايم مايفردا هم با خواهر ن.بدم اون برام بدوزه  خواميسراغ داره ،م يعال اطيخ هي مميخاله مر-

  يايتو هم ب يخوايم.

 جور تو رو بكشم  دي،با تونميمن كه نم-

  كنميمستانه جان جبران م يوا-

  شهيلباست آماده م گهي،اما به نظرت تا سه هفته د يبكن دياون كه حتما با-

 تو هم پارچه بخر بده اون بدوزه  يخوايم. كنهياهاش حرف زدم گفت آماده مآره،ب-

  كنميخبرت م شهيم يچ نميحاال بب-
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 قبول نكنه  يبگ ريممكنه اگه د. ريبگ ميفقط زودتر تصم-

 . اميزود م ريرو بدم ام نهايمن برم ا:برداشت و گفت  زشيم يچند تا پرونده از رو بعد

 .چكار كنم  ديمن امروز با يدونيتو م-

  پرسميم رينه ،اما االن از ام-

 ميتونيلحظه هم نم هيهم اخالق خوب ما خانوم هاس كه  نيا.برگرده ،به مامان زنگ زدم و خبر رو دادم  وايكه ش يلحظه ا تا

 . ميحرف تو دلمون نگه دار

 .پارچه  ديخر يبرا ميشركت با مامانم بر يليشد بعد از تعط قرار

 ... يكه من رو بفرست نينه ا يازش بپرس يبر ديگفت خودت با ريام:ست و گفتدر اتاق رو ب وايش

دستش رو  وايش.به طرف در رفتم . زديم يخودش بندر يقلب عاشق ما هم كه برا نيا.رو درست كردم  ميشدم و روسر بلند

 . ينگفت اهريپسر خاله ما بد و ب نيبه ا هعندفيچه عجب تو ا...وا :دهنش گرفت و گفت يمشت كرد و جلو

 .توجه به حرفش در زدم و وارد شدم  يب

 .كه من وارد شدم از جاش بلند شد و سالم كرد  نيبه محض ا.نشسته بود  زشيپشت م ريام

 ،خجالتم نده  زميعز نيبنش....خدا حفظت كنه مرد ...شدم  يعاشق چه آدم محترم و نمونه ا دونستمياول هم م از

 شدم  طيخ ياز سر جاش بلند شده ،حساب ينقشه ادادن  يبرا دميكه فهم نيهم اما

 ...آدم شدم  نيا هيعاشق چ دونمينم من

 .سرم شلوغه زحمتش با شما  يليداره ،من خ يسربه بر اجينقشه احت نيخانوم صداقت ،ا:نقشه رو به طرفم گرفت و گفت ريام

  كردميغش م موندمياونجا م گهيد قهيدق هياگه  يعني. رونيزدم ب عينقشه رو ازش گرفتم و سر.نگاهش كنم  نكهيا بدون

  دهيپر يليآخه رنگت خ...دعوات كرد  نيانداختش زم روزيكه د نيبخاطر ا:نگاه به من كرد و گفت هي وايش

 .سرش روشن شد  يعالمت سوال از اون گنده هاش باال هيفكر كنم .نكر دم و به اتاقم رفتم  يتوجه

دادم  حيبره كه من ترج شيتينامزد درپ نيبا ا خواستيهم كه م وايش نيا.دم برم نهار بود كه وقت نكر اديكار نقشه ز اونقدر

 .به كارم ادامه بدم 
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 .نامزدشه نيدادن به ا s m sاون هم همش حواسش به  دميد وايش شيرفتم پ.ساعت چهار تموم شد  كارم

اجازه  ريگرفتم برم از ام ميتصم نكهيا ميشستالف نعما انجا  دميد.بودمش  دهياز صبح ند نميرو بب ريلك زده بود ام دلم

 . ميبرس مونيبرم خونه بلكه به كار و زندگ رميبگ

 گهياما د.همه شجاعتم رو از دست دادم  دييگفت ،بفرما يوقت.و در زدم  دمينفس بلند كش هي.مسلط باشم  هعندفيكردم ا يسع

 .سمت من برگشت نگاه از نقشه جلوش گرفت و به .در رو باز كردم . رفتميم ديبا

 ميكه مستق يوقت.باز هوا كم آوردم . كترياومد نزد كنميمن همونجور دارم نگاهش م ديد يوقت. نييپا ختير يدفه دلم هر هي

من .. شهيم.... ديببخش:اتاقش كردم و گفتم يتو لينگاهم رو معطوف وسا. رفتيم ادمي زيهمه چ. كرديتو چشم هام نگاه م

 .زودتر برم...امروز 

پته  نقدريجمله ا هي نيا يچرا برا ني،ا گفتيحتما داشت م. كرديكرده بود و نگاهم م زيچشمهاش رو ر.نگاه بهش انداختم  هي

 .پته كرد 

 .دارم  يشترياعتماد به نفس ب كردميفكر م ينطوريانداختم ،ا ريرو به ز نگاهم

 اومده ؟ شيپ يمشكل:  ريام

 يحلش كن يتونيمشكل كه فقط خودت م هي، اره

 نه :اش باال بردم و گفتم  قهيرو فقط تا  نگاهم

 نگاهم رو همونجا ثابت نگه داشتم  و

 .انداختم  نييدوباره نگاهم رو به پا.تابلو نگاه كردم  يليخ دميفهم.اش كرد  قهيبه  نگاه

  ديبر ديتوني،م ستين يمشكل: گفت هياز چند ثان بعد

 . رونيب دميدوباره مثل صبح پر.م نكردم تشكر ه يحت

 !دنبالت كرده بود ؟: وايش

  يندار يكار رميمن دارم م: گفتم  رونيامدم ب.رو برداشتم  فمياتاقم رفتم و ك به

 ؟ يحاال كجا به سالمت.كه تو هم بله  نيمثل ا -
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 برم امروز با مامان پارچه بخرم  خواميم

  ينباشه آدم روش نشه نگاهت ك ضاحافت نقدريكه ا يمدل ند هيم حاال يگم.باشه -

 نگران نباش ،خدا حافظ .تكون دادم و گفتم  يرو به عنوان خداحافظ دستم

****** 

 .برق بود  يكه مشك دميپارچه مرغوب خر هيبالخره به .كه كالفه شده بودم  ميمغازه به اون مغازه رفت نياز ا انقدر

مدام غر  يمادرم كه ه.رو قبول نكرد  و پارچه كرديسر كوچمون بردم اما از شانسم دستش درد م اطيپارچه رو به خ سرراه

 . ميدنبال پارچه بر ابونيوچه و خكبعد در به در  ميكه چرا اول ازش سوال نكرد زديم

بگم با  وايبه ش تونميافتاد م ادمياما .رو نداشتم  يكي نيحوصله ا.زنگ زد  وايكه ش دادميمامانم گوش م يبه غر غرها داشتم

  يخوب زميسالم عز:گفتم  يدكمه رو زدم و با چرب زبون.داره  كه سراغ ياطياون خ شيپ ميهم بر

 ؟ يخوش اخالق شد يچ...سالم -

 و مگه من بد اخالق بودم -

 .اخمهات تو همه  نهيبيهر وقت آدم تو رو م ريبه قول ام.كم نه -

 اخمو بودم  شهيبچه ام ،من هم گفتيراست م....گرفت  دلم

 الو مستانه قطع شد -

  يزنگ زد يدارخب چكار ... نه

 . يديپارچه خر نميخواستم ببيم يچيه-

 اره -

  ميرو بخرعروسي پارچه باهم  زرو هي ميانشااهللا بر.باشه  مباركت

 .شدم من  ايح يچه ب يوا....بشم  ريمن عروس ام شديم يعني..تو دلم آب شد  قند

 ؟ داريب اي يخوب مستانه

 حواسم نبود -
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 .،هان  تيگفتم عروس يوقترفت  ضعفنكنه دلت .دختر پرو  يا-

 .تو بدوزه  اطيپارچه ام رو بدم همون خ خواميمن هم م وايش يراست.ساكت باش مگه همه مثل تو هولن -

  ميخاله مر شيپ ميبا هم بر اميم دميباشه فردا كه پارچه خر-

 پس تا فردا خداحافظ . هيعال-

به  قيچند دق.بود  نتريامد سنگ يهم اگه سر كار نم وايش نيا.بود  ختهيكار عقب مونده بود سر من بدبخت ر يهر چ فردا

 با هم وارد شدن  مايو ن وايشركت ش يليتعط

 . خورنيهم به درد كار كردن نم نهايا

 .ولو شدم  يصندل يرو يخستگ از

 .اش رو  افهيق: وايش

 .سر من  يختيكار بود ر يهر چ.روت برم -

 .سر من  ختهيبود ر مايكار ن يو هر چ-

 .قربون صدقه اش رفتم  هيجون گرفتم و تو دلم  ريام دنيد با

 خان  ريام كنميجبران م تيانشاهللا عروس:و گفت ديخند ماين

 انشاهللا :رو باال برد و گفت دستش

 .ام گرفت اما لبم رو گاز گرفتم تا نخندم  خنده

 منتظره  ميپاشو تنبل خانوم ،خاله مر:رو به من گفت وايش

 ؟ نيمامان برقراره با  ييجا:  ريام

 .اما نگفتم فقط گفتم ،با اجازه آقامون بله !  ي،مگه تو فضول گفتمياالن عاشقش نبودم م اگه

 لباس من و مستانه رو بدوزه , خاله  اطهياره قراره خ: وايش

 خونه خب مار رو هم ببره  رهيكه م رياز ما كردن نگو گفتن ام يادي مايو ن وايش يچ يپس همون گفتم برا-

  فتهيوظ:  وايش
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 چقدر گوشتت سفته  يوا:گرفت و گفت  ريام ياز بازو شگونين هيهم  بعد

 همه عضله اس  نهايا هيگوشت چ: ريام

  رهيبگ شگونين هي تونهيزنت نم چارهي،ب يحاال هر چ-

 ...شدم  ايح يب گهيد يليخ يوا...ها آب دهنم راه افتاده بود  ديبد ديند نيمن هم كه مثل ا.لبخند زد  ريام

 ....  نمشيبب يرداتا من باشم به چشم بر...شد  اهياز خودم گرفتم كه فكر كنم جاش س يواشكي شگونين هي

 قد لباسم كوتاه باشه  خواميمن نم گفتميم يهرچ.كالفه ام كرده بود  گهيد هياطيخ نيكه ا يوا

 .مغز خر خورده بود انگار . شديزانو باشه حرف حالش نم يكم باال هي فقط

  شهيلباس به كوتاه نيا يقشنگ:تگفيم يه

 اش هم باز نباشه  قهي. پسندميم ينطورياما من ا.نرگس خانوم  دونميم-

 نهيبه ا يپسنديورنال مژمدل لباس كه تو  ياصال قشنگ...كنم  يتونم كاريمن نم گهيرو كه د نيا:تعجب نگاهم كرد و گفت  با

 . اديورنال باشه وگرنه خب از كار در نمژمدل  نيكه ع

 بازه  يليخ نيآخه ا-

  رهيگيلباس رو م يهرچند قشنگ. يكت روش بدوز هي يتونيم!خب مدلشه -

 هياطيچه خ گهيد ني،ا پوشونهيرو م قهيآخه مگه كت ... زارنيملت م نيمگه ا.فحش بدم  خواميروز نم هي نيخدا خودت بب يا

!!! 

 .لطفا ....باشه  نجايتا هماندازه اش فقط : ام گذاشتم و گفتم  نهيس يدستم رو باال كالفه

 .كرد  ادداشتيمسخره اندازه اش رو گرفت و  افهيق هي با

 كرديبدون چون و چرا قبول م گفتيم يمن مشكل داشت،چون هر چ يها دهيفقط با ا نكهياما مثل ا.شد  وايهم نوبت ش بعد

 .عجوزه....

 !من كارم درسته  ومديم يه قوپهر چند ك. ميلباس بر)  porov(پرو يبرا گهيدوهفته د يشد برا قرار

 كنمياصال پرو نم دميم يمن هر وقت سفارش.دياصال نگران لباسهاتون نباش:رادمنش در رو پشت سرش بست و گفت خانوم



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         مهرنوش كاربر انجمن      –تمناي وجودم 

w W w . 9 8 i A . C o m  242

 . شهيم يهم عال شهيهم.

 .خدا كنه : گفت وايش

 نيمثل ا وايش. شدنيم نيار ماشكه سو ميديرو د مايو ن ريهمون موقع ام. ميرفت ادهيهم تا دم در خونه خانوم رادمنش پ با

 طرفشون  دياردكها دو

 كجا ؟:  وايش

 . يگرد ابونيخ ميرفتيم ميحوصله مون سر رفته بود داشت:  ماين

 .كه هنوز وقت زن گرفتنش نبوده  ديرس تيواقع نيفكر كنم به ا.پنچر شد  ماين چاريب.دست به كمر نگاهش كرد  وايش

 .كردم  ياما تشكر كردم و از همه خداحافظ. داخل ميرادمنش تعارف كرد بر خانوم

 .عاشق شدنت  نيبا ا يديمستانه ر.هم نكرد  يتعارف خشك و خال هيشورت روببرن  مرده

با اون  يهم ه نياعصاب كه نداشتم ا.از پشت سرم تك بوق زد  نيماش هيكه  زدميو غر م رفتميراه م ابونيكنار خ نطوريهم

 !همه جا  نيبه عقب برگردم با دست اشاره كردم كه رد شه ،ا نكهيابدون .رو اعصاب من  رفتيبوقش م

 تيرو بلكه رضا ادهيرفتم كنار پ.بود سكته بزنم  كيبود ،از ترس نزد كيتار.مزاحم ها س  نياز ا دميفهم.ول كن نبود  اما

ا  يخوردن م زيعناداشتم به چبه تمام م گهيد.كرده بود  يكيسرعتش رو با قدمها م  نطوريهم. شدينم اليخ ياما ب.بده بره 

 لين رو تبددو مارات شدميداشتم آماده م.هم هنوز مونده بود  ياصل ابونيتا خ. ابونيتو خ مموقع ،تنها راه افتاد نيفتادم چرا ا

 .زنگ خورد  لميبه دو سرعت كنم كه موبا

 بود  وايش.رو برداشتم  يرو باز كردم و گوش فميدر ك عيسر

 . ستيافتاده دنبالم ول كن نمزاحم  هي. وايالو ش-

 خب باش برو ... يگيراست م-

 .اونجا  اميم گردميدنبالم من هم االن بر م ييايب يتونيم وايش....تو سرتا  زنميم-

 رفتم  مايو ن ريبا ام. ستمياونجا ن گهيمن د-

 . رتنيخوش غ يليت ،بگو خ صريبه اون شوهر و پسر خاله ق.خدا بگم چكارتون كنه  يا-
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 .بهش دادم و قطع كردم  سوزهيآدم م يكه تا اونجا  يفحش از اونها هي... خندهيداره مثل خلها م دميد

انگل  نيفحش آبدار آماده كردم و برگشتم تا به ا هي نكهيشدم ا كينزد ياصل ابونيبه خ دميد.و سفت كردم  ميروسر گره

 .مزاحم بدم 

 ....اون خواهر و مادرت رو  يا-

 . خندهياست كه م وونهيد ي وايو ش ماي،اون هم ن رهيكه ام نيا يوا يا

  دياون خواهر و مادرتون رو سالم برسون:گفتم  عيسر.كردم  خراب

  كرديلو نگاهم مواخم كوچ هيبا  ريكه جنازه شده بودن از خنده ،اما ام مايو ن وايش

 يليمستانه خ:ده اش رو كنترل كرد و گفت داده بود خن نييرو پا نيكه پنجره ماش وايش. نييسرم رو انداختم پا يشرمندگ با

  يباحال

 .كه دهنم چفت و بست نداره  نيباحال بودنم واسه ا نيهم دونمي،م آره

  متيرسون يگفت ، م صريباال ق ايب: كرد و گفت اشاره

 .نبود ،صحنه داشت  يآخه فحشم خانوادگ.باشن  دهينكنه رو پخش گذاشته بوده اونها هم فحشم رو شن يوا

 شده بود كه خروسك گرفتم نيمثل ا صدام

  رمينه ممنون م-

  ميكه شما رو برسون ميامد نيا يما برا: گفت ماين

قبول كردم و سوار  نكهي،ا ختهير يب يليخ ارميو با مالحظه رو در ب يخجالت يدختر ها يكه كردم ،ادا يبا اون كار خراب دميد

 .شدم 

رو  يزديبا من حرف م يداشت ي،وقت وونهيد:كردم و گفتم  كيم رو بهش نزدسر.تا بنا گوشش باز بود  ششيكه هنوز ن وايش

 .پخش بود 

 از رو پخش در آوردم  يعنيشناختمت قسمت آخرش رو سانسور كردم ، ياما نگران نباش چون م...آره-

 . ديباز هم خوب شد عقلت رس-
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محو چشمهاش شده بودم  يهمونجور.ده بود قاب گرفته ش نهيكه تو آ ريخوشگل ام يچشمم افتاد به چشمها.نشستم  صاف

 .من هم اخم كردم و روم رو برگردوندم .ابروش باال رفت  هي. كنميدارم نگاهش م نهيانتظار نداشت بب.نگاه كرد  نهيكه تو آ

 .نرفته  ادتيقرارمون كه  ريام: گفت  وايش

 .نگفت  يچيه

 .با توام  ريام:  وايش

  يخواي،شام هم م بود بخوردم كيكه نزد يبا اون فحش-

 ...خودته  ريتقص: و گفت  ديخند وايش

 شد  يبه هر صورت شام منتف-

 . يجر زن يلي،خ ريام..ا ا ا -

 .اش رو انداخت باال  شونه

  دميپرس وايكنجكاو شدم و آهسته از ش.داد  هيتك شيهم با حرص به صندل وايش

 ؟ هيچ انيجر-

  ميشام افتاده بود هياالن  يگرفتيرو مزبونت  يكوچولو جلو هيتوئه،اگه  ريهمش تقص-

 !؟يچ -

هم گفت سر  ريام.. زنهيداره بوق م يك نهيبب كنهي،گفتم خودت رو خسته نكن مستانه نگاه نم يبوق زد كه سوار ش ريام يوقت-

 ...بوق برگرده نيكه با سوم بندميشام شرط م

 .شرط بسته  نيغلط كرده كه سر ا-

 . يدينم ريگ ريكه چرا به ام كردمياشتم شك مكم كم د. يخودت نكهينه مثل ا-

 . زنهيرو اعصاب من باالنس م نقدريچرا ا نيا دونميمن نم.رو بذاركنار  يمسخره باز وايش-

  يهست يكه خبر نداشت تو خواهر روحان ري،اما ام گردهيبوق برم نيباشه با دوم يهر كس گهيخب راست م.گفته  يمگه چ-

 .داشته  گهيد يحرفش معن نيا.نكن  يخود كارش رو ماست مال يب-
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 . يكن يشما حرفش رو معن شهيم يكشنريخانوم د-

 . رميعمو جغد شاخدار رو بگ نيحال ا يمن ك نيبب وايش-

 .برو بابا تو هم : رو تكون داد و گفت دستش

اما ترك . شده بوداما چند روز بود پاك پاك .كردم  يخال نيشدم تمام عقده ام رو سر بستن در ماش ادهيپ نياز ماش يوقت

 .....شيآخ.....كارم رو كه در مورد مادر و خواهرش بود تموم كردم  مهيفحش ن نكهيا.عادت موجب مرض است 

كه من سفارش داده  يلباس. ارميدم هم در ب يچيبود از تعجب شاخ كه ه كيلباسم رفتم نزد) porov(پروو  يكه برا يروز

 !!!تا كهكشان فرق داشت نيبودم زم

  يباش دهيچيبود كه دورت پ يكامال مثل لنگ يعني... اليواو گهيقد دامن هم كه د.بود  نيتنه كه كال بدون سر شانه و آست االب

 . ستين خواستميكه من م ياون لباس نينرگس خانوم ا:  گفتم

 .نوشتم  ورنال رو كنار اندازه هاتژمن صفحه . نهيهم: گفت گرفتيتنم اندازه م يكه لباس رو رو ينطوريهم

 .كوتاهه  يليخ يليقدش هم كه خ.باشه  نيبدون آست خواستميمن اصال نم. ستين نيا-

 .سانت از شورتم بلند تره  15روم نشد بگم قدش فقط  گهيد

 ؟ گهيد ديرو گفت نيشما هم. ناهاشيا:ورنال رو آورد و تند تند ورق زد ژ يحالت عصب هي با

لباس رو  نينرگس خانوم مستانه ا:گفت كرديمثل بز آورده بود جلو و داشت نگاه مهم كه سرش رو  وايش.مدل نگاه كردم  به

 . ديرو براش دوخت 246،اما شما صفحه  245صفحه  يعني.سفارش داد 

  شهيحل م هيشال قض ايكت و  هيبا . زمينداره عز بياما ع!عجب ! ؟ يگيراست م...وا-

 .بپوشم  رشيشلوار ز ديحتما به خاطر قد لباس هم با:  گفتم

 ستين ياجيكه اصال احت ستيمگه جشنتون مخلوطه ؟اگه ن نميبب.جوراب كلفتها بپوش  نياز ا!چرا شلوار :و گفت ديخند

 . يبپوش يزيچ رشيز

 ....تو بودم  شنهاديمنتظر پ چشم

  يريسخت نگ اديز بهتره.كه شده ،مجلس هم كه زنانه اس  هيحاال كار. خورهيشال دارم كه به لباست م هيمستانه من :  وايش
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 هم دارم  گهيمگه چاره د-

  اديبهت م يكه همه چ يماشاهللا انقدر خوشگل و خوش قد و باال:خانوم گفت نرگس

پالون دوز  يرفتيم ديبا ياطيخ يبه جا گفتميكه خودم امدم لباسم رو به تو سفارش دادم وگرنه م فيح... يبگ يچ يرو نگ نيا

 . يشديم

همه  كنميقشنگ رو لباست م يسنگ دوز هي ارمياز دلت در ب نكهيا يحاال برا: باسم تموم شد گفتل يريهم كه اندازه گ بعد

  رميگيدست مزدش هم نم.كنن  فيك

مغفرت  هيبود و طلب  يحساب يدهن شو هيخرجش .دادم  نيهم تو دلم به ا فحش هي....وقت تعارف نكن ها  هيتورو خدا  نه

 .منان  زدياز درگاه ا

 . ميريبگ ليلباس ها رو تحو ميبر وايبا ش گهيسه روز د هيقرار شد .اونجا رو ترك كردم  يلخوربا د باالخره

 يبرا يچند روز هي وايو ش مايآخه ن.شركت قرار گذاشتم  يتو وايبا ش ميريبگ ليلباسها رو تحو ميرفتيم ديكه با يروز

 .د تو اوم وايكه ش پروندميداشتم مگس م.بودن  يبه كارهاشون ،مرخص يدگيرس

 .برم سراغ تاج سرم  دياز اونطرف هم با. ميبر ديكن كه با ليزود تعط:  وايش

 . ستيدر ضمن دست خودم هم كه ن. مهيتازه چهار و ن ساعت. شهينم-

 . رميگيخودم اجازه ات رو م: رفت و گفت ريبه طرف اتاق ام وايش

 . رونياومد ب ريبا ام قهيبعد از چند دق.هم رفت تو  بعد

 .كنم ،گوش نكرد  لياالن تعط تونميگفتم نم وايمن به ش: گفتم  عيسر يرو فرستاد وايالنه كه بگه چرا شا دميد

 ديبر ديتونيم. گذارهيعقب مونده ما نم يتو كارها ريساعت انقدر تاث مين نيا. ستين يله ائمس: زد و گفت لبخند

 ....باشه  دهيفهم نهمهيا شهيانسان م هيجون آخه چقدر  خدا

كه خانوم  ميزديبا هم حرف م ميو داشت مينشسته بود يتاكس يتو. رونيب ميرو جمع كردم و زد لميوسا عيدا خواسته سرخ از

 شترياومده نتونسته ب شيكه پ يو به خاطر كار.ما رو برده خونه اونها  يزنگ زد و گفت نرگس خانوم لباسها وايرادمنش به ش

 .از هر لحاظ راحت بود  الشيپولش رو كه قبال گرفته بود ،خ.گه يخب معلومه د.منتظر ما بمونه  نياز ا
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بود رو به طرف ما گرفت و گفت  كيكه داخل پالست ييخانوم رادمنش لباسها. وايمنزل خاله ش ميلباسمون رفت ليتحو يبرا

 . كنهيداشت تا فردا بعد از ظهر درست م ياگه مشكل دينرگس خانوم گفت دوباره بپوش:

 ؟ ميخاله كجا بپوش: فت و گفتلباسها رو گر وايش

 . رياتاق ام ديبر نيخوايم يقد نهياگه آ-

 تو اتاقش ؟ ميبشه رفت يسر نرسه اونوقت شاك ريوقت ام هيخاله -

 ييگفت قراره بعد از شركت بره جا رفتيدر ضمن صبح كه م. شهيناراحت نم ينزن لشياگه دست به وسا.جان  واينه ش-

  اديم رتريد نيهم ي،برا

 .طبقه باال اتاق عشق من  ميبلند شدم و با هم رفت.اشاره كرد  وايش

 دستش درد نكنه ...چه قشنگه  نيبب يوا:لباس رو در آورد و گفت  وايش

 .برگشتم  واياتاق بودم ،به طرف ش يكه مشغول بازرس من

 مباركت باشه .قشنگه  يليآره خ-

 .بپوشم  خواميشتت رو بكن مپ-

 . كردميمكار رو  نيهم هم يگفت ينم-

 .خودم ادامه دادم  يچشم يكه لباسش رو بپوشه به جستجو يموقع تا

 ... زنهيمشكوك نم يزي،چ نه

 .خب حاال برگرد :  وايش

 .به حال اون شب  يوا. يشد يخواستن شياالن هم بدون آرا نيهم. يچه ناز شد وايش يوا-

 و با لذت به لباسش چشم دوخته بود  رفتيعقب و جلو م يهم ه خودش

 لباسش رو درآورد با دقت تا زد .توسرش  زدميم يكي داشتيدست بر نم گهيد قهيدق هيعقب و جلو رفت كه اگه تا  نقدريا

 كن  زونيآو يچوب لباس هيبه .تا نزن : گفتم

 . يياتو شو دميباز هم م-
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 .چه كار كرده  نميتو هم بپوش ،بب:در آورد و گفت كيهم لباس من رو از تو پالست بعد

 .االن حالش رو ندارم . پوشميجشن م يهمون تو.من كه از همون روز پروو خورد تو ذوقم . واينه ش-

 . نميدوست دارم االن بب. گهيبپوش د-

  زنهيداره مدام زنگ م لتيجان موبا وايش: داد زد  نيياز اون پا وايش خاله

 من امدم  يتا تو بپوش.س  مايحتما ن: تخت انداخت و گفت  يرو رو لباسم

 .اومد تو  وايدستم بود كه ش يهنوز لباسم تو.خوشم اومد  يليخ هاشيدستم گرفتم از سنگ دوز يرو تو باسمل

