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اول فصل

؟همه گشنه و خواب و خسته  شهیم یچ گهیاونم دو تا کالس با هم ادغام د میداشت لیفرانسیبود د 4آخرتا ساعت  زنگ

.گذشت یوقت هم زمان نم چیخواب بودم ه اقیتاش يسر کالسا شهیهم... 

کفش پاشنه  شهیکوتاه که هم يساله با قد 40حدودا  یخانم! ما بود  لیفرانسید ریدب وتریکامپ سانسیفوق ل اقیاشت خانم

.نداشت انیو اصال هم قدرت ب دیپوش یم زینوك ت یسانت 9

!!!!!شد یاداره م یسلطنت ي وهیکالس به ش اقیکالس سر زنگ خانم اشت ياز بچه ها یکی لوفریقول ن به

 يباشه و کفشا وتریکامپ سانسیکه فوق ل یلیفرانسیگم همون طور که واضحه معلم د ی؟ براتون م هیچ یسلطنت حاال

و از بچه  دندیکش یدراز م زیم يرو بایتقر شونیهم ا لیدل نیتونه خوب درس بده به هم یسانت هم بپوشه نم 9پاشنه 

.سنیبنو گهیاون به عنوان درس م یو هر چ انیتخته ب يند که پاخواست یها م

...

که  نیهم رمیتنبل هم نبودم عاشق درس و باهوش بودم الزم نبود کتابو تو سرم بزنم تا نمره بگ ینبودم ول یزرنگ شاگرد

مشکل  لیفرانسید با شهیدادم و هم یبا همه فرق داشت منم گوش نم اقیاما اشت دمیفهم یسر کالس درسو گوش بدم م

يرید بگ ایو  یبخون ونهتو خ يدیکالس نفهم ينبود که تو تو یداشتم چون درس

....

با  خونیکه در کالس باز شد و خانم صفا ناظم مدرسه اومد و شب میکرد یم يدوز باز میبا سمانه بغل دست يکاریب از

اطالعو بهمون گزارش داد

بعدش  يسر کالس حاضر نشه امتحان هفته  یهر ک نیدار کیزیف یجبران 7تا  دیخانم ها زنگ که خورد مدرسه بمون-

کنم یقبول نم یخراب بشه اعتراض

میدونه رو کم داشت هی نیهم

در کالس باز شد دوباره
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به حال خودشون بکنند يفکر هیآد دنبالشون  ینم سیها سرو یسیرفت بگم سرو ادمی یراست-

دییون سها گاومون زاج: از حرص به پام زد  یمشت هی سمانه

مدرسه امیکنه تازه امروز گفت ن یام م مهیق مهیکنم مامانم ق کارحاال من چی! اونم دو قلو  – من

؟ ينر شهیم اووووو حاال مگه چه خبره ؟ چی – سمانه

نیحرف بزن رونیب نیاگه حرفاتون مهمه بر!  انیپرن! شاهد -

اد بود ینم سیکه سرو نیدر مورد هم میخوا ینه خانوم معذرت م - سمانه

.....شهیدونم خانم صفا هم یفقط م يندارم درچه رابطه ا يمن که کار-

ززززنگ

!ها نمیب یم ناتونویبعد تمر يجلسه  دیخوب بچه ها خسته نباش یلیخ-

نهیب یم فامونویکه تکل میهست یکنه ما بچه دبستان یندونه فکر م هر کی – من

داغونو الیخ بی – سمانه

میو سرامونو به هم چسبوند میکنار باغچه نشست وارید يگوشه  میبخور ییتا هوا اطیح میبا سمانه رفت يکالس بعد ات

سها – سمانه

هوم-

یبکن يخوا یم کاریچ ینگفت-

بذار مخمون هوا بخوره قهیبابا دو دق-

ياااااا توام شورشو دراورد-

اماده بشم آخه ؟ يچه جور 8شه  یمکنم تا برسم خونه  کاریچ یگیخوب بابا تو م-

؟ شهیبد م ينر-
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کنن پدرام تو رو نخواسته یفکر م يایاگه ن گهیم. پدرمو دراورد  شبیخوندم ؟ مامانم د یم نیاسیداشتم -

 میخور یمن و تو به هم نم یکه گفت يدونن پدرام عاشق تو بود و ول کنت نبود تو بود یفکر کنه مثال ؟؟ همه که م یک-

يصد ازدواج ندارو ق

شهیبد م یلیخ شیندارم پدرام پسر عمه مه ها اگه نرم عروس يحاال به اون کار-

یش الیخ یب کویزیف دیپس با-

نه بابا مگه مغز خر خوردم ؟-

زنه ؟ یات زنگ م یسها گوش-

گذاشتمش Silentنه بابا رو-

بندم مامانته یزنه شرط م یکه چراغ م نهیهمون منظورم ا-

مانتوم درآورد بیرو از ج یوشگ

گفتم مامانته يدید-

دستم رمیبذار رو پخش حس ندارم بگ-

الو – من

؟ ییمعلوم هست تو کجا چهی – مامان

سالم-

جواب من نبود نیا-

رمیدرگ 7دارم تا  یمامان امروز کالس جبران-

؟ میسها خانم داشت هیتختت خال دمیپاشدم د؟ صبح  يگفتم مگه قرار نبود امروز نر یبه تو چ شبیمن د يغلط کرد-

بود نیمامان مجبور بودم درسام سنگ-
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خونه يایاالن م نیسها هم-

تونم یمامان کالس دارم نم-

کنه ؟ یم ختیخانم صفاتون توب شهیم یچ ياگه نر-

خنده رهیزد ز سمانه

به هره کره ؟ یبا دوستات نشست ای گهید درس داري – مامان

دهیننن رو پخشه سمانه داره گوش مماماننن-

خدا منو بکشه سالم سمانه جان مادر حالت خوبه ؟ مامان چطوره ؟ ییییییوا-

ممنون به لطف شما انسالم خانم پرنی – سمانه

با آژانس  يذارم آماده شد یرو آماده م لتیخونه وسا ایب عیشما کالست تموم شد سر میریپس ما م زمیسها جان عز-

مادر بوس بوس خداحافظ یاونجا باش 30/8کن تا  یها سع یکنن رید ایب

بوق بوق بوق

الو مامان-

قطع شد-

از  یکه گذاشت بمون نیچه مهربون شد هم نجامیمن ا دیفهم یوقت يدیباحال بود د یلیسها مامانت خ وایییی – سمانه

منه يصدقه سر

زمیعز یباشه بابا مرس-

دوش آب گرم و بعدش  هیچقدر  یییییوا رمیخواستم بم یم یدرسه درومدم از خستگو ربع بود که از م 7حدود  ساعت

دادیخواب آروم حال م هیهم 

با اون بود يهم لجباز دیشا ایعالقه ام به پدرام  يرفتم آره نرفتنم نشونه  یم دیخبرا نبود من با نینه از ا یول
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رو نگه داشتم یتاکس هی يجلو

آقا دربست-

خانم کجا ؟-

مقدس-

باال ایب یعنیبعد سرشو تکون داد  و

 دمیدو ابونمونویرد شدم و تا سر خ ابونیشدم از خ ادهیپ) شد یط رید یلیکه خ( یاصل ابونیبه خ یرمنتهیمس یاز ط بعد

بود به نفس نفس افتادم يادیز ریمس

سرخ  ادیز دنیبودم که از دوداشتم مطمئن  يدیچون پوست سف ادیکردم آروم آروم راه رفتن تا نفسم سر جاش ب شروع

خودمون که هر روز قبل از  سیسرو يشدم به هوا یهاش رفلکس بود رد م شهیپاترول که ش هیشدم داشتم از کنار 

 یصورت سرخم نگاه دنید يطور به هوا نیم و همیشد یو بعد سوار م میدید یهاش م شهیسوار شدن خودمون و تو ش

زبونمو در آوردم و به خودم  دمیکش یلپام م يطور که دستم رو رو نیزدم هم دیپاترول کردم و خودمو د يها شهیبه ش

کنم در برم  کاریو من در اون حالت مونده بودم چ نییاومد پا نیماش شهیحال بودم که ش نیادا در آوردم تو هم شهیتو ش

خوام حواسم نبود ممکنه  یم بود که مغذرت نیکه گفتم ا يزیلبخند زد و من تنها چ هی نمیابهت پسر پشت رولو بب ای

دیسرخ شد یلینداره شما خ یو گفت نه اشکال دیباشه خند نیتو ماش یکس

دمیرو دو نجایتا ا یاصل ابونیبله آخه از خ-

گرد شده بود چشماش

؟ یچ يآخه واسه -

که زودتر برسم خونه-

؟؟؟ یطونیش-
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شده واسه من لینخورده چه فام يپررو چا دمید

باشه بازم معذرت خداحافظ شیکژاند نقدیدم اآ سیخوب ن-

اگه راهتون دوره برسونمتون. نداشتم  ينه خانوم منظور-

ممنون رینخ-

و رفتم دمیراهمو کش و

قضاوت  ينجورینداره که ا یلیدل یام هستم ول یگون نیع يکنن ؟ حاال درسته با لباس مدرسه  یم يملت چه فکر واقعا

کنه ؟

موهام افتضاحه چربببببببب  دمیخوردم اومدم حاضر شم د ریکم ش هیرفتم آشپزخونه  فیبا ک یخونه هول هول دمیرس

درستشون کنم دیکش یهم طول م یتا خشک کنمشون کل دیکش یطول م یرفتم کل یاگه حموم م یگفتم برم حموم ول

رونیدوش گرفتم اومدم ب هیحموم و  دمیلباسامو کندم پر عیاستخاره شدم و سر الیخ یب

وقت درست کردنشونو ندارم دمیگرفت د یحال زود حالت م نیدر ع یبلند و پرپشت بود ول موهام

شگاهیکرد رفتم آرا یبود فکر م یشد هر ک یمدل دادم عال ناشوییشونه کردم و با حوله خشک کردم وپا موهامو

کیوش میمال شیآرا هیکردم  شیرو هم آرا صورتم

سه ربع  نیکت کوتاه آست هیداشت روش هم  یسبز چمن زیر يبلند بود که گلها یصدف راهنیپ هیلباسم  دمیپوش لباسمو

 یبود مامانم کفش پاشنه بلندهام رو گذاشته بود ول راهنمیپ ياز گلها ناشیبود که سر آست یخورد که رنگش صدف یم

هاموپام  يریندل جلو بازشتفاوت ص یشدم ب یدراز م دمیپوش یبلند بود اونا رو م یلیمن دوستشون نداشتم چون قدم خ

هم سرم انداختم یشال سبز چمن هیو  دمیمانتومو پوش. کردم 

:زدم به آژانس زنگ

دییسالم آژانس تابان بفرما-
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خواستم یفرشته م يبرا نیماش هیهستم  102سالم اشتراك -

ادیم گهیساعت د میتا ن نیاگه عجله ندار میندار نیشرمنده االم ماش-

ممنون رهید یلینه آقا خ-

118هم بود که شماره اش رو نداشتم زنگ زدم  گهیآژانس د هیما  ابونیخ تو

دییبفرما 255 يراهنما-

الو سالم-

آژانس سنتور دیسالم آقا ببخش-

ثبت نشده........  یچند لحظه گوش-

بوق بوق بوق

نبود که بخوام برم تو  يهم جور پمیتهم شده بود  رمینداشتم د گهیرو سراغ نداشتم حوصله هم د يا گهید آژانس

شد اعصابم خرد شده بود خالصه دلو زدم به  یآخه لباسام هم خراب م یراه بود ول قهیدق 10 ادهیتا اژانس پ.  ابونیخ

رو  لمیکم جلو و وسا هی میدیرو کش يباشه خالصه روسر نیماش جااون دیرم شا یم ادهیتا آژانس رو پ الیخ یگفتم ب ایدر

و راه افتادمبرداشتم 

 یرد م ابونیما دو طرفه بود من هم داشتم از خ يکوچه  دمیبوق شن ينرفته بودم که از پشت سرم صدا شتریب یقدم چند

 ابونیرد شد و به سرعت از خ نهیطور هم بود و ماش نیخواد رد شه و البته هم یحتما م ارویرو  ادهیشدم گفتم برم پ

شد  یرد م ابونیداشت از خ دمشیهمون پسره که عصر د دمید که ابونمونیسر خمونده بود تا  گهیخرده د هی. گذشت 

رو بغل کرده بود و  کیچون پالست دهیالبته تابلو بود که منو ند ادیداره سمت من م يپر از سوپر کیپالست هیو با 

 یستین یم شما همونسال: به من کرد و گفت  ینگاه هیخودشه  دمیمن که خوب نگاش کردم د یگرفته بود ول دشویجلود

...که
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بهش زدم و راهمو ادامه دادم يلبخند هیحرفشو ادامه بده  نذاشتم

نیباش رونیب پیت نیشب با ا ستیکه خوب ن نهیمنظورم ا نیدون یم نیعوض شد یلیراستش خ-

ه باشم االن هم رو داشت اتیخصوص نیکه ا ستمین يمن دختر نکهیبده دوما ا یخوبه چ یچ نیبه من بگ ستیشما الزم ن-

ییخوام برم جا یخواستم اژانس برم چون م یم

شم برسونمتون ینداره براتون خوشحال م یجسارته اگه اشکال یخوام ول یاوه بله معذرت م-

 نیبه حال ا يفکر هیشما بهتره  نکهیرفتم دوم ا یاالن داشتم آژانس م دیکار رو شما بکن نیکه ا نمیبینم یلزوم-

دیبکن کیپالست

میندار نیکردم و به سمت آژانس رفتم و آژانس خواستم اما گفت ماش کیبه پالست اشاره

اند ؟ نیماش یدونم چرا امشب همه آژانس ها ب یمن نم-

؟ هیمن چ ریخانم تقص-

یچیه-

رونیاومدم ب یعصبان

ستمینآم آخه من که مسخره  یخواستم به مامانم بگم که نم یخودمون م ابونیتو خ چمیبپ اومدم

تفاوت از بغلش رد شدم  یکنه و دستاش هم تو بغلش جمع کرده بود ب یو داره منو نگاه م نشیداده به ماش هیتک دمید

زنگ زد میکه مامانم به گوش

رو برداشتم یگوش

الو مامان سالم-

؟ ییتو معلومه کجا-

امیمامان من نم-
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يباز که شروع کرد-

؟ یش یکه راض امیبگم نم دیبا يمامان چه جور-

ها ياریاسم منو نم گهید يدیمطمئنم االن تو تختت دراز کش-

ابونمیتو خ دمیاالن حمومو رفتم لباسامو هم پوش یچقدر که مطمئن يوا-

؟ یحتما منتظر آژانس-

گهید ایاومد کنارم و بوق زد و اشاره کرد که ب نیهمون پسره با ماش دمیبودم که د نیح نیهم تو

االن هم آژانس اومد نیاتفاقا هم آره مامان-

پس منتظرم ها-

باشه فعال-

ستین يا گهید يچاره  نکهیمثل ا -رو قطع کردم و رو به پسره کردم  یگوش

شدم نشیو سوار ماش رفتم

؟ نیباالخره شما افتخار داد-

دم یمن هم پولتو م یمنو برسون ينه بابا شما لطف کرد-

گذاشت رو ترمز پاشو

رسونمت چون دوس دارم که برسونمت یآد ها من م ی؟ خوشم نم هیها چ يوس بازل نیا-

نگاهم کرد که  یبا چنان اخم یمشک يپوست سبزه و قد بلند و موها يالجورد یآب يصورتش شدم چشما محو

خوب دوس داشتم بهم توجه بشه و  یشل بشم ول ينبودم که در برابر هر پسر يصد برابر شد من دختر شیخوشگل

با همه فرق داشت رو بهش کردم نیلبته اا

شه ؟ یم شتریابهتت ب یش یم یبهت گفته بود که عصبان یتا به حا کس-
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و راه افتاد دیخند

برم ؟ دیکجا با یخانم-

فرشته ابونیکنم کوچولوئم دوما خ ینه چون احساس م یاوال خانم-

دونم یدرضمن من که اسم شما رو نم. خوب -

سها-

منم سامان هستم هینگاسم قش-

خوشوقتم-

سوال بپرسم ؟ هیتونم  می –شکست  نمونویخورده گذشت سکوت ب هی

بله-

؟ يبر يخوا یکجا م-

یعروس-

؟ یک یاونوقت عروس-

کردم نگاهش

کردم یفضول یلیخ دیببخش-

پسر عمه مه ینه عروس-

تا شده بود 4 چشاش

؟ يریم ياونوقت تو االن دار-

(دونستم یتعجبشو م لیالبته خودم دل( داره  یاشکالخوب چه -

دونستم مغزش پره سواله پس گفتم یم یشد ول ساکت
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رمیرفتنشو ندارم به زور دارم م يهم حوصله  نشیدرسام هم مهم بود هم. که مدرسه داشتم  يدید-

یکالس چندم-

یدانشگاه شیپ-

یش یدونم موفق م ین ماما م يدار شیکنکورو در پ گهیاوه پس چند ماه د-

چطور ؟-

معلومه افتیاز ق-

؟ ی؟ دانشگاه رفت یشما چ-

کنم یکار م میداد لیشرکت که با دوستام تشک هیمن عمران خوندم االن هم تو -

؟ نیسالو دار 25پس -

25رم تو  یم گهید يهفته  کیآره  بایتقر-

چه جالب-

یرو داشته باش 18 دیشما هم با-

19رفتم تو  شیپ يبله منم هفته  بایتقر-

میدیخند ییتا دو

دییبفرما میدیرس گهید-

دارم یتییآشنا نکهینه لباسم مناسبه نه ا گهینه د-

واقعا ممنون سامان خان-

منو سامان صدا کن سها-

یتشکر کنم سامان مرس يدونم چه جور ینم-
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یبهم زنگ بزن یاشتد يشم کار خوشحال می –شو برام نوشت و دستم داد  شماره

و پاشو  يناز یلیکردم و اون در جواب فقط گفت خ یشدن ازپشت پنجره ازش خداحافظ ادهیلبخند بهش زدم موقع پ هی

.گذاشت رو گاز و رفت

.و وارد باغ شدم دمیکش یمن آه و

دوم فصل

سنگفرش  کیخرده جلوتر  هید شده بو نییرنگارنگ تز انتوسیسیل يعروس بود که با گلها نیکه شدم در باغ ماش وارد

 مانینفر سمت چپ پ نیداماد بودند اول يعروس و سمت چپ خانواده  يبود که سمت راستش چند نفر از خانواده 

 سایو نک مایبود و بعد هم ن ستادهیا) مهندس معدنه  وسال داره  26برادر خودم که ( لیبرادر پدرام بود و بعد هم سه

و رفتم و به همه سالم دادمجل. عمه ام  یکیاون  يپسرها

؟ نیباالخره آورد فتونوبه به سها خانوم تشری – لیسه

وقته اومدن یلیلوس نشو خ-

شه یم یساعت 1 هینههههههههههه -

نگفت ؟ يزیاوه اوه مامان چ-

.اومد یخونش در نم يزد یکلتو نکنه کارد م ياریفقط شانش ب-

رمیخوب من م یلیخ-

سها-

بله-

مال توئه نیا-

که به دستم داد دمید بایز یلیخ ینییقشنگ و با تز یلیخ يدو تا جعبه  و
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؟ هیچ نایا-

؟ يکادو بد يخوا یشما نم-

همسر ( بنفشه  يبرا نیو سنگ فیظر یلیخ زیر نهیس هیاول  يجعبه ها رو باز کردم جعبه  دمینخر یچیافتاد ه ادمی تازه

پدرام بود يقشنگ برا یلیمردانه وخ يدستبند گهید يبود و جعبه ) پدرام 

!ایداداش دن نیبهتر یماه یلتو خی –کردم  لیبه سه ینگاه

ینیزم يفرشته  نیتو هم بهتر-

وسط باغ راه افتادم تا لباسام  ییالیکردم و به سمت خانه و کیبوس فرستادم و رفتم تو محوطه با همه سالم و عل هی براش

 کیو تبر یکن یسالم م يریمامانم مچموگرفت که االن م رونیراه افتادم تا اومدم ب رو عوض کنم لباسامو عوض کردم و

.ها یگ یم

باشه مامان کادوها رو هم االن بدم-

کار خودشو کرد ؟ لیباالخره سه-

آره مامان-

(  ياناز و مهدس شیپ میریبابت هم هم م. بگو و من  کیاون به فکر باشه خوب تو برو تبر نکهیفداش شم مگر ا یاله-

ازدواج کرده بود و االن هم باردار  يسال بود با مهد 2سالش بود و  23ساناز . شوهرخواهرم بود يساناز خواهرم و مهد

(بود

باشه-

بود خودمو  يکردند قدرت راه رفتن نداشتم به هر زور یم ینیعروس و داماد پاهام سنگ گاهیافتادم به سمت جا راه

رسوندم

سالم-
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؟ زمیعز سالم سها جون خوبی – بنفشه

سالم: لب گفت  ریپر از سوال به من کرد و ز ینگاه پدرام

اومدم کالس داشتم ریکه د دیببخش-

 شالهیپدرام هم رو به سمتش گرفتم و گفتم ا يگفتم و بوسش کردم و کادو کیبنفشه رو بهش دادم و تبر يکادو و

میزحمت نبودبه  یراض: و پدرام در جواب گفت  دیخوشبخت باش

از دست پدرام ناراحت نباش خوب اون  مینبود یبه خدا راض يدیزحمت کش زمیعز: بوسم کرد و گفت  دیام منو د عمه

...هنوز

سها سالم: حرفش تموم نشده بود که ساناز اومد و گفت  هنوز

(گفتم مامان کوچولو یباردارشده بود بهش م یاز وقت( سالم مامان کوچولو -

ذارم من برم به مهمونا برسم یخوب خواهرا تنهاتون م: ساناز اومد گفت  دیام د عمه

...مامان کوچولو یبه من بگ گهیبار د هیها  میااااااااا نداشت-

؟ یکن یکار م یچ-

ات کنم یمعرف يمهد يبه پسرخاله  ایب نیبب... یچیه-

؟ يمهد يواااااااااااااا منو به پسرخاله -

گهیآره د-

میدیرو ند گهیها مگه ما صدبار هم د يشد خل-

دیگم حم یرو م یکیگم که اون  یحامدو نم-

؟ گهید هیک دیحم-

خوند حاال درسش تموم شده اومده تهران یدرس م زدیکه  یبابا همون-
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خوب-

توجه نکنه ؟ یکس يتوقع دار يخوب و زهر مار خوشکل کرد-

چقدر هم بدبخت توجه کرد ییییییییییوا-

که ستمین فتهیکنم خود ش یخاك تو سرت اون گفت تو رو بهش معرف-

کشمت یساناز م-

به من چه ؟-

میخوب بر یلیخ-

بده يکالنتر لیخواد منو ببره تحو یانگار م دیکش یکه دزد گرفته اند و منو م یینایدستم رو گرفته بود مثل ا ساناز

دارسالم خانم مشتاق دی –د بلند ش دیسالم کردم و حم میدیکه رس زشونیم سر

نیدستش رو به سمتم دراز کرد بهش دست دادم و گفتم و همچن و

خان ما دیحم نمیما ؛ سها ا يسها نمیخان ا دحمی – ساناز

دیببخش: زد و گفت  يلبخند رونیب دمیدستش بود کش يزدم و به زور دستم رو که هنوز تو لبخند

.؟ دیستیشما که ناراحت ن رمخوب من می – ساناز

دعوت کرده  یواسه چ نویدونم ا یاصال من نم نمیباهاش داشتم که بش یخوب آخه من چه صنم یاجبار گفتم نه ول به

با اونا داشت ؟ یبودن آخه اصال چه صنم

.زدند یپدرام نشسته بودند و با هم حرف م ينفره بود و به جز ما دو تا از عموها 6 زیم

 يا گهید يبه جز حامد خان پسرخاله  يدونستم مهد ینم شیپ قهمن تا چند دقی راستش –رو شکستم  نمونیب سکوت

هم داره

.ومدمیسال تهران ن 3-  4مدت  نیبله خوب چون من تو ا-
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؟ نیشد لیفارغ التحص يشما تو چه رشته ا. بله -

يآالت کشاورز نیماش یمهندس-

چه جالب-

چه طور ؟-

نهیرشته اش همآخه پدرام منظورم داماده اونم -

خنده ریز زد

زدم يحرف خنده دار دیببخش-

که چرا نیخوب جالب بود شما با خودتون فکر نکرد نه ولی –کرد نخنده  یم یکه سع یحال در

باهاش دارم ؟ یاش دعوت کرده اصال من چه صنم یمنو عروس پدرام

فکرو کردم نیهم قایکه منم دق اوردمیخودم ن يرو به

خوب نه-

.با هم میو دوست میکن یشرکت کار م هی يپدرام با هم تو من و-

دیببخش ي؟ وا یییییجد-

دمیکه من خند دیکنم شما ببخش ینه خواهش م-

بلند ارکستر ما رو به خودمون آورد يصدا نکهیسکوت حاکم شد تا ا نمونیمدت دوباره ب هی

 ندهیخوان در آ یهم که م ییو کسا یمیقد يادهاعروس دام. خوان والس برقصند  یخوب همه ساکت عروس داماد م-

وسط انیعروس داماد شن هم ب

.نییپر از معنا به من کرد و من هم سرمو انداختم پا ینگاه دیحم

؟ دیکن یرقص کنم قبول م اگه ازتون تقاضاي – دیحم
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نه-

چرا ؟-

نمیب ینم یمناسبت-

؟ یزد چ یاگه ارکستر اون حرفو نم-

مام و دستم رو گرفتزل زد تو چش و

دمیکش رونیدستم رو از دستش ب تیعصبان با

ساناز شیسر پ هیبرم  گهیممنون از لطف و توجهتون من د یلیخ-

نایمامان ا زیو رفتم سمت م دمیراهمو کش و

گذره ؟ سها جان خوش می – بابام

نگذره ؟وا کامران چرا خوش نگذره همه چشمشون به آدم باشه و آدم بهش خوش  –ام  عمه

خوره یکه سها حساسه االن بهش برم ینیب یجون بس کن تو رو خدا م کتی – مامان

حوصله ندارم فردا هم امتحان دارم شام هم نخواستم مهم حضورم بود که حضور  گهیمن د یگیمامان شما راس م-

خوام برم یداشتم م

دونن که تو از  یهمه م ینه که جلو تو بگم ها ول يالبته حق هم دار یناراحت یدونم تو از چ سها جان من که می – عمه

يبنفشه سرتر

؟ یکن یجون ول م یکت-

درد  يکنه دوا یر وم لیسه هیقرار یب نی؟ ا هیچ یدون یولش کن بچه رو بذار خوش بگذره بهش اصال م ونیکتا -  بابا

لهیسه نیا

جان بابا لیسه-
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بله بابا – لیسه

.که ما رو کشت نیا رهیببرش بگردونش باهاش صحبت کن بل کم آروم بگ ریتو بگخواهر نیدست ا اپسرم بی – بابا

.نمینشست و اشاره کرد که منم بش. اون جا بود  یخلوت برد که چند تا صندل يگوشه  هیمنو  لیسه

؟ يکرد ی؟ آب روغن قاط يشد دوباره کوچولو دوباره هاپو شد چی – لیسه

...یکه اهل جلب توجه باشم ول ستمین يترکه من دخ یدون یتو خودت م لیسه-

- یکن یکارو م نیخواه ناخواه ا یول ....

