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اول فصل

را شستم  میدست و رو. دمیپر رونیچشمم به ساعت افتاد از اتاق ب یوقت.شدم داریاز خواب ب دیطلوع دوباره خورش با

صبحانه بخور ایپرستو ب -: که مادر گفت

:کردم گفتم یرا با عجله عوض م میلباسها کهیحال در

د؟ینکرد داریچرا منو زود ب-

.کنم یم دارشیبعد ب. بخوابه گهیربع د کیبا خودم گفتم -

.کارمو نکردم چیو من هنوز ه دیآ یآخه االن پروانه م-

.تو بخور رمیگ یمنبرات لقمه م ایب-

:خوردم که زنگ به صدا درآمد، گفتم یآماده مادر را م يو لقمه ها دمیا پوشروپوش مدرسه ا ر عیسر یلیخ

من رفتم حتما پروانه است خداحافظ-

:گفت مادر

.حواست رو جمع کن! خدا دیبه ام-

 یاز من دور شد و تمام دلواپس یبشاش پروانه روبرو شدم آن حالت خواب آلودگ افهیدر کوچه را باز کردم و با ق یوقت

:گفتم. به خنده شد لیدمتبیها

يزود آمد قهیپنج دق-

:خود را باال انداخت و با لبخند گفت يلوس ابروها يمثل دخترها پروانه

.دارند فیدانستم که خانم خواب تشر ینم-

:پروانه خنده ام گرفته بود گفتم افهیکه از ق من

.میاز کوچه دانشگاه بر ییآ یپروانه م یراست! ها یش یخوشگل تر م یکن یخودتو لوس م یوقت-
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.شهیدور م یلی، نه بابا خ يقرض دار يادیراه ز نکهیتو هم مثل ا-

کنم یخواهش م-

داره یچه فرق گهید يبا راهها نجایدفعه، حاال ا نیفقط ا-

آرامش به خصوص به من  نیزنند به خاطر هم یدرختها کم کم دارند جوانه م. ده یبهار م يبو ابونیخ نیآخه ا-

ده یت مدس

هست؟ یبرادرت ک یعروس ،یراست-

؟ییآ یبرا کارت بدهم تو م د،یچهارم ع-

:به کمرم زد و گفت طنتیش با

ادیآد که من بدم ب یبدش م یاز عروس یک-

شد یعال یلیپس خ-

یکن یم یخرخون يهنوز دار نکهیا ای يدیحاال لباس خر-

آن قدر آنها سخت پسندند که حوصله مرا سر بردند، باالخره  میبود ونابیتو خ نایبا خواهرم ا یتا ک شبینه بابا، پر-

.خوشش آمد دید یکه هرک دمیرنگ خر یلباس آب کیمن 

یعروس بش یخواه یخب، پس م-

عروس شده که من بشم؟ یبا لباس آب یتا حاال ک-

.خنده ریز میهردو زد و

 نیپرستو ا":گفت یم یکیآن  "ریاشکال منو بگ نیا پرستو "تمام بچه ها به طرفم آمدند  میدیمدرسه که رس به

:گفتم "شه؟ یحل م يمسئله چه جور

.کنم یکالس براتون حل م يتو میبر دییایب-
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. ستادمیاو کنار ا دنیبا د. کردم  یامتحان سر کالس آمد من مساله حل م يبا ورقه ها یکاشف يکه آقا یتا موقع و

:گفت یکاشف يآقا

.خوشحالم نمیب یقدر مسلط م نیشما را ا نکهیاز ا.  دیما رو گرفت يپاك جا ییخانم رضا-

.بچه اشکال داشتند آنها را حل کردم، در ضمن دست رنج زحمات شماست! دیببخش-

رو به  یکاشف يآقا. بچه ها بود يجلو کیزیف يها یکپ یبه کالس برگشتم پل یوقت. را شستم میاجازه او دست ها با

:من کرد و گفت

.کالس کار دارم ندهی، گفته با نما ریخانم مد شیپ دیاز امتحان برو بعد-

"چشم":گفتم

شد و به ورقه  یسرم رد م ياز باال یکاشف يهر وقت که آقا. سواالت کردم ییو جوابگو کیزیشروع به حل مسائل ف و

دادم و از در  یکاشف يبه آقا تا ورقه ام را دیساعت طول کش 5/1حدود . کرد یکرد رشته افکارم را پاره م یام نگاه م

تلفن مشغول صحبت بود تلفن را قطع کرد بعد از سالم و  اب زشیکه رفتم او پشت م ریخانم مد شیپ. آمدم رونیب

:گفت یاحوالپرس

 دیکالس ها شرکت کند با نیخواست در ا یمهرکیکالس کنکور گذاشت نیفرورد 14بچه ها از  يبرا! پرستو جان-

ناظم مدرسه بده یخانم مومن لیو تحو سیو شما هم اسم آنها را بنو اوردیومان با خودش بت 6000 دیبعد از ع

شما و خانواده باشه يبرا یسال خوب ندهیپشم، انشااله سال آ-

 14دادم و آنها قبول کردند که حتما روز  حیبچه ها توض يهم تشکر کرد، سر کالس که آمدم، موضوع را برا او

با  یوقت. میکرد یبا به صدا درآمدن زنگ مدرسه با همه بچه ها خداحافظ. ندیایم به مدرسه بثبت نا يبرا نیفرورد

:گفتم میآمد رونیپروانه از مدرسه ب

.کردم کاریچ دمیبود نفهم ستادهیاز اول تا آخر امتحان باال سر من ا رد،یگ یلجم م یکاشف يآقا نیقدر از ا نیا-
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:گفت

ینال یبه خودت م شانیاز توجه ا شهیتو که هم-

:گفتم

داره يآخه توجه هم حد-

ند؟یآ یم یک تانیمهمانها یراست-

.دونه یکنکور درس بخونم خدا م يبرا دیع نیتو ا يدانم چطور ینم ندیآ یم الشیفردا صبح عمو و عهد و ع-

.شه درس خواند یکه نم دیبابا ولش کن تو ع-

.درس خون باشه یداره ک یبستگ-

. کردم یببرم و از او خداحافظ شیرا برا یبه او قول دادم که کارت عروس. میدیتا به خانه رس دیطول کش یساعت مین

:بغل کارت وارد شد و گفت کیبعد از ظهر محمد با 

بوسه یکارتها دست شما را م نیپرستو نوشتن ا-

.سمیرا بنو نهایهمه ا دیمن حتما با يخدا يوا-

.خودمان است يها لیفام يبرا نهایرا بردم دادم ا نایسهم زهرا ا ،يداماد نشوخواهر  یخواست یم گهیآره د-

؟یپخش کن یخواه یم یچشم، ک-

.مانده یفقط چهار روز به عروس میندار يادیشروع کنم وقت ز دیاز فردا با گهید-

:آب دهانم را قورت دادم و گفتم یسخت با

.خواب را زد دیق دیامشب با نکهیمثل ا-

:در آخر گفتم.کرد یمحمدآقا هم فقط نظارت م. نوشتم یگفتند و من م یها را م لیپدر و مادر اسم فام شب آن

.کمک کن یآخه بلند شو تو هم کم-
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هم ندارم یمن چپ دستم خط خوب یدون یتو که م-

يدار يخوش به حالت خوب بهانه ا-

:گفت يبا دلسوز مادر

کنه یتو جبران م یهم عروس شبه، محمد کی نینداره مادر هم یبیع-

.خوابم برد یک دمیشب گذشته بود که به رختخواب رفتم و نفهم 2از  ساعت

آنها را  یاحوالپرس يصدا یوقت. پدر در را باز کرد و عمو و خانواده اش وارد شدند. زود زنگ خانه به صدا درآمد صبح

ام خنده ام  افهیورم کرده خودم از ق يچشمها دنیبا د .انداختم ينظر نهیدر آ. آمدم  نییبا کسالت از تختم پا دمیشن

عمو و زن عمو را . آمدم رونیشد کردوو از اتاقم ب ینم يکار میمهاچش يبرا یول. لباسم را مرتب کردم يفور. گرفت

:را بغل کردم و گفتم میو مر دمیبوس

.تنگ شده بود یلیدلم برات خ يما کرد ادیخانم چه عجب -

:هم گفت او

ينامه هم نداد کیچند وقته  نیا ،یچتو -

:گفتم

کنم یهمه کار م نیکنکور بگذره، بعد از ا نیآخر درس دارم بگذار ا-

دوباره به طرف عمو برگشتم و . میهمه وارد سالن شد. کردم یگرم یهم سالم ئ احوالپرس نیبا محمد و حس بعد

:گفتم

.تنگ شده بود تانیدلمان برا ن،یعموجون چطور-

:فتگ عمو

عروس من چطوره؟-
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:را باال انداختم و با خنده گفتم میخودم را لوس کردم و ابروها یکم

.دیریگ یسراغش را م نجایچرا ا. عموجان عروس شما سنندجِ -

:بلند گفت يخنده ا با

.خونه است نیپدر سوخته، عروس من تو هم يا-

:حال من گرفته شد گفت دیمادر که د.اوردمینخودم  يبه رو یحرف ها بند دلم پاره شد ول نیا دنیشن با

.اوریب ییپرستو بلند شو چا-

"چشم مادر": گفتم

 بهیتو رو خدا پرستو را به غر "گه  یکه زن عمو م دمیو برگشتم، شن ختمیرا ر ییآمدم با عجله چا رونیسالن ب از

"فتهیها ب بهیکه به دست غر یخوب نیدختر به ا فهیح دیند

:گفت عمو

 یتازه دادشم قول پرستو را از بچگ. برداره يا گهیسفره خودم را کس د يخانم مگه من مردم که بگذارم نون تونه -

به ما داده

:گفت پدرم

.پرستو هم مال شما-

شکسته شدن استکان ها  يبا صدا. انداخت نیرا از دستم گرفت و به زم يچا ینیس یحرف انگار کس نیا دنیشن با

:آمد و گفت رونیباز همه زودتر  نیحس

که؟ ینسوخت-

.نه متشکرم: گفتم

:گفت دیاوضاع را د یوقت پدرم
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.يما رو برد يآبرو.یدختره دست و پا چلفت-

مادرم به کمکم آمد و .به آشپزخانه رفتم يچا ختنیر يها را جمع کردم و دوباره برا شهیجارو آوردم و خرده ش يفور

:گفت

.کنند یمردم فکر بد م ؟يگرفته ها شدمثل برق  هویدختر چت شده؟ چرا -

 میعمو. بود  امدهیدوباره که اتاق وارد شدم هنوز حالم جا ن.آمدم رونیاز آشپزخانه ب یلیم یرا برداشتم و با ب يچا

:گفت

عروس خوشگلم که نسوخت؟-

نه عموجان بادمجان بم آفت نداره-

.يرگتر و خانم تر شدبز یلیاز پارسال خ دیکرمان هست یاتفاقا خانم شما قال-

 دنشیحوصله شن یصحبتها که حت نیدنج پناه بردم تا از ا يکتابم را برداشتم و به گوشه ا. را به همه تعارف کردم يچا

 دیعمو تا منو د.با هم گرم گرفته اند یعمو و محمد حساب دمیآمدم د رونیاز اتاقم که ب. رو هم نداشتم ، دور باشم

:گفت

.يکرد یتو اتاق، خودت را زندنان یخانم از صبح رفت-

 یبا عرض معذرت شما را تنها م نیهم امتحان کنکور دارم به خاطر هم دیدرس دارم بعد از ع د،یعموجان مرا ببخش-

.گذارم

.گن درست هم که خوبه یعمو م-

.ستیبدك ن يا-

سال  لیرد و با به صدا درآمدن توپ تحوک رونیسال پدر من را با قرآن از اتاق ب لی.، قبل از تح میرا که خورد ناهار

:عمو گفت. دادن کردند يدیداخل شدم و سال نو را به همه تبرك گفتم و بعد بزرگترها شروع به ع
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.اوریپرستو را ب يدیخانم ع يزر-

:به دست داشت گفت یزربفت یوارد شد پارچه زرشک نکهیرفت بعد از ا ییعمو به اتاق پهلو زن

.دیایکه خوشت ب دوارمیام دیآ یبه پرستو م یاو گفت زرشک ن،یحس قهیقابل شما را نداره سلپرستو جان، اصال -

:گفتم

.دارم یفرق گرانینپوشم در ضمن مگه من با د یزرشک گهیباشه د ادمیپس -

.انشااله بعدا آره ینه زن عمو جان حاال نه ول-

:تو آمد و گفت میسر من مرپشت . از همه آنها تشکر کردم به اتاقم رفتم نکهیاز ا بعد

.نمیبنش شتیپ يپرستو حوصله دار-

چرا که نه-

راجع به  يتا عصر. کرد فیتازه را با آب و تاب تعر يکرد و خبرها یسنندج يها لیراجع به فام فیشروع به تعر بعد

:در آخر گفت میو آن با هم حرف زد نیا

دیآ یخوشت نم نیپرستو، از حس-

:گفتم

؟یکن یسوال را م نیا یچ يبرا-

يهم نزد یلبخند زورک کیاصال  يدیپدر را شن ياز صبح که حرفها نکهیا يبرا-

دانم نظر  یبدهم نم لیخواهم درس بخوانم و ادامه تحص یاخه م.را مثل محمد دوست دارم نیجان من حس مینه مر-

.را از ازدواج با من منصرف کنکنم او  یخواهش م. من فعال قصد ازدواج ندارم یول ه؟یراجع به من چ نیحس

شود؟ یبه پا م یچه قشقرق یدان یاگه بزرگترها بفهمند م-

.دانم ینم-
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 دمید. میآمد رونیتا از اتاق ب دیطول کش یساعت کی. صحبت کند و خبرش را به من بدهد نیآخر قرار شد با حس در

. مییایب رونیمنتظر بود که ما از آنجا ب نکهیا به اتاق ما چشم دوخته مثل میلب حوض نشسته و مستق اطیح يتو نیحس

:گفت میکه مر دمیشن.کردم و رد شدم یسالم

؟ینشست نجایچرا ا نیحس-

:گفت

.دانم اصال حوصله ندارم ینم-

بعد . آمدم هنوز گرم صحبت بودند رونیاز آنجا ب یوقت.خودم را در آنجا معطل کردم یساعت میآشپزخانه رفتم و ن به

:مادر گفت. میرا به پروانه بده یکارت عروس میبرو میازه گرفتم تا با مراز مادر اج

.دیزود برگرد يپرستو تو نرود-

.چشم مادر-

:کردم و بعد گفتم فیاو تعر ییمرتب از مدرسه و معلم ها گفتم و از رفتار پروانه و خوش رو میمر يراه برا نیب

.دیامد یشما هم به تهران م یکاشک میمر-

.داره يا گهید يسنندج، مردم سنندج حال و هوا يتو هواپرس-

بود؟ ینظر او چ یگفت نیبه حس یراست میمر. من خودم هم عاشق سنندج هستم یگ یراست م-

.با خودش صحبت کنم دیبا درس خواندن او ندارم در ضمن با یمخالفت چیراستش گفت اوال من ه-

:گفتم میدیرس یرا غم گرفته بود وقتتمام وجودم . ما برقرار شد  نیسکوت ب یمدت

.میدیرس گهید-

آخر سر . میهرچه اصرار کرد داخل نشد یکارت را به او دادم ول. پروانه در را باز کرد میدر را زد نکهیبعد از ا و

:گفت
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.سندیخس هایبخوره نره بگه تهران ینیریش کی اوریخوشگلت را ب يدختر عمو نیاقال ا-

:گفت میمر

.میها ارادت دار یما خدمت تهران نه خانم-

قرار شد فردا من با  دیو بازد دیبعد از د. بود دهیخر يدیعروسش ع يمادر برا. میخانواده زهرا رفت دنیبعد به د روز

:گفتند سایو پر نیپرو میبه خانه آمد یوقت. میکن نیو به اتفاق زهرا اتاق عقد را تزئ مییایبه خانه آنها ب میمر

.میباغ سپهساالر کفش بخر میتا ما برو.حمت بچه ها را سرگرم کنز یپرستو ب-

:گفتم

.دیباشه فقط زود برگرد-

:گفت رایالم. رفتند بچه ها را به اتاق خودم بردم آنها

.نیگ یما قصه م يخاله جون، برا-

:گفتم

.دیکه بخواب یبه شرط-

.و قصه را شروع کردم "باشه ": گفتند

داد که آنها با هم ازدواج کنند آن قدر  یپادشاه اجازه نم کنیه عاشق هم بودند ولچوپان و دختر شا پسر

 چکدامیکفش کرده و حاضر به ازدواج با ه کی يرا تو شیدختر شاه پا یامد ول یاو م يجوروارجور برا يخواستگارها

موضوع به  نیاراحت از ادوا دکتر کردند او خوب نشد و شاه ن یهرچ.شد ضیدختر شاه مر نکهیتا ا. از آنها نبود

آورد و  یدر م شیبتواند دختر شاه را مداوا کند او را به همسر یشهر فرمان داد که جار بزنند هرکس يها یجارچ

سر از  یشاه به او گفت اگه اشتباه کن. وارد قصر شد  دیسربازها را پوش دلباسیموضوع را شن نیکه پسر چوپان ا نیهم

:زد و گفت میجا بود که مادر صدا نیو در هم میآور یود دختر را به عقد تو در مشود و اگر خوب ش یبدنت جدا م
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.دارم دیبرم، خر رونیب کسریلباس ها را پهن کن تا من  نیا ایب-

:بچه ها گفتم به

.بعد يداستان بماند برا هیبق-

آنها را به . برگشته بودند یدنید دیعمو و بچه ها از ع. در را باز کردم. پهن کردن لباس ها بودم که در زدند مشغول

:کردم عمو گفت یتعارف م يکه چا یزمان. اورمیب يانها چا يخانه دعوت کردم و خودم به آشپزخانه رفتمتا برا

.چقدر خوشمزه است نیرا بخور بب يچا نیخانم ا-

:گفتم. دیکردم رنگ از صورتم پر حس

 نیدانم شما چرا از من ا ینم. ستین یدرست و حساب میکارها کدام از چیمن اصال ه یول. دیعموجان شما لطف دار-

.دیکن یم فیقدر تعر

.یدختر خودم بش یخواه یم نکهیا يبرا-

 یبا بدخلق نیکه حس دمیسرم را باال کردم د یوقت. نشستم يرا تو هم کردم و گوشه ا میحرف اخمها نیا دنیشن با

.صورتم را از او برگرداندم.کند ینگاهم م

و در آخر زهرا نظر مرا  میداد شنهادیپ کیاتاق  نیتزئ يهر کدام برا. میبه خانه زهرا رفت میعد من و مرب روز

 نیو بعد من شروع به تزئ میکردن اتاق شد یبلند باال به محمد دادم و خودمان مشغول خال ستیل کی يفور دویپسند

.  میسر عروس و داماد درست کرد ياز تور باال ینبود آسما دهیکه خر ییمحمد آمد با تمام تورها یوقت. اتاق کردم

. میو گل ها را از آنجا بخر میگل برو دانیو قرار شد فردا صبح با هم به م میکرد یرنگ يداخل آن را پر از بادکنک ها

:گفت میمر.عروس و داماد بود يکه وسط آن جا میدر آخر هم سفره را به صورت هشت بزرگ پهن کرد

.شدخوب  یلیپرستو خ-

:آورد گفت يما چا يمادر زهرا برا یوقت
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.میدار يا قهیبا سل يججه دخترها-

:گفت میمر

همه کارها را پرستو کرده-

:زهرا گفت مادر

.کردم یکه پسر ندارم وگرنه پرستو را عروس خودم م فیح-

:گفت محمد

.باشهتواند دخترتون  یکند م ينقش عروس را باز دیپرستو مال شما حتما که نبا-

:گفتم

.من هستند دنیخانواده من مرتب در حال بخش نیتو را به خدا ا دینیبب-

:گفت میمر

.آورد یما بهانه م يفعال که برا-

.او را آرام کردم یخوانم کم یآخر من درس م نکهیبه بهانه ا. شد رهیمحمد به من خ يچشم ها که

در را باز  نیو حس میزنگ زد. میبه خانه برگشت میبمان میتوان یمشام ن يبرا نکهیاز ا یبا عذرخواه ياز خوردن چا بعد

:گفت دیام د دهیرنگ پر افهیکرد تا منو با ق

.يخسته شد یلیحتما خ-

:گفتم

.هم خوب بود یلینه خ-

:گفت میمر

قشنگ شده یلیدارد اتاق عقدشان خ يا قهیپرستو چه سل نیمامان برو بب-
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موقع شام از بس .میا انداخت و ماهم بعد از شستن دست و صورت سر سفره آمدسفره شام ر نیرو= انیم نیا در

با تعجب به من نگاه  نیکه حس دمید وانیخوردم از ته ل یآب م یخورم وقت یغذا م يچطور دمیفهم یگرسنه بودم نم

. م تا جا آمدرفتم آن قدر سرفه کرد رونیب قاز اتا. شدم  یگره خورد داشتم خفه م میگلو يآب تو يکند فور یم

:مسخره گفت یلبا حالت نیحس. ئوباره به اتاق برگشتم

ياز بس که تند خورد-

:گفتم

.شور بود یلیچچشم شما خ-

:با خنده گفتم. خنده ریهمه زدند ز و

.گرسنه ام بود یلینخورده بودم خ يزیاز ظهر چ-

:گفت مادر

.نوش جانتان دیبخور دیخسته شد یلیامروز شما خ-

:ر گفتپد بعد

شد؟ یجان درست چ نیحس یراست-

زودتر مهندس بشه دیمانده فکر کنم مج یلیعمو هنوز خ-

سال  يبرا دیگفت مج میخوشحال شد یلیکرد خ دایپرستو اسمت را در روزنامه پ یمبارك باشه وقت دیمج یراست-

.من در روزنامه جا گرفته گهید

:گفت دیمج

.شه یل متهران قبو یعمو پرستو حتما پزشک-

ساعت دو بعداز ظهر مراسم .  میهم با عروس رفت میطبق برنامه من و مر. میبردذ شگاهیصبح عروس را به آرا فردا
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 میمن و مر. جدا برد یعروس را به اتاق شگریخانم آرا. ندیایدنبال ما ب 5/1قرار شد که ساعت  هیعقد بود و محمد و بق

:گفت دیمنو د نیپرو یوقت. م به دنبال عروس آمدندیخواهرها داماد و 5/1ساعت. میرفت گریهم به سالن د

يناقال چه کرده ا يشده ا بایز یلیپرستو خ-

:گفتم

فقط سرم را درست کردم-

:گفت

.یبه نظرم امشب با عروس اشتباه بش-

ودشان خ نیعروس و داماد سوار ماش.کردم یم فیقشنگ شده بودند و من مرتب از آنها تعر یلیو زهرا خ میمر

چون که سرم . دمیکش یراستش از او خجالت م. میپدرم آمده بود برو نیکه با ماش نیما هم قرار شد با حس. شدند

در  یزمان کس نیدر هم. گرفت یم لمیف اماداز عروس و د لمبرداریف.میآمد ابانیبه خ یهمگ. بزرگ شده بود یلیخ

:گوشم گفت

.يشده ا بایز یلیخ-

ممنون: گفتم

. را در هم کردم و او دهانش را جمع کرد میاخم ها.زد یبود که لبخند م نیحس. شت سرم را نگاه کردمپ برگشتم

به . کردم ینگاه او را حس م ینیمرتب سنگ. از شانس بدم درست پشت سر او قرار گرفتم میکه شد نیسوار ماش

:گفت سایپر. کردم یرا نگاه نم نهیاصال تو آ نیخاطر هم

توهمه؟ تیا سگمه هادختر چت شده؟ چر-

:خنده کنان گفت نیپرو

.کنه یعروس حسادت م ییبایبه ز دیشا-
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:با خنده گفت نیحس

.از عروس ندارد یاالن هم کم-

به  ياشاره ا نیحس. نیخود حس یهمه شروع به خنده کردند حت. خنده اش محو شد نهیبا چشم غزه من در آ که

:کرد و گفت نیپرو

.میدیرا ند مانیدخترعمو نیما خنده ا تا به حال روزیاز پر-

:گفتم

.هستم یمن اصوال آدم بدخلق-

:گفت

.يشو یم زیعز شتریب.میندار يباش ماهم کار-

:گفت نیپرو. از دستش خالص شوم يچه جور ایخدا ییخودم گفتم چه پسره پرورو با

شه؟ یدرست تمام م یآقا ک نیحس-

:جواب داد او

.دو سال هم تخصص دارم کیبخواد اگر خدا . امسال آخرشه-

:گفت میمر

.گه دوست نداره از خانواده دور باشد یکنه م یخودش قبول نم یداداشم بورس خارج از کشور هم قبول شده ول-

.قهیسل یچه ب: گفتم فقط

:گفت نیپرو.را برگرداندم میرو و

.یلجبازت را مداوا کن يعمو دختر نیا دیاول با یات را گرفت یمدرك پزشک نکهیانشااله بعد از ا-

:گفت
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.به چشم يا-

زن . کرد یاسفند از دور آدم را مست م يبو. میو پشت عروس و داماد ما هموارد خانه شد میبود دهیبه خانه رس گهید

:عروس و داماد اسفند دود کرد و بعد به طرف من آمد و گفت يعمو اول برا

.کنمعروس خودم دود  يهم برا یکم دیاجازه بده-

:در امد و گفت شیاز آن وسط ها صدا یدانم ک ینم

.ندهیبه افتخار عروس و داماد آ-

:وارد اتاق عقد شدمو به مادرم گفتم یمحل یبا ب. شروع به دست زدن کردند همه

.عروسم، عروسم گهیرسه م یزن عمو خرد شده هرجام نیاعصابم از دست ا گهید-

:گفت

.يندار اقتیتو ل.  يمحلت نذاره، خودت را لوس کرد گهیگم د یخوب به او م یلیخ-

بار سوم بود که . خواند همه مهمانها ساکت شدند یخطبه عقد را م یروحان يکه آقا یزمان. رفت رونیاز اتاق ب و

 رونیکادو دادند ب یهمگ نکهیبعد از ا. و دست زدند دندیهلهله کش یعروس خانم به دامادش بله را گفت و همه حساب

نشسته بودم که  يگوشه ا. کردند دنیو شروع به رقص طجوان ها رفتند وس. ندازندیتا عروس و داماد عکس ب میآمد

:مادر زهرا جلو آمد و گفت

؟یرقص یپرستو تو چرا نم-

:گفتم

توانم یکند نم یم تیرا اذ میکفشم پا-

:گفت

.زیآن آب بر يتو یبرو کم-
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دوست محمد پشت  ریام دمیکنم و دوباره بپوشم برگشتم د سشیکه خآب  ریش ریرا درآوردم بردم ز میها کفش

:گفت. است ستادهیسرم ا

.توانم کمکتان کنم یپرستو خانم م-

:گفتم

شه یممنون االن خوب م یلیخ-

به من  ر،یخواست بفهمد ام نکهیمثل ا. بهمن کرد ينگاه غضب آلود. افتاد تا بناگوش سرخ شده بود نیبه حس نگاهم

 یمحل یاو را از خودم زده کنم به او ب نکهیا يبرا.خوشحال بودم یلیکرده بودم خ نیاو را خشمگ نکهیاز ا. گه یم یچ

مثل  دیگو یم سایبه پر نیکه پرو دمیمهمانها رفتند شن نکهیبعد از ا. که چگونه گذشت میدیتا آخر شب نفهم. کردم

 يزیبه من چ نکهیمادر بدون ا نکهیاز ا. گار را رد کردهچند تا خواست گهیامشب بخت پرستو هم باز شد مادر م نکهیا

را  او پدر عروس آنه میآخر شب عروس و داماد را به خانه شان رساند.آنها را جواب کرده بود خوشحال شدم دیبگو

 میداز لباس مهمانها و رفتارشان صحبت کر یو تا ک میبه اتاق رفت میبا مر. میما هم به خانه برگشت. دست به دست داد

:در آخر گفتم.میدیو خند

.میجواب خدا را بده دیبا ایبسه اون دن بتیخانم غ-

:مادر گفت. مردها در خانه تنها بودند.  میبرو یبعد بنا بود به اتفاق بزرگترها به پاتخت روز

.ایب میبگذار بعد با مر وهیم. درست کن يمردها چا يبرا یپرستو کم-

:گفتم

.دیباز نکنکادو ها را  یباشه ول-

:گفت

.یباز کن دیمطمئن باش خودت با-
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:گفت. را برداشت  یگوش نیحس. که تلفن زنگ زد میعازم رفتن بود.  میانجام داد میکه رفتند تمام کارها را با مر آها

.پرستو با تو کار دارند-

:گفتم یبا ناراحت. پروانه بود. را گرفتم یگوش

.يرگذا یخوب حاال ما را قال م یلیخ-

:گفت

.کنم يمامان سرماخورده بود مجبور شدم تو خانه بمانم و از او پرستار. نه به خدا-

:گفتم

.شهیم ضیمر یکیهر دفعه . يپرستار يبرا يتو ساخته شد نکهیمثل ا-

:گفت نیحس. ا قطع کردم یگفتگو گوش یاز کم بعد

برسانمتان دیخواه یپرستو م-

:گفتم

.میرو ینه ممنون خودمان م-

:گفت

.بروند رونیدو تا دختر تک و تنها ب ستیاالن سر ظهره خوب ن-

:بعد گفت. پدر را گرفت و ما را تا دم خانه زهرا رساند نیماش چیسوئ

.مواظب باش، خواستگارها پرستو را ندزدند میمر-

:گفتم

.کند یخودش فرار م ندیمنو بب یهرک ستین گاردیبه باد اجیاحت-

:گفت
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.شک دارممن  یول-

تا عصر در آنجا خانم ها بگو بخند کردند و غروب بود که همه عازم خانه . میو وارد خانه شد میاو خداحافظ کرد با

:گفت. زهرا اشک در چشمانش پر شده بود. شان شدند

.تنها شدم همه رتند-

:گفتم

.خانهما میبلند شو بر-

:زهرا گفت مادر

دیآ ینم رونیعروس تا چهل روز از خانه ب-

:گفتم

.گردم یحرف ها کهنه شده من اگه عروس بشم همان شب با مادرم برم نیا-

:گفت مادر

.گردانند یبر م ینترس تو را همان شب عروس-

:گفتم. دلم گرفت کبارهیسر شام همه گرم صحبت بودند که .میشب بعد از آماده کردن غذا سفره انداخت آن

هیمحمد چقدر خال يمادرجا-

:اشک در چشمانش جمع شده بود گفت کهیدر حال پدر

اگه تو . نوبت توست گهیدفعه د. سرنوشت خودش یبره پ یو بفرست یاست که بچه بزرگ کن نیدخترم سرنوشت ا-

.میش یتنها م یلیخ گهیما د يبر

.دهم شما را تنها نگذارم یپدر من قول م-

:گفت عمو
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.داره یقسمت کی ینده هرک یقول نیوقت چن چینه دخترم ه-

:روز بعد محمد زنگ زد گفت. کردم و به اتاقم برگشتم یرا گرفته بود از همه عذرخواه میبغض گلو کهیحال در

پارك خرم میبر ندیآ یم نهایپرستو بپرس شب عمو ا-

:عمو گفتم او گفت به

.میکن یما هم تو خانه استراحت م دیشما جوانها برو-

در . میبه همراه زهرا و محمد به پارك رفت نیو حس دیو مج میمن و مر. بال ما آمدساعت شش بعدازظهر به دن محمد

:گفت میمر. دندیرا خر ییترن هوا طیخودشان بل يآنجا مردها رفتند برا

؟یپس ما چ-

:گفت نیحس

خوره یحال شما به هم م-

:گفتم

.دیشماها ما را دست کم گرفت ستیطور ن نیاصال ا-

:خودش را به من رساند و گفت نیوسط راه حس. حرکت کردم یفروش طیه بلخودم به طرف باج و

.قول بده حالت به هم نخوره یخرم ول یم رمیخانم اجازه بده من م-

:گفتم

قول بدم دیبا یچ يبرا-

:گفت

.زهیر یاعصاب همه به هم م نکهیا يبرا-

:گفتم
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؟یهم حال شما به هم خورد آن موقع چ دیشا-

:گفت

مهمان من تزایپ کیوقع آن م-

:گفتم

.آخ جون-

. و محمد و زهرا باهم میبا هم نشست دیو مج نیو حسس میمن و مر. میو همه سوار شد میبرگشت میدیخر طیتا بل چند

:گفتم.چندیپ یبه هم م میرفت حس کردم روده ها یم نییها باال و پا لیر يترن رو یوقت

.رمیم یدارم م میمر-

:گفت میمر

کنم؟ چکار-

:برگشت گفت نیحس

شد حالت بد شد؟ یچ-

:گفتم

ینه کم-

:گفت

.مینخواست تزایخوب بابا راستش را بگو پ یلیخ-

:گفتم

یکم-

:گفت
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.يرا ببند تیکن چشمها یسع-

 یکردم االن همه سقوط م یحالم را به هم زد و حس م یحساب گرانیو داد د غیج يکار را کردم و صدا نیهم هم من

را  میبغل ها ریز میمحمد و مر يفور.افتادم نیزم يداشتم که به رو جهیآن قدر سرگ. میشد ادهیو پ ستادیترن ا .کنند

:گفت.دیخر وهیآبم وانیل کیو رفت  دیدو نیگرفتند و حس

بخور-

:گفتم

.خوره یحالم به هم م-

:گفت

ستین بهیغر ینداره کس یبیع-

:و گفتمرا به حالت ترس و لرز خوردم  وهیآبم و

دییایدراز بکشم تا شماها ب یکم نیروم تو ماش یمن م-

:گفت

را ببند تیجا چشمها نیهم. ستینه درست ن-

:بعدگفتم.کردم یم یو مرتب از آنها عذرخواه دیطول کش یساعت کی. کار را کردم نیمنهم و

.میسوار ش يباز میبر نیبلند ش-

.دکنن يهمه بروند باز میمان ینه من و تو م-

.شوم ینه مزاحم شما نم-

یستینه مزاحم ن-

:که سرحال آمدم گفت یبعد از کم. میقبول کردند و رفتند و من و او با هم تنها شد همه
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؟يبهتر شد-

:گفتم

.بله بهترم-

:گفت

.بپرسم يزیخواهم ازت چ یم-

خوب بپرس-

؟یازدواج کن یخواه یچرا با من نم-

.شود یبسته م میکنم بعد از ازدواج دست و پا یدرس بخوانم فکر م خواهم یمن م نکهیا يبرا-

.گردم یکنم تا درست تموم بشه بعد از درست برم یمن صبر م-

شما  اینظر من دیکنم در ضمن شا ریخواهم تو را اس یهم دانشگاه قبول نشوم نم گهیمن چند سال د دیصبر نکن شا-

.کند رییبعد از چند سال تغ

؟یکن یمردم  يدار-

.کنم یازدواج نم چکسیمن با ه ینه ول-

:گفت

.خدا کنه-

تا امدن . کشه یم گاریس مید یبود که م يبار نیاول. آن کرد دنیدرآورد و شروع به کش بشیاز ج يگاریشد و س بلند

.دیپرس ینشست و حالم را م یکنارم م یفقط گاه. ما رد و بدل نشد نیب یحرف گهیمحمد و بچه ها د

:گفت میمر. نمود یم یگرفته و عصب نیحس افهیق. میسر راه رفت ياز رستوران ها یکیبرگشت به  موقع

؟يریحال همه رو بگ یخواه یپرستو بود، حاال هم نوبت توست که م ؟اوليبداخالق شد کهویچرا  نیحس-
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:گفت دیمج

شده تانینکند دعوا-

.شود یرد م. ستین يزیچ-

من و . محمد ما را رساند و خودش و زهرا به خانه شان رفتند. بودند دهیهمه خواب. میرگشتو به خانه ب میرا خورد شام

شدم که آب بخورم حس  داریسب ب يها مهین. و زود خوابمان برد میهردو خسته بود. میبه اتاق خودمان رفت میمر

 یراه م اطیح يبود که تو نیحس. را نگاه کردم رونیبافتاده بلند شدم از پنجره  وارید يرو یشخص هیکردم سا

با عمو  یبا خودم گفتم کاشک. من او را نارحت کرده، خودم هم از خودم بدم آمد شبید يکه حرف ها دمیفهم.رفت

که  یبود چون تا موقع داریاو ب یدانم تا ک ینم. زدم یحرفم را به انها م نیپرو ایمادر  قیاز طر ایکردم  یصحبت م

.دمید یرا م او هیخوابم برد هنوز سا دامجد

:رفتم مادر گفت رونیخوردن صبحانه ب يشدم و برا داریاز خواب ب یوقت صبح

برد؟ یخوابت نم سبیآقا د نیحس-

:گفت

.به سرم زده بود یخواب ینه زنعمو ب-

:عمو گفت زن

شده یشما حرف نیب شبینکنه د-

:گفت نیحس. به من کرد ینگاه

ما باشه؟ نیب دیبا ینه مادر چه حرف-

بسوزد و به  شیدلم برا دمیترس یم دیدانم چرا؟ شا ینم نمیخواستم او را بب ینم.صبحانه خوردم زود به اتاقم آمدم-

:آمد تو گفت میکه مر یبعداز ساعت. او جواب مثبت بدهم
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- .میرو یم میپرستو ما دار-

کجا؟: گفتم

سنندج: گفت

چقدر زود: گفتم

:گفت

.روم یمن م دییایاگه شما ن گهیم. میبرگرد دیده که باکفش کر کی يرا تو شیپا نیحس-

...چه لوس-

:عمو به پدرگفت.آمدم رونیاز اتاق ب و

.خورم یمن و او بهم نم گهیاو و پرستو چه گذشته که م نیب ستیمعلوم ن-

:گفت پدر

زده؟ یشده عمو، پرستو به تو حرف یچ نیحس-

خواهم او به اجبار با من ازدواج  یبرادر قبول داره من نم کیرا فقط به اندازه او م. کردم ینه عمو من تا حاال اشتباه م-

.کند

:چشمش به من افتاد گفتم یوقت. کردم  یطور هاج و واج به او نگاه م نیهم

.ازدواج ندارم یمن همه شما را دوست دارم فقط گفتم االن امادگ. به هم بخوره یلیخواستم فام یمن نم-

:گفت عمو

.خانه خودمان درس بخوان ایخب ب د؟یبا هم حرف زد روزیشماها دپس -

ما رفع  ستین يزن عموجان با عرض معذرت اگه کار.میسواد هست یکند که ما ب یاو فکر م. نه بابا اصرار نکن-

.میزحمت کن
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:گفت تیبا عصبان پدر

خانه وارد  نیرا بکشد خواستگار به ادهم، خودش  یم گرید یاگه او زن تو نشود من او را به کس یفکر نکن نیحس-

.شود ینم

:عمو گفت زن

دینکن تشینداره، تو رو به خدا اذ یبیعباس آقا ع-

:گفت پدر

دارم  یو او را آن قدر نگه م رمیگ یزن خوب م کی نیحس يکنه خودم برا یم يمن باز يمگه شهرهرت که با آبرو-

.رنگ دندانش شود سشیتا گ

:گفت نیحس

شده باشد رید یلیکه خ دیایبه خودش ب یزمان دیشا یجوان است ول یلیاو هنوز خ. دینکن تشیذنه عمو ا-

:گفتم. لجم گرفت یلیحرف او خ نیا از

یلوس یلیخ-

دكیگو یکه مادرم مرتب به عمو م دمیبعد شن. اتاقم رفتم به

دیریتو را ب خدا آقا رضا او بچه است به دل نگ-

:گفت

در  يسرد یو با خداحافظ میمگه بچه من چشه که سبکش بکن م؟یشو خی يسنگ رو شتریکه ب مینه زن داداش بمان-

.و رفتند ندیرا به هم کوب

دوم فصل
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:داد آمد تو اتاقم و گفت يپدرم را دلدار یمادرم کم نکهیبعد از ا. ختیر یم يدلم هر میایب رونیاز اتاقم ب نکهیا از

.یبکن یخواه یم یکه چه غلط نمیبب يرا رد کرد یخوب نیپسر به ا. راحت شد؟ رفتند التیخ-

آمدم که  یم رونیکه از اتاق ب یمانده بود تنها زمان التیشش روز به آخر تعط. را برگرداندم مینگذاشتم و رو محل

:گفت یمادر م. خوردم یپدر خانه نبود و شام و نهارم را در اتاقم م

.فتهیب ابیاز آسنشو تا آب ها  یچشمش آفتاب يچند روز جلو-

از  یشد ول یم یخانه مرتب پر و خال. ان دو روز را هم تا شب در اتاق ماندم. مانده بود التیدو روز به آخ ر تعط تنها

:گفت. محمد به اتاقم آمد و  التیدو سه شب مانده به اخر تعط. میایب رونیترس پدر جرئت نکردم از اتاق ب

.ات بدهم یپرستو امدم با پدر آشت-

:گفتم

.کنم او قبول کند و مرا ببخشد یفکر نم-

:گفت

؟يرا جواب کرد نیچرا حس-

:گفتم

خواهد  یمحمد من دلم م. فکر کردم که کردها متعصب هستند وبعد نگذارند درسم را ادامه بدهم  نکهیا يفقط برا-

.گذشته یبه پوچ میکنم زندگ یبه دانشگاه بروم وگرنه حس م

:گفت

عمو  يها يهرچند فکر نکنم با لجباز ینگذارد تو درس بخوان ستیسواد که ن یکرده است ب لیصخودش تح نیحس-

.میاوریدل پدر را به دست ب میحاال بلند شو بر. دوباره برگردند

:او به من چپ چپ نگاه کرد و گفت. پدر نشستم يروبرو میآمد رونیاتاق که ب از
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.کس چیه ای نیحس ایدهم  یمن تو را شوهر م یفکر نکن-

خواستم زن  میدانمچرا ن ینم. خودم هم از کارم ناراحت بودم. پدر گذشت يها یهم با بداخالق دیروز آخر ع دو

خواستم به کار بزرگترها لج  میهم  دیآمد شا یمن واقعا از او بدم نم یکردم ول یخودم را لوس م دیشا.شوم نیحس

.خودم را کرده بودم کاربه هر حال  .قول مرا به پدر او داده بودند یکنم که از بچگ

کرده و  رونیهمه فکرها را از ذهن ب دیبچه ها دوباره مرا به خود آورد که با يها ادیمدرسه و داد و فر طیمح

:را از پشت گرفت و گفت میچشمها یکیطور که در فکر بودم  نیهم. فقطدرس بخوانم

هستم؟ یمن ک یاگر گفت-

:گفتم

.یباش یتوان ینم يگریکس د جز پروانه خوش خنده-

:گفت. میکرد یبوس دهیبرگشتم و با هم د. را ول کرد صورتم

.يشاگرد اول شد یخانم تو امتحانات معرف-

:گفتم

.خوشحالم یلیخ ؟یگ یراست م-

:گفت

؟يدر ضمن پول کنکور را آورد-

:به صورتم زدم و گفتم محکم

.اورم ینبود فردا حتما م ادمینه اصال -

بچه ها گذاشتم رفتم دفتر خانم  يپول ها يرو. تومان داشتم 2000خودم . رمیبگ یغصه به دلم افتاد که پوالز ک هتاز

:که پول نداده بودندرا نشان دادم وگفتم ییبچه ها ستیپولها را به او دادم و ل یبعد از سالم و احوالپرس ریمد
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.آورم یپولم را فردا م هیمن بق-

:گفت. دمیرا د یکاشف يآمدم آقا یم رونیاز دفتر ب یوقت

خوش گذشت؟ ییخانم رضا-

ممنون یلیخ: گفتم

:گفت. دفتر منتظرم بود يپروانه جلو. آمدم رونیاز آنجا ب و

.آمده بود یپرستو کاشف-

:گفتم

.شود یچشمم هم سبز م يجلو دیآ یخوشم م یلیآره خ-

:گفت پروانه

شود؟ یشروع م ینگفت کالس ها از ک یراست. دمیدیاو را متو  يشدم که من به جا یخوشحال م یلیخ-

.مییایکنکور م يبه کالس ها میدر خانه باش ییتا امتحانات نها نکهیا يچرا از شنبه به جا-

:کارمان تمام شد خانم ناظم گفت یوقت

.دیبه خانه برگرد دیتوان یم-

ساعت به  کی يقرار شد روز. میکرد یدرس ها صحبت م يزیراه با پروانه مرتب راجع به کالس کنکور و برنامه ر در

.پروانه درس بدهم

 بیرفتم سراغ س دیبعد از گفتن سالم و خسته نباش. مادرم رفتم شیبه آشپزخانه پ میمستق میدیبه خانه رس یوقت