  يديتو كه هنوز نپوش-

 . يدر بزن ديبا ييقبل از وارد شدن به جا ينگرفت اديتو -

  نميخواستم تن و بدنت رو بب يم.كار رو كردم  نياز قصد ا-

  يستيتو آدم بشو ن-

  گهيبپوش د-

 .،بخدا اصال حوصله اش رو ندارم  يبد تيرضا شهيحاال نم-

امدم .خاله چه كارم داره  نميبب نييمستانه من برم پا. يكه تو توش گم ختهيآدم دور و برم ر نقدريجشن ا يتو. شهينه نم-

 .ها  يباش دهيپوش

 . ينكار نجايمن رو ا-

 . گردمينه زود بر م-

مطمئنا .  دميهمون پشت در لباسم رو پوش.و البته بلوز و شلوارم رو در آوردم  ميرو پشت سرش بستم و مانتو و روسر در

 .سخت به تنم رفت  يتنم بود چون كم پيك

اما .باال  دميكم كش هيرو  پميدستم رو بردم پشت و ز.كه سمت راست اتاق بود رفتم  نهيپشت در كنار امدم و به سمت آ از

 .يفقط چند سانت

 . رفتيباال نم پيچون ز.روز چاق شده بودم  چند نيا يكنم تو فكر
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 .در حد مرگ  يدرست و حساب ميرژ هياول  قدم

 :بود گفتم  وايهمونطور كه پشتم به ش.همون موقع در باز شد .رو باال بكشم  پشيو ز نميبب نهيتا بتونم از آ ستادميا كج

 .تو  يو در نزده اومد نييپا يدوباره مثل گاو نر سرت رو انداخت تو

رو بكش  پيز نيا ايزدن ب ديد يحاال بجا: كرده بودم و پشتم بود با دست جلوم آوردم و گفتم  يبلندم رو كه دم اسب يموها

 ...زود باش  وايش.....باال 

 .رو بست  در

 .لباس رو بپوشم  نيبده ا تيفكر نكنم مامانم رضا: گفتم

 طرفش  برگشتم

 .پس كجا رفت ....كم داره  وونهيد نيا... وا

 .رو دادم باال و به زور چرخوندمش  پشيرو به طرف جلو چرخوندم و ز لباسم

  يشد يزيمستانه عجب چ يوا: و گفت  ديدستش رو بهم كوب وايش.ضرب به در خورد و در باز شد  چند

  يدوباره اومد يرفت يمرض مثال كه چ-

 .خب خاله كارم داشت -

  شديم رتي،د يبستيمن رو م پيحاال اگه همون موقع ز-

 رو باال بكشم  پشيكه من ز ياون موقع كه تو لباس تنت نكرده بود-

 .زد  بتيبعد مثل جن ها غ يبر بر من رو نگاه نكرد شيپ قهيپنج دق نيمگه تو هم....ا ا ا -

حاال هم . باال  ومدميتا حاال ن دميمن از همون موقع كه تو رو لباس به دست د..! مستانه  يگيم يچ: جلو تر امد و گفت  وايش

 . اومد خونه  ريامدم بگم زودتر لباست رو بپوش چون ام

 .رو صورتم  دميمحكم كوب.آب شده وا رفتم  خي هي مثل

 .ما  شياومد تو آشپزخونه پ شيچند لحظه پ.باال  ومدهيهنوز كه ن.چته تو :  وايش

 .زود باش عوض كن :لباسم رو دستم داد و گفت  بعد
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 اومد ،،تو آشپزخونه ؟....يك: رده باشن گفتم كه زبون باز ك يياونها مثل

 . يجن زده ها شد نيحاال تو چرا مثل ا....باال  ومدمياالن كه م نيهم-

 . ييبوده كه اومده تو اتاق من فكر كردم تو ريام ني،نكنه ا وايش-

  يتو ،خواب زده شد يگيم يچ-

 . ستين يكس دميدر بسته شد د ياما وقت. يرو ببند پميگفتم ز ييآخه پشتم به در بود ،من خر فكر كردم تو-

 .خنده  ريها زد ز وانهيد نيگرد شده ا ش كم كم جمع شد و بعد مثل ا يچشمها وايش

 .بوده  دهي،نگو صحنه د دهيرنگش پر ريام دميمن د:گفت  ديخنديكه م همونطور

 . رونيب رهيخفه شو صدات م وايش-

 ديد يا كهيها عجب ت ميخودمون يول:به خودش مسلط باشه گفت  كرديم يسع كهيدهنش و در حال يرو گذاشت جلو دستش

 .زده 

 . ياصرار كرد يرو بپوشم ،ه يلعنت نيخوام ا يمن گفتم نم.نكبته يتو  ريهمش تقص: گفتم  تيعصبان با

 به من چه -

 .ه حساتاق ن نياصال ا.س  ايح يدختر چقدر ب نيا گهيخودش م شياالن پ.،آبروم رفت  وايش يوا-

 ... ايزد  ديفقط د يراست يحاال راست گميم.يلباس بود يه بعدف نيتو بغلش ،ا يه با لباس رفتعآره اون دف-

 .لگد نثارش كردم كه آهش هوا رفت  هي

 . يزنيحالش رو كرده من رو م گهيد يكي, يچته وحش: كه مچ پاش رو گرفته بود گفت  همونطور

 زدم به تو سرش  گهيد يكي

 . كنميجنازه ات م يبگ گهيكلمه د هي وايش -

 .باز شد  ششيتو هم بود اما دوباره ن اخمهاش

 .نبوده  ريمن مطمئنم ام نكهينظر حالله ،دوم ا هي نكهيحاال غصه نخور ،اول ا گميم-

 . ياز كجا مطمئن -
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سوال كنه خودش  ازت نكهي،بدون ا يچيكه ه كشديرو برات باال م پيز,كه اگه اون بود  يياز اونجا :در و گفت  كينزد رفت

 . كشديم نييرو پا پتيهم ز

 . رونيطرفش كه در و باز كرد و زد ب رفتم

 .خودم رو برانداز كردم  نهيآ يرفتم جلو.افتادم  ميبدبخت اديدر رو بست تازه  يوقت

 ....عالم و اون عالم هر دو تو سرت  نيخاك ا... يوا

 .دستم رو جلوم گرفتم  عير باز شد و من سرد هوي. دميكشيخجالت م شتري،ب كردمينگاه م شتريب يهرچ

انگار نه انگار  رونيب ايزود ب. ياريخودت ب ياصال به رو خوادينم گميمستانه م:مثل شتر مرغ سرش رو آورد تو و گفت  وايش

 بهتره  ينطوري،ا

  شهيافتضاح ترم م نيمگه از ا. شهياصال روم نم وايش-

 .اون نبوده  دياصال شا ريرو به خودت نگ افهيق نيتو هم ا....جواب دادم  يخب سوال كرد....نه واال -

 بوده ؟ يپس ك-

 ...خودش رو نگه داشته  يجلو تيتو اون وض يبوده چه طور ريآخه من موندم اگه ام-

 .بالشت بر داشتم و پرت كردم طرفش كه به در بسته خورد  هي

تا .بود كه باال اومده بود  يگند گهيد.ادم و بلند شدم خودم تكون د ياز تاسف برا يسر.رو تخت نشستم  تيعهمون وض با

 . نميخواستم اونجا بشيم يك

 پرت كردم و لباسهام رو تنم كردم  يگوشه ا هيپشت در و لباسم رو با نفرت در آوردم و  رفتم

 . يديند يديشتر د. ارميخودم ب يبه رو دينبا اصال

 .......... بود  يراحت نيكاش به هم يا يول

 شديروم نم. زدنيبودن و حرف م ستادهيو خانوم رادمنش دم آشپزخونه ا وايمبل نشسته بود و ش يرو ريام نييرفتم پا يوقت

 .  شديم خيتنم س يافتادم ،موها ياون موقع م ادي يوقت. رميسرم رو باال بگ

 .نداشت  يمشكل.لباست خوب بود : ديرادمنش پرس خانوم
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لبخند گل و  هي وايش. رفتيور م لشيبود و به موبا نييسرش پا. نميو العملش رو بب نگاه كردم تا عكس ريبه ام يچشم ريز

 .دوخته بود  ينرگس خانوم مدلش رو اشتباه نياز اول هم ا.مشكل كه چه عرض كنم خاله :گشاد زد و گفت

  يگيراست م-

فت قد لباس كوتاه نباشه گوشش مستانه به نرگس خانوم گ نيا يهر چ. شهيكل لباس چهار واجب هم نم.خاله  هيدرغم چ-

 اشتباه گرفته بود  ينرگس خانوم با مدل صفحه قبل.نداره  نياز باال تنه هم كه سرشونه و آست.بدهكار نبود 

 .كامال آگاه شده  وايش نيا يها فيباشه ،با توص دهيهم من رو ند ريام نيحاال اگه ا. مونهينم وايش نيتو دهن ا حرف

 . زديخودش بال بال م يبرا اياشتم وگرنه االن اون دنازش فاصله د يكه كم فيح

  يقبول نكن يخواستيخب مستانه جان م: رادمنش گفت خانوم

 ....شال دارم بهش بدم وگرنه  هيحاال خوبه من .نداشت خاله  يچاره ا:آدم حرف بزنه ،جواب داد اشتذيم وايش نيا مگه

 .بگه  خواديم يم نبود چمعلو هاشيوراج نيزنگ خورد وگرنه با ا شيشد گوش خب

 .جون شده بود  يپاهام ب تيرو كردم چون واقعا تو اون وض نكاريمن هم ا. نميراد منش تعارف كرد بنش خانوم

 .بود انگار من اصال حضور نداشتم  نييهم هنوز سرش پا ريام.راد منش به آشپزخونه رفت  خانوم

مستانه ... حاللت باشه مرد يكه خورد يريش.رش رو بلند كنه س شهياصال روش نم.چشم پاكه  نيچقدر ا,جون شكرت  خدا

 ...انتخابت  نيبا ا يگل كا شت

 .باال  رفتيو هر لحظه صداش م زديحرف م لشياونطرف تر داشت با موبا يرفت كه كم وايبه ش نگاهم

وسط  زيم يرو رو ينيبعد س.تعارف كرد  ريوارد شد و اول به من وبعد به ام ييچا ينيس هيبعد خانوم رادمنش با  يا لحظه

 .گذاشت و نشست 

 .بود  يعصبان نقدريشده ا يمعلوم نبود كه چ.توجه همه مارو به خودش جلب كرده بود  وايش يحرفها

رو  شيگوش وايش.شدم  دنيجلوم برداشتم و مشغول نوش يعسل زيم يرو از رو ييخشك شده بود فنجان چا يحساب گلوم

 .قطع كرد و كنار من نشست 

 ؟ يهست يعصبان نقدريشده خاله ،چرا ا يچ:  ديرادمنش پرس نومخا
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فكر كنم خونه .كه قرار بوده جشن باشه بهم خورده  ييپس فردا جشنه اما اونجا يچيه:انداخت و گفت  زيم يرو رو شيگوش

 . ميريخودمون بگ

خانوم رادمنش هم كه ماشااهللا با اون .آنقدر سرفه كردم كه آب از چشمم اومد .تو گلوم  ديپر ييچا هويحرف  نيا دنيشن با

 .پشتم  زديمحكم م نطوريهم نشيدست سنگ

  زميعز يريگيسوغات م:رادمنش خانوم

 جشن عوض شده هول كرد ه  يجا نكهيخاله ،مستانه از ا هيسوغات چ:و گفت  ديخند وايش

 .خود م  يتا برا سوزهيدلم واسه تو م شتريمستانه ب: هم ادامه داد بعد

 آخه چرا ؟:گفت  وايخانوم رادمنش روبه ش. شدمير سرفه ام بند اومد وگرنه با اون ضربه ها قطع نخاع مرو شك خدا

 .لباس رو كه دوخته بپوشه  نيا تونهيو مستانه نم هيحاال جشن ما قاط نكهيبخاطر ا-

 .قشنگ تو بازار هست يحاضر يتا دلت بخواد لباسها.نداره مادر  بيع-

 يآخه اصال برا:من جواب داد يجا وايدوباره ش.بلكه بتونم جواب بدم  كردميصدام رو صاف م داشتم يمن هم كه ه حاال

 . اورديهم كه دوخت شانس ن نياز ا چارهيب....لخت و بازه  يليخ يحاضر يلباس ها گفتيلباس دوخت چون همش م نيهم

 يتو لينگاهش رو به موبا عيكه سر كرديم بود داشت نگاهم نييهمونطور كه سرش پا. ريشد نگاهم افتاد به ام يچ دونمينم

 دستش دوخت و مشغول ورفتن به اون شد 

 .....چشم چرون  زهيه كهيمرت

فشار دادم  تونستميكه م ييو تا اونجا سادميبگه كه بلند شد م و رفتم رو پا ش وا يچ خواستيدوباره م وايش نيا ستين معلوم

 .حساب كار دستش بود  ومديخوشم م.آخ گفت كه با نگاه مثال آروم من ساكت شد  هي.

 قايداره و دق شتريبدنش خال ب تومحله  ياز زنها يكيكدوم  ديفهميحموم زنونه تا بقال سر كوچه م رفتيم وايش نياگه ا يعني

 نگه داره  قهيپنج دق ياون زبونش رو برا يجلو تونستيبشر نم نيا....كجاش 

 جان  وايش ميكم كن گهيزحمت رو د:گفتم

  ميبر: و برداشت و گفتر فشيك
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،حاال  رهيرو بگ نيماش اديمن رو به هم زده كه ب يكجا ؟نامزد محترمتون همه برنامه ها: سرش رو بلند كرد و گفت  ريام

 . يبر يخوايم

 ...يزد ديدار و ندار ما رو د شترينصفه ب.تو كه بد نشد  يبرا

 . ريام يگفتيخب زودتر م:نشست و گفت  وايش

  كنميا اجازتون زحمت رو كم مپس من ب:  گفتم

 ... گهيد متيرسنيخب صبر كن م:  وايش

 خواستم بگم نه ،زنگ به صدا در اومد  تا

 هم گل پسر ما  نيا:  وايش

برهنه من  كليبست ه يمچشم هاش رو  يوقت ري،امشب ام كردينم ريدرخواست رو از ام نياگه اون ا.پسر نه و گه پسر  گل

 .اومد  يچشمش نم يجلو

 ... ادين ادشي يزيچ رهياون لحظه رو بگ يفراموش نيصلوات نذر كنم ا نميخدا جون ،چند روز بست بش يوا

آخه .... شميم ونهيدارم د گهيد يوا.... ميزاريكه ما سر خودمون م يهمه كاله شرع نهايا اينظر حالله ؟  هيخدا جون واقعا  حاال

 نياصال از ا.خدا جون با همه آره با ما هم آره ... تو اتاق اون باشه  ديبا يقد نهياصال چرا اون آ....چرا اون همون لحظه اومد تو 

 هيو اتوب ال ياستغفراهللا رب... يوا.... داره  يهم حد يشوخ.ومد يخوشم ن تونيشوخ

****** 

  سادهيوا يمنش زيم يبغل پرونده جلو هيبا  دميرو د ريدر شركت رو باز كردم ام. دمينخواب چهيتا حاال از اسهال و دل پ شبيد

 تا حاال نتونستم بخوابم  شبيبندازاتت كه د ياز مردونگ خدا

 .كردم و در رو بستم سالم

 . گردميتا ظهر بر م يسركش يبرم برا ماين يبجا ديمن با. ميكار دار يليامروز خ.سالم خانوم صداقت -

 .پرونده ها ثابت موند ينگاهم رو.گذاشت  زيم يها رو رو پرونده

  يبازم مرس.دارم  اجياحت يليبخدا شرمنده ،اما به كمك شما خ : ريام
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 يوا....اما باور نكرده بودم  شنيرام م زهايچ نيبودم مردا فقط با ا دهيشن.كار ساز بوده  يليخ شبيهمون د نكهيمثل ا نه

 ....ها  يخوردن افتاده بود زيبه چ شبيحاال خوبه د. ياز دست رفت گهيمستانه د

 . ايح يب

 . كنميخواهش م: گفتم  يجد يليخ

 .نشستم  زيهم پشت م بعد

 شد  دايمهندس وحدت سر و كله اش پ نيبودم كه باز ا ريبا پرونده ها در گ يساعت هي

 به سالم ،حالت چطوره -

 ممنون خوبم .سالم :سرد جواب دادم  يليخ

 چك كنم  ديرو بد...اون پرونده شركت  شهيم: كم دست به دست كرد و گفت  هي

 .تعجب بهش نگاه كردم اب

 .مطمئن بشم محاسبات درست بوده  خواميم. قهيچند دق يفقط برا:گفت

 .باره نزدن  نيدر ا يمهندس رادمنش حرف.كار رو بكنم  نيا تونمينم,متاسفم مهندس وحدت -

 .داشته باشم  ياجازه رو دارم كه به پرونده ها دسترس نيمن ا.نداره  يمورد-

 ....بودم چكار كنم  مردد

  ميياياز خجالت شما هم در م: زد و گفت  يلبخند زشت هي

 .متوجه منظورتون نشدم : گفتم يتند به

هم كمكتون  گهيد يدر مورد پرونده ها تونميبگم كه م خواستمينداشتم فقط م يمنظور:رو جمع و جور كرد و گفت خودش

 .كنم 

 .اول با مهندس رادمنش صحبت كنم  ديبا.بدم  تونميپرونده رو هم نم نيا.به كمك ندارم  ياجيمن احت-

  كنميخودم با مهندس صحبت م: داد و گفت  رونيب ينفس هي.هاش رفت تو هم  سگرمه

  دميگفت كه نفهم يزيچ هيلب  ريهم ز بعد
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 .. يكرگدن خال خال...بود به خودت برگرده  يچ هر

 .بود  يطبد جور قا وايش.امدن شركت  مايهمراه با ن وايش قهيدق ستياز ب بعد

 شده ؟ يچ گهيد:گفتم

تو هم كه . ميعقب افتاده برس يبه كارها نجايا مييايب زنهيزنگ م نطورياز صبح كله سحر داره هم ستيول كن كه ن ريام نيا-

  ييايكار بر نم هياز پس 

  كنهيشما كار م يباشه ،مستانه خانوم داره بجا  ادتي زميجان عز وايش: جواب داد  مايمن ن يبجا

 .بفرما  يعنيكردم  وايابرو اشاره به ش با

 ميديما هنوز به كارهامون نرس,عقده  گهيچند روز د. گرفتم ها  يخوبه حاال مرخص:نازك كرد و گفت يپشت چشم وايش

 .رو هم داره  زهايچ نيكار كردن ا ليفام يبرا گهيد نهيهم.

 ينطوريا دهيهر روز بهت تخم كفتر م ماين. يبلبل شد يليخ اهيتازگ وايش:گفتم  وايرو به ش.لبخند زد و رفت به اتاقش  هي ماين

 . يزبون باز كرد

 ديبعدش هم با.الزم داره  يچ نيرو چك كن بب نهايهمه ا.دسته پرونده جلوش گذاشتم و گفتم  هي.نزد  يبود حرف يقاط يليخ

 نيدق نش نهيحاال هم مثل آ.نوشته  ييزهايچ هيتوش  ريام نيبرگه رو بب نيا. يو قرار ها رو چك كن يبه همشون زنگ بزن

 .ها  دهيم كيشل دستور اديم نگيمن رو نگاه كن االن اون جبار س

  يكنيم تياذ يليخ هايتازگ. كنميكار هات رو م نيا يروز تالف هيمستانه من -

 .حاال به كارت برس  يكن يتا تو تالف نميشيباشه من منتظر م-

 ماين نيا.ناهار رفته بودن  يكه برا شديم يمساعتين هيهم  هيبق. مينهار نرفته بود ياهم گذشته بود و ما هنوز بر كياز  ساعت

 ....اهللا و علم  كردنيحاال چكار م.آشپزخونه بودن  يهم تو وايو ش

 يخواستم به هوا. گذاشتيشكم ما م نيا يبشنوم اما مگه صدا نهاياز ا ييصدا هي تونميم نميكرده بودم تا بب زيهام رو ت گوش

كه بلند شدم و به جاش رفتم  نهيا.روبرو بشم  يبا صحنه وحشتناك دميراستش ترس.شدم  مونيب خوردن برم اونجا كه پشآ

 . ييدستشو



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         مهرنوش كاربر انجمن      –تمناي وجودم 

w W w . 9 8 i A . C o m  257

كه داشت  وايكه چشمم افتاد به ش رونيامدم ب ييكردم از دستشو يرو داشتم با دستمال پاك م سميصورت خ كهيحال در

به . رونياز آشپز خونه اومد ب گهيد هيچند ثان هيهم  ماين.گل انداخته بود لپ هاش هم  نيهمچ. كرديرو درست م شيروسر

با همراه  ريزد و به طرفشون رفتم كه همون موقع در باز شد و ام بخندنبوده ل يكه مخواستن نشون بدن خبر شونيسادگ نيا

 .غذا و نوشابه وارد شد  سهيبا ك

 ....ير اومدات رو از سر م كم نكنه مرد كه با دست پ هيسا خدا

 ؟ ديغذا كه نخورد:  ريام

 . ميوقت نهار خوردن هم داشته باش يختيهمه كار كه سرمون ر نيبا ا يانتظار داشت: ماين

 ! ينال يچرا م گهيد يرو در كرد تيكه خستگ تو

 . يدو برابر بهم حقوق بد ديبه خاطر امروز با ريام:  وايش

 . ميكني،در مورد اون هم صحبت م رهيغذا ها رو از دست من بگ نيا اديب يكيحاال -

 .... يكتريمستانه جان تو نزد: رو به من گفت وايش

 من  ديبد: جلو و گفتم  رفتم

بهم وصل  يكه برق فشار قو يانگار.لحظه دستم با دستش برخورد كرد  هي يبرا گرفتميكه داشتم غذا رو از دستش م يوقت

 .كردم و استخونهام هم معلوم شد  يزيو هيلحظه  هي يبرا يفكر كنم حت.بكنن تمام وجودم رو لرزوند 

در رو كه بستم ناخودآگاه . ميبار غذا خورده بود هيكه قبال  يرو از دستش گرفتم و رفتم تو اتاق قبل كياون پالست عيسر

باز شد محكم هنوز پشت در بودم كه در .كه با دستش بر خورد كرده بود زدم  ييبوسه به همون جا هيدستم و باال آوردم و 

 . ديبود از سرم پر يخورد به كمرم كه هر چ

 كمرم خرد شد . وايچته ش-

 . يتو پشت در بود... ا  -

 .نگاهش كردم  فقط

 ؟ دهيخر يحاال چ: تو و گفت امد
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 .بوش همه جا رو برداشته كه كبابه ....هم از كار افتاده  تييايحس بو كنهيعقلت كار نم-

 . نيرو بچ زيتا من دستهام رو بشورم تو م. يگاز گرسن رميميآخ كه دارم م-

 . ستيرو كه رو ن-

 .كردم  كترينزد زيبعد هم مبلها رو به م.و نوشابه ها رو هم گذاشتم  دميچ زيم يغذا رو رو يظرفها

  يچه كار كرد نيبابا بب:به دست وارد شد و گفت وانيل وايش

  ينگو كه هالك شدم از خستگ يوا:گفتم  يم و با مسخره بازرو از دو طرف باز كردم و مشغول باد زدن خودم شد شالم

 . يشيوقت عوض نم چيتو ه: و گفت ديخند

بلند  وايش. دميجلو كش يزود شالم رو بستم و كم. شدنياومد كه در حالت صحبت وارد اتاق م مايو ن ريام يموقع صدا همون

مبل كنارش  يرو. نميكنار دستش كرد تا بش يخال يجااشاره به . كنمينگاهش م يبا حالت گنگ ديد يوقت.خنده  ريزد ز

 .جك افتادم  هي ادهيكارت  نيبا ا يدونيم:كرد و گفت كيسرش رو به گوشم نزد.نشستم 

 !كدوم كار ؟-

 . گهيجلو د يديامد شالت رو كش ريام ييكه تا صدا نيهم-

 خب -

 ندازهيو م ارهيزود شورتش رو در م نهيبيمرده رو م زنه تا.حموم زنونه  رهيم يمرده اشتباه هيروز  هي: آهسته تر گفت -

 ....گه اوا نامحرم  يسرش و م

 :بلند گفت.نگاهش كردم  يتفاوتيبودم با ب دهيجك رو با خودم نفهم نيمن كه ارتباط ا.خنده  ريزد ز بعد

 كج نبود  تيدوزار نقدريمستانه توكه ا...ه ه ه  اه

 .به جون تو نگرفتم : گفتم  وايه به اون اروم به شتوجه يب.پوزخند زد  هي ريكردم ام احساس

 . يپوشونياونوقت تو موهات رو ازش م دهيكل بدنت رو د ريام.كار تو هم مثل همون زنه اس :در گوشم گفت دوباره

دست از صحبت  مايو ن ريام.هوا رفت  غشيمحكم ازش گرفتم كه ج شگونين هياز گفته اش خجالت زده بودم  كهيحال در

 .برداشتن و با تعجب به ما نگاه كردن  دنيكش
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 !شد ؟ يچ:  ماين

 .گرفت  شگونميمستانه ن: گفت ديماليرون پاش رو م كهيدر حال وايش

 ؟ يچ يبرا -

 ديبابا شما مشغول باش يچيه: جواب داد .كردم  ميحرفه ا ينگاه از اون نگاهها هي

زدم و مشغول خوردن  تيلبخند از رضا هي. ديماليو مپاش ر ينطوريداشت هم قهيدردش گرفت تا چند دق يليكنم خ فكر

 .شدم 

  يشينم يشاك يو گفت كنميم يباشه تالف ادتيفقط :گفت

نكنه  يوقت اونجا تالف هيبود كه  وايحواسم به دست ش خوردميكه غذا م يحال نيدر ع.حرصش گرفت  شتريكه ب دميخند

 . ياون نوشابه رو هم به من بد شهيه جان ممستان: گفت وايدستم رو دراز كردم كه نوشابه بردارم ش.