!لیسه-

و  نیقدر نقطه ضعف دست ا نی؟ ا يو به حرف عمه گوش ند یتفاوت باش یب یتون یتو نم ریخانم کوچولو آروم بگ-

شوهره  ی؟ احمق االن قحط دهیرن پا مها مگه چند قرن چند ق یعروس نجوریا. بذار بهت خوش بگذره بابا . اون نده 

.شو بچسب خهی ینیبیرو م یکی يفور

؟ يکرد یشوخ یتو دوباره الک لیسه-

!و نگاه کن نیگم ؟ پس بش یدروغ م-

برگشت و به من . رفت هنو چند قدم نرفته بود که سه تا دختر جلو شو گرفتند  تیاز جاش بلند شد و به سمت جمع و

.دنیشروع کرد به رقصچشمک زد و با اونا 

تونستم مثل اون باشم همون طور تنها نشسته بودم و  ینم یاومد ول یاز کاراش خوشم م ینبود ول یکی لیبا سه افکارم

گذاشتم تو مغزم پر از فکر بود میشونیدستم رو رو پ

مان که هنوز چند ساعت طرف فکر سا هینخونده بودم و از  یچیطرف فکر فردا که جمعه بود و آزمون داشتم و ه هی از

....که اون حرکت رو کرد و دینبود که باهاش آشنا شده بودم از طرف به حم

باستیز یزندگ دانیپر ام ازین یبه چشم ب-
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لهیسه دمیرو بلند کردم د سرم

یش یتو آدم نم لیسه-

کنن تو بلد  یانگار حاال همه فکر مبده اصال انگار نه  يقر هی ایکنم ب یهمه اونجا دارم اشاره م نیا یش یتو آدم نم-

یبرقص یستین

هستم ؟ ینیکه من دختر سنگ يبه درك فکر کنن مگه تو فراموش کرد-

!!!هم هرگز "نه عقال "چرا وزنا "قدا-

!!!لیسه-

خونشون میخوام عروس و دامادو برسون یلباساتو بپوس م ایب میباشه من تسل-

میعروس يمگه ما ننه بابا لیسه-

برنامه هام نجوریمن عاشق ا-

من متنفرم یول-

 یحس رو داشتم ؟ اصال دلم نم نیدونم چرا نسبت به پدرام ا یخوب نم یول میخودم هم دوست داشتم بر راستش

افتمیمجبور شدم راه ب لیبا اصرار سه یاونجا باشم اصال اون شب بهم خوش نگذشت ول یاز ان شتریخواست ب

باهامون ؟ ادیم یک نمیبذار بب میر یرفتن من و تو با هم م دیو حم يبا ساناز و مهدسها مامان بابا  -لیسه

باشه-

ما نیسمت ماش انیدختر دارن م هیاسکال با  نیع سایو نک ماین دمینشستم د نیتو ماش رفتم

:کردم مایاومد تو رو به ن ماین اول

؟ هیدختره ک نیا ماین-

(زد یم نیرو س نیش مانی( بسه  قراره زن داداسم –تمام  طنتیش با
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لشه ؟ یلیکه خ نیا یول-

نگو یچیحاال تو ه گهید ساسینک-

جلو من برم عقب مخشو بزنم ایباشه پس تو ب-

ينذار ریمواظب باس روس تاث-

بذارم ؟ ریمن رو اون تاث-

 یچشم ریو ز.کردم  یاشاره م لیهمش به سه نهیهم اون ورش از تو آ سایو عقب نشستم دختره کنارم نشست و نک رفتم

دادم یاونا رو نشونش م

! "بعدا دیکن یعروس دیبچه ها حاال بذار: گفت  یم یهم ه لیسه

لش و مزخرف ؟ نقدریادم هم ا ارمیخواستم باال ب یکامال معلوم بود تا خرخره خورده م دختره

که تونستم به خودم لعنت فرستادم که چرا اومدم ؟؟؟؟ ییجا تا

خونه تنها  میدیبود رس 5 بایبرنامه اونجا بود تقر 4هم تا  يسر هیخونه عروس داماد و  میبود که رفت 3دود ح ساعت

.ولوله شم تو رختخوابم ارمیبود که لباسامو در ب نیکه تونستم بکنم ا يکار

سوم فصل

کن هم دستش  رپاكیپنبه و ش هیبود  ستادهیاز خواب بلند شدم باال سرم وا لیسه يبود که با سر و صدا 7ساعت  صبح

بود

دو سر ویسالم بر د -لیسه

شروع کردم به پاك .  دیخند یفقط م لیسه.  دمیرو پاك نکرده بودم از جام پر شمیآرا شبیگه د یم یچ دمیفهم تازه

؟ ي دیتو نخواب:  دمیپرس لیکردم از سه یکردن صورتم تو همون موقع که داشتم صورتم رو پاك م

تونستم بلند شم ؟ خواستم کوچولومو راه بندازم مدرسه اش  یم ییاالن خودم به نتها دمیخواب یه من مها اگ يبچه ا-
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بعد بخوابم

تو بامزه ير ینم-

یدون یتو قدر منو نم-

یهست ایدن یداداش نننننننیبهتر یخوب یلیتو خ یچرا داداش-

؟ يدیپس حاال آشپزخونه رو ند-

خبر کنم دیآزاده رو با گهیوقتته د گهی؟ پس د يکرد اووووو صبحونه رو هم آماده-

غصه هام افتادم ادیآزاده  یگفت-

شو نره  يکار و بارش رو به راه نشه و سرباز لیگفته تا سه یسال بود با هم دوست بودند ول 2بود  لیدوست سه آزاده

یییییییخواستگار یب يخواستگار

شه یدرست م یهمه چ یداداسش-

بخورم  یمونده بودم چ يکره مربا چا ریپن وهیخامه عسل آبم رموزیتخم مرغ ش:  دهیچ يزیچه م دمید آشپزخونه رفتم

رونیبخورم و بزنم ب وهیبود که ابم نیکه تونستم بکنم ا ياست تنها کار میهفت و ن دمیبه ساعت نگاه کردم د

سها صبر کن برسونمت – لیسه

رم یمن خودم راحت م يخسته ا یلینه تو خ-

مراقب خودت باش-

باشه-

رو راه برو ادهیاز کنار پ-

باشه-

سر به هوا نباش-
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!!باشه-

نباشه نییسرت پا-

!!!لیسه-

يبر یتون یخوب م-

.ممنون از لطفت یلیخ-

رفتند باال یامتحان م يبچه ها داشتند برا گهید دمیمدرسه که رس به

گذاشتم و رفتم سالن آزمون مکتیرو ن فمویک

شد سر جام نشستم از دور به سمانه که اونور سالن نشسته بود سالم دادم و اونم دستشو  یامتحان داشت شروع م گهید

.برام تکون داد

پاسخ نامه بهمون دادند پاسخ نامه رو لوله کردم و تو دستم گرفتم  رونیب میبود از سر جلسه که اومد ینسبتا خوب امتحان

رونیب میو دست تو دست هم از مدرسه اومد میرو بوس کرد گهیهمد رونیبسمانه اومد  ادیتا سمانه ب

:که سیمعمول سمانه غرو لند بابت نبود سرو طبق

کنه یفکر م یچ نیدونم ا یمونه من نم یها هم که نم یتیواسه تقو ادیشعور جمعه ها که نم یب کهیمرت

؟ يامتحانو چه طور داد الیخ یبابا ب-

؟ یگند زدم تو چ-

خوب بود-

؟ يسواال رو چک کرد-

نه-

میچک کن ایخوب ب-
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باشه-

سواال رودرست نوشته بود م خوشحال  شتریب/ میسواال رو از رو پاسخ نامه چک کرد میرفت یراه م میطور که داشت همون

.بهش وارد نکرد يلطمه ا شبید يبودم که حداقل برنامه 

یکن فیواسم تعر دیبا شبوید یول دمیمن رس گهیسها االن که د یراست-

باشه: و گفتم  دمیخند

میکرد یبا هم خداحافظ و

فکر بودم که  نیاما نبود دلم براش تنگ شده بود تو ا نمیسر چرخوندم که سامان رو بب یاومدم ه یراه که داشتم م تو

.زنگ بهش بزنم هیرفتم خونه 

نه نبودنو بابا هم خو لیمامان آماده شده سه دمید دمیکه رس خونه

سالم

؟ يسالم کجا شال و کاله کرد-

؟ شگاهیآرا میبدو لباساتو بپش بر-

؟ یواسه چ شگاهیآرا-

؟ هی یرفته امروز پاتخت ادتی-

داره ؟ یاشکال امیمن اگه ن-

نه-

؟ یجدا ؟؟؟ مامان خودت-

و باباش رفتن لواسون باغ  يبا مهد هم لی؟ بابات و سه یکن کاریچ يخوا یخوب م یول يبود که اومد شبیآره مهم د-

ها هم اونجان یلیخ نایا يمهد
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وردمیخودم ن يبه رو یول دمیفهم منظورشو

اونا هم که خوشن-

؟ یکن یم کاریخوب حاال چ-

سمانه شیبرم پ دیخورتم ؟ شا یتو برو لولو که نم یچیه-

هم راحت تره المیخ يباشه اونجور-

سانازبرم دنبال  دیبا. من رفتم -

باشه برو-

خداحافظ-

يبابا-

...تو چشماش بود که یپسر چه حس نیا دونستمیسامان تنگ شده بود نم يهم رفت واقعا دلم برا مامان

دمیسفارش م تزایزنم بعد پ یگرسنه ام بود گفتم اول به سامان زنگ م ومدینم خوابم

کردم و زنگ زدم دایپ شمارشو

بوق 3بوق  2بوق 1

داشت یمبر ن رینخ

رو برداشتم یگوش. ام زنگ خورد خودش بود  یگوش دمیبعد د قهیدق 5حوصله افتادم رو کاناپه  یب

بله

...که ادیرفت تو خوشت نم ادمی دینه ببخش یخانم سالم

صدام کن سالم نه هر جور راحتی –قطع کردم  حرفشو

من چقدر منتظر تماست بودم یدون یم-
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کامال مشخصه-

که برنداشتم راستش کار داشتم هیت تلفناگه منظور-

کار ؟ یچ-

تونم بگم یآخه نم-

چرا ؟-

آخه زشته ؟-

چرا ؟-

ااااا سها خانمممممم-

دمیآهان فهم-

خدا رو شکر-

دمیخند

خونه ؟ نیاومد یک شبچه خبر دی – سامان

- 5

شدم یااااااه اگه من بودم تا شب هم بلند نم-

رفتم مدرسه آزمون داشتم تازه خبر ندار صبح-

اااااااه-

چقدر بدبختم ینیب یم-

.خواستم یم گهید زیچ هیکاش از خدا . خوشبختم  یلیبرعکس من خ یول-

چطور-

؟ یبکن یخواست یکار م یتو االن چ نمیبب... که  نیهم-
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سفارش بدم تزایبا شما صحبت کردم زنگ بزم پ نکهیخواستم بعد از ا یم-

؟ نیر ندارمگه نها-

بابا و برادرم هم رفتن لواسون ینه مامان رفته پاتخت-

؟ یکن یقبول م میو نهار رو با هم بخور رونیب يایبدم که ب شنهادیاگه من بهت پ-

داره ؟ یبستگ-

؟ یبه چ-

؟ امیدبیکجا با نکهیبه ا-

دنبالت امیمن م-

شم یپررو م یلیخ گهید ينه اونجور-

يریبگ ادیوام آدرسمونو خ یخوب بگو نم-

گهید یکن یم دایپ يجور هیخوب منم نگم باالخره -

يخوب اومد نویا-

اون وقت موقع برگشت برسونم در خونمون ابونیسر خ امیحوصله ادرس دادن ندارم م-

چشم يرو-

سوار شدم شبیکه د ياونجام کنار همون جا گهیساعت د میتا ن-

نمتیب یم-

ام رو هم  یمجلس پیبود ت دهیمدرسه مو د پیبزنم اون ت یپیبرم ؟ چه ت يدونستم چه جور ینم.  رو قطع کردم تلفن

.رو بزنم رونمیب یمعمول پیبود بهتر بود ت دهید

بود رو انتخاب ) به قول سمانه الالالال ( داشت  نیکوتاه بلند بود و چ نشییام که پا یکمدم رو باز کردم مانتو مشک در
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 یلیهم داشتم که خ يالجورد یبوت آب هیخودش  يدرست رنگ چشما يالجورد یشال آب هیو  نیجکردم با شلوار 

استفا ده  ادیدوست دارم رو ز ادیکه ز ییزایمن عادت دارم چ هبودم آخ دهینپوش شتریبار ب 2دوستش داشتم و تا به حال 

 یتم گرفتم اول فرقمو کج کردم ولاسپرت هم دس یمشک فیک هیکرد  یدفعه فرق م نیا یکنم تا خراب نشه ول ینم

به  مویشونیداشتم پ يبلند یشونیچون پ ومدیبهم م یلیمدل خ نیکم پف دادم ا هیجلومو  يموها هیمیمدلش قد دمید

حاال  دهید يمنو اون جور شبیاما گفتم د ستمین شیاهل آرا ادینکنم آخه ز شیخواستم آرا یم. گذاشت  یم شینما

البته عطر مامانم که به ( کردم و عطر مورد عالقه ام رو هم زدم  میمال یلیخ شیآرا هیره خو ینکنم تو ذوقش م شیآرا

 شهیزدم من عاشق اون عطر بودم هم یم یواشکیذاشت من بزنم و من  یخاله اش از فرانسه براش اورده بود و نم یتازگ

 ابونیهنوز سر خ رونیاز خونه اومدم ب) رسه  یعطر اصل نم يوقت به پا چیه ونشیزدم هر چند که اشانت یم ونشویاشانت

بوق زد نیماش هی دمیبودم که د دهینرس

خانم خانم-

ندادم تیاهم

!به ما بنما یرخ هیخانم خوشگله بابا -

مکرر و  يهنوز هم بوق ها ینگفتم سرعتم رو تندتر کردم ول یچیه یبگم به راننده ول يزیچ هیخواستم برگردم  یم

هچندش آور رانند يصدا

گهید ایب گهید ایراه ب گهید ایخوشگله کوتاه ب گریج-

!خفه شو: گفتم  دمیشن یکه خودم به زور م يلب با صدا ریز

.دو شده بود ادامه دادم هیشب شتریبه راه رفتنم که ب و

اون راننده  دمیراننده رو گرفت و من تازه د يجلو نشیپاترول سامان توجهموبه خودش جلب کرد سامان با ماش نکهیا تا

بود ينوك مداد دیپرا هیهم  نشیو ماش هیچه شکل
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رونیب دیرو باز کرد و راننده رو کش يدیپرا نیشد در ماش ادهیپ نیاز ماش سامان

؟ یش یچرا مزاحم دختر مردم م-

؟ نیدار یخانم خوشگله چه صنم نیبا ا یجناب عال-

وشش زدتو گ دهیکش هیحرفش تموم نشده بود که سامان  نیا هنوز

سمت سامان دمیدو

ارزششو نداره نیسامان ولش کن ا-

رمیبگ نویتا من حال ا نیبش نیتو برو تو ماش یآبج-

نداشتم لقمه بزرگ تر از دهنم  يمنظور نیمن غلط کردم منو ببخش تهیدونستم آبج قربون معذرت من چه می – راننده

دیبرداشتم ولم کن

شد و حرکت کرد نیاششو ول کرد و اومد سوار م قهی سامان

نزد سکوتو شکستم یحرف چیگذشت و ه يا قهیدق10

سالم-

- ....

؟ يدیسامان جواب منو نم-

- ......

...سامان به خدا من-

هیگر ریزدم ز اریاخت یب

برگشت و به من نگاه کرد. رو نگه داشت  نیماش. خودم نبود  ریتقص یدونستم چرا ول ینم

؟ خدا منو بکشه که تو رو ناراحت کردم ینمخا یکن یم هیچرا گر-

نکردم اون اومد دنبالم يباور کن من کار یول یناراحت یدونم از چ ینه من م-
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؟ يکرد پتینگاه به ت هیخوب -

....نزدم در ضمن من یخراب پیسامان من ت-

؟ یتو چ-

یچیه-

؟ یبگ يخوا ینم-

نه-

چرا ؟-

تونم ینم-

گهیبگو د-

یش یپررو م آخه-

نشدم دیبگو شا-

زدم پویت نیمن به خاطر تو ا: بچه گانه گفتم  یصداقت با

تا بناگوش باز شد ششین

یش یگفتم پررو م يدید-

....من یول...  یحرفا زوده واسه االن ول نیو ا میسها ما تازه با هم اشنا شد-

؟ یتو چ-

خوشبختم که با تو آشنا شدم یلیمن خ یمهربون یلیخ یخانم یلیخ یخوشگل یلیسها تو خ-

بگم ؟ گهید ینظر لطفته من چ نیا-

رمیم یم یکه دارم از گشنگ میفقط بگو کجا بر-
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.برو يریمثل من هر جا م-

دربند ؟ میبر یموافق-

رمیم یمن م میتا اونجا برس یاوهوم ول-

میتا برس میبخور رمیبگ زیخورده چ هی رمیخوب االن م-

خوبه-

برگشت شبیپر مثل د سهیک هیبعد با  قهیشد و رفت چند دق ادهیپ نیماش از

ره یم ادیکه دستت به ز نهیعادتت ا نکهیتو مثه ا-

ادهیآخه مصرفمم ز-

کردم یو رو م ریرو ز کیتو راه پالست. حرکت کرد  و

دونم از کدوم شروع کنم ؟ ینم يدیخر يزیچ نقدریا يوا-

عشقته یهر چ-

؟ يدوست دار یتو چ-

يتو دوست دار یهر چ-

رو دوست دارم ؟ یمن چ یدون یم-

رو ؟ ینگاه بهم کرد و گفت چ هی-

رو پسیچ: رو باز کردم و گفتم  پسیشه پاکت چ یگفتم پر رو م یدلم گفتم تو رو ول تو

دونه تو دهنم گذاشتم بهش تعارف کردم هی و

کنم یم یتونم دارم رانندگ ینم-

تو دهنت گذاشت ؟ دیما با لیمثل سه نکنه توام-
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ادیبدم هم نم-

لحظه گر گرفتم هیرو تو دهنش گذاشتم بخار دهنش دستمو داغ کرد  پسیچ هی

یمرس-

کنم یخواهش م-

:لحظه سکوت بود که گفت هی

؟ يسها چند تا خواهر برادر دار یراست-

هم سن و سال توئه در  لهیبرادر هم دارم که اسمش سه هیساله دارم اسمش سانازه ازدواج کرده  23خواهر  هیمن -

شرف ازدواجه

پس من چقدر تنبلم-

؟ یتو چ-

سالشه 33برادر اسم برادرم ساسانه ازدواج کرده بچه داره  هیمن دو تا خواهر دارم -

اونم  السیهسالشه اسمش س 29هم  گهیخواهر د هینامزد داره  هینساج يسالشه اسمش ساراس دانشجو 21خواهرم  هی

بچه داره

ییهم دا ییپس هم عمو-

؟ یآره تو چ-

شم یخاله م گهیمن تا چند ماه د-

خوبه-

.بگم یدونستم چ ینم یخواستم سکوتو بشکنم ول یکرد م یم تمیاذ ومدیاز سکوت بدم م. سکوت  دوباره

؟ یضبطو روشن کن شهیسامان جان م-
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بله چرا نشه-

شروع کردم به . اهنگ شاد بود هیبر خالف انتظار من  یشتم آهنگ آروم پخش شه ولرو روشن کرد دوست دا ضبط

زدم یبشکن م اریاخت یتونستم خودمو کنترل کنم ب ینم یخوندن با اهنگ ول

بعد دستامو رو به سمتش تکون . خونه امشب  نیکاسه کوزه ات رو جمع کن برو از ا: گفتم  یکردم م یسامان نگاه م به

!گفتم برو برو یدادم م یم

دیخند یفقط م اونم

سامان من خلم ؟-

یتو گل-

...که یهست يپسر نیکه تو اول قتهیحق نمیبهت بگم و ا يزیچ هیخوام  یم یول طونمیمن ش یدون یم-

؟ یگرفت لشیتحو-

بگم ينجوریاگه ا هیفتگیخودش یلیخ نیخوب البته ا-

داشته باشهتونه  ینم یچون تو رو هر کس یبگ دیبا یول-

کارو نکردم نیا یکنم ول تشیاذ گهیخورده د هی خواستم

به صرف نهار میو بر میکن دایپارك پ يجا هی میدیخوب رس-

جا ندارم بس که هله هوله خوردم گهیمن که د ییییوا-

؟ يخور یکم م گهید یکلیخوش ه سیخود ن یب-

.خورم تا بترکم یم نقدریبهت ثابت کنم امروز ا نکهیا يخورم پس برا یمن کم م-

؟ دنیبود مانند د یک دنیگه شن شاعر می … مینیبب-

(يزیبه د میدیرس تزایاز پ(  میبخور يزید یسفره خونه سنت میبر میگرفت میتصم میشد ادهیپ نیماش از
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واقعا دلم درد گرفت نکهیبخورم تا ا یبخورم ه یقول داده بودم مجبور شدم ه چون

ممیتسل گهیمن د-

جاش هم خوب بود نیتا هم-

به پتو دارم ازیبره االن هم ن یشم خوابم م ریکه دارم س یعادت هیمن  نیبب-

؟ نیشما پتو دار دیآقا ببخش: با اشاره کرد به گارسن  سامان

نه: بهش کرد و گفت  یهیمرده نگاه عاقل اندر سف-

؟ یگرفت يکردم بابا جد یشوخ-

ه ؟دونم جنست خراب یمن چه م-

رو برداشتم یآزاده است گوش دمیزنگ خورد د میکه گوش میحال بود نیهم تو

سالم-

؟ یسالم خوب-

خوبن ؟ نای؟ مامان ا يتو چه طور یمرس-

خوبن ؟ لیخوبن مامان بابا ساناز سه-

؟ یپرس یرو از من م لیحال سه-

اخه باهاش دعوام شده-

؟ یدوباره سر چ-

که نره انبرهیهمش دنباله راه م گهید زایچ نیو ا يسر سرباز یچیه-

تونه  یصاف نه م يداره نه پا فیکرده نه بابامون سنش باالس که معاف شه نه من قراره ازدواج کنم نه چشم ضع فکر

چاق کنه نه الغر
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و نه اخالق درست-

؟ يریامارشو بگ يخوا یشده م یحاال چ-

لواسوندوست دخترام اومدم  يسر هیگه با  یآره م-

رفتن مجلس مردونه اس  يمهد يو بابا يراحت با بابا و مهد التی؟ نه بابا خ رهیگ یم لیاونو تحو یغلط کرده آخه ک-

داداش ما مشکوك نشو نیتوام به ا

من زنگ زدما یباشه فدات شم نگ-

راحت التیگم خ ینه نم-

قربونت خداحافظ-

سالم برسون خداحافظ-

د ؟زن داداشت بو – سامان

؟ يبود ستادهیگوش وا-

خوام یمعذرت م-

يدیآره تو از کجا فهم-

گهیخوب د-

ترکم یدارم م گهیبود من که د یسامان واقعا عال-

؟ میبر-

باشه-

سها صبر کن: لحظه گفت  هیتو راه  میافتاد راه

بله:  ستادمیراه رفتن وا از
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خواهش کنم ؟ هیشه  یم-

؟ یچه خواهش-

دستاتو لمس کنم ؟تونم  یم-

حال دستامو تو دستش گرفت و نوازششون کرد و به سمت  نیبا ا ینگاهش کردم به نظرم خواهش مسخره بود ول فقط

احساس کردم ناراحت شد یول رونیب دمیلباش برد منم دستامو آروم کش

ستادینا یول ستهیبه سمتش و از پشت بازو شو گرفتم که وا دمیکرد به قدم زدن دو شروع

؟ يناراحت شد-

- ....

....خواستم یمن نم-

بهشون زدم و گفتم  يبوسه ا یسردم بردم و بدون معطل يچشمام زل زده بود دستاشو تو دستم گرفتم و به سمت لبا تو

خوام یمعذرت م

دنیشروع کردم به دو و

 نیقرار در ا یعاشق ب کیده بودم من واقعا عاشق ش نکهیو بچه گانه بود مثل ا یاحساس یلیخ ومدیکار خودم خوشم ن از

.کردم یم یسال ها بود با اون زندگ ییگو. کم  اریزمان بس

توانستم  یکه م يباز کرد و من هم تنها کار میدر رو برا یحرف چیبدون ه دیاو هم پشت من رس دمیرس نیسمت ماش به

.حرف سوار شدم چیبود که سوار شوم بدون ه نیبکنم ا

آمد یاز ضبط م یآهنگ يرد و بدل شد و نه صدا نمانیب ینه حرف مانابانیبه خ دنیرس تا

با ما فاصله داشت کنار خانه شان نگه داشت ابانیخ 2شان  خانه

شم یممنون م يدوم آدرستو ندارم اگر بد يطبقه  نجاستیما ا يخونه : باالخره شکسته شد  سکوت

رم یممنون خودم م-
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یکن اطیاحت ياخو یم نکهیکنم مثل ا ینم ياصرار-

“ج” ابونیبهت اثبات بشه منو برسون خ يخوا یتو هم اگه م نمیب ینم یلیدل-

رو نگه داشت نیدم خونمون بودم ماش گهید قهیدق پنج

خداحافظ.  یکنم مرس یبود هرگز فراموش نم یروز خوب-

.دمیفتنشو دخداحافظ و پاشو رو گاز گذاشت و ر یعنیپرمعنا بهم کرد و سرشو تکون داد  ینگاه

رو تو در انداختم و داخل شدم دیکل

.کس نبود لباسامو درآوردم و خسته به رختخوابم پناه بردم چیه

چهارم فصل

گذشت هیروز از اون قض دو

خودم و اون کار بچه گونه ام بدم اومده بود از

 یگرفتم فراموشش کنم اما نم میتصم شناختم یاونو نم دیکارو کردم آخه من که هنوز اون طور که با نیدونم چرا ا ینم

.شد

که چقدر دلم شمال  يبرم وا یمسافرت طوالن هیرو بدم و  یکنکور لعنت نیخواستم زودتر ا یشده بودم خسته م خسته

خواست یم

ا اشکاالتم رو برطرف کنه ت يسر هیبودم که  لمیفرانسید يبرا ریبود که دنبال دب نیروز بود که تو خونه مون بحث ا چند

تلفنش تموم شد نکهیعصر روز پنج شنبه مامانم بعد از ا نکهیا

خوبه گه  یلیاش خ یاضیر نشونیمه ياز پسرا یکیگفتم گفت  لتیفرانسید يبود درباره  نیشه: من کرد و گفت  هیرو

تونه بهت درس بده یعمران خونده گفت م دهیگاه درس هم م

خونمون ؟ ادیم یباهاش ک یمامان خوب قرار گذاشت یگ یم يجد-
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دهیخونه ما اونا هم فردا شب دعوتن بهت درس م دییایشما ب ادیگفت که االن بگم برو نم-

میزونینگن ما آو-

نیخوب ينه بابا بچه ها-

.مشکلم حل شده بود خوشحال بودم چون چند وقت بود واسم معضل شده بود نکهیا از

 یبود مامان خونه نبود نهار رو خوردم و به گوش 1ه اومدم ساعت جمعه بود و دوباره آزمون داشتم از مدرسه ک فرداش

.کم بخوابم هی ادیسانازه و قرار شد تا عصر که مامان م ياش زنگ زدم گفت خونه 

کرد دارمیبود که مامان با فحش از خواب ب 7 بایتقر ساعت

؟ ياسترس دار يمثال تو کنکور دار یخواب یبچه چقدر م-

مامان سالم-

ساعت هفته منو بگو به خاطر تو اومدم!  ریبخ شب-

گهیخوب خسته ام د-

میفتیباشه پاشو حاضر شو کم کم راه ب-

باشه-

خوش گلهاش  يکه تو اون موقع سال بو بایدلباز و ز یاطیبا ح ییالیو يخونه ا. اونجا  میدیبود که رس 8حدود  ساعت

.فضا رو پر کرده بود

بود  یبلند گلبه نیمانند آست قهیکه روش جل دیبودم با تاپ سف دهیپوش ي رهیت نیشلوار ج . میدیزودتر از اونا رس ما

.شو از پشت پف داده بودم کهیت هیو . موهامو هم باز گذاشته بودم 

جون اومد نیکه شه میبود که نشسته بود یربع هی هی

اومدن-
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 يکرد که پسرش هم دانشجو یم یبا پسرش زندگ جون دوست مامانم بود تنها بود از شوهرش جدا شده بود و نیشه

ومدیخونه م یشهرستان بود و گهگاه

 يجون و موها نیدرست مثل شه یآب يتپل با چشما یخانم با قد متوسط و کم هیدر باز شد  میجامون بلند شد از

 يدیسف بایتقر يادستش بود وارد خونه شد بعد از اون هم شوهرش که قد بلند و موه ینیریجعبه ش هیکه  یاستخوان

روشن و  یآب يپسر قد بلند با چشمها هیاز اون هم  بعدوارد شد و ) که معلوم بود نوه شه ( بچه بغلش بود  هیداشت و 

که  هیهمون نیبا خودم گفتم ا. داشت و سبزه بود وارد شدند  یهمراه با خانمش که قد نسبتا کوتاه ینکیبلند و ع يموها

 وادهکه دختر خان یفوق العاده مشک يو چشما یپهن مشک يدختر با ابروها هیز اونا هم خواد بهت درس بده بعد ا یم

.خورد که باشه داخل ساختمون شد و در رو بست یبود و اصال بهش نم

میمامان به سمت اونا رفت با

یشروع کرد به معرف نیشه

دختر نازش سها س نمیدوستم ا نیخانم آذر جونه بهتر نیا نیمه-

خدا بهت  يدار یماه يماشاله آذرجون چه دختر: کرد منم بهش دست دادم و اون گفت  یروبوس نیا مهب مامان

ببخشتش

ینیب یهمه رو هم خوشکل م یتو خوشگل زمیعز: هم در جواب گفت  مامانم

گل پسرشه نمیآقا شهاب ا نیشوهر مه نمیا. ادامه داد  یبه معرف نیشه

؟ ومدهیاداشت ند زمیعز. شد  يزیانگار متوجه چ بعد

کنه یرو پارك م نیجون داره ماش نیچرا شه-

تو وردیا خوب م-

پارك بود خودم هم به زور اونور کوچه پارك کردم نیماش هیآخه دم در -
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:مامانم گفت هوی

.ماست نیخدا منو بکشه ماش نیِاوا شه -

تو ارهیار کنار بتونه برو بذ نیبردار برو ماش چوییسها جان سو: رو به من کرد و گفت  بعد

و رفتم تو کوچه دمیبرداشتم و مانتو مو پوش چوییاز رو اجبار گفتم و سو یچشم

شدم و به اون  نیرو باز کردم و سوار ماش اطیخواست کج پارك کنه در ح یبه زور م نیماش هیاونورو نگاه کردم  نوریا

عقب تو برو تو رمیبوق زدم و اشاره کردم که من م نهیماش

هم بوق زد و تشکر کرد ناو

رو پارك  نیبسته شد ماش اطیدر ح دمیتا برسم به خونه د اطیرو برد تو ح نیسر کوچه دنده عقب رفتم تا اون ماش تا

زدم به در چییکردم و با سو

چشماش تو  یکه آب یکه انتظارش رو نداشتم کس دمیرو د يزیروشن ها چ هیشب تو سا يهایکیباز شد و من تو تار در

:بود ستادهیشد سامان جلوم وا یباورم نم دیشب درخش یکیرتا

؟ نجایسها تو ؟ ا-

- ....

یبرون يهم بلد نیدونستم ماش ینم-

- ....

؟ يبا من قهر-

تفاوت زنگ در رو زدم یب

جواب داد نیشه

بله-

؟ ادیب نیشه به مامانم بگ یجون م نیشه-
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...رفته ادتیتو مگه -

خواد بهم درس بده نخواستم ادامه بدم یبرام واضح شده بود که سامان م گهید یبگه ول وادخیم یدونستم چ یم

......ینرفته ول ادمینه -

باال ایحاال تو ب-

آخه ؟ یول-

- ...