:زد گفت یمادر که از دور چشمک م. سرخ شده يها ینیزم

.دختر ناخنک نزن-

؟يریگ یکالس کنکور مدرسه پول کم دارم برام از بابا م يمان براما یراست. چشم فقط دو تا-
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؟يچقدر کم دار-

چهار هزار تومان-

.دهد یبابات بهش بگو حتما م شیخودت برو پ-

:گفت. پدر رفتم مادرم هم پشت سرم وارد شد شیباز پ شیبا ن یوقت

.بره دیداره فردا باکالس کنکور الزم  يعباس آقا چهارهزار تومان به پرستو بده برا-

:گفت

پول ندارم-

:گفتم

.کالس بروم نیبه ا دیواجبه، حتما با یپدر ول-

 ياون پسره دسته گل را ان طور یداشت اقتیاز دکتر هم باالتر؟ اگه تو ل ؟یکاره بش یچ يخوا یبشه؟م یخب که چ-

.يرا ندار زیچ چیه اقتیپس برو، تو ل يکرد یرد نم

:مادرم به اتاقم آمد و گفت. کردم هیتوانستم گر یبه اتقام رفتم و تا م. حت شدمنارا یلیحرف او خ از

 یتومان خودت را هم بهت پس م2000تازه . دهم یبعدا خودم بهش م.کنم یناراحت نباش از محمد قرض م-

.دیآ یم شیبعد اخالقش سرجا.کند یلج م يغصه نخور چند روز.دهم

:دوباره برگشت گفت ساعت بعد مین.رفت رونیاز تاق ب و

.ارهیشب محمد پولو م-

.را آوردم و شروع به درس خواندن کردم میبلند شدم و کتاب و دفترها یخوشحال با

ما به صورت  يمسائل را برا یعال یلیاو خ. بود سیسر کالس مشغول تدر یمیماه بود و معلم ش بهشتیارد اواسط

 یتخته م ياز بچه ها را پا یکیفرصت  یداد و بعد از کم یحل به ما م يرا هم برا یینمونه سوال ها. کرد یحل م یتست
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.برد تا حل کند

آورد و بعد  رونیمشت تخمه آفتابگردان ب کیاو  زیاز بچه ها رفت و از جا م یکیسر  يکالس بود که باال انیپا قیدقا

.با قهر از کالس خارج شد

با وارد شدن من . بود ریمشغول صحبت با خانم مد یکاظم يقاآ. از مالمت آن دو تا دختر به دفتر مدرسه رفتم بعد

:گفت ریخانم مد

کردند؟ يزیشده؟ چرا بچه ها آبرور یچ ییخانم رضا-

.کنم یعذر خواه یکاظم يمن آمدم که از طرف آن دو و همه بچه ها از آقا یاشتباه را کردند ول نیدانم چرا ا ینم-

:گفت تیبا عصبان یکاظم يآقا

.کالس برگردم نیبه ا ستمیحاضر ن گهیمن د-

:گفت ریمد خانم

.ندیایب نجایاز آموزشگاه به ا شانیتا  میما چقدر خواهش و تمنا کرد دیدون یم چیشماها ه-

:گفتم

نه کل کالس  دیکن هیخود انها را تنب دیتازه شما با. میکرد یاز درس دادن شما استفاده م میتازه ما داشت یکاظم يآقا-

.را

:گفت یکاظم يقاآ

که تکرار نشود؟ دیده یشما قول م-

.دهم یقول م-

:گفت یکاظم يآقا.میبعد با هم وارد کالس شد و

.گردم یبرنم گهیتکرار شود د يزیچ نیچن کیه کالس برگشتم اگر در کالس  ندهیمن به وساطت خانم نما-
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:و گفت ستادیما ا يجلو یکاشف يقاراه آ يکه تو میگشت یکالس با پروانه برم انیروز بعد از پا آن

امروز تو کالستون چه خبر بود؟ یخانم رضائ-

.را ناراحت کردند یکاظم يخوردند آقا یدو تا از بچه ها سر کالس تخمه م. آقا یچیه-

:کرد و گفت يا خنده

برسانمتان؟ دیده یاجازه م ییخانم رضا-

.شه یمون هم رفع م یخستگ يطور نیا. میبرگرد ادهیپ میده یم حیترج. متشکرم یلیخ-

دیببخش یلیخ-

.کنم یخواهش م-

:به پروانه گفتم. با سرعت دور شد و

.کند دایخواهد از آدم پ یم زیچ کی نکهیمثل ا یکاشف يآقا نیا-

ناقال نکنه خواستگاره؟-

.ازدواج ندارم الیکه من خ یدان یخودت م-

گرم  یمادر با عروسش حساب. شدم اطیوارد ح. کردم و او رفت یاو خداحافظ از میدیبه خانه که رس. میدیهر دو خند و

:گفتم.دمیزهرا را بوس یبعد از سالم و احوالپرس. زهرا به خانه ما امده بود واقعا خوشحال شدم نکهیاز ا. گرفته بود 

نمت؟یبب ییآ یبرات تنگ شده بود چرا نم یلیدلم خ-

درس دارم خوب تو چرا  یلیاالن در حال حاضر خ. شما شیپ امیترم هر روز م انیپا يپرستوجان بعد از امتحان ها-

.از تو توقع کنم دیمن با ؟ییآ ینم

هم که  یینها يامتحان ها. میشد ریاس یمدرسه هم کالس کنکور گذاشته حساب. به خدا من هم کنکور دارم ... وا-

.دیپس به من حق بده. است کینزد
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.یانشااله موفق باش. خوشحال شدم یلیخ. رود یکالس کنکور م محمد گفت پرستو یراست-

:که مادر گفت میصحبت بود مشغول

.زهرا گرسنه است. میغذا بخور ایرا عوض کن ب تیپرستو بلند شو لباسها-

:گفتم

د؟یایتا محمد ب میکن یمگه صبر نم-

:گفت زهرا

.به بازار رفته است ریمحمد با ام-

است مگه خودش زن و بچه نداره؟ کنه ریام نیچقدر ا-

.گردد ینه نامزد داشت به هم زد حاال دنبال زن م-

:گفت مادر

.هستند قیآنها با هم رف ؟يدختر تو چه کار به کار مردم دار-

:گفتم

.ازش خسته شده بودم. دیپلک یمرتب دور و بر من م. کرد یهم منو ول نم یآخه شب عروس-

:گفت زهرا

.يدل همه رو برده بود آخه تو آن شب-

:گفت مادر

.آواز دهل از دور خوش است-

با هم رد و  يسرد یلیسالم خ. در را باز کردم پدر بود. زنگ در به صدا درآمد میتا ناهار بخور میرا که انداخت سفره

چه  نیبببا خودم گفتم با من که دخترش هستم . شد میرفت سراغ عروسش، اولش حسود میامد تو مستق. میبدل کرد
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سفره را .. میخورد یناهار را با گرم. کرده یچهگناه چارهیافتاد به زهرا چه؟ آن ب ادمیبعد  یزند ول یحرف م يجور

:دیکار ازم پرس نیدر ح. میبا زهرا ظرف ها را شست.میجمع کرد

کند؟ یکار را م نیچرا پدر با تو ا-

:گفتم

.خواهم درس بخوانم یاست که م نیفقط گناه من ا-

.صبر کند یگفت یبه او م یواقعا تو را دوست دارد کاشک نیام که حس دهیآخه شن-

به  يا هیمن هنوز شکل پا یزندگ. مانم یدانم چند سال پشت کنکور م یصبر کند؟ من که نم دیبا یزهراجان تاک-

.خودم کنم ریخواهم او را اس ینم یآمد ول ینم نبدمیمن هم از حس. خودش نگرفته که به او جواب بدهم

و نه سراغ  میآ یسراغ پرستو م گریبه محمد گفته بود که من نه د ؟يبه او زد يکه چه ضربهکار یدان یتو م یول-

.گریزن د چیه

 یکنند و ما هم به سنندج م یم دایدختر خوب پ کی شیرود مادر و خواهرش هم برا یم ادشی گریچند وقت د-

.میخور یم ینیریو ش میرو

.يریگ یاست که مسائل را راحت م نیق تو ااخال یخوب-

بعدازظهر . کمک گرفتم و تا عصر مشغول خواندن بودم میدرسها يزیبرنامه ر ياز اتمام ظرف ها از زهرا برا بعد

:گفتم. در را باز کردم محمد بود. زنگ در را زدند

.که زن گرفته ما را فراموش کرده یسالم، آقا از موقع-

:گفت

.رو طونهیخواهر ش نیفراموش کرد اال ا شهیرا م یهرکس-

 یول دمیخجالت کش یلیخ. سالم کردم. بود ریام. طرف امد نیاز پشت در ا یکس دمید. بوسه محکم از او کردم  کی
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 یهمگ. با پدر و مادر و زهرا هم حال و احوال کردند اطیدر ح.کنار رفتم تا آنها وارد شوند. اوردمیخودم ن يبعد به رو

:زهرا آمد تو و گفت. درس بخوانم هبه اتاق خودم رفتم ک میمن هم مستق. رفتندبه سالن 

آن موقع  يکه قرار را برا يدرس ندار یپرسد تو ک یم. ما را به شمال دعوت کند يچند روز نجایآمده ا ریپرستو ام-

.میبگذار

:گفتم

.دیودتان بروشما خ. ماه امتحان دارم ریکن و بگو من تا آخر ت یاز انها عذرخواه-

.ستیول کن ن ریام نیبده ا حیتوض ایخودت ب-

.داند یخدا م میوش یخالص م یکی نیاز دست ا یپسره شروع کرد، ک نیباز ا-

:محمد گفت. دنبال زهرا به سالن رفتم به

 ياالن هوا گهیم ریام. میآنها برو يالیهفته به و نیاز همه ما دعوت کردند که پنج شنبه و جمعه ا ریپرستو خانواده ام-

.مطلوب است یلیانجا خ

:گفت

.مانم یم نیپرو شیمن پ دیمحمد جان شما برو-

:حرفم را قطع کرد و گفت ریام

.به شما کار ندارد یکس دیشما، خوب درس بخوان اریآنجا اتاق من در اخت دییایشما ب-

:گفتم

...یممنون ول یلیخ-

:حرفم امد و گفت يمحمد تو که

.يکرد پس قبول-
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:گفتم باالجبار

.خوب باشه-

:گشتم که مادر گفت یروز به سفرمان مانده بود به اتاق برم کیفقط . خوشحال شدند یلیخ همه

.بده و بعد برو خچالی يرا از رو ینیریپرستو آن ش-

:دو ساعت مادر صدا کرد و گفت یکیبعد از . را تعارف کردم و رفتم ینیریش برگشتم

.روند یارند مبچه ها د ایب-

:گفت. کردم یزهرا روبوس با

.تا روز پنجشنبه خداحافظ-

:گرفته گفتم يا افهیق با

دارید دیبه ام-

چند روزه  نسفریداشتم که جبران ا میچون تصم. بودم داریشب ب يها مهیآن شب تا ن. کردم یاز آن دو هم خداحافظ و

.شمال را کرده باشم

مادر  یول میالزم ندار يزیگفته بود چ ریهرچند که ام. کند يرا جمع آور هیدم تا اثاثاز بعدازظهر کمک مادر کر فردا

:کارمان که تمام شد بعد از خوردن شام، مادر گفت.میسربار آنها باش دیداشت که ما نبا دهیعق

.میکن یپرستو شب زود بخواب فردا صبح زود حرکت م-

چشم: گفتم

کند حتما پدر  يتازه اگرم از من خواستگار دهیمن نقشه کش يبرا ریام نید، نکنه ابه سرم ز الیفکر و خ یبخوابم کل تا

.دهد یبه آنها جواب رد م
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سوم فصل

آنها سر ساعت زنگ خانه را زدند و به ما اعالم . میهمه ما آماده بود 6تا . کرد تا آماده شوم دارمیمادر ب 5 ساعت

راجع به خانواده اش و کار پدرش  ریدر راه مرتب پدر از ام. میوار شدس یبعد از سالم و احوالپرس. دییایکردند که ب

دو روز تمام مجبور بودم معذب با  نکهیاست و از ا يثروتمند ادهخانو يدارا دمیاز صحبت ها او فهم. کرد یسوال م

.را نداشتم يو افاده ا سیف يچون من اصال طاقت آدم ها. ناراحت بودم یلیکنم خ یآنها ط

:مادر گفت 10 ساعت

.میتا صبحانه بخور دیمناسب نگه دار يجا کی رخانیزحمت ام یب د؟یستیگرسننه ن-

هم آتش برپا  انیآقا. خانم ها مشغول درست کردن صبحانه شدند يفرو. نگه داشت یاو هم در کنار رودخانه پر آب و

:بعد از صرف صبحانه زهرا گفت. کردند

رده بودمنخو یخوشمزگ نیتا حاال صبحانه به ا-

:گفتم دیرس انیخوردن ما به پا نکهیبعد از ا. کردند دییحرف او را تا همه

.ظرفها با من-

:گفت. شد دایپ ریسروکله ام دمید. را جمع کردم و بردم کنار رودخانه و مشغول شستن شدم همه

دیخواه یپرستو خانم کمک نم-

ممنون یلینه خ-

؟يرا دوست دار عتیشما طب-

بله-

د؟یقدر کم حرف نیا شهیهم د؟یزد یحرف نم نیماش يچرا تو-

.نداشتم که بزنم یحرف نکهیا يبرا-
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.شود یباالخره همه راهها به آشپزخانه ختم م. دیدرس خواندن نکن ریخودتان را اس ادیز-

دادن شما ممنون یاز دلگرم-

را جمع کردند و آماده حرکت  هیهم اثاث هیبق. محلش نگذاشتم تا ظرفها شسته شد گهیرا در هم کردم و د میها اخم

نشسته بود که پدر را در وسط و خود  ياو طور. و پدر جلو نشستند ریدفعه محمد پشت فرماننشست و ام نیا. میشد

به . دیآ یکار او خوشش نم نیزد و من حس کردم که پدر از ا یطرف ما بود و حرف م شیکنار پنجره بود و مرتب رو

. را پارك کرد نیبزرگ ماش ییالیبعدازظهر جلو در و 3حدود ساعت . را به درس خواندنگرم کردمسرم  نیخاطر هم

در  داریشود و زنگ زد و سرا ادهیپ ریام. بود ریآنجا واقعا چشمگ ییبای. سرسبز بود يکرد درخت ها یتا چشم ار م

 یکارت پستال یحت دیشا. ا هنرمند پنداشتمتا چشمم به ساختمان افتاد سازنده آن ر. میخانه را باز کرد و ما داخل شد

:گفت ریام. میآنجا بود يمحو تماشا یهمگ. بودم دهیاز منظره ند یقشنگ نیبه ا

 يشهر را برا نیا يباغبان ها نیبهتر نیدهد به خاطر هم یم تیاهم نجایا اطیبه ح یلیخوشتان آمده است؟ پدرم خ-

.آورد یم نیو تزئ يگل کار

:محمد گفت.انداخت یرا به هوس م نندهیشکل وجود داشت که هر ب یضیب يوسط باغ استخر در

.میبه آب بزن یتن کی مییایبعدازظهر ب-

 يبعد آن دو برا یقیدقا. و خودش رفت تا پدر و مادرش را صدا کند میاز همه ما دعوت کرد تا داخل شو ریام بعد

. آمد يافاده ا یبرعکس مادرش به نظرم کم یول دمیمودب و خوشرو د يآمدند، پدرش را مرد رونیاستقبال از ما ب

به . کرد یمعرف یفیشر يمحمد ما را به خانم و آقا نجاکردند و در آ ییراهنما یبعد از آن ما را به طرف سالن بزرگ

:گفت دیمن که رس

.پرستو خواهر کوچکم-

:گفت مادرش
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.کرده است فیتعر یلیخ شانیاز ا ریبله ام-

 میخودش رفت و ن. آورد ینیریو ش يچا مانیبرا دارشانیبعد از آن عبداله سرا. زند یحرف م هیکردم با کنا حس

 يگرسنه بودم و غذاها یلیخ نکهیبودند و با وجودا دهیچ بایز یلیخ زیم. ناهار دعوت کردند زیما را سر م گریساعت د

کردم  یمرتب حس م. دادم یم نییپا میغذا را از گلو وربا ز یانداخت ول یرا آب م يا نندهیجورواجورش دهانهر ب

.نظر گرته اند ریآنها مرا ز

:گفت ریبه محمد و زهرا و ام یکیاستراحت به پدر و مادر و  ياتاق برا کیاز ناهار آنها  بعد

.دیشما از اتاق من استفاده کن-

مادرم هستم شیممنون من پ یلیخ-

:گفت يپدر فور و

.میآ یمن به اتاق شما م-

دو ساعت خواب پدرم در  یکیبعد از . میگذاشته بودند رفت ارمانیکه در اخت یاستراحت به اتاق يو مادرم برا من بعد

:زد و گفت

.ستیخواب ن يکه جا نجایا دیبلند شو-

را عوض کرد و رفت من هم بلوز و دامن  شیمادر لباس ها نکهیبعد از ا.کرد داریما را از خواب ب يزور هر دو به

کردم و کتاب  یرا که از صبح گوجه کرده بودم پشت سرم دم اسب میو موها دمیهمراه آورده بودم پوش که به یمشک

:گفت دیتا منو د دارشانیسرا. کنم و درس بخوانم دایدنج پ يآمدم تا گوشه ا رونیبه دست از اتاق ب

.دیبخور وهیو م يچا دییایخانم ب-

به  نیبا تحس ینگاه ریدر آنجا همه دور هم نشسته بودندپدر ام. رفتم گفتم چم و به دنبال او به طرف سالن باالجبار

:من انداخت و گفت
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د؟یشوهرش که نداد. دیدار یدختر با وجاهت ییرضا يآقا-

تازه پزشک . پسر دسته گل که بچه برادرمهم بود جواب کرد کیچند وقت  نیهم. رود یبار شوهر نم رینه آقا ز-

.آمد شیپ یناراحت یدرم همکممن و برا نیهم بودخالصه ب

چرا دخترم؟-

.خوانم و قصد ازدواج ندارم یازدواج کم است و هم درس م يسنم برا نکهیا يبرا-

بعد از . تعارف کرد ینیریبلند شد و به همه ما ش يحرف من خوشحال شد و از ذوقش فور نیاز ا ریکردم مادر ام حس

 حیمن هم ترج. زدند یآماده شوند و خانم ها هم دور هم گپ م یتنآب  يمردها رفتند که برا وهیو م يخوردن چا

 ایاز پشت باغ در. منظره باغ شدم يپنجره را باز کردم و با لذت مشغول تماشا. دادم که به اتاقم بروم و درس بخوانم

:زهرا وارد شد و گفت. هم معلوم بود

؟یکن ینگاه م یبه چ-

. فرور رفتند گریدرخت ها در شکم همد نیچقدر ا نیکند بب یپروردگار کار نماز  فتریظر ینقاش چیه یدون یزهرا م-

.شکر خدا را کرد دیبا نهایا دنیبا د

:و در آنجا محمد گفت میسنگان خورد یناهار را در پارك س فردا

.مینیها رابب وانیو ح میقدم بزن دییایبچه ها ب-

موقع قدم زدن حس کردم محمد و زهرا از . میپارك به راه افتادته  يها وانیح دنید يو زهرا و محمد برا ریو ام من

حرصمگرفته بود، با خود گفتم  یلیاز کار نها خ. روند یگذارند و خودشان جلو جلو راه م یرا تنها م ریعمد من و ام

:گفت ریام م،یتنها که شد. کنند یهم ول نم نجایا

؟يرا دوست دار نجایپرستو خانم ا-

.را دوس دارم تعیمن اصوال طب-
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؟یکن یزندگ نجایا يدوست دار-

؟یچ ينه برا-

:شد و بعد گفت هول

.گفتم يطور نینه هم-

.استراحت کنم يدو سه روز کی نکهیا يفقط برا یزندگ ينه برا یخلوت و دنج را دوست دارم ول ينه من جاها-

رفتار تند شما برعکس مرا جذب خودش کرده است یدون یم چیه-

من اصال جذب رفتار شما نشده ام یول-

؟ینیب یچگونه م یزندگ يمرا برا-

میایتوانم کنار ب یمانند شما نم يدانم من با افراد یم نقدریا-

:به محمد گفتم يبا نگاه تند دمیبه آنها رس یوقت. از او فاصله گرفتم و خودم را به محمد و زهرا رساندم و

کردند؟مگه دنبالتون  ؟ير یچرا جلوجلو م-

دیما را ببخش میخوب تسل-

:گفت ریام

شد؟ یچ-

.دیآشنا شو شتریبا هم ب یشده من فقط گفتم شماها کم یمن دوباره عصبان يخواهر کوچولو نیا یچیه-

يفکر یب یلینبود خ ییبه آشنا یاجیاحت چیه-

از  یو کم میدیها را د وانیح کهنیبعد از ا. محمد باشد شیهم پ ریکه ام ستادمیبا حالت قهر آمدم طرف زهرا ا و

کرده بود با لذت نوش جان  هیخانم ته سیرا که بلق ییو غذا میپدر و مادر برگشت شیدوباره پ میدیحرکات آنها خند

امواج گوشم را نوازش  يصدا. میآنجا استفاده برد عتیاز طب یو کم میرفت ایاستراحت کنار در یو بعد از کم میکرد
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.دیبه وجودم بخش یش خاصآرام ایدر میداد و نس

.میپدر قبول نکرد و قبل از غروب به خانه برگشت میباش ایاصرار کردم که غروب در کنار در هرچقدر

مسافرت نقشه باشه،  نیگفتم نکنه ا یبا خودم مرتب م. آمد یدانم چرا خوابم نم ینم. شدم داریزود از خواب ب صبح

با خودم گفتم اگر اگر محمد با علم به . آشنا کنند سریا مرا با خانواده امکرده باشند ت یکیدست به  ریمحمد و ام دیشا

 یرا کرده و تا ابد نم يفکر یب تیآورده نها نجایما را به ا بدهدخواهد مرا به خانواده اش نشان  یم ریام نکهیا

در آنجا  یکی دمیجلوتر رفتم د یکه کم نیهم. به طرف ساحل رفتم.را عوض کردم  میبلند شدم و لباسها. بخشمش

:گفتم. کرد میصدا ریخواستم برگردم که ام یم. بود  ریام. نگاه کردم  يشترینشسته با دقت ب یتخته سنگ يرو

بله-

م؟یقدم بزن یکم دیخوا یم-

:گفتم نندیما را با هم بب گرانیمبادا د نکهیترس ا از

.دهم برگردم یم حیترج رینخ-

.به او کردم یبا غضب سالم. کرد یورزش م محمد داشت. الیآمدم داخل و يفور

خواهر من چش شده؟-

یدون یخودت م-

:خنده گفت با

؟يدیرا ند ریام-

لب ساحل-

:گفت. شد داریاز خواب ب یفیتازه ساعت ده صبح خانم شر میبعد از آنکه ما صبحانه را خورد. او هم رفت  و

د؟یکرد لیصبحانه م-
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ممنون-

.ب ماندمکه من خوا دیببخش-

:به زهرا گفتم. صبحانه اش را خورد و بعد رفت به اتاقش. میانگار نه انگار که ما آنجا نشسته ا. رفت آشپزخانه بعد

.فرار کنم نجایخواهد از ا یدلم م-

يخانه نشو نیخانم ا یراست یمواظب باش حاال راست-

کنم یمن غلط م-

گذرد یفقط به مردها خوش م نکهیمثل ا یول-

کند ییبرعکس مادرش که فقط بلده خودنما. است ییمرد خوش رو ریپدر ام نکهیا يبرا-

م؟یکن يباز نتونیبدم میبر یموافق-

آره-

:زهرا گفت.و محمد آمدند ریام میبود يکه سرگرمباز نیهم.میدیدو اطیبه طرف ح طنتیهردو با ش و

شد؟ تونیحسود-

:گفت ریام

مخصوصا به شما...آره وا-

بعد او هم .او را گرفت يو بعد از زهرا محمد جا. لوس او نشان دادم يحرفها نیخودم را از ا تیعصبان ینگاه با

:محمد گفت. سوخت

قدره یلیخ فیحر-

:گفت ریام

شود چقدر ورزشکاره یاگر بتواند مرا هم بسوزاند آن وقت معلوم م-
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:آخر سر گفت. میکرد يباز فتدیب نیبه زمتوپ  نکهیساعت با هم بدون ا میحدود ن. را رگفت نتونیبدم

.داره يپسر چه باز-

:گفتم. و سوختم نخوردمیبه سنگ خورد و زم میمن پا کبارهی که

يعجب چشم شور-

:گفت یمرتب م.مرا گرفت يمحمد جا بعد

.دیریاو را بگ يکنم محمد بسوزد شما جا یم يکار کیاالن -

:گفتم

.شکند یم افتم سرم یدفعه م نیا ینه مرس-

.میکردند که ناهار بخور مانیبعد صدا. میکرد یم يتا ناهار باز.دفعه خودش سوخت نیا. دندیخند همه

:گفتم. تنها نشسته بود چارهیمادر ب. میخانه شد داخل

دلت باز شود؟ رونیب يامدیچرا ن-

.ستمیبلد ن يمن که باز. جا نشستم نیهم-

:بلند بلند به پدر گفتم.داشت ناراحت بودم فیتشر یراضقدر از خود  نیا ریمادر ام نکهیا از

م؟یگرد یبرنم-

:گفت ریام پدر

د؟یچرا عجله دار-

.میهست نجایآخه االن دو روزه ا-

:گفت محمد

فردا صبح زود-
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:به زهرا گفتم. میما هم استراحت کرد. یبعد از ناهار مردها رفتند آبتن. میناهار رفت زیسر م یهمگ

.خوشحالم یلیخ میبرگرد میخواه یفردا م هنکیاز ا-

:و گفت دیهم خند او

.ییایکنار ب یبا همه جور آدم دیبا ایدن نیتو ا. نداره یبیع-

؟يریگ یتو مسائل را راحت تر از من م يدیحاال د-

.سال بزرگترم 3،4من از تو  نکهیمثل ا-

به  یفیکه خواهر و دختر خواهر خانم شر دمیفهم یوارد شدند که بعد از معرف دیجد يمهمانها يکسری بعدازظهر

:گفت.از آنها اتقبال کرد و در آخر دختر خواهرش را به مادرم نشان داد ریمادر ام. همراه شوهر خواهرش هستند

دارم؟ یچه خواهرزداه خوشگل دینیبب ییخانم رضا-

خدا ببخشد.آره ماشااله-

به  ریکه ام دمیشن.و پدرش در هم رفت ریام يآنها آمدند سگرمه ها یاز وقت. کرد و دور شد یدختر هم خنده لوس و

:پدرش گفت

شد شانیدایمحل پ یب يخروس ها نیباز ا-

زهرا . میجا خورد نیریش دنیهمه از لباس پوش. لباس به سالن برگشتند ضیو مادرش بعد از تعو نیریش یوقت

:برگشت طرف من و گفت

.خوشحالم یلیخ میبرگدفردا  میخواه یم نکهیواقعا از ا-

؟يدیباالخره تو هم به حرف من رس-

:به طرف من برگشت و گفت یفیشر خانم

.کند یاو هم امسال کنکور شرکت م. هم سن و سال شما است نیریپرستوجان ش-
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:گفت نیریش

.دیلطفا حرفش را نزن. خوره یدرس حالمبه هم م یخاله از هرچ-

رفت کنار . بلند شد شیاز جا کبارهی. کرد شیناخن ها دنیشروع به سوهان کشرفت سراغ ضبط و نوار گذاشت و  و

:نشست و گفت ریام

؟یبده ادمی یرانندگ میبر ییآ یم رجانیام-

.که مهمان دارم ینیب یدر ضمن م. اصال حوصله ندارم-

:از کنار او بلند شد و گفت يزیبا حالت قهرآم او

يدار یخاله چه پسر لوس-

:گفت یفیشر خانم

.یبده ادیبهش قول بده فردا بعدازظهر به او  ریام-

:گفت ریتم

.رهیبگ ادیبره پول بده کالس . دارم یراننگ میتازه مگه من تعل. شه یم یچ نمیتا بب-

:بود گفت یاش که زن چاق خاله

ره؟یبگ ادیبره  بهیدست غر ریکنه که ز یقبول م رتتیخاله تو غ-

:گفت ریام

.دهد یمن و شما را درس م ياو خودش صدتا. خورنش ینم. دیخاله نترس-

:گفت یفیخانم شر.خنده ریهمه زدند ز و

د؟یموافق ییخانم رضا. تا مهمان ها سرگرم شوند اوریجان برو آن آلبومها را ب نیریاصال ش-

:گفت مادرم
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.دیهر جور شما راحت-

خودش هم کنار . گذاشت زیم يسالن شد و آنها را رو بغل آلبوم عکس وارد کیبه اتاق مجاور رفت و با  نیریش و

عکس ها بودم که  دنیمشغول د. کرد یم فیکه به اروپا کرده بود تعر ییمرتب از سفرها یفیخانم شر. نشست ریام

:مسخره گفت یا حالت نبیریش

د؟یبه اروپا برو یزندگ يبرا دیپرستوخانم شما دوست دار-

.دارمدر خارج ن یبه زندگ یلیاصال م-

:گفت پدر

.میکن یساعت از خودمان جدا نم کی يما پرستو را برا-

:گفت مادر

.ستیآقا قسمت که دست من و شما ن-

:گفتم

. کنم دنید گرید يکشورها یخیو تار یدنید يبروم و از جاها ایدن يبه همه جا ستیمن دوست دارم به عنوان تور-

.کنم یمردم زندگ نیهم نیخواهد ب یدلم م یول

:رو کرد به پدرم و گفت یفیشر يآقا

.دیدار یواقعا دختر عاقل-

:گفت یفیشر خانم

.من عاشق آنجا هستم. در اروپا را دارند یزندگ يهمه دخترها آرزو گهیحاال د-

:گفت ریام پدر

اونجا ساخته نشده يو متانت برا ینیسنگ نیپرستو خانم با ا-
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. شام خوردم نکهیبعد از ا. و بعد با بهانه سر زدن به غذا از اتاق خارج شد دیپر یفیرنگ از صورت خانم شر کبارهی که

به زور خواب را وارد  یبرد ول یخوابم نم یوارد بستر که شدم تا ک. من به بهانه استراحت از جمع آنها خارج شدم

:کرد و گفت دارمیمادر ب 8صبح ساعت .کردم میچشمها

.بلند شو آماده شو-

بعد از خوردن صبحانه . آمدم رونیرا پشت سرم گوجه کردم و از اتاق ب میاسپرت تنم کردم و موهالباس  يفور من

:گفت ریبه ام یفیخان شر

.میما مهمان دار. را بده محمدآقا با خودشان ببرند و تو بمان نیماش-

:گفت ریام

.مرا ببخشند دیخاله جان با. دارم یکار بانک. تهران باشم دینه مادر من فردا حتما با-

:پدرم گفت.از ما ناچار به ماندن شد یکرد و او با عذرخواه ریبه ام یداتیدر لفافه تهد یفیشر خانم

.میرو یما خودمان با اتوبوس م دیبرسان نالیشما ما را به ترم رخانیام-

:گفت ریام پدر

.دیو راحت باش دیروب ریام نیشما با ماش. هم هست گهید نیدو ماش نجایا.  دیاصال حرفش را نزن-

. میآمد رونیو از خانه شان ب میکرد یو با آنها خداحافظ میو پدرش ما راه افتاد ریخالصه به اجبار ام. قبول کرد پدرم

:گفتم

.آمدم رونیانگار از قفس ب شیآخ-

:گفت مادر

هاز مردم دار یآدم چه توقع.کردند ییرایها آن قدر پذ چارهیب. يدختر تو چقدر نمک کور-

:گفت پدر
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باشد آمدند تهران  ادتیخانم . کند یرو نم یچیه تیاصال رعا. گهیخواهد م یدلش م یها هرچ یپرستو تازگ-

.میدعوتشان کن

:گفتم

.افتاده بود لیآخه اون دختره اونقدر لوس بود انگار از دماغ ف-

:دفعه پدر با توپ پر گفت نیا

.زنه یف خودش رو مباز هم حر میگ یبهش م یهرچ.  گهیبس کن د-

:گفت مادرم

پرستوجون را  یلیمن هم خ. کنم يخواسته که من از پرستو جان خواستگار ریگفته که ام یفیاتفاقا خانم شر-

پرستو به .. ا.نه: عالقه داره؟گفتم ریپرستو به ام ایآ. دیایکنم که اخالقشان با هم جور در ب یفکر نم یول دمیپسند

چون . ستیاش خوب ن قهیخوشش آمده که سل رستواز پ يچطور رخانیام نیدانم ا ینم. خودش هم عالقه ندارد

.دختر من همش سرش تو کتابه

:گفتم من

به وجود  نتانیحرفها ب نیکه ا دیبا هم حرف زد یتازه شما ک. شوم ینم ریزن ام رمیمامان خدا عمرت بده من اگه بم-

آمد؟

:گفت پدر

 یخانه را زد من او را شوهر م نیدر ا نیهر وقت که بهتر از حس. کنه یزدواج نمکه پرستو اصال ا یبگ یخواست یم-

.دیاز ازدواج او نزن یدهم وگرنه اصال حرف

:گفتم یخوشحال با

.پدر یمرس-
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:گفت محمد

ثروت مال اوست کار خوب هم  نیپس فردا تمام ا. که هست کدانهی یکیاست و  یپسر خوب ریپدر ام دیاشتباه نکن-

.خالصه من مثل برادر دوسش دارم. ارهکه د

:گفت زهرا

.نه ای دیایتواند کنار ب یخانواده م نیکه پرستو با ا مینیبب دیبا ستیکه به پول ن زهایتازه تمام چ-

:که پدر گفت میچالوس بود.رسند یدادم که باالخره به کجا م یآنها گوش م يدر سکوت فقط به حرفها من

.میتا غذا بخور رستوران نگه دار کیدم -

پدر .میبه رستوران رفت يفور. میدید یرا به زور م مانیپا يچون همه جا را مه گرفته بود جلو میشد ادهیپ یوقت

شروع . زد یبه ما چشمک م زیم يرو يغذاها. میو برگشت میدست و صورتمان را شست میما هم رفت. سفارش غذا داد

:به غذا خوردن که کردم مادر گفت

؟ياومد یامتر، مگه از سال قحطدختر آر-

.نرفت نییپا میدو روز آنقدر نگاهم کردند که غذا از گلو نیا.. وا-

. محمد ما را به خانه رساند و خودشان هم رفتند. میدیغروب به تهران رس کیو نزد میو به راه افتاد میهم خورد يچا

.خدا را شکر کردم میدیسالمت به خانه رس نکهیاز ا

چهارم فصل

:صبحانه را که خوردم مادرم گفت. کرد و آماده رفتن به مدرسه شدم دارمیمادرم ب صبح

دهد تو غصه نخور خوب درست را بخون یپدرت گفته خودش پول محمد را م-

:از او کردم و گفتم يا بوسه
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.را دارم ایدن يمامان و بابا نیمن بهتر-

:گفت .پروانه از دور به طرفم آمد دمیبه مدرسه رس یوقت

؟يکجا بود روزید-

.یالبته شمال زورک. میدو روز شمال رفته بود يبرا-

؟يدرست رو چکار کرد یراست. گرفت یمدام سراغت رو م یکاشف يخالصه آقا-

برنامه امتحان ها را ندادند؟ یراست.خوندم یکم-

.حوزه هم مدرسه فاطمه زهرا افتاد ،یسیدهم بنو یچرا، نوشتم م-

.ندیایرا بروند و ب يدور نیراه به ا يکنند که چه جور یصال فکر بچه ها را نمچه دور ا-

.یدان یچه م. شد یتا آن موقع فرج دیشا-

 ریدب. سرکالس تمام تست ها را درست جواب دادم. میداشت اتیاضیساعت اول ر.میو به راه افتاد میدیهر دو خند و

:گفت یلضیر

يشو یحتما کنکور قبول م يوبر شیطور پ نیاگر هم ییخانم رضا-

دوارمیام-

:ادامه داد بعد

.کنند یم ریبچه ها را غافلگ یلیطراحان سوال خ. کن شتریها ب يکار زهیر يدقتت را رو یفقط کم-

چشم آقا-

:و گفت اوردیطاقت ن نکهیتامل مثل ا يا قهیوارد کالس شد و بعد از چند دق یکاشف يآقا یبعد وقت زنگ

د؟یکرد بتیچرا غ د؟ینبود روزیخانم د-

.مجبور شدم که بروم. اتفاق افتاد يمسافرت اجبار کیفقط -
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تخته يپا ایب-

:با غرغر گفت و

.دیکنکور دار گهیرفته چند وقت د ادتونیمگه . االن چه قوته مسافرته-

زنگ خورد تمام  یوقت. تخته بودم يو خالصه از اول ساعت تا موقع زنگ پا.کرد یشروع به گفتن مسائل تست و

:گفتم. بود یگچ میسرتاپا

.خوره یحالم به هم م کهیزیف یواقعا از هرچ-

:پروانه گفت. را بشنود میصدا یکاشف يگفتم که آقا يطور البته

بهت لج کرده نکهیمثل ا-

.امیدرس خودمه، دلم نخواسته ب-

:و گفت دیمرا د ریراهرو خانم مد تو

؟يشد یختیر نیدختر چرا ا-

.به من لطف دارند یکاشف ياز بس آقا-

گرفت یمرتب سراغت رو م روزید-

.داد حیخودم توض. مسافرت بودم-

:گفتند دندیتا مرا د. خانه ما بودند نیو پرو سایپر دمیبه خانه رس یوقت.کرد و دور شد يا خنده

؟ییگو ینم يزیو به ما چ يرو یمسافرت م ییتنها گهیناقال حاال د-

روم، از  یمنو بکسند هم نم گهیاز صبح اونقدر انتقام پس دادم که د یمسافرت زورک نیه خدا من به خاطر اب.. وا-

.مدرسه گرفته تا معلم و باالخره خواهرها مرا بازخواست کردند ریمد

:گفتم. دمیآنها را بوس يرفتم و هردو رایو الم قیبعد به طرف شقا و
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.در رفت میخستگ شیآخ-

علتش را که از مادر . رفت رونیآمد، سالم کردم او جوابم را نداد و از خانه ب رونیاز اتاق ب یعصبانپدر  دمید که

:گفت دمیپرس

قدر ناراحت شده نیزدند که ا یتلفن کرده حتما آنها بهش حرف تیبه عمو-

گفته؟ یالچحا. مینیپدر را عبوس بب یماه کیتا  دیزنه ما با یعموجان ما هروقت زنگ م نیا نکهیمثل ا-

کرده قبول  شنهادیکنه زن عم دختر خاله خودش را پ یروند قبول نم یم يهرجا خواستگار نیحس يگفته، برا.. وا-

گه  یخالصه مرتب م. خواهم یکردند گفته باباجون من اصال زن نم دیرا هم کاند هیهمسا ينکرده دو سه تا از دخترها

از  مینیب یم یگفته ما هرچ تیت را ناراحت کرده عمویعمو شتریب نیخواهد به کانادا برود و هم یتخصص م يبرا

ناراحت  یلیخالصه پدرت خ. یرا نشان بده یتو آنقدر کالهت پشم ندارد که به دخترت راه و رسم زندگ. چشم توست

.شده

ه مربوط؟به من چ گهید دهیپسند یهم آن دخترها را نم دیمگر زوره؟ شا. خوب بابابجون دلم نخواسته شوهر کنم-

:ناراحت شدم و گفتم نیحس يدر دل برا یول

.نکنند نیحاال خدا کنه عمو و زن عمو منو نفر. جواب رد دادم نیداند من فقط به خاطر درس به حس یخدا م-

:گفت مادر

قسمت  مینیحاال تا بب ،يشو بهیداره که تو زن غر یدلشان بر نم. که آنها عاشق تو هستند یدان ینه بابا تو خودت م-

.شه یم یچ

به مادر . زود به خانه آمدم یمیبعد از امتحان ش. میخرداد ماه بود و ما مشغول دادن امتحانات ثلث آخر بود يها مهین

:گفتم

.روم استراحت کنم یم.  دمیتا صبح نخواب شبیمن د-
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.صبر کن ناهارت را بخور بعد بخواب-

.خورم یرا هم م میشدم غذا داریب هر موقع. دینکن دارمیناهار ب ينه لطفا برا-

که شدم ساعت  داریب. خوابم برد یک دمیتخت انداختم و نفهم يکه به اتاق آمدم درست مثل مست ها خودم را رو بعد

اول ذوق کردم آمدم که با عجله . دمیمحمد و زهرا را شن يبرم صدا رونیدر را باز کردم که از اتاق ب. بعدازظهر بود 4

 نینرفتم و هم رونیبه اتاق برگشتم و از در ب يفور. دمیشن آنها يصحبت ها يرا هم از البال ریام يصدا امیب رونیب

.گرم کرده بودم محمد در زد و وارد شد میکه سرم را به کتاب و دفترها يجور

من چطوره؟ ياحوال خواهر کوچولو-

چه خبر؟. ستمیبه لطف خدا بد ن-

.بکن یکیسالم و عل کی ایب. ندهم هست ریزهرا و ام ایبلند شو ب-

امیاالن م-

.میزحمت داد یلیبده ما به نها خ. زود باش-

؟يمگه تو تشکر نکرد-

سفر به خاطر تو بود نیا یچرا ول-

؟یچ يبرا-

.ندیخواست تو را بب یم یفیآخه خانم شر-

کنم یمن شوهر نم دییتان بگوزحمت به دوست یحاال هم ب.گذاشم یدانستم که اصال قدم به آنجا نم یاگر م-

.ایحاال بلند شو ب یخوب خواهر روحان یلیخ-

نره ادتیحرفم  یبه چشم ول يا-

شلوار  کی. ام واقعا خنده دار شده بود افهیق. ندازمیب نهینگاه به آ کی یفراموش کردم حت. آمدم رونیاز اتاق ب باالجبار
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:محمد گفت. دندیمن خند افهیکه وارد سالن شدم همه به ق یمانز. یپاط یقاط يبود با آن موها میوصله دار پا یل

.یبکن نهیآ يتو ینگاه کی یخواست یخواهرجون م-

:گفتم. دارم یبه خودم آمدم که چه وضع خراب تازه

.قهر کردم نهیها با آ یمن تازگ دیببخش-

:گفت ریام

.شما است ینشانه درس خوان نیا-

:گفت مادرم

.دهیناهار نخورده، رفته خواب نه بابا، از صبح-

:گفت بعد

.برم برات غذا داغ کنم-

مسخره جوابم را داد و زود  يهم حال و احوال کردم و او هم با خنده ا ریو با ام دمیکه او رفت زهرا را بوس بعد

:مادرم گفت. برگشتم به اتاقم رفتم و خودم را مرتب کردم و برگشتم که غذا بخورم

.يد روز شکل آدما شدبعد از چن شیآخ-

:گفت زهرا

دانم که او چقدر درس داره یمن م. دیکن یمادرجون شما پرستو را درك نم-

:گفت مادر

.او را ندارم یپاط یقاط افهیطاقت ق گهیما را کشته حاال خدا کنه قبول بشه وگرنه من که د گهید نکهیا-

:فتمخنده گ یخوشش آمده و مرتب م یلیخ نکهیمثل ا ریام دمید

خانم هم  سیبلق چارهیب. دیآمد ادهیخودتان از محمودآباد پ دحتمایکن یما چکار م يبا زحمت ها رخانیام یراست-
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.دیبرسان شانیمرا به ا دسالمیبه آنجا که رفت. خسته شد یلیخ

:کرد و گفت يخنده ا. زدم يبه من کرد و به من فهماند که حرف بد ينگاه بد محمد

.شه آمد یکه چه عرض کنم پا برهنه هم م ادهیوصال دوست پ يو در ضمن برا دیشما مراحم هست-

را خوردم و با  میزود غذا. نبود نجایخدا را شکر کردم که پدر ا.کرد و جوابش را ندادم ریگ میحرف او غذا در گلو از

شوهرش هم  یو عل نیشب شده بود که متوجه شدم پرو. امدمین رونیدوباره به اتاقم برگشتم و تا شام ب یعذرخواه

خودم  يبه رو یکردم ول ینگاه را حس م کی ینیفقط سنگ. کردمیشام اصال به دور و برم نگاه نم زیآمده بودند، سرم

:به مادر گفت نیشوهر پرو یکه عل اوردمین

کند ریخوره خدا آخر و عاقبت شما را با او به خ یقدر تند تند غذا م نیدختره چرا ا نیا-