  نييبفرما: برداشتم و گفتم  يكي

 . تيجان دستت درد نكنه انشاهللا شام عروس ريام:گفت  ريكه غذاش تموم شده بود رو به ام ماين

 نيآم ياله: هم بلند گفت ريام

 يزنيمشكوك م هايتازگاما  يكرديترش م شديم يقبال تا حرف.هست  ييخبرا هي نكهينه مثل ا: گفت ماين

 . ياريچرا حرف در م: و گفت  مايبا خنده زد رو شونه ن ريام

 شالت ؟ يرو هيمستانه اون چ: با حالت ترس گفت  وايه شعدف هي

 سوسك ...سوسك :زد  غيرو به طرف شالم بردم كه دستم و گرفت و ج دستم

 شديدوتام انجا بودن روم نم نيا. وفتهيحروم زاده ب بلكه اون سوسك دادميتكون م يو سرم رو ه دميجام مثل فشنگ پر از

 .بكشم  غيج

 به طرف صورتت  اديداره م: داد زد  وايش

طرف  هيانداختم و خودم رفتم  نيزم يشالم رو در آوردم و رو عيشدم سر اليخيتو اون لحظه محرم و نامحرم رو ب گهيد

 ديخنديم صدايافتادكه ب وايچشمم به ش.بشه  داريپدر و مادر پد يسوسكه ب نيبا وحشت به شالم چشم دوخته بودم كه ا. گهيد
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 . دنش وايو قرمز شده بود ،اون دوتا هم متوجه ش

 يهم تالف.. نيا....دستت انداختم ...بود ...سوسك كجا : گفت  دهيبر دهيخنده اش باالرفت و بر يصدا

 . يو از جات تكون نخورد يمن گفتم تو چه شجاع شد: و گفت  ديخند ماين

به طرف شالم . دميكشيخجالت م تيهم از اون وض ياز طرف. رونيب زديازش خون نم يزديرگم رو م يعني اليواو گهيكه د من

افتاد انتظار داشتم اون هم بخنده اما اخمهاش تو هم بود و به  رينگاهم به ام.اون رو بتكونم سرم كردم  نكهيرفتم و بدون ا

 .شده بود  رهيظرف غذاش خ

اگه  يخودت گفت. ريرو به خودت نگ افهيحاال اون ق....شرمنده مستانه جان : از خنده اش كاسته شده بود گفت يكم كه وايش

 . يشينم يكنم شاك يتالف

 .اصال كارت درست نبود :گفت ريجواب بدم كه ام خواستم

 !!!چش شده  نيمن مونده بودم ا.نگاه انداخت  هي مايخنده اش قطع شد و به ن وايش

 .ظرف غذاش رو برداشت و از اتاق خارج شد  ريام.انداخت  ريبه ام يهم نگاه ماين

 !كرد ؟ ينطوريچرا ا نيا: تو ذوقش خورده بود گفت  يليكه خ وايش

 بود  دهيهم از آقا سوسكه ترس نيفكر كنم ا:جواب داد  ماين

 .رفت  رونيهم با لبخند ظرفش رو برداشت و ب بعد

 انتظار رو ازت نداشتم  نيا: گفتم  وايرفت رو به ش يوقت

 .بود  يگفتم كه شوخ -

 .دو تا مرد نامحرم بر دارم  يبا عث شد من شالم رو جلو تيشوخ نيا-

 . نيبودن تا تورو بدون حجاب بب نيدوتا منتظر هم نيا يحاال فكر كرد.برو بابا -

 ...كارت  نينه اما با ا -

 ...دلت رو شكوندم :حرفم و گفت  ونيم اومد

 . يرو شكوند تميشخص يم رو نشكستنه دل-



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         مهرنوش كاربر انجمن      –تمناي وجودم 

w W w . 9 8 i A . C o m  261

 

  شمياومد پ مونيپش وايانداختم كه ش يسطل اشغال م يداشتم ظرف رو تو.هم ظرفم رو برداشتم و به آشپزخونه رفتم  بعد

 ...نبود  نيبخدا منظورم ا. ديببخش..... يگيتو راست م دميمستانه حاال كه فكرش رو كردم د-

 !؟ يكن هيگر يخوايم وونهيد: و گفتم  سادميبغض كرده رفتم جلوش وا دميد

 .مگه نه ...نظر حالله  هيبه قول خودت ... اليخ يب: آروم بغلش كردم و گفتم .بچه ها لبهاش رو جمع كرد  نيا مثل

 ؟ يديبخش: رو از رو شونه ام برداشت و لبخند زد  سرش

 .هام رو آروم باز و بسته كردم  چشم

 . يوفتيب يكه تو به فكر تالف گرفتميم شگونيتو رو ن ياونطور دينبا خودم هم بود من رياصال تقص:  گفتم

 .افتاد  ادشي تازه

 .شد  اهيفكر كنم جاش س يخر يليمستانه خ -

 .حله گهيناراحت نباش تا سه روز د-

 .من رو دست ننداز  نقدريا شهيحاال نوبت تو هم م: زد به بازم و گفت  آروم

منظور  ربايواقعا ام اي دمينفهم وايكار ش نيرو به خاطر ا ريكج بود كه منظور ام ميقعا دوزارمن وا وايمونده بودم به قول ش من

 .حرف رو زد  نيا

 ...مرد  گنيبه تو م.كه من عاشقت شدم  ستيخود ن يب....برم رتيغ قربون

اه ...بهم بگه  يدرست و حساب ادينم زنهيپس چرا لنگ م نطورهياگه ا....هم به من عالقه داشته باشه  ريام شهيم يعنيجون  خدا

كه من بفهمم  زنهيجور هم چراغ سبز نم هي.... ضهياصال رفتارهاش ضد و نق.شدم  يا دهيچيمن عاشق چه آدم پ نيه ه ه ،بب

 ...نكبتها .كدومشون رو ندم  چيه دنيمرد ببرن كه چشم د ياصال مورد شور هر چ.... هيدردش چ

 ياز عشق باز نجايا..به كارت برس  نيكجا بش: اشاره كردم و گفتم  ماياتاق ن رفتيكه داشت م واينشستم و به ش زيم پشت

 .فقط كار و بس  نجايا. ستين يخبر

 . يستيمن ن سيئحاال خوبه تو ر.مستانه  يرو دار يليخ:رو به كمرش زد و گفت  دستش
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 . يديخدا رو چه د.شدم  يروز هيهم  ديشا: گفتم

 ؟ يفتگ يچ:امد طرفم و گفت  يقرق مثل

 .گفتم به كارت برس . يزنيبابا چرا م يچيه-

 . گمينه ،همون جمله آخر رو م-

 .برو به عشقت برس  ميبابا اصال نخواست-

 مستانه من گوشم دراز شده -

 ...نه  يگيم يجنبه ا يب گميمستانه م....حاال من خودم هم موندم چرا اون حرف رو زدم ... هييديليچه ك گهيد نيا بابا

 . شهيم يخب حاال چند وقت.زده بودم  ييحدسها هيمن خودم : زد رو شونه ام و گفت  يكي وايش

 ها ؟ دياريخودتون ن يها اصال به رو بدجنس

 چند وقته ؟ يچ...خودت  يتو برا يگيم يچ-

  گهيد ريتو و ام يدلدادگ نيهم-

 .و ببر سر جاش بذارپرونده ها ر نيا ايب يكار در بر رياز ز نكهيا يحاال بجا. رهيخ يديخواب د-

 . ساديسرم وا يباال نهيابروش رو باال انداخت ودست به س هي

 ؟ يكنينگاهم م ينطوري؟چرا ا هيچ-

  تونميزبون اون كه م ريزبون تو نتونم بكشم از ز ريخب ،اگه از ز ليخ-

بلند  نيبشم كه در ح وايانع شنداشتم ،گوله بلند شدم كه م يانتظار نيمن كه اصال همچ.رفت  ريبا سرعت به سمت اتاق ام و

 .در رو باز كنه  وايباعث شد از سرعتم كم كنه و ش نياصابت كرد و ا زيشدنم پهلوم به م

 . دميمن خودم رو بهش رسوندم و مانتوش رو از پشت به طرف خودم كش اما

 .گفتم و در رو بستم  ديببخش هي.پر از سوال شد  ريام افهيق

 . ياريدر م يباز يچرا وحش:ت و گف ديخودش رو عقب كش وايش

 . ستين يكنيكه تو فكر م ياصال اون-
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  رونيامد ب يجد افهيبا ق رياتاق باز شد و ام در

 .رو كم داشتم  يكي نيهم

 چه خبره ؟ نجايا: چرخند و گفت  وايمن و ش نيرو ب نگاهش

 ...دور نموند  ريام نيب زيت يچشم ها زدم به پهلوش كه البته از يكيبزنه كه  يبرق زد و خواست حرف هيچشم هاش  وايش

 ....عقاب  يچشم ها.... ندازهيم يچ اديبرق چشم هاش من رو  دميفهم تازه

 ؟ ديكرديم يگرگم به هوا باز. ديافتاد هاتون يبچگ ادي وايش: من زل زد و گفت  يبه چشمها ريام

 .چپول  كهيمردت... درد

به چشمهام  نطوريهم اوردياون هم كم ن شييخدا.شدم  رهيده بهش خگشاد ش يرو از حرص جمع كردم و با چشمها لبهام

 .شد  رهيخ

 . ميكن يما چه عاشقانه به هم نگاه م كرديهم كه فكر م وايش نيا

بخاطر سوزش چشم هام كم  نكهينه ا.اما اون برد .اون ببره  زاشتميعمرا م.اما رو كه رو نبود . سوختيچشمهام داشت م گهيد

 . اوردميگاه كردن به چشمهاش رو نطاقت ن.آوردم نه 

 ....حاال كو مگس .پروندن مگس دستم رو تو هوا تكون دادم  يهوا به

 ؟ يبد حيتوض يخوا ينم: گفت  وايپوزخند زد و رو به ش هي

 شما ؟ ايبدم  حيتوض ديمن با: گفت  يبا بدجنس وايش

 ميباشه،بر وايش: گفتم  وايرو به ش ديلرزيكه م ييافقط از ترس رسوا شدن با صد... كرديم يداشت خرابكار وايش نيا يوا

 . گميخودم م

 ؟ هيموضوع چ:كرد و گفت  زيچشمهاش رو ر ريام

 ؟ ميكلك ها داشت:  وايش

 .اون دهن گشادت رو ببند  وايش يوا

 .جور حرف بزن تا من هم بفهمم  هي:  ريام
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 بسه  يمسخره باز وايش: گفتم  وايبا تشر به ش.جوش آوردم  گهيد

 .تم سنش زيرفتم پشت م تيبا عصبان.حرف بزنم  ريام يجلو ينطورينداشت ا انتظار

 . ريام يچيه: گفت  ريرو به ام.پسه  يليهوا خ ديفهم وايش

 . ديكرد يدنبال هم م يچيبخاطر ه-

 . كرديزبل خان ول نم نيا گهيحاال د يوا

 ذره هم تكون نخورد  هيهلش داد كه  يبه شوخ وايش

 .... گهيبرو به كارت برس د ريام...ا ا ا -

 .مكث كرد و رفت تو اتاقش  يكم هي

 ....مستانه :  زميامد كنار م وايش

 اصال حوصله ندارم ،خب  وايش-

 .شد و پرونده ها رو برداشت تا سر جاش بزاره  اليخ ياالنه كه كتك بخوره ب ديد

 كيكه نزد گشتميآب خوردن رفته بودم بر م يه كه براداشتم از آشپزخون. ميبا هم نزد يحرف چيكه همه بر گشتن ه يوقت تا

رفت تو  يوقت. اوردميخودم ن يداد كه به رو لميرو تحو شيعوض ياز اون خنده ها يكي.بود با مهندس وحدت برخورد كنم 

 . خورهيمهندس وحدت بهم م نيحالم از ا: گفتم  واياتاقش رو به ش

 شد كردم ذوق مرگ  يباهاش آشت ديفهم يوقت چارهيب

 چرا ؟-

 . يتا حاال حس نكرد.هيجور هينگاهش -

 نه -

به  يشوهر زپرت هيبه تخته خورده و  يدر. ستيكردم خب معلومه كه تو حواست به دو ر و برت ن يچه سوال مسخره ا-

 .كه  شهيتورت خورده ،باورت نم

 ...زبونت  نيمستانه ا-
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  سوزونهيآدم رو م يتا اونجا دونميآره م-

 . تيترب يب-

  ميمخلص-

 .رو بر دارم كه زود تر از من برداشت  ادداشتيرو دراز كردم كه دفتر چه  دستم

 بده من -

 .. ريسراغ ام رميوگرنه دوباره م يگيرو م هيقض ينيراست و حس.رفته ها ادمي يفكر نكن همه چ-

 . يبدون يخوايرو م يچ-

 ؟ هيچ ريتو ام نيكه ب نيا-

 .اريحرف در ن نقدريا... ستين يزيچ غمبريبه پ ريواال به پ-

 . هيچ نيپس ا. ستين يزيكه چ-

 . دفترم رو باز كرد و نشونم داد يال

 .نوشتم  يرو من ك نيا...ا ا ا -

  I LOVE YOU ..A... نوشته بودم ) جواد(جوتا  نيا مثل

 . نميبده بب-

 نه بابا : عقب  ديكش

 .ننوشته باشم  گهيد يتو صفحه ها نميبده بب.رو نوشتم  نيا يمن ك وايش يوا-

كه  يچشم و ابرو هم بكش هي يخواستي،م هيچ نيا. يبچه ا يلياما مستانه خ.بود  يكي نيفقط هم....نبود ....خودم چك كردم -

 . اديداره ازش اشك م

 دهيند ريحاال خوبه خود ام.رو نوشتم  نيا يمن اصال حواسم نبوده ك-

 رو دادم رفت  ي،سوت داديداد و ب يا

 ؟ ياز ك: گفت  يرو محكم زد بهم و با خوشحالدستش  وايش
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 شو  اليخ يجان من ب, وايش-

 .پاشم برم از خودش بپرسم  ارميحرف در ب تونمينه ،از تو نم-

 . گميخودم م. نيخب بش يليخ.گرفتم و گفتم  عيدستش رو سر.شد  بلند

 :من من كردم و گفتم  يكم.نشست فاتحانه

 ....من .فراتر از عالقه  كمي يعني.عالقمند شدم  يزبه پسر خاله كاله قرم...من ... من

 . يعاشق شد: گفت  بلند

 چه خبرته ...سيه-

  يقول خودت پسر خاله اخمو و بد اخالق من شده باور كنم تو عاشق ب...مستانه باور كنم  يوا-

 .كردم  دييسر حرفش رو تا با

  شهيباورم نم-

 ...ا ا ا -

 . نيباهم هست كه يخب باشه ،حاال چند وقت-

 . ستياصال اون تو خط من ن.خودت  يتو برا يگيم يچ -

 ... يعني ؟يچ-

 .روحش هم خبر نداره  ياون حت.رو بهش دارم  ياحساس لعنت نيمن فقط ا يعنيآره،-

 باور كنم  يعني-

 .چپ بهش نگاه كردم  هي

 .م رو گرفت سر ناهار چه حال يديد.  دهينشون نم نطوريكه به نظرم رفتارش ا نهيمنظورم ا-

 ...دلم قلقلك اومد  ته

 ؟ ياحساس رو دار نيا ياز ك: داد و گفت  هيتك شيبه صندل وايش

 .هام رو باال انداختم  شونه
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 ؟ يچ يعني-

 . دونمينم يعني-

 .عالقمند شدم  مايبه ن ياز ك دونستميم قايمن دق. شهيمگه م-

به . يهمه جا جار بزن يريبلندگو دستت بگ ينر... يزيچ هيحاال ....كه هول برت داشت  يبود ديبد ديخب تو از بس ند-

اونوقت .يچپول بگ ريام نيمخصوصا اگه به او باز  مايمخصوصا اگه به ن.و تو  دونميمن م دهيفهم يجون خودم اگه بفهمم كس

 ...وتو  دونميمن م

  يواسه اون باش التيتو خ ينطوريهم يخوايم.... يچ يعني-

 .مهربون تره  الميتو خ-

 . رونيزبونش بكشم ب ريمن از ز يخواياصال م....مستانه دست بردار -

 !  كردميتاحاال داشتم تو مغز خر فرو م-

 .دم دستم  ادياون وقت مزه دهنش م. دميم شنهاديازدواج به اون پ يمثال تو رو برا.اون نفهمه  پرسميم يجور هيبابا من -

 .... كردياالن هم داشت مشكوك نگاهمون م نيهم. زهيت يلياون خ.ها  يكار رو نكن نيوقت ا هي-

  فهمهينم-

 .نبره ،باشه  ييهم بو ماين يحت.من و تو بمونه باشه  نيموضوع فقط ب نيا يبهم قول بد ديبا. يبهم بد يقول هي خواميم وايش-

 .....آخه -

 مايتو و ن نيكه ب يعشق پاك نيمبه ه دميقسمت م.....حرف تو دهنت بمونه ،اما بهم قول بده  هيسخت  يليكه خ دونميم-

 .هست 

 . ييبلند شدم و رفتم دستشو عيسر.بغض كردم  يك دمياصال نفهم. ديدفه بغضم ترك هيچرا  دونمينم

بفهمه  ياگه كس ينطوريا. رونيب ييايبهتره ب.مستانه جان :آروم به در زد و گفت  واياون تو بودم كه ش قهيچند دق دونمينم

 .ها  كنهيشك م

گونه هام پاك كردم و از  يواسه خودش اومده بود از رو ينطوريچرا هم دونميهام رو كه نم اشك. گهياست مر دميد
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 . رونيامدم ب ييدستشو

**** 

احساسش رو  يعالقمند شده بودم كه حت يمن به كس.كه شب با دوتا قرص مسكن هم خب نشد  كرديسرم درد م انقدر

چرا و چطور  دونميكه نم يكس. كردمينم دايتو چشمهاش پ يزيكه جز غرور چبود  ياون مرد. دونستمينسبت به خودم نم

گرفته  يدارش احساسم رو به باز هيكنا يو حرف ها زيمتمسخر آ يچرا عاشقش شدم او كه با لبخند ها ايعاشقش شدم و 

چرا كه او .م پنهانش كنم در صدف قلب ميلحظه زندگ نيبكر بود و حاضر بودم تا آخر,احساس پاك و مقدس بود  نياما ا. بود

 ...عاشقانه  كيانتروم يفضا نياز ا رونيب اياه ه ه ه ه ،مستانه ب...... كرديذره ذره وجودم او را تمنا م.سلطان قلبم بود 

 .....آدم مغرور و گند دماغه  يپدر جد هر چ گور

********** 

از اون روز به بعد كه تمام فنجانها .ت بكشم خوردن دس ييتلفن از چا يپاسخ گو يممتد تلفن مجبورم كرد برا يصدا

 .بودم  دهياما باز امروز مهربون شده بودم چند دست فنجون خوشگل خر.نخورده بودم  ييچا هيشكسته بود 

  نييشركت افق بفرما-

  ميمهندس كار داشت يسالم خانوم با آقا-

 .رو گذاشتم  يكردم و گوشوصل  ريبه اتاق ام.هيخارج ياز همون كارگر ها دميطرز صحبتش فهم از

 خوبه  نقدريزبانم ا دونستمينم.... در ارتباطه هايخارج نيهستش كه همش به ا يشركت بنام معلومه

اگه  يعني. گشتياز شنبه سر كار بر م خواستيجشن عقدش بود و اگر خدا م گهي،فردا د كردميكار م وايش يهم به جا امروز

 . كرديم ميمدركم رو تقد يم دو دستگرفت يچه سمت نجايمن ا ديفهمياستاد م

دوست نداشتم قربون صدقه .خود بشم  يو از خود ب فتهيخواستم دوباره نگاهم بهش ب ينم. رونيباز شد و امد ب رياتاق ام در

 راهيببا فحش و بد و ...دوست نداشتم قربون صدقه قد و باالش برم ... يآخ باز هم از اون اشتباهات لوپ. ...برم  نشييباال و پا

 . ومدميبهتر كنار م

 .رميگيبعدا خودم باهاشون تماس م. ديكن ادداشتيداشت فقط  يكار ياگه كس.برم ديخانوم صداقت من با:  ريام
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 كه داشت مجبورم كرد سرم رو بلند كنم  يو آشفته ا شانيپر حالت

 .مهندس  ياومده آقا شيپ يمشكل-

 از كارگرها از داربست افتاده  يكي-

 .افتادم  مايپدر ن ادي

 حالش خوبه -

 .باشه  ومدهين شيپ يكه مشكل اساس دوارميام-

 .دعا كن: هنوز در رو كامال باز نكرده بود كه برگشت و گفت .رو برداشت و به طرف در رفت  فشيك

 . بستيفعل جمع م شهيهم زديباهام حرف م يميصم نقدريبود ا يبار نياول نيا. افتادم اون وسط  يكه داشتم پس م من

 .... زميريهم آب پشت سرت م كنميهم دعا م چشم

 . كنميباشه من دعا م.نشده  يانشاءاهللا كه طور: دهنده زدم و گفتم  ديلبخند ام هي

 .لبخند از آرامش زد و در رو بست  هي

 .وا رفتم  گهيكه د من

معلوم .تمومه  ياصال المصب همه چ.... خندهيم يوقت شهيم گريچه ج يوا....كن  تيبه ما عنا شتريلبخند ها ب نيخدا از ا يا

 ...درست شده  نيچه كردن كه ا نيننه ،باباش سر ا نيا ستين

 ...مستانه .تشر به خودم گفتم  با

  گهيبودم د ريدرگ خود

 ..... زنهيدلم شور م نقدريچرا ا دونمينم-

و مهندس وحدت رفته بودن  ييهندس رضاهمه به جز م.نبود  يخبر ريساعت نگاه كردم ساعت پنج و ربع بود و هنوز از ام به

 . اميم ريد يبه مامان زنگ زده بودم و گفته بودم كم.

 ريدادم بمونم بلكه از ام حيهم داشت اما ترج يهر چند نگهبان.شركت رو به امان خدا بسپرم و برم  تونستمينداشتم و نم ديكل

 .كنه  دايحالت استرس من هم كاهش پ نيبشه و ا يهم خبر
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 .رو كم داشتم  نيفقط هم تيموقع نيا يتو. رونيحدت از اتاقش امد بو مهندس

  ديينجايشما هنوز ا-

 . رميكارم تموم شده دارم م-

  ميدر خدمت باش-

 ..... ينا حساب كهيمرت.عمه ات باش  خدمت

  ديخسته نباش: ما گفت  يرو به هر دو رونياز اتاقش اومد ب ييرو شكر مهندس رضا خدا

 . رنطويشما هم هم-

 .ندارن  فيتشر.كه گفتم  ريطرف در اتاق ام رفتيم داشت

 رفتن -

 گردنينه ،خودشون گفتن بر م:گفتم  نكهيمهندس وحدت مشكوك نگاهم كرد ا دميد

 ؟ ينگفتن ك: وحدت  مهندس

 .هستن  نگياالن زنگ زدن گفتن پارك نيچرا هم-

 .م بشه شرش از سرم ك خواستميفقط م. ديبهتر به ذهنم نرس نياز ا دروغ

 .برم دنبال دخترم  ديبا.من با اجازتون برم :به ساعت نگاه كرد و گفت  ييرضا مهندس

 ؟ ينتر بخواد بمونه چع نينه حاال اگه ا يوا

 . كرد و رفت  يخوشبختانه اون هم خداحافظ اما

 . شدمياز دلشوره داشتم خفه م ختيبه هم ر شتريرفتن اعصابم ب يوقت

چال  نيقسمت كف زم هيرفته بودم كه فكر كنم اون  نيياز بس باال و پا.شتم كه بهش زنگ بزنم رو هم ندا لشيموبا شماره

زنگ  وايگرفتم به ش ميتصم.برم  ايبمونم .مونده بودم چكار كنم .ربع به شش بود  كيبه ساعت نگاه كردم ساعت .شده بود 

 . نبود  يخونشون هم كس.روز روزش هم در دسترس نبود چه برسه به حاال  وايش نياما ا.بزنم 

اما .بلند شدم  ميصندل ياز رو. ديشده بودم كه دسته در آروم چرخ رهيضرب گرفته بودم وبه ساعت خ زيم يبه رو بادستم
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 در باز نشد  دميد يوقت

 ؟ دييمهندس شما:گفتم  ديباترد

 ياما هر چ.رو گرفتم  يشماره نگهبان عيسر. دمينشن يياما باز صدا.دوباره صدا كردم . دميكم ترس هيراستش . دمينشن يجواب

 . داديجواب نم يكس زديبوق م

 .بر دار يلعنت-

دسته در ثابت  يفقط چشمهام رو. داديو بهم استرس م كرديگوشم صدا م يبوق تلفن تو يصدا.  كرديكار نم گهيد فكرم

 .شده بود 

 .نگهبان  ينفس نفس و بعد صدا ياول صدا.تلفن پاسخ داده شد  كدفهي

 و ال-

 .پشت دره يباال فكر كنم كس نيايتو رو خدا ب...طبقه پنجم . زنميمن ازشركت افق زنگ م:گفتم  دستپاچه

  ديمگه شما هنوز نرفت-

 .ديفقط تو رو خدا زود باش.كه نرفتم  دينييم: زدم  داد

 از همكاراتون باشه  يكي ديشا-

 كنم  يخال نيفحش بلدم سر ا يهر چ خواستيكه دلم م ييوا

 نه ؟ اي نيايم-

 .خب ،امدم  يليخ-

 بتيدر باز شد و ه يوقت.كردم  دايپ ينگهبان امد چه حال نيتا ا دونهيخدا م.رو گذاشتم  يكه چشمم به در بود گوش همونطور

 . دميانگار فرشته نجاتم رو د دميگنده نگهبان رو د

بود ،آدم رو  يجور هياش  افهيقآخه . وفتهيچشمم بهش ن كردميم يسع رفتميم اي ومدميم يوقت شهيهم.دار بود  خنده

اه ،هر وقت .كلفت بود  يليهم خ لهاشيبيس. هايوز وزاز اون .بود  يموهاش هم فر فر.بود  كليدرشت ه يليخ. ترسنديم

 .بود  لشيسب دنيمشغول جو دمشيديم
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 .بود  يتينجات ما هم در پ فرشته

 و به طرفش رفتم  بودم تكون خوردم سادهيحركت وا يكه همونطور ب زيپشت م از

 نبود  يكه كس نجايا-

 .ربع پشت خط بودم  كيفقط . ديشما كجا بود-

 . ديكنيموقع تو شركت چكار م نيحاال شما ا.... ييرفته بودم دستشو: من و من گفت  ينگفت اما با كم يزيچ اولش

 . ادمتسيحتما مجبور بودم كه وا-

 . ديشد ياالتيخ ديشا.نبود  يكس.به هر صورت من اطراف رو هم چك كردم -

 من مطمئنم .نشدم  ياالتينه خ-

 .مونده  يليكارتون خ....نبود  يبه هر صورت كس-

 . رميم اديمهندس راد منش ب-

 ديتونيشما هم نم.ساختمون رو قفل كنم و برم يدر اصل ديبعد از اون با. گهيساعت د هياما فقط تا . نمييباشه پس من پا-

 . ديبمون

 . رميم گهيعت دسا ميباشه تا ن-

 . تماس گرفتم اما باز هم در دسترس نبود  وايرفت باز با ش يوقت

 .رو داره رينگهبانه شماره ام نيافتاد حتما ا ادمي

 . رميفرشته غوله شماره اش رو بگ نينشد از هم يخبر رياز ام گهيربع د كيگرفتم اگه تا  ميتصم

گرم بشه همونجا باال  ييكه چا يتا موقع.نباشم  كاريب گهيربع د هي نيو ارو روشن كردم تا ت ييچا ريآشپز خونه رفتم و ز به

 . ادمتسيسرش وا

جوجه اردك  نيا رهيهمش هم تقص... زنميم جيروزها گ نياصال ا...هم ،چون در باز نشد  ديشا....شده بودم  ياالتيمن خ يعني

 .زشته 

 كلميبه ه زدميداشتم به تمام معنا گل م يعني.دم كه باز شد در رو شن يصدا. ختمير ييخودم چا يفنجون برداشتم و برا هي
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 ...فرشته  گنيرو م نيا. دمينفس راحت كش هي.بود  لشيكه مشغول صحبت با موبا دميرو شن ريام يصدا ياما وقت.