باال ایب یعنیدر رو زد که  و

شه یم داتیتو هم اونجا پ میریچه جالب که هر جا من م-

رمیبم تیخواستم از عصبان یم

نداشتم که  بیعلم غ گهیشست پاتون نره تو چشمتون سوء تفاهم شده من د نیمحترم مواظب باش يآقا دیبخشب-

شماست يمامانم خاله  یمیدوست صم

کردم لبخند بزنم وارد شدم وپشت سرم هم سامان اومد یبه سمت ساختمون حرکت کردم و سع و

مو دراوردم و کنار مامان نشستم و سامان هم سالم  يتو روسرمان یحرف چیبه ما کرد و من بدون ه یپر معن ینگاه نیمه

کرد و با مامانم دست داد یرو بوس نیداد و با شه

تفاوت  یبه من کرد و من ب یو نگاه میقبال با هم آشنا شد: کنه اون فقط گفت  یخواست منو به سامان معرف یوقت نیشه

که نشسته  ییزدم ساراس بلند شدم کنارش نشستم اونجا یم سرم رو چرخوندم و نگاهم به سارا افتاد که البته حدس

سامان بود يرو به رو قایبودم دق

جابه جا کنم نیرفتم ماش یچون هنگام معرف هیدونستم اسم سارا چ یمن نم مثال

میکن یوقت نشد خودمونو به هم معرف دیببخش-

من سارا هستم زمیبله عز-
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خوشبختم منم سها-

خوشبختم-

؟ یکن یکارا م یجون چسارا -

کنم یم ياس ام اس باز ییبنده خدا هیسالمه فعال هم دارم با  21خونم  یم یمن نساج-

؟ ییچه بنده خدا: گفتم  طنتیبا ش-

سالشه 26ِ  یبد نکن نامزدمه اسمش عل يفکرا-

یموفق باش-

کنه یسامان داره نگام م دمیمو برگردوندم د رو

و ساسان هم داره ) همسر ساسان (  میبا مر نیزنه شه یحرف م نیمامان داره با مه دمیندم دسامان هم رومو برگردو از

.کنند یم يبا باباش با پرهام پسرش باز

سامان: رو به سامان کرد و گفت  نیلحظه مه هی

بله مامان-

؟ یکمکش کن یتون یمشکل داره تو م لیفرانسیخورده تو د هیگفت سها جون  یآذر جون م-

کارت نکنه یسرم اومد مامان خدا بگم چ دمیترس یکه م يزیچ ياو

ندارم یما رو قبول داشته باشند من حرف شوناگر ای– سامان

نیدار ارینه اخت: منو نگاه کردن منم در جواب گفتم  همه

.دیاون جا راحت تر قیتو آالچ دیخوبه شما بر یلیباغ االن خ يسر و صداس هوا نجاخوب بچه ها ای – نیشه

 یرو برداشتم و به سمت در رفتم سامانم پشت سرم اومد و من ب فمیخوب و حرف گوش کن ک يبچه ها نیهم ع ما

رفتم و نشستم قیتوجه به سمت آالچ
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کم قدم زد و اومد نشست هیهم  سامان

؟ نیخب سها خانم تو کدوم قسمت مشکل دار: بره گفت  هیسفسطه کنه و حاش نکهیا بدون

...خوام یشو من نم الیخ یم بکن یخواهش م-

تو  ریکه ؟ من االن دب یمتوجه میهست نجایا يا گهید زیچ ينکن ما االن واسه  یسها مسائل مختلف رو با هم قاط نیبب-

گهید زیام و تو شاگرد من نه چ

دمدرآور فمیکاغذ نوشته بودم از ک يچند تا سوال رو که اشکال داشتم و رو يا گهیکار د چیبدون ه منم

که مشکل دارم هییسواال نایا-

يهم دار ینه دست خط قشنگ-

ممنون-

؟ یشانس ای يگذاشته بود فتیسواال رو از قصد تو ک نیتو ا-

از قصد: گفتم  یالپوشون بدون

 هیاومد سمتمون و  نیداد غرق درس بودم که شه یم حیکه چقدر قشنگ توض يدادن وا حیاون هم شروع کرد به توض و

م دستش بوده ینیس

ده یپسر ما خوب درس م نیسها جان ا نیبچه ها خسته شد-

یلیبله خ: و گفتم  نیبه شه یبه سامان کردم و نگاه ینگاه

تا شام حاضر شه رهیته دلتونو بگ دیبخور يزیچ هیخب خدا رو شکر بابا -

رفت و

؟ دخب سواالت ته کشی – سامان

دمیخوب بود واقعا فهم یلیممنون خ-
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سراغ بحث خودمون میب حاال که سواالت تموم شد برخو-

فراموشش کن-

؟ يچرا ؟ تو نسبت به من دلسرد شد-

...بود ما یجانیو ه عیسر يرابطه  هیما  يفراموشش کن رابطه  نیبب-

ادیدونم که تو از من خوشت نم یمن م يادامه بد نیاز ا شتریذارم ب ینم-

یکن یاشتباه م-

؟ هینزدنات و اس ام اس ندادنات چزنگ  یپس معن-

بذارم ؟ شیپا پ دیمن همش با یکن یتو چرا فکرم-

.....که يخوا یکنم تو نم یندارم چون فکر م تیاگر هم کار یکه برام مهم یدون یچون تو خوب م-

.یبهتر از من قیسامان ول کن منو تو ال-

....منسها  یارزش یمن ب يبرا یسها دوست ندارم تو فکر کن-

؟ یتو چ-

ادیساسان داره م یچیه-

نیکه گرم درس نمیب خوب بچه ها می – ساسان

(يتو دلم گفتم آره اصال خبر ندار)

شام نیایب گهیبسه د -ساسان

:میگفت ییدوتا

چشم-

نه ؟ ای نیدار نامهیاالن حرف شما بود که گواه: تو راه ساسان گفت  میراه افتاد ییو سه تا میپا شد-
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دارم نامهیبله من گواه-

؟ شما مگه چند سالتونه ؟ شهیآخه چطور م-

دمیرس يو فکر یاز دادگاه داشتم که به رشد جسم یگرفتم چون گواه یسالگ 18 ناممویسالم گواه 19من -

چه جالب-

؟ نیریبگ نامهیکه گواه نچرا عجله داشتی – سامان

تو دیاورد نتونویماشبود که  نیشما که بد نشد حداقلش ا يخب برا-

میدیخند همه

که اگه  یسامان جونو گرفت يسها شماره : جمع گفت  يمامانم جلو یموقع خداحافظ میشام مفصل خورد هیشب  آن

؟ یمزاحم ش یداشت یسوال

بله مامان-

بتونم کمکتون کنم شمخوشحال می – سامان

میکرد یهمه خداحافظ از

کردم صداش  دایپ دیکه توش دوباره به وجود سامان ام یام داشتم شب یه تو زندگبود ک ییشبها نیاز بهتر یکیشب  اون

خوندم  یم اتیوقت داشتم ادب ریکرد اون شب تا د یتوش بود که منو مجذوب خودش م یمردونه و قشنگ بود و ابهت

.کردم دایکمم پش ریچشمام گرم شد و صبح کتابمو ز هدونم چقدر خوندم ک یترم داشتم نم میچون فرداش امتحان ن

پنجم فصل

گرفتم روز قبلش  یکارت ورود به جلسه ام رو م دیبا. گذشتند  ینداشتم روزها تند و تندتر م يادیز يکنکور فاصله  تا

سامان زنگ زدم یبه گوش

یسالم خانم-
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؟ يسالم خواب که نبود-

مجبورم بگم نه یگ یکه تو م نجوریا-

تازه سرشبه-

سرشب یگ یم 11تو به -

خوام یکردم معذرت م دارتیخوب بابا اگه ب-

؟ يمن شد فیموقع شب مزاحم وقت شر نیشده ا یحاال چ-

با  يخوا یخواستم بگم اگه م رمیبرم کارت ورود به جلسه بگ دیگم فردا با یدارم م ینش یلوس نشو چون بعدا شاک-

؟ میهم بر

جدا ؟ کجا ؟-

نیزم رانیا ابونیشهرك قدس خ-

؟یشه حتما چه ساعتبا-

میبر میتون یم 1تا  10از -

ابونتونیسر خ امیو ربع م 10من -

ینیخوب بب يباشه خوابا-

طور مواظب خودت باش نیتوام هم-

برم ستیقرار ن ییمن که جا-

گن مواظب خودت باش یشه بگن م یدوست دارن و روشون نم یلیرو خ یکه کس یینایخوب ا-

؟ يته احاال تو از اون دس-

رینگ يگفتم جد يزیچ هیحاال من -
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باشه نگو خداحافظ نجورهیاگه ا-

سها ؟-

جانم ؟-

دوستت دارم-

بهتر شده بود بهش  یلیرابطه مون با هم خ میدیرو د گهیهم د نایا نیشه ياز اون شب که خونه . رو قطع کرد  یگوش و

ساده  یدوست هیهم نداشت  یلینشده بود دل یواده هامون علنخان شیرابطه مون پ یطور ول نیعادت کرده بودم اونم هم

.بود

 یشم و باالخره با کل یگفتم نه مزاحم شما نم يبر یتون یدوره نم ریرسونمت مس یم رمیکه م ریاون روز بابام گ يفردا

رونیعز و التماس اومدم ب

م سرش رو بلند کردبود و سرش رو فرمون بود رفتم سوار شد دهیکه رفتم سامان رس ابونیخ سر

سالم-

سالم ساعت خواب کیعل-

نیسالمت باش-

؟ يشناسنامه تو آورد نمیخوب بب-

اره چه طور مگه ؟-

خوام ببرمت محضر عقدت کنم یم یچیه-

مزه یب-

گهیگرفتن کارت د يخوب برا-

جمع تره یزرنگ من حواسم از جنابعال يآقا-
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خوردم ؟ یبه نظرت صبحونه چ نیمن بنداز بب ي افهینگاه به ق هیطوره پس  نیااااااا حاال که ا-

یچیه-

رونیبزرگ درآوردم ب چیساندو هیرو باز کردم و  فمیدر ک و

؟ هیچ نیا-

يبهه که دوست دار يکره با مربا هیجنابعال يصبحونه  نیمن به فکرتم ا نیبب-

یمهربون یلیسها تو خ-

یطوالن یلیخ يبود صف ها شلوغ یلیخ میدیبه دانشکده رس یوقت

کرد که هنوز قبول نشده کامل برداشته بودند و من در جواب  یدخترا م ياشاره به ابروها یسامان ه میشد یرد م یوقت

زدم یلبخند م

تا نوبتم شد و کارت رو گرفتم دیساعت طول کش 1از  شتریب

کرد یمسخره م یراه برگشت سامان کارتمو گرفته بود دستش و ه تو

؟ تهیعکس چند سالگ نیسها ا-

چطور ؟-

گهیبگو د-

رستانیاول دب-

موهاشو فرقشو از وسط باز کرده.  يچقدر کوچولو بود يوا-

سامان بده من کارتو خودتو مسخره کن-

رفتم یبار نم ریدختر من اصال ز نیا يخواستگار میدادن که بر یعکس رو به من نشون م نیاگه ا-

کنم تعارفو بذار کنار یبار برو خواهش م ریو ز ایکنم حاال ب یسامان خواهش م-
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ها یخودت خواست-

دمیمن باز به روت خند-

...تو هم باز هاپو-

چشم غره رفتم بهش

 :اصالح کرد نطوریجمله شو ا ي ادامه

يکرد يشدم من و صبور ...

من لبخند زدم و

استرس داشتم بابام منو رسوند سر جلسه و قرار شد موقع  یلیکنکور خروز  دیام فرا رس یزندگ یاتیروز مهم و ح باالخره

دنبالم ادیو البته من با سامان قرار گذاشتم که اون ب امیبرگشت خودم ب

وقت کم آوردم یاختصاص يتا سوال رو جواب ندادم اما تو دفترچه  2خوب جواب دادم فقط  یلیرو خ یعموم ي دفترچه

داده و داره  هیتک نشیکه به ماش دمیروبه رو شد م و سامان رو هم د تیجمع میعظ لیخ اومدم با رونیسر جلسه ب از

دمیخونه بهش رس یروزنامه م

؟ يچه طور داد-

بد نبود-

یبود گذشت خسته نباش یهر چ-

هم دادن کیو ک سیتازه بهمون ساند یمرس-

آخه چون پس بپر : و گفت  دینه دستاشوبه هم مالبچه گا یطنتیرو بهشون نشون دادم و اون هم با ش کیو ک سیساند و

مشونیبخور نیتو ماش

دمیمن هم طبق معمول خند و
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.آزاد رو هم دادم آزمون

سمنان يسراسر يآزاد تهران قبول شدم و معمار يباز هم گذشت و من معمار روزها

گفت خانم مهندس یمکه دانشگاه ثبت نام کردم سامان بهم  ياول را انتخاب کردم از روز ي نهیگز که

.رفت یدماوند قبول شد و اونجا م وتریهم کامپ سمانه

.شده بود انتیبه اسم سوش دیسف يدختر توپولو هیکرده بود و صاحب  مانیهم تازه زا ساناز

مشغول درس و پروژه بودم به قول معروف  شتریو ب دمید یکمتر سامان رو م یلیدانشگاه رفته بودم خ یوقت از

تو کالس سرم به کار خودم گرم بود درس را دوست . تو سال اول دانشگاه همه شون محققن و دنبال علم  دانشجوها

.باشم نیکردم خانم و سنگ یم یفراموش کرده بودم و سع مویدوران دانش آموز يها طنتیاز ش یلیداشتم خ

بود تو راهرو صدام زد اریکالسمون که اسمش کام ياز پسرا یکیروز  هی

انیپرن خانم-

سمتش برگشتم ؟ به

نیداشت يبله با من کار-

؟ دیجزوه تونو به من بد دیتون یشما م نمیبودم خواستم بب بیغا شیپ يکه مزاحمتون شدم من جلسه  دیببخش-

خوام خودم الزمش دارم یمعذرت م یلینه خ-

...آخه یول-

دیریآنها رو بگ يجزوه  دینتو یهم تو کالس بوده اند شما م يا گهید يگفتم که بچه ها-

...یبله ول-

؟ یچ یول-

شه یواستاده که نم مینیجا بش هی شهیبگم م يراستش چه جور-
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و گرنه من به کارم برسم دیجا بگ نیهم دیدار يمن عجله دارم اگه کار يمراد يآقا دیببخش-

دییندارم شما کارتون مهم تره بفرما ينه نه کار-

فظممنون خداحا یلیخ-

بود که  نیاش مثبت تر از ا افهیق. کردم  یحس م نویوقت بود تو نخم بود خودم ا یلیخ اریکام. به راه خودم ادامه دادم  و

دوست نداشتم تو دانشگاه  لیدل نیشد و به هم یبه ازدواج ختم م مایبود مستق یبده هر چ یدوست شنهادیبخواد بهم پ

.معطوف بشه یافکارم به حواش

)  يمهر( بود  يخواهر مهد یعروس گهیاون روز مامان گفت که قراره با ساناز برن پرو لباس آخه چند وقت د ظهر بعداز

..به لباس ندارم و اجیهم احت امیآم و اگه ب یزدم که من نم یو من هم که طبق معمول به قول مامانم ساز مخالف م

؟ سها تو خونه اي – مامان

بله مامان-

؟ يرب يخوا ینم ییجا-

نه مامان-

نداره ؟ یاز نظر تو که اشکال میپرو و برگرد میتا بر شتیخواد بذاره پ یرو م انتیساناز سوش-

نه از خدام هم هست قربونش برم-

خبر هی یسها راست-

؟ یچ-

شه اگه بگم ؟ یباورت نم-

؟ گهیمامان بگو د یچ-

اش جور شده يکار سرباز لیسه-
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؟ ياااا چه جور-

 يباز یواسش پارت يجور هیرو بهش گفته اونم آشنا داشته و  انیجر دهید رستانشویدوران دب ياز دوستا یکیاز قرار -

کردن

شه ؟ یمگه م-

خرج داره يزیکه هر چ یدون یالبته م-

حل شده هیقض يآهان پس اونجور-

شه یحل م ایقضا يبا پول همه  گهیآره د-

در خورد زنگ

باال ادین گهیبچه ام د ریرو بگ انتیدم در سوش ایسانازه پاشو لباستو بپوش ب نکهایسها مثل  – مامان

باشه مامان-

به سمت در میبا هم راه افتاد و

رو از مامان کوچولوش گرفتم و با خودم آوردمش باال انتیسوش

اش پوست  یلعس يمنه چشما هیگفتند شب یهم داشت چقدر دوستش داشتم همه م ینیریبود چه خواب ش خواب

.من بود هیاش ناخناش ابروهاش همه و همه شب ییخرما يموها.  دشیسف

خودم بود يبچه  نیلحظه دلم خواست کاش ا هی

یمادر ش یتون یسالته م ستیاالن ب گهید ریکوچولو خودتو دست کم نگ: لحظه به خودم گفتم  هی

بهش کم توجه شده بودم  یلیچند وقته خ نیا دیکه شا یسامان. ما زنگ خورد سامان بود  یافکار بودم که گوش نیهم تو

.داشتم ازیو واقعا هم که چقدر بهش ن

الو-
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؟ نیشه وقتتونو بهم بد یسالم خانم مهندس م-

؟ يسالم سامان چطور-

؟ یبه ما بزن یزنگ هی دیشما نبا میحاال ما تلفن ندار گنیم نیکه شما بپرس نیهمچ يا-

باور کن سرم شلوغه-

کوچولو  يجا هیدل کوچولوت  يکه اون گوشه موشه ها نیهم یباش ادمیو به  یبهم زنگ بزن شهیگم که هم یمن نم-

میچاکرت يواسه ما بذار

چقدر دلم برات تنگ شده ؟ یدون ی؟ م هیچه حرف نیا-

ییمن االن کجا نیدرست ع-

خونه-

؟ نمتیبب يایب یتون یم-

نه-

!!چرا؟؟-

شمهیپ انتیآخه سوش-

؟ رونیب ياریاونو هم با خودت ب یتون یخوب نم-

قبول کنم تشویتونم مسئول یمن نم. کشه  یبچه بپره ساناز منو م نیناخن ا ي؟ گوشه  یچ گهید-

رمیم یم نمتیاگه االن نب دمتیچند وقته ند یدون یم-

کار کنم یمن چ یگ یخوب م-

خونتونم گهید قهیدق 10سها من تا  نیبب-

ه سامان نهن-
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چرا ؟-

رسن یم گهیاالن د ناینه سامان مامان ا-

رسن من اومدم ینه نم-

سامان-

- ...

الو الو-

بوقققققققق-

سقف باشم درسته پسر  هی ریباهاش ز دمیترس یم یبا سامان تنها بودم ول یلیبود خ يبد تیرو قطع کردم موقع تلفن

....هم یخوب هر آدم خوب یبود ول یخوب

شد و ممکن بود باهام لج کنه  یم يزیشد بدتر آبرور یکه نم نیا یگرفتم درو روش باز نکنم ول میشده بودم تصم جیگ

.اعتمادم یو فکر کنه بهش ب

شرت  یت هیو  نیشلوار ج هیرفتم لباسمو عوض کردم و  عیتاپ و شلوارك چسبون سر هیبه لباس تنم کردم  ینگاه

از خواب بلند شد و  انتیوقت نشد چون سوش یعنیهم نکردم  شیهم مرتب کردم وآرا ساده تنم کردم موهامو یمعمول

جواب دادم سامان بود در رو باز کردم بچه به .  دکردم که در زنگ خور یداشتم آرومش م. بغلم گرفتمش . کرد  هیگر

بغل در آپارتمان رو باز کردم

پشتش رو به من . تو بغلم کرد و اشک تو چشمش جمع شد  انتینگاه به من و سوش هیوارد شد و بهم سالم کرد و  سامان

.کرد و در و بست و دوباره به من نگاه کرد

شده ؟ یسامان چ-

بگم ؟ يزیچ هیتونم  یسها م-

اوهوم-
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؟ یکن یمسخره نم-

بگو-

نیم اومدخسته از سرکار اومدم و تو و بچه ام به استقبال میلحظه فکر کردم ما با هم ازدواج کرد هی-

بچه رو  نیفعال ا یحاال جنابعال: رو دادم بغش و گفتم  انتیخودمو از تک و تا ننداختم سوش یخجالت سرخ شدم ول از

ارمیب يچا يتو که از سرکار خسته اومد يبغل کن تا من برم برا

 يکه البته چا: و گفتم  به گاز کردم ورو بهش کردم یکرد نگاه یآشپزخانه رفتم و سامان هم چنان داشت منو نگاه م به

میهم که ندار

؟ ارمیب يخور یم وهیم

نیبش اینه سها ب-

:شستم گفتم یکه م یو سربه راه به حرفش گوش دادم و به سمتش اومدم در حال عیمط

؟ هیتو خونه مون نظرت راجع بهش چ يباره اومد نیتو اول یراست-

... .نیخوشگله درست ع-

اش خورده بود همش  یضیکه به خاطر مر ییبه خاطر داروها یبود طفلک دهیخواب انتیسوش حرفشو ادامه بده نذاشتم

خواب بود

بچه رو بده بذارم تو اتاق رو تخت-

رو رو تختم خوابوندم  انتیبه اتاقم رفتم و سوش ومدیجام بلند شدم و به سمت اتاقم حرکت کردم اون هم پشت سرم م از

به تختشون نگاه کرد و من هم  یپر معن یبا نگاه ششیکنه رفتم پ یاق مامان بابامو نگاه مو داره ات ستادهیوا رونیب دمید

:اوردمیخودم ن يبه رو

ینیاتاقمو بب يخوا یسامان نم-
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چرا-

:ادامه دادم وردمیخودم ن يوارد شد در رو بست باز هم به رو یبه سمت اتاقم حرکت کردم و او پشت سرم اومد وقت و

وشکله ؟؟ خ هیچ نظرت

کنم نه نگو باشه ؟ یخواهش ازت م هیسها -

؟ یچه خواهش-

؟ گهید یگ ینه نم-

اول ؟ يخوا یم یبدونم چ دیآخه من با-

هیگر ریزد ز و

؟ یکن یم هی؟ چرا گر يحساس شد نقدریسامان تو چته ؟ تو چرا ا-

تختم نشست يو رو رفت

داشتم  ادیکنم که قبل از تو دوست دختر ز یانکار نم نویدارم من اکه من دوستت  یبفهم يخوا یوقت نم چیسها تو ه-

من به خاطر تو تا به حال به مامانم اجازه . نبودم  یبا کس گهیباهات آشنا شدم د یاز وقت يکرد یتو با همه فرق م یول

تو يمن رو بد يحبتاجواب م یوقت نخواست چیتو ه یسها ول.  میبر يارحرف بزنه و خواستگ يا گهیندادم که از دختر د

...

کنارش نسشتم رفتم

 یمن فعال نم یول یرو به تو ثابت کنم ؟ منم تو رو دوست دارم برام مهم تمیحسن ن دیمن چه طور با زمیسامان جان عز-

شو ندارم یتونم ازدواج کنم آمادگ

 نیا یچقدر فشار رو منه ؟ تو معن یدون یتو م.... من .... تحمل کنم من  نیاز ا شتریتونم ب یمن هم نم یتون یتو م-

از نگاهم به تختخواب پدر  دمیفهم نویو من ا ياز در بستنم وحشت کرد یترس ی؟ تو هنوز از من م یفهم یحرفا رو م

.تحمل کنم نیاز ا شتریتونم ب یمن هم آدمم منم نم. بده  قخوب به من ح یول يکرد یدونم چه برداشت یمادرت م
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تونند تو رو خوشبخت کنند یاز من وجود دارند که م يبهتر یلیخ يسامان جان دخترا-

؟ ينکنه منو دوست ندار ينکنه تو از من دلسرد شد. حرفو نزن  نیهم ا گهیاما من فقط با تو خوشبختم د-

؟ يسامان تو تمام فکراتو کرد-

.دمیقول م نویا. کرد و من هم تو رو  یمطمئن نبودم تو منو خوشبخت خواه نقدریوقت ا چیه-

- ....

.شو دارم یپس باهاتم اگر هم که نه بهم بگو من آمادگ يسها اگه واقعا قلبت با منه و قبولم دار-

..من...من .کنم  یرو در کنار تو حس نم یسامان دروغه بگم دوستت ندارم دروغه بگم خوشبخت-

احساس  یلیاون لحظه خ. اشو آورد و بغلم کرد سامان گذاشتم و اون هم دست ي نهیو سرم رو رو س هیگر ریزدم ز و

چند . بودم  کیبه سامان نزد نقدریبود که ا يبار نیوقت نداشتم هم عشق و هم شرم اول چیکه ه یداشتم احساس یخوب

که سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم بهم لبخند زد و با انگشتاش اشکام رو پاك کرد میتو اون حالت بود يا قهیدق

امیمرد دن نیمن خوشبخت تر سها-

رسن یاالن م نایبدو کم کم رفع زحمت کن که مامان ا يزبون باز يباشه به جا-

کنم يو تو رو ازش خواستگار ادیخوام مامانت ب یم-

من اعدام شم ؟ يخوا ی؟ م یچ گهید-

یمنم خانم رهیم یکه م ينفر نیکه اول یتو اعدام ش-

نایمتملق بدو برو که االن م-

ها یباشه خودت خواست-

باش زیسورپرا هیروزها منتظر  نیهم: گفت  یو تا دم در بدرقه اش کردم و موقع خداحافظ میهم بلند شد با

ازدواج برام زود  یمن سامان رو دوست داشتم ول. گناه  ینیداشتم هم احساس سنگ یاز رفتنش هم احساس سبک بعد

ازدواج کرده بود یسالگ 17تازه مامانم هم که . داشت که ازدواج کرد  سن و سال رو نیخوب ساناز هم هم یبود ول
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تونستم سامان حتما موافقت کرد  ینه م. کارو بکنم  نیتونستم ا یبا ازدواج نم. خواستم درسم رو ادامه بدم  یمن م یول

.داشته باشم التیکرده است و دوست داره منم تحص لیاون خودش تحص

ساناز و مامان اومدند نکهیکرد تا ا یم تمیافکار مدام اذ نیا

نکرد تتیکه اذ انتسوشی – ساناز

همش خوابه ینه بابا بچگ-

شه یبچه تموم م نیا يداروها ساناز جان کی – مامان

هفته بخوره هیتا  ددکتر گفته بای – ساناز

؟ نیشد لباساتونو پرو کرد یمامان چ-

 کمیمادربزرگ من ش يپشتش باد خورده اندازه  يادیز مانیساناز بعد زا نآره مال ساناز که ماه شده فقط ای – مامان

شه یمجلس م يرو بکنه تو ستاره  کمهیش یآورده اگه تا عروس

يخوشگل تر شد يگه تپل شد یم کجا شکم آوردم ؟ تازه مهدي. مامان شما هم  – ساناز

 یرفتن و کتاب خوندن درست م يکالس آشپز یکل هم که با يغذا سوخته ا نیبگه ؟ اونوقت هم ینگه چ نویا چارهیب-

که بخوره ستین گهیهم د یکن

.مدل غذا با تخم مرغ بلده 70کنه که  یم سهیساناز جون خواهرت تو رو با خودش مقا -  مامان

بهش يشام و نهار تخم مرغ بد يخوا یشوهر م يخونه  يتو فکر خودت باش پس فردا بر: رو به من کرد و گفت  و

.افتادم و با خودم فکر کردم واقعا اوضام خرابه ادسامانیظه لح هی

!ختنیانگار دم در خونه ر نیگ مامان حاال شما هم می – ساناز

حاال خوبه . اومد  یم یکیشما  يرفته بود هر شب واسه  ادمی. شه بگن  یروشون نم ختهیمن ر ينه ساناز جون واسه -

.خواستگارت بود نیو آخر نیاول يمهد
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شدم ؟ یدر خونمونو کند تا من راض يرفته چقدر پاشنه  ادتیکنه  دایتونست پ یاز من بهتر نم مهدي – ساناز

.دیکش هیمهر نییگفت مبارکه و کار به تع یبترش نکهیبابا همون جلسه اول از ترس ا ادمهیواال تا اونجا که من -

من دم درآورده واسه یوجب میدخترت بگوها ن نیبه ا يزیچ همامان ی – ساناز

.نیهمه اش با هم دعوا دار دبابا شما هم که منو کشتی – مامان

ینیریجعبه ش هیبود با  لیتو قفل اومد سه دیچرخوندن کل يکه صدا نیحال و هوا بود نیهم تو

به به سالم مادرشوهر مهربان و خواهرشوهران آتی – لیسه

سالم – ساناز

کوکه ؟ یلیخ فتیچته ک-

ادیآزاده م شیحتما داره االن از پ گهلومه دیمع – مامان

شرط آزاده خانم امروز اجرا شد نیو سخت تر نیتو خال آخر يزد قایدق -لیسه

گذاشته شد ؟ یپس قرار عقد و عروس به سالمتی – مامان

.دیآزاده خانم صحبت کن يبا مامان بابا دیمونده با بزرگ تر ها بابا و شما با گهاونش دی – لیسه

ها ادیم تیلاز االن داره بو زن ذلی – ازسان

چه طور – لیسه

آزاده خانمه يمنظور ساناز واژه -

شمام يبابا من متعلق به همه  دشما هنوز خواهر شوهر نشده چه حسود شدی – لیسه

کنه یحسادت م یآخه بابت داشتن تو به کس جمع کن کاسه کوزه تو کی – ساناز

شه یم بشیداره نص يحفه اآزاده بدبخت خبر نداره چه ت-

نفر هیبه جونش چند نفر به  دیبچه مو افتاد دول کنی – مامان
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دو دو مساوي – ساناز

شعبان  مهیکه ن گهیروز د 20ازدواج به  خیو پدرم با پدر آزاده صحبت کرد و تار نیتا صبح نذاشت بخواب لیشب سه اون

.بود افتاد

دانستم که  یکه نم يا ندهیخودم خبر نداشتم آ ي ندهیاز آ یول. بودم  یضخوشحال بود خوشحال و را لیکه سه نیا از

.زود در انتظارم است ای ریدانستم د یقرار است چگونه رقم بخورد و م

ششم فصل

بود  يفشرده ا میتا. نداشت همه اش با آزاده بود  یکه شب و روز براش مفهوم لیسه میبود یعروس يتو تکاپو همه

.گرفت یشکل م هیقض نیازود داشت  یلیخ

دوست داشتم همه اش به  یلیخ یزمان هی. بود  یتو عروس یعروس. بود  يمهر یعروس لیسه یهفته مونده به عروس دو

 یمیکه لباس قد يمهر یعروس يحوصله اش رو نداشتم برا یعنیخواست  یاصال دلم نم گهیاالن د یها باشه ول یعروس

رو نداشتم دنیو لباس د دنیچرخ ياصال هم حوصله  و دمیخر یلباس م دیبا لیهس یعروس يبرا یول دمیپوش یهامو م

.