.رمآخه درس دا-

:ساعت بعد زهرا به اتاق آمد و گفت کی. رفتم رونیو نخورده از اتاق ب خورده

؟يندار يکار. میرو یم میما دار-

نه-

شه؟ یتمام م یامتحانات ک-

ندهیهفته آ-

.کن یخاحافظ کی ایب-

.کن یمن از همه خداحافظ يتو رو به خدا خودت جا-

آخه چرا؟-

خوره یره حالم بهم منظر دا ریآخه از بس منو ز-

وستهیاو هم به جمع مجنون ها پ چارهیب-
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.کرده خودیب یلیخ-

:گفت ریپدر به ام.کردم یبه دنبال او رفتم و از همه خداحافظ و

.میقرار بگذارند که با هم باش کیهر وقت پدر و مادرتان صالح دانستند -

:گفت ریام

چشم حتما-

کرده  یکارها به خاطر من است زود خداحافظ نیدانستم ا یمن که نم. کرد و رفت یبار از من خداحافظ نیآخر يبرا و

.و به رختخواب رفتم

پنجم فصل

سرحال از خوب دادن امتحانم به خانه آمدم وارد سالن که  یوقت. ام بود ییهفته بعددرست اواسط امتحانات نها کی

.کردند یم زیشدم همه دور هم جمع شده بودند و تر تم

.گلتون کمه کیمعتون جمعه، ج-

:گفت نیپرو

نیبچ ینیریو ش وهیم یکم ایرا عوض کن، ب تیلباسها.. آره وا-

باشه، چه خبره؟ ریخ-

ادیقراره خواستگار ب ره،یبله که خ-

؟یک يبرا-

:گفت مادر

شما، يبرا-
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هست؟ یک-

.و خانواده اش ریام-

.زدم یحدس م دیبا يوا يا-

:و آمد جلو گفت دیکه مادر ترس يطور. خشکم زد میطور سرجا نیهم و

پرستو،پرستو چت شد؟-

:مکث گفتم یکم با

 دیخواه یم. نمیبب دیرا با یچه کس. خواهم شوهر کنم یباباجان من نم. دیکن یانگار شما مرا درك نم یول ،یچیه-

شد ؟ گول مال و منال  یحاال چ. دهم یمرا راه ن یپدر که گفته بود من کس. دوباره تکرار شود شیمسائل دو سه ماه پ

آنها را خورد؟

:گفت.به من رفت يبه گوشم خورد و مادرم چشم غره ا یمحکم یلیس کبارهی که

.حرف دهانت را بفهم. خجالت بکش-

مگه زوره؟. خواهد شوهر کنم یاصال دلم نم-

متوجه نبودم که  چیشده بودم و ه رهیخ يگوشه او تا ساعت ها به  امدمین رونیبه طرف اتاقم رفتم و تا شب ب هیبا گر و

:محمد گفت.شب بود که زهرا و محمد به اتاقم آمدند 7/5ساعت . گذرد یدور و برم چه م

کنند  یآنها صبر م م،یده یما به آنها م یقول کیحاال  یگه تو درس نخون، خوب بخوان ول یم یپرستو چت شده؟ ک-

.میانداز یرا راه م تیعروس گهیال ددوس کسالیتا  رندیگ یعقد کنان م کی

من اگر قصد . نخواست شوهر کند یکس.خانه را نزند؟ خوب به جهنم نیدر ا یکس ریبهتر از ام گهید یترس یم-

خواهم  یاصال باباجون من نم. شدم هم بچه عموم بود و هم به اخالق و رفتارش وارد بودم یم نیازدواج داشتم زن حس

.میایتوانم کنار ب یاصال با نها نم من یدان یتو که م. اش یادر از خود راضبا اون م. بشم ریزن ام
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 یبه هزار زحمت مادرش را راض. دوست داره یلیاست، هم تو را خ یو زرنگ يهم پسر کار. خوبه یلیخ ریبه خدا ام-

يخواستگار ندیایکرده که ب

.دیفهم یچرا شماها مرا نم. بکنم شولیمثل دلقک برم جلب توجه فک و فام دیبه بعد با نیحاال از ا-

:محمد گفت خالصه

بعد دلت خواست جواب رد بده ا،یحاال لباست را عوض کن ب-

:رو کرد به زهرا و گفت بعد

هم  گهیحتما دو پا دارند دو تا د نندیبب ختیر نیبا ا نویاگه ا. امدندیلباس مناسب بده تنش کنه تا مهمانها ن کی-

.ندرو یکنند و م یقرض م

بهتر خدا عمرشان بده-

.کردم هیگر يها يبغل زهرا و ها دمیکه رفت پر او

خواستم شوهر کنم یکه من اصال نم یدر صورت امدهیکنه که من از او بدم م یفکر م نیمن اگه زن او بشوم، حس زهرا

.و برگرد نیبش يا قهیحاال به خاطر برادرت دو سه دق-

:گفت.در آورد یز و دامن مشکبلوز سب. میرفت سر کمد لباسها و

.شه یخوش رنگ م یلیخ تیچونچشمها. دیآ یسبز به تو م-

.خواهم خوشگل بشم یزهرا جان من که نم-

.امشب کینداره حاال  یبیع-

پرده را کنار زدم و از  یواشکی. و پشت آن زنگ در به صدا درآمد دیچیآنها داخل کوچه پ نیبستم که ماش یرا م سرم

. وارد شد بایز یبا دسته گل ریوارد شدند و پشت سر انها ام یفیشر ياول خانم و آقا. را نگاه کردم رونیب پشت پنجره

کردم و  یزبان ریز یسالم. رفتم  رونیب یبه آرام. کردند میصداسوخت که چرا منو انتخاب کرده که  شیاول دلم برا



گیتا قنبر - کوچ پرستو  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦١

شد و بعد  رهیبه صورتم خ يبا کنجکاو. رم را باال کردم جلو آمد و گل را به دستم داد، س ریو ام دمیمادر او را بوس

از  یبا گرم درممادر و پ. گذاشتم يو گل را گرفتم و کنار دمیبه خند ایدن يها خیتمام  يزد و من هم به سرد يلبخند

از  یونشگین. کنارم نشست نیهمه گرم گفتگو شده بودند که پرو. آنها استقبال کردند و آنها را به داخل دعوت کردند

.گرفت میپا

؟یمثل مرده چرا نشست. کم بخند کیبابا -

من بخند يتو جا-

:زهرا گفتم شیبلند شدم رفتم آشپزخانه پ و

.برم ینم ییمن چا-

.اریب ینیریتو ش. برم یمن خودم م-

.کنم ینم يکار چیمن اصال ه-

بعد از . کرد یم ییرایزهرا مرتب پذ یدند و طفلکآور وهیو م يآنها چا.نشستم میاز پا درازتر تو رفتم و سر جا دست

:کرد و گفت میساعت مادر از آشپزخانه صدا مین

.ببر ینیریش ایب-

. شد یانگار تمام کارها داشت به نوبت انجام م. ختندیسرم ر يآب سرد بر رو نکهیحرف را زد مثل ا نیاو ا یوقت

:پدرش گرفتم و او هم گفت ياول جلو. را بردم ینیریش

.ممنون خانم خانم ها یلیخ-

و به . گرفتم ریا يدر آخر جلو. یاو اصال به صورتم نگاه نکرد فقط گفت مرس یتعارف کردم ول یفیبه خانم شر بعد

.نوبت به خانواده خودم تعارف کردم و نشستم

:با آب و تاب گفت یفیخانم شر. کرد یم فیانها تعر يمرتب از گلها پدرم
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گلها را دوست داره  یفیشر. دهد یخوب معلومه کار خوب هم ارائه م یمان به باغبان بدهتو 30000 یماه یوقت-

.ده یبه من روح م گهیم

:گفت یفیشر يآقا

تازه شکل گرفته میکنم زندگ یفکر م نمیب یبه بعد عروس خوشگلم را که م نیازا-

:گفت یبا بدخلق یفیخانم شر که

بود؟ يشما چهجور یپس تا حاال زندگ-

.شه یبهتر م یلیبه بعد خ نیاز ا یخوب بود ول-

 يبهش کردم فور يمن نگاه بد یوقت. کرد یم فیک یهم حساب ریام.یفیخنده جز من و خانم شر ریزدند ز همه

.يکرد يدهانت را ببند تو با سرننوشت من باز گهیبه او گفتم که تو د یزبان یبا زبان ب نکهیمثل ا. دهانش را بست

:گفت ریام پدر

.یکن یکه چه م نمیبب.با من لتیتحص نهیبه بعد هز نیپرستوجان از ا-

ممنون-

:مادرش گفت.دیپرس ینظر من را نم یاصال کس. دوختند یو م دندیبر یامدم خودشان م رونیاز سالن ب و

. بخواند تواند بماند درسش را یتجارت فرش به آلمان برود پرستوجون اگر خواست م يبرا دیبا یچند سال ریام-

 شانیبرگشت عروس ریشوند و بعد از دو سه سال که ام گهیبه اسم همد نهایعقد بکنند که ا کیاصرار داشت  ریفقط ام

.میکن یرا برگزار م

:پدرم گفت یوقت

.دختر مال شما دیدان یباشه هرطور خودتان م-

:گفت سایپر. مردم یم داشتم
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دو ساعت باهم صحبت کنند یکیدو تا  نیپس ا-

:گفت مادرش

؟يوقت دار یجان شما ک رینداره، ام یاشکال-

.خوبه يفردا عصر-

:گفت محمد

.است یعال یلیخ-

گفتم باشه و همان جا مانند . رونیب دیدنبالت برو ادیب ریبعد مرا صدا کردند که پرستوجان فردا آماده باش تا ام و

:گفت یفیبعد خانم شر.ماتزده ها انها را نگاه کردم

م؟یبرو دیقا حاضرآ-

:مادر گفت که

.میکنار بگذار دیحرفها را با نیکه ا میشو لیاگر بنا شده با هم فام. دیبه خدا اصال حرفشو نزن-

 یرا م میبغض گلو یزدم و گاه یم یفیلبخند ظر یشب مثل عروسک در دست آنها بودم گاه کیتا ساعت  خالصه

 یآن شب هرک.. را خوردم میشام زندگ نیخانمش نشاند و من بدترخودش و  نیمرا ب یفیشر يسر شام هم آقا.فشرد

 کیو با به صدا درآمدن ساعت  ختمیر ییدور چا کیبعد از شام باالجبار . گفت یم يزیچ کیشد  یاز کنارم رد م

:مادر گفت. شب آنها عازم رفتن شدند مهین

.يزود نیحاال چرا به ا-

:گفت یشرف خانم

.کنه یدرد م یلیسرم خ-

:پدر گفت. طور نیخواستم بگم منم هم یم
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د؟یخواه یقرص م-

کند زیپزشک تجو دیخورم حتما با یرا نم یمن هر قرص. ممنون یلینه خ-

:کنارم آمد و گفت يبه بهانه ا ریام. خوردم یکرد حرص م یم فیبا آب و تاب از خودش تعر نکهیا از

.نمتیب یم 5فردا ساعت -

کردم و با  هیشب به حال خودم گر يها مهیبه اتاقم رفتم و تا ن مینزدم و مستق یحرف چکسیاز رفتن آنها با ه بعد

:صبحانه خوردن به آشپزخانه رفتم مادرم گفت يبرا یشدم وقت داریصبح که از خواب ب. خوابم برد هیگر

چت شده چرا چشمات ورم کرده؟-

د؟یکن یسوال م یچ يداره؟ برا یتیشما چه اهم يبرا-

:گفت دیتو مدرسه پروانه تا مرا د. نخورده از در خارج شدم هصبحان

ده؟یدختر چت شده؟ چرا رنگ و روت پر-

.دن یفقط به زور دارن شوهرم م یچیه-

داره؟ هیخاك بر سرت مگه شوهر گر-

داره یمال من خودکش-

.کردم فیتعر شیبرا ازیتا پ ریهمه ماجرا را از س خالصه

کنند؟ یها فکر م یمیمثل قد نهایچرا ا-

.میایتوانم با او کنار ب یدانم که نم یمن م. آنها را کور کرده ریمال و منال خانواده ام-

؟يرا خوانده ا تیحاال درسها. خوب باشه یلیهم خ دیشا. نکن نیاز االن به خودت تلق-

و انشا هم خواندن داره؟ کتهیمگه د-

.ستین دیاز تو بع-
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 يبه جا یکه به کالس وارد شد و نگاه یکاشف يآقا. میمن و پروانه آخر کالس نشست میرفت به کالس نکهیاز ا بعد

:من کرد و گفت یخال

امده؟ین ییخانم رضا-

.نشستم نجایچرا آقا ا-

:با دقت به من کرد و گفت ینگاه

د؟یهست ضیمر-

- .خوبم رینخ-

:او گفت دمویکنار کش یمن خودم را کم. تمن نشس شیتخته و خودش آمد آخر کالس پ يرا برد پا پروانه

؟یستیچت شده؟ چرا سر کالس ن-

.آقا زیچ چیه-

د؟یآ یبر م یاز من کمک-

.نه ممنون از کمک گذشته-

:مکث گفت یبا کم. تخته يپا ایب ییبعد مرا صدا کرد که خانم رضا. کالس يانداخت و رفت جلو نییرا پا سرش

.با شما بودم ییخانم رضا-

:همه را درست حل کردم گفت. داد  یچند تا مسئله تست. تخته يرفتم پا. خنده ریها همه زدند ز هبچ

.بود دواریام شهیهنوز م-

:گفتم ریمد شیسر زنگ بعد رفتم پ. زنگ خورد سرانجام

.نشستن سر کالس را ندارم یمن آمادگ-

؟يدار یشده؟ مشکل یپرستو چ-
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.کنه یسرم درد م. نمخواهم سر کالس بما ینه فقط نم-

بگم سادات خانم برساندت؟-

.رم یخودم م یمرس-

سر  یبا خودم گفتم کاشک. کردم یفکر م ریو ام نیزدم و به سرنوشت خودم و حس یآرام آرام قدم م ابانیخ در

کرد؟ یگسقف زند کی ریرا دوست نداشت و با او ز یکس شهیآخر مگه م. کردند تا با او ازدواج کنم یاجبار م نیحس

ششم فصل

:در را باز کرد و با تعجب گفت مادر

؟يچه زود آمد-

حال نداشتم-

:گفت.کرد دارمیآماده بود که مادر ب ریام. دمیخواب 5به اتاقم رفتم و تا ساعت  کراستی

خان آمده ریام. دختر بلند شو-

:گفت ریرفت و به ام رونیب و

دهیتا صبح نخواب نکهیمثل ا-

:گفت ریام

.هم ضرر داره ادیدرس خواندن ز-

رفتم و دست و  ییبه دستشو میکردم و مستق یزبان ریسالم ز. رفتم رونیخودم را جمع و جور کردم و از در ب زود

:مادر گفت. آمدم رونیدوباره به اتاق برگشتم و آماده شدم و از در ب. صورتم را شستم

؟يچرا امروز زود به خانه آمد ؟یخواب یو صبح م يداریداره شب ب دهیپرستو چه فا-
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.حال نداشتم. سر کالس نتوانستم بمانم-

:گفت ریام

.گرداندم یآمدم از مدرسه شما را بر م یم دیداد یکاش خبر م-

.شامل حال من شده يادیلطف شما ز. ممنون یلیخ-

:حرف من را رفع و رجوع کند گفت يمادر برا و

.دیدیکش يادیخان شما زحمت ما را ز ریآره ام-

:گفت بعد

؟يخور ینم يزیپرستو چ-

.ندارم لیم رینخ-

:را خورد گفت شیچا نکهیبعد از ا ریام

يحاضر-

بله-

:مادر به کنارم آمد و گفت. امدم  رونیکردم و از در ب یخداحافظ هیرا برداشتم و جلو جلو از مادر و بق فمیک بعد

.یر کنچه کا دیکه تو با میدان یپرستو ما بهتر م-

با . شد نیاز پدر و مادر اجازه خواست و سوار ماش رینشستم و ام نیرا برگرداندم و رفتم داخل ماش میمن رو یول

:گفت. کرد تا مرا بخنداند یم یرانندگ ادیبا سرعت ز. را حرکت داد نیبر گاز ماش يفشار

؟یترس ینم-

.بترسم دیبا یاز چ-

.رمیتند م نکهیاز ا-
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دیآ یاصال خوشم نم مزهیب يکارها بگم از دیبا-

:گفت قهیاز حدود ده دق بعد

؟یبزن یحرف یخواه ینم-

.دهم یمن هم گوش م دییشما بگو. ندارم ینه حرف-

.دیبگذار طیمن شرا يبرا دیشما با-

که  یتوانم از هدف ینم نکهمنیحرف دارم و ا کیاست آنها حرفشان را زده اند فقط من  گرانیمن دست د یزندگ-

به بطالت گذشته میکنم زندگ یصورت فکر م نیا ریدر غ. دارم بگذرم

.ندارم یمن با درس شما مخالفت-

:خودش ادامه داد دوباره

و لنگان لنگان به  يدرآورده بود تیلنگه کفش را از پا کیمحمد  یکه تو عروس یشدم؟ موقع رتیاس یک یدون یم-

.را زده میپا یگفت یشده با سرسخت یکه چ دمیازت پرس. یکن سیتا آنها را خ یرفت یآب م ریطرف ش

.کردم یشدم و ما را گرفتار نم یآن موقع الل م یکاشک-

.دهم که تو را خوشبخت کنم یو قول م.ستمیمن ناراحت ن یول-

 نیاچوب  یهستم و زمان یمن اصوال آدم سنگدل. دیمرا خوشبخت کن دیتوان یکه با پول نم دیبدان دیشما با یول-

.خورم یام را م یسنگدل

روم آلمان تا  یدو تا سه سال من م عدی. میریگ یم یعقد کنان خودمان کیدر ضمن ما . شود یطور نم نیکه ا..انشاا-

.ان موقع تو هم درست را بخوان

 یج مبا هم ازدوا یهر وقت شما برگشت گه،یسال د 3کنم تا  یصبر م ؟منیعقد کن یخواه یم يزود نیپس چرا به ا-

ست؟یمن چ فیآن موقع تلک دیبرگرد دینخواست گهیآنجا د دیشما رفت میدر ضمن آمد.میکن
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چه کنم که  یرفتم ول یتجرات وامانده نبود اصال به آنجا نم نیبه خدا اگر به خاطر ا. روح من متعلق به توست-

هست؟ یکنکور ک نیباالخره ا یراست. مجبورم

ریت ازدهمی-

.يشو یقدر قدمم خوب است حتما قبول م آن. برمت یخودم م-

.دوارمیام-

.ينخورد يزیگفت از صبح چ یمادرت م. يگرسنه ا یلیحتما تو هم خ م؟یبخور يزیچ میبر یموافق-

.نخوردم يزینبود که از صبح چ ادمیاصال  یراست. میبر-

.یش یم ضیمر. اریآنقدر به خودت فشار ن-

 ادهیخودش زودتر پ میدیبه رستوران رس یوقت. دور زد ادیو با سرعت ز چاندیرا پگاز گذاشت و فرمان  يپاشو رو بعد

:باز کرد گفت میدر را برا. شد

.يپدر منو در آورد. دختر یچقدر سرسخت-

سکوت مرا  یوقت. برد یکه داشت م ییاهایراب ه سمت رو يهر شنوده ا یقیموس يصدا. میبلند کرد يهردو خنده ا و

:گفت دید

تو فکر؟ یفتر هیچ-

.میایخدا کند بتوانم با انها کنار ب.میبه هم ندار یشباهت چیکنم که من و خانواده شما اصال ه یفکر م نینه فقط به ا-

مییایمسائل کنار ب یلیبا خ میمجبور میکه وارد شد یتو زندگ-

 يکنار آمدن ها نیا یدان یم. ردیازدواج پا بگ نیخورند ا یما به هم نم يخانواده ها یاست وقت يخوب چه اصرار-

.تمام بشه يبد متیهم به ق دیو شا زدیر یاز من و تو م یچه اعصاب یزورک

.ماند یمن نخواه یبانیوقت بدون پشت چیدونم و خودم هم به پاش هستم و تو بدون، ه یم-
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.خدا دیبه ام-

:از خوردن قهوه به او گفتم بعد

.من درس دارم. میبهتر است برگرد-

.به مدرسه ببرمت میایتوانم از فردا صبح ب یم-

.ببرد ییبو یخواهم کس ینه فعال نم-

:گفت ینارحت با

.باشه-

:گفت یمسافت یبعد از ط میکه شد نیماش سوار

.نمیتوانم تو را بب یها م یپس ک-

.يگذار یالبته اگر به خواسته من احترام م.رفت و آمد نکن ادیکنم ز یفعال خواهش م-

.یتو بگ یباشه هرچ یول نمتیخواهد هر روز بب یدلم م نکهیبا ا-

:گفت میدیرس یوقت. میبا سرعت به طرف خانه حرکت کرد و

نه؟ ای میدیباالخره ما به تفاهم رس-

.ندیبگو گرانید یهرچ-

:زنگ که زدم مادر در را باز کرد و گفت. شدم ادهیپ نیبا غضب از ماش و

روباه؟ ای ریش-

د؟یکن یفکر م یشما چ-

ریش-

.دییهمان که شما بگو-
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:گفت یبه مادر گفتم با خوشحال يزیمادر به او گفتمبارکه فکر کرد من چ یوقت

.خانم یمرس-

. گرفت یقرار گرفته دلم م ریپدر به خاطر پول آن قدر تحت تاث دمید یم نکهیکرد و از ا یاز ما استقبال گرم زین پدر

:گفت ریام. کردند یم يریسخت گ نیحس يبرا یشککردم کا یبا خودم فکر م

صحبت کنند؟ گهیو راجع به مسائل د ندیایفردا پدر و مادرم ب دیده یاجازه م ییرضا يآقا-

.اورندیب فیتشر-

به  یزبان ریز یبا عذرخواه يزیرا که مادر آماده کرده بود تعارف کردم و قبل از خوردن چ يا وهیم وی نیریش زین من

:آمدم و گفتم رونیاز اتاق ب. روند یخان دارند م ریام ایکرد که ب میساعت مادر صدا میبعد از ن. فتماتاقم ر

دیبه پدر و مادرتان سالم برسان-

 یبه بعد مجبور بودم رفتارم را عوض کنم چون که باالخره ما با هم ازدواج م نیاز ا. کردم یبعد از او خداحافظ و

:او که رفت مادر گفت. ن او از من ناراحت شودو دوست نداشتم از اال میکرد

.دیعمه خانم مژده بده یراست-

مامان؟ یگ یم یراست-

نمانده یتا عمه شدن شما راه گریبله د-

.کالم حرف خوشحالم کرده کی نیچند وقته فقط ا نیا-

او هم به  يبخند ایتو به دن هر وقت. سخت بگذرد تینگذار زندگ. نکن یبدخلق. یمان یمثل مات زده هام شهیتو هم-

خنده یتو م

زهرا حالش چطور است؟ یراست. بگذارند گرانیاگر د-

.بزن يکسری یاگر توانست ستیخوب ن-
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انشااله فردا-

.ندیآ یم نجایفردا شب به ا یآنها خودشان ه خاطر مهمان يفردا برو نیخواهد هم یحاال نم-

شستم که مادر  یشام را م يظرف ها. پناه بردم تا درس بخوانم يو به گوشه اغصه دار کتابم را برداشتم  يا افهیق با

:آمد و گفت کمینزد

نه؟ ای يرا دوست دار ریام نم،یپرستو بب-

چون اگر بنا . را جواب کردم ناراحتم نیحس نکهیکنم از ا یکه فکر م یدانم کم یدوست داشتن را نم یمن هنوز معن-

.شدم خوشبخت تر بودم یکنم اگر زن او م یم فکر مازدواج کن يزود نیبود به ا

حاال . میبه پابوسشان برو یعذرخواه يتوقع داره برا تیعمو. دیانشااله که خوشخت شو. هیهم پسر خوب ریام یول-

.کنم یوقت تو را سبک نم چیمن ه. ستیتو شوهر قحط ن يفهمند که برا یم

.ستین یکه از من سبک تر کس دیخبر ندار-

جواب  یکاشف يبه آقا دیدانستم فردا حتما با یچون که م. زدم کیزیشب تست ف يها مهیاز اتمام ظرف ها تا ن بعد

.پس بدهم

:بچه ها گفتند. دمیبه مدرسه رس 8 ساعت

گشت یدنبالت م یکاشف يپرستو، آقا-

:گفت دیتا منو د. اق بوداور يکسریکردن  حیکه مشغول صح دمید يرا در گوشه ا یکاشف يرفتم و آقا ریدفتر مد به

.دیاوریمن ب يو فردا برا دیامشب حل کن دیتست ها را ببر نیا ییخانم رضا-

.رسم یدانم که نم یم. میما امشب مهمان دار یکاشف يآخه آقا-

خودت ساعت بگذار بعد  يبرا. یتست بزن یتون یتا چه حد م نمیخواهم بب یم اور،یب گهیدو روز د يبرا. خوب یلیخ-

.ل کنح
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ممنون یلیچشم و خ-

:پروانه گفت. بچه ها برگشتم شیپ

ه؟یچ نهایا-

داده تا حل کنم یکاشف يآقا. کهیزیتست ف-

کلفته یلیات خ یخوش به حالت خانم پارت-

.گهید مینیما ا-

:گفتم.میدیخند ییدو تا و

روزها اصال دوست  نیا ره،یگ یدلم م نمیرا نبدوستانم  دیشا گریافته که امسال، سال آخرمه و د یم ادمی یپروانه وقت-

.هم مثل برق و باد در حال گذر است امیا نیمتاسفانه ا. ندارم به خانه بروم

.رندیما رو بگ يجا گهید يو بچه ها میما بر دیبا. ستین يمنتها چاره ا. من هم مثل تو هستم-

بعد . میکنکور آماده کن يه طبق آن خودمان را برابه ما دادک یبرنامه درس کی پوریعل يآقا یشناس ستیکالس ز سر

:تخته نوشتم گفت ياز آنکه برنامه را رو

ییرا بشو تیدستها يبرو یتوان یم ییخانم رضا-

سرم را به عالمت . کرد یرا نگاه م رونیبود و ب ستادهیکه پشت پنجره کالس ا دمیرا د یکاشف يکه امدم آقا اطیح به

 يفقط چند تا از دخترها. میخوب گذراند یلیرا خ یشناس ستیزنگ ز. کار را کرد نیهمسالم تکان دادم و او هم 

خارج از کالس  دیریتذکر داد که وقت کالس را نگ شانبه مانیدب یکردند و آنها هم وقت یلوس کالس مدام سوال م

.ربط نکردند یب يسوال ها گریمن جواب شما را خواهم داد ساکت شدند و د

و سر  میسوال کن یکاشف يرا سر ساعت بعد از آقا مانیقرار شد اشکالها. میزد کیزیا پروانه تست فرا ب حیتفر زنگ

تخته حل کردم و او هم چند تست  يداشتم پا رادیرا که ا ییاجازه خواستم وتمام تست ها رمیمن از دب کیزیساعت ف
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:در آخر گفت. دادم حیبچه ها توض يبه من داد و برا گرید

.درخشد یاز االن اسم شما در صفحه روزنامه م ییخانم رضا-

ممنون یلیخ-

:کرد گفتم یم زیمادر تر و تم دمیظهر که به خانه رس. او واقعا لذت بردم فیاز تعر و

افتاده یخانه چه برق و بورق-

.را بگذارند یتا قرار عروس ندیآ یم ریامروز خانواده ام-

، بعد از کنکور حرف حرف شماستکنکور اصال نه نوریا يمامان خانم برا-

.شوم یهم راحت م یکیمن از دست تو  يانشااله به زود ،یخوب، تو منو کشت یلیخ-

.تا من درس بخوانم یکن ينوه دار دیبه بعد با نیتازه اول مکافات شماست، از ا-

:از غذا مادر گفت بعد

يآماده شو دیرا بکن با تیزودتر کارها-

شوم یشما اماده م یمهمان يمن برا 7ل کنم بعد از ساعت چند تا تست دارم ح-

خودت یبه من چه مهمان-

مال شماست یکی نینه ا-

. آماده شدن به حمام رفتم يبرا یو خستگ یحوصلگ یبعد با ب. از تست ها را زدم یکم 7تا ساعت . به اتاقم رفتم بعد

:گفت نیکه آمدم پرو رونیب

یکه پدر پارچه اش را از مکه اورده بپوش یگلبه راهنیپرستو قرار شده پ-

کنم یمن همون کار را م دیبخواه یآن هم به چشم، شما هرچ-

:گفت مادر
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؟یزن یحرف م يطور نیچرا ا-

خودم انتخاب کنم؟ دیرا توقع دار میلباسها دیکن یشوهرم را شما انتخاب م یوقت-

:نازك کرد و گفت یچشم پشت

.بکن يدوست دار يکار اصال به ما چه؟ خودت هر-

 رونیدخترانه و ساده از پشت سر جمع کردم و همان موقع که من ب یلیرا خ میو موها دمیلباس پوش. اتاقم رفتم به

:گفت دیزهرا تا منو د. و شوهرش به همراه زهرا و محمد بودند سایپر. به صدا درآمد زیآمدم زنگ در ن

.بکن شیهم آرا یکم. یپرستو انگار نه انگار عروس-

.رندیگ یدست م میماند بچه ها برا یم اهیس میچشمها. خواهم بروم یفردا به مدرسه م-

:کرد و بهعد دورتر رفت و گفت شمیآرا یمرا به زور به اتاق برد و کم. به حرفم توجه نکرد  یول

.يخوشگل شد یلیخ-

.و من عاشق شماها هستم دیشما ها همه لطف دار-

 ریوارد شدند و در پشت سر آنها ام ریدفعه خانواده ام نیا. دوباره زنگ در به صدا درآمد قهیقد ستیاز حدود ب بعد

دسته غنچه  کیرز قرمز که وسط آنها  ياز گلها يشده بود با گلدا کیش یلیخ یکه با کت چهارخانه و شلوا مشک

:اد و گفترا به دستم د گلدانزد  یکه لبخند م یدر حال. کرد وارد شد یم ییخودنما دیسف

خانم خانما قابل ندارد-

:گفتم یخنده کمرنگ با

قشنگه یلیمتشکرم خ-

خوشت آمد؟-

بله-
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خوب بوده شهیمن هم قهیسل-

دانستم چرا  یفقط نم. خوب بود یمهمان. کردند ییرایشروع به پذ میخواهرها. با تعارف پدر و مادر نشستند یهمگ

.دمیترس یازش م. ردک یقدر بد به من نگاه م نیا ریمادر ام

:گفت دیرس یخوشرو به نظر م يکه مرد ریام يو آنور عمو نوریاز صحبت از ا بعد

.میما هم در خدمت دیاعالم کن هیشما نظر خودتان را راجع به مهر. سر اصل مطلب میبهتره بر ییرضا يخوب آقا-

.او بگه من قبول دارم یهرچ. دست خود پرستو است هیراستش مهر-

:گاهها به من بود، من که از حرف پدر جا خورده بودم با پت پت گفتمن همه

.من قبول دارم دییشما بگو یپدر هرچ-

:روبرو شدم گفتم یبا اصرار همگ یوقت یول

.عدد سکه به نامخدا باشد کیو  دیمج.. جلد کالم ا کیام  هیمن دوست دارم که مهر-

:فتحرف من جا خورده بود گ نیکه از ا ریام يعمو

اش هیخوب بق-

نیهم-

:گفت ریام پدر

.نداختندین هیعروسشان مهر کدانهی يبرا ندیهمه بگو یخواه یرود و م یما م ينه پرستو جان آبرو-

:من گفتم یول

.دیکه درست است انجام ده دیکن یخودتان فکر م یحاال هرچ. نظر من است  نیپدر ا-

:که گفت ریام از مادر ریاز حرف من ناراحت بودند غ همه

.يکه تو دوست دار یپرستو جان هرچ-
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:گفت ریحرف ام نیاز ا بعد

وقت عقد کنان هم با من نییپس تع-

:دوباره ادامه داد و

ندهیجمعه آ-

:شده بودم گفتم یعصبان یکه حساب من

توانم قبول کنم یمن اصال نم. درست وسط امتحانات من است گهیهفته د-

:گفت پدر

.فاصله باشد دیشا.به برنامه امتحاناتت بکن ینگاه کین پرستوجا-

...من یپدر فاصله دارد ول-

:پدر گفت که

.پس قبول شد-

 یپر از اشک به او نگاه کردم و با زبان ب یبا نگاه. گرفت  میپا ریاز ز شگونین کیکه آمدم حرف بزنم مادر  دوباره

.دییما بگوش یهم هرچ نجایکردم که باشه ا یبه او حال یزبان

که  یمهمان.میحلقه برو دیخر يروز سه شنبه برا ریبعد از صرف غذا قرار شد با ام. شد دهیشام پ زیاز صحبت ها م بعد

:پر به همه گفتم یتمام شد با توپ

.باشم شیوسط امتحاناتش ازدواج کرده که من دوم یتا حاال ک. دیستیشما اصال فکر من ن-

:گفت تیبا عصبان مادر

و آشنا  دوستیما را جلو يآبرو یخواه یم ؟یبود که خودت از خودت گذاست هیمهر نیا ؟يفکر ما رو کردتو -

؟يببر
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.مهر را گفتم که هر وقت ناراحت بودم برگردم نیا نیبه خاطر هم. شوم یدانم که با او خوشبخت نم یمادر من م-

:بود که گفتپدر . صورتم را برگرداندم. به صورتم خورد یمحکم یلیس ناگهان

 یاگ. یکن يباز یخواه یتو با احساسات همه م ؟یعوضش کن یمگه شوهر کفش تنگ و گشاده که هر وقت خواست-

.یگفت یم یخواست ینم

هم از من نظر خواست یمگه کس-

:که گفت دمیپدر را شن يفقط صدا.به اتاقم رفتم هیبا گر و

چند وقته ام بخوابه نیا يها بلندبشم و خوب بزنمش که حرص و جوش گهیم طانهیش-

:گفت مادر

که پدرش  نیدرس که هست سر برنامه حس ریاس.  دیبه او حق بده. نداره یپرستو االن اعصاب درست گهیبس کن د-

.تو دامنش دیپسره رو انداخت نیحاال هم که ا. دیگذاشت یماه به بچه ام محل سگم نم کیتا . دیرا در آورد

سهر یآخه زن تو عقلت نم-

در آخر سرنوشت خودم را خدا . ستمینکردم و تا صبح به حال خودم گر یآن شب از مهمان ها خداحافظ خالصه

.سپردم

:صبحانه پدر گفت زیسر م صبح

.دعوتشان کنم یعروس يبرادرم بزنم برا يتلفن به برا کیبرم -

:گفت مادر

؟یکن یخودت را سبک م یچ يپس برا یشناس یاخالق برادرت را م یتو بهتر از هر کس. ندیآ یآنها که نم-

فقط غصه ام گرفته . سرشان سالمت امدندیچشم اگر ن ياگر آمدند قدمشان رو. دهم یخودم را انجام م فهیمن وظ-

.میبه آنها موضوع را بگو يچطور
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:گفت. ندیبه من کرد که عکس العمل مرا بب ینگاه

 میکن یما هم به تو افتخار م يباش که اگه تو دانشگاه قبول شو مطمئن ،یکن یم تیخودت را اذ نقدریدختر چرا ا-

.میخواه یترا م یما هم خوشبخت. زند یبخت خوب در خانه را نم شهیدر حال حاضر ازدواج تو مهمه چون هم یول

ممنون یلیخ-

:گفت مادر

؟ییآ یآنجا تو هم م میرو یمن و پدرت م. زهرا دلمه پختم يپرستو برا-

.اهم درس بخوانمخو ینه م-

.فرستم دنبالت یناهار محمد را م کیپس نزد-

 یظهر احساس گرسنگ کینزد. خواندم یلب حوض بلند بلند درس م اطیح يآنها رفتند کتابم را آوردم تو یوقت

 ییچند تا. دمیو نمک پاش ختمیگوچه سبز در بشقاب ر یکم. امدین ندیبه نظرم خوشا زیچ چیه. خچالیرفتم سر .کردم

در را باز . دمیزنگ را شن يزود خودم را جمع و جور کردم که صدا. آمد نیماش يز آنها زرا خورده بودم که صداا

:بردم و گفتم رونیدر ب يفکر کردم محمده دستم را از ال. کردم

.گوجه دییبفرما-

:هم برداشت و گفت او

.خوشمزه است یلیخانم خ یمرس-

حتما او فکر کرده بود که من . افتمیبود پشت در ب کیاز خجالت نزد.رهیمکه پشت در است ا یمتوجه شدم کس که

:گفت.کردم یزبان ریسالم ز. در را کامال باز کردم.خواستم سر به سرش بگذارم

م؟یبر دیحاضر-

.میآ یاالن م دیاجازه بده-
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و در را قفل کردم و سوار  دمیپوش یلباس مناسب. فورا به اتاقم برگشتم. گوجه سبز بود به او دادم یدستم هرچ يتو

:که حرکت کرد گفت نیماش. شدم نیماش

م؟یایمن دنبالت ب یتوقع نداشت-

.دیاینه چون قرار بود محمد ب-

.کردم و آنها هم قبول کردند شنهادیمن خودم پ-

.دیزحمت افتاد يتو یمرس-

.دیکن یم غیلبخند را هم از من در کی یحت. دیشما در حق من کم لطف یاست ول ندیمن خوشا يشما برا يزحمت ها-

.کنم یم دایآرامش پ یکنکور و امتحاناتم را دادم کم نکهیبعد از ا. رمیاس یمن کم-

م؟یبخر ینیریش میبر یخدا، موافق دیبه ام-

:خنده گفتم با

.یهستم، مخصوصا ناپلئون ینیریمن عاشق ش! به به-

به چشم يا-

:گفتم. ه همه جا را گرفته بودخوش دلم يبو. میدیخانه رس به

يچه عطر! به به-

:گفت مادر

.یکن فیمگه تو تعر-

:گفت ریام

.کند ینم فیتعر يزیاز چ يخود یپرستو ب دیاشتباه نکن-

:گفتم
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.دیکن یم فیقدر از من تعر نیاز لطف شما ممنون که ا-

:گفت مادر

بعد از غذا يحرفهاتون باشه برا هیتو بق دییایحاال ب-

پدر رفته که به عمو زنگ بزند و من هم با کمک زهرا سفره را جمع  میناهار را که خورد. خنده ریهمه زدند ز که

:مادر گفت. دهیمتوجه شدم رنگ پدر پر. آمدم رونیظرف ها را شستم و از آشپزخانه ب. میکرد

شده؟ یچ ییرضا-

به کانادا رفته لیادامه تحص يبرا نیرضا گفت حس. یچیه-

:بعد ادامه داد. همانجا خشکم زد. ختندیسرم ر يسطل آب سرد رو کیحرف از پدر انگار  نیا دنیشن با

.را آواره کرد نیکه عشق حس یدان یغربت خودش را آواره کرد بردارم گفت تو م تیگفتم پسره رفت وال-

:نبرد گفت ییبو ریام نکهیا يقدر حالم بد شده بود که محمد برا آن

.ردیبرفته تخصص بگبابا خو يا-

. هیگر ریتو آشپزخانه زدم ز میکه آمد رونیب. برد رونیممرا از اتاق ب يهم به زهرا اشاره زد و او هم با بهانه ا بعد

:زهرا گفت

متوجه شد ریفکر کنم ام يآنقدر وارفته بود ؟یکن یدختر چرا خودت را کنترل نم-

اگه بخواهد . رود یوقت به خارج نم چیگفت ه یم شهیشدم، او هم یمزن او  دیزهرا من اگر قرار بود ازدواج کنم با-

.وطنم باشم يبرا دیباشم با يدیگفت اگر قراره آدم مف یاو م. دهد یادامه م نجایدرس بخواند هم

.دیایحالت جا ب زمیبر تیبرا ییچا کی نیرقم خوردهبش يطور نیسرنوشت شما هم ا. دارد یقسمت کی یهرکس-

 ییخواهم شوهر کنم چه فکر ها یاند م دهیتازه حاال که فهم. من را ندارند دنیمو و زن عمو هم چشم دحتما االن ع-

.کنند یم
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:کرد و گفت دارمیپدر ب. دمیبعدازظهر خواب 6تا ساعت  يگوشه ا کیرا که خوردم رفتم  ییچا

.میبرو میخواه یم ؟يشو یدختر بلند نم-

:زهرا گفت. اماده شدم رفتن يبعد برا. و صورتم را شستم  سر

من بمان شیچند روز پ-

.خانه کار دارم یمرس-

.امیقرار شده من با شما ب دتیخر يبرا-

ستیحالت که مساعد ن یش یتو خسته م-

ارزد ینداره به مزه اش م یبیع-

:او گفت. ننه بابا نداره نکهیپسره مثل ا نیا:با خودم گفتم. و محمد وارد شدند ریام بعد

د؟یآماده ا ییرضا يقاآ-

:گفت پدر

.میشو یمزاحم شما نم گهیما د-

:تو آورد و گفت نیماش شهیزهرا سرش را از ش میکه شد نیماش سوار

شه یدرست م زیهمه چ-

:دیراه پدر ازش پرس يتو. به من کرد و به راه افتاد ینگاه نهییحرف از تو آ نیا دنیبا شن ریام

دارند؟ فیپدر و مادرتو شمال تشر-

.نشان ندادم خوشدان رفتند یلیچون من تما یول ایگفتند ب یلیبه من هم خ. دوستانه داشتد یمهمان کیبله -

 دایبه فراخور حالمان پ یکی میبگرد دیهم با رهایما پ. خودشان باشند يجوانها دوست دارند با هم سن و سال ها-

.میکن
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:گفت ریام

؟بود یچ بشیتون درست شد؟ ع نیماش-

ماند یمن م ياز بچه ها یکیآخه اون هم مثل  دیآ یعوض کن دلم نم گهیمحمد م. شده ریاون هم مثل من پ یچیه-

.دیریرا بگ دشیجد کی دیبفروش-

به مالش وفادار باشه دینه آقا آدم با-

ست به آنها تذکر خوا ینداشتم دلم م یمن که اصال حال درست. خالصه تا آنجا با هم صحبت کردند. دندیهردو خند و

پدر . شدم ادهیپ نیزود از ماش. را به من داد ایانگار خدا دن میدیکه به خانه رس یزمان. حرف نزنند نقدریدادم که ا یم

وارد خانه . کرد و رفت یپدر از همه خداحافظ يبعد از رد تقاضا همتو و او  دیاوریب فیهم به او تعارف کرد که تشر

:کرد گفتم دارمیشام ب يکه مادر برا یزمان. اتاق خودم رفتم به بهانه سردرد به میکه شد

خورم ینم-

.يدیبعداز ظهر خواب 6حاال خوبه تا ساعت -

.اصال حوصله ندارم-

 یفقط م. دانم ساعت چند بود که دوباره خوابم برد ینم. فکر کردم نیو حس ریخودم، ام یبه زندگ یکه رفت تا ک او

بود که همه مرتب در  نیماند ا ادمیکه از روز شنبه تا سه شنبه  يزیتنها چ. صبح بود 7 شدم ساعت داریب یدانم وقت

لباس به  هیته يکردند و برا یم زیخانه را تم نیو پرو سایمادر و پر. بودند یسو و سات عروس هیرفت و آمد و ته

.و بازار رفتند یاطیخ

هفتم فصل

 یبعد از احوالپرس یخانم شرف. و مادرش به دنبال ما آمدند ریامصبح  9ساعت  میرفت یعروس دیخر يکه برا ي روز
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:رو به من کرد و گفت

؟يداد تیپرستوجان چطور شد از درس رضا-

.و کنار گذاشتم دمیچند روزه درس را بوس نیمن تو ا-

د؟یاوردین فیو شما تشر میداشت یما مهمان شبیپر یول-

.میاینزد که ب یبه من حرف یکس-

:واسطه شد و گفت يرفو ریام

امتحان جبر داشت نکهیمادرجون من به پرستو نگفتم به خاطر ا-

:گفت مادرش

شوهر ایدرس  ای گهید-

اشاره مرا  کیکه مگه من دنبالتون فرستاده بودم که زهرا با  میخواستم بگو یم. ناراحت شدم یلیحرف او خ نیا از

نشوم  ریمن دلگ نکهیا يبرا يرا برگداندم و او هم فور میکردم و رو ریبه ام ينگاه بد نهیز آ. وادار به سکوت کرد

:حرف را عوض کند گفت نکهیا يزد و زهرا برا يلبخند

.کار دارند یلیمادرجون هم خ چارهیب. افتاد بهتر بود یعقب تر م یاگر جشن کم-

:گفت یفیخانم شر که

کنند؟ یمگه چکار م-

:گفتم

هستند يلباس و مهماندار هیدنبال ته کنند و یم زیخانه را ترتم-

 يهمان طرف ها. ستندیمحله را بلد ن نیما ا يها لیمگه قرار است عقد انجا باشد؟ اصال فک و فام ؟یچ يبرا-
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.بودم دهیرا ند يمحله ها نیا شبیمنخودم هم تا پر. میکن یشب اجاره م کی يخانه برا کیخودمان 