 .راست رفت تو اتاقش  هيمتوجه حضور من نشده چون  ريشدم ام متوجه

در اتاقش باز بود و هنوز مشغول صحبت با .و به استقبال عشقم رفتم  ختميگ رخوشرن ييچا هيخانم خو ب خونه دار  هي مثل

 .خسته است  يلياز صداش معلوم بود خ.بود  لشيموبا

 نيبه جون تو هم....,خدا رحم كرد ...پاش و سرش شكسته بود  هيفقط ,نه , در خونتون ارميرو م نيفردا صبح ماش...نه :  ريام

 .باشه ، فعال...برماالن امدم در ها رو ببندم 

 .داده بود و چشمهاش رو بسته بود  هيتك شيسرش رو به صندل. سادميدر وا يجلو.كه قطع شد رفتم به طرف اتاقش  صداش

 .استاد رقص شده بود واسه خودش  گهيد. زديآهنگ تكنو م يقلب ما ب نيچرا ا دونمينم من

داشتم به چهره جذاب و مردانه اش  يشتريتا من زمان ب دشيكاش زمان متوقف م يا.چقدر دلم براش تنگ شده بود  اما

 .بشم  رهيخ

هنوز غرق تماشاش بودم . زدينم شيحداقل برق چشمهاش آدم رو آت.چشمهاش بسته بود قابل تحمل تر بود  يوقت نيا اصال

 .بلند كرد  يگاه صندل هيدفه چشم هاش رو باز كرد و سرش رو از تك هيكه 

 .گفتم سالم دستپاچه شدم و بلند  من

 . رميگيلرزونك م ششيبرم پ يوقت دونستميم.رو دستم آخه از قصد پرش نكرده بودم  ختينر ييچا گهيد ندفهيا

 !؟ ديينجايشما هنوز ا: گفت  ناباورانه

 .منتظر شما بودم -

 !منتظر من :گفت  طنتيرفت باال و با ش ابروهاش

 .جنبه يب... شديم داشت تلف يحاال خوبه از خستگ. اوردميخودم ن يرو به

 .رو ول كنم برم نجايا ينجوريكه هم ديانتظار نداشت.شركت رو قفل كنه  نيدر ا اديب يكيمنتظر بودم تا :  گفتم

راستش تو . ديشركت بمون يموقع تو نيتا ا ديمن واقعا متاسفم كه شما مجبور شد: بلند شد و گفت  شيصندل يرو از

شما منتظر  كردميراستش اصال فكرش رو هم نم يعني.واسم نبود به شما اطالع بدم سرم شلوغ بود كه ح نقدريا مارستانيب
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 ؟ دياما شما چرا با من تماس نگرفت... ديبمون

 .خاموش بود  شيهم كه تماس گرفتم گوش واي؟به ش ديمگه شما شماره به من داده بود:گفتم  يدلخور با

 ....باشه حتما شماره ام رو شخصا به شما بدم  ادميا شرمنده ام من واقع:گفت ومديشد همونطور كه به طرفم م طونيش باز

 ؟ ديختيمن ر يبرا:دستم اشاره كرد و گفت  يفنجان تو به

 .دور  زمشيبر رميسرد شده م گهيبودم كه حاال د ختهيخودم ر يبرا:هام رو تو هم كردم و گفتم  اخم

 ... ينخورده هم پسر خاله شد ييچا تو

 .و مشغول شستن شدم  ييتو ظرفشو ختميرو ر ييآشپزخونه رفتم چا به

مهربون  ينطوريدوست نداشتم ا شهيمگه هم...بودم  ختهياون نر يرو برا ييمگه من اون چا...بودما  ريهم با خودم در گ من

 ...مهربون بشه  ميفقط من و اون تنها بود ياون هم وقت نجاياما نه دوست نداشتم ا!...بشه 

 .شده بودم احساس كردم اومد تو  رهيكه هنوز باز بود خ آب ريكه به ش نطوريهم

 ؟ يگل كنه چ شيمردونگ هوياگه ...موندم  نجايكردم ا يخدا جون عجب غلط يوا

دستم .نگاه به من كرد  هي مرخين حالتبا همون . كرديگاز رو روشن م ريداشت ز. دميآب رو بستم و به پشت چرخ ريش زود

 .سرعت از بغلش رد شدم رو با مانتوم خشك كردم و به 

 !؟ ديريم ديدار: ريام

 نرم ؟: و گفتم  ديحرفش بودم از دهنم پر نيكه انگار منتظر هم يدونم چرا با حالت ينم

 !!!رو گفتم ؟ نيچرا ا.خدا مرگم بده  يوا

 شدم  رهيخ ريگشاد شده انگشتم و گاز گرفتم و به چهره ام يچهره مشوشم و چشمها با

 ...هم بله نيا گفتيبه خودش م حتما

 با اجازتون خدا حافظ : بزنه گفتم  يحرف نكهياز ا قبل

 . ديصبر كن:  دميبا تمام سرعت به طرف در رفتم كه صداش رو شن.رو برداشتم  فميرفتم و ك زيسرعت به طرف م به

 ....مستانه  يوا يا



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         مهرنوش كاربر انجمن      –تمناي وجودم 

w W w . 9 8 i A . C o m  275

 .د بو سادهيدر چهار چوب در آشپزخونه وا.به عقب برگشتم  نهيو با طمأن سادميوا

 .شركت  نيايب ستين اجيفردا احت-

 .جشن  نيايفردا ب ستيمگه قرار ن:گفت  دينگاه متعجبم رو د يوقت

مطمئنا شما هم مثل . ديبه كارتون برس ديتونيشركت نم نيايخب فردا اگر ب:لبخند زد و گفت.كردم  دييسر حرفش رو تا با

 ؟ ستين نطوريا....ديديجشنها به خودتون تخصص م نيآماده شدن به ا يبرا ياديوقت ز گهيد ياز خانومها  يليخ

 .پوزخند مسخره اش توجه نكردم و دوباره به طرف در برگشتم  به

 ؟ ديصبر كن: گفت  دوباره

 . ستيول كن ن يوا يا

 . دييبفرما: با حرص گفتم .باز هم اون لبخند مسخره اش گوشه لبش بود .به طرفش  برگشتم

 . لتونيبامو:اشاره كرد  زيدست به م با

 . يستيمرد ن ينه بابا تو هم ثابت كرد...حواسم نبود برش دارم  كنهيبس كه آدم رو هول م از

 رسوندم و دوباره رفتم طرف در  ميبلند خودم رو به گوش يقدمها با

 رسونمتونيمن م ديعجله دار يلياگه خ-

 .نه عجله ندارم ممنونم : گفتم  دستپاچه

 نييبار باال و پا نيدر رو چند رهيدستگ.اما در باز نشد .هول دادم  نييرو گرفتم به طرف پا در رهيطرف در رفتم و دستگ به

 . شديدر باز نم كردميتالش م يهر چ. دادميبردم و به شدت در رو تكون م

 كه پشت سرم متوقف شد  دميرو شن ريام يپا يصدا.به جونم افتاد  ياون ترس لعنت دوباره

 . ستيالزم به ثابت كردن ن يمرد دميجون خودم فهم به

 ... شهيباز نم: با حالت عاجزانه گفتم .و درمونده سرم رو به طرفش كه پشت سرم بود چرخوندم  دمياز تالشم كش دست

 به طرفم خم شد ،)  يموند نجايا يغلط كرد يترسيتو اگه م( نكهيبود مثل ا يزينگاهش چ تو

وگرنه  ديينجايشما ا دونستميمن نم.در قفل بود  نكهيبخاطر ا: رد و گفت دستش رو به طرف در ب. دميتنه ام رو عقب كش مين
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 .در رو چرخند  يرو ديو كل. كردميدر رو قفل نم

 ... فتاديدر ن يرو ديچرا خودم چشمم به كل دونمينم

 ...يبخوردت كه در رو قفل كرده بود يكس يدي،ترس وانهيد

 .رفتم  رونيداختم و از در بان نيياز كارم شرمنده بودم سرم رو پا كهيحال در

رو  شيدستها.هم آماده كرده بودم كه بهش بدم  يفحش ناحساب هيبا خشم به طرفش برگشتم .شد  دهيكش فميبند ك كدفهي

 .كرده بود اشاره كرد  ريبه اون گ فميدر كه بند ك رهيباال گرفت و به دستگ

 نييكه از پا يپله نشستم و در حال نيآخر يرو.پله ها رفتم  رو آزاد كردم و به حالت دو به طرف فميبند ك يمكث چيه بدون

 ....رو به خودم دادم  يامدن پنج طبقه به نفس نفس افتاده بودم اون فحش ناحساب

 لمياومد در اتاقم رو باز كرد و سر وسا شتريصد بار ب يهست نيا ياما چه خواب. دميبودم تا خود ظهر خواب ليكه تعط امروز

ازم قول گرفته بود كه حتما  وايش. خطبه عقد رو بخونن  4قرار بود ساعت .خوابم رو زدم و رفتم حمام  هيبق ديمن هم ق.رفت 

 . حضور داشته باشم 

در . كردمينم شونيدستكار اديالبته ز.رو مرتب كردم  رشيرو برداشتم و ز نيموچ.بپوشم كه مناسب باشه  يبودم چ مونده

 . حد دخترونه 

 . بودم بپوشم  دهيپوش نيريش يرو كه عروس يگرفتم همون لباس ميباالخره تصم.كردمهم  حيمل شيآرا هي

 .  يتاپ و شلوار مشك هيبود با  يكتش حالت براق صدف.بود  كيش يليكت و شلوار خ هي

 . خورش حرف نداشت  تن

 .  نييفرستادم و رفتم پاخودم  يبوس برا هي.درستش كردم  يسرم كردم و به حالت فانتز ومديرو كه به لباسم م ميروسر

متوجه  دميرس يوقت. كردنيگذشته بود از مامان اجازه گرفتم و رفتم طبقه باال همونجا كه عقد م 4ساعت از  ميديرس يوقت

 .برازنده شده بود  يليهم خ ماين.ناز شده بود  يليخ بايز شيتو اون لباس و آرا وايش.شدنه  يشدم خطبه عقد در حال جار

 دايبد ديند نيمثل ا.ذاشتنيرد بشم اما مگه م عتيجم يكردم از ال يمن هم سع. گرفته بود  تيره عقد رو جمعتا دور سف دور

 .  وايگشاد زل زده بودن به دهن ش يبا لبخند ها
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 . وايخودش رو گرفته بود نپره بغل ش يفكر كنم به زور جلو.چه ذوق كرده بود  ماين... يآخ.خا نم بله رو گفت  وايش بالخره

 يچند بار هي.  زدميبچه ها دست م نيمن هم كه از ذوقم مثل ا.خودش رو اعالم كرد زلزله شد  تيهم كه رضا ماين نيا گهيد

 ..... بغل دستم بهم چپ نگاه كرد كه بابا چه خبره  رزنيپ

 دست كرد تو گوشش وفكر كنم سمعكش رو خاموش كرد  ارميخودم هم نم يروه نه من اصال ب ديآخرم د در

زن كه تاقچه  هي. دمشيند دميسرك كش يهر چ.رو كرد  ريام يدلم هوا هوي، ذاشتنيعسل دهن هم م مايو ن وايكه ش يقعمو

بنابر .هم نداشتن تكون بخورن اليخ.نبود برم يطرف و اون طرف هم راه نيا. خورديبود تكون نم سادهيمن وا يبود هم جلو

 .  نميبلند تر كنم بلكه بهتر بب روكردم قدم  يو سع ستادميپنجه پاهام ا يرو نيا

 فهيضع نيلب به ا ريداشتم ز.كنارشون نبود  رياما ام. دميرو د يو عل انيشا نطوريو بهمن و هم ليراح نديحال كله كش در

 : آهسته گفت  ييآشنا يكه صدا) دخترش  تيترب نيننمون گل كاشته بود با ا يعني( گفتميم راهيجلوم بد و ب يها

 .  ستيرد نظر شما ،كنار دستتون نشخص مو اناياح

 . برگردوندم  كرديبود و با لبخند به روبرو نگاه م سادهيكه كنار من وا ريرو به طرف ام سرم

باال تا زده بود  يرو هم كم نشيآست.شل روش بسته بود  يبود كه كراواتش رو كم دهيپوش ينوك مداد يطوس راهنيپ هي

دست رو صورتش  خواستيناخودآگاه آدم دلش م.كرده بود  غينم هشت تكه چه عرض ك غيسه ت يصورتش هم حساب.

 . برگشت به طرفم  هويصورتش بودم كه  ليو تحل هيهنوز در حال تجز.بكشه 

 .  كردينگاه م ييهويزد،يلبخند م ييهوي، شديظاهر م ييهوي.بود  ييهويهمه كارهاش  نيا اصال

چشمهاش  يانگار.بزنم  تونستميمژه هم نم يحت. تونستمياما نم رميصورتم رو برگردونم و نگاهم رو ازش بگ خواستميم

 . آهنربا داشت 

 . سالم : پررنگ تر شد و گفت لبخندش

فقط از حركت لبهام متوجه  ديشا. آهسته جواب سالمش رو دادم .كه بود نگاهم رو ازش گرفتم  يخودم امدم و هر طور به

بمونم كه گفت  ايمونده بودم برم . خواستيمن به گوش اون فركانس باال م يصدا دنيچون تو اون سر و صدا رس.پاسخم شد 

 ؟  ديجواب سوالم رو نداد: 
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 . جواب سوال شما كامال مشخصه : گفتم  يجد.كردم به خودم مسلط باشم  يسع

 . پس حدسم درست بود -

 . مهندس  يگشتم،آقايشما نممن دنبال :گفتم.دوباره شدم همون مستانه اخمو .لبخند زد . و نگاهش كردم  برگشتم

 لبخندش پررنگ تر شد  دوباره

 ....  ستيشخص مورد نظر شما كنارتون ن اناياح دميمن فقط پرس. ديكنياشتباه م!  ديگشتيمن گفتم دنبال من م-

 . بود اشاره كرد  ستادهيكه بغل دست من ا رزنيبعد به همون پ و

 ..ن گوشهام رو درست كنم صبر ك:گفت  ريحال كرد رو به ام يهم حساب رزنيپ

 . يگفت يچ:دست به سمعكش برد و گفت  بعد

 . مادرجون ،سالم عرض كردم  يچيه: بلند گفت  ريام

 . هم دوباره به من لبخند زد و رفت  بعد

 . اش كنم  خفهو  چميبا تمام وجودم سرش داد بكشم و اون كرواتش رو دور دستم بپ خواستمياون موقع م يعني

 ...  يانداخت يصورت رو بند م يرفتيدفعه م هيبا اون صورتش خب ... كشهيهم نم خجالت

 يتو رو چه به مهندس. يشديبساز بفروش م ديجون به جونت كنن تو با...اه اه اه ...رو باال داده  نشيآست نياومده سر زم انگار

.... 

نم و نشون بدم هنوز به دنبال شخص ك يكردم نقش باز يسع نيهم يبرا.حواسش به من هست  يگوشه ا هياز  دونستميم

 . مورد نظرم هستم 

 ياجيمن قرار داشت و اصال احت يهر چند كه اون درست روبرو.بلند كردم  ليراح يرد گم كردن دستم رو برا يبرا باالخره

 .كردن اون نداشتم  دايپ يبرا دنيبه سرك كش

 .در بردم  بغچه ها رد شدم و جون سالم به, تاقچه نياز ا يجور هي بالخره

 يبرا مايو ن وايطرف ش ميرفت,  ميكم با هم حرف زد هي نكهيبعد ا.كردم  يهم روبوس ليكردم و با راح يهمه احوال پرس با

 . كيعرض تبر
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اشتباه : گوشش گفتم  ريآروم ز.بغلم ديپر.باشه  نيسر سنگ ديرفت عروسه و با ادشيذوق كرد كه  دنميانقدر از د وايش

 . سادهي،كنار دستت وا يبغل كن ينطوريا ديكه با يخانوم اون يگرفت

 ؟ يتازه اومد....ش بلدم عتو نگران نباش خودم به موق: زد پشتم و گفت  آروم

 مبارك باشه . دمياره وسط خطبه عقد رس-

 . ميعكس خوشگل بنداز هي خواميم اريمانتو ت رو در ب. زميممنون عز-

 .م ،بعد كن يهم احوالپرس مايباشه صبر كن اول با ن-

جو زده شده .(باشد  ريهم پ يانشااله به پا. مايآقا ن گميم كيتبر:كردم وگفتم  كرديكه داشت با بهمن صحبت م مايبه ن رو

 )ننه بزرگها رو در آوردم  يبودم ادا

 . ديشد ونديپ نيكه شما مسبب ا نيآرزوتون و هم بخاطر ا نيهم بخاطر ا.ممنون -

 نذاشت جواب بدم  دوميكه از پشت سرم م ريام يصدا

 .ازدواج دارن يبنگاه شاد شونيپس ا-

 شد  داشيپ هويدوباره  نيا رينخ

شما و  نيفقط بخاطر عشق ب ونديپ نيباشه ا ادتوني.نكردم  يمن كار مايآقا ن:گفتم  مايبه عقب برگردم رو به ن نكهيا بدون

 .بهونه اس  نيو قشنگتر نيخودش بزرگتر نيبوده كه ا وايش

 تو  يبهونه ها برا نيانشااله از ا: گفت  طنتيبا ش وايش

 .روش لبخند زدم و با نگاهم بهش گفتم ،خدا از دهنت بشنو ه  به

شما رو خانوم  ديبه بعد با نيخانوم از ا يخب آبج:و باهاش دست داد و گفت  ستاديا وايش يجلو ريام. ستادميا وايش كنار

 . يديمبارك باشه خانوم وح.صدا كرد  يديوح

حاال . كردميمن هم كه فقط نگاهم رو به سفره عقد دوخته بودم و نگاهش نم.كرد  يرو بوس ريباز شد و با ام ششين اويش

 .كه چشمهام به سفره بود اما حركتش رو در نظر داشتم  نيبا ا....بهش نگاه كنم  رفتيداشت دلم ضعف م

  يمرغها شد يقاط گهيتو هم كه د: دست داد و گفت  مايبا ن ريام
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 ؟ يديدم به تله م يتو ك:  ماين

 . ذارميم انيرو در جر شونيا) به سمت من اشاره كرد (هر وقت وقتش شد: و گفت  ديخند ريام

 .چرا مستانه : گفت  ريفشرده شد و رو به ام وايدستم توسط دست ش.ناباورانه به سمتش نگاه كردم  نييپا ختير هوي دلم

 . گهين دازدواج دار يبنگاه شاد شونيخب چون ا-

باز هم من رو دست انداخته بود ! ؟ كرديم ينطوريچرا ا نيآخه ا...كرد  خيهمه بدنم  يباش ختهيروم ر خيآب  انگار

شده بودم ،چرا  نيهمه من عاشق ا نيا نياصال چرا ب.... رفتميپوست كلفت شده بودم و باز از رو نم نقدريمن چرا ا دونمينم...

 ! ؟

 . ياز بس كه خر: ود ب نيجوابم به خودم ا تنها

 بشم  ونديپ كيكه دوباره با عث  شميخوشحال م يليخ: گفته  ريرو به ام.كردم به احساسم مسلط بشم  يسع

 .بگذارم  انيقراره شما رو در جر هايزود نيچون به هم ديبگم خودتون رو آماده كن ديبا نطورهيپس اگه ا:  ريام

بهتره .تو رو داشته باشه  اقتيل تونهينم يهر كس. رياز حاال گفته باشم ام: گفت كه حال اون هم مثل من گرفته شده بود  وايش

 .يوگرنه با من طرف. يمورد فكر كن نيدرست در ا

 بگو  گهيبار د هي؟ جون من  يچ:با خنده گفت  ريام

 ؟ يو عاشق شد يخودت انتخاب كرد يكه برا ينظر خواست ياصال تو از كس.كه گفتم  نيهم:  وايش

اما تمام .دونم چقدر موفق بودم  ينم.كردم لبخند بزنم  ياما سع گرفتميم شيمن كه داشتم آت.خنده  ريزدن ز مايو ن ريام

 .روح رو لبشون هست نبودم  يلبخند ب هيدختر بچه ها كه  يشباهت به عروسكها يام رو كردم ،كه فكر كنم ب يسع

  رميبگاز شما اجازه  ديبا دونستمينم ديببخش يليخ: گفت  ريام

 ازدواج كشكه ؟ يفكر كرد. يرياجازه بگ ديكه با يپس چ:  وايش

 . ستين هايآسون نيبه ا كردميانقدر ها هم كه فكر م هيقض نكهينه بابا مثل ا -

 .هست  يخب ،حاال اون خانوم خوشبخت ك: گفت  ماين

 . گميازش كه مطمئن شدم م-
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 .رفت  انيو شا يهم به طرف عل بعد

تو : دستش رو فشردم و گفتم .دلش برام بسوزه  يكس خواستيدلم نم.اومد  ياز نگاهش خوشم نم.كرد  به من ينگاه وايش

 ؟ يكنينگاهم م ينطوريچرا ا

 .نداره كه  اقتيل: حرص گفت  با

 ...بن بسته  ابونشيطرفه است و خ هيعشق  نيمن كه از اول گفتم ا. يبهتر فكرش رو هم نكن-

 .د تر بود ب هياما از گر. دميهم خند بعد

دور و اطرافم نبودم  ياصال متوجه فضا.به طرفش نگاه كردم  گفتيم كيو تبر كرديم ياحوالپرس مايمادرم كه با ن يصدا با

 .خندني،م زننيهمه با هم حرف م دميديفقط م.

 !كدومشون غم و غصه ندارن؟ چيه يعني.النيخ يب چقدر

 داشتم ؟ يچه غم من

 .كمرنگ  يليلبخند خ هيبا  كرديه من نگاه مب.شد  دهيكش ريبه سمت ام نگاهم

 .طرف كچل باشه اونوقت من به تو بخندم  دوارمياما ام......؟ ي،تو دلت به من بخند تو برد آره

 .ازش گرفتم  ششششيكه بگم ا نيمثل ا يحالت هينگاهم رو با  دايل يصدا با

 . گفتنيم اوردنيا كم مدختر ه يكلمه رو وقت نيا. ومديكلمه بدم م نيچه قدر از ا... اه

 خونه بخت ؟ رميازدواج،م نياول شنهاديشد با پ نطوريحاال كه ا.بره گمشه ...عمرا .... گهيمن هم كم آورده بودم د خب

 ؟ يبنداز وايبا ش يعكس از من و هست هي نيدورب نيبا ا شهيمستانه م: دايل

 االن ؟-

 .بعدا وقت نشه  ترسميآخه م گهيآره د-

 .بعد  ارهيار اول مانتوش رو در ببذ: گفت  وايش

 . ايپس دنبالم ب: رو به من گفت  دايل

: گفت  يهست.شدم  ميمشغول درست كردن روسر نهيآ ياز اتاقها رفتم و مانتوم رو در آوردم و روبرو يكيبه  دايدنبال ل به
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 . اديبهت م يليخ يمدل روسر نيمستانه ا

 .به نظر تو خوبه -

 . يباحال تر شد يمدل نياما ا. اديبهت م يكه همه جور مدل يوشگلخ نقدريآخه تو ا. هيعال-

 . اديبهت م يليمدل مو خ نيتو هم ا....ممنونم  فتياز تعر-

 . يگيراست م: و گفت  ساديوا نهيآ يجلو اومد

 .خانوم خانوما  گميمعلومه كه راست م-

 .حساس بود  يليخودش خ افهيكه به ق يدرست مثل هست.گرفت  مه اخند

  ميبر:  تمگف

  ميبر: رو گرفت و گفت دستم

  رونيب ميهم از اتاق امد با

رو . كردنينشسته بودن و با هم صحبت م يصندل يجون افتاد كه رو يب ينگاهم به خانوم رادمنش و ب رونيب ميدر كه امد از

 . اميتو برو من االن م: گفتم  يبه هست

 . ديرو بوس ميشونيجون در اغوشم گرفت و پ يب يمثل دفعه قبل ب.طرف اونها رفتم و سالم كردم  به

 ... شدميعروست م خواستيدلم م نقدريدلم گفتم ،ا تو

دوباره به  دميخجالت نكش.لبخند زد و دستم رو فشرد  هي.به چشمهام نگاه كرد احساس كردم حرف دلم رو خوند  يوقت

 كينزد اديدو ر باشه ،نه ز اديفقط نه ز ايب: داد و گفت رو به من  نشيدورب دايل.رفتم  هيبه طرف بق عيآغوشش رفتم و بعد سر

. 