از  یکیدونشون بزنم  ریت هیبکنه و کار سفارش کارت هم با من بود گفتم با  یکیهر کار رو داده بود  یطفلک لیسه

خرم کلکش  یها هم ملباس از همون جا  هی رمیداشت گفتم جهنم م یعصر کارت فروش یول ابونیبابام تو خ يدوستا

.کنده شه

 یبه من واگذار کرده بود و گفته بود معطل نکنم و کارت رو هر جور شد سفارش بدم ول لیسه.  دمیکارت ها رو د رفتم

 يکه پاکت نقره ا نقره اي – یکارت صدف هیچند تا آلبوم کارت باالخره  دنیام رو به کار بردم بعد از د قهیسل تیمن نها

شد که به  یم دهیکارت د يبرجسته تو ياز گلها یفیظر ينقش ها ودب یفیکارت ظر. ت انتخاب کردم داش يبراق عطر

.بودند يکارت هم نقره ا يتو يو نوشته ها.زدند  یم یاسی
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 یکارت ها م يکه تو يشعار يکارت از شعرها يتو يمونده بود نوشته . تا سفارش دادم  400انتخاب شد و  کارت

اون روزا واقعا اون نوشته ها و  نمیب یکنم م یاالن که دارم فکر م. دونستم کدوم رو انتخاب کنم ینم . ادیبدم م سندینو

.شعرها کذب محض بودند

باستیز یزندگ دانیپرام ازین یبه چشم ب: رو انتخاب کنم  لیسه یشگیگرفتم تکه کالم هم میتصم

نباشه ؟ یلبجا يجمله  یکن سها جان فکر نمی – یکرمان يبابام آقا دوست

دوست داره و مطمئنم که موافقه یلیجمله رو خ نیا لینه عمو سه-

.رمیبگ لیندانستن تکون داد قرار شد آخر هفته برم وکارتا رو تحو يرو از رو سرش

 چیه يحوصله  ییجورا هیوقت بود که خبر نداشتم  یلیرفتم از سامان خ یعصر راه م یول ابونیمغازه دراومدم و تو خ از

.دمیکش یس رو نداشتم البته بعد از اون روز ازش خجالت مک

عشق آن . که هر لحظه کنارت باشم  ستیعشق آن ن:  گهیدوست دارم و م یلیقشنگ هست که من خ يجمله  هی البته

.باشم ادتیاست که هر لحظه به 

راحت  ينجوریادم ا. هاش خانمن فروشنده  دمیداخل رفتم د.  کینسبتا کوچک و تار یکیبوت.  دمیرس کیبوت نیاول به

:طونیش يبرنزه و ظاهر یساله با پوست 35 بایتقر یخانم. تره 

تونم کمکتون کنم ؟ یم زمیعز-

.بهم نیدیم یچ نمیمغازه اون مغازه بچرخم ندارم بب نیا نکهیبرادرمه و راستش هم وقت ا یبله عروس-

؟ يخوا یچه مدل م-

.که قشنگ باشه يزیچ ستیمد نظرم ن یراستش مدل خاص-

.ارمیتو برو تو پرو من برات م زمیباشه عز-

باشه-
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در پرو باز شد. ام رو درآوردم  يتو پرو ومانتو و روسر رفتم

رو بپوش راهنیپ نیا-

مدل . دمیلباس رو پپوش.  دمیپوش یمدال نم نیوقت ا چیمن ه. بود که باالش کامال دکلته بود  يقرمز گوجه ا راهنیپ

باز بود یلیخ یداشت ول یقشنگ

نمیتونم بب یم-

بله-

.رو باز کردم در

- Wow يماه شد یلیخ ادیچقدر بهت م

.پوشم یباز نم نقدریمن ا یبله قشنگه ول-

ماهه ها یلیخ یول-

پوشم ینم ينجوریشون مختلطه من ا یعروس یدرسته ول-

با کت و شلوار چه طوره ؟ ونتیم. آهان باشه -

.ستین يباشه مسئله  بیگه خوش ترکا-

.موند یتو خونه م يلباسا هیشب ومدیخوم ن یآورد ول ينقره ا یکت و شلوار مشک کی

دمیداشت اون رو هم نپسند نیچ یلیخ نشییآورد که پا یطرح چروك گلبه راهنیپ هی بعد

.ياریواسش ب یتون ینم يبهانه ا گهید یول دمیبهت م نویا-

 يها نیآست. شده بود  ياش گلدوز قهیباز نبود و اطراف  یلیخ یداشت ول يدلبر ي قهیکه  ینگ نقراببه ر راهنیپ هی

شد و روش هم تک  یترك م نییهم کار شده بود و تا کمر تنگ بود و از کمر به پا ناشیسرآست نییداشت که پا عیسه ر

. منم  نیکردم ا یخودم باور نم دمیپوش یتر بود وقت ندکم از جلوش بل هیکار شده داشت و پشتش  يو توك گل ها
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.ومدیبهم م یلیخ

.اتاق پرو رو باز کردم در

.یمجلس باش يتو ستاره  دمیبهت قول م.  ادیبهت م یلیشه خ ینم نیتر از ا یگفتم عال يدید زمیعز یییییییییوا-

یمرس-

.رونیرو عوض کرد م و با اون لباس اومدم ب لباسام

د ؟ش یقطع گهیخوب د-

بله-

یها بپوش یبه سالمت-

.رفتن رو نداشتم گهید يجا يحوصله  گهیخوب د یول دیارز یم یلیداشت البته خ يادینسبتا ز متیق دمیرو خر لباس

دیبچه ها لب ورچ نیع دیآزاده لباسم رو د یخوشش اومد وقت یلیرفتم خونه مامانم از لباسم خ یوقت

کنه ؟ ینگاه م یک منو گهید یبپوش نویخوب تو اگه ا-

.شد یخوب م یلیداشتم که با اون خ يصندل جلوباز نقره ا هی

.تو اتاقم و لباسامو درآوردم اومدم تو هال همه در تکاپو بودند رفتم

؟ يکارتا رو سفارش داد سها رفتی – مامان

بله-

چند تا ؟-

- - تا400

تو کارتا میبذار یآدرس رو هم با کروک دیخوبه با-

.دم یم بشویباشه اون رو هم ترت-
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میسیمهمونامونو بنو ستیل ایسها ب-

جون نیبه شه میدیکه رس مینوشتن بود نیبه نوشتن اسم مهمونا و تعدادشون تو ح میکرد شروع

انیو خانواده اش رو هم بگم ب نیخوام مه می – مامان

اوردمیخودم ن يبه رو یکه از خدا خواسته ول منم

؟ گهید سمینفر بنو 2باشه مامان -

و شوهرش الینه بابا شوهرش و سامان و ساسان و زنش و سارا ونامزدش و سه-

؟ میشناس یرو م نایا ياووو مگه ما همه -

سامان هم که .  میبگ دیطور سارا هم با نیاش ما رو هم دعوت کرد ساسان هم هم یموقع عروس الیسه ستین ادتی-

.دهباشه به تو درس دا دیحتما با

.که چقدر دلم براش تنگ شده بود يوا. حتما باشه  دیکه آره سامان با اون

تصادف کرده پاش دو هفته اس تو گچه نیگفت با ماش یم نیشه آره طفلکی –ادامه داد  مامانم

.ستیبود حالش خوب ن نیزد ا یزنگ نم نکهیا لیو مات موندم پس دل جیطور گ همون

.کار کنم یدونستم چ یو اتاقم اعصابم خورد بود نمجام بلند شدم و اومدم ت از

 یکار م یچ دیحاال با. شدم  یداشتم م وونهیداشت د یگرفتم باز بر نم گهیبار د هی. سامان رو گرفتم بر نداشت  یگوش

کردم ؟

خورد شد گفتم گور باباش اصال به درك به من چه ؟ اعصابم

.ام و پرت کرد م رو تختم یگوش و

.حواسم همه اش به سامان بود یشروع کردم به خوندن جزوه ام ول. ان داشتم امتح فردا

برگشم و  رونیاستاد رفت ب یتا از سواال رو بلد نبودم وقت 2. بودم  اریکام يتو دانشگاه سر جلسه امتحان جلو فرداش



ونام-بوم و دو هوا کی کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٥

صداش کردم

(کردم یصداش م کیبود که با اسم کوچ يبار نیاول(  اریکام-

؟ نیبودبله با من -

؟ یرو نوشت 13و  4سوال -

- رو نه 4 یرو نوشتم ول13

؟ يد یم-

؟ يخوا یم یچ گهیباشه د-

.بود یخال شترشیمو بهش نشون دادم نصف ب برگه

برگه تو بده من-

نبه کم ج يبچه زرنگا نیخوشم اومد از ا. کار رو کرد  نیمونده بودم که چرا ا. برگه اش رو با من عوض کرد  عیسر و

.نبود

خودکارامون با هم  دمید سمیبراش اومدم بنو. رو نوشته بودم  2. رو هم ننوشته  19و  2 دمیبرگه اش نگاه کردم د به

.فرق داره

برگشتم

یسینو یبرام م يدار اریکام-

اوهوم-

دو رنگه و دو خطه شد یول سمیمن خواستم برات بنو نیبب-

.مسیشما بنو هیکردم شب یمن سع یول-

حاال خودکارتو با من عوض کن یمرس-
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گفتم خدا  ینبود ول یزرنگ يام الدن بچه  یشروع کردم به نوشتن سواالت براش بغل دست میعوض کرد خودکارامونو

.بتونه کمکم کنه دیشا يدیرو چه د

الدن الدن-

هوم-

- ؟ ؟ یرو نوشت 4و 19

- رو نه 4 یرو آره ول19

؟ يکاغذ دار .  سینوخوب ب 4 نیلعنت به ا-

نه بده-

.نوشتم اریکام يکاغذ دادم و برام نوشت من هم برا بهش

4مونده بود سوال  فقط

؟ یرو نوشت 4ازم فاصله داشت بهش گفتم  یدو تا صندل میور و اونور کردم مر نیبه ا ینگاه

نه:  گفت

.کنم يشه کار ینم گهید میکالس گفت بود که استاد اومد نیح نیتو هم. بود  دهیفا یتالش ها ب نکهیا مثل

از پشت صدام کرد اریکام

بردار که من هم کاغذم رو بردارم يجور هی يبردار یدوال ش یخواست نیاندازم زم یسها کاغذت رو م-

باشه-

اومد سمتم. منش بود  یینکو ياستادمان اقا. به سرعت انجام شد  اتیکار رو کردم وعمل نیهم

 یینکو. چه کارها که نکردم  يتو نبود يخواستم بگم خبر ندار(  دیشما تعجبه که هنوز برگه تونو نداد از انیخانم پرن-

(توجه داشت منم سوء استفاده کردم یلیبهم خ
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موندم 4استاد تو -

( !برام نوشته اریکام یعنی( نوشتم  4سواال رو بجز  يهمه  دیمو نگاه کرد و د برگه

کنم که از اون فرموله که تو جزوه ام  ییفقط بهتون راهنما دیاز دست بد نویا فهیح دینوشتخوب چون همه رو درست -

.دیاستفاده کن دیداده بودم با شیجلسه پ

استاد ؟ نیا: رو تو برگه نوشم و گفتم  فرمول

درسته نیآفر-

 4افتاد  ادمیومدم برگه مو بدم بود مسئله رو حل کردم ا ادمیامتحان رو خوب دادم اون فرموله رو  یلیبودم خ خوشحال

سمیرو هم کامل براش بنو 19طور هم وقت نکردم  نیهم. هم ننوشته  اریرو کام

شه خودکار یبهش کردم و گفتم م یکرد نگاه یاستاد داشت نگاهم م. رو تو کاغذ نوشتم  4و  نوزده

رو بدم بهشون يمراد ياقا

البته: بهم گفت  یمهربون با

برگه مو دادم و . رو همراه با کاغذ که تو دستم لوله بود رو بهش دادم و بهش چشمک زدم  اریامو خودکار ک برگشتم

.رونیاومدم ب

بدون  یبا صورت یقد بلند و چشم ابرو مشک يپسر. بود  یبچه خوب. پسرخاله بشم  اریزود با کام نقدریکردم ا ینم فکر

.بود طونیش افتاد یکه اگه پاش م یپرپشت مشک يو موها لیو سب شیر

گرفتم وهیو آبم کیرفتم و از بوفه ک يبه سمت ناهار خور رونیکالس که اومدم ب از

نشستم و شروع کردم به خوردن مکتین هیرو  اطیتو ح اومدم

خورده گذشت هی

؟ نمیتونم بش یم-
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بود اریکام يصدا

بله-

نشست

خوب بود یلیخ یمرس اریکام يوا-

میرو نوشته باش 4ممنون فکر کنم فقط ما دو تا سوال  خوب بود یلیکار شما هم خ-

اوهوم-

رو بهش تعارف کردم کیک

رفت تعارف کنم ادمیخورم  یطور دارم م نیمن هم دیببخش-

ینوش جان مرس-

دیچسب یلیامتحانش خ یول يوا-

یباش طونیش نقدریکردم ا یفکر نم یآره ول-

چند وقت اصال نتونستم درس بخونم نیداداشمه ا یالزمه راستش عروس یطونیکم ش هی شهیهم-

یبه سالمت-

یسالمت باش-

میبه کالسمون برس میسها خانم ما بر گهیخوب د-

آهان برو خوشحال شدم-

طور نیمنم هم-

فعال-

خداحافظ-
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.رفت و منم پا شدم و عازم خونه شدم اریکام

.که به سامان داشتم متفاوت بود یحس کامال با حس نیکرده بودم اما ا دایپ ارینسبت به کام یخوب حس

نبود به بابا زنگ زدم یکس دمیخونه که رس به

سالم بابا-

سالم دختر گلم-

؟ یخوب-

آره-

ییکجا-

.میکت و شلوار بخر میاومد) آزاده  يبابا(  ییوفا يو آقا لیبا سه-

کجان ؟ نایمامان ا یبه سالمت-

.گهید زایچ نجوریو ا شگاهیباس و آرااونا هم رفتن دنبال ل-

کار کنم ؟ یمن چ-

 بیترت.  رینه اگه حاضر بود برو بگ ایکارتا حاضرن  نیبب یزنگ بزن به کرمان يشد کاریتو در کن ب یتو هم خستگ-

؟ يها رو داد یکروک

بله-

برو به کارت برس گهیخوب د-

باشه بابا-

خداحافظ-

خداحافظ-
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.سامان رو گرفتم یبابا گوش از تماس با بعد

بعد گفتم . شه  یاونجا باشه بد م ینذارم چون ممکنه کس غامیبود اولش گفتم پ ریگ غامیاش رو پ یگوش. داشت  ینم بر

.زدم و دوباره شماره شو گرفتم ایبه درك و دل رو به در

بوققققق.  دیبگذار غامیبوق پ يصدا دنیبا سالم لطفا پس از شن-

 دمیاز مامان فهم روزیدونستم د یافتاده ؟ باور کن من نم یاتفاق.  يد یچرا جوابمو نم. ان سالم سامان جان الو سام-

؟ لهیسه یعروس یدون یسامان من متاسفم باور کن سرم شلوغه م. پات شکسته 

.براتون ارمیکارتاش رو م گهیچند روز د حاال

!!!سامان

ه حالت زود خوب شه خداحافظک دوارمیبوسمت ام یم.  یموفق باش خوب

.باشه یمنطق دیسامان رو نداشتم اون هم با ینازکش يحوصله  گهید. رو قطع کردم  یگوش و

تو هال  دمیو د دمیخوره با عجله پر يزنگ  لمیموبا دمیکه د یاومدم زنگ بزنم به عمو کرمان.  دمیتختم دراز کش رو

سامانه دمید. مو اونجا گذاشته بودم  یچون گوش

الو-

؟ یخانم یزن یچرا نفس نفس م-

دمیچون دو-

؟ يدیچرا دو گهیدفعه د نیا-

- ...

.حتما لپات سرخ سرخ شدن-

فکر کنم-

.از روزگاره میدلخور ستمینترس از تو دلخور ن دیبه دستم رس امتیپ-
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چرا ؟-

....چون-

چون ؟-

تو رو از من گرفته-

حرفو عوض کردم... من  يخدا

؟ نییایکه م لیسه یسامان عروس یراست-

امیتو هم که شده حتما م دنیواسه د امیچرا که ن-

شه ؟ یتا اون موقع پات خوب م-

کنم یگچ رو باز م گهید يآره هفته -

؟ يشد تصادف کرد یچ-

الیخ یب-

گهیبگو د-

؟ نجایا يایب یتون یتو م امیتونم ب یسها من که نم-

؟ ییتنها-

.سارا هست نه-

نه زشته-

چرا زشته ؟-

؟ يد میاونجا بگم ک امیب-

یبپرس یازمن سوال رسم فن يتو اومد-
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از اون لحاظ ؟-

خوب ؟-

....یول امیدوست دارم ب یلیخ-

؟ یچ یول-

..مونده نوشتن و پخشش حاال.  رمیکارتا رو بگ دیاز کارامون مونده من با یلیما خ هیعروس گهیچند روز د نیبب-

يوقت واسه من وقت ندار چیرفته بود تو ه ادمیآره -

سامان-

- .....

سامان-

بوق بوق-

خودخواه و خودپرست ؟ نقدریآدم هم ا. خورد  یرفتارش کم کم داشت حالم به هم م نیا از

.بگم راهیشد که بهش بد و ب یم نیعامل بازدارنده مانع ا هیته دلم دوستش داشتم انگار  یول

سارا خونه بود گفت سامان رفته گچ پاشو  نایسامان ا يخونه  میرفت.  میکارتا بد میماجرا با ساناز رفت نیروز بعد از ا چند

.نمیب یسامان رو م يبه زود نکهیا دیبه ام.  میباز کنه ما هم کارت رو داد

هفتم فصل

من  یخواب یب لیبرد اما دل یمنم خوابم نم دیح نخوابتا صب یاز خوشحال لیشب قبلش سه.  دیروز موعود فرا رس باالخره

.در اتاقم زده شد دمیتو افکار خودم بودم که د. بود  يا گهید زیچ

تو ؟ امیتونم ب یم-

ای؟ ب ییتو لیسه-
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بهت سر بزنم امیگفتم ب يداریب دمید-

نیبش ایب يکرد يخوب کار-

.تخت کنارم نشست يو رو اومد

چونه ام و بهش زل زدم ریتخت و دستامو گذاشتم ز زانو نشتم رو چهار

خوب-

؟ یخوب چ-

کنم یمعطل نکن من گوش م یبطلب تیازم حالل يخوا یگم امشب شب آخره حرفاتو بزن م یم-

بطلبم ؟ تیمن از تو حالل.  يغلط کرد-

میکن یگزند يآخه ما چه جور يتو بر.  يبر يخوا یشه تو م یباورم نم لیسه. خوب لوس نشو -

خونه تون امیدم ب یهر موقع با آزاده دعوام شد قول م یدونم همه منو دوست دارن ول یم-

؟ گهید میشد بهینشده غر یچیخونه تون ؟ هنوز ه-

.یکن یاز موضوع م يا گهید ينگم چون تو برداشتا یچیالل شم ه دیبابا من اصال با يا-

؟ ياسترس دار لیسه-

آره-

لیسه-

؟هوم -

؟ یو ما رو فراموش کن يشه نکنه بر یبرات تنگ م یلیمن دلم خ-

چند ماه  رمیگ یمن زن م یش ینترس تو هم تنها نم.  یخوب و خوشگل من يهمون خواهر کوچولو شهینه بابا تو هم-

.سابم یات قند م یعروس امیخودم م.  یکن یاش هم تو شوهر م گهید
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رفتم ؟گ لیمن باز تو رو تحو لیگم شو سه-

.تو حالمون يزد شهیهم ینگرفت لیوقت منو تحو چیواال تو ه-

زنگ زدم . خونه نبود  یک چیه. شدم  داریب 9صبح ساعت .  دمیسر و کله زدم تا باالخره خواب لیصبح با سه 5شب تا  اون

به ساناز

الو-

یسالم سان-

سالم سها ساعت خواب-

؟ ییکجا-

شگاهیآرا میاالن دنبالت بر امیرو بذارم م انتیسوشمادر شوهرم  ياومدم خونه -

رو ندارم شگاهیآرا يحوصله  یکیمن  يوا-

تنها داداشمونه ها یعروس یخاك تو سرت ناسالمت-

خوب بابا-

.شگاهیآرا میلباساتو بردار آماده شو بر-

حموم برم دیساناز من با-

کاراس ؟ نیاالن چه وقت ا.  يکرد یم دیبا شبیکارا رو د نیسها خدا خفت کنه ا-

کار کنم ؟ یچ یگ یحاال م-

دنبالت ادیب يمهد گهیساعت د هیگم  یم عیبرو سر یچیه-

ها یرو نگ ينه بابا مهد-

؟ يهم تعارف دار يگم شو تو با مهد-
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ییایخواهر دن نیجون تو بهتر یسان ینه مرس-

ینشونیتو عذاب آور تر یول-

موندم که زنگ در  يرو جمع و جور کردم و منتظر مهد لمیجشن رو گذاشتم و وسا يومدم لباسااز حموم ا. حموم  رفتم

.رو زد

لکسیر يتپل و مهربون و ظاهر شهیبود مثل هم يمهد. رفتم و در روز باز کردم  نییعجله به پا با

سالم خواهر زن جان-

؟ یسالم خوب-

شما يها یاز احوال پرس-

.عقب گذاشتم یم رو رو صندلشدم و ساک نیماش سوار

مامانته ؟ شیپ انتیسوش-

 دیسها با گهیحوصله اش هم سر نره م فتهیسها دستش راه ب نیرو بده دست ا یسوش نیگم ا یساناز م نیبه ا یآره ه-

؟ گهید هیرفتنت چ شگاهیآرا یآخه تو فسقل.  شگاهیبره آرا

..دوما. سالمه  20 ستمین یاوال من فسقل يکرد یباز با من شوخ يمهد-

.ادیم ایبعد از اوال ثان-

!!!يمهد-

شکار بود یلیشده بود ساناز از دستت خ یچ-

؟ یپرس یاز من م یهست یس یب یپا ب هیتو که خودت -

.حموم يافتاده بر ادتیاالن  یبو لونه کفتر گرفت یگذاشت یآخه تو هم گذاشت-

!!يمهد-
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خانواده که منو کشتن نیپوففففف امان از دست ا-

.میدیرس شگاهیآرا به

ساناز هم داشت . زد  یمامانم هم داشت با مامان آزاده حرف م. کردند  یآزاده کار م يوارد شدم داشتند رو یوقت

.کرد یم کوریمان

.گذاشتم و لباسم رو در آوردم يرو تو اتاق کنار لمیدادم و وسا سالم

بخوره منم که  يدونست چه جور ینم یآزاده هم گرسنه بود ول. برامون نهار آورد اومد و  لیبود که سه 1ساعت  حدود

.اوردمیخوردم و براش ادا در م یم ینکرده بودم دو لپ يکار چیهنوز ه

.هیاومد دنبالش و رفتند آتل لیبود که کار آزاده تموم شد و سه 3 ساعت

.م رفتند باغ که آماده بشناونا ه. مامان و مامان آزاده هم تموم شده بود  يکارها

کرد یموش کار م يتموم شد و ساناز هم داشت رو شمیمنو شروع کردن ارا کار

ساناز مشورت کردم که با

شه یفر کنم خوب م-

یش یگوسفند م نیع سینه بابا مد ن-

نیجون فر کن یمص-

باشه سها جان-

با من مشورت نکن گهپس دی – ساناز

.اومد یخوب بود به لباسم م یلیهم خ شمیاومد ارا یبهم م یلیفر کردن خ موهامو

ادسها جان چقدر فر بهت می – یمص

ممنون-
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.یخوب بش نقدریکردم ا آره فکر نمی – ساناز

بود چون لباسش  یهم زرشک ششیآرا.  ادیبدم م ونینیاز ش. کنه  یم ونینیش شهیکرده بود هم ونینیموهاشو ش ساناز

.بود یمشک یزرشک

.میبپوش شگاهیلباسامونو تو آرا میمجبور شد.  میبود شگاهیبود و ما هنوز تو ارا 5/4ساعت . عقد بود  5 عتسا

رونیاز اتاق اومدم ب. من باشم  نیشد ا یباورم نم دمید نهیو خودم رو تو آ دمیلباسم رو پوش یوقت

.کرد یطور مبهوت منو گناه م نیداشت هم یمص

.گفتم یاگه من پسر داشتم بهت م يوا... فرشته ها ماشاا نیدرست ع يسها چقدر ناز شد ییوا-

نیجون شما لطف دار یمص یمرس-

.کنه یتونه رانندگ یداد که نم یتو راه ساناز همه اش داشت به کفش هاش فحش م میساناز به سمت باغ راه افتاد با

 انتیهم سرگرم سوش يو مهد. آزاده دم در واستاده بودند  يبودند اما بابا و بابا ومدهین نایا لیهنوز سه میدیباغ رس به

.بود

.زنه رو لباست یبچه نچسب وضع معده روده اش خرابه گند م نیقدر به ا نیا مهدي – ساناز

خوشگله گریسالم ج کعلی – يمهد

.ستیحرفا فعال واسه تو خوب ن نتو جلوتر برو ای –به من نگاه کرد و ادامه داد  بعد

بودند آخه فکر  ومدهین یاومده بودند چشمامو چرخوندم و دنبال سامان گشتم ول الیاز فام یلیخ میرفت عیو سر میدیخند

.نداشتند یمناسبت انیکردم واسه عقد هم ب ینم

 میو آماده شد میساختمون و مانتوهامونو در آورد يتو رختکن طبقه باال میو بعد رفت مینگاه انداخت هیتو اتاق عقد  میرفت

. کم تپلش رو الغر کرده بود  هی کلیرنگ که ه يا روزهیکت دامن ف هی. لباسش دقت کردم تازه به  –مامان اومد باال  .

.اومد یهم به لباسش م ششیآرا. بود  یشکالت یموهاش کوتاهش کاه
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.اومدند نایا لیسه نییابچه ها بی – مامان

 یدختر خوب و خوشگل لیخوشگل شده بود خوش به حال سه یلیخ آزاده میو به اتاق عقد رفت میاومد نییپله ها پا از

.اومده بود رشیگ

 نیخوند و آزاده هم بعد از اول يعقد صور هیچون قبال تو محضر عقد کرده بودند پدر آزاده . عقد نشستن  يسفره  سر

.دینوبت به کادو ها رس. بار بله گفت 

.کرد یآزاده کادو ها رو اعالم م ي خاله

مادر داماد ي هیهد دیطال سف سیسرو هی-

گردنبند رو به گردن آزاده انداخت و دست بند هم به دستش کرد و گوشواره ها ش رو هم  لیدست زدند و سه همه

.خود آزاده گوشش کرد

پدر داماد ي هیواحد آپارتمان هد کیسند -

.از پدر تشکر کردند لیوسه آزاده

پدر عروس يمزدا کادو کی-

مادر عروس يکادو دیطال سف یعت مچسا کی-

دو سکه تمام از طرف خواهر بزرگ داماد-

دو سکه تمام از طرف شوهر خواهر داماد-

داماد از طرف خواهر کوچک داماد يآقا يدستبند برا کیعروس خانم و  يخلخال برا کی-

...و

دیکادوها هم اعالم شد و نوبت به گرفتن عکس رس گرید

.به پا شد يهلهله و شاد يبا آمدن عروس و داماد به باغ صدا میس به سمت باغ حرکت کرداز گرفتن عک بعد
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. کردند  ینگاهم به دو چشم افتادن که داشتن منونگاه م. کردم  کیشدم و با مهمونا سالم عل یطور که داشتم رد م همون

.بود دیحم

سالم سها خانم-

سالم-

گم یم کیتبر-

ممنونم-

 یمعذرت خواه دیاز حم. و پسرش اومدند  نیسامان و مامان و باباش و سارا و شه دمیبودم که د دیت با حمحال صحب در

 دهید دیاگه سامان منو با حم. بودند  دهیهم د دیبودند شا دهیخواستم برم سمتشون اما اونا که منو ند. کردم و جدا شدم 

دم؟سالمشو ن بجوا گهید لهیکرد ؟ خوب فام یم يبود چه فکر

مامان رو صدا کردم رفتم

اومدن نایجون ا نیمامان شه-

هم اومده ؟ نیااا مه-

آره-

میخوب بر-

.من دهنش از تعجب وامونده بود دنیسامان با د.  میسمت اونا رفت به

کوشن ؟ هیپس بق نیاومد نیکرد يجون خوب کار نیمه.  يخوش اومد نسالم به به قدم رنجه کردی – مامان

انمعذرت خواستن که نتونستند بی – نیمه

:گفت نیچشمک به سامان که هنوز دهنش باز بود زدم که مه هی یواشکیها شروع شد من  کیعل سالم

؟ یستیتو که سها ن نمیبب-
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چرا خودشم-

.زنن ها هزار اله اکبر خدا نگهش داره یدخترتو آخر چشم م نیماشاله ماشاله آذر ا يوا-

.میدیچه عجب ما شما رو د: کرد  نیپسر شه یبه عل و رو مرسی – مامان

.ما بوده کم سعادتی – یعل

پسرخاله اش بوده یعل یاون شب يپسر خاله دختر خاله با هم نامزدن و اون بنده خدا یکه سارا و عل دمیفهم تازه

؟ سامان جان شما چه طوري –رو کرد به سامان  بعد

انیممنون خانم پرن:  رونیمده بود بکه انگار تازه از اون حالت او سامان

.تا خانما برن لباساشونو عوض کنن دیجا بشن هی دیشما بر ونخوب اقای – مامان

؟ یکن یم سها جان شما راهنمایی –رو کرد به من  بعد

بله حتما-

.کردم ییباال رختکن راهنما يو سارا رو به طبقه  نیو مه نیشه

 راهنیپ هی نیمه. کرده بود  یفوسیبود موهاشو کوتاه ت دهیزرد بود پوش رشیز که تاپ یکت و شلوار طوس هی سارا

چقدر  یو چشماش هم آب یاستخوان شهیموهاش هم مثل هم. بود  دهیروش داشت پوش یمشک ریکه کت حر دیسف یمشک

.فتو خنده ام گر ندهیمادرشوهر آ: تو دل خودم گفتم . دوستش داشتم 

.بود دهیداشت پوش ییطال يکه رگه ها یکت و دامن عناب هیهم  نیشه

لب گفت  ریز ختیر یم نیکه از چشماش تحس نیتو راه مه میرفت نییلباساشونو عوض کردن با هم به سمت پا یوقت

بهش لبخند زدم و ازشون جدا  یاخم ساختگ هیسامان با  يباز نگاه ها میرفت زشونیخوشگل و بازومو فشار داد به سمت م

.شدم

 یها داشتند م یلیزدند خ یوآزاده نشسته بودند و با هم حرف م لیذاشت ارکستر شروع کرده بود سهگ یربع هی
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 دمیرفتم تا رس لیبه سمت آزاده و سه. بودم  دهیدو تا خوشحال تر ند نیآدم از ا ياز جمله ساناز و مهد دندیرقص