 یفیخانم شر میشد ادهیپ یوقت. اصال حرف نزدم میشد یم ادهیکه پ یتا زمان.آمد یزدند خونم در نم یکاردم م گهید

:من آمد و گفت کینزد

 یآنچنان یپسرم عروس کدانهی يمن دوست دارم برا. شماست يمن آبرو يپرستوجان ازدست من ناراحت نشوآبرو-

.رمیبگ

.کند یم زیخانه را تم ندیآ یکه از شهرستان م ییها لیمادرم به خاطر فام-

خانم کوتاه  نیدر برابر ا دیسوخت که با یاو م يچقدر دلم برا. داد صلهیخنده دار ف يزهرا ماجرا را با حرف ها خالصه

انتخاب کردم و بعد از آنجا به  یحلقه درشت و جواهرات حساب کیخودم  لیبرخالف م مخانیکر ابانیدر خ. دیایب

:گفت ریام. میرفت یلباس عروس دیخر يبرا یمحسن ابانیخ

.میلباس برو دیخر يو بعد برا میبهتره اول ناهار بخور-

با کت و کروات جلو آمد و  یو گارسون میشد یکیرستوران لوکس و ش کیو بعد وارد  میاو را قبول کرد شنهادیپ همه

:گفت یفیدوباره خانم شر. میمورد نظرمان را به او سفارش داد يغذا

- .اورندیبچه ن که دییبگو لیزهرا جان به فام-

کجا بگذارند؟ دیرا با شانیبچه ها. توانند ینم ندیآ یما از شهرستان م يها لیفام یول-

.بشه يزیخوب نباشد آبرور پشانیممکن است سر و ت. دیها را دعوت نکن یشهرستان-

:و گفتم اوردمیطاقت ن گهید

به نظرم . هستند یدانشگاه التیتحص يا داراهمه آنه ینداشته باشند ول پیما ممکن است که ت يها لیعوضش فام-

.هستند یقیخوب و صد يآدمها. در منش و وقار او است نه لباس و ظاهر مردم گول زن آنها یهرکس تیشخص

.کنه یآنها را نگاه نم التیتحص یپرستو جان کس یول-
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.است تشانیرفتار آنها معرف شخص یول-

 یطیناهار را در مح.غر زد و من با اشاره زهرا کوتاه آمدم ریلب به ام ریبدش آمد و ز یلیحرف من خ نیاو از ا که

:گفت ریام میآمد ابانیبه خ نکهیبعد از ا. غذا بود نیخوردم بهتر از ا یزهرمار م. میکامال ساکت خورد

؟یناراحت-

.کامال با خبرم ندهیخوشحالم چون از آ یلینه خ-

مادرم دختر ندارد حتما . شود یاو به تو عالقمند م يودت را که جا کردخ يشو یکه وارد زندگ نیهمچ ریبه دل نگ-

.دختر خود حساب خواهد کرد يتو را جا

خدا کند-

آن را  یوقت. وزن داشت لویک 20لباس انتخاب کرد که فکر کنم به اندازه  کیمن  ياو برا. میفروشگاه لباس شد وارد

:گفت. دبه زور تنم کردم نگاه زهرا به من خشک شده بو

.يپرستو ماه شد-

:گفت یفیشر خانم

.مینیما هم بب رونیب ایب! پرستوجان-

:گفت زهرا

.کشه یخجالت م-

:گفت یفیشر خانم

بپسنده دیهم با ریام. هیحرفها چ نیا-

:خانم فروشنده گفت. آمدم رونیبه زور زهرا از اتاق پرو ب و

،دیدار ییبایقشنگه، ماشااله عروس ز یلیخانم خ-
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:تا بناگوش باز شده بود گفت ششیهم که ن ریام

.دیرا بده نیهم هیعال یلیخ-

موافق نبودم و  ادیگران بود و من با خرج ز یلیلباس خ متیق رایز میشب اجاره کن کی يشد لباس را برا نیبر ا قرار

. خواندم یمیتا صبح ش میبرگشتبه خانه  یوقت. میخورد رونیو شام را هم ب میرا کرد مانیها دیتمام خر بیبعد به ترت

 نیاز بهتر یکیمرا به . آمدند  ریبا ام یفیخانم شر جدداروز چهارشنبه صبح امتحانم را دادم و بعدازظهر م

 شگاهیصبح روز پنجشنبه به آرا 10مرا انجام داد و قرار شد ساعت  هیاول يخوب کارها یلیخ. شهر برد يشگاههایآرا

.بروم

عمو و زن عمو به . را نگاه کردم رونیاز پشت پنجره ب يفور. شدم داریزنگ در از خواب ب ياپنجشنبه صبح با صد روز

.بروم رونیمتاسفانه از خجالت نتوانستم از اتاق ب یپا بند نبودم ول يرو یاز خوشحال. بودند دیو مج میهمراه مر

:گفتم. قم را زددر اتا میگذشته بود که مر قهیده دق. نگاه کنم میشرم داشتم به عمو یحت من

.تو ایب-

؟ییخانم کجا-

:گفت دیتا مرا د و

.يخوشگل شد یلیخ. يپرستو چقدر عوض شد-

:بعد او را از خودم جدا کردم و گفتم. میسر داد هیو گر میرا بغل کرد گریدو همد هر

.دیچقدر خوشحال شدم که آمد. یچه خبر خوب میمر-

:سکوت کرد و بعد گفت یکم

 کی نیحس يآورد جا یگفتند دلمان طاقت نم یآنها م میکرد یما اصرار م یهرچ. ندیایخواستند ب ینم پدر و مادر-

 یاولش کم ندیایخواهند ب یتوِ، و آنها نم یکه عروس دیاز مادر شن یوقت. زنگ زد نیحس شبیپر یول. مینیرا بب گهید
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 نیبه خاطر ا یلیفام دینبا. دییبگو کیا تبرهم به آنه منو از قول  دیبرو یبعد گفت حتما به عروس یساکت شد ول

 نجایآنها قبول کردند و ما هم االن ا دیگفت به خاطر من برو نیچون حس یپدر اول قبول نکرد ول. مسئله به هم بخورد

.میهست

.پدرم و محمد مرا به اجبار شوهر دادند یبگو من اصال قصد ازدواج نداشتم ول نیکنم به حس یخواهش م میمر یول-

.نیو مامان را بب میبا هم بر ایحاال بلند شو ب. بود نیقسمت تو هم ا. گذشته گهید.ندارد یبیع-

به خاطر جواب من به آنجا رفته نیکنند که حس یآنها االن فکر م.کشم یازشون خجالت م-

 یآنها هم کم. رفته به کانادا  لیقسم خورد که فقط به خاطر ادامه تحص شبیپر نیحس یول. طور هم بوده نیآره هم-

.سبک شدند

با سالم من . همه گرم صحبت بودند. من رفتم دست و صورتم را شستمو بعد وارد سالن شدم. میآمد رونیب میمر با

 دنیکردم و عمو با د هیتوانستم گر یانداختم و تا م میدر بغل عمو مایخودم را مستق. همه نگاهها به طرف من برگشت

:حال و روز من ، گفت

.دیشه با سرنوشت که جنگ یداره نم یقسمت کی یپرستو عمو هرکس-

:او هم گفت. دمیرا بوس میزن عمو بعد

.میدوست دار میمر نیپرستو ما تا آخر عمر تو را ع-

بعد از صبحانه آماده . در کار بوده است يو انگار نه انگار که گله ا میبا هم گرم گرفت میاز آن دوباره همه مثل قد بعد

کردو بعد از او  یآمد مادر او را به همه معرف ریام یوقت. و او هم قبول کرد ادیهم خواستم با من ب میو از مرشدم 

:دمیپرس

پس مادر کجا هستند؟-

.دیبرو دیکه دوست دار یبا هرکس ایقرار شد شما با زهرا خانم و . امدیاو کار داشت ن-
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روم یهرا مو ز میمن با مر. مینشو شانیبهتره ما مزاحم ا-

خودته لیم یهرچ-

:گفت مادر

.میخودمان به آنجا برو 4تا ساعت  دیآدرس عقد را به ما بده رخانیام-

.ندیایفرستم تا دنبالتون ب یمن بچه ها را م ییخانم رضا-

:بعد زن عمو گفت. تعارف قبول کرد یمادر هم بعد از کم و

که عقد در خانه عروس باشه؟ ستیمگه رسم ن-

.کنه زیتوانست تم ینم ختیر یخانه به هم م. مامان بهتر شد يبرا ایاوال و ثان. رسم ها برگشته! ه زن عموجانن-

:که متوجه منظور من شده بود گفت ریام

.را کردم ییاتفاقا من هم فکرخانم رضا-

:گفت.ضبط را روشن کرد و حرکت کرد میشد نیسوار ماش یوقت یبعد از خداحافظ و

.يشو یم باتریز يخور یحرص م یوقت یدان یخانم م-

.دیحرص بده شهیپس شما مرا هم-

.را ندارم یکی نیکه طاقت ا یقهر کن یخواه یتازه بماند بعد از آن م. من غلط کنم-

:گفت میدیرس یوقت. و زهرا حرف زدم میتا آنجا با مر. رو به عقب میبرگشت بعد

دیزنگ بزن دیالزم داشت یهرچ میآ یدنبالتون م 3زهرا خان ساعت -

:گفت زهرا

ممنون-

:گفتم. دندیناهار خر مانیزهرا پول داد خدمه آنجا برا. میبود شگاهیما در آرا 3تا ساعت . میکرد یخداحافظ و
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.اورندیما غذا ب يبرا ستین الشونیخ نیاصال ع-

حتما سرشون شلوغه-

.ه کار کنهداند چ یبدهد او که نم ادیبه پسرش  یفیخانم شر دیبا-

.دیدار فیتشر یشما از خودت راض. دیزنگ بزن دیداشت يگفت اگه کار چارهیب-

.خودش را بداند فیوظا دیهرکس با-

را صدا کرد و  ریاول به من آموزش داد که چکار کنم و بعد ام. وارد شد لمبرداریآمد و زنگ زد، خانم ف ریام 3 ساعت

:به صورتم انداخت و گفت ینگاه. و بعد تورم را باال زد وارد شد و اول گل را به دستم داد ریام

!يشد بایپرستو چقدر ز يوا-

کتش قرار دادم و او هم دستم را  بیگل ها کندم ، در ج انیاز م يمن غنچه گل رز. دندیاو خند ییهمه به پررو و

.گل زده بودند ییبایعروس را به طرز ز نیماش. میرفت رونیبا هم از در ب. دیبوس

تا خانه مرتب . میرا باز کرد و ما حرکت کرد نیدر ماش ریخالصه ام. کردند یکوچه بود و به ما نگاه م يسرها تو تمام

:گفتم. خواند یشعر م میبرا

.گهیبسه د يچه داماد رو دار-

یساکت بمان یتوان ینم یداشته باش یقشنگ نیتو هم عروس به ا-

اسفند دود کردند و بعد ما  مانیهمه جلو آمدند برا. میدیدر آنجا عقد بود رسکه  يساعت به خانه ا میبعد از ن خالصه

شروع به خواندن خطبه کرد و با خواندن قرآن به خودم  یروحان يبعد آقا یقیدقا. کردند ییرا به سفره عقد راهنما

:بار سوم آقا گفت يو برا دمیرست یهمه زرق و برق م نیاز ا نکهیآرامش دادم مثل ا

لم؟یخانم وک عروس-

کادو دادن جلو آمدندو عکس  يهر دو قوم برا بیو به ترت دندیهمه دست زدند و هلهله کش. جواب بله دادم من
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 يزده بودند که غرق گل بود و جا یتاج گل بزرگ اطیگوشه ح. کردند ییراهنما اطیدر آخر ما را به ح. انداختند

 نیریش. جلو آمد نیریبا ش یفیخانم شر کهس نگذشته بود از شروع مجل یساعت مین. عروس و داماد وسط آن بود

زن بودم شرم داشتم که به او نگاه  کیمن که  یآن قدر باز بود که حت یول. به تن کرده بود نیلباس قرمز آتش

:گفت یفیخانم شر.کنم

.رقصد یاون بدون تو نم یدون یتو که م. يرا فراموش کرد نیریتو امشب ش ریام-

:من کرد و گفت به ینگاه ریام

؟یرقص یم-

نه-

.میآ یلحظه، من االن م کیپس -

من  يآن دو روبرو. انداختم یم نیکندم و به زم یرا از سرم م يخواست تمام تور و تاج زهرمار یاز رفتن او دلم م بعد

:جلو آمد و گفت نیپرو. مدام در رقص بودند

رقصه؟ یدختره م نیپچرا با ا-

خوره یز همه شون حالم به هم ما د،یآ یازش بدم م-

.محلش نذار، بلند شو با محمد برقص-

.با محمد برقصد دینه زهرا با-

را شروع کردند و پدرم که متوجه  يدیجد یقیموس. تکان نخوردم میاز سر جا. کردند ینگاه م يبه من با دلسوز همه

:حال دگرگون من شده بود گفت

.میپرستو جان بلند شو با هم برقص-

.کرده ام هیمحکم تک وارید کیکردم به  یفکر م دمیرقص یبا او م یوقت. گفته او خوشحال شدم از
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رفتم و  یمحل یمن ب یمجددا خواست که تکرار شود و به طرف من آمد که با من برقصد ول ریام. تمام شد یقیموس

:نشستم و او هم که کنارم آمد و گفت میسرجا

چت شده؟-

ها بپرس که من چه ام شدهبرو از همه مهمان-

که چند خانم آن طرف تر به  دمیشن دیرقص یم نیریاو با ش یوقت. آمد یاز نگاه کردن به او هم بدم م یتا شب حت و

:گفتند یم یفیخوردند و به خانم شر یحال آن دو غصه م

.دو کامال برازنده بودند نیا ؟یرا نگرفت نیریچرا ش-

:هم گفت یفیشر خانم

.به او اصرار کردم یلینخواست وگرنه من خ ریخود ام-

:گفت لمبرداریگذاشتم ف یرا در دهانش م کیکه ک یهنگام

بخند یکم ،یچه عروس بداخالق-

جلو رفتم . را به من داده بودند ایانگار که دن. از ته دل به استقبالش رفتم يو با خنده ا دمیپروانه را از دور د کبارهی که

بلند شد رفت  شیهم از سر جا نیریش ریبا بلند شدن ام. نشست شیبلند شد و او جا ریام بعد. دمیو او را بوس

:گفتم.وسط

از کالس کنکور چه خبر؟-

که خانم  دیاز من پرس روزید. ردیگ یپدر ما را در آورده، مرتب سراغ تو را م یکاشف يچند وقت آقا نیا ،یچیه-

حتما  ییایاگر به مدرسه ب ختیر نیآقا رفته مسافرت، حاال با ا ریمن هم جواب دادم نخ. ستین ضیکه مر ییرضا

.شود که چه خبر بوده است یمتوجه م

:گفت بعد
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- رقصه؟ یداره م یبا ک ریپرستو، ام-

.دختر خاله اش-

مادر شوهرت کو؟! يچه اعجوبه ا! يوا-

که اون طرف نشسته یاون لباس مشک-

:گفت یشوخ به

.هرمادر شو حیحضرت مس ای-

:و دوباره گفت.میدیهر دو خند و

.میپرستو بلند شو با هم برقص-

.خلوت بشه یباشه بذار کم-

نگذشته بود  يا قهیدق. میو با هم شروع به رقص کرد میبعد من و پروانه وسط رفت. کم همه خسته شدند و نشستند کم

ام را در خودم  یکردم ناراحت یشع. میدیهم رقصخودش کنار رفت و ما با  دیهم جلو آمد و پروانه که او را د ریکه ام

من از  یو دست زدند ول دندیو همه هورا کش دیمرا بوس همه يکه تمام شد او جلو کیموز. نگه دارم و بروز ندهم

.و رقص بود يخالصه تا آخر شب مرتب شاد. بود آب شوم کیخجالت نزد

 میخورد یکه شام م یزمان. آمدند زیبعد مهمانها سر م شام را که نواختند اول عروس و داماد شروع کردند یقیموس

:ما امد و گفت کینزد نیریش

:از او داشتم گفتم يمن که دل پر. ستین زیسر م. اوریمن جوجه کباب ب يبلند شو برا ریام-

- .اوردیا بشما غذ يرا بفرست به آشپزخانه برود و برا یکیهمه آدم،  نیا ؟يافتاد ریام ادینبود که  يا گهیکس د-

:که از لحن حرف زدن من ناراحت شده بود گفت او

.منتظر دستور شما بودم-
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:گفت ریام. رفت و

.از شرش خالص شدم ،يخوب کرد-

:گفت یفیخانم شر. فقط دو خانواده مانده بودند. کردند و رفتند یخداحافظ یکی یکیاز شام مهمانها  بعد

مادنبال  ایپرستو را برسان، بعد ب ریام-

:گفت پدر

.میشو ینم رخانیمزاحم ام گرید. میبر یما خودمان پرستو را م-

:گفت ریام

.رسانمش یرود، خودم م یعروس با دامادش م-

:گفتم من

.پدرم بوده شتریامشب داماد من ب. روم ینه من با پدرم م-

و سوار  میکرد یاز همه خداحافظ هیکه از حرف من جا خورده بود کنار رفت و من به همراه پدر و برادرم و بق او

:که شدم سرش را تو آورد و گفت نیماش

.یامشب تو حال منو گرفت-

:و گفت دیزن عمو مرا بوس. صبح عمو و زن عمو عازم رفتن شدند فردا

.ایخان به سنندج ب ریحتما با ام-

است که سنندج  یچند سال. اورمیدرباز عزا  یشکم کیخواهم  یچون که م میآ یم ییتنها میاینه زن عمو من اگر ب-

.امدمین

.میده ینه خانم بدون شوهرت راهت نم-

:از رفتن عمو و بچه ها به مادر گفتم بعد
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.دیکن میآمد صدا یدهم و نه اگر کس یجواب م یدرس دارم نه به تلفن کس گهیمن د-

؟یزنگ زد چ ریاگر ام-

.ستمین-

.اون شوهرته هیکارها چ نیا-

من او را دوست ندارم و . دیرقص یآن همه آدم با آن دختره نم يجلو شبیگذاشت د یبه من احترام م یو کماگر ا-

.نخواهم داشت

به دلت راه نده نهیاز االن ک. حرف ها را نزن نیا-

.من رفتم خداحافظ-

:مادر گفت يعصر. آمدم رونیآن روز فقط موقع ناهار از اتاق ب و

.دهیحتما خودش فهم دمیفعه زنگ زده از بس که بهانه آوردم خجالت کشپسره از صبح ده د نیا-

.را بشنوم شیصدا یخواهم حت ینم يخوب کرد-

از . کرد یم کیکه با مادر و پدرم سالم و عل دمیرا د ریاز پشت پنجره نگاه کردم ام یوقت. شنبه صبح زنگ زدند روز

:گفت یرزبانیم زبعد از سال. که در زد و وارد شد امدمین رونیاتاق ب

ه؟یچ يکارها برا نیپرستو ا-

.هستم مانیمن پش نکهیا يبرا-

؟ياز چه کار-

.زن تو شدم نکهیاز ا-

.يکه از من ناراحت شد دمیخودم فهم-

.نمیخواهم تو را بب یحاال هم تا بعد از امتحاناتم نم. يدرآورد يلوس باز نقدریا ،يدیا، خوبه که فهم-
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ممنون یلیخ-

:آمد تو و گفت ياو که رفت مادر فور. در کوچه را محکم بهم زد و رفت قهیاز چند دق بعد

بود؟ یعصبان نقدریکه او ا یپرستو چه گفت-

با اون دختره من را سنگ  شیو هره کردن ها دنیهمه با رقص يکرد و جلو يمن باز تیاو با شخص شبیمادر پر-

.نمشیخواهم بب ینم گهیکرد د خی يرو

اگه  گهیشود د یدرست م زیانشااله همه چ دیدو روز که زن و شوهر هست یکیشما تازه  ر،ینگ میتصم يزود نیه اب-

.آمد نجایکارها را نکن او به خاطر تو به ا نیا يمادرت را دوست دار

گهیم یچ نمیبب گمیم یبه کاشف یبد نگفت-

کرد و او هم  يخواستگار یکاشف يبه دفتر خواند و از او براپروانه را  ریخانم مد میداشت اتیروز بعد که امتحان ادب دو

همه  دمیبعد که به خانه رس.رندیبود ادرس و تلفن محل کار پدرش را داد تا با او تماس بگ یوصلت راض نیکه از ا

بعد .قسمت هم بشوند... انشاءا.هیپروانه دختر خوب:گفت.شد خوشحال یلیکردم و او هم خ فیمادرم تعر يرا برا عیوقا

.دیخبر ندار ریاز ام:پرستو محمد زنگ زد گفت:ادامه داد

نه-

.ومدهیچند روزه سر کار ن-

دیانها برو يدنبالت تا با هم به خانه  ادیشد ب قرار

انها  يبا محمد به خانه  يبعد دل خودم هم به شور افتاد عصر یاز او گله کردم که چرا از قول من حرف زده ول اول

کجا عروس خانم نجایشما کجا ا:من گفت دنید مادر او با میرفت

چطوره؟ ریام.درس داشتم مشغول بودم:گفتم یعذر خواه با

 يفرستادم رفت شمال دو سه روز نایناراحت بود همراه خاله اش ا یلیشما امده بود خ يواهللا از ان روز که از خانه -
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 دیده یکه شما به او م ییحرص و جوشها نیاز ا یمبدهد و وهم ک ادی یرانندگ نیریاب و هوا بخورد و انجا هم به ش

.دور باشد

.میمحمد جان بلند شو برو:گفتم میخورد يچا نکهیرا ندادم و بعد از ا جوابش

شمال يتو رو با اژانس بفرستم بر یخواه یم:گفت یفیشر خانم

از لطف شما ممنون-

ما نبودند يه تک نهایاقا ا يدید:شدم به محمد گفتم نیسوار ماش نکهیاز ا بعد

ییایکوتاه ب یکم دیدانم من اشتباه کردم تو هم خواهر با یم-

.پس خواهد بود ياشتباه شما تاوان بد نیا یول-

هم قرار بود بعد از امتحانات به  یکاشف ياقا.برده بودم ادیکامال او را از .هفته امتحان دادم کیان روز به مدت  از

مشغول جواب دادن به  ابانیخ يتو کیزیحان ما بود ان روز بعد از امتحان فروز اخر امت.پروانه برود يخواستگار

 نیماش دیپارك شده،اول محل نگذاشتم و او که مرا د ابانیخ رفان ط ریام نیسواالت بچه ها بودم که متوجه شدم ماش

د و باالجبار سوار کردن یاز من خداحافظ طنتیبچه ها با ش.باال ایب:من اورد و در را باز کرد گفت يپا يرا جلو

 رونیبکه امروز روز اخر امتحانات است امدم دنبالت که با هم  دمیاز مادرت شن:سالم کرد جوابش را دادم گفت.شدم

من تنگ نشده بود يبرا م،دلتیناهار بخور میبر

رفته بود که شوهر دارم ادمینه چون اصال از -

ه با اخم و تخم بگذرهک ستیدوران ن نیا فیح یکن یکارها رو م نیا یچ يبرا-

يکرد يمن باز یچرا با زندگ یتو که ان دختره رو دوست داشت-

تو از شب .او فقط خوش اخالق و بشاشه وگرنه من او را فقط مثل دختر خاله دوست دارم یکنیتو اشتباه م یول-

يمثل برج زهرمار شد یعروس
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خوب داشته .يخواد بگه که تو او رو دوست دار یم.چسبانه یرو به تو م نیریثابت کنه که ش خوادیرا م یمادرت چ-

نداره یتیمن اهم يباش برا

.میبا هم بزرگ شد یما از بچگ.ذارم یاو هم مثل من تنهاست او را تنها نم نکهیبه خدا من فقط به خاطر ا یول-

دیدیمرا وسطط کش يپا ؟ويپس چرا با او ازدواج نکرد-

.کردم یشما رفت و امد م يموقعه که به خانه  تو رو دوست داشتم از همان نگهیا يبرا-

میبعد با هم همراه شد.نمیقدم بر یکم یموافق:نگه داشت و گفت یکنار پارك ساع بعد

؟يچند وقته کجا بود نیا-

بدم یاز دوستانم ابعل یکی يالیو-

گفت یم گهید زیچ کیمادرت که -

گفت؟ یچ-

خاله ات يالیو یگفت رفت یم یچیه-

ندارم يه من انجا که کاراشتباه کرد-

از  يال کار نیهم ایب میاز خودش بپرس در ضمن مادرت از همن اول دوست نداشت که من و تو با هم ادزدواج کن-

.میو کار رو تموم کن میهم جدا ش

.دمیطالقت نم یکن يتو ر دوست دادم هر کار ه،منیچه حرف نیا-

.میخوردرا در سکوت  مانیو هر دو غذا میرستوران شد وارد

تکرار نشه گهیکه د دمیکنم قول م یپرستو جبران م:گفت او

تسمین يا نهیمن ادم ک-

گل را گرفتم و !با عشق میتقد:و گفت دیشاخه گل رز خر کی میو در راه برا میدوباره حرکت کرد.تمام شد مانیغذا
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به  یرا با گرم ریام.دیدرخش یم یصورت مادر وپدرم از خوشحال میدیساعت بعد به خانه رس مین.از او تشکر کردم

 دیزد تا مرا د یبا پدرم راجع به المان حرف م رگشتمب یلباس به اتاقم رفتم وقت ضیتعو يسالن بردند و من هم برا

م؟یبر ییا یت هم م رمیبا شوهر خاله ام م گهید يپرستو من دو هفته :گفت

مانم ینه من منتظر م-

رمیو م میا یم کباریهر سه ماه -

رسانده ام مهیپس چه بهتر،تا اون ومقع من هم دانشگاه قبول شده ام و درسم را تا نخوب -

دم یاگه بشه من هم انجا ادامه م-

شهینم نیبهتر از ا-

دیخان شب بمان ریام:گفت مادر

تا رفتنم به انجا انجام بدم دیکار دارم با یکم.ممنون یلینه خ-

.میگرد یشمال تا شب کنکور برم میبر با هم میا یفردا شب م:خواست برود گفت یوقت

باشه-

.دیایبعداظهر فردا دنبالم ب 5قرار شد ساعت .او باشم شیهفته پ کیقبل از رفتنش  خواستم

 مانیبرا سایو پر نیتو راه ما غذا گذاشت خالصه پرو يرا اماده کردم،مادر برا میاز صبح حمام کردم لباسها فردا

اوردند ینیریش

د؟یدیچرا زحمت کش:گفتم

.اخر سفر اولتان است-

 میخورد ییپوست کندم و دوتا وهیدر راه مرتب م.میاز همه به راه افتاد یامد ما بعد از خداحافظ ریام 5ساعت  باالخره

استراحت کرد یهم کم ریو ام میو عکس انداخت
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.گرفتم یدونستم زودتر م یزن چقدر خوبه اگه م:گفت یم ریام

.یرو بکن یوقت هوس دوم میهم خوش نگذره که  ادید ضمن ز.ینکن شیکه عصبان یبه شرط-

چشم-

.تو را چگونه تحمل کنم يدانم دور یمن نم يامد یتو هم با من م یپرستو کاشک:گفت یبعد از مدت.میدیدو خند هر

 یکشورم نم نیا يمن بچه  یاورد ول یهر چند که دلم طاقت نم يگرد یگذرد و تو بر م یسه سال مثل برق وباد م-

حال  نیکردم و در ع يبچه  ست،منیاست که اصال در رگ و خون من ن يبند وبار یکنم،انجا ب یزندگ گهید يتوانم جا

یرتیغ

میدیاخ بابا چشمم درد گرفت و دوباره خند-

میدیخانم رس:کرد و گفت دارمیب 10ساعت  ریخوابم برده بود که ام یدانم ک ینم

خوابم برد یک دمینفهم دیببخش:کردم و گفتم یاو عذرخواه از

ينداره خسته بود یبیع-

 یکیموتجه شدم که بله دوباره خاله خانم با دختر  میوارد ساختمان شد نیدر را باز کرد و بعد از پارك ماش داریسرا

با . زهر شود ریچند روزه به خودم و ام نیگرفتم نگذارم ا میتصم دمیتا انها را د.دارند فیاش انجا تشر کدانهی

کنار مادر شوهرم که مشغل  یخوشحال شدند بعد کم یلیبا انها روبرو شدم انها هم در ظاهر ا امدن من خ ییخوشرو

د؟یشام خورد:از پدر و مادر گفت یشطرنج با خواهرش بود نشستم و او هم بعد از احولپرس يباز

گرسنه ام یلینه خ:گفت ریام

هم خودش را لوس  نیریش.میامد زیدست و وصورت به سر مما شام اورد و ما بعد از شستن  يخانم برا سیبلق بعد

من بروم بخوابم :گفت ریامد و با ما شروع به شام خوردن کرد بعد از خوردن غذا ام.کرد و گفت من هم شام نخوردم

خسته ام یلیخ
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 يبرا ریبعد از گفتن شب بخ ریخوابه؛ام یتو برو تو اتاق پدرت بخواب پرستو هم تو اتاق تو م:گفت یفیشر خانم

کردم و رفتم تا استراحت کنم یخواب رفت بعد که او رفت من هم عذرخواه

را نگاه کرتم دو نفر را  رونیاز پنجره که ب.رفتم نبود ریبه اتاق ام یشدم،همه خواب بودند وقت داریبعد صبح زود ب روز

نکردم و شروع به درس خواندن  ییاعتنا دمیرا د ریو ام نیریدقت کردم ش شتریب یکه لب اب نشسته اند وقت دمید

لب اب؟ يامدیچرا ن:گفت دیاست و تا منو د داریپرستو ب نکهیامثل :گفت ریکردم با وارد شدن انها به ساختمان ام

صبحانه بخور ایب:و گفت اوردیخودش ن يمن شد برو ي هیخواستم مزاحم شما بشم و ا وهم که متوجه کنا ینم-

؟يلب اب بود یاز ک-

.کرد و مجبور شدم قبل کنم دارمیامد بصبح  نیریش-

:گفت یفیخانم شر.ت سالن به همه سالم کردم امدم

صبحانه خبور ایب يگرسنه ا-

خورمیناهار م کبارهیندارم  لیم-

انقدر حالم خراب بود .نگاه کردم دئوینشستم و ونیزیتلو يروبرو ینیریش کیو با  ختمیخودم ر يبرا يچا کی بعد

م؟یکن دیشهر خر میبر يایم:کرد متوجه نشدم بعد کنارم نشست گفت میصدا ریام یکه وقت

شمیباشه االن حاضر م-

و سوار  اوردمیخودم ن يکار واقعا جا خوردم و به رو نینشستهواز ا ریکنار ام نیریش دمیبشم د نیامدم سوار ماش تا

خوش بودند که انگا من اصال انجا ننشسته کرد و ان دور انقدر با هم  یکنار زد و او رانندگ ریراه ام انیشدم م نیماش

کار او من گله  نیکند و از ا یاو و مادرش با من اصال صحبت نم يلواصال ج ریشدم که ام یبودم تازه داشتم متوجه م

.مند بودم

کمد  رفتم و در را از تو قفل کردم ناخوداگاه کنجکاو شدم و سر ریرا که خوردم کتابم را برداشتم و به اتاق ام ناهار
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کرددم و همه جا را  رورویدراور او کردم و تک تک انها را ز يرفتم و شروع به جستجو و گشتن کمد و کشوها ریام

مدام چشمم به در .اوردم نییرفتم و کارتن را پا یصندل يباال دکمد افتاد بع يکارتن در باال کیگشتم،اخر چشمم به 

کتاب ورق ورق گشتم  نیان جعبه کتاب بود تا اول زد،دریلم شور مد یهر چند که در قفل بود ول دیایت ن یبود تا کس

را بستم و دوباره باز  میچشمها.بود ریو ام نیریش یدر وسط ان شدم با دقت که نگاه کردم عکس عرس یمتجه عکس

را  دوروبرم زیچ چیاصال ه يا قهیدق 20دانم  ینم.سرم خراب شد يرو ایان دن دنیکردم نه اشتباه نکرده بود با د

انها زن و شوهر باشند  شهیمگه م دیچطور توانسته بود به من دروغ بگو کردمیرا حس م میاشکها یسیفقط خ دمینفهم

 یبانیپشت چینزنم چون انجا من ه یرابطه حرف نیدر ا که اصال دمید نیصالح در ا.نزنه یبه من حرف یکس یول

مزاحمم نشود.ادیخوابم م:گرفته گفتم ییصدا کرد با میدر اتاق را زد و مرتب صدا ریدفعه ام کی.نداشتم

نه برو حوصله ندارم:گفتم.تو ایتونم ب یم:گفت.خودم نگهداشتم شیکتابها را جمع کردم و عکس را پ تندتند

چه مرا به دام  يپس برا کندیانقدر بهم نزد نیبع عکس نگاه کردم پش انها زن و شوهرند و بخاطر هم دوباره

.انداختند

بعداظهر  6حدود ساعت .اورمیکنم و سر از کار شان در ب يباز لمیهمانجا بمانم و ف ایه تهران برگردم و دانستم ب ینم

.مجددا در زد ریبود که ام

رون؟یب ییایدختر چرا نم-

.امدم رونیکردم ب شیارا یکم يکامال گود افتاده بود فور میرفتم چشمها نهیا يبعد جلو.امیلباس بپوشم االن م-

يدیکش یدست کیچه عجب به سرو صورتت :گفت یفیشر خانم

مادر باستیز يطور نیپرستو هم:گفت ریام

.مالمت بار به او کرد و به اشپزخانه رفت ینگاه یفیشر خانم

يکرد یپاط یباز قاط نکهیا ایزده  یبه تو حرف یکس.يگرفته ا:گفت ریام
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.رمیخوام برم کارت کنکور بگ یفردا منو برگردون تهران م-

.میریزود مصبح -

 دهیخر یبزرگ کیبرگشتند ک یرفتند وقت رونیگفت و با هم ب يزیچ ریدر گوش ام نیریغروب مادر ش کینزد

هم  ریام.به او داد ییبایو کفش ز فیک یفیداد و خانم شر هیبه او هد ییبایو گردنبند ز دیاو را بوس نیریمادر ش.بودند

.است دهیرا به مناسبت تولد او خر کیگفت ک یم

 ریام.اندازدیعکس ب ریاصرار داشت که با من و ام یلیخ نیریش.اوردند و شروع به انداختن عکس کردند نیدورب عدب

.محلش نذاشتم یول اندازدیجلو امد تا با من هم کس ب

بودم اخر سر  نندهیو مادرش برگشت و با هم گرم صحبت شدند و من فقط ب نیریاو هم کنار ش.ندازم یعکس نم گفتم

 اورمیتوانستم دوام ب یدانستم تا صبح م ینم.بروم رونیدادم که از ان محل پر از دروغ و کلک ب حیشم و ترجخسته د

نه ای

؟يدیخواب یرفت ا؛چرایپرستو ب:در زد و گفت یفیساعت بعد خانم شر مین

حال ندارم یمرس-

حاال  یاز خودراض يدختره .ولش کن محلش نذار ریخودش را لوس کرده ام:گفت یکه م دمیفت شن رونیدر که ب از

چت شده چرا انقدر :گفت دیدر زد و داخل شد تا منو د ریپشت ر او ام.هم نداره یدرست و حساب يخوبه ننه بابا

يدار یچه تب:سرم گذاشت و گفت يرا رو ؟دستشيقرمز

ارمیدکتر ب رمیمن م:رفت و به مادرش گفت رونیب زود

؟يدختر چرا انقدر داغ شد:رم گذاشت و گفت يرد شد دستش را روبه اتاق وا یفیرفت و پشت سرش خانم شر او

 ناتیبا دکتر وارد شد و دکتر بعد از معا ریسرم گذاشت بعد از حدود سه ربع ام يکرد و رو سیدستمال خ کی يفور

شده یعصب نکهیفقط مثل ا ستین یچیه:گفت
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ناراخت بشه شونیکه ا ومدهین شیپ ياخه دکتر مورد:گفت یفیشر خانم

.شودیانشاءاهللا که خوب م.دیداروها را بهش بد نیبه هر حال ا:گفت دکتر

وگرنه فردا  یزود بخور تا خوب باش:اب اورد و داروها را بدستم دادو گفت میبرا يدلسوز ياز رو سیرفت و بلق دکتر

خوابم برد یدونم که ک یدواها رو خوردم و نم.تهران يبر یتون یصبح نم

شد و  داریفرستادم و او هم ب ریرا سراغ ام شیرا جمع کردم و بعد بلق لمیشدم و وسا داریزود از خواب ب صبح

م؟یفردا بر يخوا یپرستو م:گفت

امروز نینه هم0

 سیخورد و موقع رفتن به بلق يچا کیاصرار کرد صبحانه بخورم نخوردم خودش هم  یزود اماده شد و هر چ او

.امدم رونیاز در بو  دمیاو را بوس.کن یاز همه خداحافظ:گفتم

کرد که  شنهادیشدم و هر دفعه او پ داریدو دفعه تو راه ب یکیفقز .حرکت کرد مدام خواب بودم  نیکه ماش یرمان از

گرفت و به زور به خوردم دااد و  یپاکت ریبسته کلوچه و ش کیاخر سر نگه داشت و .من رد کردم میبخور يزیچ کی

.محمد ببر يبه خونه  ازحمت مر یب:گفتم.میدیبه تهران رس یوقت.دوباره حرکت کرد

چرا انجا؟-

.باهاش کار دارم-

.گردونمت یکارت رو انجام بده دوباره بر م-

الیعهد و ع شیتو برو شمال پ گردمیبا محمد بر م0

نکن  يکار يطاقتم را تمام کرد گهید نیبب.يباز خودت رو لوس کرد.ییمن که تو الیع:من جا خورد گفت ازحرف

.بره نیما از ب نیم باحترا

 ياداوریاز .یگفت یطور به من دورغ نم نیا يمن قائل بود يبرا یدر ضمن اگر تو واحترم ستمیاز امروز ن یبودم ول-
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حرفتان هم ممنون

 دایدوام پ شتریماه ب کیازدواج  نیخوشحالم که ا یلیفقط خ:کردم و گفتم یاز او خداحافظ میدیمحمد رس يخانه  به

.دیکش یم میبار یلیخ يکار من به جاهانکدر و گرنه 

.وارد خانه که شدم او هم پشت من داخل دش.محمد رو فشار دادم يرا محکم بستم و زنگ خانه  نیماش در

.خورم یجا تکون نم نیشده از ا یتا نفهمم که چ-

پرستو چت شده؟:با هم گفتند دندید ختیمن را با ان ر یماده بودند وقت رونیو زهرا که تا ان موقع ب محمد

ما هم با توئه ییمحمد ازدواج ما با تو جدا:و گفتم دمیفقط سالم کردم و زهرا را بوس.انها را ندادم جواب

؟یگیم یتو چ ریام:گفت محمد

مثل برق گرفته  نهیب یهر وقت دختر خاله ام رو م.گرفته افهیاز ان روز مرتب ق.شده وانهیدونم پرستو د یواهللا منم نم-

.شهیها م

و سرم رو تا اخر عمر کاله  یکن يمن باز يبا ابرو یتون یم يفکرکرد.همه احمقند یکنیکه فکر م يا وانهیتو د-

دیداشت گهید ينقشه  کیهم  دیشا ؟حااليبذار

کس از تعجب داشت شاخ در  دنیمحمد با د.اوردم وبه محمد نشان دادم  رونیبردم و عکس را ب فمیرا داخل ک دستم

رو گرفت  ریام ي قهی دیموقع محمد پر نیدر ا.دیزهرا هم جلو امد و عکس را د.رنگ به چهره نداشتهم  ریام.اوردیم

من پرستو رو قد  یدونست یتو که م يکرد يمن باز يروتو با اب یسر من رو کاله گذاشت ينطوریا!قینارف يا:و گفت

؟يفاده کردچرا از رفاقتمون سواست يکار رو کرد نیمن ا قیچرا از طر.جونم دوست دارم

یگیم یدونخم تو چ یبه خدا من نم:گفت ریام

کار من با قانون :من به اتاق رفتم به محمد گفتم.نشست شیسر جا يعکس را از دور گرفت و او نگاه کرد و فور زهرا

.رو بخورند شونیچوب کاله بردار دیبا نهایا.است
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خوب  یلیبه اون پدر و مادرت هم بوگو خ نمتیب یفقط تو دادگاه م.رونیمن برو ب يزود از خونه  ریام:گفت محمد

.دندیکش یرا به رخ ما م لهاشونیامدند و فام یم لمیما هم ف يتازه واسه .دیکرد ينقش باز

ما ردو بدل نشد بعد زهرا که معلوم بود از سکوت من خسته شده  نیب یحرف چیبعد ه ي قهیدق 10که رفتا تا  او

گهیپرستو خوب بگو د:گفت

کتابش عکس  ياتاقش را گشتم و ال گهید یچیه.که چه خبره دیفهم یهم م یانها هر کس نیب تیمیو صم یکیاز نزد-

دو  نیبا انها بودم و ا یلیمن فقط مثل طف.ذاشت یدختره و مادرش به من محل نم نیدر حضور ا ریاصال ام.کردم دایرا پ

 يانها رو لو نداد و انها هم چه خوب نقش باز یکس یعروس يدونم چرا تو یفقط من نم.روز هم مدام کنار هم بودند

بودند و دهینقشه کش کیازدواج با من هم  يحتما برا.کردند

.ذاشت اوو ازدواج کنه یچطور م تهیکنار من بش يا قهیدق ریده ام یاجازه نم یان دختره که حت گرنه

.رهچند ساله متوجه نشدم بودم که او زن دا نیمن احمق را بگو که ا:گفت محمد

پرستو نقشه د اشته يحتما از اول برا:گفت زهرا

زود متوجه شدم یلیبوده گرشته فقط خدا رو شکر که خ یباالخره هر چ:گفتم

:محمد گفت.رمیاماده شدم که برم کارت کنکود بگ بعد

ممکنه هنوز سر کوجه باشه مزاحمت بشه.برمت یخودم م-

ما به او اعتنا  یدو تا بوق محکم زد ول دیوز سر کوجه بوذ ما را که دهن ریام نیماش میدیچیپ نیسر کوچه که با ماش از

 ضینزن پدر مر یکارتم را گرفتم و درراه برگشت به خانه به محمد سفارش کردم که به پدر و مادر فعال حرف.مینکرد

.شهیم

؟یباالخره چ-

فهمه یخودش م-
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ش؟کو ریپس ام.يتو چطور با او بود:از رفتن محمد مادر گفت بعد

.امیکار داشت رفت و من مجبور شدم با محمد ب ریام.محمد يرفتم خانه -

چه  يمن سزا:با خودم گفتم دمیتخت دراز کش يرو.نداشتم یبه اتاقم رفتم اصال حال خوش. کردم  یمادر عذرخواه از

انها سر .خورم یخودم را م یعقل یهم چوب ب دیدانستم شا ینم.کردند نمیعمو و زن عمو نفر دیشا.را پس دادم یکس

.صبح خوابم برد کیخالصه تا صبح با خودم سروکله زدم و نزد.دندیمرا کاله گذاشتند انها ما رو با پولشون خر

هشتم فصل

تا  يدیخواب 6ساعت  شبیتو چت شده از د:امدم،مادر گفت رونیظهر شده بود که از اتاقم ب گهیشدم د داریخواب ب از

يزد ینه حرف يخورد يچبز ،نهیشیم ضیاالن،مر

بودم ریس-

یاالن چ-

خورم یاالن هم نم-

و  دیبه سرم کش یمادرم امد دست.شدم رهیخ میروبرو وارینشستم و به د يو وصورتم را شستم و گوشه ا سر

به مادرت بگو يدار یپرستو چت شده؟حرف:گفت

را نداره دنشیدونم که او طاقت شن یم یگ یبه پدر نم-

نه مطمئن باش-

زن دارد ریام-

؟یچ-

تا حرفش  دیگذاشت یم:اخر سر گفت.کردم او هاج و واج مانده بود فیتر شیکرد ماجرا را برا یداشت سکته م چارهیب
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ماه هم  کیهر چند که  يپرستو خدارا شکر باز هم خوب شد زود متوچه شد یکرده ول يتو باز یرا بزند چرا با زندگ

.هیگر ریو زد ز میمسخره خاص و عام شد

کنم ارام باش یازت خواهش م.فهمد یپدر م یکارها را بکن نیا-

را چه  نمیدختر نازن نیبب.میکه گول انها رو خورد میما چقدر نفهم بود.يدیکش یچند روز چ نیتو ا رهیمادرت بم-