  ستين يشيفرما: گفت  وايش

 . گهيعكس خوب بشه د هي خواميخب م وايش...ا-

 ..... 2،1. شمارميتا سه م ديخب آماده باش:عقبتر رفتم و گفتم  يكم

 .به سمت چپ نگاه كردم .زن من رو متوجه خودش كرد  هيخنده بلند  يصدا
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به همراه برادرش ،با  ريگذاشته بود ،كنار ام شيرو به نما انشيعر يتنگ و چسبان كه بازوها و پاها اريلباس بس هيبا  رايالم

حلقه كرد و خودش رو به  ريام يازش رو برگردونم كه دستاش رو به دور بازوها خواستميم.مشغول خنده بود  يو عل انيشا

 .كرد  كترياون نزد

 .ستاديكت احركت قلبم از حر نيا با

 ها  ميوقته منتظر شماره سه شما هست يليبابا ،ما خ يا: بلند گفت  دايل

 نه ،من از ترحم متنفر بودم .... يباز هم اون نگاه لعنت.هم متوجه اونها شده بود  وايش.طرف اونها برگشتم  به

 .سه : و گفتم  دميكش يبلند نفس

 .رو فشار دادم  نيدگمه دورب و

 . ستيمستانه ،نصف من كه ن...ا: نگاه كرد و گفت  شيتاليجيد نيد و به دورببه طرفم اوم دايل

  نميبب: به كنارش اومد و گفت  يهست

 .رو به طرفش گرفت  نيدورب دايل

  اديعكس هم بر نم هيخانوم مهندس ما رو باش از پس :  يهست

  نجايا ايمستانه جان ب: گفت  وايش

 خودت رو مشغول نكن  فكر يخوديب:آروم گفت .طرفش رفتم  به

  يديتو هم د:  گفتم

 .اما اون فكر احمقانه تو رو نكردم  دميآره د-

 .احمقانه بود  يگيراست م!..احمقانه -

 .هم به حرص روم رو برگردوندم  بعد

سر من  چقدر سر به يديمگه ند. هيميبا همه صم.نطورهيهم ليبا همه فام ريبخدا ام. يكنيمسله رو بزرگ م نقدريچرا ا يوا -

كه با هم  ريمثل من و ام.هستن  ييدختر عمه و پسر دا. گهيد لشهياون هم فام. دهيتازه اون دختره جلف به اون چسب. زارهيم

  ميدختر خاله ،پسر خاله هست
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 .گفته .... يوقت به دختر عمه اش نگفته آبج چياما ه-

ذاشت  يازدواج نكرده بود نم كوين يتا وقت. دونميرو م ريما قهيمن سل.به دختر عمه اش نداره  يعالقه ا چيمن مطمئنم اون ه-

 .ذارهيم شيرو به نما شيجا هيكه هر دفعه  رهيدختره رو بگ نيا اديتكون بخوره ،حاال ب

 رتيهم كه دم از غ لتيبه هر صورت اون فام.شده  يعالقمند به ك ريام يخودت هم مطمئن نبود شيربع پ هي نياما هم-

 زونشيآو ينطوريكه ا كرديبهش م كنهيم سيكه آدم خودش رو خ يياز همون اخمها ومديگه بدش ما. اديبدش نم زنهيم

 .احساس اشتباه بود  نياز اول هم ا. اميمن با خودم كنار م. ستيمهم ن گهيبه هر صورت د....نباشه 

  ديدياجازه م: بلند گفت  دايل

  دييبفرما: طرفش برگشتم و گفتم  به

 ...هست كه از صدتا فحش بدتره  يچه بفرمائ نيكه ا خودش هم موند چارهيب

 . ريبنداز ام: جا كرد و گفت  وايخودش رو كنار ش دايل

 .چشمم نباشه  يجلو نيا گهيچه كار كنم كه د ايخدا. ريام نيباز ا يوا

 .ا اومد بود به كنار اونه يهم كه مشغول صحبت با شخص ماين.عكس بندازن  دايو ل يتا هست دميرو كنار كش خودم

 .رو ازش گرفتن  نيرفتن و دورب ريبه طرف ام يو هست داياز عكس ل بعد

 ميبا هم عكس بنداز خواميم نجايا ايمستانه ب:  وايش

 حوصله اش رو ندارم -

  يغلط كرد: و گفت  ديرو كش دستم

 . اندازميهر وقت اومد م.االن هم كه عكاس رفت .اليخ يجان من ب, وايش-

بره  رهيبمونه خودم بهش گفتم كه از خانواده هامون عكس بگ لبردارياز اول هم قرار بود فقط ف. رفت  گهيعكاس د-

 . ميدينم اروي نيبه ا ياديما هم پول ز شهيآلبوم پر نم يالك ينطوريا.

 .عكس بندازم  يمن با تو چطور ستيخب حاال كه عكاس ن-

  گمياالن بهت م-
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 .رو صدا كرد  ريام بعد

 . دييبفرما: گفت جلو اومد و  ريام

 . يرو آورد نتيدورب ريام-

 . ارمين شهيبله مگه م-

 . ياز من و مستانه بنداز يعكس دونفر هي شهيم.تو خوبه  نيدورب تيفيك-

 . ندازميجان ،من كه گفتم عكس نم وايش:گفتم .هم كه اصال تو باغ نبود  وايش نيا

  ميباش داشته يادگاريمن و تو باهم از امشب عكس  يخوايتو نم -

 . ميشينم شونيمزاحم ا.هست  دايل نيخب دورب-

 ندازهيآدمها رو نصفه م ينباش ياگه حرفه ا.حساسه  يليخ دايل نيدورب: لبخند زد و گفت  ريام

 . فتمينصفه ب دميم حيبه هر صورت ،من ترج: گفتم  وايبهش نگاه كنم رو به ش نكهيا بدون

 . يشلوغ نيا يتو ارميب ريكجا گرو از  دايحاال من ل:گفت  يبا كالفگ وايش

 مهمونها منتظرن  هيبق. نييپا ميبر ديكم كم با گهيزود باش د يكنيم يهر كار زميعز: گفت  ماين

 .هم ناز نكن  نقدريا اتسيوا نجايا ايب: و گفت  ديدستم رو كش وايش

 .جان بنداز  ريام: گفت  ريرو به ام بعد

 درسته اينصفه :  ريام

 مهندس  ديبامزه شد يليخ:فقط به طرفش نگاه كردم و گفتم .ش نبود نكردم چون جا اخم

 . گميم كيتبر. ديبرد يپ تيواقع نيبالخره به ا: لبخند گفت  با

 شد  نشيدورب ميعقبتر رفت و مشغول تنظ يهم كم بعد

 .بره  ادشياز  يبشه تا مزگ ميكنم عق يكار گهيم طونهيش

 .نكن  يقبد عن گهيخدا د تو رو:دستش رو دور كمرم زد و گفت  وايش

 .فقط به خاطر تو -
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 . نهيكه پشت دورب ياون هيآره جون خودت بخاطر من : نكرد و آهسته گفت  يهم بد جنس وايش.نگاه كردم  نيبه دورب بعد

 .زده شد  نيطرز حرف زدنش خنده ام گرفت و لبخند زدم همون موقع هم فلش دورب از

  ريام نميبب:گفت  ريرو به ام وايش

  گهيد يكيخراب شد -

 .ما رو دست انداخته  نيبه جون خودم ا وايش: گفتم  وايبه ش رو

 تو هم جلو رو نگاه كن .نه بابا -

 عكس انداخت  يمعطل چياون هم برعكس اون موقع بدون ه.نگاه نكردم  نيبه دورب ندفهيا

 ريام: گفت  وايش.نگاه كردم  مين هيمن فقط .گرفت و عكس رو نشون داد  وايرو به طرف ش نيبه طرف ما اومد و دورب ريام

 رو هم نشون بده  يكياون 

 همون موقع پاكش كردم -

  نميبب يزاشتيچرا؟ خب م-

 .نداشت  دنيچشم بسته تو كه د-

 . ميبر زميعز: گفت  وايهم رو به ش ماين.هم رفت  بعد

  نمتونيبيانجا م نييپا رميپس من م: گفتم  من

حدس بزنم  تونستميمن كامال م.دعوت شده بودن  ياديز عتيجشن عقد كنان جم هينسبت به .دم ام نييا پاه از پله عيسر

 اونها شده بودم  يكه كرده بود آشنا به سطح طبقات يفيچون نسبت به تعر.هستن  يچه كسان ماياقوام ن

در چهره  تيو رضا ومدنيم نييعاشقانه دست در دست هم پا مايو ن وايش.دست و سوت نظرم به پله ها جلب شد  يصدا با

اونها مشخص شده بود قرار گرفتن دختر ها و پسر ها وسط سالن  يكه برا يگاهيدر جا يوقت.انها مشخص بود  يهر دو

 .و مشغول رقص شدن  ختنير

 . ننيبنش يصندل يفقط منتظر بودن انها رو انگار

حوصله گوش  دميذره نشستم د هي.صحبت بود رفتم  مشغول انياز آشنا يكياطراف نگاه كردم و به طرف مادرم كه همراه  به
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 .نشته بود  يصندل يرفتم كه تنها رو ليبلند شدم به طرف راح.دادن به حرفهاشون رو ندارم 

 ؟ ييتنها-

 .اوناهاشن امدن .... يكار يبهمن با بچه ها رفتن برا-

خانوم هم رفت  وايش ديباش رايمن رو پذ كيتبر: رو به من گفت  يعل.به طرف ما امدن )ري،ام ين،عليبهمن ،شاه(چهار تا  اون

 .مرغها  يقاط

  يآخرش هم كه اشتباه كرد. يكنيم نيتمر يتا حاال دار شبياز د يعل: گفت  انيشا. دميخند

 .مرغ و خروس ها شدن  ياونها قاط نكهيمهم ا. كنهيم يحاال چه فرق يعل-

 شيپ قهيچند دق نيانگار نه انگار تا هم.هم مشكل داشتما من .ضعف رفت  ريام دنيخند يدلم برا.خنده ريز ميزد همه

 .سر به تنش نباشه  خواستميم

 .شد  دايپ گهيدختر د هيبا  رايالم نيسر و كله ا دوباره

 جان  ريام يياينم: بود گفت  سادهيمن وا يكه روبرو ريام كنار

 كجا ؟-

 . مياون وسط برقص گهيخب معلومه د: گفت  ريام يبغل دست دختر

 د؟يشما هم دعوت...ا: رو به من گفت  رايكه الم كردميكه نگاهش به اون بود نگاه م ريبه ام اشتمد

 ؟ درسته، ديشما مستانه هست:تازه نگاهش به من افتاد و گفت  شيدختر بغل دست.نگاهش كردم  فقط

 بله -

  دميشن اديز وايشما رو از ش فيتعر. وايش ييدختر دا. لوفرميمن ن-

 ممنون -

 بعد  يباشه برا فهايتعر نيا: به گردنش اومد و گفت  يتاب هي رايالم

 جان  ريام ميبر: گفت ريو رو به ام اورديخودش ن يبه رو راياما الم.متعجب نگاهش كرد  لوفرين

 نه، االن نه -
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من لبخند زد و رو به  لوفريبا اخم انجا رو ترك كرد ن نيهم يبرا ومدهيخوشش ن ريمشخص بود از جواب ام رايچهره الم از

 .رفت 

 ؟ ينبود اونها رو رد كرد فيح ريام:گفت  يعل

 نزده  يحرف درست ديهم فهم يعل.نگاه كرد  يفقط به عل.شدم  ريعكس العمل ام منتظر

  اديب اديم يمن كه رفتم اون وسط هر ك: گفت  انيشا

 .اگه بمونه كتك رو خورده زود تر از اون رفت  ديهم د يعل

 .....به چهره مغرورش عادت كرده بودم . نمشيبب نيچن نيا خواستيدلم نم.چهره اش گرفته بود . كردميه منگا ريبه ام هنوز

 .مورد پسند واقع شدم  -

 .نگاه كردم  ريخودم امدم و با تعجب به ام به

 .نه  ايباالخره آره : زد و گفت  لبخند

 .نگاه كردم  ليبه سمت راح.به من زده و بهمن  ليراح يحرف رو جلو نيا ييپرو نيبودم چطور با ا مونده

 .دوتا كجا رفتن  نيپس ا... ا

 ابرو هاش رو داد باال  طنتيبا ش.شده بودم  رهيخ ريبه صورت ام يمن ،اصال متوجه نشده بودم از ك يخدا

  كردميمن به شما نگاه نم: گفتم  يحق به جانب افهيق با

 .ديچون انحراف چشم دار. ديچشم پزشك خودتون رو نشون بد هيپس حتما به -

گوشش .لب ناسزا گفتم  ريز.بشم  يعصبان شتريسبب شد تا ب نيهم. كرديهنوز با لبخند نگاهم م.رو به هم فشردم  دندونهام

 . شنومينم ادهيصدا ز:آورد و گفت  كيرو نزد

مطمئنم دلتون رو . ديريگكه اون باال بغل دست من بود ب ينه اصال از همون خانوم اي، ديسمعكتون رو عوض كن ديپس بر-

 شكنهينم

 از كنارش رد شدم  عيهم سر بعد

اصال توبه ما رو چه به ... ارميدارم كم م گهيكه د كنمياعتراف م... زنهيرو اعصاب من جفتك م نقدريا نيجون آخه چرا ا خدا
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 ...عاشق شدن 

انگار از خداش بود .برگردوندم طرفش  سرم رو. نفر هيخوردم به  يكه تون شلوغ زدميخودم حرف م يبرا نطوريهم داشتم

بازم رو از دستش جدا كنم اما اون همچنان محكم من رو  خواستميم.من گذاشت يبازو يچشمهاش برق زد و دستش رو رو.

 .گرفته بود 

 . نهيدار رو لبش بود ما رو نب يمخصوصا كه اون لبخند معن, تيموقع نيدر ا يكس كردميخدا خدا م فقط

 .ولم كن : م گفت تيعصبان با

 .به صورتم زل زد  حانهيرو محكم تر فشار دادو ق بازم

ولم كن : محكمتر گفتم  ندفهيدادم و ا يدوباره به خودم تكون. ومديخمار و قرمزش اصال خوشم نم ينگاهش با اون چشمها از

 .آقا بهرام 

اما .كه درست پشت سرم بود هول داد من رو به طرف آشپزخونه  يحرف چيدفعه بدون ه هي.گفتم  نيآقا كه من به ا فيح

 .هنوز بازوم رو ول نكرده بود 

 . شهينم تيشما حرف حال نكهيمثل ا: گفتم  شدميم تيكه توسط اون به عقب هدا همچنان

 .كمكتون كنم  خواميفقط م:لبخندش پررنگتر شد و گفت . ميوارد آشپزخونه شده بود گهيد حاال

 .ولم كن ...من از شما كمك خواستم ؟-

كه  نياز ا.دست پام رو گم كرده بودم.مصرف كرده  يكه از دهنش استشمام كردم متوجه شدم،مشروب الكل يبد يبو از

 .داشتم  ياحساس بد خورديبود و اون نفس گرم و تهوع آورش به صورتم م كينزد نقدريصورتش ا

 .نبود  فشيهدف كث يبرا يمناسب يونه جابه هر صورت اون آشپزخ.بكنه  تونهينم ياديرو داشتم كه غلط ز ديام نيا فقط

 يآرزو كردم كس يو حت شديكه بازوم رو گرفته بود چندشم م تياون موقع يتو يچون حت زدميدر واقع خودم رو گول م اما

كنه ،با  كيسرش رو به صورت من نزد نياز ا شتريفقط خودم رو آماده كرده بودم كه اگر بخواد ب.لحظه سر نرسه  نيدر ا

 .كم به صورتش بكوبم كله مح

 نگاه من رو از صورت بهرام گرفت  ريام يعصب يصدا
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 ؟ يكنيچكار م نجايا-

  نيكمكشون كنم ،هم خواستميحالشون مساعد نبود م شونيا. يچيه: من رو ول كرد و گفت  يبازو عيسر بهرام

بهرام .مجرم بود  هيبازپرس به  هياه باز هم نگاهش مثل نگ. دمينگاهش رو به صورت من دوخت با تمام وجود لرز ريام يوقت

همونطور كه . ديبگذار انيبود من رو در جر يبه هر صورت اگه باز هم مشكل: رو به من گفت  ديرو مناسب ند تيكه موقع

 .اومده بود  نييفشارتون پا يگفتم فقط كم

 .رفت  رونيهم از من فاصله گرفت و از آشپز خونه ب بعد

 .قدرت فكر كردن رو از من گرفته بود  يحت.دوخته شده بود  هنوز به صورت من ريام نگاه

نگاهم رو ازش گرفتم و به طرف در رفتم .دست و پام رو گم كنم  نطوريا ديكار بودم كه با ريبه خودم امدم مگه من تقص اما

 :گفت  تيبا عصبان دميكه به كنارش رس نيهم.

 !؟ ينيپات رو بب يجلو يكنيچشمهات رو باز نم چرا

 ؟ ديبا من بود: و به طرفش كه درست سمت چپم بود نگاه كردم و گفتم  سادميوا

 .هست نجايهم ا يا گهياز من و تو كس د ريمگه غ: همون حالت گفت  با

بلند تر  يدوباره كم. كرديم ميعصب شتريب كرديبا من صحبت م نگونهيا ريكه ام نيبودم ،اما ا يحركت احمقانه بهرام عصب از

 :گفت 

 . ينخور يتا هر دفعه به كس يحواست رو جمع كن يتونينم

 . ديحرف بزن نطوريبا من ا ديشما هم حق ندار.به خودم مربوطه  نيا: گفتم  تيعصبان با

 .دستم رو ول كن : گفتم  يعصب.اما محكم مچ دستم رو گرفت و مانع از رفتنم شد .هم از كنارش رد شدم  بعد

 . يديبچه ها جواب م نيمثل ا زنميرف مچرا هر دفعه با تو ح:آرومتر گفت  يكم

شما كه اون حرف مسخره  ايمن بچه ام : مچ دستم رو كه محكم گرفته بود از دستش جدا كنم گفتم  كردميم يسع كهيحال در

 . ديرو زد

 ياون دفعه كه برف انداخت.هيحواست رو جمع كن حرف مسخره ا گميم نكهيا:گفت  تيدستش محكم تر شد و با عصبان فشار
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حواست  نكهيا يهم كه بجا هعندفيا. يكرديرو م يشوخ نيا ديهم نبا مايحاال بماند كه با ن. ماسيكه ن نيا يبه هوا اروي قهيتو 

به  يوا شهيم زشيچ هيهم  شيطور نيكه هم يبه اون لعنت يخورد يكن نگاهپات رو  يجلو يشلوغ نيا يتو يرو جمع كن

 . يفهميمستانه ،م گميم يچ يفهميم...كه مست هم باشه  يحال

 ...يآ...دستم  وونهيولم كن د...دستم  يآ-

مردانه با اون  دهيورز كليه نيا يكاش بجا يتو اون لحظه آرزو كردم كه ا.االنه كه دستم بشكنه  كردميلحظه احساس م هر

 .در برابرم حضور داشت يمرد زپرت ريپ هي يقو يدستها

اول از همه مستانه نه و خانوم صداقت ،دوم و : گذاشتم و گفتم  داديشار ممچ دستش كه دستم رو ف يدستم رو رو يكي اون

اون  قهيتو  خواستياصال دلم م. يجوش آورد ينطوريكه ا يهست يك يكنيفكر م.داره  يبه تو چه ربط نكهيمهمتر از همه ا

 ؟يمگه تو كالنتر. زميبرف بر اروي

 . دميشنيم داديز حرص بهم فشار مدندونهاش رو كه ا يبه وضوح صدا.شد  شتريدستش ب فشار

از  شتريمنطقش ب,آدم مست  هي هيچ يدونيم: از درد چشمهام جمع شده بود گفتم  كهيدر حال.درد دستم دلم غش رفت  از

 .... يديرسيتوئه ،اصال از قصدخودم رو زدم بهش اگه تو هم سرنم

 .گونه ام گذاشتم يناباورانه دستم رو رو.آورد صورتم فرود  يمچ دستم رو ول كرد و دستش رو باال برد و رو ناگهان

 !......كار رو كنه  نيچطور تونست ا. شدينم باورم

  شكستميم نياز ا شترياون ب يجلو دينبا.به سراغم اومد ياون بغض لعنت باز

 .متنفرم ... ريازت متنفرم ام:نگاه كردم و گفتم  ريام يبه چشمها ديلرزيكه م ييصدا با

كه اون  يياز خانوم ها يكيبود با  كيكه نزد رونيبه سرعت از آشپزخونه زدم ب. رمياشكهام رو بگ يم جلونتونست گهيد اما

 برخورد كنم  كردنيم ييرايشب پذ

بود باز  واياتاق رو كه همون اتاق ش نيدر اول. ديمن رو ند يبودن و كس نييخوشبختانه همه اون پا.از پله ها باال رفتم  عيسر

 .كردم ورفتم توش 

 .كباب شده بود  شتري،اما دلم ب سوختيكه زده بود م يلياز شدت س صورتم
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آقا جونمم هم دست رو من بلند نكرده  يحت.كه دستش بشكنه  ياله...من بلند كنه  يبه خودش اجازه داد دست رو چطور

 ... اوردميپسر از اون التها بودم اونوقت خوب حالش رو جا م هيكه دختر بودم  نيا يكاش به جا يا.بود 

 يمرده شور تو و هرچ...،احمق نفهم  يبد يكارت رو به زود نيتقاص ا دوارميام: بلند گفتم  كردميكه هق هق م همونطور

 .متنفر ...ازت متنفرم . يعوض....عشق ببرم 

 .كردم  هيگر تونستميصورتم گذاشتم و تا اونجا كه م يرو رو دستم

 نهياز پشت در بلند شدم و به طرف آ.حالت سكسكه داشتم  هيفقط  ومديم در نماشك گهيچه مدت گذشته بود اما د دونمينم

 .صورتم مونده بود  يانگشتهاش كامال رو يجا.رفتم 

 . زدميلگد به وسط پاش م هيكنم  هيگر نكهيا يكاش همون موقع به جا يا.خودم بدم اومد از

 . من مرد يبرا ريام گهيد...مرد  گهيد:بچه ها پاك كردم و گفتم  نيرو مثل ا دماغم

 ....دوباره اشكم در اومد  اما

 . اديهمه بدم م... از همه.. ياز اون بهرام لعنت رياز خودم از ام... اديازتون بدم م...ها  يلعنت

 .رو برداشتم و شماره آقام رو گرفتم  يگوش.من شده  بتيحتما مامان متوجه غ.كه كنار تخت بود افتاد  يبه تلفن چشمم

 .بله -

 آقا جون منم -

 . ادهيصدا ز نجايا.خدمتتون باشه  يگوش-

  نييبفرما: خلوتتر رفته گفت  يجا هيكه معلوم بود  قهيد دقناز چ بعد

 آقا جون منم مستانه -

  هيشماره ك نيا...بابا  ييتو-

 باال  اديب ديبه مامان بگ شهيم.اون باال هستم  وايآقا جون من تو اتاق ش-

 ابا ب هينطوريچرا صدات ا-

  اديب دي،به مامان بگ كنهيدلم درد م ستيآقا جون من اصال حالم خوب ن-
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 رو گذاشتم  يهم گوش بعد

 .خوردم  يليصورتم كامال مشخص بود س ياز قرمز.افتاد  نهيبه آ نگاهم

 .رو صورتم معلوم نباشه  زاشتمياونوقت دستم رو م.دندونم درد گرفته  گفتميكاش م يا

گونه ام گذاشتم و  يدستم رو رو عيسر.در ظاهر شدن  يجلو وايشد ومادرم همراه آقا جون و مادر ش در به شدت باز كدفعهي

 ...مامان دندونم .گفتم 

 .ام گرفت  هيگر كرديمامانم كه اونطور مشكوك و هراسا ن نگاهم م دنيكنم اما با د هيخواستم گر ينم.كردم  هيهم گر بعد

 .درد گرفته  يليمامان دلم هم خ: شتم و گفتم دلم گذا يدستم رو رو يكيهم اون  بعد

 هر دوش ؟: تخت كنارم نشست و گفت  يرو مادرم

 ... دهياما دندونم هم امانم رو بر كرديآره دلم كه درد م: گفتم  كردميم هيكه گر همونطور

  ارميب يمسكن قو هيدراز بكش برم  نجايا: گفت  وايش مادر

 . مسكن خوردم افاقه نكرد ينه ،اومدن-

 ...خونه  ميبر: رو به آقام گفتم  بعد

  كنهيدرد م نقدريا يعني: گفت  مادرم

  ديدونيمامان خودتون كه م رميميدارم م. يليآره خ-

 اوردميدر م يباز ياز بس من كول دنيفهمياون موقعها كل خونه م گهيهمراه بود د اديبا درد ز شدميماهانه م يوقت شهيهم

 . شديوگرنه دستم رو م دونستيرو نم خشيحاال خوبه تار. هيمنظورم چ دونستيمامانم م نيهم يبرا.

  ميكه بر هينطورياگه ا: مادرم بلند شد و گفت -

 ول كن نبود  وايمادر ش حاال

  يشيبخور خوب م ارميمسكن ب هيخاله جان بذار -

  نمتوينم گهيتحمل كردم االن د يلياز موقع اومدن خ.بهتره  ميخاله اما اگه بر ديببخش-

 . ميبر ديشما هم حاضر بش.رو صدا كنم  يهست رميپس من م: گفت  آقام
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 .آخه تازه اول جشنه .بمونه  نجايامشب ا يهست نيخوايم:  وايش مادر

 .دنبالش  اميبمونه من آخر شب م: به مادرم نگاه كرد و گفت  آقام

  زنميمن بعدا خودم بهش تلفن م. دينگ وايبه ش يزيچ: گفتم  وايرو به مادر ش. رونيهم از اتاق رفت ب بعد

  يشيانشااله كه خوب م...بد شد  يليخ ينطوريا-

 .اون دستت رو از رو شكمت و صورتت بردار  رونيب ميريم ميدار: گفت  مادرم

 ....رو چكار كنم  نيا..آخ آخ

 باشه :گفتم  فقط

بودم كه فقط دماغم معلوم بود  دهيرو جلو كش ميروسرانقدر . ميدر رو باز كرد و اول من بعد مامانم از در خارج شد وايش مادر

 . نييپا مياول مانتوام رو برداشتم و با مادرم از پله ها رفت.

 هيمادر با  مياز در خارج بش ميخواست نكهيهم.بود كه گردنم درد گرفته بود  نييپا نقدريسرم ا ميبه در راهرو برس كهيزمان تا

رو  ريكه در رو بستم ام نياما هم.رفتم  اطيو به ح اوردميخودم ن ياما من اصال به رو. سهيكرد و مجبور شد وا يخانم احوالپرس

 .پاش افتاده بود نييمصرف شده هم پا گاريچند س. سادهيوا ابه دست انج گاريكه س دميد

صداش رو فقط .در رو باز كردم  عيمن برگشتم و سر.پرت كرد و به طرفم اومد  يرو گوشه ا گارشيمن س دنيمحض د به

 ...صبر كن  قهيدق هي يمستانه ،تو رو به عل: كه گفت  دميشن

: آهسته گفت .بود  رونيخوشبختانه در حال اومدن به ب.چشم غره به من رفت  هيبا اون حالت وارد راهرو شدم مادرم  يوقت

 .يضيچه خبرته ،خوبه حاال مر

 . نهيحال و روز من رو بب نيبا ا واستمخيبود نم رونيمهندس رادمنش ب: و گفتم  دميرو جلو كش ميروسر

 .بعد كه به خودش مسلط شد به مادرم سالم كرد .مكث كرد  يما كم دنيبا د.هم وارد شد  ريلحظه ام همون

امدم اما هنوز در رو نبسته بودم  رونياز در ب.برام سخت بود  دنشيتحمل د.دادم انجا نمونم  حيآقام هم اومد من ترج يوقت

 :گفت  ريكه ام

 كه ؟ نياي،م ميدار يپروژه مهم هيصداقت شنبه  خانوم
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 .بودم  دهيند نيا ييبه پرو يدر عمرم كس. ذارمينم يپام رو تو اون شركت لعنت گهيبود كه د دهيفهم پس

 ...اومدنم من رو تو منگنه بذاره يبرا تونهيفكر كرده بود مثل اون دفعه م دودكش

به . دهيصورتم رو نشون م ينبود كه قرمز يخوشبختانه نور اونجا به اندازه كاف.ن اومده بود ونيا ياونها هم رو گهيد حاال

گفته بودم . رميدانشگاه رو بگ يها برگهكه  اميم.اما آخر وقت  اميم:بود گفتم  نييهمونطور كه سرم پا.صورتش نگاه نكردم 

 .روزمه  نيكه شنبه آخر

 ...كرده  تيترب يرير به زس نيكه دختر به ا كرديم فيمامان ما هم داشت ك نيا

اما دست بر دار .چوندمشيپ ييجورا هي،من هم  رميشركت نم گهيسوال كرد كه چرا د شتريتا بحال مادرم صد بار ب شبيد از

 .نبود 

 .... كردميخوار م نياز ا شتريعمرا خودم رو ب...نزدم  يتوپش پر بود اما بهش حرف يحساب. ا هم صبح زنگ زد  ويش

 .ببخشمش تونستمينم. شبشيو حاال با كار د داديتا به حال با حرفهاش عذابم م. كردميم فراموشش ديبا

 يچ زديمثال اگه مثل آدم باهم حرف م... ارهيرو در ب رتيبا غ يآدمها يادا خواستيم يچ ياصال برا....من بود  ريتقص مگه

نداره چون مردن  بيكردن ع يهر كار نونم يهمشون مثل هم م.مرده  يليجون خودش خ... شياز مردونگ. شديازش كم م

 . خورهيم بهممرده  يحالم از هر چ...به درك  دياه همتون بر...