خنده ریزد ز لیبهشون سه

ات بهت فحش بدم ها ینذار تو عروس لیسه-

شده ؟ دایساعت چند تا خواستگار واست پ 1 نیتو ا یدون یم يلط کردغ-

بهت بگم ها يزیچ هیگم شو نذار جلو آزاده  لیسه-

کنم ؟ یتحفه زندگ نیعمر با ا هی بابا سها تو به من بگو من چه جوري – آزاده

.مید یطالق م یکن بعدش توافق یسال زندگ 1که تو  سیعمر ن هی – لیسه

!!!لیسه – آزاده

.تونه ها یعروس نیبد يقر هیوسط بابا  نییآ یحرفا رو نم نیا نیبابا ول کن-

وسط دیبه زور منو کش لیاومدم که برم سه دنیوسط شروع کردن به رقص دمیو آزاده رو کش لیزور سه به

رقصم یکه من نم یدون یول مکن تو م لیسه-

گهیکم برقص د هیخوب بابا خرده خانم حاال -

نکن زشته لیهس-

راه افتادم زشونیرو ول کردم و به سمت م لیبه سامان افتاد دست سه نگاهم

؟ نیکن یکه نم یبیخان شما غر یسارا جون سامان خان عل-

نه چطور ؟ – سارا

وسط دییایب دیاگه دوست دار-

؟ یرقص یکنن شما چرا نم یخودشون وقتش همه کارشونو م ناسها جون ای – نیمه

بام از پشت اومدبا يصدا
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دن یافتخار نم یعروس چیسها خانم تو ه نیا-

سالم به همه: رو کرد به جمع  بعد

با همه کیشروع کرد به دست دادن و سالم و عل و

.  دیبر دیپاش نیده شما جوونا تو جمع ما باش یم یخوب چه معن:  ینشست کنارشون و رو کرد به سارا و سامان و عل بعد

.دیببر دیریما رو هم بگ يسها نیه دست اشما اون وسط يجا

پشت اونا  یحرف چیرفتن و من و سامان بدون ه یجلو م یخنده بلند شدند و به همراه من به وسط باغ رفتند سارا و عل با

میکنارهم بود

کردن دنیبدون توجه به ما وسط رفتن و شروع به رقص اونا

؟ هیدنج ياونجا ؟ جا میبر يخوا می –به سامان کردم  رو

باغ رو بهش نشون دادم يگوشه  ییجا هی و

.کنه ینم یمن فرق براي – سامان

:گفتم نکهیتا ا میبزن یحرف نکهیبدون ا میستادیهم وا يرو به رو میسمت اون قسمت حرکت کرد به

؟ ارمیب یصندل يخوا یکنه ؟ م یدرد نم گهید پات

چشما دنبال توئه يشم ؟ همه  یم یرتیمن غ یگ یتو نم يخوشگل شد یلیسها تو خ-

انیدو تا به هم چقدر م نیگن ا یچشما دنبال من و توئه م رینه خ-

ياریبه دست ب يدل منو چه جور یدونخوب می – دیخند

يخوشحالم که اومد یلیسامان خ-

رو بهت بگم ؟ یموضوع هیخواستم  یسها م-

؟ یچ-
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...بگم من يخوب راستش چه جور-

سمتمون اومدسارا به  دمید

؟ نییآ یوسط خودتون نم نیشما به هم ؟ ما رو انداخت نیگ یم یچ - سارا

..سارا جون من-

داداشته ها یناز نکن عروس گهید ایبابا ب دیکش دستمو

هیکه راض یعنیهم بهم لبخند زد  سامان

.میکرد دنیو شروع به رقص میهم قرار گرفت يبا سامان رو به رو.  میهم راه افتاد با

.یرقص یناز م یلسها تو خی – سامان

یمرس-

یزن یبازم که نفس نفس م-

.رقصم ها یدارم م نکهیمثل ا-

و سارا و چند  یو عل يطور ساناز و مهد نیهم دنیو آزاده شروع کردند به رقص لیسه. آهنگ آروم  هیتموم شد  آهنگ

کمرم يزدم و دستش رو گذاشتم باال ایرفتم دل و به دربه سامان انداختم و دستش رو گ ینگاه هی گهیتا دختر پسر د

.دیطول کش یلیکه برام خ یخالصه رقص تموم شد رقص.  دنیلرز یدستاش م دنیبه رقص میکرد شروع

.یمرس یلیخ یلیخ یسها مرس: گفت  دنیاز رقص بعد

سیه-

.کرد یبهم نگاه م تیکه با عصبان دمیرو د دیدور نگاه حم از

نیدیرقص یماه م یلسها جان خی –نگاهم کرد  رتیبا ح نیمه میراه افتاد زیسمت م به

ممنون-
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.بوده زیبرات عز یلیها معلومه خاطر بچه ها خ يداد تیدفعه رضا نسها باالخره ای – بابا

یلیمعلوم بودمنظورش به سامان بوده ته دلم گفتم آره خ کامال

من صبر کردم همه غذاشونو بکشن بعد  دنیهمه غذا هاشونو کشموقع شام غذا سلف بود . خوب بود  یلیشب خ اون

بشقاب دستش بود هیسامان اومد سمتم و .  ردمیم یداشتم م یمواجه شدم از گشنگ یخال يها سیبخورم که با د

میخور با هم می – سامان

نیخور یبا هم غذا مکه  يدار یدختره چه صنم نیگه تو با ا یمن به کنار مامانت نم يسامان حاال مامان بابا-

کارو بکنم نیاالن خودش گفت ا نینه چون هم-

!!!مامانت گفت ؟-

اوهوم-

!!!یگ یدروغ م-

که دنبالشم یهست ینه تازه به مامانم هم گفتم تو همون-

!!!گفت ؟ یاونوقت اون چ-

غذا نمونه یگفتم که گفت حاال برو براش غذا ببر ب نویا-

نکن یسامان شوخ-

ندارم باهات که یسها شوخ-

کار کنم ؟ یآخه من از دست تو چ-

.ریقاشق رو از من بگ هی نیعجالتا ا-

خونه میدیبود رس 5خوش گذشت شب ساعت  یلیشب خ اون

.دمیرو پاك کردم و خواب شمیلباسامو عوض کردم و ارا عیسر رمیخواستم بم یم یخستگ از
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اب بلند شدمبا زور مامان از خو گهید 10ساعت  صبح

ها هیامروز پاتخت نایا لیخونه سه میبر دیپاشو با-

.باشه مامان پا شدم-

به  میو بابا هم شروع کرد لیمن و سه شگاهیمامان و آزاده رفتند ارا.  میراه افتاد نایا لیسه يهم به سمت خونه  با

و  میدیرو چ زهایم. برگزار بشه  لوتشونیبود تو پقرار  یمراسم پاتخت. آزاده هم اومدند  يها تا مامان و بابا وهیشستن م

 يچند تا رگال هم گوشه . تا کادوها رو اونجا بگذارند  میگرد بزرگ هم وسط گذاشت زیم هی میگذاشت زایها هم رو م وهیم

میاشتداشت اون گوشه گذ يبلند ي هیکه پا گهید زیم هی يرو هم رو کیک. که لباساشونو اونجا بگذارند  میگذاشت لوتیپ

.

. ساناز هم اومد .  میما و من و مامان آزاده هم آماده شد يرفت نهار گرفت بعد از خوردن نهار مردا رفتن خونه  لیسه

.همزمان با اومدن مامان و آزاده کم کم مهمونا هم اومدند

میمهمونا بود ریشب درگ 9ساعت  تا

 يو بابا لیو بابا اونجا بودند و گفتند سه يمهد. خونه میومدمهمونا رفتند و ما هم خونه ا يبود که همه  10حدود  ساعت

.آزاده تازه رفته اند

. چقدر دوستش داشتم . بود  نیریکه ش يوا دیهم شب تو اتاق من خواب انتیشب اونجا موندند و سوش نایساناز ا خالصه

دلم واسش . کم توجه بود  یلیخ انتیسوشساناز به . کنم  یکارو با بچه ام نم نیوقت ا چیوقت مادر شم ه هیاگه من  یول

.خوابش برد و من هم تو بغل اون خوابم برد لمتو بغ انتیافکار بودم که سوش نیسوخت تو هم یم

هشتم فصل

مامان و . خسته و کوفته بودم . بود که از دانشگاه اومدم خونه  6ساعت حدود . گذشت  یم لیسه یهفته از عروس کی

.زدند یف مبابام داشتن با هم حر
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سالم-

.پرسشگر به من نگاه کردند یبا نگاه ییتا دو

سالم-

و ساناز کوشن ؟ لیتنهان ؟ سه ویچه خبر مادام موس-

.بود نجایکه تازه رفته ساناز هم که صبح ا لیسه-

خوب بودن ؟-

زنگ زد ؟ یک یدون یامروز م -  مامان

؟ یک-

نشهی – مامان

گفت ؟ یم یخوب چ-

؟ نجایا انیخواستن ب می – بابا

؟ یچه خوب ک-

نجایا انیخواستن ب یم: دخترم توجه کن  نببی – بابا

انیقدمشون رو چشم ب گهیخوب د-

انیخوان ب یم نیکه با مه نهمنظور بابات ای – مامان

اوردمیخودم ن يبه رو یکارت نکنه ؟ول یسامان خدا بگم چ يافتاد وا میدوزار

مهمونن قدمشون رو چشم انیب بابا جان انیخوب ب-

تیخواستگار انیسامانشون ب يخوان برا یم نایا نیبابا دختر مه اي – مامان

.شدم يجوریدونم چرا ان ینم یبودم ول دهیکه فهم نیبا ا دیپر رنگم
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؟ یگ یم حاال چی – بابا

من برم لباسامو عوض کنم-

.ام برم قربون دختر خجالتی – مامان

.تا بنا گوش باز شد ششیچقدر ذوق زده شد و ن ادیب يقراره مهد میکه گفت یموقع ادتهی ساناز رو -بابا

سها به من رفته آره ساناز به تو رفته ولی – مامان

نرفته ؟ ادتیکه  مونویآذر خانم خواستگار - بابا

دو باره شروع کردي! کامران  – مامان

زود ؟ نقدریچرا ا يکرد کاریسامان چ يوا. قم پناه ببرم و دار من فقط تونستم در برم و به اتا ریاون گ تو

؟ بدجنس ؟ يباالخره کار خودت رو کرد: اس ام اس زدم  بهش

زنگ زد بهم

یسالم خانم-

.بگو نویهر بار ا یکنم کوچولوئم حاال تو ه یچون فکر م ادیکلمه خوشم نم نیسالم من اولش به تو گفتم از ا-

.....کنم هنوز یدستاتو حس م یسها چقدر دلم برات تنگ شده هنوز گرم ياو.  گهید یخوب کوچولوئ-

چه خبر ؟ گهیخوب د-

ضدحال بزن ها میبزن میخوا یکلو م حرف عاشقانه م هی یبابا توام تاما ه-

...که يافتاد یماه بگذره بعدا به صرافت م هی یذاشت یزود م نقدریسامان چرا ا.  سین یاالن وقت شوخ-

.تحمل کنم تویتونم دور ینم نیاز ا شتریب من-

برو برو کاسه کوزه ات رو جمع کن-

؟ مییایقراره ب یک یدون یم-
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نه-

مییاونجا گهیساعت د هیتا -

دیاز سرم پر برق

؟؟!!؟ یچ-

مگه مامانت نگفت ؟-

.زود نقدرینه ا یول نییایگفت م-

ازش بپرس-

؟ مگه هولم ؟ میخواستگار انیم یبپرسم ؟ بگم ک ویزشته چ-

برم اتیآخ قربون اون حجب و ح-

لوس. صد سال  يخوام نر یم-

رمیبگ ییبرم کت و شلوارم رو از خشک شو دیمن با يبار يخوب کار-

ییخشک شو ياوه اوه کت و شلوارم داد-

؟ يدیتازه کجاشو د-

خوب خداحافظ-

.نمتیب یم گهیساعت د هی-

گه ؟ یم يزیام و رفتم تو هال و خودم رو مبل انداختم گفتم مامان چ دهیپوشتو خونه هامو  لباس

؟ نجایا یا تو که نشست -بابا

؟ نمیخوب کجا بش-

کم کم آماده شو ریدوش بگ هبابا برو ی –از تو آشپزخونه  مامان
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مگه چه خبره ؟-

ها انیب 7قراره  ناای – بابا

؟ ایک-

هگید نایا ناه بابا مهی – مامان

!!!؟ انیامروز م-

؟ گهاره دی – مامان

هولن ؟-

ارهیخواد بدستت ب یو م شهیهول م نهیتو رو بب یهر ک زمعزی – بابا

.خشک شه بعد فکر من باش لیسه يشما بذار جوهر شناسنامه . ما رو باش  يبابا یه-

.میرو بگرد ایدو دن میهم بر با يبر میتو رو هم بفرست میخوایکه من و مامانت م ستممن فکر تو نی – بابا

بوده یقبل يبا نقشه  نایا ياهان پس همه -

.بپوشم یمونده بودم چ.  رونیدوش گرفتم و اومدم ب هی عیو به سمت حموم رفتم سر دمیخند

 onدونستم که سامان بدجور خوش قوله و یخوب م نویبه هفت بود و ا قهیدق ستیکمدم رو باز کردم ساعت ب در

time

موهامو هم  دمیاونو پوش. کتش هم تاپ قرمز داشت  ریداشت و ز یکوتاه نیداشتم که کت آست یکت و شلوار مشک هی

سبک هم کردم و صندل  شیباال بردم و آرا کهیت هیو پشتش رو  ختمیو ساده دورم ر دمیکه خشک کردم و سشوار کش

رونیبو الك قرمز هم زدم و اومدم  دمیکار شد ه ام رو پوش یمشک يها

شوننیبه به عروس خانم ا -بابا

؟ نیبابا شما شروع کرد-

لباسم چطوره ؟ -بابا
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 لیسب. شده بود  یکوتاه داشت که پرپشت بود و جلوش جو گندم يموها. شدم  رهیتو چهره اش خ ستادیشد و وا بلند

بود و  دهیپوش یشلوار مشک هی.  دهیبرآمده و اندام ورز يو لپ ها طونیش يقد بلند و چشما. داشت  يبلند و فردار يها

یبه کراوات بادنجون یاسی راهنیپ

خوب یلیخ-

؟ يبند یکه نم خالی – بابا

نه بابا-

در رو زندن زنگ

؟ گهید ایب اومدن خانم کجایی 7چه خوش قول راس  – بابا

امیاالن م. کنم  یم شدارم آرای – مامان

بود  یمشک ریکه روش کت حر یتاپ بادنجون هیو  یشلوار مشک هی اومد موهاشو از تو سشوار کرده بود عیسر مامانم

.بود دهیپوش

؟ نیدیهم لباس پوش هشما چرا شبی –بهشون کردم  ینگاه

ها نهیهم گنیتفاهم که م: به مامانم کرد  ینگاه هی بابام

.اومدن رونیر بو سامان از آسانسو نیو شوهرش و شه نیمه.  میام گرفته بود در آپارتمان رو باز کرد خنده

. هم سالم کرد با پدرش هم دست دادم  نیتمام منو بغل کرد شه یبا مهربون نیمه.  میکرد کیدر باهاشون سالم عل دم

جوابشو .  یو کراوات طوس یاسمون یآب راهنیبراق با پ یچه جذاب شده بود کت و شلوار مشک يسامان بهم سالم داد وا

.زش تشکر کردمرو دستم داد ا ینیریگل و ش. دادم 

گذاشت تا مامانم  يا قهیده دق هی. تو آشپزخونه بودم . کنه  زونیرو ازشون گرفت و اومد آو نیو شه نیمه يمانتو مامان

اریشربت ب: اومد و گفت 
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ارنیب يمامان اصوال رسمه چا-

.اریتو فعال شربتو ب. هوا گرمه . تابستون  ينه چله  یخوب حاال ول-

تا شربت درست کرده بودم  6. لرزه  یانداختم احساس کردم بدنم داره م خید آماده کردم و توشون هم آلبالو بو شربت

 يشربت خنک اول برا هی.  مینداشت شتریب وانیتا ل 6درست هم نبود درضمن . خودم درست نکرده بودم  يبرا گهید. 

شربت ها رو برداشتم و به سمت  ینیشد س میتنظ کم هیخودم درست کردم و خوردم دهنم رو پاك کردم فشارم 

رو سمتش  ینیو بعد هم سامان دوال شدم و س نیو شه نیبعد مه. سامان تعارف کردم ياول به بابا. راه افتادم  ییرایپذ

:گرفتم

دییبفرما-

ه شربت و باالخر. سرخ شدم  یحساب ننیب یکه تازه بار اولشونه پسر م ییشد مثل دخترا رهیتو چهره ام خ يلحظه ا چند

رو برداشت

ممنون یلیخ-

.هم به بابا و مامانم تعارف کردم و نشستم بعد

.چسبه یم شتریشربت ب میخوب تابستونه و هوا گرم گفت یآورد ول يرسمه چا داببخشی – مامان

ن عروسمو میساسان هم رفته بود يبرا ياز رسم ورسوما کهنه شده اتفاقا ما خواستگار یلبله خی –سامان  يبابا

.آورد رکاکائویش

داشت آخه ؟ یکنم ؟ چه ربط هیدونستم بخندم گر ینم

بود و مطمئن  نییکردند من هم چنان سرم پا یمتفرقه صحبت م يداشتند از خودون و هوا و صحبت ها یربع هی حدود

.پاد یمنو م یچشم 4بودم سامان داره 

.سر اصل مطلب میبهتره بر.تر است  سخن دوست خوش میخوب از هر چه بگذر: گفت  نیباالخره شه که
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بله منم موافقم – بابا

سامان پسر .  ستین حیبه توض ازیما رو پس ن يشما هم خانواده  میشناس یشما رو م بله راستش ما خانواده ي – نیمه

خودش هم نداره با پول  يچرخونن درآمد بد یشرکت دارن اونو م هیسالشه عمران خونده با دوستاش هم  26دوممونه 

آقا زاده  یهم عروس گهیو بار د دیسها جونو د نیاون شب شه یبار تو مهمون هی. هم داره  نیخونه رهن کرده ماش هیهم 

....تون

(يتو دلم گفتم آره خبر ندار)

.خدمتتون میشد که ما هم امشب مزاحم شد نیبه سها جون عالقه مند شده ا ارمیسرتونو درد ب یراستش چ ....

.نخوش اومدی – مامان

.کردن یپاره م کهیهمه اش داشتن با هم تعارف ت رمیخواستم از حرص بم یبود م يمزه ا یب يکه چه خواستگار يوا

آذر خانم اگه  انیپرن يخوب آقا: سامان گفت  يبابا نکهیحرفا و تعارفا گذشت تاا نیساعت هم به زدن ا مین حدود

.حرفاشونو باهم بزنن گوشه و هیدو تا جوون برن  نیا نیاجازه بد

.کنم خواهش می – بابا

کن ییخوب سها جان سامان جونو به اتاقت راهنما: رو به من کرد  و

چشم-

.دییبفرما: رو به سامان کردم  و

.میشد یدنبالم راه افتاد و به سمت اتاقم راه سامان

؟ یمرتب نقدریا شهسها همی – سامان

چطور ؟-

.بود يطور نیت هآخه اون دفعه هم اتاق-
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از اون لحاظ-

.مرتب و منظم شهیو خونه هم که هم يخونه تو برام غذا حاضر کرد امیمن هر روز از سرکار م گهیآره د-

ستمیمن ن يریزن بگ يخوا یهوا م نیباشه اگه به ا ریخ يدیااااا خواب د-

.ام و چونه ام رو به سمت خودش گردوندچونه  ریقهر رومو برگردوندم دستش رو باال آورد و برد ز يبه ادا و

؟ یخانم يباز که قهر کرد-

؟. قهر کردم که بار دومم باشه  یمن ک-

!!!اصال-

!!سامان-

.قمونیو عال قیسال میمون صحبت کن ندهیآ یسها ما مثالقراره در مورد زندگ-

 لیکه تو از آج نیا.  يو من قرمه سبز ادیخوشت م نیکه تو از ته چ نیا میدون یرو از قبل م نایا يخوب ما که همه -

.گهید يزایچ یلیو خ.  ردونیش رابیمن از س ادیبدت م

؟ میچقدر نامزد باش يمثال تو دوست دار سین نایکه ا زیخوب همه چ-

هر چقدر کمتر بهتر-

.خنده ریزدم ز و

؟ میهمه با هم بود نیالزمه ما که ا يسها به نظرت نامزد ينه جد-

 مینظر خانواده بر ریچند وقت هم ز هی دیعقد ؟ با يسر سفره  میبعد بر يه هفته  کیخوب البته که الزمه توقع ندار-

.میبگرد

؟ میاااااا بگرد-

کنن یکار م یچ نایگن ا یاالن م گهید میپاشو بر میینجایاست ا قهیدق 45سامان -
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ببند شتویباشه بابا ن-

ها باز بهت رو دادم ؟ يپر رو شد!!! سامان -

بابا يا-

ییرایتو پذ میبر سیه-

میراه افتاد ییرایهم به سمت پذ با

همه به ما نگاه کردن میبرگشت یوقت

نه شهاب ؟ انماشاله چقدر به هم می – نیمه

بله خانم کامال –سامان  يبابا

شد که بعدا ما خبرشونو  نیو قرار بر ا بود رفتن 11قبول نکردن ساعت  یکه شام بمونن ول میاصرار کرد یلیشب خ اون

.میبد

.بود یسها جان نظرت راجع بهش چ: رفتند خواستم برم لباسمو عوض کنم که بابام گفت  نکهیاز ا بعد

.میکن یحاال بعدا مفصل راجع بهش صحبت م: گفتم  خسته

جا  لشویسامان موبا دمیبلند شدم د رمهیز يقلمبه ا زیچ هی دمیسمت اتاقم راه افتادم اومدم رو تختم بخوابم که د به

رو برداشتم و شروع کردم به  لشیموبا عیاز ذهنم گذاشت سر یبرق هوی یبگم ول نایخواستم برم به مامان ا. گذاشته 

انداختم  عیکارتشو در آوردم سر میتاش اسم دختر بود س 80 لشیموبا contactتا 100شد از  یچک کردن باورم نم

سر جاش گذاشتم چون ممکن بود زنگ بزنه  مشویکردم و س یام کپ یتو گوش مشویس يشماره ها خودم و یگوش يتو

جور عکس ها رو  نیاز آدما ا یلیخورد درسته خ یحالم داشت ازش بهم م لماشیعکس ها و ف دنیشروع کردم به د

از .  هیقابل تحمل ریغ زیچ یه باشات داشت یو تو گوش یداشته باش یتو با چند تا دختر عکس آن چنان نکهیا یاند ول دهید

ام بلوتوث کردم  یها رو هم که به خودش مربوط بود به گوش لمیگرفتم عکس ها و ف ممویتصم گهید. سامان متنفر شدم 
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رو  لشیموبا. که تموم شد بلوتوثشو خاموش کرد م  لوتوثمندادم ب تیاش زنگ زد اهم یبودم که گوش ثیح نیتو هم. 

اش زنگ زد یکرد دوباره گوش ینکنه که البته نم saveبلوتوثارووقت  کیچک کردم که 

تو هال رفتم

.دیسامان خان باشه جا گذاشته شما بردار یبابا فکر کنم گوش-

ها جهیپسر هم گ نیا -بابا

رو برداشت یگوش

بله-

بله بله سامان جان-

.زنگ خورد میدید میبخواب میخواست یما هم م نجاسیبله ا-

نیاریب فیتشر یکنم چه مزاحمت یخواهش منه -

حتما-

رو داد دستم یگوش

اومد تو بهش بده ادیبابا جان من خوابم م-

نیبه من چه بابا خودتون بهش بد-

خوب بابا بداخالق-

بال کار رو هم نکرد نشسته بود و فوت نیسامان ور نره که خوشبختانه ا یهال همراه بابا نشستم مواظب بودم با گوش تو

کرد ینگاه م

.رو بهش داد یسامان بود بابا رفت و گوش. نگذشته بود که زنگ در خورد  قهیده دق هنوز

اسیپسر مودب و با حجب و ح نیچقدر ا: اومد باال گفت  یوقت
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.آره ارواح عمه اش: دلم گفتم  تو

ساعت اول رو نرفتم سر کالس تو بوفه  دو. فردا صبحش دانشگاه داشتم .  دمیخواب یالیدونم با چه فکر و خ ینم اونشب

خودم گفتم شماره هاشونو  شیپ. شد  یکردم باورم نم یسامان نگاه م يدوست دخترها ينشسته بودم و به شماره ها

گذاشتم و بهش لبخند زدم فمیمو و ک یگوش.  تماومد سم اریخوام ؟ خواستم پاك کنم که کام یم یواسه چ

نمیتونم بش یسالم م-

کنم یخواهش مسالم -

.نشست

؟ نیشد ایشده تارك دن یچ-

ندارم یحال خوش یدونم ول ینم-

؟ نیومدیکالس استاد زرگر ن لیدل نیبه هم-

؟ میاوه مگه با زرگر داشت-

شما بود ؟ lectureکه امروز نیدون یم. بله اتفاقا سراغتونو گرفت -

گفت ؟ یرفته بود حاال چ ادمیاوه اوه پاك -

.نیبعد هم فرصت دار يجلسه  نییشما رو داره گفت چون شما يکه هوا اون-

.دستش درد نکنه-

کالس نیایزنگ م نیا-

.آره حتما حالم خراب بود که جا اومد-

.بگم دیهست که با یمطلب هی انیخانم پرن-

.گفت سها یم گهیحظه دل هی انیخانم پرن گفتیشد و به من م یم یمیلحظه صم هیگرفت  یکاراش خنده ام م از
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؟ یبگ یخواست یم یچ-

برادر  هیبچه بودم از دست دادم دوتا خواهر و  یپدرمو وقت دمیزحمت کش یلیام خ یزندگ يمن واسه  نیدون یم-

به  ریخاطر هم د نیخوندم به هم یکردم و هم درس م یهم کار م یبه خاطر مشکالت زندگ. تر ازخودم دارم  کیکوچ

دانشگاه اومدم

مگه شما چند سالتونه ؟-

و چهار سالمه ستیب-

زدم یحدس م دیبا-

چطور مگه ؟-

.نیادامه بد یچیه-

براشون زحمت  یلیمن خ. کنم  ینم غیازشون در یجیخواهرم و برادرم هم ه یکیاون . خواهرمو شوهر دادم  هیمن -

 هیبا مادرم صحبتامو کردم و  میندار ير شده و کمبوداوضاعمون بهت نمیب یم گهیاالن که د.  ستیهم ن یالبته منت دمیکش

.گرفتم یمیتصم

نیآفر نیافتخار دار يشما واقعا جا-

ممنون-

؟ نیگرفت یمیحاال چه تصم-

. آبرومند و راحت رو دارم  يخونه  هی ياجاره  ییتوانا یندارم خونه هم ندارم ول نیمو به شما گفتم ماش یمن زندگ-

به  یزندگ يرو تو یتونم صداقت و آرامش و راحت یندارم م يادیز زیکه چ نیبا ا یخودمم ول نمینه ام یزندگ نیگفتم ا

.شما نثار کنم

متوجه منظورتون نشدم ؟ دیببخش-
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.کنم يخواستم از شما خواستگار یم-

.کار کنم یدونستم چ یبودم نم یمن سردوراه یبود ول یپسر خوب اریکام.  دیاز سرم پر برق

...من اریکام نیبب-

کجا ؟ یدانشکده کجا و من پاپت يکجا و من کجا ؟ شاهزاده  انیباشه سها پرن یزدم جوابتون منف یحدس م-

.  ستمیتو ن قیمن ال یول یمن رو خوشبخت کن یتون یمن به تو اعتقاد دارم تو حتما م اریکام. نبود  نینه نه منظور من ا-

...من یول یبینج یلیتوخ

رو ادیحرفو نزن اگه از من خوشت نم نیا سها-

؟ راست بگو یکن یقرار گرفتم کمکم م یمن سر دو راه اریکام نیبب-

برات انجام  ادیاز دستم برب يمن هر کار یاگه تو هم دوستم نداشته باش یسهامن به تو عالقه دارم حت نی؟ بب یدو راه-

.دم یم

موجود  اریتوش بود کام یاز صداقت و زالل یبرق یسامان بود ول یبآ ينگاه کردم بر عکس چشما اهشیس يچشما تو

.عمرش باهاش حرف زده بود يبودم که تو يبود حاضر بودم قسم بخورم که من تنها دختر یپاک

که  ییحرفا میکه رفت ییجاها میکه کرد ییام با سامان کارها ییرو گفتم از آشنا یکردم باهاش درد و دل همه چ شروع

...شبید انیجرو .  میزد

دوست داشتنم ؟ قیمن ال یکن یکار کنم بازم فکر م یمن چ یگیحاال م-

طور  نیا. افته  یاتفاق م یهر کس یفراز و فرودها تو زندگ نیاز ا.  بیو نج یهنوز هم پاک یسها تو هر جور باش نیبب-

سامان مرد . زنم که تو رو مال خودم کنم  یحرفا رو نم نیمن ا. باشه  یخوره آدم خطرناک یبهش م یکه تو از سامان گفت

.کنه یم ابتو رو هم خر هیاون آدم خراب ستیتو ن یزدگ

حرفا نظرت نسبت به من عوض نشد ؟ نیتو با ا اریکام-
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.یرو بهم گفت نایکه االن ا یتو آنقدر صادق هست دمیهم دوستت دارم چون فهم شتریتازه ب-

به من فرصت بده اریکام-

.کنم یصبر م يعمر هم که بخوا هی من تا-

...و من یخوب یلیتو خ اریکام-

.حرفشم نزن تموم شد-

میساعت هم افتاد نیاز کالس ا نکهیمثل ا-

.میدیهم خند با

.رو بدم okزنگ بزنم نایخوام به ا یسها من م: مامان گفت  دهیهنوز نرس دمیروز عصر که به خونه رس اون

نه ؟ ایمن موافقم  یدون یمن ؟ تو م ای یشوهر کن مامان شما قراره-

تا  شتین يکه از اتاق باهاش اومد شبید يدیرقص ینم يکه اون شب باهاش اونجور ياگه نبود یخوب معلومه موافق-