.میتله انداخت يتو يجور

شهیشما غصه نخور درست م-

دهیکه به اخر نرس اینه من نه تو،دن گهید ينخوراگر :اورد و گفت یحساب يصبحانه  ینیس کی میشد برا بلند

دو روز  نیشده بودم ا گانهیکامال با کتاب ب یزور شروع به خوردن کردم بعد از ان کتابم را باز کردم که بخوانم ول به

.را قطعع کردم یزنگ زد و من هر دفعه گوش ریدو دفعه ام یکیگذراندم فقط  یاخر هم سرسرک

پرستو چه "در راه گفت.صبح به دنبالم امد 6بروم محمد ساعت  یکنکور به دانشگاه مل ياخواستم بر یکه م يروز

؟یگرفت یمیتصم

...ریبه ام ؟راجعیراجع به چ-

اره-

در ضمن .کنم یگفته زندگ یبزرگ نیکه دروغ به ا یتونم با ادم یمن اصلال نم.شهیحل نم رهیمشکل من با حرف وغ-

.من نقشه داشته اند که اجازه داده اند با من ازدواج کنه يمن همسر دوم او هستم انها برا

میهم ما اشتباه کرده باش دی؟شایکن یصحبت نم ریچرا با ام-

.نمیرو بب ختشیخواد ر یدلم نم یحت یمن قطع کردم ول یدو سه بار زنگ زد ول-

شهیکه کارت درست نم يموشک باز میبا قا.زودتر معلوم بشه فتیبذار تکل-

.کنه هیخواد دروغش رو توج یم يچه جور نمیارم تا بب یکه زنگ زد قرار مدفعه  نیا-



گیتا قنبر - کوچ پرستو  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٩

تمام وجودم  یبیعج يدلشوره .رفته بود ادمیتمام دروس .را بستم میدادم و چشمها هیتک یسرم را به صندل نیاز ا بعد

.کنم یاگر کنکور قبول نشوم ار غصه دق م.را گرفته بود

رفته ادمیون که تمام درسها از چ شمیمحمد من امسال کنکور قبول نم-

گهیسال د يغصه نخور نشد هم باشه برا-

شهیمزاحمم نم یکس گهید نکهیحسن داشت و ان ا کیاسن ازدواج  گهیاره د-

 یک:ما ردوبدل نشد فقط در اخ گفت نیب یصحبت گهید میدیکع رس یتا موقع.محمد نگاه کردم رنگ به چهره نداشت به

دنبالت؟ امیب

جا امتحان داره نیاو هم هم.امیبا پروانه مزحمت نکش -

.خودم هستم یداشت يخالصه تعارف نکن هر کار-

يمن بود يبرا یبرادر خوب شهیتو هم-

.که خراب کردم هیاخر نیجز ا-

رفته ادتیمارو  گهی؟دییدختر کجا:و گفت میدیبوس گرویهمد دمیدم دانشگاه پروانه را د-

نه بخدا گرفتارم-

دهیبه ما وقت نم گهید خانم گهیاره د-

چه خبر؟ یاز کاشف یراست میقبول بش نجایماا شهیم یک-

.میمورد پسند واقع شده قرار با هم صحبت کن نکهیا لیبا خانواده اش امد بدل روزیپر-

.دیخوشبخت بش دوارمیام.یبه سالمت-

مطلق بچه ها سواالت را پخش  و سکوت ییبعد از جابجا.دعوت کرد شانیبچه ها را به سر جاها يحوزه همه  مسئول

کدام را بلد  چیسواالت جا خوردم چون که ه دنیدر نگاه اول با د میداد یجواب م دیرا با یاول سواالت عموم.کردند
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جواب  دیدرس که با نیاخر.تمام سوالها را جواب دادم بایقرامد و ت ادمیکه فقط نگاه کردم کم کم  یبعد از مدت.نبودم

 یطبق معمول م.دمیپروانه را د میامد رونیاز سالن که ب.افکار شلوغ بد نبود نیبا ا همیکه رو بود یاضیر میداد یم

؟يچکار کرد:گفتم.دیخند

.ستمین یبد نبود ناراض-

.نبودم یهم راض ادیمن ز یول-

.میبا هم بر ایب:پروانه به دنبالش امده بود گفت بردار

.کنم يرو ادهیپ یخوام کم یم شمینه مزاحم نم-

.یهر طور راحت-

کرد ورفت یخداحافظ

.باال ایب:دررا باز کرد و گفت.ستادیکنارم ا ریرفتم که ام یارام ارام م ابانیکنار خ در

حالت چطوره؟:گفت.مجبور شدم سوار شوم ینگاهش کنم ول یخواستم حت ینم نکهیا با

؟يامد نجایا یچ يخب بگو برا.یمرس-

.خواستم با تو حرف بزنم یم.ا ادرس به من داد دمیاز محمد پرس-

.یکن هیدروغت را توج یخواه یم يچطور.بفرما-

.یحرفها مرا ببخش نیبدم و دوت دارم بعد از ا حیدارم از اول برات توض لیپرستو،م-

.کنم یگوش م-

و  من شگارد او بودم و او مرا به اصرار پدر.تجارت فرش به المان رفتم يبه همراه شوهر خالم برا شیچهار سال پ-

 نیریفراوان خاله و ش يبا محبتها دیبه انجا رس میکه به پا یهم انجا بودند از زمان نیریخاله و ش.مادرم به المان برد

 میداد که ما با هم ازدواج کن شنهادیخاله ام پ يروز.خورد ینم مغذا ه یکه اگه من نبودم او حت يطور.روبرو شدم
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 میهم ساخته نشد يخاله ما برا:کنم و من اولش گفتم یرا به تو م ادشنهیپ نیا نیریحساس ش ي هیبه خاطر روح:گفت

 مریا:گفت مخاله ا.کنم یخواهر نگاه م ایدختر خاله و  کیمن به او فقط به چشم  یبه من عالقه داره ول نیریدسته ش

رو  نیریکه او چقدر ش یدان یده تو م یم هتیخانه  کیو  نیماش کیپدرش  يرا بگر نیریدم که اگر ش یقول م

ازدواج  نیمادرم هم با ا.برسه بهییکه به غر ستیثروت ن نیا فیح.است نیریتمام ثروتش هم مال ش.دوست داره

 يکسریرا جور کنه بعد از  یعروس يو برنامه  ادیب لمانبه ا يقرار شد فور.هم خوشحال شد یلیخ یموافقت کرد و حت

 یرا برات بگم ول یخوام موضوع یم:گفت نیشر. ها گذاشتندشب ما رو تن یمقدمات ما دو تا زن و شوهر شدبم و وقت

حرف  نیا دنیبا شن.ازدواج کزده ام و از شوهرم جدا شده ام کباریمن قبال :وبعد گفت یکه ناراحت نش یبه شرط

 یعکس العمل چیه دندید ختیپدر و مادرش رفتم انها که مرا به ان ر يبه خانه  میامدم و مستق رونیخونه ب از يفور

پدر بهتره از خاله و :افتاده؟گفتم یچه اتفاق ریام:فقط پدرم که از موضوع خبر نداشت گفت.ز خودشون نشان ندادندا

.را کاله بذارند نبودند سر م دهیکه با هم نقشه کش دیپرس نیریمادر و پدر ش

 یمگه من پول او را م:گفتم.به او داده زیداره؟پدرش هم که همه چ یبیچه ع نیریارام باش مگه ش ریام:گفت مادرم

مادرم .يمن اورد يبود که سر بچه  ییچه بال نیزن خجالت بکش :درم که از جا در رفته بود گفت.خواستم

مرا  ادیز يدهایخالصه بعد از وعده وع.شده ااو را نداشته از او جد اقتیفقط چون شوهرش ل هیدختر خوب نیریش:گفت

 یاز ان روز سع.که دلم به حالش سوخت بودیکرده  هیانقدر گر نیریش دمیبه خانه رس نکهیبه خانه فرستادند بعد از ا

من شک کرده بودم که طالق اول هم .شبمیسال متوجه شدم بچه دار نم کیبعد از حدود  ارمیکردم که اصال به روش ن

 یجات پزشکبار نرفت و قرار شد که تحت معال ریموضوع را به مادرم گفتم ز یدار نشدن او بوده وقت چهبه خاطر ب

من با .ستین نیریمعلوم شد که اصبال شانس بچه دار شدن ش میکه متقبل شد يادیز يها نهیو بعد از هز میریقرار بگ

زن  رانیکرد که من در ا شنهادیمادرم پ یول دمدورغ بزرگ او را طالق ب نیبه خار ا دمیرس جهینت نینظر پدرم به ا

که به خلطر  دمید یوقت یبار نرفتم ول ریاول ز.به المان ببرم و از او جدا شم و بعد از بچه دار شدن بپه را رمیبگ يگرید
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همه .ارام شدم یکم میکن یم یمادر بچه را هم راض نکهیدر حال بهم خوردن است و مادرم با گفتن ا مانیبچه زندگ

.دندیمادرم را پسند فکر

 يزیبه سب چ نیما بعد از ا لیکه فام میرکه زن و شوه میکس هم نگفت چیو به ه میامد رانیبه ا نیریو ش من

 نیخواستم به تو نارو بزنم بعد از ا یو واقعا عاشق تو شدم نم دمیمحمد د یمن تو رو در عروس نکهیتا ا.نذینگو

 نیریمجبور بودم با وجود ش یطالق بدم ول نشدنرو م به خاطر بجه دار  نیریفکرکردم که با تو ازدواج کنم و ش

 يکنم فقط عالقه  تینبود که تو رو ا نیخدا شاهده اصال فکرم ا.ذاشت من او رو طالق بدم یادرم نمازدواج کنم چون م

.رمیرا بگ میتصم نیباعث شد ا يادیز

حرفها  نیبا تمام ا.یاز خودت خجالت بکش دیتو با.زد يتو به من حقه بد یعالقگ یب ایخالصه من از سر عالقه :گفتم

اصال .يدلت خواست او را طالق بد يروز دیتا شا.شما یزن تو اشد و من سوگل نیریش باشم که نیتونم شاهد ا یمن نم

.يد یطالق مرا م حضرم يایفردا صبح م نیهم يندارم فور نانیمن به توو اطم

.دمیبه من مهلت بده اونو طالق م یمدت کیحاال -

.يکرد يمن باز ینگاه کنم تو با زندگ به تو یتونم حت ینم یکه به م نگفت یبزرگ نیدروغ به ا نیمن اصال با ا-

.میکن یرو شروع م یراحت یگرده و من و تو زندگ یخدا بعد از طالق او به المان برم ،بهیفکر کن يخوا یحااال نم-

به مادرت هم بگو همه .دمیحقه بازت م لیفام نیفردا وگرنه کاربه دست خودت و ا نیهم گمیبهت م:گفتم ادیفر به

بغل نگه  نیحاال هم.مدمیزود مسئله رو فه یلیتو و خواهرت رو بخورند من خوشحالم که خ يکه حقه  ستندین ریمثل ام

.بشم ادهیخوام پ یدار م

.بار اخربرسونمت ياجازه بده برا-

.دیکار رو تموم کن دیدم بعد با اون بر یفردا به محمد وکالت م نمیرو بب ختتیخوام ر یاصال نم-

برام  نجایذارم چون بدون تو ا ینم رانیپام رو به ا گهید نیدانم بعد از ا یکنم وگرنه م یکار رو م نیبه خاطر تو ا-
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.قبرستون است

يد-

.شدم ادهیرا باز کردم و پ نیدر ماش.به خودت مربوطه نیبعد از ا گه

و سرش را نشسته بود  اطیح يدررو باز کردم پدر تو دیبا کل.گرفتک و تا دم خانه مرا ردبست برد یتاکس کی يفور

.سالم کردم.دو دست گرفته بود و همه دوروبرش بودند نیب

بره ننییذارم اب خوش از گلوشون پا ینم ارمیرو درم نهایپرستو من پدر ا:گفت پدر

پول خاله و مادرش رو خورده و حاال هم قصد داشته بعد  یاو هم مثل من زمان.اونو ببرم يخوام ابرو یپدر من نم یول-

.دم تا بره کار رو تموم کنه ین از ان دختره جدا بشه ممن به محمد وکالت ماز ازدواج با م

؟يریچرا خودت نم:گفت نیپرو

.نمیکدومشون رو بب چیه ختیخوام ر ینم-

 هیبا گر ریام:و به او وکالت دادم و فردا محمد و پدر برگشتند و گفتند میرا که خوردم با محمد به دفتر خانه رفت ناهار

که من بهش کردم کس  يهر بد دوارمیکنم ام یم یخوشبخت يبه محمد گفته که به پرستو بگو برش ارزوطالق داده و 

.ان رو جبران کنه يگرید

نهم فصل

 ینم:امد گفت دنمیروز زهرا به د کی.بود دهیو تب چهل درجه امانم را بر دمیهفته در بستر خواب کیاز ان روز  بعد

؟یاز جات بلند ش یخواه

نه-

تاز  یرو شروع کن يدیجد یزندگ دیتو هنوز تموم نشده تو تازه با يبرا یزندگ یکن یم تینقدر خودت رو اذچرا ا-
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کن کسالت را  یسع.بلند شو حمام کن.داره يراه دراز یتو زندک يبرا یسخته ول یلیدونم که خ یهجده سالت است م

 دیصال خواب نداره غصه تو پدر رو داغون کرده باا محمد.ياریکارهات همه را از پا در م نیتو با ا یاز خودت دور کن

خودته لیم گهید.یهم باش گرانیبه فکر د

به حمام رفتم و خودت را مرتب  يفور.دمینگاه کردم از خودم ترس نهیبلند شدم در ا میاو رفت از جا نکهیداز ا بع

من حس  دنیبا د.کنم یل شروع مپدر من از او:و گفتم دمیپدر رفتم او را بوس شیپ میتصم یبا لبخند تصنع.کردم

.شد دهیکردم روح تازه در وجودش دم

:من به غذا خوشحال شده بود گفت ياو که از اشتها...خانم گرسنه ام:مادرم گفتم به

 یبعد از سالم و احوالپرس.مشغول خووردن بودم که پروانه زنگ زد.اورم یدختر گلم غذا م يچشم االن برا-

؟یکاشف يپروانه چه خبراز اقا:گفتم

دانم چرا  یاول سکوت کردم نم.يایخواستم بهت بگم که حتما ب.میریبگ کیعقد کوچ کیقراره  ندهیجمعه ا-

پرستو،پرستو چت شده؟:دو دفعه گفت یکینتوانستم جوابش را بدهم 

یگفت یحواسم پرت شد خوب م ستین يزیچ-

.شمیخوشحال م یلیخ ییایکن حتما ب یاره سع-

دوستم نباشم نیبهتر یعرس شهیمگه م امی یحتما م-

را قطع کردم یکردم و گوش یخداحافظ.پس من منتظرم یمرس-

دشه؟ یچ:دیپرس مادر

پروانه است یعروس-

اگار  دندیمرا د يخنده  یوقت یول.هیعکس العمل من چ ندیسرها به طرف من برگشت تا بب يحرف همه  نیگفتن ا با

.راحت شد الشانیخ
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؟هست یک:دیپرس يفور مادر

جمعه-

شد؟ یزن ک-

خودمون یکاشف يهمان اقا-

.کرد فیجووان تعر نیچقد راز ا.زنک زد رشانیروز خانم مد کی-

.رو دارند گهیهمد اقتیانها ل.پروانه فرستادم يمن خودم او را برا-

قدر ان دو ان. دوستم رفتم نیبهتر یروز جمعه به عروس.بلند شدم و در جمع کرد سفره به مادر کمک کردم بعد

سراغ  دیتتا مرا د یکاشف ياقا.ناخوداگاه اشک در چشمان من حلقه بست دمیانها را د یهم بودند که وقت يبرازنده 

را گرفت گفتم رفت المان ریام

.دیبهشون سالم برسون یلیاز قول من خ-

.مدادم و زود اژانس گرفتم و به خانه برگشت هیانگشتر کوچک به پروانه هد کیاز مراسم عقد  بعد

دادم حیتوض شیمن هم برا دیپرس یعروس زیمادرم از همه چ دمیخانه که رس به

عموت زنگ زده بود حالت رو پبرسه:گفت مادر

مگه انها هم خبردار شدن-

عموت درددل کرده بود ياره پدرت برا-

بوده نیکن از اه حس یحتما االن م-

 نیگفته بود ا.کرده که نگو هیزن عموت انقدر گر:گفت یپدرت م.که انها چقدر تو رو دوست دارنن یدون یخودت م-

 نیتونه درستش کنه پرستو هم خودش رو بدبخت کرد هم حس یکس نم چیکنند که ه یم ییکارها کیجوانها 

شده ينجوریو خودش هم که ا بهیکشور غر يمن اواره  ياالن بچه .رو
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 چیه يداد یکه اگر به انها جواب مثبت م یدونیتو خودت م:مادر گفت.به هم نداره یربط چیه نیمن و حس یزندگ-

.امد ینم شیاتفاق پ نیوقت ا

 جیماه بعد نتا کیمن باععث رفتن او شده بودم؟درست  ایا.دمینخواب نیبه اتاقم رفتم و تا صبح به فکر حس يفور

 ینگ زد و هر چپروانه هم ز.نداشتم دلشوره تمام وجودم را گرفته بود یاز صبح حال ردست.کنکور را اعالم کردن

.خجالت بکشم یکاشف يترسم نمره ام کم باشه و از اقا یم:گفتم.اصرار کرد قبول نکردم که با بروم

ومدهیشوهرت ن-

شوهر ندارم گهیمن د-

چطور؟:تعجب گفت با

.میجدا شد-

؟يزود نیبه ا شهیمگه م یگیدروغ م:گفت ادیفر با

.میخورد ینم شه،بهمیگم،مگه نم ینه دورغ نم-

یچ يه برااخ-

.کنم یم فیبعدا برات تعر-

دنبالت امیم 3پس ساعت -

ناخوداگاه .شده بود میدونم چرا به او حسود ینم.نشدم بعد از قطع تلفن دلم گرفت فشیاصرار کردم حر یچ هر

پرستو چت شده؟:مادر گفت.اشک در چشمانم جمع شد

زنهیدلم شور م یچیه-

و من سوار  امدندیتعارف کردم تو ن یهر چ.و پروانه امدند یکاشف 3 رفتن اماده شدم ساعت ياز ناهار برا بعد

 يبرا یلیگرفته خ یبیاو سردرد عج يگفتم تو جدا شد دیکه به ع یاز وقت:از راه پروانه گفت یمسافت یبعد از ط.شدم
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تو ناراحت شده

ازدواج راغب نبودم  نیبه ا ادیمن ز.خورد دیوقت گل ظاهر افراد رو نبا چیه گهیتجربه بود که د کیاز نظر من :گفتم

.بودند به انها نگفتم یچون پدر و برادرم راض یول

به  يکه خودتان عالقه ا دیرفت یم یبار ازدواج ریز دینبا.دیکرد يشما با سرنوشت خودتان باز یول:گفت یکاشف ياقا

.دیان نداشت

.ذاشتن من درسم رو بخونم یگارنگ انها نمرن يبا وجود خواستگارها.شدم که االن هستم یازاد م دیباالخره من با-

يپس ناجنس به ارزوت رسد:گفت پروانه

.دادم یکه به خاطرش تاوان سخت يارزو-

یمدرسه رو گرفت جینتا میحرف رو عوض کن ایولش کن ب:گفت پروانه

تم خودم هم به انها گف.يشاگرد اول نشد یول يزنگ زدم و فقط سوال کردم انها هم گفتند قبول شد شیپ يهفته -

.شدم یدانستم با ان همه رفت و امد حتما هم نم یم

.دیداشت یشما سال سخت گمیم کیباز هم من به شما تبر:گفت یکاشف ياقا

.میدیرس نکهیا یمتشکرم و مثل-

ن م یول.کرد تیموفق يما ارزو يهر دو يما را داد و برا يبلند باال کارنامه ها یخانم میهر دو مدارکمان را داد بعد

 یحتما پزشک دیرا هم زحمت بگش گهیباز هم خوبه اگر نشد سال د:گفت یکاشف ياقا.نبودم یاصال از کارنامه ام راض

.تهران سانسیل ایبزنه  انشهرست یپزشک دیبا ایپروانه  یول.دیشیتهران قبول م

به شهرستان رفت و  هشیدرس خوندن ندارم و هم با وجود شما نم يحوصله .قانعم سناسیمن به همان ل:گفت پروانه

.میدیهر سه با هم خند

کارها وارده نیبه ا ياخه کارمند دانشگاه است و تا حدود.رشته کنه نییتع میبرادرم قراره بده دوستش برا:گفتم



گیتا قنبر - کوچ پرستو  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٨

د؟یموافق یخوبه،با بستن یلیخ:گفت یکاشف ياقا

مزه داد و از انجا  یلیر ان گرما خد.دیخوشمزه خر یشد و سه تا بستن ادهیپ نیاز از ماش تیاز گرفتن جاب رضا بعد

.بردم یواقعا ان دو خوشبختند لذت م دمید یم نکهیاز ا.مرا به خانه رساندند و خودشان رفتند

.شده بود خوشحال شدنند 1250من  يرتبه  نکهیانها از ا.ما بودند يمحمد زهرا هم خانه  دمیکه رس یزمان

ياریرتبه رو ب نیکردم ا یمن اصال فکر نم یکه تو داشت یخراب ي هیبا ان رح یپرستو واقعا گل کاشت:گفت زهرا

.میرشته کن نییتا با هم تع اریحاال بلند شو دفتر و دستکت ر ب:گفت محمد

.گهیسال د يبرا میپس بهتره بذار.مرد نظرم قبول شم يرشته  کنمیمن اصال فکر نم-

برو گرنه بار برا سال  يدو جا قبول شد نیرا هم بزن اگه ا سنندج يها نهیحاال تو تهران را بزن و دو تا از گز:گفت پدر

گهید

هم خوابگاه داره گهید يچرا فقط سنندج؟جاها-

یدرس بخون بهیشهرها غر يرو دست حودت ندادم که اجازه بدم بر ارتیمن هنوز اخت-

تو  نکهیند و هم اداره هم عمو و هم عمه و بچه ها هست یخوب یپرستو خوب سنندج هم دانشکده پزشک:گفت محمد

رو هم تهران هیو حاال دو سه تا ازانجا رو بزن و بق يکرد یدر انجا چند سال زندگ

خواد یم یخدا چ نمیبب دیندارم حاال شما بزن یباشه من که فکر قبول-

بدم به من  انها يکه د خانه  يدوسه روز.برادرم رفتم يدانشگاه دادم و از انجا به خانه  لیبعد کارنامه ام را تحو روز

ام خوب  هیروح بایتقر.برد یو پارك م نمایامد و ما را به  یهر روز بعدازظهر محمد زود به خانه م.خوش گذشت یلیخ

 يپرستو اگه سنندج بر:زهرا گفت میخانه خانه نشسته بود يکه تو هربعدازظ کیرفته بود  ادمیکم کم  گرید.شده بود

؟یچ ادیب نیو حس

.عمو برم يکنم کمتر به خونه  یم یارم سعند يمن به او کار یچیه-
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کنن؟ یم يدباره از تو خواستگار نهایعمو ا یکن یفکرم-

 یپسرشون نم يرو برا وهیب کیقت  چیهستند که ه...انها هم انقدر شمیرن اون نم گهیاصال،اوال من د-

کردیرو تکه تکه م ریشما با نگاهاش داشت ام یکه شب عروس نیحس رند،مخصوصایگ

در ضمن .ازدواج با تو رو داره يارزو يکه هر مرد يت انقدر محاسن دار یچسبون یبه خودت م ییچه وصله هاتو -

.ادیبرگرده حتما دوباره سراغ تو م رانیاون اگه به ا.کنمیفکر م يا گهیمن جور د

 یکم مکم یلیخودش هم خ نیدونستم حس یچون م.کردم یفقط تعجب م.ادیبدم نم نیمن از حس یدونم ول ینم-

رد کردم ریرو هم به خاطر ام یکاشف يتازه من اقا.کنه

ان دوتا چطورند؟ یراست-

اون درست مثل  یکند ل یم يبچه باز یپروانه گاه.جا افتاده است یلیخ.برم یلذت م یکاشف يزهرا واقعا از رفتار اقا-

کنه یپدرش اونو قانع م

رن؟یگیمراسم نم گهید-

.خواند برم پابوس اما رضا یم یرعوس يگفت برا یهم مگرفتن پروانه  یعقد کنون خوب-

دهند؟ یخانم ها کجا افتخار م:استراحت گفت یبعد از کم.موقع محمد وارد شد نیهم در

امده بود سر کار اولش محل  ریکه محمد گفت پرستو امروز ام میراه بود نیب.میبر یبه پارك ساع میما توافق کرد و

برن  یزندگ يو بعد هم برا رنیدختر از پرورشگاه بگ کیو گفت قرار شده برند  بعد خودش جلو امد ینذاشتم ول

دختر  یکه زندگ میکرد ینفهم یلیهمون اول خ زاز ما خجالت زده است گفته ما ا یلیگفت پدرش هم خ یم.المان

.میگرفت يمردم رو به باز

اون هم معلوم شد فیخوب پس تکل-

 يناراحت شد در اخر برا یلیخ.نداره یبه قبول يذیکه پرستو داشته اصالام یرابو من گفتم با ان حال خ دیاز تو پرس-
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.کرد و رفت تیموفق يتو ارزو

دست بزرگترهاش بود یعرووسک کوک یواقعا مرد به اون بزرگ.سوزه یوقتها دلم به حالش م کی-

.اون دختره بود ریاس چارهیب یتو رو دوست داشت ول ریام-

زهرا و محمد اصرار کردند  یگرفتم هر چ يدیزنده شد سردرد شد میبرا شیرات چند ماه پدوباره خاط یشب وقت ان

.دادم فقط استراحت کنم حیقبول نکردم که با انها به دکتر برم و ترج

صف .رفتم ابانیسر خ یروزنامه فروش يصبح ان روز به دکه .کنکور رو اعالم کردن جیماه بود که نتا وریشهر ي مهین

کردند و اگر  یپهن م يو گوشه ا دندیخر یروزنامه م یکی یکیجوانها  ستادمیبود در اخر صف ا ییاالبلند ب یلیخ

 یراهشان را م یکردند با ناراحت ینم دایاسمشان را پ گرها ا یرفتند و طفلک یشاد و شنگول م دندید یاسمشان را م

به  نیاصال نگاه نکردم و مستق یول دمیرا خرکنم روزنامه  یبود قالب ته کیمن از دلشوره نزد.رفتند یگرفتند و م

را شناختم هنوز حرف نزده بودم که  سایشوهر پر يرا برداشتم صدا یتلفن زنگ زد گوش دمیتار س.خانه امدم

مبارکه نمخا:گفت

یچ-

.خوشحال شدم یلیاسمت خ دنیاول سراغ اسم تو رفتم با د دمیصبح زود که روزنامه رو د.تیقبول-

.شدمقبول  یحاال چ-

.رو خودت بکش یکی نیپس زحمت ا يدیحتما روزنامه خر-

بود یک:مادر گفت.به سراغ روزنامه رفتم میتکشر کردم و مستق ازش

ینگفت چ یبود گفت قبول شدم ل یمرتض-

 ایتازه انگار باور کردم که قبول شدم فر دمیاسمم را د یحرف ر دنبال اسمم گشتم وقت يرو باز کردم تو روزنامه

سنندج قبول شده بودم و  یپزشک.کردم دایدفترچه راهنما را باز کردم و کد رشته ام را پ يفور دمیکش ياز شاد يبلند
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.به دلم افتاده بود ایغم دن دوباره نکهیناراحت شدم مثل ا یلیخشک شدم خ میهمانجا در جا

شد؟ یگفت چ مادر

.سنندج قبول شدم یپزشک-

 ینیریساعت بعد پدر با گل و ش میکنم و زود به پدرم تلفن زد و ن یافتخار م من به تو:و گفت دیصورتم را بوس يفور

.یکن دیو من رو روسف یانشاءاهللا موفق باش:و گفت دیصورتم را بوس.وارد خانه شد

.گفتند کیزنگ زدند به من تبر بیبه ترت سایو پر نیاز پدر زهرا و پرو بعد

م؟یبت نام بر يبرا یک دیبا:پدر گفت بعداظهر

میوقت ندار شتریروز ب3-

یپس دختر چرا زودتر نگفت-

.تونم درس بخونم یفکر کنم من انجا نم دیپدر با-

 يبه تو کار یکس یشهر به ان بزرگ رمیگ یخودم برات خونه م ایخوابگاه  يریم.يچه کار دار یبه کس ،تویچ یعنی-

.عمه ات سرت بزنند ایعموت  یفقط گهگاه.نداره

تا شب  میفتیمن را گفت و قرار شد فردا صبح راه ب یقبول يعمو زنگ زد و ماجرا يبرا يپدر فور شک قبول کردم و با

.عمو با تو کار داره:را به من داد و گفت یبعد پدر گوش.میپس فردا انجا باش يکه برا میبرس

و  يندار یفر ق چیمن ه يبرا میتو با مر يچشماهم جا دار يعمو جان رو:گفت و بعد گفت کیاول به من تبر میعمو

.را قطع کردم یمن از او تشکر کردم و گوش

؟ییا یپرستو مگه تهران نم:گفت مادر

.شهیکالسهام شروع م گهیروز د 10چرا -

تو برو بخواب فردا توراه خسته :به کمکش رفتم گفت.را اماده کند مانیفردا لیراحت بلند شد که وسا الیاو با خ بعد
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.ینش ریده کن تا صبح اسخودت رو اما لیبرو وسا یشیم

و قران رد  نهیا ریبود که از ز 7کردم ساعت  داریپدر را ب 6و صبح ساعت  دمیمدارکم را اماده کردم و خواب تمام

.میصبح بود که عازم سنندج شد 9و ما ساعت  دیخرر طیدو تا بل يپدر فور.میرفت نالیو بعد به ترم کیشد

.يبه شهر خودت خوش امد:گفت دیعمو دنبالمون امده بود تا مرا د و خوشبختانه میدیبود که به انجا رس شب

.اسنجا را کرده بود يهوا یلیبودم دلم خ امدهیبود که به سنندج ن یسال 5عمو جون درست .ممنون-

یاب و خاک نیاخه تو مال ا-

 یطور که پدر م نیبود ا یمیقد یلیمنزل عمو خ.از ما کردند یاستقبال گرم میزن عمو و مر میدیکه به خانه رس یموقع

 نیملک و امالکش را ب ي هیو بق دهیخانه را به او بخش نیپسر بزرگ بود پدرش ا میگفت مال پدرشان بوده چون عمو

.کرده میتقس گرشید يبچه ها

پرستو جان مادرت چطوره؟خانم محمد فارغ شده:عمو گفت زن

کار داره کمیر شدنش زهرا هم تا ماد.به شما و بچه ها سالم رسوندن یلیخوبه خ-

.امدن یانها هم م یکاشک-

انشءاهللا .کند زونیپاش رو او یتوند به مدت طوالن یخواست منتها راه دوره مادر هم پا درد دارد نم یدلشون م یلیخ-

بد يسر

.مینیب یو ما هم انها رو م انیبه بعد به خاطر تو هم که شده مرتب م نیاز ا گهیاره د-

کرده بود خودم  هیزن عمو گر.کمک به انها به اشپزخانه رفتم يبه اشپزخانه رفتند،من هم برا میمر بلند شدند و با بعد

.اوردمیخودم ن ي؟به رو یچ يبرا یتوجه شدم ول

؟يخوا یزن عمو کمک نم-

.يدیتو تازه از راه رس میاور یما خودمان م نیبرو بش يشما خسته ا!نه پرستو جان-
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.توانستم خوردم یتا مبود و  يخوشمزه ا یلیخ شام

.من بوده لیباب م شهیزن عمو دست پخت شما هم-

پرستو اشتهات باز شده:گفت پدر

شازهیهنوز هم به من م نجایا يپدر اب و هوا-

خوشحال  یلیقبول شده خ نجایبهش گفتم پرستو ا یزنگ زد وقت نیقبل از شما حس:از شما زن عمو گفت بععد

.رسهیگقت باالخره حق به حقدار م.شد

شهر خودش ادیب دیبا یهر کس گهیاره د:حرف او را اصالح کند گقت نکهیا يحرف او جا خوردم عمو برا نیا از

 نجایمن و مادرش با امدن او به ا یول شهیدور م یلیگفت به ما خ یرو انتخاب کنه م نجایخواست ا یپرستو نم:گفت پدر

...دیبه او سر بزن که دیاقال شما هست نجایچون که ا میموافق بود یلیخ

؟يریخانه بگ يا گهید يمگه قرار براش جا:گفت عمو

رمیگ یبراش خانه م ومدیاگر خوشش ن نهیرا بب نجایا يخوابگاه ها میر یفردا م-

 نیکمن کجا رفته االن اتاق حس رتیاخر غ.بهیمردم غر يمن بچه ام رو بفرستم خونه  يتوقع دار ه،تویچه حرف نیا-

.مونن یهم مثل خواهر و برادرش م میو مر دیفکر کنم به دردش بخوره مج.کتابهاش هم هست تارزه تمام هیخال

يذاره تو به خوابگاه بر یمن به پرستو گفتم عموت نم-

.خوام مزاحم شما بشم یهفت ساله،من نم ستید سال ن یکیاخه عمو جون صحبت -

.میدوست دار یلیخما تو رو  یول یکن یم یبیاصال پرتو تو با ما غر:عمو گفت زن

.دوست دارم یلیشما رو خ ه؟منمیچه حرف نیا-

.چند شال مهمان عمو باشم نیا يبعد از بحث و شوخش قرار شد برا خالصه

.برادر انشاءاهللا جبران زحماتت رو بکنم.کامال را جانب پرستو راحت شد المیپس دگه خ:گفت پدر
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.خودت بخواب پرستو تو برو اتاق:صحبتها زن عمو گفت نیاز ا بعد

بعد ينه باشه از دفعه -

رو به پرستو نشون بده نیبرو اتاق حس میمر گهینه د-

.تونم بمانم یهم م میزن عمو من تو اتاق مر-

.یچون درسهات سخته بهتره که تنها باش یول میامد تو برو اتاق مر نیاگر حس-

.ببرمت اتاقت رو نشون بدم ایب:زود دستم رو گرفت و گفت میمر

.هم اتاق شما نیا:گفت میبود که مر يدنج در يگوشه  کیباال در  يدر طبقه .میدو از پله ها باال رفت ره

 نکهیبود و هم ا زیبعد ار گدشت چند ماه انجا تم.خواند یاتاق درس م نیدر ا نیانگار هنوز حس میرا که باز کرد در

که  یقاب عکس بود که نظر مرا جلب کرد ووقت کیکتاب خانه اش  يکرد باال یم ییاو در انجا خود نما ي قهیسل

.را گرفته بودند گریهمد يهارفتم و به ان نگاه کردم عکس دو تا بچه بود که دست کینزد

؟یشناخت:گفت میمر

.میعکسو ندار نیما ا یهست ول نیهم حتما حس یکی نیخودمم و ا شیکیاره -

و از مشا گرفتهعکس نیتهران ا دیبر دیخواست یکه م یزمان گهیمامان م-

با نمکه یلیخ-

نره که پرستو قسمت  ادتی چوقتیکه ه نهیبه خاطر ا نیعکس رو انداخته به عمو گفته ا نیا یگفت وقت یپدر م-

به پدر و مادر سفارش تو رو کرد و  یلیخ ییایسنندج م هی دیشن یزنگ زد وقت نیپرستو االن حس.من است نیحس

خاطر داد که مراقب تو باشه نانیپدر هم به او اطم.دیحتما مواظبش باش یعصبگفت پرستو االن هم خسته است و هم 

کس حرف نزد وبعد از به  چیهفته با ه کیتا  نیحس يتو به ما جواب رد داد یپرستو وقت:دوباره گفت یاز مدت بعد

بورس  هم خوب بود بهش شیخواد بره هر چقدر مادر و پدر اصرار کردن او گوش نکرد چون در یپدر گفت م
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.و رفت شدماه کارش درست  کیتخصصش بره کانادا که بعد از  يدادن که برا یلیتحص

.ازدواج کزدند نیپدرم و محمد مرا مجبوبه ا.اصال قصد ازدواج نداشتم ادیبدم نم نیمن از حس میمر-

يکار دار یلیبخوابم تو فردا خ رمیمن م:گفت میو انور مر نوریدوساعت صحبت از ا یکیاز  بعد

حاال باش-

ریشب بخ گهینه د-

شناختند و به خاطر  یرا م ییزود جور شد همه جا رضا یلیخ میو الحمداهللا کارها میثبت نام رفت يصبح برا فردا

.گذاشتند یبه ما م یاحترام حاص ننیحس

جمع همه دور هم .میو با تعجب زنگ زد میدیمحمد را که پشت در پارك شده بود د نیماش میدیخاننه که رس به

تو رو ندارم چه برسه به  يروز هم طاقت دور کی یمن حت:و گفت دیجلو امد و صورتم را بوس دیمادرم تا مرا د.بودند

.سال 7

.من چقدر بچه ننه ام دیدون یکنم شما که م یجام رو عوض م یسنندج کیدو سال بگذره با  یکیمادر جون -

.دستت رو بند نکنند نحایخدا کنه اگه ا-

مامان:تمقهر گف با

.شمینکن دلخور م تیدختر منو اذ:عمو گفت زن

.دمیفهم یحرفها نم نیاصال منظور انها را از ا.خنده به جز خودم ریزدند ز همه

تدیمنو نداش يشماها هم طاقت دور:و گفتم دمیو محمد را هم بوس زهرا

نه واهللا-

خواستم  یبه شماها نگفتم چون که م دییایم بمن به مادرت زنگ زدم گفت دیشما برس نکهیقبل از ا روزید:گفت عمو

باشه زیسورپر
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.يتو از همون اولم بال بود:گفت پدر

بچه ام چقدر  يجا:سر ناهار زن عمو گفت.میدیسفره را چ میاز اون رفتم اشپزخانه کمک زن عمو کردم با مر بعد

هیخال

دهگر یو بر م شهیم یاقا دکتر درست و حساب کیزن داداش عوضش :گفت پدرم

شهیشروع م یپرستو کالسهات از ک:گفت زهرا

از اول مهر-

.کم بود بگو برات بفرستم یهر چ.اوردم يکرده بود ستیرو که ل تیتمام واسل:گفت مادر

د؟ییمجایا یمگه شما تا ک-

وقت  تازه بعد از چند میاریباز هم وقت کم م میها بر لیاز فام یکی يهر روز به خونه .میهست وریشهر 28 ای 27 تا

.اومدم شهر خودم

استراحت عمو با انها تماس گرفت و خبر امدن ما را بهشان  یبعد از کم میعمه برو يشد که عصر به خانه  نیبر ا قرار

.داد

چون عمه و خانوده اش .خوششان امد یلیاز ما استقبال کردند از زهرا خ یانها به گرم میدیعمه جان که رس يخانه  به

دخترم قابل شما :داد و گفت هیالنگو از دست خودش دراورد وبه زهرا هد کیبودند عمه  مدهایمحمد ن یعروس يبرا

اخه من .ارهیبال رو سرت ب نیکه ا یرفت بهیعمه را به غر.يخوب پرستو جان تو چطور:رو نداره بعد رو کرد به من گفت

.يزد شیرو ات یخوب نیپسر قحط بود که دختر به ا لیدونم بردار تو فام ینم

.اوردمیخودم ن يبودم به رو دهیفهم يکه منظور عمه رو تا حدود نم

داره ادینشده حاال حاالها وقت ز ریپرستو هم هنوز د يداره برا یقسمت یهر کس:گفتن مادر

؟يپرستو ثبت نام کرد:عمران خوانده بود و هنوز ازدواج نکرده بود گفت یپسر عمه ام که مهندس مهران
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بله-

؟يادکدوم دانشگاه افت-

سنندج یدانشگاه ععلوم پزشک-

.ندازن یکنم و کار تو رو راه م یم یخودمو معرف امیم.دارم  ادیمن انجا اشنا ز یخواست-

خودشون مدارك پسرتو رو  نهیحسیکه دختر عمو دندیانجا تا فهم گهیعمو م:که تا حاال فقط شنونده بود گفت دیمج

.گرفتند و ثبت نام کردن

داشتم حتما باهات تماس مس  یمهران جان اگر مشکل یمرس:خنده ام گرفته بود گفتم دیحرف مج نیکه ازا من

.میگر

کنم و تو  یم یاتاق بچه ها رو خال یما هم متعلق به خودته هر وقت خواست يخونه  یپرستو جان اگر خواست:گف عمه

.یدر انجا بمون یتون یم

.خواهم داد ادیزشما هم زحمت  هیچند که  دن،هریعمو جون زحمت کش یمرس-

بود فعال انجا متعلق به پرستو استو یخال نیاره خواهر اتاق حس:گفت عمو

گرده؟ یبر م یک نیحاال خس:گفت عمه

گهیدوسال د-

ییایخودم ب يبه خونه  یتون یامد م نیپرستو جون هر وقت حس-

به پرستو کار داره،انها مل خواهر و برادر هستند نیمگه حس:مو گفت زن

 یبیوارد سننندج شدم اصال احساس غر ،تایعمه جون مرس:صحبتها کامال حوصله ام سر رفته بود گفتم نیز اکه ا من

دیشما مهربون ينکردم چونکه همه 

را از عمه  لشیدل یوجود داشت وقت یرقابت خاص کیعمو و همه  يدو خانواده  نیب میشب شام را در انجا ماند ان
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خواست به  یخواست تو رو به نام مهران بزنه و عموت هم م یعمه ات م يامد ایدن از ان موقعع که تو به:گفت دمیپرس

حرفهاشون دست  نیباز هم از ا يانها جواب رد داد يوکه تو به هرد نیهنوز که هنوزه با ا نیهم يبرا نینام حس

.برنداشتن

انیسراغ من نم گهیحتما هم االن د.ستیانها که دختر قحط ن ياخه برا-

زنن یهنوز هم گوشه و کنار حرف شما دوتا رو م نایعموت ا یول دیاعمه ات ش-

زنگ زده نیحس ایخانم ب يزر:عمو گفت میامد ییرایبه سالن پذ بهد

رو داد به پدرم بعد از حال و احوال،پدر به او گفت  یکرد صحبتش که تمام شد گوش یداشت با تلفن صحبت م عمو

؟يص انتخاب کردتخص يرا برا يدکتر چه رشته ا يخوب اقا

قلب و عروق-

یرسیبه ما م نمیبب-

که خوب تمام کنم دیدعا کن.رانیا امیم گهیعمو جان دو سال د-

.حنا بذارند يها دستت رو تو ینکنه خارح یعمو جون زن که نگرفت0

.تونن جلب نظر مرا بکنند ینم نجایا ينه عمو زنه ا-

اریو بکن  دایخوبش رو پ یکینه بابا :گفت یبا شوخ پدر

خنده ریدو زدند ز هر

قلبم .پرستو حان صحبت کن ایب.فقط پرستو مونده نیدر اخر زن عمو گفت حس.همه تک تک با او صحبت کردند بعد

همه نگاهها به طرف من بود.توانستم حرف بزنم یکالم هم نم کی یانقدر ضربان داشت که حت

.دیزن عمو از قول من بهشون سالم برسون:گفتم

ا پسر عموت حرف بزن بذار دلش گرم شه برگردهب اینه ب-
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زهرا در اتاق را زد و وارد شد.بلند شدم و اتاق را ترك کردم دمیحرف را که شن منیا

؟يشد میچرا قا-

.کشم یزهرا خجالت م-

اخر هم به زن عمو گفته بود که سربه .خواست با تو حرف بزنه یدلش م یلیمعلوم بود که خ نیحس يبد کرد یول-

.دینذار سرش

کنن  یرو خال نیحس يخوان جا یهمش م نهایا.بمونم نجایتونم ا یگفتم من نم.هیگر ریحرف زهرا زدم ز نیاز ا بعد

.کنم یمن احساس گناه م

.به تو چه رهیبگ یحوب نیخوب رفته تخصص به ا-

به خاطر تو رفته نیگفت حس یم میمر-

رون؟یب يایادرش حاال مم شیپ رانیا ادیثواب بشه اونم ب دینداره شا یبیع-

.دمیو تا صبح خواب او را د دمیتخت خواب ياو رفت رو یوقت.خوام ینه م-

موقع .پدر و مادرم با زهرا و محمد به تهران برگشتند میو گردش رفت یبعد از ده روز که مرتب و به مهمان درست