ترم  نيا ديبخاطر اون با.كردم كه باز از طرف مادرم بازخواست نشم  يتو اتاقم خودم رو زندان تونستميشنبه تا انجا كه م روز

 ...تو كاسه ما  يرو گذاشت نيلعنت به تو استاد كه ا.گذشتميم سانسياز مدرك ل

اگه تنها برم از  دونستمياومده بودم چون م يبا هست.ساختمان شركت بودم  يجلو يمن همراه هست 5 قايشنبه ساعت دق روز

 . ارهيم ليكار احمقانه اش دل يو برا كنهيفرصت استفاده م نيا

زنگ  يهم از صبح هر چ وايش.ز شركت هستن و اون هنو مايو ن وايحدس زدم فقط ش.از شركت خارج شدن  هيكه بق دميد

 .حوصله خودم هم هنوز نداشتم چه برسه به اون .زده بو د جواب نداده بودم 

بار بهم اجازه داده  نياول يحاال كه مامان برا.باشم  نمايقرار ساعت شش با بچه ها س شهيم رميمستانه من د: گفت  يهست

 .كنم  ريبخاطر كار تو د خوامينم
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 .غر نزن  نقدريا-

 ... يكه چ يادتسيوا جانيا گهيخب برو تو د...ا -

 .و داخل ساختمون شدم  دمينفس بلند كش هي.رو بلند كردم و به طبقه پنجم نگاه كردم  سرم

 . گهيمستانه برو تو د: با تعجب گفت  يهست.مكث كردم  يدر كم پشت

 .دن  بو ستادهيوسط سالن ا ريو ام مايكردم و در رو باز كردم ن يپوف

 . ماياما فقط به ن.كردم  سالم

 الحمدو اهللا  ديبهتر.سالم حال شما مستانه خانوم -

 .رو هم گفته باشه  ميضيمر ليدل وانهيد يوايش نينكنه ا داديداد ب يا

 . فتهينگاهم بهش ن كردمياما با خودم مبارزه م. كردميخودم حس م يرو رو رينگاه ام ينيسنگ.تشكر كردم  يلبخند كمرنگ با

 .مهندس رادمنش  ديبرگه ام رو آماده كرد: نگاه كنم گفتم  ريام يبه چشمها نكهيا بدون

 .مقاومتم رو از دست دادم و به چشمهاش نگاه كردم  دميسكوتش رو شن يوقت

حظه ل هي.... چشمهاش تنگ شده بود  يچقدر دلم برا....باختميدر مقابلشون خودم رو م شهيكه هم يلعنت ياون چشمها دوباره

 .به خودم امدم 

 . شميچشمها نم نيبرق ا رياس گهيد نه

 . ديلطفا تا اون موقع آماده كن.رو از تو اتاق كارم بردارم  لميوسا رميمن م: گفتم تيجد با

هم  يهست.خودم آورده بودم ،شدم  يكه قبال برا يليمشغول جمع كردن اندك وسا. ادياشاره كردم دنبالم ب يهم به هست بعد

 .مسخره و بچگانه در مورد شركت اعصابم رو خرد كرده بود  يوال هاكه با س

 .تو هم  رهيدوباره اخمهات م گميبهت م يزيچ هي ستيحالم خوش ن.سوال نكن  نقدريا يهست: نشستم و گفتم  يصندل يرو

 زيچ نيت بهترسكو تيموقع نيا يكه تو كردميداشتم فكر م. بچه كوچولو ها روش رو برگردند و رفت كنار پنجره  مثل

منصرف  دميرو كه د يهست يجواب ندم اما نگاه شاك خواستميم.بلند شد  لميزنگ موبا يآرامش من هست كه صدا يبرا

 شدم 
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 الو -

 ...چه عجب -

  وايسالم ش-

 . يداريبر نم زنمياز صبح زنگ م يسالم و مرض چرا هرچ-

 . يستي؟ شركت ن ييتو كجا...شارژ نداشتم  -

 يتو هم نرفت دميشن ماياز ن...گرفتم  يه چند روز مرخصن: و گفت  ديخند

 .جلوم امد و با دست به ساعتش اشاره كرد  يهست

 برم  دياالن با. زنميجان من بعدا بهت زنگ م وايش-

 . يكنيذوق م يبشنو.دارم  ييخبرا هيتا شب زنگ بزن .باشه -

 .حرفش پوزخند زدم  نيا به

 .  زنميباشه زنگ م-

  زيم يردم رورو پرت ك ميگوش

 .كردم با تو امدم ها  يعجب غلط.شد  رميمستانه د: گفت  يهست

 . ومديجوجه ها دنبالم م نيهم كه مثل ا يهست. رونيو از اتاقم امدم ب ختمير فميرو تو ك لميوسا ماندهيباق

بعدا .انوم با اجازتون مستانه خ: رو به من كرد و گفت  ماين. دميباهم د يرو در حال دست دادن و خداحافظ مايو ن ريام

 . نمتونيبيم

 .... يخوايم يچ يبر عكس زنش اصال فضول نبود كه بپرسه اون برگه رو برا نيا

 .به سالمت :  گفتم

 . رميبگ قهيچند دق يوقتتون رو برا تونميم: گفت  رينگاهم به در بود كه ام.كرد ورفت  يهم خداحافظ يهست از

 ...فرستاد بره  يچ يرو برا مايكه ن زدميحد س م ديبا

 .من با لولو ها كار ندا رم  نه
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 ستين يله ائمس ديشما هم اگه اون برگه ها رو آماده نكرد ميبر ديما با: جواب دادم .برگشتم اما باز نگاهش نكردم  بطرفش

 . كنهيكاره رو قبول نم مهيبه هر صورت استاد كار ن.

 . ديداشت يكه تمام مدت رو با ما همكار كنميمضا مهم ا رشيز. دميبهتون م گهيماه د 3من اون برگه رو -

 .مهندس  يآقا اديبهتون نم.... يباز يپارت: زدم و گفتم  يپوزخند

بزنه و  يليدوباره به صورتم س ومديمطمئنم اون لحظه بدش نم. كرديكرده بود و نگاه م زيچشمهاش رو ر.نگاهش كردم  و

 ...فهيهم حقت بود ضع يليس يكيبگه اون 

 . ميگفتم بر يرو ازش گرفتم و به هست نگاهم

 . رونياز شركت زدم ب عيسر

 . م ايتند ب تونمينم نهايپوت نيصبر كن من با ا.دنبالت گذاشته  يمستانه مگه كس:يهست

 . ميآسانسور هم معطل نشد يخوشبختانه برا.حرفش گوش ندادم  به

 . يكنينگاه م ينجوريچرا ا: گشتم و گفتم با تشر به طرفش بر.خودم احساس كردم  يرو رو يمشكوك هست نگاه

 . وونهيد... يكنيم ينطوريتو چرا ا-

 فرار كنم  تونستميكه نم تيواقع نياز ا.عاشق  وونهيد.بودم  وونهيد گفتيم راست

 رفتم جلو و گفتم خداحافظ  نمشيب يباره كه م نيآخر نيا دميد.بود افتاد  سادهيدر وا يبه نگهبان شركت كه جلو نگاهم

 . كردمينم يوقت باهاش سالم و خداحافظ چيحق داشت من ه. كرد عجبت

 . ستيتو شركت ن گهيد يكس.همه رفتن : تكون داد و گفت  يسر

 ...همه رفتن -

 صداش در اومد يشاخ اما دومدارش باال س كه هست يبگم كه فقط اون غول ب خواستميم

 شد  رميمن رفتم بخدا د-

 . رونيزدم ب يكردم و با هست يخداحافظ دوباره

 .دادم و چشمهام رو بستم  هيتك نيماش يسرم رو به صندل. ميشده بود يبود كه سوار تاكس يا قهيدق چند
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 .رو بده من به زهره بگم صبر كنن تا من برسم  تيمستانه گوش:گفت  يهست

 .چشمهام رو باز كنم گفتم  نكهيا بدون

 .خودت بردار . فمهيتو ك-

 ت رو از رو پام برداش فميك

 . ستين نجايا-

 ....درست بگرد خودم گذاشتم -

 .آهم در اومد .كارم گذاشتم و حواسم نبوده برش دارم  زيم يبار رو نيافتاد آخر ادمي

 لطفا  دينگه دار نجايآقا هم: به راننده گفتم  رو

 .مونده كه  يليهنوز خ: با تعجب گفت  يهست

  ميبر دار ميبر ديبا.رو تو شركت جا گذاشتم  ميگوش-

 شده  رميد يهم كل ينطوريحرفش هم نزن هم-

 . ميبرگرد ديبا -

 . اميمن نم-

 .خونه  ايراست ب هي نمايتو هم از س. رميخودم م.به جهنم -

  يچشم مامان دوم-

 .شدم  ادهيرو حساب كردم و پ هيندادم و كرا محلش

 شد يعقده ام خالخورده  هي ينطوريا.دادم  ريهجده سال بود به ام يفحش باال يدلم هرچ تو

 ميداشتم به نگهبان شركت بگم كه در رو باز كنه تا من گوش اليخ. فتهين ريچشمم به ام خواستميم.رفتم  ادهياومده رو پ راه

 . گرفتيو اجازه م زديزنگ م ريبود كه اول به ام نيهم ا تينها.رو بردارم 

ربع بعد برم داخل  كيگرفتم  مياما تصم.بودم  دهيكت رسساختمان شر يبود كه جلو يا قهيدق ستيب هيساعتم نگاه كردم  به

 .هدف قدم زدم  يراهم رو ادامه دادم و ب نيبنابرا.
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 .هم رفته  ريمطمئن بودم ام گهيد.راه رفته رو برگشتم  كرديم تميسرما اذ گهيد

كه انجا بود  ييه سمت دستشوب. دمينشن ييچند بار صداش كردم اما صدا.نبود  زشياما نگهبان پشت م.رو باز كردم  ياصل در

معطل نكردم و از پله ها . دميرسيخونه م ديبا گهيموقع د نيا.بود نگاه كردم  زيم يكه باال يبه ساعت.اما درش باز بود .رفتم 

 دميرسيبه هر طبقه كه م.برسه  نييتا به پا كنهينگهبان همه طبقات رو از باال چك م شهيممثل ه ديفكر كردم شا.باال رفتم 

هنر بود كه من كرده  يلياز پنج طبقه باال اومدن خ. زدمينفس نفس م. دميباالخره به طبقه پنجم رس. كردمينگهبان م ياصد

 .بودم 

 در شركت بازه  يال دميشناس رو صدا بزنم كه د فهينگهبان وظ نيو خواستم ا دمينفس بلند كش هي

 .هنوز نرفته  ري،پس ام اه

 .قابل تحمل تر بود  ريبه هر صورت ام. دميترس سمياون راپله ها وا يتو نكهياما از ا رونيب اديمعطل كنم بلكه ب يكم خواستم

 .سالن نبود  يتو....اعتماد به نفس در رو باز كردم  با

 . فتهيش نمحسن افهينگاهم به ق ينطوريا. دارميرو بر م ميگوش رميم يواشكيبهتر  چه

 خودم رو به اتاقم  عيسر.دزدها رفتم طرف اتاقم  نيل امث نيپاورچ نيدر رو ببندم پاورچ نكهيا بدون

 .كه گل كاشته بودم  نجاشيتا ا.دادم  هيتك واريو به د رسونم

 . بميبه طرفش رفتم و گذاشتم تو ج يزود.باز شد  شميخورد ن يكه به گوش چشمم

 .آب  ريبرن ز خوانيمثل همونها كه م.نفس گرفتم  هياول .نبود  يخبر. دميكش سرك

 . يواز اونطرف هم د برو كه رفت رونيشدم كه از اتاقم بزنم ب دهآما

 :كه گفت  دميرو شن يمرد يبلند و عصب ينكرده بودم كه صدا يحركت هنوز

 . يكن ستيرو سربه ن يلعنت ياحمق ؟تو فقط قرار بود اون نقشه ها يكرد يغلط چه

من هم  دميپاش رو شن يكه صدا رونيب دميكشيا رو مداشتم نقشه ه. ستين يفكر كردم كس. بشه  ينطوريمن نمخواستم ا-

برگرده  نكهيرفت باال سر نقشه ها حضور من رو حس كرد من هم مجبور شدم قبل از ا يوقت يول.مجبور شدم برم پشت در 

 بشه  هوشيبه گردنش بزنم كه ب يمحكم طور
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 ؟ يسرش اومده باشه چ يياحمق اگه بال-

 . اديبهوش م گهيساعت د مين تيموقته،نها يهوشيب هيمن به كارم واردم , نه قربان-

 .... دميشنيم يمن چ يخدا

 ...بود  ريام كردميكه فكر م يزيبه تنها چ.برام آشنا بود اما تمركز نداشتم  صداها

 ....كمك كن  رميبه ام ايخدا.كمك كن  ايخدا..اومده باشه  ريسر ام ييبال نكنه

به . اديتا مرد از انجا م دواون  يباز بود و كامال مشخص بود صدا ريدر اتاق ام.وردم آ رونيدر ب يهزار ترس سرم رو از ال با

برسونم تا به نگهبان و  نييبرسونم و به سرعت خودم رو به پا يبود كه خودم رو به در خروج نيكه فكر كردم ا يزيتنها چ

 .خبر بدم  110

 توجه حضور من بشن كه اونها م نيقبل از ا. رفتميم دياما با. دميلرزيم هنوز

اومد كه باعث شد من  دربه صدا  يلعنت لينمونده بود تا از در خارج بشم اما اون موبا يزيچ گهيد.به طرف در رفتم  آهسته

 .بكشم  غيج هيهم از صداش بترسم و 

 .... زدم گند

 . دميدو كه به عقب برگردم نيپاهام جمع كردم و بدون ا يرو تو ميرويتمام ن.خودم رو نباختم  اما

 .نزار در بره  رشيبگ: كه گفت  دميرو شن يهمون مرد اول يصدا

 دهيپله ها نرسه هنوز به را. گرفتيبود و سرعتم شدت نم دهيفا يب كردميم يسع يهر چ. به پاهام وزنه وصل شده بود  انگار

 .....شدم نيشدم واز پشت نقش زم دهيمانتوم به شدت به عقب كش دنيبودم كه با كش

 .تو  ارشيب: گفت  ياون مرد اول يصدا.لحظه شوكه شدم  هيافتاده بودم  نيهوا و محكم به زم يب نكهيا از

كه سرم رو  نياما هم.بودم  دهيهنوز چهره اون رو ند.رو گرفت و به شدت بلندم كرد  ميبازو ريسرم بود ز يكه باال يمرد

 .سنكوب كردم  دميبلند كردم و چهره اش رو د

 !!شركت  نگهبان

  شهيباورم نم: لرزون گفتم  يصدا با
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 .كه جلوم بود مانع شد  يبخورم كه اون مرد نيبود به زم كينزد.نكرد و من رو به سمت جلو هول داد يتوجه

 .و شكننده اس فيچقدر ظر ينيبيمگه نم.آرومتر حسن -

 چه خبر بود ؟ نجايا... شوديشده بودم باورم نم جيگ

 .بره مهندس وحدت چه خ نجايا: گفتم  يسر در گم با

 دلم برات تنگ شده بود  يامروز نبود: زد و گفت  هيلبخند كر هي

 .برو تو :بلند قهقهه زد و گفت . دميكش رونيم رو به شدت از دستش بوباز.شدم  تميمتوجه موقع تازه

 .چه خبره  نجايا: زدم  داد

 .نون  فيح, ميرو ببند نهايا يدست و پا اريب يزيچ يبرو طناب: نگاه به حسن كرد و گفت  هي

 .برو تو : رو به من گفت  تيبا عصبان بعد

 . ديسرش آورد يچه بال: در اتاقش باز بود گفتم .رفت  رينگاهم به اتاق ام.پاهام جون نداشت آهسته داخل شدم  گهيد

 . اديصدات هم در ن نجايهم نيبش: دستش هولم داد و گفت  با

 يهمونطور كه حسن تو حرفهاش گفته بود صدمه جد كردميفقط دعا م. داشتميبر نم رينگاه از اتاق ام.نشستم  يصندل يرو

 .باشه  دهيند

 . ومدهياون رو ببند تا بهوش ن ياول برو دست و پا: مهندس وحدت گفت .طناب به دست وارد شد  حسن

به حالت اكراه .خند زد به حالت زشت لب كنمينگاهش م ديد يوقت.رو گرفت  يرو در آورد و شماره ا لشيموبا يگوش بعد

 .بزنه اما ارتباطش با اون طرف كه تلفن زده بود وصل شد  ياومد جلو تا حرف.رو برگردوندم  ميرو

 يرو جور كن ييجا هي يتونيم نيفقط بب گميبعدا م...لو رفت  هيقض.رفت  يحسن گند زد به همه چ نيا.نه بابا ... ايالو رو-

 .فعال...فقط زود .... گميگفتم بعدا م... ميبا خودمون ببر ديارادمنش و دختره صداقت رو ب نيا....

  يكنيم يحسن چه غلط: و داد زد  بشيرو كالفه گذاشت تو ج شيگوش

 .بستمش آقا : اومد و گفت  حسن

 .دختره رو هم ببند  نيدست ا-
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 .به من دست نزن كثافت : اومد طرفم داد زدم  حسن

 .تو هم بر و بر من رو نگاه نكن بندش ....اعصابم خرد هست  يبه اندازه كاف... اريادا در ن: وحدت داد زد  مهندس

 كردميم ياما سع دميلرزياز درون م.دستش محكم دستهام رو از جلو گرفت و طناب رو به دورش بست  هيبا . تقال كردم  اول

 . اديلبهام رو محكم گاز گرفته بودم تا اشكم در ن. دمينشون ندم كه ترس

 ... ريام:گرفته باشم داد زدم  يديانگار ام. دميرو شن ريام اديفر يشد كه صدا ينطوريكه چرا ا كردميمفكر  داشتم

 .دستمال ببند  هيبرو دهن اون رو با :وحدت داد زد  مهندس

 . يبا من طرف اديصدات در ب گهيد كباريفقط : به طرف من اومد و گفت  بعد

 .رفت  ريهم به اتاق ام بعد

كه  نياز ا. دمينفس بلند كش هي. كردميم هيگر دينبا.با دست بسته ام اشكم رو پاك كردم . مداو يم نييپا ينطوريهم اشكم

 .حالش خوبه خدا رو شكر كردم  ريام دميفهم

معلوم بود . ومديم ينامفهوم يقطع شد و صداها ريام يبعد صدا ياما لحظه ا. ومديو مهندس وحدت م ريام اديداد و فر يصدا

 .بستن يزيچ هيو با كه دهنش ر

و در اتاق  رونيبلند بشم كه مهندس وحدت و حسن اومدن ب خواستميم.كه چشمم به تلفن افتاد  كردميم نيف نيف نطوريهم

 .رو بستن 

 ؟ يزد يچه گند نيبب: وحدت داد زد مهندس

 شد  يچ انيمن كه گفتم جر -

 . يكرديبعد اون غلط رو م يكرديصبر م گهيساعت د كيآخه احمق -

 همه رفتن اون هم گفت همه رفتن  دميپرس رفتيكه داشت م يخانوم وقت نيآخه من از ا-

  يكردياول چك م ديگفته باشه تو نبا نيبه فرض هم كه ا.كردم  نانيچرا به تو كله خر اطم دونميمن نم.حسن خفه شو -

 .شد  دايسر و كله اش پ يچطور دونمينم.نبود  يكس.چك كردم آقا -

 .خفه شو -
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نگو با مهندس .پا امام زاده است  هيخودش  نيا گفتمياز بس تو شركت اخمات تو هم بود كه م: اومد طرف من و گفت  دبع

 .اس قهيسلخوش  يلينه خوشم اومد مهندس هم خ.يدار يسر و سر

 .همه مثل خودت اشغالن  يفكرد.خفه شو -

 . كنمياما كوتاهش م....درازه  يليزبونت خ-

 . ادين يكس نيبب نييبرو پا: رو به حسن گفت  بعد

 .قفل كردم  ارميكه رفتم طناب ب يآقا درها رو وقت ادينم يكس-

 .مشكوك نباشه  يزيچ نيآب بده بب يسر و گوش هي نييپس برو پا: ره بهش رفت و گفت غچشم  هي

 .گمشو برو : بزنه كه وحدت داد زد  يحرف خواست

  امياما از خجالت در م...حاال كارت ندارم : كرد و گفت  كيشم نزدسرش رو آهسته به گو... هياون خنده كر دوباره

 .خفه شو آشغال-

 .من رو نگاه كرد  يمن نشست و با وقاحت سر تا پا يزد و رفت روبرو يا قهقهه

.  نهيبرام مهم نبود كه اشكهام رو بب گهيد. دمينپوش يلباس چيبود كه انگار من ه ينگاهش طور.انداختم  نييرو پا سرم

 . دميترسيم يليخ. دميترسيراستش م

 .زنگ خورد  لشيزل زده بود به من كه موبا يا قهيپنج دق هي

 .باال  ايخب با حسن ب يليخ.... ايالو رو-

دستم رو از  عيسر.زنگ خورد  ميدفعه گوش هي.اشكهام رو پاك كردم  نميبا آست.رفت  رونيبلند شد و از در ب يصندل يرو از

موفق شدم . رو بردارم  يكردم هر طور كه شده دستم رو داخل مانتوم ببرم و گوش يگذاشتم و سع يگوش يمانتوم رو يرو

 .مه رو فشار بدم كه وحدت اومد تو ككردم د يبسته و لرزون سع ستبا همون د ديلرزيدستم م. تماس از خونه بود.

بعد هم به طرف من برگشت و . نيو زمرو از دستم گرفت و پرت كرد ر يبه طرفم اومد و گوش عيسر.خشكم زد  همونطور

 . ومدهين يبه تو خوب: گفت 

انگشتهام آورد و  ياون طناب رو تا باال يطناب رو به دستم بست حت.دستم رو باز كرد و به شدت دستهام رو پشت برد  طناب
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 .محكم بست 

 . يبكن يغلط چيه يتونينم گهيحاال د: پام نشست و گفت  يجلو

 .ت به من دست نزن كثاف:با پام هلش دادم و داد زدم .پام گذشت و به حركت در آورد  يرو رو فشيكث ياون دستها بعد

همونطور باهاش .بلند شد و به مانتوم چنگ زد و من رو بلند كرد  يوحدت عصبان. مدي اواز تو اتاقش م رينامفهوم ام يصدا

 .اتاقم هل داد  يبه شدت من رو تو شدميم دهيكش

 .بعد به سمتم خم شد و چونه من رو محكم گرفت و باال نگه داشت.كه دستش بود بست  يم رو هم با طنابطرفم اومد پاها به

  يبكن يخوايبدونم چه كار م خواديحاال دلم م -

 ومديم نييپا نطورياشكهام هم.صورتم رو عقب بكشم اما محكم گرفته بود  خواستميم.كرد  كيرو به صورت نزد صورتش

 .بزنم  يحرف تونستميگرفته بود كه نمام شدت  هيانقدر گر

محكم من رو به عقب هل داد كه .بكش  دشيبا عث شد دست از كار پل ومدا ياتاق م رونيكه از ب يزن يصدا خوشبختانه

 .برخورد كرد  نيزم كيسرم به شدت به سرام

 يدستمال جلو هيخل شد و دا يكه كس كردميم هيهنوز داشتم گر.شد  شتريام ب هيشدت گر ديچيسرم پ يكه تو يدرد از

 .  دمينفهم يزيچ گهيد هيگذاشت وبعد از چند ثان مينيدهن و ب

اونجا رو روشن كرده بود  يفينور زرد ضع.چشمهام رو به اطراف دوختم  يبا سر در گم.رو آهسته باز كردم  چشمهام

 ينامفهوم يصدا.بودم  نيزم يورت رودست و پام بسته بود و من از طرف ص.بلند شم اما قادر به حركت نبودم  خواستميم.