.بناگوش باز نبود

.ندارم يمن به سامان عالقه ا یکن یکنم بس کن شما اشتباه فکر م یمامان خواهش م-

؟ یکه چ یعنی؟  یچ-

خوره یخوره ما افکارمون به هم نم یمامان اون به درد من نم-

هم که داره نیخونه و ماش.  يکرده کار لیتحص.  هیپسر خوب یلیشم سامان که خ یمتوجه نم-

مهمه مانیاخالق مهمه ا سیمالك ن نایمامان ا-

چند رکعته نیخون یکه م اریجعفرط ينمازها نیا نیشه به من بگ ی؟ خانم مومن م مانیاااا ا-

.نیکن یشما هم اشتباه فکر م یگم کارم هم درسته ول یخونم نم یمامان درسته من نماز نم-

من و  یبا جواب نه تو دوست یدون یم میباهم دوست یاز بچگ نیمن و شه هیحرفت چ نیا لیدونم دل یسها من نم نیبب-
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خوره ؟ یاون هم م

از سرنوشت من مهم تره ؟ نیتون با شه یدوست یعنی. باشه  ينجوریفکارتون اکردم ا یمامان متاسفم فکر نم-

خوب رو داره يفاکتورها يبا سامان در انتظارته سامان همه  يگفته سرنوشت بد یک یول زمینه عز-

 نیا ریدر غ یباشه آره داره ول يو زبون باز یپیو خوش ت یکلیو خوش ه یخوشگل. اگه منظورتون از فاکتور خوب -

.هیخال ي هیصورت نه نداره خال

.با اون هم صحبت کن ادیخوب بذار بابات ب یلیخ-

بابا اومد خونه مامان موضوع رو بهش گفت شب

سها جان چرا نه ؟ – بابا

.نه نیفقط بهشون بگ نینپرس لشویکنم ازم دل یبابا جون خواهش م-

؟ ینش مونیبعدا پش فقط یکن یخودته هر جور فکر م ي ندهیباشه دخترم آ-

.رمیگ ینم میرو مطمئن نباشم تصم يزینه پدر من تا چ-

.گم یزنم بهشون م یخوب من زنگ م یلیخ-

.بود خوشحال بودم یحداقل پدرم منطق نکهیا از

نهم فصل

رو هم  اس ام اس هاش. دادم  یزد جواب نم یام زنگ م یسامان هر روز به گوش. گذشت  یهفته از اون ماجرا م دو

که تلفن زنگ زد مامانم برداشت .کردم  یپروژه ام کار م يبودم و داشتم رو وتریکامپ يروز پا هی. کردم  یپاك م دهیند

.مرو قطع کردم و تلفن رو برداشت وتریکامپ کیموز يصدا

سالم آذر جون – نیشه

؟ یخوب نسالم شهی – مامان
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دخترت ؟ نیاز دست ا يزیچه چ یچه خوب-

گهیقسمت نبوده د. به خدا من هم شرمنده ام واال -

سها رو دوست داشت یلیسوزه طفلک رو خ یشه دلم واسش م یم وونهیسامان که داره د نیدونم واال ا یچه م-

کنه ؟ یکار م یحاال چ-

امشب پرواز داره یچیه-

کجا ؟-

کایاز اونورش هم آمر هیترک-

رو داره ؟ یاونجا کس-

رم و  یخواد م یمنو م نویم یگه سها که منو نخواست ول یدخترعموئه رفته م ير عموش اونجان به هواآره عمو و دخت-

.کنم یبا اون ازدواج م

عجوالنه ؟ نقدریوا ؟ چراا-

دونم واال سها چه طوره ؟ ینم-

دانشگاه و درسشه ریدرگ یچیاونم ه-

؟ ونهیدرم يا گهیکس د ينکنه پا نمیبب-

يا گهیقصد ازدواج نداره نه با سامان نه کس دنه بابا سها -

شد فیبه هر حال سامان ح. خدا کنه -

.کنه ریبگم خدا آخر عاقبت همه رو به خ یچ-

آذر ؟ يندار يباشه کار-

نه خداحافظ-
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.تلفن رو قطع کرد و

به سمت اشپزخونه . ودم خوشحال ب. شه  یاز رو دوشم برداشته م یکردم با رفتن سامان داره بار بزرگ یم احساس

 دیبا: مامان با حرص نگام کرد . و شروع کردم به خوردن  ختمیخودم ر يآب پرتقال برا وانیل هی یو با خوشحال دمیدو

.يمردم رو بدبخت کرد يبچه  یهم خوشحال باش

.تفاوت انداختم باال یهام رو ب شونه

.داره نهیبود که سامان هنوز ک دهیعق نیبه ا اون. کردم  فیتعر اریکام يرو برا هیاون روز قض يفردا

تا بتونم  رمیباهاش خو نگ ادیبگو بخند نکنم و ز ادیز اریکردم با کام یم یگذاشت سع یاتفاق خاص چیماه بدون ه چند

.ترم آخرم هم تموم شد. کنم  يریگ میبهتر تصم

بود به سمتش رفتم ستادهیبارون ا ریدانشکده ز اطیتو ح اریکام. آبان بود هوا واقعا قشنگ بود  یبارون ياز روزها یکی

ها یکن یپهلو م نهیس یش یم سیخ-

؟ میمامانم زنگ بزنه و آخر هفته مزاحم بش يد یاجازه م یندارم ول يسها من اصرار-

نیهر جور راحت. خوب -

.دمیدانشگاه دو یبا دو از کنارش به سمت خروج.  دمیازش خجالت کش یلیخ راستش

رو گفتم انیبه مامان جر دمیونه که رسخ به

هست ؟ يحاال پسره چه جور-

....یول هیپسر خوب-

؟ یچ یول-

.گهیکنه د یحاال مامانش باهاتون صحبت م یچیه-

لحاظ با ما  نیاز ا يدونستم که مومنن و مادرش هم چادر یاز خانواده اش کرده بود م اریکه کام یکم فیهمون تعر با
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که به سامان داشتم  یدوست داشتن کامال با عشق خام نیرو واقعا دوست داشتم ا اریخوب من کام یشتن ولفرق دا یلیخ

.هم بشم يچادر یخواست به خاطرش حت یدلم م. متفاوت بود 

.بود که مامانش زنگ زد خونمون فرداش

.بعد از حدود سه ربع صحبت کردن رو به من کرد. رو برداشت  یگوش مامانم

خوبه یلیداره معلومه خ یمامان آرومچه -

مومنا آروم و خوبن يهمه -

 نمیخوشم اومد بب یلیاز مامانه خ یول سیخوب ن یلیخوب پسره وضعش خ یکرد ول ییفایتعر هیسها خودش  نیبب-

پدر هم نداره یآخ.  انیشنبه ب 5قرار شد  یفکر نکنم خانواده هامون به هم بخورن ول

سرم کنم ياومدن روسر یخوام وقت یمامان م-

؟ يدوستش دار-

هیو خجالتت ایبا ح یلیباهاش نبودم خوب خ يمامان من اونجور-

رو شلوارشه ؟ راهنشیداره و پ شیکه فرقش کجه و ر ناسیاز ا نمیبب-

ام گرفت خنده

.باشن ينجوریا دیمومنا با یکن ینه مامان تو چرا فکر م-

خوشگله ؟-

سیمالك ن یمن خوشگل يبرا مامان یآره خوبه ول-

؟ یگرفت متویخوبه حاال پس تصم-

دونم ینم-

.انیخوب حاال هول نشو بذار ب-
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 يبلند سرمه ا نیبکنه مامانم هم کت و دامن داست دنشویکم مراعات لباس پوش هیپنج شنبه بود از مامانم خواستم  روز

و  دمیپوش یداشتم با شلوار مشک یروشن لخت یبلند اب نیآست راهنیهم کم کرد خودم هم پ شیو ارا دیداشت اونوپوش

کرد ینم یکردم هم فرق یکه اگه نم یکم یلیخ شیآرا. هم سرم کردم  یشال مشک

؟ یش یشو م ياگه حاال جور شد پسره گفت چادر نمیبب. شو نگاه کن  افهقی – بابا

حاال نمیبب دیبا-

.گرفته واسه من خوب حاال چه جدي – مامان

فکر . کرد  یدست داد و روبوس ییاومدن باال مامانش وارد شد و با مامانم با خوشرو یبود که اومدن وقت 7حدود  ساعت

روشن با قد  يو چشما دیداشت پوست سف ییخوشرو یلیمامان خ. حجابم بهش بر بخوره  یمامان ب دنیکردم با د یم

.دیمن رس به وکرد  کیبا بابام هم سالم عل یکوتاه و تپل با چادر مشک

با شما خوشوقتم ییماشاله سها جان از آشنا-

منو بغل کرد و

يطور خانم مراد نیمنم هم-

.اریاز قبل به مامانم گفته بودم که دست نده به کام. کرد و به مامانم هم سالم کرد  یبا بابام دست داد و روبوس اریکام

.آورده بودند میاز رز و مر بایز یلیدسته گل خ هیو  ینیریجعبه ش هی

تونم چادرمو عوض کنم ؟ یاومد سمتم سها جون من کجا م مامانش

.اش کردم به اتاقم ییو راهنما دییبفرما

است ها قهیپسر ما هم خوش سل نیا ماییتنها میخودمون. مثل خودت  يدار یسها جان چه اتاق قشنگ يوا-

.نظر لطفتونه یمرس-

 یلیخوشرنگ تنش بود موهاش مش خ یلیکت و دامن سبز خ هی. اکش گذاشت س يتو . درآورد و تا کرد  چادرشو
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 دیچادر سف. باشن  نیتریتو و دیقشنگ و جواهر با يزایچ شهیگن که هم یخوشرنگ بود که بافته بود گفتم راست م

پاش  هم از ساکش درآورد و یقشنگ یلیخ ینینگ يصندل ها. ساکش درآورد و سرش کرد  ينقشش رو از تو زیگلدارر

.کرد

نیخوشگله خسته ات کردم ببخش. :  دیلپام کش يبهم کرد با دستاش رو ینگاه هی

؟ هیچه حرف نینه ا-

سوال ازت بپرسم ؟ هی یتون یسها جون م-

بله-

؟ يسرت کرد يتو امشب به خاطر ما روسر-

بله: گفتم  صادقانه

.اش کردم یهمراه ییرایبه سمت پذ دیمو بوس یشونیپ

من به . همه از جاشون بلند شدند  اریکردن با اومدن مامان کام یصحبت م کیو بابا داشتند در مورد تراف رایکام

.رو آماده کردم ییاشپزخونه رفتم و چا

زمیتعارف کردم و اون در جواب گفت ممنونم عز اریاول به مامان کام ییرایپذ يرفتم تو ینیس با

تعارف کرد و  ییبعد به پدر و مادر چا. بهم نگاه کنه برداشت و تشکر کرد  هنکیتعارف کردم بدون ا اریبه کام یوقت

.نشستم

 یول میندار يوضع بد دهیزحمت من و خانواده رو کش یاز بچگ ارگفتم که کامی –کرد  یبا آرامش صحبت م اریکام مامان

. دانشگاه رفته  ریبرادر و خواهراش د به خاطر.  هیریپذ تیپسر مسئول اریکام.  میهست یمعمول.  میستیخوب پولدار هم ن

ده من کار کنم من  یکارا رو هم خودش کرد اجازه نم يهمه  املک ي هیزیخواهر بزرگشو پارسال شوهر داد با جه

درسته ارث . پسر بزرگ منه  اریکام. وقته بازنشسته شدم  یلیدادم االن خ یدرس م یآموزش پرورشم عرب يبازنشسته 
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.دخترتونو خوشبخت کنه دمیم قول ینداره ول يپدر

من  يبرا. کرده اند  فیدارن سها جان ازشون تعر یبزرگ تیپسرتون کامال واضحه که شخص اتبله از ظاهر و خلقی – بابا

.اونه ینظر سها شرطه چون به هر حال زندگ

.هیما مهمه مثال مهر يهم برا ییفاکتورها هالبته خوب ی – مامان

.ومدهیبود بذار برسن حاال هنوز ن یچه حرف نیمامان ا يوا

 دیچون با ارهیهم نم یخوب خوشبخت یدختره ول کی يباالخره پشتوانه .  هیمهم يمسئله  نبله خوب ای – اریکام مامان

.تا 313امام زمان  ارانیبه تعداد  گمیمن م. با درآمد زمان ازدواج داماد مطابقت داشته باشه  دیعندالمطالبه باشه با

شکون هم داره یعال اربسی – بابا

 هیدخترتون مهر يهم بپسنده شما چقدر برا يگرید يپسنده برا یخودش م يبرا یهر چ دیآدم با نینببی – مامان

؟ نیکرد نییتع

کنه من احساس  یخوب دختر من با سها جان فرق م یتا سکه بود ول 110مهر دختر من  انخانم پرنی – اریکام مامان

.ها خانم کم باشهس يتا برا 110کردم 

.دونم چرا اون شب رو دنده لج افتاده بود یمن نم. کوپ کرده بود  مامانم

گوشه با هم صحبت کنن ؟ هیدو تا جوون برن  نیا نیدیاجازه م خانم مرادي – بابا

.ما هم دست شماست حتما اجازه ي – اریکام مامان

میصحبت کن میاز هال رو نشون دادم و گفتم اونجا بر يگوشه ا هیم کن ییخواستم اونو به اتاقم راهنما یدونم چرا نم ینم

.

.میهم نشست يدو تا مبل رو به رو يهم رو با

نیدار یقشنگ خونه ي – اریکام

نهیب یچشمات قشنگ م یمرس-
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- ...

خوام یمن بابت رفتار مادرم معذرت م اریکام-

بدن بهیتونن که راحت به غر یو که نمشون یعمر زندگ کی يحق دارن ثمره  شونینه چرا ؟ ا-

تند رفت یلیخوب خ یدرسته ول-

.کنم یفکر نم ينطوریمن که ا-

- ....

يسرت کرد يکه به خاطر من روسر یسها مرس-

داشته باشه ؟ یات چه نوع حجاب ندهیزن آ يتو دوست دار-

که آدم  نهیدارند مهم ا یخوب حجاب خوب یهستند ول يا يخوب خواهرام مانتو روسر یول هیخوب من مادرم چادر-

مشخص شه مشیحر يچه جور نکهیمشخص باشه نه ا مشیحر

حجابن ؟ ینداره که مامان من و خانواده ام ب یاز نظر تو اشکال-

.یمن تو فقط مهم يبرا-

. خالص کنه  یوراهو د دیوتنست منو از ترد یبود که م یبودم اون تنها کس اریتو فکر کام دمیشب تا صبح نخواب اون

 لمیچون ف. (از اول باهاش صادق بودم خوشحال بودم  نکهیاز ا. دونست  یمنو کامل م يخوشحال بودم که اون گذشته 

براش مزاحمت  يگریپس از ازدواج دختر با شخص د يدختر یخوندم که نامزد قبل يادیز يو کتابها دمید يادیز يها

( .کنه یم جادیا

هم  یتیاعالم نارضا یکم ناراحت بود ول هیمامان ته دلش  یبود ول یپدر راض. عدش بله برون بود ب يهفته  يشنبه  پنج

خوب رو داشت  يها تیشخص يواقعا همه  اریکام. ام بود  یدوران زندگ نیاز بهتر اریام با کام يدوران نامزد. کرد  ینم

کردم اگه  یم شیکم آرا یلبیخ یلیرفتم خ یم رونیکردم اگه با اون ب یکردم شال نازك سرم نم یم تیحجابم رو رعا. 

ساله  17 یکی ونیساله به اسم کتا 20 یکیدو تا خواهر داشت  اریکام. کردم  یرو هم نم شیذره ارا هیتنها بودم همون 
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 یم لیمنو تحو شهیبودند هم یمهربون يخانواده  یلیخ. ساله هم به اسم کاوه داشت  19برادر  کیبه اسم کمند و 

مون  یزندگ يبرا اریکه کام يخونه ا. نداشتند  يبد یزندگ. بود  یزن مهربون و قانع یلیخ) جون  مایس( ند مامانش گرفت

هال  هیاوپن و  يدو اتاق خوابه با آشپرخانه . غرب تهران بود  يطرفا يمتر 70آپارتمان حدودا  هیدر نظر گرفته بود 

هر روز با . بود  نیمراسم ازدواجمون فرورد. اشق پنجره بودم من ع. داشت  يادیز يپنجره ها.  ییرایکوچک و پذ

 اریبا مامان و مامان کام اریهم من و کام یعروس دیخر يبرا. جهاز  دیو خر ابونیمامان وساناز کارمون شده بود زدن تو خ

 اریامان کامم یجواهرات ول دیخر يمخصوصا تو. کردم  یرو م اریمراعات کام یلیخ یعروس دیخر يتو. دیخر میرفت

 هیدادم و  تیو البته مامان خودم باالخره رضا اریبا اصرار مامان کام.  ستیگفت نگران نباشم اونقدر هم اوضاع بد ن

که روش چند تا  يدیطال سف يحلقه  اریکام يکه نسبتا هم گرون بود انتخاب کردم من هم برا کیش یلیخ سیسرو

واقعا برام  اریکام. بود  يخوشه ا زیمارک نیمن هم نگ يحلقه . کردم  و درشت داشت انتخاب زیر نیتراش و سه تا نگ

تاالر رو هم رزرو . کردم  یمراعات م دیبا گهیتاالر باشه چون من د يمون قرار شد تو یعروس. سنگ تموم گذاشت 

.میبده ما گل بزن نشویقرار شد ماش لیسه میکه نداشت یعروس نیمونده بود ماش. کردند 

 یچشماش برق م اریکام. . رسوند  شگاهیمنو به آرا اریصبح بود که کام.  دیهم گذشتند و روز موعود فرا رس یاز پ روزها

.طور نیالبته منم هم. خوشحال بود  یلیزد خ

کرد و گفت  یمنتها عذرخواه. مون دعوت بود  یاو هم عروس. خانم بود  یمون مص یخانوادگ شگریهمون آرا شگرمیآرا

.ها دوست نداره شرکت کنه یعروس نجوریکه ا نهیاش ا یاصل لیدونستم دل یمن م یل داره يکه مشتر

.ادین ارخوششیکام دمیترس یبودم م دهیند الشونویآخه فام. نکنه  ادیز شیسفارش کردم که آرا یکل یمص به

 ونینیش يوقت از مو چیه. نکن  نکارویزد که نه ا یچشمک م یبه مص نهیکردم مامانم از تو ا یمن سفارش م یچ هر

مامانم هم . خواستم ساده دورم باشه  یباشه م ونینیام هم دوست نداشتم موهام ش یعروس يو برا. اومد  یخوشم نم

.که موهاشو باز بذاره يدیرو د یآخه دختر کدوم عروس: بود که  یعصبان
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فر بود باالش حالت پف و  نشییو پا موها باز. مدل رو داد که خوشم اومد و گفتم اونو اجرا کنه  کی شنهادیپ یمص

.موهام جا داده بود يهم ال یفیظر یلیتاج خ. مانند داشت  ونینیش

 يبلند که پشت بلند راهنیپ کیام  یعروس راهنیپ. رفتم که لباسم رو بپوشم . بود که کارم تموم شد  4ساعت  يکاینزد

شنل  کیهم  راهنمیپ يرو. شده بود  ينگ دوزدکلته بود و س. شد  یم دهیکش نیزم يمتر رو 1داشت که حدود 

 يحالت رو تو نیخوشحال بود اشک تو چشماش جمع شده بود ا یلیمامانم خ رونیاومدم ب یوقت.  دمیپوش دهیپوش

دنبالم اومد مامان و ساناز هم قرار شد با  اریحالتش نسبت به من متفاوت بود کام یهم داشت ول لیساناز و سه یعروس

همون طور مات و مبهوت . از تعجب دهانش باز شده بود  اریکام. اومدم  یم نییپا شگاهیآرا ياز پله ها یوقت.  انیهم ب

.کرد ینگاه م منو

؟ دیشه منو برسون یم دیببخش-

يچه خوشگل شد شهیسها باورم نم-

بدجنس خوشگل بودم-

يکرد رییتغ شتریب یلیخ یاون که آره ول-

ها شهیم رید هیآتل-

سوار .) شده بود  نییخوشگل تز یلیخ. رنگارنگ  انتوسیسیل يرو گل زده بود گل ها نیماش(رو برام باز کرد  نیشما در

که چقدردوستش  يوا. شده بود  پیجذاب و خوش ت یلیاون لباس خ يتو. نگاه کردم  اریبه کام یچشم ریشدم تو راه ز

.تکردم که برگش یداشتم نگاش م. داد  یبهم آرامش م. داشتم 

به پسر مردم يزل زد ينجوریقباهت داره ا -  اریکام

؟ هیدوست دارم نگات کنم مسئله ا یشوهرم یستیپسر مردم ن-

.نگاه کن يخوا یهر چقدر م. نه تو فقط منو نگاه کن -
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لوس-

سها ؟-

بله ؟-

؟ یستین مونیتو پش-

؟ یاز چ-

؟ يمنو انتخاب کرد نکهیاز ا-

بودم  یمطمئن باش اگه ناراض مونهیامروز هم عروس میباشم ما قبال عقد کرد مونیهم پش میریتازه گ. معلومه که نه -

.محضر واسه طالق میرفت یم هیرفتن به آتل ياالن به جا

سها-

هوم-

...من تو رو-

؟....تو منو -

...من تو رو-

؟ یتو منو چ-

- .کردم یکار م ینداشتم چ ...

!بد بد بد. بدجنس  یلیخ یلوس یلیخ-

.بچه ها رو در آوردم يبه سمت پنجره کردم و ادا رومو

.به سمتم کرد روشو

سها ؟-

- ....
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سها ؟-

- ....

سها ؟.  گهی؟ قهر نکن د يدیسها جواب منو نم-

....سها من دوستت: به سمتش کردم بهم نگاه کرد و گفت  رومو

.اومد ینم ادمی یچیه گهیو د دمیبود که شن یحرف نیآخر نیا, حضرت زهرا  ای ....

دهم فصل

کم  کیچشمامو باز کردم اولش  یول.... هفته  کیروز  کیساعت دوساعت  کی. دونم چقدر گذشت  ینم درست

من کجا بودم ؟. پرستار  کی. بود  دیاز نور سف يهاله ا دمیکه د يزیچ نیرفت اول یم یاهیس

خانم من کجام ؟-

خدا رو شکر: زده گفت  جانیمن با عجله برگشت ه يصدا دنینبا ش پرستار

.به هوش اومد... به هوش اومد : گفت  دیکش یم ادیفر بایکه تقر یدر حال دیراهرو دو يتو و

 هیکه از هزار گر يتلخ به من کرد لبخند يلبخند. که مادرم به کنارم اومد چقدر چشماش چروك شده بود  دینکش یطول

شده بود  دهیسال افتاده و تک 10 يقامتش به اندازه  دمینگذشته بود که پدرم رو د يا قهیچند دق. د مرگ آور تر بو

 یفقط به هم خوردن لبهاشونو م گنیم یچ دمیفهم ینم. بود  چحرفاشون مثل پچ پ. کردم  یمات و مبهوت نگاهشون م.

؟ میزدواج نکردما ا:  دمیمسخره پرس. به مادر کردم  یبه پدرم ونگاه ینگاه.  دمید

.دیبرد و بوس شیپدرم جلو آمد دستهام را در دستش گرفت به سمت لبها.  هیگر ریزد ز مادرم

راه کنترل  يکه تو دیرفت یم هیبه سمت آتل شگاهیاز آرا اریشما تو و کام یدخترم روز عروس: داد  حیو شمرده توض آرام

.يبود هوشیروز بود که ب 4ترم تو االن دخ. کنه  یچپ م نیشه و ماش یاز دستتون خارج م نیماش

 ادیفر اریاخت یب. من بود  یهمه اش تقص يوا يوا. اومد  یم ادمیتازه داشت . بود  ییالال کیمثل  میپدرم برا يحرفها
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!اریکام!  اریکام: زدم 

جاس نیآروم باش هم: پدرم گفت . شد  یم شتریمادرم ب يها هیگر

حالش که خوبه ؟ ییبابا: معصوم گفتم  یحالت با

.آره دختر قشنگم آره زمیآره عز -بابا

نمشیبب ادیب نیبگ نمشیخوام بب یم-

ادیتونه االن ب یاون نم-

چرا ؟-

.دونستم چکارکنم ینم. واقعا نگران بودم . کرد  هیهم گر پدرم

اون کجاس ؟ یگ یبابا بهم م-

اونه خونه شونه-

؟ نتمیبب ومدهیارزشم که ن یبراش ب نقدریمن ا یعنیخونه شون ؟ چرا اونجا -

مشینیب یم میر یحاال ما م.  ستین ينطورینه دخترم ا-

بابا ؟ یک-

.بده یمرخص يدکتر اجازه  دیبا میر یم میر یم-

کجاس ؟ یدکتر لعنت نیخوب ا-

نجاممن ای –اومد  ییصدا

...خوام سها دکتر معذرت می – بابا

.گم که دخترتون به هوش اومد یم کین تبربهتو.  کنمدرك می – دکتر

ممنون دکتر جان – بابا
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.نهیرو به من کرد و شروع کرد به معا دکتر

شم؟ یمرخص م یدکتر ک-

؟ عجله داري – دکتر

.خوام زوذتر مرخص شم یبله دکتر م-

.يبر یتون دخترم شما فردا بعدازظهر می – دکتر

؟ گهیساعت د 24 یعنی-

اقدقی – دکتر

.شم یو زنده م رمیم یبار م 100دکتر من تا اون موقع -

؟ یتون یبار مردند و زنده شدند اونا تونستند تو نم 400چند روز  نپدر مادرت تو ای – دکتر

.سخت بوده یلیگذشته ؟ خ یتو فکر رفتم واقعا بهشون چ. رفت  رونیاز اتاق ب و

 اریبا اصرار من به سمت خونه کام. از ظهر بود که منو مرخص کردند بعد . گذشت  یو نگران يخبر یساعت تو ب 24 نیا

آروم بود منو در آغوش گرفت  شهیمادرش در رو باز کرد و به استقبالمون اومد مثل هم میدر رو زد.  میحرکت کرد نایا

.زمیخدا رو شکر که تو حالت خوبه عز: 

.میرفت ییرایسمت پذ به

.کنارخودش نشوند ارمنویاممادر ک. و بابا نشستند  مامان

؟ ادیچرا نم اریجون کام مایس-

.بهت بگم دیهست که با یموضوع هی زمعزی – مایس

؟ یچ-

...تون به هم خورد و یاتفاقا افتاد و اون حادثه که عروس يسر هیچند روز  نیدخترم تو ا نیبب-
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.مشیانداز یم گهیچند وقت د هیخوب  هیاگه مسئله عروس ستیکه مهم ن نیخوب ا-

امیمن از پسش بر نم ایخدا. بگم آخه  يچه جور یعنی.  ستیدر کار ن يا یعروس گهیکه د نهیمنظور من ا زمینه نه عز-

.هیگر ریزد ز و

.با شما کار داره اریکام: سالم بده گفت  نکهیاحوال بودم که کمند اومد سمتم بودن ا نیمونده بودم تو هم مات

آقا دنید میبر دیما با یچه از خود راض: تو دلم گفتم  جام بلند شدم از

رو  يزیچ دمیچرخ یوقت. در را بستم . داخل اتاق شدم . در رو باز کرد و رفت . کرد  یهمراه اریمنو تا اتاق کام کمند

.بود آروم به سمتم اومد لچریو کی يرو اریکام. بود دق کنم  کیکه نزد دمید

... .چند شب چقدر نیتو ا یدون یالم حالت خوبه نمسها جان خوشح: گفت  مهربون

؟ یکن یم کاری؟ چ هیها چ يمسخره باز نیا اریکام: رو قطع کردم  حرفش

.هم تلخه يادیکه متاسفانه ز هیقتیحق ستین يمسخره باز نسها ای – اریکام

بود لچریمن رو و زیعز اریکام دمیدیم یشد چ ینم باورم

فتاده ؟ا یآخه چه اتفاق اریکام-

تا  دیفلج شدم وبا..... کمکون کردن و حاال هم  ریموندم د نیماش ریمن ز يشد هوشیچپ کرد تو ب نیاون روز ماش-

.امیدوچرخ برم و ب نیآخر عمر رو ا

- ...