.دیمرتب به من زنگ برن:گفتم دمیانها را بوس يرفتن همه 

کردم و انها  یانها را داشته باش از انها خداحافظ يکمک کن،هوا تیادر سفارش کرد که به زن عموم نکهیاز ا بعد

.شدند و از ما دور شدند نیسوار ماش

که از  یکردم و به اتاق یو زن عمو کمک کردم تا خانه را مرتب کردند و بعد از انها عذرخواه میاز رفتن انها به مر بعد

سمت  کیرا به  نیحس يدر کنمد را باز کردم لباسها.ام را جابجا کنم هیشت رفتم تا اثاثبه بعد به من تعلق دا نیا

حودم را در  يدادم و کتابها يتختش جا ریرا ز نیحس يکتابها.ردمک زانیطرفتر او نیا یو مال خودم را کم دمیکش

رفتم و از زن عمو  رونید از اتاق ببع.کتابخانه گذاشتم يعکس از پدر و مادر و خودم را رو کی. .کتابخانه قرار دادم 



گیتا قنبر - کوچ پرستو  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣٠

.کردم يریدستمال گرفتم و شروع به گردگ کی

دهم فصل

انجا  طیمج.گرفت يمن شکل تازه ا یبود که زندگ يروز اول دانشگاه روز.درس خواندن اماده بود يانحا برا گهید

اگر ا .کردم یم یپروانه را در دل خال يرفتم جا يبه گوشه ا.بچه ها کامال نااشنا بودند.رد یفرق م رستانیکامال با دب

رشته اش را  یبعد از مدت.سبزه ر کنارم نشست يبودم که دختر احال و هو نیدر هم.میدیخند یبود االن چقدر م نجایا

.کد یمعرف یپزشک ياو هم خودش را دانشجو دمیپرس

؟یکن یم یکجا زندگ-

؟ییتو کجا.خوابگاه-

عموم يمن خونه -

ه؟یاسمت چ یراست.درس خوند قدر انجا را بدون شهیبگاه اصال نمخوا يتو.خوش بحالت-

؟یشما چ.ییپرستو رضا-

یگیب هیسم-

خوش  یلیان روز سر کالس خ.میکرد یبا هم صحبت م میشناس یم گرویسال هست که همد يانگار که سالها بعد

از استادها  یکی.شدند یما م يباعث خنده  شانیها طنتیامدند وپسرها با ش یسر کالس م یکی یکیاستادها .گذشت

.دیرس یحا نم چیها به ه یپرحرف نید با ایهم باش یخوب يشنونده  دیحتما با دیبش یپزشک خوب دیخواه یاگر م:گفت

میمر.کردم فیو زن عمو تعر میاتفاقات را دانه به دانه برا مر يکه به خانه برگشتم همه  ظهر

:گفت

.مبشم وانهیدعا کن من هم امسال قبول بشم وگرنه د-
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.دمیخودش رو به من داد من هم به تو م يهم امسال جا دیتو جا گرفته ام مج يبرا گهیسال د يمن تو روزنامه -

همان شب پدر تلفن کرد و از شروع دانشگاه از من .کمک کنم میاز درسها به مر یان روز قرار شد در بعض از

.دمیبود بعد حال همه را پرس یعال یلیخ:گفتم.دیپرس

.کمک کن و به همه سالم برسون تیهمه خوبند،تو هم مواظب خودت باش به زن عمو-

.بعد با مادر صحبت کردم و او هم سفارشات الزم را کرد.چشم پدر-

 یداشت که درس نم رستانیتفاوت با دب کی نجایفقز ا.استادها شروع شد یاپیان روز دانشگاه هم با درس دادن پ از

شدم به اصرار زنن  یمن هم هر روز که از دانشگاه فارغ م.کند قیداشت خودش تحق فهیوظ ییهر دانشجو دندیپرس

.حتما از رحمات شماست بشم یزن عمو اگه پزشک عموم:روز گفتم کی.خواندم یعمو فقط درس م

.کردم یخودم هم م يبچه ها يکارها رو برا نیمن ا یکش یتو خودت زحمت م:گفت

بود که  یلیهفته تعط کیبعد از امتحانات .پاس کردم یترم رو به خوب انیپا يحان هاگذشت و من امت یم يبه کند امیا

.من هم قرار شد از فرصت استفاده کنم و به تهران برم

 يبه خانه  میکرده مستق مانیدونستم زهرا زا یاز اونجا که م.شهر بزرگ تهران که شدم انگار دوباره متولد شدم وارد

.گذاشتن او نبودم نیبود که اصال حاضر به زم یقشنگ و دوست داشتن پسر انها انقدر.انها رفتم

.یشیخسته م.نیپرستو بذارش زم:گفت یمرتب م محمد

.واقعا سکل محمد است دیبه دلم چسب یلیزهرا خ.رو بذارم و برم سنندج یکی نیا ادینه اصال دلم نم-

مزد بودم و اصال به من نرفته یاره واهللا من چوپان ب:گفت زهرا

تو باشه یانشاءاهللا اخالقش هم به خوب-

.من بدم یبگ يخوا یم یعنی:گفت محمد

يبوذ یخب خانم از درسات چه خبر؟راض:گفت زهرا
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به تهران  دیگردم سنندج دوباره ع یبرم گهید يمن هفته .به من لطف دارن یلیعمو و بچه ها هم خ ه،زنیعال یلیخ-

.امیم

.نجایا انیبابا هم ببلند شو تلفن کن مامان و :گفت محمد

 نیبنابرا اوردمیبچه ها تنگ شده،طاقت ن يبرا یلیدلم خ.نمشونیانجا و بب اندیهم ب سایو پر نیپرو دیشا.رمینه من م-

رو هیو بعد بق نمیخودمون رو بب يکوچولو ین ین نیاول امدم ا

شش امدخو یلیبه زهرا دادم خ یپسرش اورده بودم که وقت يپسرانه هم برا یلباس محل کی

.کنم یخودت تنش م یعروس ذارمیم-

.یزدوتر تنش کن دیبا. رهیموونده بچه کالس اول م گهیسال د 7تا ازدواج من -

.مییایپرستو صبر کن ما هم م:گفت یبعد از مدت محمد

جلو امد  زیپدر ن.دیمرا بوس یسخت بغلم کرد و حساب دیمادر تا مرا د.میما شد يبا هم عازه خانه  یشدند و همگ اماده

.از امدن من شوکه شده بودند یانجا بودند و همگ میخوشبختانه خواهرها.میو حال و احوال کرد

.لیپرستو چه خبر از فک و فام:گفت مادر

مدت هم  هیرد کردم و بق يانها من هم هر دفعه به بهانه ا يدفعه عمه مهران رو فرستاد دنبالم که برم خونه  ،دویکی-

.عمو ببودم يخانواده  شیپو فقط  دمیرا ند یکس

.است یچقدر توقع یدون یعمه ات هم برو تو که م ي ،خانهيبد کرد:گفت پدر

.رمیدو شب هم انجا م یکیدفعه برم  نیا-

.هیگر ریکوچولو زدم ز يخواستم برگردم مثل بچه ها یکه م یگرفتند موقع لیهفته خانواده ام انقدر مرا تحو کی نیا

دویکن یس ملو یلیمادر شما مرا خ-

.یخودمون يهنوز هم همون پرستو کوچولو یما هست يپرستو تا تو خونه -
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.شدم يپس شانس اوردم که ته تغار-

.امده بود نالیمنو شرمنده کرده بود و به ترم شهیو عمو مثثل هم دمیساعت بعد به سنندج رس چند

.که نگودلمون اقندر برات تنگ شده بود  يدختر کجا:گفت دیعمو تا مرا د زن

.دیتازه از دستم راحت شذه بود-

چند روزه براش خواستگار اومده نیخانم هم ا میراستش مر-

هست؟ یک)منظورش همون بدبخته(داماد خوشبخت  نیحاال ا...خانم یسالمت ،بهیگ یراست م-

.ل کردنانها هم حرف ما رو قبو.میرا برگزار کن یبعد عروس ادیب نیقرار شده حس دهیاز دوستان مج یکی-

.ادینخواست ب نیحس نیحاال امد-

تا  میکن یعقد م کیما هم فعال  ادیم گهیاواخر سال د يهم زنگ زده گفته برا نیحس.ریزن عمو زبانت رو گاز بگ-

.ادیب نیحس

هست؟ یداماد ک:دمیپرس میاز مر میکه به اتاقم رفت بعد

هم بد نبود من هم  ده،پسرهیو پسند دهید دیجم گریدوست د یداره مادرش منو تو عورس تیریمد سانسیل یچیه-

.خوام درس بخونم و او هم قبول کرد یگفتم م

افته یداره راه م هایخالصه عروس-

من کنار تلفن نشسته بودم که زنگ در به صدا .میعمو و زن عمو برگشت شیو دوباره پ میبلند سر داد يدو خنده ا هر

.در امد

.برداررا  یپرستو جان لطفا گوش:گفت عمو

دییبفرما:گفتم تیبا عصبان نباریا.جواب نداد و سکوت کرد یکس.دییبفرما:را برداشتم و گفتم یگوش یوقت

.دیدار فیکر تشر نکهیمثل ا:بعد گفتم دمینشن یهم جواب باز
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 یک دیباالخره نگفت:صاحب صدا را شناختم و با هول و تکان گفتم.بلند شد یانشا از ان طرف گوش يخنده ا يصدا که

د؟یهست

.يکردم سر عقل اومد یفکر م یهست یهنوز هم که عصبان-

هیدونم ک ینم:را به عمو دادم و گفتم یگوش.آز لطف شما ممنون:و گفتم اوردمیخودم ن يرو به

ناقال تو  يا:ان طرف خط گفت يصدا.را زد یگوش فونیا.را گرفت از خنده روده بر شده بود یعمو گوش نکهیاز ا بعد

.دندیهر دو خندو ! ینشناخت

.را به من داد یکارت داره و دوباره گوش نیپرستو حس:گفت عمو

کوه بود سالم کرد و من هم جوابش را دادم و بعد  کی یتیعمر گذشت و به سنگ یمن ک يسکوت که برا یاز کم بعد

به او ندادم وو  را يگریحرف د چیه يسفت و سخت از او تشکر کردم و اجازه  یلیگفت و من هم خ کیمرا تبر یقبول

.دادم میرا به مر یگوش يفور

به حرف  تیمن بدون اهم یکردند ول یفرستاده بود صحبت م شانیبرا نیکه حس ییهایدیشب همه راجع به ع ان

.خواب به اتاقم رفتم يکردم و برا یاز انها عذر خواوه گرانید

.را دبدم هیسم شگاهیدر ازما.گفتند کیتبر به من دمیوارد دانشگاه شدم هر کدام از بچه ها را که د یوقت فردا

.دمیحرف او خند نیو از ا يخوب خرها رو زده بود نکهیخانم مثل ا:گفت

بود ینه به خدا شانس:گفتم

.يتو دانشگاه شاگرد اول شد.بوده یعال یلینه بابا خ-

اول شده؟ یممنون،تو پسرها ک-

.ینیام یعل-

.او هم پس درسخونه یگیراست م-
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نره ادتونی ینیریش ینیام ياقا گهیکنه مرتب م یچقدر خودش رو لوس م نینازن یدون ینم-

همه نمکشه نهاینداره ا یبیع-

جلو امد و  ابیدرس بعد از حضور و غ نیپور استاد ا یتق ياقا.میرفت يبار بود که به کالس پاتولوژ نیاول يبرا

د؟یهست ییرضا ياقا يشما دختر عمو یراست:گفت

؟ییکدام رضا-

.اقا نیحس.گمیدکتر رو م ياقا-

بله-

.در خدمتم دیداشت يازکانادا به من زنگ زد و سفارش شما رو کرد به هر حال اگه کار شیچند وقت پ-

.به من لظف دارن شونیممنون ا یلیخ-

ران؟یگرده ا یبرم ینگفته ک-

ندارم ینه من اطالع-

؟یخونشون هستپسر عموته که  نیمنظورش هم:گفت هیکنار ما رد شد سم از

اره-

بعد ا ز ان همه دور چمدان .مو امد يخانواده  يپست برا قیچمدان بزرگ همراه با نامه از طر کیسه روز بعد  دو

اخر نامه نوشته شده .هست یچه کس يا لوازم مربوط برا کیکدام  شدیجمع شدند و به همراه خواندن نامه معلوم م

کالسشان باال  شانیدانم که ا یهر چند م.فرستادماو  يکوچک هم برا يکادو کیکه  دیکن یبود از پرستو عذرخواه

 هیخواست همانجا گر یاز حرف او قلبم گرفت دلم م.را ندارد شانیبهر حال قابل ا.ما را قبول ندارند ياست و کادوها

از چمدان قرمز را به همراه کفش همرنگش  راهنیپ کیعمو .تا حد امکان خودم را کنترل کردم یرا سر بدهم ول

.مال شماست نیگفت پرستو ا داور رونیب
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.من الزم ندارم میبه مر نیممنون عمو جون بد یلیخ-

.سوغات توست نیعمو ا هیچه حرف نیا-

.کنم یازش قبول نم ییمن کادو نیبهش بگ-

.شهینداره خودت رو ناراحت نکن اون هنوز هم از ناراحته کم کم خوب م یبیعمو ع-

.کنم یا من صاف شد من هم سوغاتش را قبول ممو هر وقت قلبش ب-

صبح که از .کردم یکرد خال یم تیرا اذ میقل گلو ي قهیکه چند دق یگفتم و به اتاقم رفتم و بغض ریهمه شب بخ به

.من شدند يورم کرده  يامدم همه متوجه چشم ها رونیاتاق ب

.هیطور نیو رو خوب نشناسه همتا ت نهیاون اخالقش ا ریپرستو به دل نگ:امد لب حوض و گفت میمر

.ندارم،سرنوشت ما جدا از هم رقم خورده يجان من به اون کار مینه مر-

اد؟یم یشما ک يحاج اقا یراست:حرف را عوض کنم گفتم نکهیا يبرا

.انیبله برون ب يقراره فردا برا-

.خوب شد یلیپس خ-

.ما هست يهمه  يگفته پرستو جا نکهیمثل ا یول اندیبابا زنگ زد به عمو و زن عمو هم که ب-

.من هم برم درس بخونم دیاگر اجازه بد:کردم گفتم میکمک زن عمو و مر نکهیشب بعد از ا فردا

.شمیوگرنه ناراحت م ایبرئ لباست رو عوض کن ب-

...اخه-

.یچند نفر هست ياخه نداره زود باش دختر،تو امشب به جا-

در را باز کرد و  دیمج.که زنگ در به صدا در امد میکار بود ياخرها گهید مدیپوش یمناسب راهنیبه اتاقم رفتم پ يفر

.حال موقر بود نیپوش و در ع کیش یجوان.بود یبانمک یداماد پسر مو قرمز ول.داماد وارد شدند يخانواده 
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ناقال تورت خوب گرفته:به اشپزخانه امد گفتم میمر

؟يدیپسند یگ یراست م:کرد و گفت يا خنده

.يبپسند دیت باشه خودت بامبارک-

.میدوست دار گریهست که همد یچند سال يراستش رو بخوا-

.میدونست یو ما نم يپس تو هم بلد بود-

داره یکرده چشم از تو بر نم ریگلوش گ نکهیکاوه مثل ا ،برادريبریکه دل همه رو م يتو بلد-

داده ریگ یخبر نداره به چه وروجک چارهیب-

.دیبر یبود سرش رو م نجایا نیر حسدلش بخواد اگ یلیخ-

.برقرار شود یامد عروس نیزدند و قرار شد هر وقت حس یم هیحرف مهر میواردشد یوقت

.دینامزد ندار یشما که به سالمت:مشغول صحبت بودند که مادر داماد رو کرد به من و گفت همه

.طالق دادم:به خودم امدم و گفتم يفور

د؟یازدواج کرده ا یعنی:ن جا خورده بود گفتحرف م نیداماد که از ا مادر

و  امدیاخالقشون با هم جور درن یکرده ول کبارنامزدیجوانها پرستو جون  نینه بابا از دست حرف زدن ا:عمو گفت زن

کنه یخواد خانم دکتر بشه شوهر نم یخودش بهم زده،االن هم م

.میدار ادیوب زازدواج داشتن ما پسر خ میبه هر جال هر وقت تصم یبه سالمت0

 یکنن ول یخودمون هستند که سرش دعوا م لیاالن دو سه تا تو فام نیداره هم ادیدختر هواخواه ز نیواهللا خانم ا-

.و بهم خورد امدیکه ان هم خوب از اب در ن بیجواب رد داد و رفت به غر لیخودش به فام

.شهیم دایخانم و عروس بنده کم پ نیمثل ا یخوب نیخوب معلومه دختر به ا-

.ستین دیگ یهم که شما م نطوریا دیشما و زن عمو لطف دار-
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.به اشپرخانه پناه بردم.امد یحرفها نفسم داشت بند م نیاز ا. رفتم رونیب دانیبلند شدم و از ان م و

 یامشب عروس نیشوهرت بش شیبرو پ گهیتو د:و بعد گفتم میسفره انداخت میصحبت ها تمام شد با مر نکهیاز ا بعد

پدر داماد از عمو و زن عمو تشکر کرد و  میو خودم به کمک زن عمو رفتم شام را که اورد میهوات رو داشته باش دیبا

 یکردم که گوش یسفره را که جمع م.میلذت برد عموبود و همه از دستپخت زن  یخوب یلیشام خ.سر سفره امدند

کار دارمو ییرضا يبا اقا:از ان طرف گفت ییصدا.دییفرماب:را برداشتم و گفتم یگوش.تلفن اظهار وجود کرد و زنگ زد

که او  يبلند بلند طور.بود ریفقط او با مثل کارد و پن.توانست باشد ینم نیجز حس یصدا را شناختم چون کس صاحب

 با او صحبت کرد و یرا گرفت کم یمن به او سالم نکردم گوش نکهیاقاست و عمو با تعجب از ا نیعمو حس:بشنود گفتم

بعد از قطع .و زن عمو صحبت کرد میک گفت و در اخر با مریرا به کاوه داد و با او حرف زد به انها تبر یبعد گوش

گفت و از  يزیبه او چ یواشکیاورد و  ریگ يرا گوشه ا میموقع رفتن کاوه مر.داماد عازم رفتن شدند يتلفن خانواده 

.میکرد یرفت و ما از انها خداحافظ رونیدر ب

بهت گفت؟ یچ میمر یراست:گفتم میشست یظرفها را م میبا مر یوقت

؟یک-

گمیکاوه رو م-

دنبالت امیگفت فردا م یچیه ،باباییبال یلیپرستو تو خ-

ببره يرود نیخوب منو به ا يذارم دختر عمو یزرنگ مگه من م يا-

 چیگذشته درگذر بود و ه يوزهاچند روز مثل ر نیا.عقب افتاده ام را مرور کردم يبه اتاقم رفتم و درس ها بعد

مرد و  يچند تا از استادها از من خواستگار يپور به واسطه  یتق ياقا نکهیجز ا.امدیمن به وجود ن یدر زندگ يرییتغ

يگذار یبختت م يکرد که چرا پا رو یرا مالمت م هیمن هر دفعه جواب رد دادم و هر دفعه سم

و پدر زنگ زدم و به انها خبر دادم که من عازم تهران هستم و مادر انقد  مانده بود که به مادر دیدو روز به ع تنها
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.کردم انها پکر بودند یاز بچه ها و مو خداحافظ یوقت.کرذ هیخوشحال شد که شروع به گر

.میگرد یبا هم بر م دییایتموم شد به تهران ب دتونیع يدهایو بازد دید نکهیعمو بعد از ا:گفتم

توجه به دور و برم نشسته بودم که  یکرد دراتوبوس ب یهمراه نالین استقبال کرد و مرا تا ترمم سنهادیاو هم از پ و

 یلیخ دمید یانها را م نکهیروند از ا یدانشگاه هستند که به تهران م يبچه ها دمیمرا از پشت صدا زد برگشتم د یکس

.گذشت يطورکه چ میدیدیو نفهم میکرد یو شوخ میدیخوشحال شدم خالصه تا تهرات خند

کوچولو  نیشور.دمیبه استقبالم امده بودند هرسه انها را بوس شانیکه شدم محمد و زهرا و پسر کوچولو نالیترم وارد

بزرگ شده یلیزهرا ماشاءاهللا خ:را بغل کردم گفتم

زحمتش هم با خودش بزرگ شده-

ارزشش رو داره-

 میکردم و انها هم برا یود من در تهران افتاده بود سوال مکه در نب یو من مرتب از اتفاقات میشد نیسوار ماش خالصه

.دادند یم حیتوض

.هم هست ریامروز ختم پدر ام:اخر محمد گفت دز

چرا؟ یگ یراست م-

.خواهند مرا ببرند یباالجبار م قهامیرف یخواستم برم ول یسکته کرده نم شبیپر-

.مینداره باالخره با تون و نمک خورد یبیع-

عاقل شدده خواهرم چه-

.باشم وانهیهنوز هم د ینوزده سالمه توقع داشت گهیاالن د-

 دهیرا پوش دشانیع يما باشند بچه ها لباسها يهمه در خانه  لیخانه همه دور هم جمع بودند قرار بود سال تحو در

.بودند تا به من نشان بدهند
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.بخر يزیخودت چ يبرو برا نیبا پرو يپرستو عصر:گفت پدر

.دهم کتاب بخرم یم حیمن ترج-

..است دیکن فردا ع دیان هم سرجاش،برو خر-

چشم پدر-

نزدند؟ یبه تو حرف انیبه تهران م دیعمه و بچه ها هم امسال ع یراست:ناهار پدر گفت يسفره  سر

.دمشونیوقته ند یلیبا من حرف نزد البته خ ینه کس-

.انیزنگ زدند و گفتن به تهران م شبیپر-

.انیب دیشاهم  نهایمو ا-

.گذره یخوش م یلیپس امسال سرمون شلوغه حتما خ-

.ادیم يخواستگار يپرستو عمه برا:گفت مادر

؟یاز ک-

هم هست؟ يا گهید یاز تو کس ریبه غ گهیاز من خوب معلومه د-

.من قصد ازدواج ندارم دیخدا باز شروع شد لطفا جلو جلو بهشون بگ يا-

 يخوا یکن که چرا نم یبه انها حال لیتموم شد خودت با دل یمهمون یوقت.میگزشته که از االن بهشون ب:گفت پدر

.یازدواج کن

.قرار گرفت میشانه ها ياز غم رو يکوله بار نکهیمثل ا دوباره

دلم به حالش وخت  دمیبود د سستادهیدر مسجد ا يرا که جلو ریام.میرفت ریبا محمد به مجلس ختم پدر ام بعدازظهر

.به طرفمان امدد دیشده بود تا من و ممحد را د ریسال پ نیدرست انگار چند

سالم خانم-
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غم اخرتون باشه دوارمیسالم،ام-

ییایتوقع نداشتم ب یمرس-

.به خاطر خود پدرتون امدم او به من بد نکرده بود-

؟يریهنوز از من دلگ-

نه-

و  نیریبگم کنار او ش تیرتسلیو به مادر اموارد مجلس زنانه شدم اصال نتوانستم جلو برم  یاز انجا دور شدم وقت و

.با شما کار دارن یفیخانم شر:کنارم امد و گفت یکه بلند شدم که از در خارج شوم خانم یمادرش نشسته بودند هنگام

 يمسئله رو نیا يپرستو جان از من بگذر،مطمئنم که اگه تو نگذر:و گفت دیگفتم او مرا بوس تیرفتم و به او تسل جلو

.ذاره یم ریما تا یزندگ

بچه  نیکه ا دمیاز محمد پرس.بود ریشدم که بغل ام يامدم و بعد متوجه بچه ا رونیاو تکشر کردم و ازدر مسجد ب از

بود؟ یک

.همان که از پرورشگاه اوردن.خودشون يبچه -

انها يبه عوض همه  یخوب کی نیکردند ا يهمه بد نیا.قشنگ بود یلیخ يناز-

.پرستو است هیشب یلیگفت اخه خ یم ریام.گذاشتن؟پرستو یاسمش رو چ یدون یم-

لحظه  کی وریو پنج شهر ستیب ابونیمحمد تو خ یراست.بچه زنده نگه داره نیخواد خاطرات خوودش رو با ا یاون م-

.بخرم يزیچ کینگه داز من 

.چشم حتما-

ما  ي قهیهمه از سل میبه خانه امد غروب بود که.دمیانتخاب کردم و خر یصورت سیدوپ کیوقت  یبعد از کم خالصه

 6ساعت .میجمع و جور کن یتا کم میشد داریاز خواب ب 5ما سات  یبود ول لیصبح سال تحو 6ساعت .کردند فیتعر
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.رون یبا قران برو ب یتو خوش قدم:کرد و گفت رونیپدرمرا از خانه ب

 میدیبوس گرویهمه همد.پا به خانه گذاشته بودم دیبودم که در سال حد یکس نیکار را کردم و به اصطالح اول نیمن ا و

.کار را کردند نیا بیبود و انها هم به ترت میبعد نوبت محمد و شوهرخواهرها.داد يدیو پدر به همه ع

کردم دلش گرفته حال را که  یزدم حس م یبا او حرف م یوقت.گفت کیاز ان عمو زنگ زد و سال نو رو تبر بعد

و هم سر سال  شبیچرا عمو،هم د-زنگ نزده؟ -. ستیکس ن چیانگار ه ستین نیعمو امسال حس:گفت دمیپرس

حتما :عروسش با خجالت گفتم همراهالبته به -. ندینش یکنار شما سر سفره م گهیو سال د ادیانشاءاهللا م- لیتحو

دفعه  نیا ید ولکار را کر نیاو ا. من کار دارم دیشما جواب بد:زنگ زد به پدر گفتم گریبار د.را قطع کردم یگوش

 یعمو جون شما خودتون م-  دهیمگه انجا هم ع يداریعم تو هم ب:پدر گفت.گفت کیرا تبر دیسال جد یبه گرم یلیخ

صبح . را قطغ کرد يبه پدر و مادر صحبت با مادر وو محمد گو کیبعد از تبر. دوست داشتم ور دیکه من از اول ع دیدن

هر دو از بودن .ارد شدند و بعدازظهر همان روز عمو و بچه ها امدند عمه و شوهرش به همراه مران دیروز سوم ع

تا روز چهاردهم همه دور هم  و.رو بروز نداد يشانس من بود که عمه مساله خواستگار یناراحت بودند و هم گهیهمد

اش رو  یمعمول يرنگ و بو یعصر من با مهمانها به سنندج برگشتم و دوباره زندگ میداشت یخوب یلیخ دیع میبود

 یم:گفتم یهر وقت م.خانواده ام برگردم شیتا تابستان بعد از چها رماه پ.گذراندم تیگرفت و من ترم دوم را با موفق

را جمع کردم عازم  لمیبچه ننه امتحانها که تمام شد وسا يباز بچه شد:گفت یکرد و م یم تمیخوام برم تهران عمو اذ

چشم - : گفتم.  دمیصورت او را بوس شهیتنگ م یدلم برات حساب.گ بزنپرستو تند تند زن:تهران شدم زن عمو گفت

و  دیگذره او هم خند یمقبل  يتاستان هم مثل سالها نیا.شهیشما تنگک م يهمه  يمن هم دلم برا.زن عمو حتما

ها  بچه یعروس لدیهم م نیزن عمو حس-ماه مونده  6 ادیب نیگذره چن تا اذر ماه که حس یم ریمن د يبرا یول:گفت

و از .ان روز دیبه ام-. رندیگ ینه زن عمو جان تازه نوه ها دورم را م- . و عمو دیمون یبعد شما م دیکن یم فیرو رد

کرد و  ياخه انجا ببوسمتون خنده ا-. امیمن که دارم م- : عمو گفت. دمیرا بوس میمر وکردم و بعد عمو  یاوخدا حافظ
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اشفته  یخواب مبرد و هر دفعه خواباه يدر راه دو سه دفعه ا.رسوند لنایبه ترم. بعد منو سوار کرد  طونیش يا:گفت

بدنبالم  یکس چیکه ه دمید عجببا کمال ت دمیتمام وجودم را گرفته بود به تهران که رس بیعج يدلشوره ا دمید يا

به خانه  گرفتم و خودم را یتاکس يفور.دلم شور زد کبارهیرفت  ادشانی يزود نیبه ا:با خودم گفتم.بود ومدهین

خونه  یکس:گفتم يبلند يبا صدا. داشت يگریهمه جا ساکت بود خانه رنگ د.انداختم و در را باز کردم دیرساندم و کل

-شده؟چرا خونه خلوته؟پدر کجاست؟  یمادر چ:او گفتم دنیبا د. امد رونیاز در سالن ب همادر،پدر مادر افسرد.ستین

. ه کرد و زنگ زدم امبوالنس امد و بردش االن هم محمد انجناستسکت شبید-شده؟  یمگه چ-  مارستانهیب یچ چیه

-. ام خسته است افهیئم قیگذشت فقط من چون تا صبح نخواب یالحمداهللا به خوب:گفت.هیگر ریهمانجا نشستم و زدم ز

اقم بردم و را به ات لمیوسا يفور نمشیبب دینه من با- . میریدر کن بعدا با هم م یخستگ ایب- مارستانه؟یحاال کدام ب

البته چه .ساعت جلو در اتاق پر بودم میمن االن برگشتم تو برو به اژانس زنگ زدم بعد از -  د؟ییا یشما نم:گفتم

داد زدم پدر پدر  هیبا گز نکهیبود بعد از ا دیرنگش مقل گچ سف.اش لوله کرده بودند ینیب یسالها بود ت ،انگاريپدر

 کیموقع محمد با  نیدر هم.به من کرد ودوباره چشمهاش رو بستبخش  تیرضا یچشمهاش رو باز کرد و نگاه

امدم پدرم رو -بود  امادر تنه.نجایا ياومد یچ يبرا- شیساعت پ کی.سالم-  ؟يامد یپرستو ک. دارو وارد شد سهیک

خط  کیقلب و نوار  دیاز ته قلب کش یدوباره که او را نگاه کردم پدر تنفس. ادیب رونیفقط دعا کن که از کما ب- . نمیبب

به هوش امدم و  یوقت.افتادم نیمحمد دکتر رو صدا کن و خودم از حال رفتفم و به زم:گفتم ادیبا فر. صاف را نشان داد

 یب.داد یکس به سوال من جواب نم چیه یول.پدرم کو؟پدرم کو:گفتم یبلند م يمرتب با صدا دمیپدر را د یخال يجا

پر  یساعت محمد با نگاه میامپول را حس کردم بعد از حدود ن کی يزید تبع.حال شدم یانصافها پدرم کو و دوباره ب

من بگو پدر مرده بگو که هنوز بابا  همحمد ب:و گفتم دمیمن بغل او پر. میخواهعر بلند شو بر- . کرد داریاز غم مرا ب

هنوز باورم  میامد رونیکه ب مارستانیاورد از ب نییاو مرا با زور مردانه اش بلند و از تخت پا. میعباس خودمون رو دار

عمو و زن عمو .همه جمع شده بودند میدیبه خانه که رس میستیگر یبلند بلند م.میرا در نجا گداشت يزیشد که عز ینم
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مرتب مادر و . عمو جو پدرم رو از دست دادم دیدید.دیخبردار شد يزوذ نیشما هم به ا:گفتم يبا ناباور دمیرا که د

عموم که بغلم . میخبر دار شد شبیما د.پرستو اشتباه نکن:عمو گفت.زدند یخودشان م يبه سرو کله  میخواهر ها

. اد یم يزد و مرا دلدار یبه سرم بوسه م مرتبارام گرفتم و او  یمثل پدرم را دارم و کم یکیکرد حس کزدم هنوز 

 يام وجودم را گرفت طورتم يدیدر راه برگشت از بهشت زهرا تب شد.همان روز مراسم کفن و دفن را نجام دادند

به  یشوك عصب کیبودند که  دهیعق نیمحمد و عمو مرا به ذرمانگاه بردند و دکترها بر ا.گفتم یم انیکه مرتب هذ

 ادیز یمراسم ختم و شب هفت هم با سخت. مرا ارام کردند یکم یقیتزر يکه با چند نوع داروها.من دست داده

 کیخود را در غم ما شر. کرده بود  يبا ما همدرد نیا امد که در ان حساز کاناد یروز هفت تلگراف يگذشت و فردا

نه عمو،اگه - م؟یبر ياینم پرستو:عمو گفت. دو روز بعد از شب هفت عمو و بچه ها هم عزم رفتن کردند.دانسته بود

که  ه،تویحرفچه  نیا:محمد گفت. دهم یم لیوگرنه من انصراف از تحص چیمن موافقت کرد که ه ییدانشگاه با جابجا

مادر هم  رینگرده دامن گ يپدر افتاد خدا يکه برا یخواهم ااتفاق یمن نم-. کرد یپدر به تو افتخار م یدان یم

 نیهم یشهم پدر تو هم از زندگ.دارد یقسمت کی یهر ک:عمو گفت. افتاد یاتفاق نم نیا دمبو نجایاگه من ا دیشا.بشه

. ات را خودم انجام دادم ییجابجا دیشا ادهیبعد انجا اشنا ز.امیم هم دنبالت مخود.دو ماه رو بمون نیقدر بوده حاال هم ا

داره عمو  یقسمت هی یهر ک.هیچ فهاحر نیا یتو هم شوهر داشت دیشا.بچه ها هستند ستمیمن تنها ن:مادر گفت

انها  نکهیبعد از ا. دیما کن يخودتون رو فدا ي ندهیا دیشما نبا.میعمر خودمون رو کرد گهیاره بابا جون ما د:گفت

و  میکه خانه رو بفروش میکرد شنهادیشب به محمد پ کی.امدند یهر شب بچه ها انجا م.میرفتند من و مادر تنها شد

رو درست  میکنم کار انتقال یم یمن هم سع.دیکن یو شما هم با مادر زندگ.مینام خود مادر بخر همناسب ب يخانه  کی

پنج شنبه با مادر و زهرا :فکر من خوشش امد و گفت نیما هم نباشه محمد از امادر برگردم که مزاحم ش شیکنم و پ

محمد افکار مرا با  میگشت یپدر بر م مزارکه از  یبعداظهر پنج شنبه هنگام. گنیم یانها چ نمیگذارم بب یم انیدر م

اتفاقا فکر .هم راحت تره ما الیخ يطور نیمادر ا:زهرا گفت یبار نرفت ول ریگذاشت مادر اول ز انیمادر زهرا در م
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با پول  میفروش یخودمان را م يمادر ما هم خانه :محمد گفت. دهدیراحت درسش رو ادامه م الیپرستو هم با خ.هیخوب

شماست و تنها  شیپ نیتازه صبح تا شب هم شرو.دیکه شما هم راحت باش میخر یدو طبقه م يخانه  کیشما  يخانه 

 يخانه برا نیعمر خودم رو کردم در ضمن  گهیام مزاحم شما جوانها باشم من دخو یاخه مادر من نم- . دیمون ینم

دز ذهن زنده کرد هم  شهینکاه از دور هم م کیخانه را با  نیمادر خاطرات ا:گفتم. است یمیممن پر از خاطرات قد

ر قبول کرد و قرار شد ماد ادیز يبعد از چک و چانه . روقت هم دلت گرفت برو سر مزار پدر با او از خاطراتتان بگو

ماه هر دو خانه به فروش  کیحدودا بعد از . اورندیب يخانه مشتر يبرا عتریمحمد به بنگاه سفارش گند گه هر چه سر

خواهرها و شوهر .همه به تکاپو افتاده بودند یروز اثاث کش. میدیمادر و زهرا خر يدوطبقه هم برا درخانه  کی.رفت

 رونیکارتن را که در ب نیاخر.مادر را  هیو روز بعد اثاث میزهرا را جابجا کرد لیوز وسار کی.به کمک ما امدند شانیها

پرستو -شده؟  یمامان چ:و گفتم.بغلش کردم .کرد یم هینشسته و گر اطیح يمتوجه مادر شدم که گوشه  میبرد یم

دم  یمامان قول م:و گفتم دمیرا بوساو . ها دل بکنم يزود نیتوقع نداشته باش به ا.خانه گذراندم نیرو تو ا میمن چوان

 یخوب يخدا رو شکر که اقال بچه ها-. یداشت هباش يزهرا و محمد خاطرات بهتر يبچه ها شیبه بعد پ نیاز ا

قول را نده تو بعد از  نینه ا-. در کنار شما باشم شهیدم هم یمادر قول م-. بعد از رفتن پدرتان شما ها را دارم.دارم

انها خوش جالند که شما کنارشان -. شدم یمزاحم زهرا م دیمن نبا.که شوهرت هست یا باشهمانج دیازدواجت با

 نیکردم که شوهر پرو هیاو رفتم و انقدر گر لبعد دوباره به بغ. خودتان هست یتازه شما سرتان به زندگ.دیهست

 نیمتوجه فالش دورب میبگرشت یوقت. هم به تو بخنده ایشگون نداره بخند که دن ریقدر ابغوره نگ نیرستو خانم ا:گفت

را به بنگاه  دیخالصه محمد کل. خوره یعکس م شگاهیبود به درد نما یعیطب یلیخ نیا-بود  یقحط گوریف:و گفتم میشد

 یلیخ نجایا اطیهستم از ح نجایمادر جون من هر شب ا:گفت سایشوهر پر. میدیداد و ما اثاث مادر را هم چ لیتحو

زهرا جان ما -. راحت شد ابشیمحمد هم خ:تر از مادر بود گفت یزهرا که راض. چشم يقدموتن رو-خوشم اومده 

هرشب همه دور هم .میگذراند یبا به خوبیروزاخر تابستان را تقر 15. کردم ینم دایجا پ چیتو ه یبه خوب یعروس
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مادرت راحت باشه  از طرف التیخ:وگفت دیزهرا موقع رفتن مر ا بوس. میکرد یم یپدر را خال يجا شهیو هم میبود

رساند موقع سوار شدن به محمد  نالیو محمد مرا به ترم دمیانها را بوس يهمه . میمن و محمد مواظب او هست

او هم دوباره مرا مطمئن کرد و من . پدر از دست بدم یبه راحت. رو ه کی نیخوام ا ینمجون تو و جون مادر،:گفتم

از مادر  یبوس دهیبعد از د.مو طبق معمول به دنبالم امده بود دمینجا رسبه ا یوقت.شدم میدوباهر عازم شهر دوم زندگ

 یکار درست:خوشحال شد و گفت یلیکردم خ فیمادر و زهرا تعر ییاز جابجا یوقت. دیخبر گرفت و حال او را پرس

مو راجع به بچه در راه ازع. شهیسرش گرم م نیبا شرو.هیراض بایخودش هم تقر-. ماند یتنها م دیاو نبا دیانجام دادد

 يگفت برا یعمه م یراست:در اخر گفت. کرد فیتعر میچند وقته را برا نیا عیها سوال کردم و او هم تمام وقا

من  يکردم که انها اصال به رو ياره عمو من خودم کار-نشد عنوان کنه  یامده بودند ول نبه تهرا دیتو ع يخواستگار

تا سال  نکهیمثل ا.اومد شیحاال هم مساله پدر پ.مادر هم فعال جواب نداده گفت چادر اوردند و یمادر م یول.اوردندین

 یکه عروس ادیدو ماه م ای یکی يبرا البته.گرده یبرم رانیبه ا ندهیهم اخره ماه ا نیحس- . نخواهد امد شیپ یپدر حرف

 نیبچه ا نیا.و دوباره برگردهخوام ا ینم یعمو من-خوبه  یلیخ نکهیعمو ا0. گرده یکنه و دوباره بر م فیبچه ها رو رد

 دیتون یعمو جان شما م-. برگرده میبگذار دیباشه نبا دیمملکت مف نیا يازدواج کنه و برا نجایا ادیب دیاب و خاکه با

به  دیدونم که چطور با یمن نم- یکمکم کن دیپرستو تو با یول-خودش راهش رو انتخاب کنه  دیاو با دیاو بش انعم

به خانه که . یکمک کن يگم چه جور یبه وقتش بهت م0. ندارم یحرف ادیاز دستم بر ب يه کاراگ یشما کمک کنم ول

زن  یمرس-ندداره  ییخانه بدون تو رنگ و بو نیا نپرستو جا:امدند زن عمو گفت شوازمیبه پ یهمه با گرم میدیرس

زن .گرفته بقود يانها زنگ تازه ا یهمه خوشحال بودند که زندگ. شماها تنگ شده بود يمن هم دلم برا دیعمو،باور کن

مادر جون -بله چشمتون روشن - گرده  یداره برم نیپرستو عموت گفت حس یراست-: داشت یخوب ي هیعمو روح

هفته وارد  نیهم يپروازمم جلو افتاده من شب جمعه :زنگ زد گفت نیان شب بعد از شام حس. نچشم و دلت روش

 میخواب به اتاقم رفتم تصم يشب که برا.او را نداشتم دنید ياصال رو همه خوشحال شدند جز من که. شمیم رانیا
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خوابگاه  يانتخاب کردم و تقاضا را میبه خوابگاه بروم فردا صبح که به دانشگاه رفتم واحدها یزندگ يگرفتم تا برا

 هیکه قرار بو اثاث يروز.را در اتاق انها اسکان کنم هیسم يها یاز هم اتاق یکی يکردم و انها هم قبول کردند که من جا

گرفتم به خوابگاه بروم  میتصم دیدیهمه زحمت که برام کش نیمن بغد از ا:ام را به انجا ببرم به عمو وزن عمو گفتم

و عمو  دیانها پر يهمه  يحرف رنگ از رو نیبا گفتن ا. خواهم مزاحم اشون بشم یو من ننم ادیهم م اقا نیچون حس

من فقط -. دبکنم يبا یمن چه کمک دیعمو من اخه شما نگفت-. یفرار کن نکهیینه ا ینمن به تو گفتم کمکم ک-: گفت

 یخوام که او فکر کنه من خودم را م یعمو جون من نم- جا بمونه  نیکه هم يطور یمحبت کن نیخوام به حس یم

و  فتیا نخواهد پذرهم ازدواج کردم و او حتم گهید کباریکه من  دیبه خاطر داشته باش دیرو هم با نیا.... خوام

من .بود و تمام شد ورفت یحرف کی نیمن و حس نیمن اثر بد بذاره ب ي هیکه تو روح دینکن يکنم کار یخواهش م

 یم یتو خودت بهتر از هر کس هیچه حرف نیا- رهیبپذ يو او از سر ترحم مرا به همسر بشم شونیخوام مزاحم ا ینم

خوام با وجودم در  یشهرم نم نیا يعمو من هنوز تو-. او به خاطر تو رفتکنه  یکس عوض نم چیکه او تو را با ه یدون

 يبرا یلیخ نکهیپرستو با ا:گفت موزن ع. دیکنم مخالفت نکن یکنم خواهش م جادیشما و او مزاحمت ا يخانه برا نیا

درست است  یکن یهر کار که خودت فکر م میش یباز هم سد راه تو نم يما بر شیاز پ میو دوست ندار يزیما عز

فقط اقال تا .میکن يزیشما برنامه ر يبرا میتون یما نم تدیهش یکامل يانسانها  نیهم تو و هم حس کهیانجام بده حاال د

پرستو :با گره گفت میمر. دمیانها با رفتن من موافقت کردند صورتشان را بوس نکهیبعد از ا. اشب نجایشب امدن او ا

 یزنم و تو م یجان من مرتب به شما سر م میمر-  میما چقدر به تو عادت دار یدون یکه م ؟تویگن یم نکارویچرا ا

 يشما رو برگزار کنند تازه تو خودت هم دار یکه عروس ندیا یدر ضمن خانم جان اقا داداش م ییایبه انجا ب یتون

س تا بعداظهر پ-امروز بعدازظهر -  ؟یکن یاثاث کش دیبا یحاال ک:گفت دیمج.دندیحرف من خند نیهمه از ا يریم

و شروع  میبه اتاقم رفت لمیجمع کردن وسا يبرا میاز او تشکر کردم و با مر. رسونمت یرو جمع کن خودم م لتیوسا

کردم  یرفتن اعالم امادگ يبرا یوقت.میمرتب کن نیامدن حس يبعد قرار شد انجا را برا.میدکر هیبه جمع و جور اثاث
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 وایو ش هیباال بردم و با سم دیرا به کمک مج لمیگرمد و من قول دادم وسازن عمو از من قول گرفت که شب دوباره بر

 تیاو هم مرگ پدرم را تسل.ستمیگر نستمتوا یکردم و تا م یچند وقته ام را خال يعقده  هیسم دنیباد د.هم اتاق شدم

همه از .تمیعمو برگش يانه به خ هیبه سم میرا کرد مانیکارها نکهیبعد از ا.ام را جابجا کنم هیکمکم کرد تا اثاث.گفت