 هي.  كرديبسته كه از پشت به ستون بسته شده بود به من نگاه م يهاسرم با دست يباال ريام.عث شد سرم رو بلند كنم با

سالمه و اونجا كنارم  دميديم نكهياز ا.اشكم در اومد  دنشيبا د.اش بسته شده بود  ينيب يهم به دور دهنشو رو اهيدستمال س

 .....توئه ... ريتقص...همش : گفتم  هياما با همون حالت گر.ت خوشحال شدم هس

 يو دوباره سرم رو رو دميدماغم رو باال كش.داد  هيهم گذاشت بعد سرش رو به ستون پشت سرش تك يرو رو چشمهاش

 . شكستيسكوت اونجا رو م نميف نيف يصدا يگهگاه. ختميصدا اشك ر يگذاشتم و همونطور ب نيزم

 شهيم: در رو ببنده كه گفتم  خواستيم.ما كرد  ينگاه به هر دو هي.حسن بود .بعد در باز شد سرم رو بلند كردم  قهيدق دچن
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 .بدنم درد گرفته . نميبش يمن رو بلند كن

رم در رو بست س يوقت. به حالت دو زانو نشستم .حركت بازم رو گرفت و بلندم كرد  هيمكث كرد بعد به طرفم امد و با  يكم

لبهام رو .بود نگاه كردم  ريبه سمت چپم كه ام.يروونيش ريبود مثل ز يانبار هيحالت .رو باال آوردم و به اطراف نگاه كردم 

 ؟ شهيم يحاال چ: جمع كردم و گفتم 

 .بزن  يحرف هيخب  يزبون ندار: گفتم  تيبا عصبان.نگاهم كرد  ينكرد فقط همون طور يحركت چيه

 . دهنش اشاره كرد  يروچشمهاش به دستمال  با

دستمال رو از رو دهنت  يخوايم: گفتم . حرف بزنه  تونستيكه دور دهنش بستن نم يخب معلومه با دستمال.خل بودم  واقعا

 .بردارم 

 .و به دست بسته من اشاره كرد  ديخند چشمهاش

به  اوردياز خودش در م ريكه ام ييهابا صدا.انداختم  نييو سرم رو پا رونينفس مثل آه دادم ب هي.كه محشر بودم  واقعا

 . كرديبا حالت چشمهاش به دستم و دهنش اشاره م.طرفش نگاه كردم 

 .باز كنم  يآخه چه جور:  گفتم

 . يتونيم يعنيرو باز و بسته كرد  چشمهاش

ت پرش جلوش به صور.دادن سرم به ستون بلند شدم  هيبود اما با تك ليكار حضرت ف طيبلند شدنم تو اون شرا نكهيا با

 . كنميرو م ميو گفتم سع سادميوا

 .منظره رو گرفته بود  يباسنم بود جلو يخدا رو شكر دسته بسته ام رو.و پشتم رو بهش كردم  دميچرخ.رو تكون داد سرش

 .اون پاهات رو هم باز كن  نييمال رو بدم پاتاون دس يجور هي كنميم يسع نيصاف بش: عقب نگاه كردم گفتم  به

 .اش بسته نبود پاه آخه

دهنش  يدوباره به عقب نگاه كردم و دستم رو جلو. بسته ام عقب رفتم  يبا اون پاها اطيبا احت يليرو باز كرد و من خ پاهاش

 .كردم  ميتنظ

و دستم رو به  دمينفس كش هيدوباره .اون نامرد طناب رو تا نوك انگشتهام بسته بود . تونستميكردم اما نم يسع يبار چند
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 .دستم رفته بود تو چشمش .چشمش رو بسته  هي دميبرگشتم عقب د.صداش در اومد .ردم عقب ب

 . تونمينم ينطوريمن ا: حالت كالفه گفتم  با

بودم كه  دهينرس تيواقع نياما اصال به ا رفتميشنا خوب قورباغه م يمن تو.هم بحالت پرش رفتم كنار دستش نشستم  بعد

  هيپرش قورباغه ام هم عال

 .كه نتونستم  يديد: گفتم .صداش در اومد  دوباره

 .چشمهاش به دهنم اشاره كرد  با

 . يگيم يفهمم چ ينم-

 به دهنم اشاره كرد  دوباره

 با دهنم باز كنم : گفتم  متعجب

 .رو باز و بسته كرد  چشمهاش

 . يمن رو دست انداخت:  گفتم

 رو به حالت نه باال برد  سرش

 . تونميمن نم:  گفتم

حقم داشت من . كردينگاهم م يحالت هيبا .دوباره به طرفش نگاه كردم  دميازش نشن ييصدا يوقت.ه جلو نگاه كردم هم ب بعد

 .به اون  سهچه بر گرفتيدماغ و دهنش هست نفسم م يدستمال رو هي دميديكه هروقت اون رو م

  اديب گميبه اون نگهبانه م: گفتم

 تو  نيايلحظه ب هي شهيم: زدم  داد

 . ستيفكر كنم ن: گفتم  ريرو به ام.دوباره صدا كردم اما باز هم سكوت بود .نداد  يجواب يكس اما

خودم رو به .كه خودم هم هم صحبت نداشتم كالفه شده بودم  نياز ا.نبود  يچاره ا.از من گرفت و به جلو نگاه كرد  نگاه

 :طرفش چرخوندم و گفتم 

 . نييستمال رو بكشم پابا دندونام اون د كنميم يسع.كن  نطرفيا روتو
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نفسم رو .خودش جشن گرفته بود  يقلب ما هم برا تيحاال تو اون موقع.كردم و سرم رو جلو بردم  يپوف هي. ديطرفم چرخ به

 .حبس كردم و سرم رو جلو بردم اما كنترلم رو از دست دادم و افتادم روش 

پاهاش رو جمع . دميماليداشتم خودم رو بهش م ياما انگاركردم بلند شم  يبا اون حالتم سع.آخر شاهكا رم بود  گهيد نيا

 .كرد و كمك كرد من بلند شم 

دستت رو از  يكه بتون يبر ينرمش هيبهتر بود  يبدن ساز يبه جا: گفتم  يهر صورت دوباره به حالت اولم برگشتم عصبان به

 جلو  ياريپشتت ب

 خنده داشت: گفتم . ديخند چشمهاش

 .كار رو بكنم  نيستون قادر نبودم ا نيبا وجود ا يحت يعني.رش زد رو به ستون پشت س سرش

 .هم بلدم  يبردم كه من زبان كر و الل يپ تيواقع نيز هم به ا با

 .دوباره صداش در اومد .حالت قهر روم رو برگردوندم  با

  هيچ گهيد-

 . نميكرد جلوش بنش اشاره

 .... وفتميباز م شهينم-

 .باره  نيآخر نيكالفه بلند شدم و گفتم ا.باره چشمهاش رو باز و بسته كرد و به جلوش اشاره كرد دو.رو ادامه ندادم  حرفم

 .رو كج كرد  سرش

كم جلوتر رفتم  هي.اشاره كرد برم جلوتر .دوزانو نشستم . نميپاهاش رو باز كرد و اشاره كرد كه بنش.رفتم جلوش  دوباره

با دندونم طرف راست صورتش رو . فتها يكردم نگاهم به چشماش ن يسع.و به طرف صورتش رفتم  دميكش ينفس بلند.

تكون خورد اما  كميكار رو كردم  نيبه طرف چپش رفتم و هم. بودنسفت بسته  يليخ. نييپا دميگرفتم و اون پارچه رو كش

 .كه از خودش در آورد به چشمهاش نگاه كردم  ييبا صدا. و دهنش بود ينيب يهنوز رو

 يرفته بودم هر چ نجايمن كه تا ا.نگاه به پارچه كردم .بكشم  نيياز وسط پارچه رو پا گهيكه م دميفهم.كرد به دهنم  اشاره

 .بادا باد 
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 . يندبچشمهات رو ب شهيم: آهسته گفتم .چشمهاش بود  يحاال چشمهام درست روبرو.به طرفش رفتم  آهسته

 .راحتتر بودم  ينطوريا.و بعد بسته شد  ديخند چشمهاش

هنوز منتظره  دميچشمهاش رو باز نكرده فهم دميد. ديكش قينفس عم هي. نييپا دمشيرف دماغش رفتم و با دندونم كشط به

خودم  شيپ.شد  دهيصورتم به صورتش كش. دميكش نييبه طرف پارچه رفتم و از گوشه لبش پا.دهنش هم بردارم  ياز رو

 . اديمبدم  يغيت غيت ينداره من از مردها شيگفتم خوب شد ر

پارچه رو به  اطينفسم رو حبس كردم و با احت.  خورديو نفسش به لبم م كشديتند تند نفس م. به طرف لبش رفتم  هعندفيا

چشمهام رو محكم بستم و به .لبم رو لبش سر خورد و چشمهاش باز شد  دميكشيم نييپارچه رو پا ياما وقت.دندون گرفتم 

 .تند شده بود  هممن  نفس گهيحاال د.دميكش نييسرعت پارچه رو پا

 .بشم  ديناپد يجور هي خواستميتو اون لحظه فقط م.بود و به دگمه بلوزش ثابت شده بود  نييپا سرم

 اون سكوت رو شكست  يصدا تيبه سكوت گذشت اما در نها يا هيثان چند

 ؟ يتو مگه نرفته بود-

  كرديحق به جانب سوال م دوباره

 .شد  ينجوريكه جا مونده بود مجبور شدم تنها بر گردم كه ا لميودم اما به خاطر موبارفته ب: رو باال كردم و گفتم  سرم

 . ييآخه دختر تو چقدر سر به هوا-

 .... .  يمن اعصاب نذاشته بود يبرا يكه كرد يبا اون كار. ستميهم سر به هوا ن چيمن ه: گفتم  تيعصبان با

 .انداختم  نيياخمهام رفت تو هم و سرم رو پا.خوردم  نياز ا يلياومد چه س ادميتازه .رو گاز گرفتم  لبم

  يببخش خانوم.لحظه كنترلم رو از دست دادم  هي ياون حرف رو زد يوقت....دستم بشكنه : گفت  آهسته

 تعجب سرم رو باال آوردم  با

 !!!! يخانوم

 ؟ يديبخش: زد و گفت  لبخند

اما از اونجا كه چوب خدا  ستين يدنيبخش يآخر نيا. يكنيفرت مدفعه سومه كه طلب مغ نيا: كردم و گفتم  زيرو ر چشمم



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         مهرنوش كاربر انجمن      –تمناي وجودم 

w W w . 9 8 i A . C o m  310

 ....دست حسن آقا درد نكنه . بخشميباشه م يصدا نداره و شما چوبش رو خورد

  اديدلت م: زد و گفت  لبخند

  يزد يمگه تو دلت اومد كه اونجور.چرا كه نه -

 . ياما فراموش نكرد يديباز تو بخش: رفت تو هم  اخمهاش

 .و سرش رو تكون داد  ديخند. م رو انداختم باالها شونه

كن بعد بلند  هيمن تك يبه پا: پاش رو آورد باال و گفت  هي.اما سخت بود . شديزانوهام داشت داغون م.كردم بلند شم  يسع

 شو 

رفتم طرف  يا به حالت قورباغه. ميباش دهيآقا نمال نينمونده بود كه ما خودمون رو به ا ييجا گهيد.كار رو كردم  نيهم

 .راستش نشستم 

 . كردميم يشتريب تيبودم احساس امن كيبهش نزد يوقت.كم بود  يليام خ فاصله

 ؟ شهيم يبه نظر تو چ.. ريام:  گفتم

 به صورتش نگاه كردم  بعد

 .كار رو كردن  نيچرا مهندس وحدت و حسن آقا ا فهممياصال نم. دونمينم-

 . يصدا نكرده بود كيوقت من رو به اسم كوچ چيمدت ه نيا يتو... يونستديرو م يزيچ هي: لبخند زد و گفت  بعد

  يمن همون مهندس رادمنش بود يبرا شهيخب چون هم-

 .هستم  يتو چ يحاال برا... يحاال چ-

 . شناختمينگاه رو م نيمن ا.چشمهاش نگاه كردم  به

 ؟ هياون ك ريام:  گفتم

 ....؟اون  ديتعجب پرس با

 ... گهيهمون د-

 همون دختره :آهسته گفتم  يصدا با
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 ..حسود كوچولو : و گفت  ديبلند خند يصدا با

آشنا كنجكاو شدم  هيفقط به عنوان . هيكه اون ك ستياالن هم برام مهم ن ستميمن حسود ن: رو جمع كردم و گفتم  لبهام

 . نيهم.

 .  نيهم: همون حالت خنده گفت  با

 . نيرو اونطرف كردم و گفتم هم ميرو

: بلند داخل شد و رو به حسن گفت  يوحدت با قدمها.شد  دهيبه اون سمت كش رينگاه من و ام.در به شدت باز شد  فعهكدي

 .اومد خبرم كن  ايهر وقت رو نييبرو پا

  هيچ هايمسخره باز نيا: داد زد  ريام

 .از دهنت باز كرد  ياون دستمال رو ك.مهندس رادمنش  يآقا,به : شد و گفت  كيبا لبخند كج به ما نزد وحدت

شل نبنده تا  يبد اديبه اون حسن  ديبه بعد با نياز ا.نبود  يكار سخت: گفت  ريام.اخمهام رو تو هم كردم .به من نگاه كرد  و

 . فتها يخودش ب

 ؟ يبد حيكار احمقانت رو توض نيا يخواينم:  ديپرس ريشد ام كتريبه ما نزد وحدت

سرو كله تو  ديرسيخوب خوب م يشركت من داشت به جاها يوقت شيدرست دو سال پ.... گمياما م ستميكه مجبور ن نيبا ا-

 هيسرما دميد ياولش دست كم گرفتمت اما وقت.جوجه مهندس كه خبره ها رو دور خودش جمع كرده بود  هي.شد  دايپ

چك هام . ودم امدم شما به خ سيبه شركت تازه تاس دنيمو در عوض  دنيبه ما نم گهيبزرگ كارهاشون رو د يگذارها

تو  ييجورا هيكه  دميرس جهينت نيكم كم به ا.نداشتم كه اونها رو پاس كنم  هيو من انقدر سرما خورديداشت برگشت م

 هآخه درست نبود تو جوج. اميهم از خجالتت در ب ييجورا هيو خب  ارميشركت تو استخدام بشم و سر از كارهات در ب

 . يما رو دور بزنهمه  ستيمهندس با شركت تازه تاس

خودم  يدر عوض من انها رو برا. يخودت خبر داشته باش نكهيشركت بهم خورد بدون ا يباشه چند تا از قرار ها ادتي اگه

من از قبل به شركت ) به من اشاره كرد .( خانوم كوچولو نذاشت نيقرار بود كارت نداشته باشم اما ا گهيد.دست و پا كردم 

 .كرد و اون نقشه ها رو جور كرد  ينيريخانوم كوچولو خود ش نيماه رو به جلو انداخته بودم اما ا 3ر زنگ زده بودم و قرا...
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 ميبگذر.....رو كه ازش خواسته بودم به من بده  ييحاضر نشد نقشه ها يحت.شركت رو داشت مهندس  يهم هوا يليخ

 ستيرو سر به ن يكسر يالوه ساختمان تجاره عرو ب تيابرج شفق و هد يبار ضربه آخر رو بزنم و نقشه ها  نيقرار بود ا....

 . ميكرد و حاال در خدمت شما هست يكنم كه حسن آقا كار خراب

  شيگند زد به زندگ نطوريكه ا ينگهبان داد نيچقدر به ا... يليمهندس خ يپست يليخ: ريام

 يخانوم كوچولو با تو سر و سر نيا كردميماصال تصورش رو ن يراست...تو غصه اون رو نخور مهندس : زد و گفت  يا قهقهه

 خوشم اومد  يهست ياز اول هم معلوم بود بچه زرنگ.داشته باشه 

 ....نره  نييتنها تنها از گلوت پا ترسميم اما

 رو ببند  فتي،اون دهن كث يخفه شو عوض: داد زد ريام

 .،گرفتم  كرديممن رو نظاره  يپاسر تا  فشيچسبوندم و نگاهم رو از وحدت كه با نگاه كث ريرو به ام خودم

 .فعال گرفتارم بعدا در خدمت هستم خانوم كوچولو : شد و گفت  كينزد يكم وحدت

به صورت  دهيكش كي تيو با عصبان ديخودش رو عقب كش.وحدت زد كه دادش به هوا رفت  يبه مچ پا يبا پاش لگد ريام

 .اما به موقعش .بچه رسميخدمت تو هم م: زد و گفت  ريام

اگه .... ترسميم ر،يام ترسميمن م: گفتم  هيگذاشتم و با گر ريشونه ام يرو رو ميشونيپ.هم لنگ لنگون از در خارج شد  بعد

 .... ريام كشميمن خودم رو م... ارهيسرم ب ييبال هي...اون 

 .ام رو خفه كردم  هيهق هق گر يفشار دادم وصدا ريام يرو به بازوها دهنم

 .بكنه  تونهينم يغلط چيه زمينترس عز: گذاشت و گفت  سرم يسرش رو رو ريام

 نداره  مانيهم معلوم بود كه به گفته خوش ا ريام ياز صدا يحت.... دميترسيمن م اما

سر من گذاشته بود  يهم همچنان سرش رو رو ريبود و ام ريشونه ام يا م قطع شده بود اما هنوز سر من رو هيگر گهيد حاال

 . شكستينفسامون سكوت انجا رو م يفقط صدا. ميزد ينم يكدوم حرف چيه.

دستم هم كه از پشت بسته شده بود .بود  ومدهيسراغمون ن يو كس ميبود كه اونجا بود يساعت كي.كم سردم شده بود  كم

 . ريمن سردمه ام: بلند كردم و گفتم  رياز شونه ام يسرم رو از رو.درد گرفته بود  يحساب
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 چسبون به من ب شتريخودت رو ب -

 . شميكه گرم نم ياونطور-

 . يشيحتما گرم م ينطوريا.بغلم ايپس ب: زد و گفت  يكمرنگ لبخند

 گرفته  تيموقع شوخ نيا...واقعا كه -

 ...و كنهيم تيبدن به طرف مقابل سرا يگرما ينطوريكه ا يديمگه نشن.نكردم  يشوخ-

 .... ميشتباور ندا گهيرو د يكي نيا ريمن و ام.لحظه در باز شد  همون

 به به خانوم صداقت...سالم مهندس -

 .تو هم  يخانوم سرحد: گفت  ريام

 ...مهندس  يمن چ-

 ؟ يچرا سرحد گهيتو د-

انتظار ..وقته معشوقه مهندس وحدت هستم  يليبگم كه من خ ديدر جواب سواالت با.،مهندس  يصدام كن ايرو يتونيم-

 .مهندس  يچشم و گوش بسته بود يادياما ز. يرو عوض كن زيهمه چ يتونستيالبته تو م...نكنم  يكه باهاش همكار ينداشت

فكرش : كرد و گفت  يخنده بلند. دميبا نفرت صورتم رو پس كش.دستش گرفت  يبه طرف من اومد و چونه من رو تو بعد

  نميرو بب گريهمد ينطوريا يكرديرو هم نم

 . اديم رميگ يبابت تو خوب پول. دازمنيتو رو هم را ه م: زد و گفت  ميشونيپ يرو رو انگشتش

 ... يهرزه عوض.دهنت رو ببند : داد زد  يوحشتناك يبا صدا ريام

  يمونيپش يتو اول استفاده اش رو ببر يكه نتونست نيمهندس نكنه از ا هيچ:  ايرو

 ...خفه شو :  ريام

من هم  يكه همزمان چند تار مو ديرم كشمن چنگ زد و اون رو از س يبه روسر كدفعهي. ديسرش رو باال داد و خند ايرو

 .كنده شد 

 . شيبود دهيحجاب د يمهندس تاحاال ب:هم گفت  بعد
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 كثافت لجن  كردمياگه دستم باز بود حالت م: نفرت گفتم  با

 . يبكن يتونينم يغلط چيبهت ثابت كنم كه با دست باز هم ه يخوايم: و گفت  ديخند ايرو

 .بود  يمنظورش چ....اج به در چشم دوختم هاج و و.هم بلند شد و رفت  بعد

 بكنه ؟ خواديچه كار م: گفتم  ريبه ام رو

 .دوخت  نيرو از نگاهم گرفت و به زم نگاهش

 .گذاشت و به طرف من اومد  ريام يرو روبرو يصندل.اومد داخل  يصندل هيبا  ايباز شد و رو در

 بلند شو : بازو م گرفت و داد زد  ريرو ز دستش

 . شدم بلند

  يحاال برو طرف اون صندل-

  يچكار كن يخوايم-

 ...برو ...دستات رو باز كنم  خواميم-

بخورم كه خودش بازو م رو گرفت و به  نيبود زم كينزد.هولم داد . دميلرزيم شتريهم ب تياز اون موقع.جون نداشت  پاهام

 .ر رفت دستم و يبه پشتم رفت و به طنابها.نشستم  يصندل يرو.كشوند  يطرف صندل

كه كتفم  يبا درد.نگاه كردم  ايدستم آزاد شد ناباورانه به رو يوقت. اورديسر در نم نيا ياون هم از كارها.بود  ريبه ام نگاهم

 .داشت آهسته دستم رو جلو آوردم 

كه تن و  تسيحقت ن نيا. يآرزو به دل بمون ذارمينم...برات دارم مهندس  يجالب شينما: گفت  ريزد و رو به ام يخند پوز

 . يبدست اومده استفاده كن ياز فرصتها  شهيكه هم مونهيم ادتي ينطوريا. ينيخانوم خوشگله رو نب نيبدن ا

 . دمياونوقت خودم ج ر ت م. وفتهيروز گذرم به گذرت ن هيفقط دعا كن كه  -

 . يكرديرو م نكاريا مدمويهمون موقع ها كه برات ناز م يبود نكارهيتو اگه ا: و گفت  ديخند يا وانهيحالت د با

 شدميكه با دستهام مانعش م نيبا ا. رونيكرد مانتوم رو از سرم بكشه ب يسع يا انهيو با حالت وحش ديبه طرف من چرخ بعد

 يصندل ياز رو. ارهيب رونيشرتم چنگ زد و تقال كرد اون رو از تنم ب يبه ت.انگار حالت جنون گرفته بود .اما اون موفق شد 
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هم از اون  ريام.افتادم  يصندل يلقد به شكم زد كه نفسم بند اومد و رو هياما اون  فتمبا دستهام دستهاش رو گر بلند شدم و

شرتم رو در آورد و به گوشه  يحركت ت هيبا .شكمم گذاشتم اما اون ول كن نبود  يدستهام رو رو. كرديم داديطرف داد و ب

لبش رو گاز گرفته بود .افتاد  رينگاهم به ام. مهام گرفت نهيس يام و جلودرد شكمم رو فراموش كردم و دسته.پارت كرد  يا

 . كردينگاه م نيو به زم

 يكم كم عاد...خجالت نكش نگاه كن : به حركت در آورد و گفت  ريام ييبازو ها يرفت دستهاش رو رو ريبه طرف ام ايرو

 . شهيم

 .تف به صورتش انداخت  هينگاه كرد و  ايبه صورت رو ريام

به  شتريدستهام رو ب.اومد به طرف من انگشتش رو به بند لباسم برد .صورتش رو پاك كرد  نشيزد و با آست يپوزخند ايرو

 دور خودم حلقه كردم 

 با عث شد دست از كارش بكشه  نهييوحدت كه معلوم بود از طبقه پا يصدا

 . نييپا اي،ب ايرو:  وحدت

 باال  ايتو ب. امينم: زد  داد

 ...امد  بند نفسم

 .اونجا  ميرابط گفته بر نييپا ايب:  وحدت

 . ياه ،لعنت-

 . گردميبر م: و گفت  ديلباسم رو كش بند

فضا  يهق هقم تو يصدا.سر دادم  هيزانوهام خم شدم و گر يكه دستم جلوم بود رو نطوريرفت هم يوقت.هم ولش كرد  بعد

 .شد  دهيچيپ

افراد فقط  نيچن نيا كردميفكر م شهيهم.پست باشه  نينچنيا تونستيزن م هي چطور.كرده بود  رميكثافت با كارش تحق اون

 .بودم  دهيد نهيهستن اما حاال به ع لمهايتو ف

 ....كن  مياريخودت  ايخدا....  اديب خواديسرم م ييچه بال ايخدا
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 هم رو شكست  هيهق هق گر ريام يصدا

 . گميم يچ نيمستانه گوش كن بب...ستين هيمستانه جان االن وقت گر-

 . يخواياز جونم م يچ گهيتو د: رو بلند كردم و گفتم  سرم

 . ستيكردن ن هيمستانه االن وقت گر-

 ..پاشم برات برقصم .پس چه كار كنم -

 ... گميم يچ نيگوش بده بب قهيدق هي: گفت  تيجد با

 االن دست تو بازه :گفت  آهسته

 ؟ يكه چ: گفتم -

 .من گوش بده  كردن به هيگر يمستانه به جا-

 . يكن پاهات رو باز كن يتا وقت هست سع: گفت . دميرو باال كش دماغم

 زود باش دختر : گفت  كنمينگاهش م نطوريهم ديد يوقت.  گفتيراست م.ام قطع شد  هيگر

 .روتو اونطرف كن : گفتم  تيزود خم شدم وبا عصبان.اما نگاهم به باالتنه ام افتاد .صاف نشستم عيسر

  نمشيبيحاال فكر كرده دفعه اوله كه م: لب گفت  رياونطرف كرد و زرو  روش

 . يگفت يچ:  گفتم

 بابا ،زود باش  يچيه-

هنوز نگاهش . كردمينگاه م ريو به ام كردميسرم رو بلند م يگهگاه.دور پام بردم  يكه خم بودم دستم رو به طنابها همونطور

 .اون طرف بود 

 . يپاك چشم نقدريمن فدات بشم كه ا ياله

 نگاهم كرد  يچشم ريلحظه ز هي

 روتو اونور كن :  گفتم

 من كه هنوز نگاه نكردم -
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 نه تو رو خدا نگاه كن -

 خب بابا زود باش  ليخ-

 ... ديزيبه جونتون كنن همتون ه جون

 بازش كردم : گفتم  يدور پام كه باز شد با خوشحال طناب

 سرش رو به طرف برگردند -

 رو تو اونطرف كن -

 ...بابا  يا-

دستهاش .رو باز كردم  ري،بعد هم رفتم پشت ستون با چنگ و دندون طناب دور دست ام دميپوش عيطرف مانتوم و سر رفتم

 بلند شد  دويرو جلو برد و مچ دستش رو مال

 . رونيب مياز در بر يحاال چه جور:  گفتم

 در رو قفل نكرد -

  يدونياز كجا م-

 ... ومديتوش ن ديكل دنيچرخ يدر بسته شد صدا يچون كه وقت-

 .برو پشت در : رفتم كنارش گفت .بعد آهسته به من اشاره كرد .هم آهسته رفت كنار در  بعد

 . ترسميرو گرفتم و گفتم من م دستش

 ...ترس نداره كه -

 دختر خوب  نيآفر: رو فشرد و گفت  دستم

در رو آهسته باز . ومديدهنم م يقلبم داشت تو.رخند در رو چ رهيآهسته دستگ.دهنم رو قورت دادم و رفتم پشت در  آب

 . رونيرفت ب اطيمكث كرد و با احت يكم.كرد 

 خب ... نييپا ميريآهسته از پله ها م يليفقط خ. ستين يكس: به طرفم برگشت و گفت  عيسر.پشت در امدم كنار  از

 .رو تكون دادم  سرم
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  ايپشتم ب-

 صبر كن  قهيدق هي-

انگشتش  ريام. ومديم نيياز طبقه پا ونيزيتلو يصدا.حركت كردم  ريبعد هم پشت ام.م و برداشتمش رفت ميطرف روسر به

حتما انتظار .كرد  ينگاهم با نگاهش تالق.بعد هم دستم رو گرفت .برم نيياش گذاشت و اشاره كرد آهسته پا ينيب يرو رو

 .م ن دستها محتاج بودياما خبر نداشت چقدر به ا.داشت دستم رو بكشم 

اشاره كرد .دستم رو ول كرد . ميديپله ها رس نييبه پا يوقت. گفتميصلوات م هي ومدميم نييبا هر پله كه پا.جلوتر حركت كرد

شده بود  نييتز يميقد ليسالن بزرگ بود كه با وسا هيروبرومون .بود برم يكه به نظر در اصل يبه طرف در واريكه از كنار د

 .سالن نبود  يتو يبلند بود اما كس يليكه روبرومون بود خ يونيتلوز يداص. يميقد ياليمثل و يزيچ هي.