م از آد هیخورم من  یبا تو نم یبه درد زندگ گهیخوام خودم بهت بگم که من د یکه م نهیواسه ا ییایاالن هم که گفتم ب-

.آدم شکست خورده هیرفته ام  نیب

پاهاش گذاشتم ينشستم کنار چرخش و سرم رو رو اریاخت یب

؟ یگ یم يدار یچ-

بهتر  یتون یتو م. ذارم  یقرارشو م يریطالق بگ یتون یتو م. بهت دل ببندم  نیاز ا شترینذار ب. کارا رو نکن  نیسها ا-
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.ستمیات ن یزندگ يبرا یخوب انیمن پا یخت باشو تا آخر عمر خوشب یاز من رو داشته باش

من دوستت . دل منه  يحرفا واسه  نیا ياگه همه  يدوز یو م يبر یم يدار يجور نیهم! خفه شو : گفتم  اریاخت یب

من جسم بود هزار تا آدم  يکنم اگه مهم برا یتونم زندگ یمن بدون تو نم. من بود  ریهمه اش هم تقص وونهیدارم د

 نویا کتیزیف يپاهات نه واسه  يمن به خاطر احساس تو روح تو قلب تو بود که زنت شدم نه واسه  یبودند ول هم گهید

بدون منم دوستت دارم و  ياگه دوستم دار یطالق ول میباشه قبول بر یکن یبا من زندگ يحاال هم اگه تو نخوا.  یفهم یم

.کنم یخوام تا آخر عمر با تو زندگ یم

.یشیازمن خسته م يبر یتو م یگ یرو م نایا سها تو االن-

.ستیوقت مالل آور ن چیمن دوستت دارم عشق ه اریکام-

 اریتماسم به جز دست دادن با کام نیداشتم اول یحس خوب هیخودمو تو بغلش جا دادم و شروع کردم به گر اریاخت یب

.گاه من باشه هیتونه تک یم اریکام نکهیاحساس آرامش و ا. بود 

صحنه ها با سامان هم تکرار شده  نیا يهمه ( با دستاش اشک چشمامو پاك کرد . رو آورد سرم رو بلند کرد  دستش

(کجا ؟ نیریاحساس ش نیاون احساس کجا و ا یبود ول

...تو یول يسها تو فرشته ا :

.نگو یچیه گهید: جلو دهنش گذاشتم  دستم

.رو ازم داشتند يا گهیتعجب نگاهم کردن انگار توقع عکس العمل د همه با.  دمیدو رونیاز اتاق ب یخوشحال با

خونه مون ؟ میبر میتون یمن و شوهرم م یک: گفتم  یهمه لبخند زدم و با خوشحال به

آرامش,  دیترد, توام با ترس  يجون بهم لبخند زدند لبخند مایو مادر و س پدر

****

.یعروس یب یشد که عروس نیو قرار هم بر ا مینقل مکان کرد دمونیجد يهفته بعد از اون ماجرا ما به خونه  کی

و  تیاونقدر باهاش احساس رضا یبود گاه یزندگ ارمردیکام. خوب بود  زیهمه چ. مشترکمان شروع شد  یزندگ
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.کردم اون فلجه یداشتم که فراموش م یخوشبخت

 ارویکام يباالخره استادمون برا. بود  ادیو مشکالت ز دهند یآدم فلج که کار نم کیخوب به  یدنبال کار بود ول اریکام

 نیا.  میحکم نقشه کش و معمار اونجا رو داشت اریکه من و کام یشرکت مهندس کی يکار تو کیکرد  دایکار پ کیمن 

.کردم یبودم موقع رفت و امد به شرکت هم کمکش م اریهمراه کام شهیمن هم راحت تر بود هم يواسه  يجور

.اریکردم نه به خاطر خودم به خاطر کام یم هیگر. به خاطر خودم  اریخوندم نه به خاطر کام یم نماز

؟ ياز من خسته شد: بهم کرد و گفت  یاومد سمتم نگاه لچرشیبا و اریکام

من با تو خوشبختم اریکام.  یکن یفکر م ينجوریچرا ا: بهش کردم و گفتم  یتموم شد نگاه نمازم

؟ يبود نیخوشبخت تر از ا يکرد یکه اگه با سامان ازدواج م یکن ینمفکر  یسها تو گاه-

با تو ازدواج  يترحم و دلسوز يمن واسه .  یجا تموم کن نیشه موضوع رو هم یجان م اریکام: حرفاش کالفه شدم  از

نه ؟ ای یبفهم نویا يخوا ینکردم من دوستت داشتم م

خواهر و برادرت , بار پدر و مادرت  کیماه  4 نیتوا میماهه ازدواج کرد 4 ما االن. اند  یوصلت ناراض نیهمه از ا یول-

زدند ؟ گهیسر به ما زدند ؟ بگو د هی, 

برم شامو . تو  ي دهیگند يتار مو هی يمون هم فدا ییتنها. رو هم فراموش کن  ایقضا نیا. نشو  یجان عصبان اریکام-

؟ ارمیب

.آشپزخونه شدمبهم کرد و عازم  یپر از مهربون ینگاه

ماست و . رو هم درست کردم  يرازیساالد ش. دوست داشت  یلیخ اریکام. بود  اپلویشام لوب. شامو حاضر کردم  زیم

.نوشابه و بشقاب و قاشق چنگال ها رو هم آماده کردم

اشته و خوسرش رو عقب گذ لچریرو و يهمون طور دمیرو صدا کنم د اریرفتم تا کام دیطول کش یساعت مین حدود

که مژه  يچشمان بسته ا یپر مشک يپهن ابروها بایتقر يخوش تراش لبا ینیشدم ب قیخوابش برده به چهره اش دق
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.درآمده بود ششیکه ته ر یو صورت یلخت مشک يموها. داشت  يپر يها

وش دانشگاه خ يروزها ادیکه عمال نبود  ییبه پاهاش کردم پاها ینگاه. بود  دهیپوش یو شلوار مشک يشرت صدر یت

.تقلب اونروز خنده ام گرفت ادیافتادم 

دستمواز پشت دور گردنش انداختم و .  دیچشماش رو باز کرد اون هم منو بوس. شو بوس کردم  ینیب يشدم و رو دوال

.نشستم زیطرف م نیگذاشتم و خودم هم ا زیرو اون سر م اریکام.  میچرخش رو هل دادم تا به آشپزخونه برس

و بده برات بکشمبشقابت-

یخوب یلیسها تو خ-

گفت ؟ یم يا گهید زیچ.  گهیگفت بده بکشم د یهم جز من بود م گهید یوا هر ک-

.غذاشو بهش دادم. کنه  یشدم که داره منو نگاه م یمتوجه م یغذاش شدم ول دنیبه کش مشغول

ممنون سها-

خبر خوب بهت بدم هیخوام  یغذاتو بخور که م اریکام-

؟ يچه خبر-

اول غذاتو بخور-

اول بگو-

.شه یغذا درست کردم سرد م دمیزحمت کش یاااا کل-

با غذا کردن يخبر رو بهش بدم که خوشحال بشه ؟ شروع کردن باز يبه خوردن غذا کرد مونده بودم چه جور شروع

؟ يخور چرا غذاتو نمی – اریکام

خورم یچرا م-

افتاده یسها اتفاق-
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بهت بگم ؟ يدونم چه جور یانقدر خوبه که نم یبد نه خوب ولاتفاق -

شنوم یخوب بگو م-

.یش یپدر م يگم تو دار یم کیتبر اریکام. بگم  يراستش چه جور-

.مات و مبهوت به من نگاه کرد اریکام

.به سمت اتاق خواب رفت یرو عقب برد و و عصبان لچرشیاز خودش نشون داد و رمنتظرهیغ یحرکت

کنه رو تخت بخوابه خواستم برم کمکش که  یم یداره سع دمیو تو اتاق خواب رفتم د. بلند شدم  یاز رو صندل اراحتن

کار  نیا یمعن اری؟ کام یرفت زیچرا از سر م -. کنم حرکت داد  یکارو م نیخواد خودم ا ینم نکهیدستش رو به عالمت ا

؟ هیچ

هم . نشتم دستاشو گرفتم  نیرفتارم کنار تخت رو زم. قف دوخته بود رو به سمت باال گرفته بود چشماشو به س سرش

.چنان سرش باال بود

 ينجوریتو چرا ا یش یخوشحال م یمن گفتم تو کل اریکام. ها  یکن یاز کارات خسته ام م يشد ينجوریتو چرا ا اریکام-

.نکن تمیمن دوستت دارم با تو خوشبختم من فقط تو رو دارم پس اذ اری؟ کام یکن یم

.رو به سمتم برگردوند سرش

.میماهه ازدواج کرد 4ما هنوز . زود بود  یلیخ.  میزود بود ما بچه دار بش یلیاالن خ یسها منم دوستت دارم ول-

.تر بشه نیریمون ش یمون زندگ ین یدم با اومدن ن یمن بهت قول م یهست ول نیریمون که ش یزندگ-

بهتر شده  اریاخالق کام. رو واقعا دوست داشتم  اریکام.  میحرفا صحبت کرد نیمورد بچه و ادر اریشب تا صبح با کام اون

 یاز شرکت مرخص اریروز کام کیدو ماهم بود که . کردم  ینم يکمبود چیواقعا احساس ه. مهربون بود  یلیخ. بود 

.گرفت و قرار شد با مامان و برادرش بروند سر خاك پدرش چون سال پدرش بود

.کنه یرو به کاوه داده بودم رانندگ نیبه سمت شرکت راه افتادم ماش ییتنها. بود  یروز سرد زمستان هی
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 افهیق نیا نایا: برام بوق زد به راه رفتنم ادامه دادم با خودم گفتم  ینیماش. اتوبوس رسوندم  ستگاهیا کیرو به نزد خودم

کنن ؟ یغلطا م نیباز هم از ا ننیب یو حجاب منو م

؟ یش یداداشت هم نم نیسوار ماش گهاالغ دی –از پشت اومد  ییصدا

.بود وونهید لیسه برگشتم

سوار شدم رفتم

سالم-

؟ ادتهیبه به خواهر کوچولو هنوز ما رو -

آزاده چطوره ؟! مزه  یلوس ب-

شوهرت چطوره ؟ يخوبه تو چطور-

يشده دنبال من راه افتاد یخوبه تو چ-

.دنبالت امیما ب میگفت دیدلمون واست پوس يدار يکه خانواده ا ستین التیخ نیبابا تو که ع-

.کنم یوقت نم رمیبه خدا درگ لیسه-

؟ یشوهرت رو تر و خشک کن نیا يخوا یم یسها تو تا ک-

سوار  کنه فقط بخواد یکنم اون همه کاراشو خودش م یمن اصال اون رو تر و خشک نم یزن یم هیچه حرف نیا!  لیسه-

کنمش یکم کمک م کیبشه  نیماش

؟ یاون کن يخودت رو فدا يخوا یسها تو چرا م-

رفته  ادتیتازه . من دوستش دارم باهاش خوشبختم  هیمرد خوب یلی؟ اون خ هیچ اریدونم مشکل شما با کام یمن نم-

شد يجور نیاون به خاطر من ا

.یکن یتحملش م يدار یپس چون عذاب وجدان گرفت-
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چرتت گوش کنم نگه دار يخوام به حرفا یادامه نده نم لیسه-

اولشه نیتلخه ا شهیهم قتیخوب بابا حق-

بهت بگم دیرو با زیچ هیسها  نیبب: شم که گفت  ادهیرو نگه دار خواستم پ نیماش

هوم ؟-

سامان برگشته-

و مبهوت بهش نگاه کردم مات

خوب به من چه ؟-

...تو که تو هم که دیازدواج ناموفق و طالق حاال هم برگشته به ام هیاون به خاطر تو فنا شد -

.یاز تو توقع نداشتم که طرفدار اون آدم پست باش لیسه-

يادب شد یب یلیسها تو خ-

سامان . کنه  یم ينجوریچرا ا لیدونستم سه یمن نم. ورفت  دیهم راهش رو کش لیسه. شدم  ادهیپ نیتوجه از ماش یب

.تونه بکنه ینم یغلط چیسامان ه. دونه  یرو م یهمه چ اریه برگشته کامبرگشته ک

.دلم واسش تنگ شده بود. تحمل بود  رقابلیغ اریروز شرکت بدون کام اون

ازدهمی فصل

.شب بود يکاینزد دمیبه خانه رس یوقت

رو  اریکام. چراغ رو روشن کردم . نگران شدم .  دهیچطور هنوز به خونه نرس اریها خاموش بودند مونده بودم کام چراغ

به اتاق  دمیتا رس. اتاق کارش  ییحموم دستشو. نبود  ییرایپذ, هال . صدا کردم جواب نداد آشپزخانه رو گشتم نبود 

 يادیز يرز پرپر شده بود شمع ها يتخت خواب پر از گل ها. شد  یمباورم ن دمیرو که د يزیخواب در رو باز کردم چ

.بود اریکام.  دیدستش دستم رو گرفت و بوس یکیاز تو تار. وشن بود هم اطراف اتاق ر
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؟ هیچ انیجر اریکام-

خانم خوبم جشن گرفتم ؟ يامروز برا-

به چه مناسبت ؟-

گذشت ؟ یامروز به من چ یدون یدونند تو نم یکنار هم هستند قدر هم رو نم یسها آدما وقت-

.ت تنگ شده بودچقدر دلم برا یدون یمثل من نم قایدق-

.کنم یمن شامو حاضر م يریدوش بگ هیتا تو  يسها تو خسته ا-

؟ یدرست کن يشام هم بلد ياااااا راه افتاد-

؟ يدیند دمیبرات د یچه تدارکات يبله که بلدم خبر ندار-

نه-

گهیخوب د-

جون کمکت کرده ماینکنه س-

گهیدست شما درد نکنه د-

ها یکار در رفت ریماه از زچند نیپس خوب تو ا-

...دیخند

فکر کنم  اریجز کام زیچ چیخواست به ه یتو اون لحظه دلم نم. ام در رفت  یدوش آب گرم گرفتم واقعا خستگ هی رفتم

زد یسامان م يکه درباره  ییو حرفا لیسه. افکار شوم به ذهنم اومدند يهمه  یول. 

امشب رو واسش  فهیح: گفتم  یمطرح کنم ول اریخواستم مسئله رو با کام. کنه  جادیا یکه سامان برام مشکل دمیترس یم

.خراب کنم

 یلیبود خ یاسمون یآب يبند راهنیپ دمیبود رو پوش دهیروز زن برام خر اریرو که کام یلباس. اومدم  رونیحموم ب از
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.دمیوشپ یدوست داشتم کم م ادیکه ز ییزهایگفتم که چ دمیپوش ینم ادیز یدوستش داشتم ول

.رنگ لباسم يها هیهم تو ما شیآرا هیمدل دار بستم  سیخ يهمون طور.با حوله خشک کردم  موهامو

کرده بود  نییوجه ممکن تز نیشام رو به خوشگلتر زیم اریبه رفتم تو آشپزخونه کام دمیرو هم پوش دمیسف يها صندل

 نییپخته تز جیو هو یو نخودفرنگ یو گوجه فرنگشور  اریسرخ کرده و خ ینیزم بیمرغ بود که با س سلیشام هم شن

پروانه اش کو ؟: هم گل و شمع گذاشته بود تو دلم گفتم  زیم يرو. کرده بود 

پروانه هاش میش یمن و تو هم م: ذهنم رو خوند گفت  انگار

دمیخند

خوشگل کردي – اریکام

خوشگل بودم-

يخوشگل تر شد-

آماده است کلک ؟ ای يرو خودت درست کرد نایتو ا. خوبه  یلیخ اریکام یمرس-

پا آشپزم هیخودم  یدست شما درد نکنه ناسالمت-

.دوستت دارم یخوب یلیتو خ اریکام-

.دوست دارم یلیخ یلیمنم تو رو خ-

.شهیبد نم یکه زندگ اریخوب بود بدون کام گهید يشب هم مثل شب ها اون

****

هم کماکان فکر  یتر شده بود و از نظر روح فیضع يام به خاطر باردار یجسموضع  یگذشتند و من از طرف یم روزها

تو ماه پنجم  گهیدوستم داشت اون روزها که د یلیخ اریکام. مو خراب کنه  یممکنه زندگ نکهیسامان بودم و نگران از ا

 یاش به فکرم بود و هر چهمه  اریمختلف که کام يارایو.  ودمخسته و کالفه شده ب. رفته بودم شکمم بزرگ شده بود 

.کرد یخواستم برام فراهم م یم
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در .ناراحت بودند  اریهمه از بابت کام میسابق رو نداشت تیمیصم یول.  دیپرس یزد و حالم رو م یزنگ م يگهگدار ساناز

.گرفتند یم لمیدوستم داشتند و تحو یلیخ اریکام يجون و خانواده  مایفقط س نیب نیا

.خونه ادیشرکت رفت و گفت زود م اریکام یگرفته بودم ول یبد بود از شرکت مرخص یلیروز حالم خ کی

خوردم که  یجون درست کرده بود م مایکه س ییبود تو خونه تنها نشسته بودم و داشتم لواشک ها 11ساعت  يکاینزد

.زنگ در خورد

زود ؟ نقدریدونم چرا ا ینم یاومد ول اریکام: خودم خوشحال گفتم  با

خورده طول  هی. جواب اف اف رو بدم در رو باز کردم و در خونه رو باز کردم و به سمت آشپزخانه رفتم  نکهیا ونبد

.در زده شد.  دیکش

اردر بازه کامی –زدم  داد

؟ يچقدر زود اومد یخسته نباش زمیسالم عز: بسته شد از تو آشپزخونه گفتم  در

.دمیکش يبلند بایتقر غیکردم ج یباور نم دمیکه د يزیچ.  رمیازش بگ فشویسمت در رفتم تا ک به

 دیسف یاش کم قهیاطراف شق يکرد چقدر جاافتاده و پخته شده بود موها یکار م یچ نجایشد ا یباورم نم. بود  سامان

.طونیخسته اما با همان چشمان براق و ش يا افهیق. شده بود 

: اومدم به سمت اتاق برم که از پشت بازوم رو گرفت . گنده و دامن  خودم کردم تاپ تنگ با اون شکم ي افهیبه ق ینگاه

یستیخانم کوچولو سالم بلد ن

رونیمن برو ب ياز خونه :  رونیب دمیاز تو دستش کش بازومو

.مردم یدفعه دو تا بازوهامو محکم با دو تا دستاش گرفت از شدت ترس داشتم م نیا

یولم کن عوض-

یروز به من بگه عوض هیکه عاشقش بودم  یکه عاشق من بود کس یرد کسک یفکرشو م کی – سامان
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...سر و پا حامله بشه و من یمعلول ب هیاز  دیمن با يمعشوقه  حاال

یصحبت کن ينطوریدر مورد شوهر من ا يتو حق ندار. خفه شو منو ول کن : ادامه بده  نذاشتم

کرد حالم داشت  کیصورتم رو به صورتش نزد. و مشتش گرفت توجه به من موهامو که از پشت بسته بودم محکم ت یب

هرزه رونیمن برو ب یاز زندگ:  دمیصورتم رو عقب کش.  دادیم گاریگند س يخورد دهانش بو یبه هم م

.تم یمن تو زندگ ينخوا ای يتو بخوا زمیعز: مستانه کرد  يا خنده

. دستش محکم کمر و پشتم رو گرفته بود  کیکردم با  یدوباره صورتم رو به جلو فشار داد سرم رو چپ و راست م و

اش نجات بدم يقو يتو نستم خودمو از دستا ینم

 دهیرس اریکردم خوشحال بودم که کام یرو به در انداخت و وارد شد داشتم سکته م دیکل اریکه کام میحالت بود نیهم تو

.کنه یبدم قبول م حیدونستم اگه توض یم

کرد که  یرو م ياون بود فکر يهم جا گهیهر کس د میکرد که تو اون حالت بود یشت ما رو نگاه مهاج و واج دا اریکام

.کرد یاون م

.که بهم اومده بود ياز فشار ایدونم از خجالت بود  یصورتم سرخ شده بود نم دمینفس راحت کش. ولم کرد  سامان

.فتر رونیدر رو باز کرد و از خانه ب اریبدون توجه به کام سامان

.سرخ شده بود اریکام صورت

.انداختم اریکام يپاها يکنان خودم رو رو هیگر

من... به خدا من  اریکام-

بشنوم يزیخوام چ نمی – اریکام

...من که سامان رو بهت گفته بودم که ما اریکام-

.خوام بشنوم گفتم که نمی – اریکام
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 یکنم اون خودش رو از من م کینزد اریکردم خودم رو به کام یم یسع یاون روز به بعد روابطمون خراب شد هر چ از

.روند

. بود  یپستچ. زنگ اومد  يروز که تو خونه تنها بودم صدا هیماه نگذشته بود که  کیهنوز . نشد  يسامان هم خبر از

برام روشن  زیهمه چ. بود  مانمیاحضارش بعد از زا خیطالق که تار يدادگاه بود برا هیشد احضار یباورم نم. رفتم  نییپا

.رهیازم بگ همخواست از من جدا شه و بچه مو  یم اریشد کام

.باشه نیتر از ا یمنطق اریکردم کام یشد فکر م ینم باورم

داد یبه خونه اومد به زور سالم یشب وقت اون

 الیمن حق ندارم دل یول ینز یبا من که حرف نم: رو نشون دادم  هیاعصابم رو کنترل کنم سمتش رفتم احضار خواستم

ها رو بدونم ؟ يمسخره باز نیا

بزرگ کنه یآدم نیهمچ هیخوام بچه مو  یمن نم يخراب و هرزه ا ی؟ جناب عال يمسخره باز: زد  يپوزخند اریکام

دهنتو ببند یخفه شو عوض: زدم تو گوشش  اریاخت یزد ب یباهام حرف م ينجوریا اریبار بود که کام نیاول يبرا

.که انجام ندادم مجازات بشم یسخت بود که به خاطر گناه یلیخ امبر

اوردمیخودم ن يمادرش بود من هم به رو يخونه  اریکه کام يهفته ا هیهفته گذشت  هی. شده بودم  خسته

.خواستم بچه مو به اون بدم یمن نم یول

به همه  یشن و حساب یهمه خونه مون جمع م دونستم یخانواده ام تنگ شده بود آخر هفته تولد بابا بود م يبرا دلم

.گذره یخوش م

زنگ زدم لیر وبرداشتم و به سه تلفن

لیالو سه-

شما دییبفرما-
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خواهرتم سها یمنو نشناس يحق دار-

چه صدات عوض شده ییسالم سها تو-

روزگاره یاز سخت-

؟ یخوب-

نه-

چرا ؟-

؟ گهید دیر یامشب تولد بابا م لیسه-

آره چطور-

بکنم ؟ یخواهش هیشه  یم-

هوم ؟-

دنبال من ؟ يایشه ب یم-

رفت اون پاهاش مشکل داره ادمیمگه ؟ آهان  ستیدنبال تو ؟ شوهرت ن-

امیتنها م!!  لیسه-

دم در يایاونجام فقط آماده باش که بوق زدم ب 7باشه من ساعت -

لیسه یباشه مرس-

گرفته بودم هنوز  اریکام يروز پدر برا شیرو که چند وقت پ یادکلن. رو نداشتم  دنیرفتن و کادو خر رونیب ي حوصله

.بابا ببرم ياستفاده نکرده بود رو کادو کردم تا برا

بلند شده بود همون طور ساده دورم  یلیموهام خ.  یگشاد گلبه کیتون هیبا  دمیام رو پوش یکمرچسب یمشک شلوار

: بودم تو دل گفتم  یعصب اریکام يدرست کردنشونو نداشتم از دست کارها يحوصله . شو بستم  یو از پشت کم ختمیر
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حجاب تا چشماش درآد یگور باباش حجاب ب

 دیسف يمانتو. با کرم پودر درست کردم , شده بود  جادیا يچشمام رو هم که به خاطر باردار ریز یاهیکردم و س یشیآرا

آماده . گذاشت  یم شیالك زده ام رو به نما يکه ناخن ها یدل مشکو صن یبا شال نازك مشک دمیپوش يکار شده ا

بگذارم ؟ ونیباهاش در م يرو چه جور وعکلنجار رفتم که موض یبا خودم کل.  ادیب لیبودم تا سه

تعجب کرد دنمیاز د لیسه. کوچه رفتم  يتو. بوق زد  لیسه

رو باز کردم و نشستم نیماش در

سالم-

تنگت کو ؟ يمقنعه  ؟ پس اون یسها خودت-

حوصلتو ندارم اریدرن يمسخره باز-

 مونیخواهر ته تغار میها بفهم بهیاز غر دیبا گهید میشد بهیما غر گهیحاال د: گفت  يبه شکمم کرد و با دلخور ینگاه

حامله اس ؟

- ...

.دتونیبا هم د اریگفت اون روز اومده خونتون و کام. سامان بهم گفت -

خواد ازم  یبچه م نیبا ا اریکام. آقا سامانه  نیهم ریپاشه همه اش هم تقص یام داره از هم م یزندگ.  یشعور عوض یب-

رهیطالق بگ

بچه رو هم بده بهش اگه عرضه داره  یتو چرا ناراحت. دلش هم بخواد  یلیچه بهتر خ: گفت  یکم شوکه شد ول کی

.خودش بزرگش کنه

 دهیکش یاون چه زحمت دمیچیداشتم و از درد به خودم پ یخواب یچه ام شب ها بب نیمن مادر ا یگیم یمعلوم هست چ-

کنم ؟ مشیبراش که بخوام بچه مو تقد

 ادیهم نم یبچه کس هیبا  وهیزن ب هی یش یبچه مب شه وبال گردنت م نی؟ ا ينگه دار یواسه چ يخوا یبچه رو م-
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.باهات ازدواج کنه

م خودم نگه دارمخوا یمن بچه مو م.  ادیبه درك ن-

ات بندازن اوضاع  افهینگاه به ق هیالبته خودشون . نگوها  يزیفعال چ نایجلو مامان ا میرس یم میدار گهیخوب بابا د-

.ادیدستشون م

خوب بابا-

 خونمون يدلم برا میبا هم به سمت ساختمون راه افتاد. در رو زد  لیسه. شدم  ادهیپ نیاز ماش. داشتم  یبیعج اضطراب

چه . شد  یباورم نم يوا يوا. بود  فتادهیچه اتفاقا که ن يسال و خورده ا هی نیا يتو يوا. تنگ شده بود مخصوصا اتاقم 

.ها تلخ شد یزود گذشت و چه خوش

سالم : من تو اون روز ها رو درآورد  يعجب کرد محکم منو تو بغلش گرفت و ادا دنمیساناز در رو باز کرد از د یوقت

ولومامان کوچ

.چه بزرگ شده بود چه تپل شده بود دمیرو د انتیسوش. ام گرفت  خنده

ابروهاش هم تاتو . کرده بود پرتر شده بود و موهاشو کوتاه کرده بود  رییتغ یلیکردم اون هم خ یبا آزاده روبوس بعد

.اومد یم ينجوریهم در نظر من ا دیشا ایعوض شده بود  یلیکرده بود خ

 هیکرد حاال گر هیزبونش بند اومده بود منو بغل کرد و گر یمامانم از خوشحال. باهاش دست دادم  يهدخالف انتظار م بر

.گفتم همه خوشحال بودند کیطور تولدش رو تبر نیبابا هم هم. بکن  ینکن ک

چند وقتته ؟: به من کرد و گفت  ینگاه مامانم

- ماه6

- معرفت ی؟ ب یبه ما بگ دیو اون وقت تو االن با!!! ماه ؟6

؟ نیزد یمامان شما چرا زنگ نم-
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شوهرت کو دخترم ؟ – بابا

شوهره ببره ی؟ مرده شور هر چ يچه شوهر-

؟ یش ینم مونیو پش یباهاش خوشبخت ی؟ تو که گفت يشد مونپشی – مامان

پسر ؟ ایدختره  الیخ یرو ب ناحاال ای – آزاده

پسر-

.خوشتر است کیسخن ک میزد از هر چه بگذر شهیحرفا رو بعدا هم م نخوب ای – يمهد

. گذاشتم  زیم يبود من هم کادومو رو زیم يشده بود کادو ها رو نییهمه جا تز میرفت ییرایو به سمت پذ میدیخند همه

.لباسامو عوض کردم

 ادیهمون اتاق با چقدر شبها که تو  دمیموندم اون شب تو اتاق خودم خواب نایبابا ا يبود خونه  یخوب یلیشب شب خ اون

 دینبا یدوستش داشته باشم ؟ ول ایببخشم  دیدونستم سامان رو با ینم.  اریکام ادیکه با  ییو چه شبها دمیخواب یسامان م

فقط  دینبودم شا اریهم واقعا عاشق کام دیشا. من واقعا عاشق اون بودم  کنمکه باهاش داشتم رو فراموش  یخوب يروزها

 يگریفکرم کس د يتو یشکمم بود ول يتو یکس يمن باردار بودم بچه  دمیاز افکارم خجالت کش. ترحم بچه گانه بوده 

کنه و از طالق  یفرق م زیهمه چ ارمیب ایبچه رو به دن نیمن ا یحتما وقت هیمرد خوب اریبا خودم فکر کردم که کام.بود 

.بشه مونیپش

هنوز خونه  اریفرداش به خونه رفتم کام. کردم  مونشونیپش بار هم مامان بابا خواستن موضوع رو مطرح کنن که من چند

 یم یزنگ هیاون اگه نگران من بود . نگران باشم  دیگفتم چرا همه اش من با. نشدم  ریگینزدم و پ یمنم زنگ. بود  ومدهین

شدم  الیخ یب گهید. راستش خوشحال شدم . جواب نداد . شو گرفتم  شمارهزدم و  ایبه هر حال دل رو به در یول. زد 

خوب منم غرور داشتم

دو هفته گذشت . تموم شده هستم  اریکام يدونستم که من برا یم نویبشه فقط ا یخواد چ یدونستم م ینم واقعا
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 گهید یول. گذاشتند به من بد بگذره  یو آزاده بودم نم لیسه ای يبا ساناز و مهد شتریمدت ب نیتو ا ومدین ارخونهیکام

نبود  يخبر اریاز کام. گذروندم  یمو م يآخر باردار يها هفتهداشتم . بد بود  یلیحالم خ. خورم تونستم تکون ب ینم

مامان و بابا منو . مامان رو صدا کردم . شدم  داریشب از درد ازخواب ب هی.  دیرس یرفتم و مامان بهم م نایمامان ا يخونه 

.  دمیسرم د يباالبه هوش اومدم همه رو  یوقت یول دیدونم چقدر طول کش یام نم یهوشیب. رسوندند  مارستانیبه ب

تونستم تکون بخورم آزاده بچه رو بلند کرد  یکردم مامانم دستم رو گرفت به تخت بغلم اشاره کرد نم مانیزا دمیفهم

!چقدر زشته: وجودم گفتم  ينا نیرو سو به سمتم کرد با آخر

ممنون مامان جون یلخی – آزاده

.نهیبچه شو بب ادیزنگ بزن بگو ب اریبه کام لیسه: کردم  لیرو به سه.کنم  هیگر ایظه بخندم دونستم اون لح ینم

 یازخواب بلند شدم تخت بغلم خال یکسل و خواب بودم خوابم برد وقت. رفت  رونیسرش رو تکون داد و از اتاق ب لیسه

بود بچه ام کو ؟

بچه ام کو ؟: داد زدم  بلند

.اومد برد اریکام.  نجامیاد نزن من اد: سرم بود  يباال ساناز

کجا ؟ کجا ؟-

بچه  نیا یخودتو خرابش نکن يباهاش ادامه بد يسها اون حرف اول و آخرش طالقه ارزشش هم نداره که بخوا نیبب-

ها اون س يندار یشانس چیبچه رو برد تو ه ادیبا داد و فر اریکام یمبارزه کرد ول یلیرو هم به اون بسپار البته مامان خ

.بچه رو فراموش کن

 یخواب یو ب ی؟ من مادر اون بچه ام نه ماه نگهش داشتم نه ماه سخت یزن یحرف رو م نیچه طور ا يمادر هیساناز تو -

؟ دهیواسش نکش یزحمت چیکه ه یکنم به کس مشیحاال راحت تقد دمیکش

.بود دهیفا یهام ب حرف
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. رو بردارم  المیخودمون برسونه تا وسا يخواستم که منو به خونه  لیز سها. مرخص شدم  مارستانیاون روز از ب يفردا

. خونه  میو ساناز رفت لیبا سه. ازم تو اون خونه بمونه  یچیخواستم ه ینم گهید. خواستم خودمو بکشم  یم اریاز کار کام