 میزن عمو و مر يانها برا یزن عمو از من راجع به او سوال کرد و من از خانواده و طرز زندگ.خوششان امد هیرفتار سم

موقع . ما را تا خوابگاه رساند دیمج میشام را که خورد.انداخت یبه او م ینگاه کی یدزدک یگهگاه دیمج.توضبح دادم

 میر یکه فرودگاه م یزنگ بزن تا ساعت کیفرستم فقط  یان شب دنبالت م يرا برا دویم مجخود:رفتن زن عمو گفت

ازت  یسوال کیخوام  یپرستو م- : گفت هیو در اخر سم میصحبت کرد هیبا سم یقبل از خواب تا ک. میبه تو خبر بد

 يچطور يگر دوستش ندارا.دروغ نگو-. پسر عمو کیفعال مثل -  ؟ياقا رو دوست دار نیحس نیحاال ا نمیبب.بکنم

 یعادت است که وقت کی نیبه نام هم گداشتند ا یما رو از بچگ -پره  یتو م يزنند رنگ و رو یحرفش را م یوقت

.کنند یکنه که نگاهش م یفکر م يگریان د شهیم هاز ما گفت یکیحرف 

ازدهمی فصل

گل دادم بعد از ان با زن عمو تماس گرفتم و دسته  کیسفارش  یبه گل فروش.را کردم میپنج شنبه از صبح کارها روز

طبق قرار در ان ساعت اماده شدم .ندیا یخبر داد که عمه و مهران هم به فرودگاه م.ندیایشب دنبالم ب 8قار شد ساعت 

همه .امدند هیبه دنبال من وسم 8و زن عمو ساعت  دیو مج موع.ئیایهم قبول کرد که با من ب هیو با اصرار من سم

گرده؟  یبر م نیکه حس یپرستو خوشحال:عمه گفت. صورت عمو و زن عموخودبخود پر از خنده بود.ودندخوشحال ب

 نجارویا گهیبماند اون د نیکنم حس یفکر نم:مهران گفت. شادم گرانید يعمه جون همه خوشحالند من هم ار شاد-

بندم که بعد از گرفتن  یاو دارم شرط م ي هیکه از روح یمن با شناخت یول-گرده  یاره حتما بر م:عمه گفت ارهقبول ند

 نیتهران به زم يمایهواپ:گفتند میدیخدا به فرودگاه که رس دیبه ام:گرده عمه گفت یبر م رانیتخصص دوباره به ا
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مامان اونهاش وبا دست :بلند بلند گفت دیمج یقیدقا زبعد ا.داشتم یبیمن دلشوره عج یهمه خوشحال بودند ول.نشسته

مال همان جا باشد همراه  دیرس یو بلند باال که به نظر م بایز یاو تنها نبود خانم یول. کرد ییاو راهنماما را به طرف 

 موزن گرفته زن ع نکهیداداش مثل ا ياو يا:عمه گفت. و دگرگون شد دیعمو پر ياو رنگ از چهره  دنیداشت با د

نشان دادم و او هم  هیبشه و او را به سم زیته سورپرخواس یالبد م:گفتم ينزده بود من با خونسرد یاما به ما حرف:گفت

بر .میدیو هر دو خند. ادندیها ز کهیت نیغصه نخور از ا-  يرو از دست داد يا کهیخاك بر سرت چه ت:با خنده گفت

 زیگله ام یبا حالت میمر.زدیمرتب غر م دیمج.کرده بودم دایپ يمن ارامش تازه ا یعکس همه که حالشان خراب بود ول

 دیزن یهمکارش باشه چرا غر م دیجلو شا ادیب دیبابا جون بگذار:اخر مهران گفت. گفت یم يزیگوش مادرش چ در

بعد هم نوبت خواهر و برادرش  دیگذاشت و عمو و زن عمو را در اغوش گرفت و بوس نیجلو که امد ساکش را زم

دسته گل را . نمتیب یخوشحالم که دوباره م یلیخ:گرم گفت يبا خنده ا دیدر اخر من را که د دیهمه را که بوس.دیرس

 یمعرف يخوا یخوب عمه جون خانم را نم:عمه گفت. کردم یبه او معرف زیرا ن هیسم.به او دادمخ و او هم تشکر کرد

ادامه نداد و با دوستش دوباره  گهیو د. میهستند ما انحا با هم اشنا شد یخام دکتر ژاله محبوب شانیا دیببخش- یکن

نه او حق -شده  تیچت شده حسود"گفت هیسم. دانم چرا حالم دگرگون شده بود ینم.بارهاش برگشت لیتحو يبرا

استفاده کرد و مرتب خودش را به من  تیمهران هم از موقع انیم نیدر ا.اوردمیخودم ن يدارد که ازدواج کند و به رو

-. نشست و من هم به دنبالش رفتم يه اناراحت است او رفت گوش یلیحس کردم که عمو از وضع انجا خ. چسباند یم

باشه  یکنه که عروستان ک یم یشما چه فرق ياوال که برا- ؟يدیخانم دکتر را د-  ؟يشده چرا انقدر گرفته ا یعمو چ

 نیتو و اون زم نیمن ب يو برا دهیرو نشون م يا گهید زیظاهر امر چ یول-باشه  یدوست کیهم فقط در حد  دیشا ایثان

در اوردم  فمیاز ک یشکالت. ان موقع را دوست داشت نه حاال را يپرستو نیحس یعمو جون ول- . ه استتا اسمان فاصل

کردم متوجه شدم  یرا جمع م لشیهم ار دستم افتاد داشتم وسا فمیک. دیکن نیریحاال دهانتان را ش:به او دادم و گفتم

کمکم  لمیداد و در جمع کردن وسا لمیحوت يخنده ا.بود نیکند سرم را که باال اوردم حس یهم کمکم م یکه کس



گیتا قنبر - کوچ پرستو  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥٠

گرفته  یبعد با حالت. خوشحال است يکنند و عمو هم تا حدود یکه همه به ما نگاه م دمیبلند شدم د یوقت.کرد

من هم از تشکر . گم یم تتیته دل به تو تسل زناراحت شدام و ا یلیاز دست دادن عمو خ يمن برا یپرستو راست:گفت

را هم  گرشید يکرد از عمع حال بچه ها یسوال م لیعمو او مرتب از احول فام شیپ.میه بر گشتکردم و دوباره به خان

-: به من کرد و گفت یدوباره نگاه.دندیگفت و هر دو خند يزیدر گوش او ج ریمهران هم با حالت گله ام.دیپرس

بعد به مادرش . دمشیوقته ند یلیمتاسفانه خ:خان چطوره؟ من که از سوال او جا خورده بودم گفتم ریحال ام یراست

پدر و مادرش هم انجا هستند .بهینشهر غر ياو تو ا.دیایبخواه که امشب به منزل ما ب یبرو جلو و از خانم محبوب:گفت

و زن عمو  میمر. کنم یجون خواهش م میمر- . ستیبه من مربوط ن:گفت زیقهر ام یزن عمو با حالت نهیرو بب نجایامده ا

موقع برگشتن از .از خانم دکتر دعوت کردند که شب را در منزل انها بگذراند و او هم قبول کرد با هم جلو رفتند و

درس  يخوابگاه انجا جا یچ يبرا:گففت نیحس. میگرد یما به خوابگاه بر م:کردم و گفتم یعذر خواه نیعمو و حس

عمو  یهر جور که راحت:گفت یلیم یب است که به انجا رفته و او هم با يهفته ا کیپرستو :زن عمو گفت. ستیخوندن ن

کرده بود  ریگ هیسم شیپ شیوسط گلو نیهم که ا دیمج. دیبعد برگرد دیخانه شام بخور دیایپرستو حاال ب:گفت

بود ومن به  امددهیاو هم بدش ن نکهیا مثل یکردم ول هیبه سم یبعد نگاه. رسونمتون یاره خودم بعد از شام م:گفت

به خانه که .و عمه و مهران تا خود انجا حرف زدند میعمه خانم رفت نیرگشت ما دوباره با ما شموقع ب. اجبار قبول کردم

را  میاز کشتن گوسفند عاجز بودم رو شهیکشتند و من که هم یگوسفند قربان کیدکترر  ياقا يپا يجلو میرسد

که سفره را  یدم و در تمام مدترو جوابش را ندا ندهیپزشک ا:به من کرد و گفت یهم به مسخره نگاه وا. برگرداندم

کرد مثل  یم یعمه مرتب از خانم دکتر سواالت.نگاه هم نکردم گی یبه او و خانم دکترش حت میو شام خورد میانداخت

 هیسم. سوال کند نیبود راجع به او از حس هجرات نکرد یکس چیهنوز ه.ارودیخواست از کار انها سر در ب یم نکهیا

خانم  نیحس میدام فکر کنم شام را که خورد ینم-نه  ایدو زن و شوهرند  نیا میدیر نفهمپرستو اخر س:گفت یواشکی

چند روز به او داد که استراحت کند و خودش  يبرا میخود مر يرا با اجزه  میباال برد و اتاق مر يرا به طبقه  یمحبوب
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عمه من که گفتم از انجا -نه  ایزنته خام  نیا میدیخوب عمه جون باالخره نفهم:عمه گفت. ما شیپ نییپا شتهم برگ

. خوام یاب و خاك رو م نیعمه من دختر هم:به من کرد و گفت ینگاه نیحس رانهیمال ا یکی نیاخه ا-. رمیگ یزن نم

 دیو او دوال شد و دست عمو را بوس دیرا بوس ورتشو ص دیحرف او خوشحال شده بود که همانجا پر نیعمو انقدر از ا

با دستش به  یه هیسم. افتادند هیخرف او به گر نیو هم از ا دیخوام که شماها بخوا یرا م يزیچپدر من ان :و گفت

 میبعد از شام عازم رفتن شد. را برگرداندم میبه من چه رو رو- خوبه  یلیخ- ه؟یچ:داد اخر سر گفتم یمن فشار م يپا

روز شنبه محددا به . میرو یما با مهران م یسنه مر:گفتم نیداد که ما را برساند و من هم از لج حس شنهادیپ دیمجو 

 یپزشک يجزوه  يکسری ییخانم رضا:درس که تمام شد گفت میساعت اول با استاد زبان کار داشت میدانشگاه رفت

 نکهیبعد از ا. باشه- . دیاز خودم بپرس دیان اشکال داشت يهر جا.دیرو برام ترجمه کن نهایخوام اگه ممکنه ا یاست که م

پرستو :هراسان امد و گفت هیگوشه مشغول خواندان انها شدم که سم گیدانشگاه امدم و  اطیگرفتم به ح جزوات را

پور گفت به تو بگم  یاره من به او سالم کردم و تق-  یگیرو م نیحس- ییرضا ياقا-اومده؟  یک-امده؟  یک یاگه گفت

- فتند بگو سر درد داشت رفت خوابگاه اگه سراغ منو گر رمیپس من م- . مهمان ما هستند تانیامروز پسر عمو

 رویسالن خلوت بود از دانشگاه ب یگفته مثل دزدها وقت نیبعد از ا. نه اصال حوصله اش رو ندارم-فهمه  یپرستوبده،م

زبان و شروع  ينشستم سر جزوه ها يفور. کرد یسرم درد م- ؟يچرا امد:گفت وایش دمیبه خوابگاه رس یرفتم وقت

 ییرضا ياقا یپرستو خاك بر سرت وقت:امد بعد از سالم گفت هیبعدازظهر بود که سم 1ساعت  به ترجمه کردم حدود

 یاستاد عذر خواه- کجا هستند؟  ییپس خانم رضا:دیپور بلند بلند پرس یتق ياقا.سر کالس امد همه جا چشم انداخت

به من  ينگاه بد گی ییرضا يان موقع اقا.زنگ اول که خوب بود:پور گفت یکرد رفت خوابگاه تق یکرد سرش درد م

درد  کبارهی:پور گفتم یبعد به تق.نه خانم حسود-دوستش هم همراهش بود؟ -. گمیدروغ م دهیفهم نکهیکرد مثل ا

که  رونیکالس که تمام شد ب.شهیخودش خوب م:هم گفت ییرضا.ادتشیحتما برو ع ییرضا ياقا:گرفت و او هم گفت

به زور مرا  ییرضا ياقا یاولش قبول نکردم ول.باال برسانمت ایب:گفت دیا مرا ددانشگاه منتظر بود ت يجلو دیمج میامد
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دلمان  نیبه پرستو بگ:گفت دیبعد مج.میکه شما را نرسا شهینم دیما هست يشما دوست دختر عمو:هم سوار کرد گفت

 یچشم به اوو م-. هکن یاز من فرار م نکهیقدم م شور بود مثل ا:خانه؟ دکتر گفت ییا یمبراش تنگ شده چرا پس ن

پور  یتازه تق.بچه ها رقت شیبدبخت ابروت پ-. کردم طشیخوب شد خ-. کردم و امدم باال یگم و خداحافظ

بعداظهر . شدم چارهیپس من ب يوا-. دیاستفاده کن یرضاب ياز اقا دیتون یشما م رمیماه به سفر م کیبچه ها من :گفت

مهمان  د؟بایشما چطور.جا هستم نیمن هم- ؟ییپس تو کجا:فترا برداشت گ یگوش میبه خانه عمو زنگ زدم مر

گرده  یاحتماال بر م گهید يهفته  کیتا .میاز خانم دکتر هست ییرایاز صبح مشغول پذ یچه چیه- د؟یکن یچه م دیجد

 یباشه ول به او داشته يعالقه ا نیکنم حس ینه بابا فکر نم-برادر رو نگو  زن يبابا از االن بد يا. میشیتهران راحت م

اصرار کرد  یدرس دارم و هر چ ینه مرس- نمایس میبر ییا یامشب م یراست.رهیگ یدر عوض مرتب سراغ تو رو م

 میبه مر یکه کس دمیبعد شن.جون درس دارم میمر-  یحاال خودت رو گرفت یلوس یلیپرستو خ:گفت.قبول نکردم

 دهیند گهید يزور ينمایس-دنبالت  دییا یم 8ساعت  گهیم نیحس-بود؟  یک- . دنبالش مییا یم 8بگو ساعت :گفت

کردم  يهر کار.کردند میبعداظهر اماده شدم و منتظر انها بودم که از پشت بلندگو صدا. میدیو هر دو خند میبود

 ینم-بغلم کرد  دیبود تا مرا د ستادهیخوابگاه ا رونیب میمر فتمر نییاز پله ها پا یوقت.دیایقبول نکرد که با ما ب هیسم

رو روشن کرد و  نیماش دیمج میکه امد نیطور به ظرف ماش نیمن هم هم:گفتم. چقدر دلم برات تنگ شده بود یندو

جواب  نمیا:شوار که شددم گفت.شدم یپام ترمز کرد از ترس داشتم زهره ترك م يبه طرف من امد و درست جلو

 نیوقت ترمز ماش کی یگینم.است یخچه شو گهید نیکنه ا یهول م یگ ینم:زد ادیسر او فر نیحس هاتیباز سلو

 دیبعد مج. کردم یبرگشتم و با او حال و احوال گرم یحرف را کوتاه کنم به طرف خانم محبوب نکهیا يبرا يفور رهینگ

ذره حالت رو  کیدلم برات تنگ شده بود گفتم - . دمیرو هم د نهاینه بابا من سخت تر از ا-پرستو حالت بد شد :گفت

تموم  یدرس تو ک نیا ؟پسییپرستو تو کجا-  یراحتم کن یخواست ای يکار رو کرد يا ادیز یلتنگاز د دیمج- . رمیبگ

 رشیاز ز یکه گاه يدرس خوندن خوبه به ظر:گفت نیحس. خونه یکه هنوز هم م دیبپرس رادرتونیواهللا از -  شه؟یم
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برگشتم و حال مادرش و پدرش را  میبه طرف نامزد مر ياو دست مرا خوانده بود جا خوردم و فور نکهیااز  دیدر نر

-روز نشده که حرف شما رو نزنه  کیمادر  میرفت نهایا میمر يکه از خونه  يپرستو خانم از روز:او هم گفت. پرسدم

کجل  دیمج:حرف ر ا عوض کند گفت نکهیا يمن بدش امده بود برا یاحوالپرس نیکه از ا نیبعد حس. لطف دارند

 نمایبه داخل س یو خانم محبوب نیحس میرا که پارك کرد نیماش. میرس یاالن م گهیامام د ابانیخ ينمایس- ؟يریم

 یکه او با خانم محبوب دمید یم نکهیاز ا.میدیخر یخوراک یو کل میرفت نمایکنار س يهم به مغازه  دیرفتند و من و مج

و کاوه کنار هم  میرم نمایباشم داخل س دیکردم دوروبر مج یم یو خودم هم سع شدمیم راحتکند نا یحلوت م

بود  گرمیطرف د دیطرفم باشد و مج کی نینشستم که حس يهم کنار هم و من طور یو خانم محبوب نینشستند حس

ماه من  کیتا  یندو یم- هیعصب- ه؟یعلتش چ- گرد  یسرم درد م- ؟يامدیچرا سر کالس ن:که شروع شد گفت لمیف

 نیا یکن بتیغ گریجلسه د کیبدون اگر سر کالس کن  نویپس ا-. خبر ندارم-  ام؟یاستاد شما سر کالس م يجا

 دیدرخش یم شیچشمها یگیبه او کردم در تار ینگاه ینکن بتیغ گهیگفتم که د نویا- دانم  یم-. یافت یدرس رو م

خودم افتاده بودم که  ادیکردم  یم هیو من مرتب گر زدیحرف م اوبا  یبود در تمام مدت خانم محبوب يدار هیگر لمیف

هم فخ فخ  ادیز ریلگ:در اورد و گفت بشیاز ج يداده بود که دستمال کاغذ رییرا تغ میبه من نارو زده بود و زندگ ریام

ابغوره  میوانستت یتا م میبود و من و مر یخوب لمیف.محلش نذاشتم.به همه کار داره نکهیمثل ا::نکن با خودم گفتم

دانم  ینم.هم سرشان به کار خودشان بود یو خانم محبوب نیحس.ذاشتند یو کاوه سر به سر ما م دیو مرتب مج میگرفت

کردم ان دختره ان قدر  یم يهم حسود دیخورد شا یداشت حالم بهم م گهید.نه ای دندیفهم يزیچ لمیف نیاصال از ا

 یم یچ:دیاز همه پرس نیو حس میبه رستوران رفت لمیبعد از ف. به ما نداشت يسر او را گرم کرده بود که اصال توجه ا

-نظر خودت رو بگو - . بخورند گرانید یهر چ- ؟يخور یم یتو چ:گفت. سفارش داد جز من ییغذا یک د؟هریخور

 دیبه مج زیگله ام یدادن سفارش رفت با حالت ياو برا یدانستم مثل خودم خوش خوراک یم دیبا- . جوجه کباب

 ینداره سربه سرت م یبیع- زنم  یحرف نم گهیاصال من د.بگه يزیچ کیتا  ادیب رونیمنتظره حرف از دهن ب:گفتم
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فقط خانم  میالبته خاله خرسه شام را در سکوت تمام خورد-که او چقدر دوست داره  یدات یم شتریاو از همه ب.ذاره

باغ بخرد  کیدارد  میگفتا تصم یم.کرد یم نجایا يباغها هاز او راجع ب ییو سوالها زدیحرف م دیبا مج یگاه یمحبوب

تشکر کردم و پشت سر  نیشام که تمام شد از حس. دیایب نجایهم که شده به ا حیتفر يامد ببرا رانیبه اکه هروقت 

که پرستو قول بده حتما  یبه شرط:گفت مینوبت منه مر گهید يدفعه \:گفت دیمج. کار را کردند نیا زین هیمن بق

از خودش  میمر نیا.میبابا جون تسل:گفت دیهست مج ییبال حتما خبرا يا:گفتم یبه شوخ ارهیرو هم با خودش ب هیمس

شام تو  يد ینم لییکه تو جون به عزرا ییدر ضمن از انجا.با من هیجان تو شام بده اوردن سم دیمج- ارهیحرف در م

خونه خراب  ستیه دختر عمو جان قرار ن:گفت دیمج. دمیمن از االنم سفارش دو پرس م.حتما خوشمزه تر خواهد بود

 يخانم ها تو ستینه ژاله جون قرار ن:دفعه هم مهمان من گفتم کی:گفت یخانم محبوب.خنده رید زوهمه زدن. میبش

 میبعد مر. دم مرتب شام بدم یم قول م دیشما همراه شو:گفت نیهم اقا کاوه حس گرید يدفعه .فتندیخرج ب

-خانمش  يگذاشته برا نکهیثل اکرده م میناقال اکثر انها را قا یاورده ول ییها یچه سوغات نیحس وپرست یراست:گفت

ها رو پس نده و از  یکه سوغات یبه شرط:گفت نیحس. میریگ یو ازش قرض م میش ینداره با خانمش دوست م یبیع

 نیبود که ا دهیو کفش را د راهنیحتما پ شدیداششت قبلم از جا کتده م. به من انداخت يدار ینگاه معن نکیپشت ع

نه -ما  يخانه  ییا یپرستو م:دیپر س دیدر راه برگشت مج میبلند شد یو همگ دماوریخودم ن يبه رو.متلک را گفت

که دانشگاه  نیفردا حس ایحاال امشب ب:غرغرکنان گفت میکار دارم مر یلیامشب خ.لطف کن مرا دم خوابگاه برسان

حاال  يزود نیا به ااخه چر-پرستو جان من هم چهارشنبه عازم تهرانم :گفت یخانم محبوب هتو رو با خودش مبر رهیم

 دییایمن ب یعروس يحتما برا:گفت میگردم کانادا مر یدو هفته هم انجا کار دارم و بعد بر م یکی-. دیداشت فیتششر

 مینه انجا خاله ها:گفت یمحبوب خانم. دیکه تنها نباش امیاگه الزم است من هم با شما م:گفت نیحس دمیحتما قول م-

از حرف او جا .میدیرس:گفت یبه خانه خودشان اورد وقت زیمرا ن دیکه مج دمیهمنف میهستند مشغول حرف زدن بود

-فردا رو نرو  کیخوب :گفت دیبرم مج يطور نیفردا ا اوردمیرا ن لمیکدام از وسا چیناجنس من ه:خوردم گفتم
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استاد :د گفتکه از حرف من جا خورده بو نیحس شهیم ضیکه در نبود من مر ياستاد اکنه مخصوص یم رونمیاستادم ب

دوباره بر  ارهیرو ب لشیدور بزن بره وسا دیمج- فردا ببرم  دیترجمه داده انجام بدم با يکسریزبان،-  ه؟یفرداتون ک

بود  داریب هیمن که مجبوربه قبول حرف او شدم فقط سکوت کردم به خوابگاه که رفتم هنوز سم. میگرد یم

کرد مخصوصا  یانجا زندگ شهینم گهید- يامد نحایبه ا يکرداز همون اول هم استباه -منزل خان عمو -کجا؟ :گفت

 یشده و دوروبر را نگاه م ادهیپ نیکه امدم حس رونیب.دمیرا جمع کردم و او را بوس میکتابها عیچند روزه بعد سر نیا

انجا از -د من ما البته با وجو يجز خانه -من همه جا امنه  يبرا-جات امنه  ننمیبنه امدم ب-  د؟یکار داشت یبا کس- کرد 

که  یشدم وقت نیو جلو جلو سوار ماش. ستمیسابق ن يان پرستو گهیچون من د.که متلک نباشه یهمه جا بهتره به شرط

امد  رونیعمو از اتاق ب قهیدقبعد از ده .میباز کرد و همه وارد خانه شد یخانم محبوب يشد در را برا ادهیپ میدیرس

دلم برات تنگ  ییعموکجا:و امد جلو سفت بغلم کرد گفت. نمتیبب ایو بابا بپرست.ادیدخترم م يصدا نکهیمثل ا:گفت

به - بابا خانم االن هم به زور امد :گفت دیمج یکن یمن ناز م يکه عموت به تو عادت کرده برا یدون یشده بود تو م

خانم .به خودته خونه متعلق نیا- درس دارم  یفقط کم.گردم یاگه بد باشه بر م دیمطمئن باش.خدا عمو جام خوبه

واهللا پرستو جون انقدر :گفت یخانم محبوب رهیگ یما م يخودش رو برا میدونه ما دوستش دار یدختر م نیا یمحبوب

ها  یبعض چارهیپس ب:هم گفت دیمج شهیدلم براش تنگ م دنشیهست که من هم بعد دو سه دفعه د یدوست داشتن

ناراحت شده  دیکه از حرف مج دمیفهم.رنگش سرخ شده بود نگاه کردم نیبه حس یوقت. و با خنده به اتاقش رفت

درس  یمن کم.جان مینه مر- میبخواب میبر ییا یپرستو نم:گفت میمر.دیگفت و رفت خواب ریشب بخ یخانم محبوب

بعد همه به  یقیدقا. خونم یتو بخواب من تو سالن درس م.یباش داریاز نور چراغ ب يتو هم مجبور امیانجا ب.دارم

 مین.امد ییاز پله ها به پا یبود که کس 2حدودا ساعت .زبانم کردم میرفتند و من شروع به ترجمه جزوه ها شانیاتاقها

تشکر  وپرستو بردار از ا:شربت کنارم نشست گفت وانیبه اشپزخانه رفت و بعد با دو ل.بود نیانداختم حس ینگاه

جزوات زبان را برداشت .ادهینه امشب کارم ز-  یخون یقدر درس م نیهر شب ا:گفت.از انها را برداشتم یکیو .کردم
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من درس خوندن - ؟يریکارها م نیبار ا ریز یچ يبرا- استاد زبانم -داده؟  یرا ک نهایا- . و شروع به مطالعه انها کرد

من  دیبخواب دیشما بر.ممنون-کنم  یاش رو من ترجمه م هیبق ببرو بخوا:رو دوست دارم شربت را که خوردم گفت

پور رو دوست  یتق يتو اقا-بله؟ -پرستو :بلند شو برو به زور او بلند شدم که برم گفت دمیمن تا اال خواب- . ارمعادت د

 میبعد از ن.داد یم مزده تکان یپور به او حرف یالبد تق نهیبه اتاق رفتم فکر ا نکهیخوب برو بعد از ا یلیخ-نه -  ؟يدار

صبحانه  زیاماده شدم و امدم سر م يشدم فور داریعمو از خواب ب زن يصبح با صدا. ساعت کلنجار رفتن خوابم برد

برداشتم و زن  ینیریش کی یشیحتما بخور گرسنه م-. خورم یپس صبحانه نم-منتظرته  نیپرستو حس:گفت دیمج

 رونیو از درب. امدم یخداحافظ يبرا دیشا- رهیم یخانم محبوب وذفردا صبح ز.نجایا ایشب ب:گفت دمیعمو را بوس

زدند  یکه جلو در کنار او نشسته بود کاردم م یخانم محبوب دنیبا د.بودند نیداخل ماش یو خانم محبوب نیحس.مامد

ها  مهپرستو ترج:دلخورم گفت يزیاز چ دیکه فهم نیحس. گفتم و سوار شدم یزبان ریز ریصبح بخ.امد یخونم در نم

حتما  یول.شده ممنون یعال یلیح:بعد گفتم. کردم انها يو شروع به مطالعه .رستش نه صبح خواب موندم-  ؟يدیرو د

انجام  عتریمن سر یول ستیتو هم کمتر از مال من ن يترجمه ها-روانه  یلیخ نهایچوون ا ستیکار من ن شهیمتوجه م

لطف :گفتم میدیدانشگاه که رس کینزد. زحمت دادم یلیخ مامن به ش یمرس-. انها تموم شد يساعته همه  کی.دادم

کوچه مانده به دانشگاه نگه داشت و من از هر  کیاو . نندیخوام بچه ها منو با شما بب ینم دیکن ادهیلوتر پمنو ج دیکن

باال را  ترم ياز دانشجوها یکیپدرام  يراه اقا انیم.راه را خودم به دانشگاه رفتم هیکردم و بق یانها خداحافظ يدو

دست تکان داد و به  میاز دور برا هینشگاه که داخل شدم سمو از در دا میو تا دانشگاه با هم صحبت کنان رفت دمید

- . انجام داد چارهیب نیاش را حس هیکردم بعد هم بق یترجمه زبان م 2نه تا ساعت - خوش گذشت؟ -. طرفم امد

که وارد  میدیرا د یو خانم محبوب نیحس میرفت یکه م کالسبه . شودیاالن کالس شروع م میبر ایخوش بحالت ب

لطفا  ییرضا:امد و گفت زمیسر م یفرجام ياقا يان روز سر کالس پاتولوژ.میسالم کرد و رد شد هیدند سمدانشگاه ش

با  ییرضا يچشم حواسم که جمع شد اقا دیاندازیب ادمیبعد از کالس -. دیچند روز جزواتتان را به من قرض بده کی
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تا کجا درس داده :من و گفت زیاو امد سر مچشم اقا همه نشستند و - دینیبش دیخواه یاقا شما نم:بد گفت ینگاه

 یکس صدا در نم چیهنگام صحبت کردن او از ه.دادم و او شروع به درس دادن کرد حیتوض شیشده؟ و من برا

برعکس ظاهرش - ترسند  یهمه از او م:گفت یواشکی هینبود سم يپور خبر یسر کالس تق يها یاز شوخ گهید.امد

خانم اگه حرف :بلند گفت يبا صدا کبارهی.میدیو هر دو خند. چقدر ساکتند طونهایپسر ش نیبب-. ستیاصال ترسناك ن

و دوباره . دیپس لطفا ساکت باش- . نه اقا:من که از حرف اوو جا خورده بودم گفتم میما هم بخند نیبگ هیخنده دار

 هیکرده سم طمیبچه ها خ يناراحت شده بودم حس کردم جلو یلیمن که از حرف او خ ردشروع به درس دادن ک

خانم :درامد گفت ییرضا ياقا يدوباره صدا زیچ چیه- چت شده؟ .پرستو صورتت مثل انار قرمز شده:گفت یواشکی

 هیکه تمام شد سم رسد نیساعت ا.امدمیبه کالس ن گهیرفتم و د رونیبلند شدم و از کالس ب میدفعه از جا نیا. ساکت

پسر  گهیتو کالس که د.نداره یبیع- . کردم مرا مسخره کرد حس- يچرا مثل بچه ها قهر کرد:امد و گفت رونیب

دختر عمو وشماها  نیمن ب يبچه ها بگه برا يجلو نکهیا ينه که او از عمد برا-که مالحظه ات رو بکنه  ستیعموت ن

پور  یتق يبه جا یگفتند کاشک یبچه ها م يقشنگ درس داد که همه  ردختر انقد-او مرا مسخره کرده .فرق نداره

و من  میدوباره ساعت بعد هم با او کالس داشت. قبول دارم شتریچرت و پرتهاش رو ب يپور با همه  یتق- ادیب نیود اخ

زد و دوباره  يلبخند دیمن نگاه کرد و چون مرا د يوارد کالس که شد اول به جا.مجبور بودم سر کالس حاضربشم

 یبعد ک يدفعه :کارش تمام شد گفت یوقت.بردند یم بچه ها از درس دادن او لذت يهمه .شروع به درس دادن کرد

خوب صحبت  ییکالس فقط خانم رضا نیتو ا- دییبفرما- . اقا من بگم:از پسرها بلند شد گفت یکیکنه؟  یکمک من م

کنم به شما  یفکر نم-اقا نکنه دختر عموتونه :گفت پسرهااز  گرید یکی. از شما نظر نخواست یبفرما کس-کنه  یم

گفتم  دیدیبچه ها د:همان جوان گفت دیکش یزحمت را م نیشما ا ییخانم رضا:بعد رو کرد به من و گفت مربوط باشه

 یراجع به چه موضوع:گفتم يخنده و با دلخور ریهمه زدند ز هیک ییدانستند خانم رضا یو گرنه از کجا م لندیفام

رفت همه بچه ها دورش را گرفتند  رونیاز کالس ب یوقت. کردم ادداشتیتخته نوشت و من  ياو موضوع را پا ت؟اس
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ان موقع -بره  شهیهم يپور برا یتق یکاشک.دهیخوب درس م یلیخ:گفت هیسم. میاز کنار انها رد شد هیمن و سم

از صبح :با خنده گفت دیبود تا ما را د ستادهیمنتظر ا یخانم محبوب میجلوتر که رفت. شهیدرس خوندن من سخت م

 امیب دیشا.نمیمطب بب کجایقراره مرا ببره - تمام شد  گهید- شما کجاست؟  ياقا نیسح يحوصله ام سر رفته پس ا

خانم :امد من اصال نگاهش نکردم گفت نیکه حس میگرم صحبت بود شهیم یعال یلیپس خ-. میبا هم کار کن نجایا

قراره  نکهیمثل ا:گفت هیمش.میاز انجا دور که شد میکرد یهم از انها خداحافظ هیمن و سم میبر:او هم با ناز گفت.میبر

به خوابگاه که .انها قرار نبود که با هم ازدواج کنند یول.بهتر- ؟يکرد يچرا اقندر با او بد رفتار.میبخور یعروس يپلو

نشان دادند که  يظاهر امر رو جور.هم نقشه بود لشنه بابا از همان او-  6و تا ساعت  ویبا اشتها ناهار خورد میدیرس

با اشتها  میدیبه خوابگاه که رس.میستین لیدانم انشاءاهللا خوشبخت بشند ما که بخ ینم-. ور نشوندعمو و زن عمو دلخ

-. کنند یپرستو از پشت بلندگو صدات م:کرد و گفت داریمرا ب هیسم.میدیبعدازظهر خواب 6و تا ساعت  میناهار خورد

خانم .خانه میامدم دنبالت بر-: بود گفت دیمج.رفتم نییدانم بلند شو زود بلند شدم و اماده شدم و پا ینم- ه؟یک

کنم تو رو  یم یاز او خداحافظ یجان من تلفن دیمج:گفتم. تو رو هم ببرم امیگفت که ب نیحس.صبح زود عازمه یمحبوب

به داداش .انجام بدهم دیکار گندخ گردنم انداخته با کیتازه داداش جونت هم .خدا مرا ببخش تا االن خواب بودم

ما بودند  يعمه و مهران هم خانه  روزید.خودت است لیباشه هر جور م-. دهیبه ما رس ادیلطف شما ز جونت هم بگو

بابا گفت پرستو هر جور خودش -گفت؟  یعمو چ-  گهیمهران د- ؟  یک يبرا- کرد  يعمه تو رو از پدر خواستگار

 ای ییا یحاال م- کنند  یهم ول نم نهایا-. باشند یراض دیتازه محمد و مادرش هم با.ستیدست من ن ارشیتبخواهد اخ

کردم و  یاز او خداحافظ. دهم یهمان موقع جوابش را م ندیا یبا خانواده اش م مینه فردا شب که نامزد مر-نه؟ 

 نکهیمثل ا-. کنند یپرستو صدات م:گفت وایکردم دوساعت گذشته بود که ش میبرگشتم باال شروع به خواندن درسها

اخه عمو جون به خدا -. میپرستو زود اماده شو بر:دفعه عمو دنبالم امده بود گفت نیرفتم ا نییپا يمن گرفته فور خی

اخه من که گفتم فردا شب خودم -. نگفتم يزیکنه که من به تو چ یبعد فکر م ندیا یم نهایعمه ات ا-. کار دارم



گیتا قنبر - کوچ پرستو  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥٩

 مهیقبول کردم زود برگشتم باال و به سبه احترام او . کنند یبعدا بچه ها کمکت م میبر ایحاال ب-. دهم یمجوابشان را 

برات چه  رمیبم يوا- يخواستگار ندیا یعمه و مهران امشب م- ده؟یچرا رنگ و روت پر-. امده دنبالم میعمو:گفتم

 دیعمو جان انها با:گفتم. شدم نیو سووار ماش نییپابرگشتم .کردم یزود اماده شدم و از انها خداحافظ يافتاد يریگ

عمو جون من قصد -. من با مادرت و محمد صحبت کردم انها هم انداختند گردن خودت-نوز عزادارم بدانند که من ه

گفت پرستو اگه  یم یچ نیحس یدون یم-اخه عمو جون -. بزنم یتونم حرف یمن نم یبگ دیخودت با-ازدواج ندارم 

 یول دمیحرف فهم نیور او را از امنظ مینگفتم و تا خانه ما ساکت بود يزیچ گهید. جواب رد بدهد بلدهبخواد خوب 

کردم که همه از  یحس م.انجا برقرار بود يدر فضا یخاص ینیسنگ میدیبه خانه که رس. نزنم یحرف گهیصالح دانستم د

پرستو چرا اسپرت :گفت میمر. نشسته بود لسمج يباال یکه با بلوز و دامن مشک یناراحتند جز خانم محبوب يزیچ

 یکیدر تار اطیح يگوشه  کیرفتم و  رونیو از اتاق ب.کنم که عروس باشم یفکر نم من یول-  یمثال عروس.يامد

 اریب یچ ایب گهیپرستو عمه و مهران امدند مامان م:امد گفت میساعت بعد مر میاز جو انجا ناراحت بودم ن.دیبغضم ترک

 یم یخدا چ نمیحاال ببر تا بب زمینه عز-. برم ینم ییمن چا:داخل ساختمان رفتم به زن عمو گفتم. مخوب امد یلیخ-

و دوباره اشک در  هیخوام شوهر کنم مگه زور ینه زن عمو من نم- يدیپوش یلباس متناسب م کی یخواهد کاشک

من  يپا يسالم کردم مهران جلو یبه همگ میرا به دستم داد و هر دو وارد اتاق شد يچا ینیچشمانم پر شد بعد س

که  يطور نیهم ؟ياوردیات رو در ن یچرا مشک.خودم شیپ ایعمه جون ب:ه گفتعم.دمیرفتم جلو همه را بوس ستادیا

در حال برگزار شدنه  هایقدم من خوبه عروس نکهیمثل ا:گفت یکنم هنوززوده خانم محبوب یفکر م:بو گفتم نییسرم پا

عرق شده و از سالن تمام صورتش پر از  نیمتوجه شدم که حس.نگاه کنم که لطفا ساکت شو وسرم را باال کردم که به ا

 یکس نگاه نم چیدوباره برگشت به ه یقیخورد خوشحال بودم بعد از دقا یاو حرص م نکهیفقط از ا.رفت رونیب

تعارف کن و من بدون اعتراص  وهیپرستو لطفا بلند شو م:بعد زن عمو گفت. همه مهر سکوت بر انها زده بودند.کرد

 وهیظرف م.دور سرم ولو شد میداگاه ضامن گل سرم باز شد و موهاناخو دمیکه رس نیگرفتم به حس وهیهمه م يجلو
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پشت  يطور نیا ستیموها ن نیا فیپرستو ح يوا:گفت یخانم محبوب. سرم را بستم يگذاشتم و دوباره موها نیرا زم

محاسن را  يما همه  يژاله خانم پرستو:عمه گفت. ام دهیند ییبایز نیبه ا ییمن هنوز مو یکن یسرت جمع م

. از اتاق خارج شد گریبار د يهم برا نیو حس دیعمه جون شما لطف دار- نره  بهیبه غر میدوست دار نیهم يبرا.ددار

من  نخوب دخترم مهرا-. بله مه جون گفتند- م؟یامده ا يچکار يپرستئو عمو جون گفتند که ما برا:بعد عمه گفت

 یرفت بهیکنه چون ازدواج اولت به غر یما قبول ممن هم گفتم پرستو حت.گفته اول پرستو یدوروبرشه ول ادیدختر ز

کالم  کیتوانستم  ینم یانقدر حالم خراب شده بود که حت. یکن یاشتباه رو نم نیا گهیدفعه د نیشد حاال ا يطور نیا

 رونیخواست همون ب یوارد اتاق شد دلم م گهیبار د يکه برا نیبودم مخصوصا حس دهیاز همه خجالت کش.حرف بزنم

اشتباه بود  هیعمه جون ازدواج اول من -خوب عمه جون حرفت را بزن :مکث دوباره عمه گفت یبعد از کم. ماند یم

 يمن منظور:عمه گفت. دم یم حیترج گرانیازدواج نکردن را به ترحم د یول.گردن من انداختند نه من گرانیکه د

و از .براش باشم یتونم همسرمناسب ینموقت  چیبرادر دوست دارم وه کینه عمه جون من مهران را مثل -. اشتمند

 یباران راه م ریز ابانهایخ يچند ساعت تو.رفتم رونیاز خانه ب یو بدون خداحافظ دمیرا پوش میمانتو.امدم رونیسالن ب

کس را  چیفقط ه یچیه-چت شده؟ .يشد سیقندر خ اچر يدختر تو کجا:گفت هیسم دمیبه خوابگاه رس یوقت.رفتم

چقدر تب :و دوباره برگشت امد باال سرم گفت رونیرفت ب هیسم. دمیبه رختخواب رفتم و خوابزود .نمیخوام بب ینم

و  نیحس چارهیب-. را خورد کردند تمیانها شخص-شده؟  یاخه چ-. ستین میزیچ هینه سم- ؟يداره،دختر سرما خورد

بعد دوباره . هنوز به خانه برنگشته انداالن رفتم زنگ زدم انها .دلواپس تو بودند.باران بودند ریز رونیب اعتهیدو  دیمج

گفتم  نهییتا رو ب رونیب ياصرار داشت بر یلیخ دیمج:ساعت که برگشت فت میبعد از ن.را خواستند هیسم بلندگویاز 

اماده شدم و . باال میایاگه نبامد خودمون م مشیببر نما با خودما دیاماده اش کن:گفت نیو حس دهیحال نداره خواب

فقط از هر .نکردم ینگاه یکدامشان حت چیبه ه. جوابش را ندادم . یدختر تو که ما رو کشت:گفت دیجم.نییرفتم پا

مثل  دیگذار یدنبالم؟چرانم دیچرا امد-: گفتم.دمید یو خودم را در مقابل انها بازنده م دمیکش یانها خجالت م يرو
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وگرنه تا  نیزد وباش برو داخل ماش.میور ینم ییایتا ن:گفت نیحس. دیکنم برو یدرس بخونم خواهش م بهیغر کی

هم  نیحس. کنم یرا روشن م ياالن بخار نیبرو بش:را باز کرد و گفت نیدر ماش دیمج. نمیشین یجا م نیصبح هم

بعد به خانه  میریمقدار دارو بگ کیدار  گهن ایتب دار ب دیمج-: سرم گداشت و گفت يکنارم نشست و دستش را رو

من باعث زحمت -. نیزم يرفته بود ياب شده بود نکهیامدم دنبالت مثل ا یرفت نکهید از ادختر بع:گفت دیمج. میبر

است به  فهیکنم وط يدوست دارم پس هر کار میمر يکه من تو رو اندازه  یدان یتو م:گفت دیمج دیشدم مرا ببخش

 شتیسالن خودم پ يتو جا نیبخواب هم:را انداخت و گفت میدورم را گرفتند و زن عمو جا همه میدیخانه که رس

با چند تا لحاف هم گرن نشدم و زن  یتا صبح لرز داشتم و حت. من خودم هستم دینه مادر شما بخواب:گفت نیباشم حس

شدم طهر  داریاز خواب که ب.دمیصبح بود که حالم بهتر شد و خواب کینزد.کردند یم ياز من پرستار نیحس. عمو 

به شما زجمت  یلیمن خ شبید:از او تشکز کردم و گفتم. یشیور خوب مبخ:سوپ اورد و گفت میزن عمو برا.بود

اره صبح زود -رفت؟  یخانم محبوب- . یگفت یم انیگفت تا صبح هذ یم نیحس دمینه پرستو جون من هم خواب-دادم 

بح حمام کن تا ص کیبلند شو حاال .شههیم داشیپ گهیدانشگاه االن د رفتهم  نیبچه ها بردنش فردوگاه و خود حس

کردند  یرا جابجا م يامد که بار یم نیو حس دیمج ياز حمام که برگشتم صدا. یشیکم هم سبک م کی يعرق کرد

اثاث :رفتم گفتم اطیبه ح سیخ يبا همان سر و کله  يفور. ات دوباره برگشت برگشت خورد هیپرستو اثاث:گفت میمر

به اتاق برگشتم  يخور یو موهات رو جمع کن سرما مبر ایاوال سالم ثان:گفت نیمن که خوب شدم حس دیمنو چرا اورد

. دکتر دستور دادند ياقا- ؟يرو کرد نکاریچرا ا دیمج:رفتم گفتم اطیاعتراض دوباره به ح يرا بستم و برا میموها

من  یول!ه بخدا-گذره  یما به تو بد م شیمگه پ رینگ ختپرستو جون س:عمو گفت.کردم نیپر غضب به حس ینگاه

 چیدانم چرا بدون ه ینم یشیم ضیبرو تو،مر دگهیحاال  یستیمزاحم ن:گفت نیحس. احم شما بشمخوام مز ینم