 يوقت. كردميو به پشتم نگاه م گشتميهر لحظه بر م.. ومديهم پشت سرم م ريام.داد به سمت در رفتم  ريكه ام يعالمت با

 . گرفتميتازه و اعتماد به نفس م يرويكنارم هستش ن ريام دميديم

 ارياخت يو ب دميبه طرفش چرخ يهم از در خارج شد به خوشحال ريام يوقت. شديباورم نم ميخارج شد در رو باز كردم و يوقت

نشده  دايپ يبهتره تا سر و كله كس: آهسته گفت  يليمن رو محكم فشرد اما زود از خودش جدا كرد و خ.به آغوشش رفتم 

 . ميبر

. منه  نياون ماش: خودش بود اشاره كردو گفت  ليمثل اتومب كه يليبه اتومب. هم دستم رو گرفت و خودش جلو تر رفت  بعد

 . يبلد يرانندگ

 .يدار چياما مگه سو.بلدم -

رو دادم  چشيسو يكياز اون به بعد اون . رو گم كردم  چميسو شيماه پ كي: گفت  ميرفتيم نيكه به طرف ماش همونطور

 .كنن يجاساز نيماش ريز

 . ييسر به هوا يجنابعال يديحاال د-

 تو بود  رياون هم تقص: طرفم برگشت و با لبخند گفت  به

 .يزاريمن م ريخودت حواست نبوده چرا تقص! من ؟-
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 . يچند وقته همه حواسم به تو بوده خانوم نيچون ا-

 . ستياالن وقتش ن... اليتو خ يبر خواديحاال نم: دستم و فشار داد و گفت . نييپا ختير يهر دلم

 . اميخودم بلدم ب: و گفتم  دميكش رونيدستم رو از دستش ب. يشگيهم ريهم شد همون ام باز

 من هم نازت رو بكشم  يناز كن يتونيبعدا م... ستياالن هم وقت قهر كردن ن: دستم و گرفت و گفت  دوباره

 يكمبعد از .برد  نيماش رينشست و دستش رو ز نيزم يرو ميديرس نيبه ماش يوقت. ديهم من رو به دنبال خودش كش بعد

اش گذاشت  ينيب يكه دستش رو رو دميدستم رو بهم كوب يبا خوشحال.رو نشونم داد چيآورد سو رونيتقال دستش رو ب

 .هراسون به ساختمون نگاه كردم .

 .پشت فرمون  نيدر رو باز كنم تو هم بش رميمن م: گفت  ريام

  نيبش: رو باز كرد و گفت  در

 . ترسميمن تنها م: ه كردم و گفتم نگا شديكه به در باغ ختم م يراه شن به

 . يستيتنها ن-

 . زميفقط زود باش عز...باشه ...من در رو باز كردم  يرو روشن كن نيتا تو ماش.در اونجاس نيبب: در باغ اشاره كرد و گفت  به

 .رو به دستم داد و خودش بطرف در رفت  چيسو ريام.شدم  نيماش سوار

 .رو روشن كردم  نيماشبسم اهللا گفتم و  هي.رو بستم  در

 يتو.دنده گذاشتم  يدستم رو رو ريدر كامال باز شد با اشاره ام يوقت.سر برسه  يهر لحظه ممكن بود كس. ديلرزيم دستم

شماره  تونستميبود و من نم كيهم اتومات نياون ماش.رو روشن كنم  نيماش يكردم چراغها يسع.بود  كيكامال تار نيماش

بطورممتد روشن  نيبوق ماش ياما ناگهان صدا.روشن شه  يبلكه چراغ دادمكورمال دستم رو حركت  كورمال. نميدنده رو بب

 .شد 

فكر . داديبه حالت دو بطرفم اومد و دستش رو تكون م ريام. شديفرمون برداشتم اما صدا قطع نم يوحشت دستم رو از رو با

نبرده بودم كه در باز شد و حسن من رو به شدت  چيبه سوهنوز دستم رو .رو خاموش كنم  نيماش نكهيمنظورش ا ديكردم شا

 . ديكش نييپا نياز ماش
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 ريبا اون درگ كهيدر حال ريام.من فقط با وحشت به اونها چشم دوخته بودم .شد  ريخودش رو به اون رسوند و باهاش درگ ريام

 .مستانه سوار شو برو : بود داد زد 

 ... لعنت به من ...رو من خراب كرده بودم  زياز اول ها همه چ.م لعنت فرستادم خود ييدست و پا يبه ب. ديلرزيبدنم م كل

 ...برو : داد زد  ريام دوباره

 يرو تو يفلز يدرخشش ش.و به عقب برگشتم  ستادمياز حركت ا ريام اديفر يرفتم اما با صدا نيبه طرف ماش عيسر

 . دميحسن د يدستها

افتاده  نيزم ياونطرفتر رو يكم ليب هي.نگاه كردم  نيبه زم.حال تر بنظرم اومد  يب يمك ريبودن اما ام ريهم باهم در گ هنوز

 .برداشتمش  يبدون معطل.بود 

 . دميرو به سر حسن كوب ليرفت و من همون موقع اون ب ريام يكه به شدت به طرف پهلو دميحسن رو د يدستها

دوزانو به  يرو ندفهيا. بردم و به شدت به صورتش فرود آوردم رو باال ليدوباره ب.و به طرفم برگشت  دياز درد كش ياديفر

دو دستش رو كه به هم گره كرده بود باال برود و محكم به پشت گردنش زد كه با عث شد  يهم بدون معطل ريام.افتاد  نيزم

 . فتهيب نيحركت به زم يب

 مرد ؟: گفتم  ريوحشت رو به ام با

 .دادم  لشيكه به من زد تحو ييز همون ضربه هاا يكينه : زد و گفت  يكم جون لبخند

 شده ؟ يچ ريام: گفتم .به پهلوش رفت  دستش

  يكن يرانندگ ديسوار شو تو با: رفت و گفت  نيرو تكون داد و به طرف ماش سرش

 ... ريام تونميمن نم-

 . يبتون ديبا-

 . رو روشن كرد  نيماش يرو قطع كردو چراغها نيماش بوق

 .نشده  دايپ گهيشو تا سر و كله كس د سوار: گفت  بلند

از در  يوقت.پدال گاز گذاشتم  يدنده رو عوض كردم و پام رو رو.عقب رو باز كرد و سوار شد  در ريام.رفتم  نيطرف ماش به
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 :گفتم  ريرو به ام رونيب ميباغ امد

 برم  يطرف كدوم

 . كنهينم يفقط برو ،فرق: گفت  آهسته

: گفتم.داده بود  هيتك يصورتش معلوم نبود اما سرش رو به صندل.نگاه كردم  ريبه ام نهيز آسرعت طرف راست رفتم و ا به

 . يشد يطور ريام

 من حالم خوبه ..فقط حواست به جلوت باشه ....نه : گفت  آهسته

 . ستميها رو بلد ن نجايمن ا-

 . ميرسيم ييجا هيبالخره به -

 رونيب كيكم كم از اون محوته تار. شد داريچراغ روشن از اون دور پد چند تا..سرعت گرفتم  تونستميكه م يياونجا تا

 .چشمهاش رو جمع كرده بود و بسته بود . نميرو بب ريصورت ام شيكم و ب تونستميحاال م.افتاد  نهينگاهم به آ.مياومد

سرما : رد و گفت چشمهاش رو باز ك نميف نيف ياز صدا.شد  يصورتم جار ياشكم رو.كرده  شياون نامرد زخم دميفهم

 ؟ يخورد

 ... هيفتمن دست و پا چل ريهمش تقص: گفتم  كردميم هيگر كهيدر حال بلند

 خودت  يبرا يگيم يچ-

 مگه نه  يشد يتو زخم-

 ؟ هيتو چ ريتقص.باشه  نطوريبر فرض هم كه ا-

  ينشده بود يتو زخم شديو اون بوق روشن نم دادمياگه من درست اون كار و انجام م-

 .... نكهيا يبه جا.نشده  يكه طورحاال -

 ابونيكه كنار خ يدفعه چشمم به مرد هي. نمشيبب تونستمينم نهيدوال شده بود و من از آ.با عث شد حرفش قطع بشه  سرفه

 و ترمز زدم كه با عث شد اون مرد با وحشت به سمت عقب برگرده  دميكنار كش يافتاد بدون معطل رفتيراه م

 آقا  ديتو رو خدا كمك كن: و گفتم  رونيامدم ب نياز ماش عيسر
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 .شده خواهر  يچ: بود به طرفم اومد وهراسان گفت  ينسبتا جوان مرد

شده تو رو خدا  يزخم رياما ام مياما در رفت. ميشده بود دهيما دزد. ستميرو بلد ن نجاهايمن ا: گفتم  هيهمون حالت گر با

  ديكمكمون كن

 ؟ هيك ريام-

  نهيتو ماش: گفتم رو پاك كردم و  اشكم

  مشيببر مارستانيبه ب ديبا.آقا تو رو خدا : گفتم .رفت  نيطرف ماش به

 سوار شو : گفت

 .رو به حركت در آورد  نياون هم سوار شد و ماش.نشستم  ريجا كنار ام همون

 . ميخبر بد 110به  ديداره با ليموبا نيبب: آهسته گفت  ريام

  ريبگ: گفت  رو به طرفم گرفت و يمرد ه گوش خود

 .كجاس  نجايگفت آقا ا ريام

 .كجاس  نجايا ديگيم 110تلفن رو به طرف خود مرده گرفتم و گفتم شما به .تلفظ كنم  تونستميرو گفت كه نم ييجا هي

 . ديدونيآدرس اونجا رو م: رو گرفت و گفت  يگوش

 .برق بود  يچند تا دكل فشار قو هيهم  بونشايسر خ.بود  64اطراف بود كه پالكش  نيباغ هم هي دونميفقط م: گفت  ريام

 . يگيفكر كنم بدونم كجا رو م.وجود نداره  شتريچند تا باغ ب نجايا:  گفت

 .حالت خوبه : گفتم  ريرو به ام.رو گرفت و مشغول صحبت شد  شماره

 . خوانياسم شما رو م دياون مرده پرس.رو تكون داد  سرش

 .رادمنش  ريهم ام نشويا.من مستانه صداقت هستم :  گفتم

دستهام  يرو ريام يدستهافرصت نره از دست  نيا.  برهيم يمارستانيبعد هم به اونها گفت كه ما رو به چه ب.رو گفت  نهايهم

 سردمه  يليسردمه ،خ: گفت  ديلغز

 . ديرو روشن كن ياگه اون بخار: به راننده گفتم  رو
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 ...خب  ميرسيالن ما: دستم پاك كردم و گفتم  يكيرو با اون  اشكهام

 اريجان طاقت ب ريام: گفتم .نكرد  يحركت.دستهاش رو فشردم .داده بود و چشمهاش رو بسته بود  هيتك يرو به صندل سرش

 باشه 

 :اروم زمزمه كرد .كردم  كيگوشم رو به لبهاش نزد خورهيلبهاش تكون م دميد.كمرنگ زد  يليلبخند خ هي

 نره از دست فرصت  نيو حاال نوازش كن ،كه ا من

 هست  باياحساس ز نيباره كه ا نيآخر نيا ديشا

 حاال كه تب كردم  نيو حاال نوازش كن ،هم من

 تو برگردم  يايبه دن ديشا يلمسم كن اگه

 تو رو خدا فقط حرف نزن  ريام.حرف نزن باشه : گفتم هيلبهاش گذاشتم و با گر يرو رو دستم

 ....آقا زود باش : داد زدم  بعد

بخشمت  ينم چوقتيه ياگه تنهام بزار ريام: گفتم .ستبر ش گذاشتم  نهيس يگذاشتم و سرم رو رو ريو دور گردن امر دستام

. 

 يتنهام نذار چوقتيقول بده ه: گفتم .  رفتيم نيياش آهسته باال پا نهيس

زود از .اورژانس افتاد  كه نوشته بود يچشمم به تابلو.اش بلند كردم  نهيس يسرم رو از رو.توقف كرد  نيموقع ماش همون

 ... رهيميداره م ديتو رو خدا كمك كن: زدم  اديتا در رو باز كردم فر. دميوبه طرف اورژانس دو رونيب دميپر نيماش

 اشاره كردم  نيهم با دست به ماش بعد

 بردن  نيتخت چرخدار رو به طرف ماش هيمرد  ييتا از پرستا ر ها دو

همونطور به .شده بود  دهيكه به شدت رنگ پر دميتخت گذاشتنش صورتش رو د يرو يوقت.دميهم پشت سرشون دو من

 .اما چشمهاش بسته بود . زدميحرف م ريبا ام رفتميدنبالشون م

مرد و .من منتظرتم  ريام: زدم  اديدر بسته بشه فر نكهيقبل از ا.در بزرگ شدن اجازه ندادن من وارد بشم  هيوارد  يوقت

 ....قولش 



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         مهرنوش كاربر انجمن      –تمناي وجودم 

w W w . 9 8 i A . C o m  324

 .سر دادم  هيبلند گر يزانو هام افتادم و با صدا يشد من هم رو در بسته يوقت

كمك كرد تا بلند بشم .سرم بود  يلبخند مهربون باال هيپرستار با  هي.سر بلند كردم .شونه ام احساس كردم  يرو رو يدست

 ..به خدا توكل كن : نشستم گفت  يصندل يرو.

  شهيب موخ-

  شهيهمون م رهيخ يهر چ.فقط توكل كن -

 . خواميرو از تو م رميمن ام.نيرب العا لم ايحق ، اي. دميقسمت م تيبه بزرگ.خودت كمك كن  ايخدا:  دمينال

 .چشمهام رو باز كردم و اشكم رو پاك كردم . دميدست از دعا كش ييآشنا يبا صدا.چند ساعت گذشته بود  دونمينم

بلند شدم و خودم رو در آغوشش انداختم  ومديمن به طرفم مو پدر مادر  ريو پدر مادر ام ماياشك آلودهمراه با ن وايش

رو سرم  يمن رو تنها بزاره چه خاك رياگه ام...حاال من چكار كنم ....شد  يچ يديد وايش: گفتم  كردميم هيهمونطور كه گر.

 .... زميبر

 چكار كنم ...ن ماما: گفتم .مادرم هم آمد من رو در آغوش گرفت .و هق هق همه بلند شده بود  هيگر يصدا

 توكل كن : پشتم به حركت آورد و گفت  يرو رو دستش

 ...خودت به من رحم كن ... ايخدا: ...زدم  داد

تنش بود امدن  ديمرد مسن كه روپوش سف هيبا  يهمون پرستار قبل.رو برده بودن باز شد  ريكه ام يلحظه در بزرگ همون

 . رونيب

مرد ماسكش رو .و چشم به دهن اون مرد دوختم  سادميفقط من همونجا وا. كرديم يبه سمت اونها رفتن و هر كس سوال همه

 .لبخند زد و سرش رو تكون داد .همه ساكت شدن . صورتش برداشت و به من نگاه كرد  ياز رو

 شكرت  ايخدا: گفتم  فقط

 . دمينفهم يچيه گهيرفت و د ياهيچشمهام س وبعد

به طرف صدا برگشتم .كرد اما كم كم عادت كرد  تيچشمهام رو اذ ينور كم.دم آهسته چشمهام رو باز كر. ومديآب م يصدا

 آب رو بست و برگشت چشمش به من افتاد  ريش يوقت. شستيداشت دستش رو م وايش.



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         مهرنوش كاربر انجمن      –تمناي وجودم 

w W w . 9 8 i A . C o m  325

 . ينش داريحاال حاال ها ب يخواستيچه عجب م.به به ،عروس خانوم -

 .زدم  لبخند

اون همه آدم  يجلو شبيد.داشتن  ييايحجب و ح هي. ميقد يسهاعروس هم عرو. كشهيخجالت هم نم.رو ببند  شتين-

 . يديمن موندم تو خجالت نكش. خواميو م ريمن ام گفتيم

 چه خبر  رياز ام: شدم و گفتم  زيخ ميتخت ن يرو عيافتادم سر ريام ادي تازه

  يرياز رو كه نم-

  وايلوس نشو ش-

 .ده رو تخت دراز كشن ر گنآقا سرو م نكهيدوم ا.اول سالم : و گفت  ديخند

 حالش خوبه -

هوا خجالت هم  يتا حاال كه ظهره لنگات رو داد شبياما تو از د.حد اقل دو ساعت بعد از عمل به هوش امد .از تو بهتره -

 . يكشينم

  نمشيبب خواميم-

بعد به شما اجازه مالقات  نريبله رو بگ انيب ديسرمت تموم بشه ،بعدش هم خانواده داماد با دياول از همه كه با.مگه كشكه -

 يدار

: مادرم سرم رو در آغوش گرفت و گفت .اشكم در اومد  دنشونيبا د.اتاق باز شد و مادرم به همراه آقام داخل شدن  در

  زميحالت خوبه عز

  دينگاه به رنگ و روش بنداز هيتو رو خدا .از من هم بهتره  نيخاله جون ا: جواب داد  وايش

 . ديشما از كجا متوجه شدبه مادرم گفتم  رو

بدون تو  يهم هست يوقت.نگرانت شدم  يديو تلفنت رو جواب نم ديكرد ريد دميد روزيد يوقت: شكش رو پاك كرد و گفت  ا

رو بر  يگوش يبه شركت زنگ زدم كس.شركت  يبرگشت لتيگفت بخاطر موبا يهست.دل تو دلم نبود  گهياومد كه د

زنگ زدم  يشب به هر جا بگ 9تا ساعت .دلم آشوب شد  ستيخونه ن ريگفت ام يوقت.دم به خانوم رادمنش زنگ ز. داشتينم
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رو هم جواب  لشيو موبا ومدهيهنوز ن ريگفت ام يوقت.و سراغت رو گرفتم آخر سر هم دوباره به خانوم رادمنش زنگ زدم 

 مارستانهايهمه ب...مادر  دميكش يچ يدونينم.... ميخبر داد يبعدش به آگاه ميصبر كرد 11تا ساعت .دق كردم  گهيد دهينم

ناپاك  رياون ش ميديو بعد هم كه فهم... ديامد مارستانيب نيخبر دادن شما به ا ياز آگاه كيتا آخر سر ساعت . ميرو سر زد

 بودن  دهيخورده ها شما رو دزد

 . ديخدا رو شكر كه سالم هست: شونه ام گذاشت و گفت  يدستش رو رو آقام

 ديدار يا خبراز اونه:  گفتم

هم گفته اما هنوز اون  ييزهايچ هي.گرفتن  دينگهبان شركت رو تو همون باغ كه شما آدرس داده بود نكهيمثل ا:گفت  آقام

 افتاده باشن  ريحق االن گ ديهم به ام ديشا شهيچند ساعت پ يخبر برا نيالبته ا...نكردن  دايها رو پ يكي

 انشااهللا : گفت  مادرم

داخل  وايو مادر ش ماين نيرادمنش و همچن يجون و آقا يب يخانوم رادمنش همراه ب. دميرو جلو كش مي روسراهللا اي يصدا با

 .اومدن

گرفته هم كه همش چشم و ابرو  بال وايش.كردم  يبا همه سالم و احوال پرس.كنار دستم گذاشت  زيم يسبد گل رو رو ماين

 .چه گفتن  انياطراف دميآخر سر هم نفهم. كرديكه حواس من رو پرت م ومديم

: در آورد و رو به مادرم و آقام گفت  ييرو از داخل جعبه ا يانگشتر.شد  دهيجون نگاهم به سمت اون كش يب يب يصدا با

انگشتر رو به عنوان نشان دست مستانه جان كنم تا انشاهللا  نيمن ا نيياما اگه اجازه بفرما ستين يمناسب يجا نجايدرسته كه ا

 .م يجان خدمت برس ريخود ام سر فرصت با

 . يچ يعنيقند تو دل آب شدن  دميكه اون موقع فهم يوا

 دياريشما صاحب اخت: با لبخند گفت  آقام

 انشاهللا كه مباركه : جون دستم رو گرفت و انگشتر رو دست چپم كرد و گفت  يب يب

: و گفت  ديخانوم رادمنش صورتم و بوس.د ش دهيچياتاق پ يشباهت به بوقلمون نبود تو يكه ب وايكف زدن و كل ش يصدا

 .كه آرزوش رو داشتم  هينيعروسم هم
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 ... و داشتم  كه من آرزوش يهم تو دلم گفتم ،دوماد هم همون من

مادرم رفت به پرستار خبر بده از فرصت  يسرمم هم رو به اتمام بود وقت. رونيبجز مادرم همه رفتن ب قهياز چند دق بعد

 بود  بايز اريبس يسادگ نيدر ع.انگشترم نگاه كردم استفاده كردم و به 

 كشهيجان زحمت م وايش. مييايم يعصر با هست رميمستانه جان من با آقات م: مادرم گفت .به همراه مادرم اومد داخل  وايش

 .كنارت هست 

 ديباشه مادر جان بر-

 مواظب خودت باش : و گفت  ديرو بوس سرم

 چشم -

 ها به زور ردش كردم رفت  يدار يعجب مامان:  گفت وايمادرم رفت ش يوقت

 ؟ا يحاال چرا ردش كرد-

  ينيرو بب ريام يخوايتو نم نميبب-

 ذره شده  هيدلم براش  وايش يوا-

 ها  يوقت خجالت نكش هي-

 ..يچ يخجالت برا-

  يامروز مرخص بش گهيفكر كنم د.خب خانوم خوشگله سرم شما هم تموم شد :داخل شد وگفت  پرستار

 نييبفرما:رو به طرف پرستار گرفت و گفت  ينيريجعبه ش وايكارش تموم شد ش يوقت.هم مشغول در آوردن سرم شد  عدب

  هيعروس ينيريش.

 ...انشاهللا  يبه مبارك: برداشت و گفت يكي

  ارميرو م تيبرگه مرخص اميم قهيتا چند دق: به من گفت  رو

بره  ديديعروس خانوم ما حالش خوبه اجازه م نيحاال كه ا شهيمالقات تموم موقت  گهيربع د هيخانوم پرستار تا : گفت  وايش

 .ن داماد طبقه سوم  ديد
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  ديريكه برگه رو بگ ديباش نجايحتما ا گهيساعت د ميباشه اما تا ن -

از تو  يروسر هي وايش.و از در خارج شد  ديپرستار خند.به دستش بود رو تن كردم  وايكه ش ييبلند شدم و مانتو يخوشحال با

  ميبه صورت بزن زود بر ياب هي:در آورد و گفت  فشيك

 .گرفتم سر كردم  وايرو از دست ش يروسر.صورتم رو شستم و با دستمال خشك كردم  يهولك هول

  يباباچقدر تو هو ل:نفس نفس زنان گفت  وايش.باال تا طبقه سوم  ميو از پله ها رفت رونيب ميرفت وايحالت دو با ش به

 .حاال كدوم اتاق هست ... وايد باش شزو-

 . 346اش گذاشت و گفت اتاق  نهيس يرو رو دستش

ما  دنيبا د. رونياومد ب ماين لحظهكه همون  346چشمم خورد به شماره . كردميو به شماره اتاقها نگاه م رفتميتند راه م تند

  ديكنيچكار م نجايشما ا: لبخند به لب به طرفمون اومد وگفت 

 .ها  ميطرف اليمثال ما اهل و ع يعنينگاهش كردم كه طور  هي

 همه رفتن : گفت  وايش

 تو  ديبر نيخوايشما م.االن رفتن  نيآره هم-

 آره : گفت  وايش

كه  مارستانينهار ب. ميريبگ نهايا ينهار برا هي ميمن و تو بر.بره تو  خواديمن كه نه ،مستانه م: نگاه كار ساز كردم كه گفت  هي

 . تسينهار ن

 . ميباشه بر: لبخند زد و گفت  ماين

 فعال با اجازه :رو به من گفت  بعد

 .رو گرفت  وايدست ش بعد

 لحظه صبر كن  هي: گفت  وايش

عكس رو  نيا يدونيم: من گرفت و گفت  يكه دستش بود رو جلو يپشت عكس.كرد و طرف من اومد  بشيدست تو ج بعد

 كش رفتم  ريام فياز تو ك



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         مهرنوش كاربر انجمن      –تمناي وجودم 

w W w . 9 8 i A . C o m  329

 هست  يعكس ك-

 !كه عكس منه  نيا: با تعجب گفتم .رو برگردند  عكس

 هستش  يعكس ك نيا يدونيم.آره -

  كرديدست اون چكار م....عكس رو نداشتم  نياصال من ا.نه -

 كه گفت ،خراب شد و پاكش كردم  يهمون,عكس تو هم  نيا.عكس عقد كنون منه  نيخنگ خدا ا: گفت

 سه همون لبا نيا. يگيراست م.... نميبده بب-

 يديهم كه تو خند يبال همون موقع. كردهيم مينگو داشته رو تو تنظ. كنهيچقدر معطل م يزديغر م شبيپر يمستانه ه-

 گرفته 

 .شدم  رهيزدم و به عكس خ لبخند

  ايح يب.رو ببند  شتين: وايش

نفس  هي. كرديم يتاب يب شده بود و كينزد شيقلب من به زندگ نيدوباره ا. ريو رفتم طرف اتاق ام دميرو ازش قاپ عكس

 .و در رو باز كردم  دميبلند كش

دور شكم و كمرش بسته شده بود  يديبدون لباس بود و باند سف.بود و چشمهاش بسته بود  دهيتخت دراز كش يرو ريام

 .شدم  كيخورده نگاش كردم و بهش نزد هي.آهسته داخل شدم و در رو بستم .

چشمم به .كنار زدم  شيشونيپ يجلو بردم و موهاش رو از رو ديلرزيم جانيكه از ه دستم رو.دلم براش تنگ شده بود  چقدر

  دميصورتش كش يآهسته دستم رو رو.داشت  شيصورتش افتاد كه ته ر

 . امديخوشم م دارم غي،من از مرد ت نه

 .كردم  كيبه لبهاش نزد يدستم رو كم.لبهاش رفت  يبه سو نگاهم

 ... يكرد يطونيش يمستانه به اندازه كاف... يا يا

 سالم عروسكم : لبخند زد و گفت .شدم و دستم رو گرفت  ريدستم رو بكشم كه غافلگ خواستم

 سالم مرد قهرمانم : لبخند زدم و گفتم .رو باز كرد  چشمهاش
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 ديخواستم دستم رو عقب بكشم كه من رو به طرف خودش كش. ديكرد و نوك انگشتم رو بوس كيرو به لبهاش نزد دستم

 تنه برهنه اش افتاد  مين يتنه ام رو مين نيهم يحركت رو نداشتم برا نيانتظار ا.

 دوستت دارم : كرد و گفت  كيرو به صورتم نزد صورتش

 من هم دوستت دارم :رو از چشمانش گرفتم و آهسته زمزمه كردم  نگاهم

نگاهم به لبهاش . كرديم خوديخود ب و من رو از خوردينفس گرمش به صورتم م.كرد  كيبه صورتم نزد شتريرو ب صورتش

 .با لبهام فاصله نداشت  متريبود كه به اندازه چند سانت

گرمش رو  يمكث كوتاه لبها هيآهسته صورتش رو جلو آورد و بعد از .خودم رو عقب بكشم  كردمينم يچرا سع دونمينم

 . لبهام قرار داد  يرو

 .....د بوسه عشق رو تجربه كردم و چقدر لذت بخش بو نياول

 خواستميفقط م ديببخش: در آورد تو و گفت  يبا لبخند سرش رو از ال وايش. دميدر باز شد من خودم رو به عقب كش هعكدفي

 . ديخوريناهار م يبرا يبپرسم چ

 :بود  نيدلم گفتم ا يكه تو يزيچ تنها

 . ميبرس مونيما به كار و زندگ يكه نگذاشت وايتو روحت ش يا

  انيپا
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