 يرا برا میکه حالم بهتر شد مر يجابجا شد و عصر میدر اتاق مر...لیوسا يحرفش را قبول کردم به زود یاعتراض

واهللا -. دیاریب دیبخر ینیریش کی ابانیبروو تا سر خ نیزحمت با حس یپرستو ب:زن عمو گفت.کردم مادهشب ا یمهمان
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انجام  يبه اجباز برا نیهم خوبه و من و حس یلینه خ-خوب باشه  ادیز ینیریش يام برا قهیکنم سل یز عمو فکر نم

 يازدواج کنند با او راحت تر شده بودم،از قناد همکردم که او و ژاله قراره با  یچون فکر م میرفت يدستور او به قناد

حس  نکهیا يبرا- ؟ياز حرف عمه ناراحت شد شبیچرا د- . شبید یارام حرف را کشاند به مهمان ارام میکه برگشت

مهران اگه تو رو دوست نداشته  يفکر را کرد يچرا ا-. خواهند مراعروس خودشان کنند یکردم به خاطر ترحم م

ازدواج با  يها ارزو یلیبگم خ دیباتازه  يندار یفرق گهید يبا تو ازدواج کنه در ضمن تو با دختر ها ستیمجبور ن.باشه

او به شما  دیسوال کرد کیپور هم از من  یراجع به تق شیکنم شما چند شب پ یفکر رو نم نیمن ا یول-. تو را دارند

داشته باشه  تیتو چقدر اهم يموضوع برا نیا نکهیداره به ا یبستگ- د؟یسوال رو کرد نیپس چرا ا-نه -زده؟  یحرف

من  يشما پسر عمو دهیاز من خواستگار کرده فکر کردم حاال که فهم دهیرس یاو به هر کس یول ستیاصال مهم ن-

من  نکهیا يبرا- چرا؟ -  یطبق معمول منف-بوده؟  یخواب تو چ:حرفم گفت يتو دیپر... حتما از شما هم دیهست

کنه و  یم ینیشتم حتما عقب نشازدواج نا موفق دا کیکنم اگه او بفهمه من  یچون فکر م.را ندارم وازدواج با ا طیشرا

من نه به  یول-بهتر از اوست  یلیبگم که مهران خ دیبا یاگه هست.يمگه تو به او عالقمند- هیشیخورد م تمیمن شخص

 يو هر مرد يدار ایمزا یدختر معمول کیاز  شتریب یلیبگم تو خ دیبا-ندارم  يپور اصال عالقه ا یمهران و نه به تق

از من  میفقط گفتم مگه پسر عمو.نگاهش کردم رنگ صورتش سرخ سرخ بود یو داره وقتازدواج با تو ر يارزو

چرا  یدان یم.خواست بهت بده نگذاشتم یسوغات اوردم مادرم م تیپرستو برا:گفت یطوالن یکنه بعد از مکث فیتعر

 چیمن ه یول-  يادفرست میقبل رو فکر کردم به اجبار برا يسوغات دفعه -  یده یپس م دمکر یفکر م نکهیا يبرا

قرمز  ستیمن هنوز عزادارم درست ن یول-. خانه بردار بپوش میدم پس رفت یرو به زور انجام نم يکار چیوقت ه

 نیکنه و ا یارام م اکنم دست کم خودم ر یفکر م ینه ول-کنه  یرو عوض م يزیچ اهیلباس س یکن یفکر م-. بپوشم

 اریات را درب یزود برو لباس مشک:زن عمو گفت میدیه خانه که رسب. ما رد و بدل شد نیبود که ب يجمله ا نیاخر

 دیکه ع یکت و دامن-  ؟یپوش یم یپرستو چ:اماده شده بود گفت بایتقر گهیرفتم او د میشگون نداره به اتاق مر
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 عمو.امدم رونیکردم وب شیهم ارا یساده جمع کردم و کم یلیسرم خ پشترا  میمواه.و از تو کمد دراوردم دمیخر

 يبوسه  کیو  يشد یخواستن یلیرستو خ:زن عمو گفت دیعمو جون باز شروع کرد-عروس خوشگلم !به به :گفت

کنم سر به  یخواهش م:گفتم دمیخجالت کش یبیبه طرز عج دمیرا پشت سر او د دیو مج نیتا حس. زد میسفت به لپها

و دوباره  ارمیدر م رمیم یحرف بزن يدایز-. دارم یپیخوش ت يکه جع دختر عمو  يوا:گفت دیمج دیمن نگذار رس

 ینیریچشم جناب دکتر مهمانها با گل و ش:گفت دیسر به سرش نگذار مج:گفت یبا ناراحت نیحس. پوشم یم یمشک

 یسوال و جواب م نیکاوه هم از حس ادرکنم م یم ییرایمهمانها باش من خودم پذ شیپ:گفتم میبه مر.وارد شدند

ما هم  ادیب رتونیعروس خوب هم گ کیانشاءاهللا  دیدار یاشاءاهللا چه اقا پسر خوبم ییخانم رضا:اخر هم گفت.کرد

نامزد کنه  میگ یما م:زن عمو گفت. برگردم دیکار دارم با گهید کسالیخانم من هنوز :گفت نیحس. میبخور ینیریش

 خودیب:باشم گفتعروس برات گرفته  کیهم تا حاال  دیشا:به من کرد و گفت ینگاه نیحسکه برگرده بعدا بعد 

 میحاال بر:ها پدر داماد گفت یخنده بعد از شوخ ریهمه از لحن او زدند ز.خوره یبه درد خودت م یعروس خارجک

 نیباشه که در ا یعقد کنان و عروس ندهیا يهفته  يقرار شد شب جمعه . شروع به صحبت کردند. سر اصل مطلب 

شروع به  میمهمانها رفتند م و مر نکهیبعد از ا.را انجام بدهند مربوط به ان شب يو کارها دیعروس و داماد خر نیب

 یکه تو ک نهینه منظورم ا-  یهر موقع که دوست داشت- د؟یخر میبر یپرستو ک:گفت میمر. میجمع و جور کردن کرد

نه - بهتره  دیبر ییشما دوتا امیدانم که ب یالزم نم ادیهر چند که ز.کارمیب ندهیا يهفته  کشبنهیواهللا من - ؟يوقت دار

من  نکهیمثل ا:گفتم میشام خورد نکهیبعد از ا. ارمیکنم م یندارم هر چه بنجل بازار رو هم جمع م قهیپرستو من سل

امکان نداره بچه ها  اصال- . دم یبرو بخواب خودم فردا درس م:گفت نیحس. بمانم داریب دیامشب هم تا صبح با

پس برو اتاق من کتاب - . کنم یخواهش م- بچه ها باشه با من جواب -. کردم یتنبل ندیگو یکنند م یمسخره م

اولش رو  يکردم نا خوداگاه صفحه  دایرفتم باال و کتاب رو پ.باشه- بدم  حیتا خودم برات توض اریرو بردار ب» ر.م«دکتر

که امدم  نییپا او هم اره یعنی.تونه باشه یم یکpنیبا خودم گفتم اHpعشق به با میان نوشته بود تقد يورق زدم رو
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 نیقبال هم ا-رفت  جیسرم گ کبارهی.یچ چیه-  ده؟یچت شده چرا رنگ و روت پر:گفت.اوردمیخودم ن ياصال به رو

قند درست  بتزفت اشپزخانه و شر.يپس چرا تپش قلب دار- رهیدستم را گرفت تا نبضم را بگ.نه- ؟يشد يطور

 یشب گرم يها مهین بدون چون و چرا اطاعت کردم نو م يدیهم نخواب شبیبرو دراز بکش د:کرد و اورد و گفت

امده  نیحس-خوبم  یمرس- ؟يبهتر شد- : را باز کردم زن عمو بود گفت میسرم احساس کردم چشمها يرا رو یدست

 یپرستو م:در را باز کرد و گفت دیمرا که نش يصدا.خوبم نیبگ دیازش تشکر کن-. کرده تا حالت رو بپرسم داریمرا ب

دستم .يقشنگتر یلیخ يطور نیا:ارام گفت یبا نگاه. سرم را ببندم دیفقط اجازه بد دییبفرما- . رمیرو بگخوام فشارت 

از ان موقع داره  نیپرستو حس:امد و گفت میبعد از رفتن انها مر.یمرس-خوبه :و فشارم را گرفت و گفت دیرا کش

 رمیمن ناهار م:صبح به زن عمو گفتم. میدیگفتم و خواب ریبه او شب بخ.ستین میزیچرا من که چ- شهیم وانهید

راستش -  هیعال- ه؟یچه جور دختر هیدوستت سم نیخوام ازت بپرسم ا یم يزیچ کیپرستو -بچه ها  شیخوابگاه پ

من به اونم  دیخوب اگه بخوا یلیخ-. گم یگفتم من به پرستو م.به تو بگه شهیخودش روش م.کرده ریگلوش گ دیمج

بعد . ارمیشما م يخوابگاه بعد خبرش رو برا رمیچشم من ظهر ناهار م- هینظرش چ نیبب حاال تو بگو- . کنم یصحبت م

 یپرستو راست:گفت نینازن. دانشگاه که رفتم بچه ها هم دور هم جمع بودند و راجع به استادها صفحه گذاشته بودند

 نهایاخموست ا شهیهم نیم اگ یمن م یهر چ:گفت هیانقدر بد اخالقه؟ سم شهیسر عمو هم نیا نمیبب يخوب شده امد

 ییایپرستو اگه عروس خواستند م:هم خوش اخالقه زهرا گفت یلیتو خانه خ.ستین نطوریا چمینه ه-کننئ  یباور نم

. یکه خودت زنش نش یبه شرط:فتگ هیسم. رمیگ یهمه شماها رو م:گفتم ددیمن و از حرف او همه خند يخواستگار

زهرا .میدیو دوباره خند. رندیمن تو رو بگ ندیا یدارند م یخوشگل نیختر به اخودشا د یگه وقت یراست م:گفت نینازن

 ییرضا يبودم نتونستم بخونم اقا ضیمر- ؟يکفرانست رو چه کرد:گفت هیمعرفت مگه من زشتم سم یچه ب:گفت

وس که ل يپر بود از حرفها اهیکه امد تخته س ییرضا يات کلفته اقا یخوش بحالت پارت-. دم یگفت خودم درس م

پاك کنه و گرنه من درس رو  ادینوشته خودش ب یهر ک:به تخته مرد و گفت ینگاه.مزه نوشته بودند یب يپسرها
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هم  بابودند که  دهیتخته عکس دخترها رو کش يکردند پا یهمه با هم پچ پچ م.شست شیو سر جا. کنم یشروع نم

من قشنگ  ي افهیق انیم نیو در ا دندیهارو کشدند و من تازه متوجه شدم که عمس ما یراجع به استادها حرف م

 یمن پاك م:شدم بلند شدم گفتم یعصبان یلیلبم متوجه شده بودم از کار انها خ يمشخص بود خودم از خال گوشه 

عکس  یپزشک يدانشجو کیکه  هیادب ین کمال بیآ:استاد گفت.کنم بعد که تخته رو پاك کردم سر جام نشستم

بودند برعکس  دهیخوش بحالت عکس تو رو چه خوشگل کش:گفت هیامد سم یدر نم یکس دوستانش رو بکشه صدا از

اقا قرار بود که خانم :از پسرها گفت یکیخوشگل استاد که شرو به درس دادن رکد  اهیعوضش س-. دندیکش اهیمنو س

 هیسم گهید ي دفعه انشاءاهللا.ما رو ببخشند دیدفعه با نیا ییبا عرض معذرت از خانم رضا- . کنفرانس بدهند ییرضا

اش گل  یپز حزف هیطبق معمول سم.کردم فیبود ک دهیمرا خر يابرو نکهیچه عجب با ادب شد از ا:گفت یواشکی

موقه درس دادن .دادمو حواسم را به درس  گهیم يزیچ کیحرف نزن االن  گهید.اره-. رفت یخانم محبوب:کزد گفت

بعد از .من عادت داشتم به استادها نگاه کنم تا درس را بفهمم یا ولدانم چر ینم.کرد جز من یکالس را نگاه م يهمه 

و  دیکش نییجلو را پا شهییش.که امدم جلوتر از دانشگاه منتظر من بود رونیب میکرد یکالس از بچه ها خداحافظ

سوار  هیبا مس ییدوتا-. باال ایبرمت ب یم يبر يبخوا ییهر جا-. امیدارم خودم م رکا يجا هیمن با سم-باال  ایب:گفت

-. لباس بدم بدوزند میمر یعروس يتا برا یاطیخ میبر میخوا یراستش م- رند؟یحاال خانم ها کجا م:مگفتیشد

شما :اده شدن گفتمیموقع پ.میدیما به مقصد رس یادرس ا به دست او داد و بعد از زمان کوتاه هیسم.ببرمت تیکجا

وقته که  لیخ يتو خودت خبر ندار- . خوام مزاحم شما بشم یاخه نم-. ستمیا ینه م-. میگرد یبرو خودمان برم

به طرف . را برگرداند شیاو رو یبه او کردم زبانم بند امده بود ول ینگاه دیحاال برو نگاهش را از من دزد یمزاحم مت

پشت . میامد رونیتا مدل مورد نظر ر انتخاب کردم و ب دیساعت طول کش مین دبود حدو ستادهیرفتم که جلوتر ا هیسم

من خودم بعدا بر .دیکن ادهیشما سر راه ما را پ.خوابگاه میبر میخوا یگفتم حاال ما م میسوار شد.کرد یفرمان مطالعه م

به .باشه و او رفت- بالتدن امیپس م-بعدازظهر - يگرد یبر م یک:گفت میدیبه خوابگاه که رس-باشه :گفت.گردم یم
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خدا شانس بده تا بعدازظهر با بچه ها جزوه نوشتم کارمان که تمام -ه دونم چطور انقدر مهربون شد ینم:گفتم هیسم

خوام  یم يزیچ کی هیسم- رونیاز بچه ها کار داشت رفت ب یکیبا  وایش.میو مشغول خوردن شد میشست وهیشد م

گه م- . گم یرا م هیشبه برادر،سم کی-  ؟يهم دار يا گهیمگه برادر د- ؟یشیعروس ما م هیسم-خب بگو - . بهت بگم

کنم  تیبا دو سه دفعه صح دیواهللا من با- . به من که نه،به زن عمو گفته من هم گفتم از تو بپرسم- زده  یاون حرف

 دیبا.کنهیبا هم فرق م نو سنتهامو دیعقا.میما از دو شهر متفاوت یدونیچون تو م میایبا هم کنار ب میتون یاصال م نمیبب

بعد  دیهم داره حاال شما حرفهاتون رو بزن یخوب يخانواده  هیخوب یلیخپسر  دیمج-خوره  یبهم م مانیاخالقها میبب

 يدیبال تو خوب همه رو شوهر م يا-. تا دو خانواده با هم اشنا بشند ندیایبگو پدر و مادرت هم ب میمر یعروس يبرا

 یان دو خداحافظاز . پرستو دم در کارت دارند:امد و گفت وایش. نکردم دایام رو پ ییایهنوز مرد رو-پس خودت؟ 

بدجنس باشه از  يپرستو- . دم دانشگاه دنبالت ادیب دیگدارم فردامج یمن قرا م هیسم.امداه نیحتما حس:کردم و گفتم

حرف زدم  هیباسم-  ؟یسرحالچه خبر :شدم گفت یسوار ماش یدو در بود وقت یحس نیماش.را نگاه کردم رونیپنجره ب

 ندیایب میخانواده اش رو دعوت کن میمر یعروس يبرا دندیاگه به توافق رسبرند  رونیب دیقرار شد دو سه دفعه با مج

شما خودت دختر مورد عالقه - که دخترر عموش انقدر به فکرشه  دیخوش بحال مج-. تا دو خانواده با هم اشنا بشوند

 یکه خانم محبوب ییاز انجا- من انتخابم را کردم  یدان یاز کجا م- دست تنهاست  چارهیب دیمج یول يکرد دایات را پ

تا  گهید. دنبال جا دیدانشگاه گفت قراره بر ياون رو تو-حرف رو زد؟  نیاو به تو ا- دیریگفت قراره با هم مطب بگ

 دیمج. دست و بال تو رو هم بند کرد زمانیعز يخب دختر عمو- : گفت دیبه مج میدیبه خانه که رس.نزد یخانه حرف

من از االن  یول- . دیصبحت کن رونیب دیدم دانشگاه دنبالش تا با هم بر ییایب اره قراره فردا:گفتم ؟یگیراست م:گفت

رو  گهیاسم طرف د یول.نمیرا بب...تو و یعروس شهیم یپرستو جون ک:خنده زن مو گفت ریهمه زدند ز.لرزم یدارم م

 میمر یز به عروسرو کی. لباس باال رفتم ضیتعو يزود برا یوقت کل ن:او زدم و گفتم یشانیبه پ ينگفت بوسه ا

بود بال و پر  کینزد یاز خوشحال دمیمحمد را د یدم خوابگاه دنبالم امدند وقت نیمانده بود که محمد و حس
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عمو  يخانه  میکن بر عرو جم لتیبرو وسا:گفتم. که چقدر دلم براب شماها تنگ شده بود دیدان ینم:گفتم.اورمیدرب

فردا :گفتم.کردم یخداحافظ وایو ش هیرو جمع کردم و از سم لمیال وسازود رفتم با. دیلحظه صبر کن کیباشه -  نهایا

اون با من او را  ارشونیتو ب-بگم؟  یبه مامان و بابام چ:گفت هیحتما سم:انها گفتند ينره و هر دو ادتونی یعروس

شوهر و بچه زود باش تو راه مرتب از حال خواهرها و :ن امد ساکم را گرفت و گفتیحس.رفتم نییو زود پا دمیبوس

 یمادرم را بغل کردم و تا م میدیخانه که رس.کرد فیهمه رو با اب و تاب تعر یکی یکیاو هم .ددمیپرس شانیها

تنگ شده بود  تچقدر ددلم برا یدون ینم-  ؟يدختر چت شده چرا انقدر لوس شد:مامان گففت. کردم هیتوانستم گر

 کی:من جابجا بشه حاال قول اخر ماه را داده اند محمد گفقت با ستین یاصال که کس- دیات به کجا رس یکار انتقال-

قبول  دیبا نجایگفتند ا یکارها را انجام دادم ول يکسریمن از تهران  ادیتو ب يشده که قبول کرده به جا دایدانشجو پ

 يزیچ:دیمادر از زن عمو پرس.رفت رونیبلند شد و ب شیاز جا نیبکنه حس يکاربتونه  نیحس دیحاال گفتم شا.کنه

چکار کرده  نمیکنم تا بب دایرا پ میبعد بلند شدم تا مر. رفت رونیدانم واو هم ب ینم:و گفت دیشده؟ زن عمو خند

زن عمو  ستادمیناخوداگاه پشت در گگوش ا.کردند یاشپزخانه صحبت م يکه تو دمیرا شن نیزن عمو و حس يصدا

. گردم یحواب رد بده بر نم گهیدفعه د نیا.رد بشوم ترسم باز هم جواب یم-  یکن یرا نم شنهادتیچرا پ:گفت یم

 نجایا-  يومدین روزیتو که دو یمرس- يخوشگل شد یلیخ يچه کار کرد:را زد و وارد شدم گفتم میدر اتاق مر يفور

بعد .مانم خانه کمک کنم یمن م میمر یول- میبا تو و زهرا بر ارهدنبالتون قر ادیفردا کاوه م- خانم هاست  يجا گهید

و  دیصورتم را بوس. ستمینه مگه من خواهر تو ن-  شهیزحمتت م یول- . امیها م چهیاز  یکارم تموم شد با بک که

 شگاهیمانم بعدا ارا یمن م گهیمامان پرستو م:گفت میمر میکه رفت نییپرستو من رو قد خواهر دوست دارم پا:گفت

اقا  دیببخش:گفتم. برمن یمن خودم م میم درست کنو سفره عقد رو با ه نیاره چه بهر تو بمون ماش:گفت دیمج. امیم

 میصبح زود منو بره گل بخر یکیکه  یپس به شرط-. خودم بشورم دمیقول م-رو هم بشورم  نیماش دیخوا ینم دیمج

اقا بزرگنره  نیاتاق حس یول-اتاق خودم :گفت میمر د؟یدازن یحاال کدام اتاق سفره م-اون با من :گفت نیحس میایب
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خودم :جمع کنم گفتم دیو دفتر با يمن چقدر کتا یدون یتو م.پرستو با من لجه نیا نکهیاصال مثل ا:گفت نیحس

و خودم هم از  دیبلند باال نوشتم دادم دست محمد و مج ستیل کیبعد . خب مجبورم قبول کنم-. کنم یکمکتان م

بدجنس،از :گفت میمر. میافتاد ریگ کهنیامروز مل ا- . گرفتم و رفتم باال و او هم پشت سر من وارد شو ازهاج نیحس

لجبازم قهر کنه  يدخترعمو دمیاخه ترس- ؟يچطور به حرف پرستو گوش کرد.يمن گفتم قبول نکرد یهر چ شبید

حاال خوبه من استادم و تو -. امیتا من ب نشما جارو ک:را دستش دادم و گفتم یجاروبرق میرا که جمع کرد لیتمام وسا

 گهیپرستو م یهر ج:زن عمو گفت. مادر به دادمبرس:کرد و گفت يخنده ا. و و شما شاگرد من استادم نجایا-شاگرد 

 زیتم میاتاق را با مر. دم یام گرفت خودم انجام م هیگر دیلطفا بد:کرد گفتم یارم جارو مم یلیخ. گوش کن

ساخت :گفت دیمج. میبزن دیو قرار شد گل ها را صبح بعد از خر میزد واریبود به د دهیخر دیجکه م ییتورها.میکرد

 گهیدست شما درد نکنه حاال د:گفت نیحس. شد کیش یلیاقا خ نیحس يپرستو خانم و کارگر یاتاق به مهندس نیا

از حرف او . شوند یم شانیهاکارگر خانم ونیبله معموال اقا:گفت دیمج. میهمه زحمت کارگر پرستو شد نیبعد از ا

خودم  يکردم به رو یرفتم و سع رونیاز اتاق ب ينکرد من هم فور سرش را باال گهید.هم جا خورد نیخود حس

ها  چارهیب:گفت میمر. رسند یهم امشب م هیعمو مادر و پدر سم یراست:گفتم. همه دوز هم جمع بودند اطیتو ح.اورمین

اره پرستو د:رن عمو گفت.خنده ریهمه زدند ز دهینقشه کش شانیداندد برا یپرستو است نم یکنند عروس یفکر م

تو کالستون -دو تا در نظر دارم  یکیشما هم  يبرا-  شهیم یپرستو پس نوبت من ک:گفت نیحس دهیرو هم زن م دیمج

دانه  کیالبد ان .میما زشت يهمه  گهیحاال د.دست شما درد نکنه-خوشگل است  کیفقط .ستیکه اصال دختر قشنگ ن

 یواشکیزهرا .خنده ریهمه زدند ز ين تو خماربمون- ه؟یپس ک:با تعجب گفتم. ستینه اون ن-. است هیهم سم

بدجنسه یلیاون خ- گهیحتما خودت رو م:گفت

دوازدهم فصل
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مرتب از انجا  نیبودند و حس دهیرو د گهیبعد از چند وفت همد نیمجمد و حس.میبود داریشب همه ب يها مهین تا

 یخوب م:محمد گفت. ار دارمانجا ک گهید کسالیفوق تخصص  يبرا:گفت یم شیکرد و تو حرفها یصحبت م

از حرف او . برگردم یبعد از عروس شابدکنم  یرا م میاره دارم کارها-. مطب بزن ایبرو کارت رو تمام کن بعد ب.یکن

 یبه او عالقه داشتم و با خودم لج م یراست یراست دیدانم چرا شا یخواست برگرده،نم یاو م یدلم گرفت راست یلیخ

بودند  دهیاز خواب که بلند شدم گلها را خر. دمیگفتم و خواب ریاو به همه شب بخ يحرفها دنیبعد از نش.کردم

 نیحس دهیخواب رید شبید شهیم ضیگذاشت گفت پرستو مر نیحس:گفت دینکردبد؟ مج داریچرا منو ب:گفتم

 یع بخوابکن سر موق یچند روز سع نیا- دیدارنکردیمنو ب دیفقط بد کرد هیعال یلیخ- حال خانم مهندس خوبه :گفت

با بچه .را برد زهراو  میبعد کاوه مر یمرس- . نمیمن دوست ندارم تو رو کسل بب-. من عادت دارم یول- ادهیزحمتت ز

. کردند فیتعر یلیعقد خ يو سفره  نیماش نییهمه از تز میکرد نییرا تز نیو بعد ماش میزد واریها گل ها را به د

مال منو :با خنده گفتم ادهیتو بله رو بگو شوهر ز-موجون کو شوهر؟ ع-خودتون  یانشاءاهللا عروس:اخر سر عمو گفت

 ایحرف نزن ب ادیز:گفت نیبار دوم طاقت مات شدن ندارم حس يبرا گهید ممات شد کباریچون  دیکن نیگلچ دیبا

کارمان تا  شگاهیتو ارا.میبه راه افتاد.نشان نداده بودم یهنوز به کس یلباسم را برداشتم ول شهیم ریبرسانمت د میبر

را که  لباسم. پرستو امدند زود باش:گفت میمر.ها درامد نیبوق بوق ماش يصدا 4ساعت  دیبعدازظهر طول کش

بعد از عکس و . کنه یم فیک نیقشنگ شده االن حس یلیخ:گفت میمر.کردند فیهمه از مدل دوختش تعر دمیپوش

ممنون - خوبه  یلیخ:بخش زد و گفت تیرضا يندلبخ دیتا مرا د نیحس میرفت رونیمن و زهرا هم ب يبردار لمیف

 یلیخ:گفتم.امده بودند با انها حال و احوال کردم همو خانواده اش  هیسم میدیانجا که رس.میشد نیسوار ماش یهمگ

خواندند به اتاق  یخطبه را م یکنه وقت یم فیحق دارخ انقدر از شما تعر هیپس سم:ماردش گفت دیخوش امد

 هیاتاق عقد مادر سم ایپرستو با خانم ها ب:امد و گفت دیمج. اوردمیخودم ن ينشستم و به رو هیم شیپ يگوشه ا.نرفتم

ااز دور اشاره کرد و  نیبعد حس. راحتترم نجایا-  ؟یچرا نرفت:گفت هیسم. من هم نرفتم.خوبه نجایهم یمرس:گفت
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حرف -. امیبعد از خطبه م- ؟ییا یپس چرا نم-جا  نیهم- ؟ییپس کجا:جلو رفتم گفت یوقت ؟ییا یچرا نم:گفت

نه کجا :زن عمو گفت دیببر رومامان پرستو :دستم را گرفت داد دست زن عمو و گفت.شمینزن ناراحت م يخودیب

عروس  ییخودم افتادم که با چه ارزو ادیام گرفت ب هیبار سوم که خطبه را خواندند ناخوداگاه گر يبرا. برو تو يبود

 نیحس.کنند یگه اروم باش همه نگاهت م یکنارم م یکه کس دمیرا باال اوردم شن سرم یوقت.شدم و همه بر باد رفت

لباس با زهرا  ضیتععو يمن هم برا.باغ اماده شوند يامدند که برا رونیاز عقد همه از اتاق ب بعد. فتم رونریبود از در ب

دوختن  يداد یپرستو چه خوب شده ک:فتگ دیمادر تا مرا د. میامد نییهمه رفتند پا یوقت بایو تقر میرفت میبه اتاق مر

. يد یجواب رد م يخواستگار ندیا یم یوقت یکن یم يدختر دلبر.اریزنند برو در ب یدختر چشمت م-  شیپ يهفته -

که رفتم محمد و زهرا  نییمحمد منتظرته پا نییبرو پا- . کرد يدلبر شهیمگه م راهنیپ کیحاال مگه تحفه است با -

بودند چو  ستادهیپور کنار هم ا یو تق نیان طرفتر حس یکم. من کرد بودم- يکرد شد یحساب گهیخانم د:گفتند

نگاه  نیبعد به حس.ممنون-. تنگ شده بود تیخانم دلمان برا:جلو برم و سالم کنم گفت شدممتوجه من شد مجبور 

غ جوانها مرتب مشغول رقص شما تو با يبا اجازه :برو من هم زود گفتم:کردم تا بنا گوش قرمز شده بود با اشاره گفت

عمه :گفت.و عرض ادب کردم دمیگوشه نشسته بودند رفتم جلو عمه را بوس کیعمه و مهران هم .بودند یکوبیو پا

کردم و با  دایدختر خوب پ کیمهران هم  يعمه برا:گفتم یواشکیبعد  یمرس- يتواز همه عروس تر يجون چطور

به زور . مهران رو ببر با او اشنا کن:است گفت یخوب یلیاست دختر خ یتهران:بعد گفتم. را نشان دادم وایاشاره ش

 یبردم و او با مقدمه چسن هیمادر و پدر سم زیبعد زن عمو را هم سر م..کردم یرفمهران را جلو بردم و ان دو را مع

و مشغول  مینشست يزیدور م ییامدند وسه تا وایو ش هیبعد سم. و قرار شد انها خبر بدهند کردیرا هم خواستگار هیسم

جلو امدند از جمع انها  ستبه د یو مهان هم صندل دیمج واشی واشی.دندیکه زهرا و محمد هم رس میخوردن بود وهیم

امد  نیبعد حس. امدند یم یانها دو به دو به هم يواقعا هر چهار تا.نشستم و انها را نگاه کردم يامدم و گوشه ا رونیب

 یواقعا هم به هم م- يخوب دو به دو جور کرد-. کند یم تیرا اذ میپا یکم میهاکفش.اره خسته شدم- ییتنها:گفت
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که نظرتان  دیشما هم اعالم کن- ؟یپس من چ-. کرد دایدختر مورد عالقه اش رو پ همخوشحالم که مهران  ندیا

 يگوشه  یبلوند و روشن و خال يسبز،موها يچشم ها.شهیم دایخوام کم پ یکه من م يدختر-چشم  ستیچ

گفتم - د؟یفتگ یا شما چ- کرده  يپور دوباره تو رو خواستگار یتق یدون یم-. بدم برات بسازند دیبله با- ؟یگرفت.لب

اگه بچه هم -کنم نظرش برگشته  یفکر م یول-دادند؟  یقولت رو به ک یاز بچگ-  ؟یک-. دادند یکه قولش رو به کس

 یکردها کس يتو.بشم لیتحم یخوام به کس یمن نم یول- ؟یکن یپرستو با من ازدواج م.گشت ینظرش بر نم یداشت

دونم  ینم-خوام قبل از رفتم از تو مطمئن بشم  یمن م.میدار وستما همه تو رو د یدان یتو که م- کنه  یکار تو رو نم

مرا سر .تو سالن همه مشغول خوردن شام بودند میبر- . خوب فکر کن نیتو مجلس بعد بش میحاال بر- . بگم یچ

 يغذا نیذتریان شب در کنار او لذ.من نشست يبزرگ غذاامدو روبرو سید کیند و خودش رفت و با نشا يزیم

از محمد  ریبه غ.میاز حال رفت یما از خستگ يهمه  میبعد که عروس و داماد رو به خانه شان رساند. را خوردم میزندگ

در راه برگشت .میانها برد يو برا میکرد هیته ییروز بعد هر کدام کادو. بودند داریشب ب يها مهیکه تا ن نیو حس

-بوده؟  یجواب تو چ-به خودم هن گفت -  کرد يدوباره از تو خواستگار شبید نیحس یدان یپرستو م:محمد گفت

 المیپرستو از تو هم خ:مادر گفت. يکرد دایخوشحالم که شوهر مناسب خودت را پ- . من به او جواب مثبت دادم

چند روزه  نیخواد برگرده قراره هم یاو که م:محمد گفت شهیم یدرست چ.نیشانشاءاهللا خوشبخت ب.راحت شد

 يهر دو يبرا:رهرا گفت. گذرانم یاز درسم را م یمن هم تا ان موقع کم- گرده  یبرمسال  کیازدواج کنند وبعد از 

واهند برگردند خ یزنگ زده گفته پدر و مادرم م هیسم:گفت دیمج میدیبه خانه که رس. کنم یم یخوشبخت يشما ارزو

رفتن  يعوض کردم واماده  را میلباسها میرفتم اتاق مر.رمیباشه االن م- خوابگاه  ادیبه اهواز اگه پرستو امد بگو ب

دم  یم حیدفعه ترج نیا یسر من دعواست ول نکهیمثل ا- خودم م رسانمش :گفت نیح. رسانمت یم:گفت دیمج. شدم

پرستو جان بگو :افته زن عمو گفت یباالخره گذرت به ما هم م.وبخ یلیخ:گفت نیبرم حس دیبا مج هیبه خاطر سم

 ایب گهیساعت د 2برو :گفتم دیبه مج میدیانجا که رس. گمیباشه حتما م- . ارندیب فیباغ حتما تشر میبر میخواه یفردا م
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حلج خانم :گفتم ینیهم تو خوابگاه بود بعد از سالم و مقدمه چ هیخوشبختانه مادر سم.او هم قبول کرد و ررفت. دنبالم

 فیشما هم تشر دیقابل بدان گهباغ گفتند ا میبر میخوا یم یفردا از شما دعوت کردند البته همگ يعمو و بچه ها برا

 هینظرش چ نمیباشه به اقاش هم بگم بب:گفت.و قبول کرد امدیتعارف کرد و باالخره از پس من بر ن یاول کم.دیاریب

 ندیایشام با ما ب يزد و با پدرش صحبت کرد او هم قبول کرد قرار شد امسب برابه خوابگاه پسرها زنگ  يفور هیسم

تمام شد من به خانه زنگ زدم و خبر دادم که  شانیصحقبته ا نکهیبعداز ا. میبه باغ بر زودعمو و فردا صبح  يخانه 

درراه .میبه راه افتاد هیوبعد از تعارف پدر سم میاماده بود یسر ساعت امد ما همگ دیمج یوقت.میامشب مهمان دار

 نهیا ياز تو تیاذ يبرا یکرد و م گاه یم یخوششان امده او هم مرتب چرب زبان دیکامال مشخص بود که انها از مج

- . کنم یم یپرستو تالف:گفت میدیبه خانه که رس. گرفت یخنده اش را م ياو هم به زور جلو.اوردم یبه او ادا در م

دست من کرد و  یکیهم  هیجفت انگشتر درست شب کیات رو بعد از شام زن عمو ه ینخبر دهن کج-رو  میمحبتها

کردم و متوجه شدم هر  دایان شب من تازه راه گم شده را پ.میو ما هر دو رمسا عروس او شد هیهم دست سم یکی

 میشد داریاز خواب ب یصبح زود همگ. بده رییتواند به زور سرنوشت خودش را تغ یکس نم چیدارد و ه یقسمت یکس

که از شهر خارج  هرا لومتریک 34بعد از  میو حرکت کرد میگذات نیکه از شب قبل اماده شده بود داخل ماش یلیوسا

ناهار رو روبراه کنند و ما  لیبود قرار شد خانم ها وسا وهیباغ پر از م يدرختها.میدیسرسبز رس یبه باغ میشد

دنج پناه  يهم به گوشه ا نیمن و حس. باغ پخش شدند يدو توهمه دو به .میباغ بزن يتو يدور کیجوانترها هم 

ازدواج  میتون یکنم نم یفکر م یبرگردم هر ج دیبا ندهیا ي هفته- ؟يگرد یبرم یک:گفتم.دستم را گرفت  میبرد

ترسم تا برم و برگردم خانم  ینه م-. صبر کرد شهیطورب هم م نیخوب هم-. میریعقد کوچولو بگ کیمگه .میکن

 یعروس يبرا-منو ترسو کرده  یکمیچه کنم عشق - ینیب یم يطور نیمنو ا-کرده باشه و سرم کاله بره ازدواج 

 يافتم مگه انها هم صبر کنند برا یباشم از انجا عقب م نجایا یهر چ یخواهد ول یدلم م یلیخ- یمان ینم هیو سم دیمج

بغل دستش بود  یقرمز رنگ یبس است گل وحش یمنتظر بمان یکیمن تو  يبرا-هم منتظر بمانند  دیشا-  گهیسال د
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من سنندج رو -. میمان یجا م نیهم یاگه تو بخواه تمبرگش یوقت- . کرد ان را کند داد دستم یم يکه مرتب با ان باز

. بوسه یرا م ونیکبابها دست اقا میکنه کجا باشه حاال بلند شو بر ینم یدوست دارم هدف منن خدمت به مردم ات فرق

را  مانیو غذا.میشروع به درست کردن کبابها کردند و ما سفره انداخت ونیجوانها برگشتند و اقا يهمه پشت سر ما 

بود سر  یبرادرم خال يزن داداش جا:عمو گفت. میبعد از ناهار از عمو و زن عمو تسکر کرد.میخورد ادیز ياشتها اب

بعد از ان . و همه شروع به خواندن فاتحه کردند یمرس:مادرم گفت یفتیاز اشتها ب دمیترس یخواستم بگم ول یم.سفره

همه  بایتقر. میو بخور مینیبچ وهیبعد بلند شد م.میبخواب یکم اریشده خانم ان بالشتها رو ب نیشکمها سنگ:عمو گفت

طور  نیهم.باغ لذت ببرم يقدم بزنم و از سرسبز یباغ کم يگرفتم تو میتصم نیبودند جز من،به خاطر هم دهیخواب

از  يادیحس کردم انقدر دردناك بود که ناخوداگاه فر میرا در پا يزیچ کی يزیفکار خدوم غرق بودم تکه در ا

زهرا پرستو کجاست؟  يفاطمه  ای:مادر گفت. دمیشن یرا م گرانید يفقط صدا.شدم نیبلند شد و نقش بر زم میگلو

کرد و  دایپ یوحش يگلها انیمرا در م نیحس نکهیگشتند تا ا یهمه به دنبالم م. پرستو بود غیج نکهیمثل ا:محمد گفت

چند روزه  نیا.رح من با روح پدرم مانوس شده بود روزچند  نیا يکما بودم و تو يروز تو 3. دمینفهم يزیچ گهیمن د

 السیانار و گ يباغها يفرشته ها دوروبرم بودند دست در دست هم تو نیجاها برد و قشنگتر نیباتریپدرم مرا به ز

 دیپرستو تو با:بعد از چند روز پدر گفت. میبرد یلذت م عتیواز طب میگذشت یاب م يو از کنار جوبها میزد یقدم م

کردم  میپا ریبه ز ینگاه یوقت. را نگاه کن نیینه ان پا- . کنم یجا عوض نم چیرو با ه نجاینه پدر من ا-  يگردبر

تازه .رود یم نیمنتظر توست و بدون تو از ب او:پدر گفت.کند یم هیجان گر یجسد ب کیسر  يکه باال دمیرا د نیحس

و دست مرا ول . تو هستم شیپ شهیمن هم یول-. نمیب یتو رو نم گهیاخه پدر من د- کنه  یمادرت هم از غم تو دق م

 یرا احساس کردم که مرتب م یدست دیاو را صدا کردم جوابم را نداد بعد تکان شد یه چ.کرد و از من دور شد

بلند بلند .خدا رو شکر - پدر،پدر :سرم بود گفتم يکه باال دمیرا د نیرا که باز کردم حس میشمهاپرستو،پرستو چ:گفت

مادر . پشت سر انها همه وارد شدند.با مادر و عمو برگشت قهیبعد از چند دق رونیرفت ب يوفور ردک هیگر
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خر هم او مرا مجبور کرد که پدر بودم ا شیتمام مدت پ.خواستم برگردم یمادر نم- . یپرستو تو که مارو کشت:گفت

 فیتر شیبرا یوقت.سم بود ين باالیماندم و ان دو شب هم حس مارستانیدر ب گریشکرت دو روز د ایخدا-. برگردم

 یول يکرد یو با پدرت صحبت م یگفت یم انیمرتب هذ- : پدرم بودم و او به خاطر تو مرا برگرداند گفت شیکردم پ

 شیمن پ يامد یاکه نم-. خواستم برگردم یقشنگ بود من نم یلیان باال خ نیسح-. ودیکه چه خبر  دمیفهم یمن نم

 اوردهیدلشان طاقت ن.هنوز هم بودند هیگوسفند کشت و پدر و مادر سم میپا يعمو جلو شتمبه خانه که برگ. امدمیتو م

. مرد یمن هم م يبچه  خدا تو رو دوباره به ما داد وگرنه:گفت یکرد و م یم هیزن عمو هم مرتب گر. بود که بروند

 یزده ول بیبه قلبش اس ودداره چون سم مار وارد خونش شده ب یهم ناراحت گهیدو ماه د یکیپرستو :گفت نیحس

تورو خدا -. کنم یبچه ام ناقص شده خودم ازش مراقبت م یاله رمیبم:کنه زن عمو گفت یچون جوان است زود رد م

من  دیفردا پس فردا برگرد گهید دیاقا شما هم کار دار نیحس:در گفتما. ستین میزیمن اصال چ دیانقدر لوسم نکن

 یبرم هر وقت درسش تمام شد با هم برم یزن عمو من پرستو را با خودم م هن:گفت نیبرم تهران حس یپرستو را م

ر خودتون دنبال کا دیخوبه،شما همتون بر یلیکنم و حالم هم خ یاز فردا درسم را شروع م رمیجا نم چیمن ه- . میگرد

بدون او  گهید نم دیکنم مخالفت نکن یتو رو هم انجام داده فقط زن عمو خواهش م يگرفتم کارها لیوک:گفت نیحس

دو روز بعد به اتفاق بزرگترها به محضر . میگرد یبا هم بر م ایرم  یمن هم ن ای.روز کی یکنم حت یتونم زندگ یننم

زن عمو مرا .کردم همه جمع شده باشند یاصال فرکش را هم نم میرگشتبه خانه ب یوقت. میو با هم ازدواج کرد میرفت

چه - تو از انجا اورده  يبرا نیحس- ده؟یخر یرو ک نیزن عمو ا- . تنم کرد رمک ریلباس حر کیبرد و  میبه اتاق مر

شما  یعروسکردم دلم طاقت نباورد  یهر چ- ... بود قرار بود که يچه کار نیاخه ا-هم به خانه امده  شگریارا-خوب 

برادر  ي قهیحسن سل زا-. ادیبهت م یلیخ راهنتیپرستو پ:گفت میوارد اتاق شدند مر میو مر شگریبعد ارا. تمیرو نب

 يخواسته  میچه کن- گرمه  یلیاخه خ- . زمیشما رو دورتان بر يداماد گفته موها ياقا:گفت شگریشماست خانم ارا

. کرد شمیسرم زد و ارا يبه گوشه  میمر ياز کلها یکرد و تاچمرا دور سرم حلقه حلقه  يبعد موها. است شانیا
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و همه از حرف او . استیعروس دن نیقشگتر م،پرستویمر-: بود گفت ستشدر د بایز یکه به اتاق امد دسته گل نیحس

 سیسرو کیهم  نیسح.ختیبه گردنم او بایز یلیگردنبندئ خ کیو  دیما را بوس يرن عمو هر دو.دندیخند

سالهاست همه منتظر ما  نکهیبرگزار شد مثل ا یخوب یان شب مهمان. کد هیسبز به من هد يها نینگ جواهرات با

 یسرم درد م یههنوز هم گاه- ؟يپرستو خوب شد:امد و گفت کینزد سایپر. هم امده بودند سایو پر نیپرو.بودند

و  دیو او صورتم را بوس. ازدواج کردمدکتر  ياقا کیرفته م با  ادتی نکهیمثل ا-. مواظب خودت باش یانجا رفت-کنه 

حاال که خطر از بغل گوشتان گذشته - میکرد یبر سرمان م یما چه خاک شدیم تیزیقربونت برم اگه تو چ یاله:گفت

 یپور با دسته گل بزرگ یموقع تق نیدر هم. میما منتظر عروس و داماد هست:و گفتند ستادندیا فیبعد جوانها در دو رد

پرستو رنگ و :کرد و گفت یاز همه عذر خواه نیبعد از شام حس. به عروس و داماد متناسب میقدت:وارد شد و گفت

و من زودتر از . برو استراحت کن يمن هستم تو خسته ا- نه من حالم خوبه -بره استراحت کنه  دیبا دهیروش پر

. میو از انجا عازم کانادا شد میمدبه تهران ا نیحس يبه همراه خانواده  نیکردم روز بعد من و حس یمهمانها خداحافظ

فوق تخصص قلب و عروق و  نیحس.میبود پسردختر و  کیبار صاحب  نیو ا میبعد از ده سال هر دو از انجا برگشت

  .میشده بودم و تا به امروز درخدمت مردم کشورمان هست مانیمن متخصص زنان و زا

  

  

  انیپا

  

»کتابخانه مجازي نودهشتیا«
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