ها رو  یکردن بعض المیوسا يشروع به جمع آور لیساناز و سه. نشستم  لمب يجان رو یکنم ب يتونستم کار یخودم نم

. دو تا چمدان شد اونا رو برداشتم  لمیوسا. مهم و شناسنامه و مدارکم رو برداشتم  يها لیوسا. گفتم بر ندارند  یم

.زدم یکه با اونا حرف م ییبچه ام گرفته بودم رو هم برداشتم چقدر شبها يکه برا ییعروسک ها

.را هم نداشتند ستنیرگ یو حت..... و  ستنیگر يچشمام نا گهید

خسته شده بودم چند . جون  مایطور س نیهم. داد  یجواب تلفنام رو نم اریکام. بودم  يخبر یهفته گذشت و من تو ب کی

.بار خواستم برم دم در خونشون مامان جلومو گرفت

 اریتونست با کام ین بابا اصال نمبرم دادگاه چو لیقرار بود با سه.  دیفرا رس هیروز موعود احضار نکهیگذشتند تا ا روزها

.رو به رو بشه

شاد و  يمن اون سها یعنیوحشت کردم  دمید نهیآ يصورتم رو تو یگشاد مشک يمانتو کیام رو سرکردم با مقنعه

پرطراوت سابق بودم ؟

ز اون وضع کردم که ا یکمرنگ شیحوصله آرا یب. رمق بودند  یشد چه قدر صورتم کسل و چشمانم خسته و ب ینم باورم

.خراب رها شم

.میکه با هم ازدواج کرد ستیهنوز دو سال ن ما

.سها محکم و مقاوم باش: بازومو گرفت  لیکه سه فتمیبود از پله ها ب کیلحظه نزد کی میدیرس يبه دادگستر یوقت

که اشاره کرد ته راهرو سمت چپ میدیرو پرس 104اتاق شماره  ییدادگاه از آقا يراهرو يتو

با کاوه  دمید لچریو يرو رو اریراهرو کام يکه داشتم راه رفتم تا انتها ییقوا نیشتریبا ب. قدرت راه رفتن نداشتند امپاه

.کرد یداشت منو نگاه م زیتحکم آم ي افهیق هیچقدر از کاوه بدم اومد با . اومده بود 
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و  اریو کام یسمت راست مقابل قاض لیمن و سه .میبه داخل اتاق رفت میبزن یحرف نکهیبدون ا میبه طرفشون رفت لیسه با

.کاوه سمت چپ قرار گرفتند

زوجه رو طالق  دیخواه یم لیشما به چه دل يمراد اریکام يخوب آقا:  دیو بسم اله گفتن پرس ینیبعد از مقدمه چ یقاض

؟ نیبد

خوام فقط طالق بدم یحاج آقا من نم هطالق توافقی – اریکام

نییپا ارمیخواستم همون جا دندوناش رو ب یبود ؟ مکه چه حرصم گرفته  آخ

است درسته ؟ نیمورد طالق عدم تمک نجایخانم ا: رو به من کرد  یقاض

.میبود دهیرو ند گهیاز دو ماه بود که هم د شتریب اریدرست بود من و کام نمیخوب ا یبگم ول یبودم چ مونده

.بله درسته: کردم  یقاضرو به . کردم با سرش رو تکون داد  لیبه سه ینگاه

.بپرسم لشویتونستم دل یم:  یقاض

آدم  هیتونم با  یمن نم. که ازشون خسته شدم  ییپاها ستندیهستند که در واقع ن ییپاها لشیبله دل: رحمانه گفتم  یب

.کنه یتونه با من زندگ یکنم اون هم نم یمعلول زندگ

گذارمیم گهیو دو ماه در ينوبت بعد: تاسف تکان داد  ياز رو يسر یقاض

و نظرمون  میهست مونیما هر دو رو تصم گهیتونم د یمن نم رهید یلیدو ماه خ ینه جناب قاض: گفت  یعصبان اریکام

.شه یعوض نم

.رسه یحضانت بچه به پدرش م. خوب و اما درمورد بچه  اریبس:  یقاض

بچه رو  ينگه دار تیآقا صالح نیا یجناب قاض یول:  رو نگاه کردم یباشن هاج و واج قاض ختهیروم ر يآب سرد انگار

داره ؟

نه تو داري – اریکام



ونام-بوم و دو هوا کی کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣٣

.دنظم دادگاه رو به هم نزنی – یقاض

شو ندارم ؟ ينگه دار تیمن با دو پا صالح یداره ول تیمعلول صالح يآقا نیا-

...ینزد شما باشه ول یتوانست تا سه سالگ یشه کرد اگر فرزند اوناث بود م یاش نم قانونه کاري – یقاض

داده يمردا را نیقانون گند که همه اش به نفع ا نیلعنت به ا يا-

دخانم لطفا ادب خود رو نگه داری – یقاض

؟ شهیم یاگه ندارم چ-

برد  رونیکردم از اتاق ب یم دادیکه داد و ب یاشاره کرد اون به زور منو از جا بلند کرد و من رو در حال یبه منش یقاض

 میساعت در محضر رسما از هم جدا شد کیطالق رو نشون داد و در کمتر از  هیدییاومد و تا رونیب لیبعد سه قهید دقچن

.رمیبگ لیام هم قرار شد تحو هیشد و جهاز يام هم قسط بند هیمهر.  سپردممو به اون  یزندگ يو من با حماقتم ثمره . 

.گرفته بودم يدیشد یاز اون ماجرا افسردگ بعد

نبود يبچه ا یهامو بکشم وقت هیبخ مارستانیرفتم ب یم دیبود که با نیچند روز بعد جالب ا. شدم  یخواب م یها ب شب

...

هم توقع  اریاما از کام دمید یهمه رو از چشم سامان م دیمون پاش یمزه زندگ یزود و ب نقدریشده بودم چرا ا مونیپش

.باشه نیکردم روشنفکر تر از ا یکر مدونست ف یرو م زیهمه چ ارینداشتم چون کام

رفتم  یبه اون شرکت هم نم گریرفت د یدر م شتریشدم و زوارم ب یگذشت من روز به روز الغرتر م یهم م یاز پ روزها

چند بار به . کرده باشه  يکار نیبا من همچ اریشد کام یباورم نم. خورد  یو خاطره هاش حالم داشت به هم م اریاز کام

اونها از اون محل نقل  یول. گذاشته بودم  ياسمش رو کسر فکارمپسرمون که تو ا دنید يرفتم به بهانه  خونه شون

 يهمه  يبه اندازه . هم واگذار شده بود  الشونیموبا ينداشت شماره ها يکس ازشون خبر چیمکان کرده بودند و ه

 کی. نداشتم  يازش خبر یول نمیبچه ام رو بببار  کی یحق من بود که حداقل حداقل ماه نیازش نفرت داشتم ا ایدن

خانواده ام شدم؟ يزود خام حرفا نقدریچشمم خون چرا ا کیچشمم اشک بود 



ونام-بوم و دو هوا کی کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣٤

طور مدام مهمون  نیاونور ببرند مامان هم هم نوریکردم دور و برم باشند و منو با خودشون ا یم یو آزاده سع ساناز

 یمنو واسم نم يکسر يدوره ها جا نیکدوم ازا چیه یبودند ول همه نگران من.  میرفت یم یمهمون ای کردیدعوت م

.من بود ي رهیاون بچه از خم یبودمش ول دهینبوس یزد من حت یدلم براش پر م. گرفتند 

:رو برداشتم یروز تلفن زنگ زد گوش هی نکهیا تا

بله-

سالم خوشگل دختر-

ودآشنا ب یلیخ یبود ول یدونستم ک یدختر بود نم هی يصدا

شما ؟ دیببخش-

؟ يفراموش کرد یسادگ نیرو به هم یمیقد يمرام دوستا یب يا-

؟ سمانه خودتی –فکر کردم  یکم

؟ یزن یزنگ بهم نم هیچرا خبر ندارم ازت  ییسها تو کجا يوا گهینه عمه مه آره د-

؟ یکن یکار م یذره شده چ هیبه خدا گرفتار بودم منم دلم برات -

.که واسه اون زنگ زدم گهیکار مهم د هیو . خونم  یفوق م يمن دارم برا-

؟ رهیخ یبه سالمت-

؟ هیا گهیو شرش با کس د ریخ-

؟ هیخبر طونیش-

.زنگ زدم دعوتت کنم مهیآره آخر ماه عروس-

زدم یکوتاه غیج

؟ هیداماد ک زمیمبارکه عز-
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ال ازم بزرگ ترهس 7نداره همه اش  یسن چارهیدانشکده مونه ب ياز استادا-

امیدم ب یقول نم یول یبه سالمت-

بخت خودت  يدید هوی ای؟ بابا ب ینیمنو بب يخوا یهمه سال نم نیبعد از ا يریگ یاه مرده شورتو ببرن چرا خودتو م-

.هم باز شد

به من گذشته ؟ یدوران چ نیدونست تو ا یام گرفت اون چه م خنده

؟ یخون یدرس م يازدواج ندارم نکنه توام دار من قصد یبگ يخوا ی؟ نکنه م هیچ-

رو که گرفتم رفتم سر کار سانسینه بابا ل-

؟ يادامه بد يخوا ی؟ نم يکرد کاریچ گهیخوب د-

ادامه بدم یخوام به زندگ ینم گهیراستش د-

؟ یگ یشده چرت م یچ-

الیخ یب-

؟ مینیهم رو بب ییجا یشاپ یکاف يایعصر ب یتون یسها تو م-

سمانه باور کن اصال حالشو ندارم-

دستم بشکنه یاله يریزنه بم یمن دلم واسه تو داره پر م يریبم-

؟ امیها باشه کجا ب يرو دار رستانتیهنو ز اون اخالق دب-

.میاونجا باش 6ونک رو بهم داد قرار شد ساعت  کینزد یشاپ یکاف آدرس

کم حسادت  هی. ام  یام گرفت از زندگ هیدوش آب سرد گر ریم حموم زنهار خورده و نخورده رفت دمیخواب یظهر کم تا

بچه هم به  هیهستم که  يا وهیخواست ازدواج کنه ومن زن ب یخوشحال و شاد بود و االن م نقدریداشتم به سمانه که ا

! "که نبود يبچه ا "آوردم البته  ایدن
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موهامو با دقت . اومد  یم کیو پ کیش یلیم اون االن حتما خسمانه جلوه کن يخواستم بد جلو یاومدم نم رونیحموم ب از

موهام که . شروع کردم  یکردم اصال دل و دماغش رو نداشتم ول دنیو شروع به سشوار کش دمیخشک کردم و شونه کش

داد و از اون وضع بد  یصورتم رو چاق نشون م نیا تمصورتم انداخ يهامو جلو يکارش تموم شد بستمشون و چتر

چشمامو  ریکرم پودر ز یبا کل. وحشت کردم  نهیخودم تو آ ي افهیق دنیاز د شیشروع کردم به آرا. شدم  یم خالص

که پشت چشمم همه  دیلرز یخط چشم دستم انقدر م دنیبودم موقع کش ینداشت عصب ریباز تاث یول.درست کردم 

 يا رهیت بایار چشمامو درست کردم و رژ تقرکلنج یبعد از کل. بودم  یپاك کردم و شروع کردم عصب ارهخراب شدم دوب

ببره نیمو از ب یدگیزدم که رنگ پر

و  یو شال شکالت یبا شلوار ل دمیکرم خنک پوش يمانتو هی. لباسام به تنم گشاد شده بود  يلباس شده بود همه  نوبت

.اسپرت قابل تحمل تر بودم پیبا ت.  یو کفش شکالت فیک

 يتو راه تو پشت چراغ قرمز تو. رو برداشتم و به سمت قرارمون حرکت کردم  نیماش چییهم به خودم زدم و سو يعطر

 رونیمنو از خلصه ب یپشت يها نیبوق ماش يکردم که صدا یچند سال اتفاق افتاد مرور م نیا يکه تو یذهنم حوادث

.آورد و شروع به حرکت کردم

 افهیو ق پیبا ت ییاونجا پر بود از دختر و پسرها. نده بود ما 6تا  يا قهیدق ستیب کیهنوز  دمیشاپ رس یبه کاف یوقت

.از پشت سرم اومد ییکردم که صدا یهمون طور داشتم دور و برم رو نگاه م. مختلف  يها

نمیتونم کنارتون بش یم یخانم-

کردم و مشغول  زیر مکنا يرو به سمت پنجره  میبرگردم و نگاه کنم رو نکهیندادم بدون ا یتیاهم. مردانه و آشنا  ییصدا

.شدم رونیب يتماشا

باورم  شهیش يرو برداشت از تو شیآفتاب نکیع نهیکه با طمان مید یرو م رشیتصو شهیش ينشست من از تو میبه رو رو

.رو به روم نبود به جز سامان یکس. با عجله برگشتم  هینشد ک
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.ام خنده اش گرفت افهیاز ق. شده بودم  شوکه

؟ يخوا یم یمن چ یزندگاز : گفتم  يجد

.هزار بار هم گفته ام نویا ستیمن و تو جدا از هم ن یزندگ: تر از من گفت  يجد

آد  یبهت نم. االن اون موضوع کهنه شد و رفت  یول میکرد یبا هم جوون میمدت جوون بود هیسامان ما : گفتم  آزرده

؟ یفکر کن یمیقد

- ...

هدفت از . توئه  ریادم شکست خورده ام همه اش هم تقص هیمن  نی؟ بب دیز هم پاشام ا یبرات بس نبود که زندگ نیبب-

زن مطلقه ام که  هیمن  ستمیمن االن آدم سابق ن يداد ریگ یکیهمه آدم چرا به من  نی؟ ا هیچ زیو گر بیهمه تعق نیا

.. .داشته ام و مانیبار هم زا کی

من هنوزم دوستت دارم ثالثا منم  ایثان يتو خودت مقصر دیات پاش یگکه زند ستیمن ن راوال تقصی –حرفم اومد  انیم به

موجودات عالم بود نیکه از هرزه تر ییازدواج ناموفق با دخترعموم داشتم دختر عمو هیمنم  ستمیآدم سابق ن

 یخوبم م .بود  یمن از به هم زدن چ لیدل یدون یرفته تو م ادتی نکهی؟ مثل ا گهیم یبه ک یک نیبب: ام گرفت  خنده

...یگیاون وقت تو م. بود  تیگوش يکه تو ییزایبه خاطر چ یدون

.عکس ساده بود هیفقط  مینداشت يقسم بخورم ما با هم رابطه ا یسها به ک: گفت  یعصب سامان

.هم گرفت يبا پوشش مناسب تر شهیمحترم عکس ساده رو م يآقا-

دم دوستت دارمبودم االن فرق کردم آدم ش یسها بس کن من هر چ-

پس لطفا مزاحم نشو ادیسامان حوصله ندارم من االن منتظر دوستم هستم که ممکنه هرلحظه ب نیبب-

شم یخوش به حال دوستت باشه من مزاحمت نم-

.به کار برد ظیمزاحم رو با شدت و غ ي کلمه

 يخواستم جلو یم رو چک کردم نمام رو درآوردم و صورت نهیآ فمیک ياز تو. گذشت که سامان رفت  يا قهیدق چند



ونام-بوم و دو هوا کی کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣٨

.و دوباره عطر زدم دمیهم به لباسام کش یدست. سمانه کم داشته باشم 

. کنه  دایتا منو پ دیچرخ یسرش م. که زده بود برداشت  یکیش یآفتاب نکیع. گذشت تا سمانه اومد  يا قهیپنج دق هی

موهاشو مش کرده .  ینفت یبود با شال آب دهیپوش یرنگخوش یآب ي، مانتو يسرمه ا نیاش کردم شلوار ج افهیبه ق ینگاه

از جام . زد و به سمتم اومد  يبراش دست تکون دادم لبخند. هم تپل شده بود  یکرده بود کم رییتغ یلیاش خ افهیق. بود 

.میرو تو آغوش گرفت گهیهمد. بلند شدم 

سالم سمانه-

يچه الغر شد يشدچقدر عوض . سها دلم برات چقدر تنگ شده بود  يوا-

يبرعکس چاق شد یول يتوام عوض شد-

آره روزگار بهم ساخته-

خوش به حالت به من که نساخته-

چطور ؟-

مینیبش-

سمانه گارسون رو صدا زد.  میدو نشست هر

حرف نداره نجایا يسها قهوه ها يوا-

سفارش  کیدو تا اسپرسو با ک. شناختند  یرو م گهیکرد انگار هم د کیقشنگ با گارسن سالم عل یلیژست خ هیبا  سمانه

.داد

نمیب یرو تلخ نم یزندگ یول! تلخ . سها من عاشق اسپرسوام -

.یکن یکه تو فکرشو م هیزیتلخ تر از اون چ یلیخ یبرعکس تو از نظر من زندگ-

؟ یچ يبرا یمنف يهمه انرژ نیا.  وسیما نقدریسها تو چت شده چرا ا-



ونام-بوم و دو هوا کی کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣٩

به من گذشته ؟ یمدت چ نیتو ا ینتو یتو که نم-

افتاده ؟ یسها اتفاق-

شد که  یبرام سوخت اصال باورش نم یلیدلش خ چارهیب. مو براش گفتم  یزندگ ازیتا پ ریام گرفت و س هیگر اریاخت یب

.با هم برام افتاده باشه هویهمه اتفاق  نیا

.دم یگفتم حاال خبرت م امیاش ب یتما عروسازم قول گرفت ح میو درد دل کرد میروز تا شب با هم بود اون

.کنم هیو گر فتمیتختم ب يفقط تونستم برم اطاقم و رو دمیبه خونه رس یوقت

دوازدهم فصل

. لباسام هم همه بهم گشاد شده بود . رفتن رو نداشتم  یدل و دماغ عروس. سمانه نمونده بود  یتا عروس شتریروز ب چند

خواست بهش فکر  یدلم نم یواقعا برام محسوس بود ول اریکم یخال يجا. نداشتم  یدلخوش چیه. اومد  یاز خودم بدم م

؟ شهکار کرده با یشد که اون با من چ یکنم باورم نم

 هیمن  یول. که دوستم داشته باشه  یکنم بتونم دوستش داشته باشم کس هیداشتم که بتونم بهش تک یبه کس ازین احساس

...گم مطلقهبهتر ب ایبودم  وهیزن ب

هر چه اصرار کردند هم .  شیو آزاده رفته بودند ک لیمامان و بابا به همراه سه. کردم  یجورواجور م يخودم فکرها با

شد  یم یساعت مین انتیو سوش يساناز و مهد. تونم مواظب خودم باشم  یبزرگ شدم و م گهیگفتم د. باهاشون نرفتم 

.دبه صدا در اومرفته بودند که زنگ خونه  شمیکه از پ

بله-

.خوام باهات صحبت کنم یم. قطع نکن  زمیعز-

کنم  یاون هم تنگ شده بود االن که فکر م يدلم برا یکار رو بکنم ول نیخواستم ا ینم. در رو باز کردم . بود  سامان

.خوره یکارم از اون رفتارم به هم م
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.لباسم رو هنوز عوض نکرده بودم. بودند  نجایا نایساناز اانداختم خوب بود تازه  نهیبه سر و وضعم تو آ ینگاه

به دور و بر انداخت  ینگاه. سامان وارد خونه شد . رو باز گذاشتم و به سمت آشپزخانه رفتم تا شربت آماده کنم  در

.داشت يادیز يبود و با در فاصله  ییرایپذ کیما نزد يآشپرخانه 

؟ ییکجا خانمی – سامان

شربت از آشپزخانه خارج شدم پشتش به من بود ینیبا س. هنوز هم دوستش داشتم  یاش ولتمام کار با

سالم-

خوشگل خانم میترسوند: عجله برگشت  با

؟ یزن یحرف م ينجوریسامان تو چرا ا: گفتم  يجد

؟ يچه جور-

زیلش و ه يمردا هیشب-

.زنم یحرف نم ينجوریبه بعد ا نیاز ا انیخانم پرن دیببخش-

لوس-

.چقدر دلم برات تنگ شده بود یدون یسها نم-

شربتتو بخور-

ممنون-

شربتش رو الجرعه . هم من برداشتم  یشربت. هال نشست منم کنارش نشستم  یمبل راحت يرو برداشت و رو شربت

.زدم یمن فقط با قاشق هم م.  دیسرکش

يشد ریپ: م گفت نکهیرد و بدل نشد تا ا نمونیب یحرف چیمدت ه نیا تو

ممنون یلیخ-
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شده دیات سف قهیشق يموها نهیمنظورم ا-

!تو يروزگاره مثل الغر یاز سخت-

زد ؟ یام آزار دهنده شده بود که سامان هم طعنه م افهیانقدر ق یعنیلحظه از خودم بدم اومد  هی

 یناموفق يو ازدواج ها میون لج کردو با خودم میما اشتباه کرد نیبب. که باهات حرف بزنم  نجایسها من اومدم ا-

سها من هنوز هم مثل سابق تو رو دوست دارم و من .  میشه تا آخر عمر هم بار اشتباه کن ینم لیدل نیا یول میداشت

قبل تر  یلیبود خ نیمن فقط قصدم سوء استفاده از توئه چون اگه ا یخوام فکر کن ینم یفهم یم نویخودتو دوست دارم ا

خوام در کنار تو آرامش رو درك  یم یخوام تا آخر عمر کنارم باش یخوام م یمن خودتو م. کار رو بکنم  نیتونستم ا یم

؟ میداد.  میرو از دست نداد يزیعمرم تو حسرت و اشتباه بگذره ما هنوز چ یخوام باق ی؟ نم یفهم یم نویکنم ا

- ...

؟ يد یسها چرا جواب نم-

 يوانایو ل نایساناز ا ي وهیم يمت آشپزخانه رفتم و خودم رو مشغول شستن ظر فهاتفاوت از جام بلند شدم و به س یب

.شربت کردم که سامان به داخل آشپزخونه اومد و از پشت دستش رو دور کمرم حلقه کرد

.نشون ندادم یالعمل عکس

عسلم ؟ يجواب منو بد يخوا ینم-

؟ یچه جواب: همون حال گفتم  تو

تفاوت به شستن  یدوباره ب. آشپرخانه که پشت من بود کنار زد و نشست  زیم يها یز صندلا یکیول کرد  دستاشو

.ظرف ها ادامه دادم

سامان . آشپزخونه گذاشتم  زیم يدر آوردم و رو وهیم خچالیها رو که شستم با آرامش دستامو خشک کردم و از  ظرف

 زیم يو با شکالت رو ختمیهم ر يچا وانینه ؟ دو تا ل ایره خو یم ییاز سامان بپرسم چا نکهیبدون ا. کرد  یفقط نگاه م

.شستمو روش ن دمیسامان رو کش يرو به رو یگذاشتم صندل
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رواز دست  يادیز يزهایآره ما چ. خوام جوابتو بدم  یچرا م: سکوت رو شکستم . کرد  یزد فقط نگاهم م ینم یحرف

.میداد

...؟ نکنه منظورت اون یچ-

!!نه-

؟ یچپس -

زد طنتیش ياز رو يلبخند دیلب گفتم با هم بودنمونو اما اون شن ریز

بخور وهیم-

؟ دمینشن یوانمود کن يخوا یم-

.شهیبخور که سرد م يخور یاگه م ینخور ول يخور یشه نم یسرد م تیسامان چا-

؟ ینگران شکم من نقدریتو چرا ا:  دیخند دوباره

اما تو  يکه اون انتخاب رو کرد يکرد يتو اشتباه بزرگتر یاولش هم اشتباه ازمن بود ول آره از: نگفتم ادامه داد  یچیه

...و یبهش گفت " یزمیعز"خودم اونروز شاهد بودم چه  یخواد انکار کن ینم یرو دوست داشت اریکام

.ادامه بده حوصله نداشتم دوباره به اون روزها فکر کنم نگذاشتم

؟ یداشتتو آرزو رو دوست ن یعنی-

.نه من ازش متنفر بودم-

پس چرا ؟-

؟ يکار کرد یرفته چ ادتی؟  یچرا چ-

- ...

بذار باز هم اون روزها رو  میداشت یخوب يچه روزها ادتهی. بود تموم شد  یبعد هر چ ایخوام خوب  یسها معذرت م-

؟ یفهم یم نویکنم ا یخوام باهات زندگ یمن دوستت دارم من م.  میتجربه کن
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..سابق رو هم ندارم من یخوشگل گهید یهمه دختر خوب و خوشگل من حت نیا يداد ریسامان تو چرا به من گ-

..کنم اوضاع رو یدرست شه من درست م زیدم همه چ یبهت قول م يشد يجوریان تیتو به خاطر شکست قبل-

رنیبگ دهییهم زا کمیش هیزن مطلقه که  هیون شن پسرش یرن اونا حاضر نم یبار نم ریوقت ز چیه نایسامان مامانت ا-

که  هیدوست دارن اون زمان یلیراحت اونا تو رو خ التیتو از بابت اونا خ. دو تا رو  نیا یکش یتوام که چقدر به رخ م-

...یشم ول یم التیخ یب شهیهم يکنه برا یفرق م هیقض ينداره اگه تو منو دوست ندار یمعن نایمن مجرد باشم االن ا

؟ یچ یول-

!ينگو دوستم ندار-

بله ؟-

من تا آخرعمر باهاتم ينه ؟ اگه دار ای يدوستم دار-

- ...

نه ؟ ای يحاال دوستم دار-

.رونیانداختمت ب یراحت م یلیاگه دوستت نداشتم که االن رو به روت ننشسته بودم و خ... خوب -

.بر آن رها کرد ينو زد دستم رو مثل پرنس ها گرفت و بوسه اام زا یاومد کنار صندل دیاز جاش پر یخوشحال از

.ام گرفته بود خنده

؟ یکن یشام بدم قبول م شنهادیسها اگه بهت پ-

.میندار خچالیتو  یچیکنم چون ه یمعلومه که قبول م-

.میدیبا هم خند ییدوتا

.حاضر شم رمیخوب پس من م-

. بزنم  پیاون ت هیبود خواستم شب دهیپوش یشرت سبز خوشرنگ یو ت نیار جسامان شلو. تو اتاق در رو بستم  رفتم

شرت سامان  یهمرنگ ت یکردم شال دشیتو صورتم داشتم تجد شیآرا.  یمشک يبا مانتو دمیرو پوش نمیشلوار ج
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و  مبل نشسته بود يسامان رو. رون اومدم یرو هم دستم گرفتم و ب فمیو ک دمیاسپرتم رو پوش يکفش ها دمیپوش

.کرد ینگاه م ونیزیتلو

من آماده ام-

یپیچه خانم خوش ت - . به من نگاه کرد  رتیبرگشت و با ح سامان

.رسم که یشما نم یپیبه خوش ت-

. برداشت و به سمت در رفت  زیرو از رو م نشیماش چییبلند شد و سو شیرو خاموش کرد و از جا ونیزیتلو.  میدیخند

.میتمون خارج شددر رو بستم وبا هم از ساخ

 یکار دارم م یچ دمیفهم یاون موقع اصال نم. (خوشحال بود  یلیخ.  دیخند یکرد و م یم یراه سامان همه اش شوخ تو

 دمیآنقدر خند....) بودم که  یمن مادر نفهم. بودم  یو خراب ایح یوفا و ب یمن واقعا زن ب. مست و خوشحال بودم . کنم 

که دل درد گرفتم

.بودم دهینخند ينجوریوقت بود ا یلیان خسام يوا-

طور نیمنم هم-

تونست  یسامان م) نبود  ينجوریهم قبال ا دیکه شا(  اریلوسم با کام یو زندگ یتیهمه نارضا نیکه ا تیاون موقع تو

رو  اریچرا کامگذشته به خودم لعنت فرستادم که چرا ؟ واقعا  يادآوریتو اون لحظه با . و پشتوانه ام باشه  یحام نیبهتر

رو بدبخت کردم با  يهم سامان و هم بچه ام کسر ارویخودم انتخاب کردم و هم خودمو هم کام يبرا کیبه عنوان شر

.شد يجار میبر گونه ها میو اشک ها دیاون بغضم ترک يادآوری

شده سها ؟ يزیچ: برگشت سمتم  سامان

.اشکاتو پاك کن ریبگ ایب: دراز کرد برداشت و به سمتم  یدستمال بشیرو تکون دادم از ج سرم

.رو ازش گرفتم و تشکر کردم دستمال
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ها نمیرو نب یخانم ياشکا-

.دیخودش هم خند. گفت که خنده ام گرفت  يجور هیجمله رو  نیا

 گارسن آمد و سفارش. سامان گارسن رو صدا کرد .  مینشست يگوشه ا. بود  یدنج يجا میرفت یکیهم به رستوران ش با

 انیم یک ناتیمامان ا: آورد  رونیسامان سکوت رو شکست و من رو از عوالم خودم ب ادیتا غذامون ب. غذا گرفت و رفت 

؟

هوم ؟-

؟ انیم یگم خانواده ات ک یم-

چطور مگه ؟ انیتا آخر هفته م-

...و میبزن يسر هیبا خانواده  میخواست یآخه م-

سامان ؟-

جانم ؟-

؟ یکن یکار م یچ يردا یتو مطمئن-

؟ يتو شک دار-

...من...سامان -

جداگونه است یبحث يسها اگه دوستم ندار-

...نه من-

؟ یتو چ-

.نزدم یحرف گهیاومدم دهنم رو باز کنم غذامون رو آورند و من هم خدا خواسته د تا

اش جا  افهیاومد مخصوصا حاال که ق یم نظر داشتم چقدر به نظرم جذاب ریسامان رو ز. به خوردن غذا  میکرد شروع
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.افتاده تر هم شده بود

؟يبه پسر مردم زل زد يخودت مگه برادر پدر ندار: کرد  یبهش دوخته بودم سرش رو بلند کرد و اخم نگاهمو

سامان ؟-

بله ؟-

!یچیه-

؟ یبگ یخواست یم یچ!  یو کوفته نخودچ یچیه-

.نبود یخاص زیچ-

سها ؟-

؟بله -

.دل منه يشم جات تو يجور نینکن تو هم يدلبر نقدریا-

.یش یپررو م نکهیگم با ا یبهت م هینجوریخوب حاال که ا-

- ...

دوستت دارم-

 دیاریکلمه چقدر به خودتون فشار م کی نیگفتن ا يدونم شما خانما چرا برا یمن نم. منم دوستت دارم عشق من -

.میکن یابراز عالقه مراحت  نقدریاونوقت ما مردا ا

تعجبه يجا دینکن.  دیخوب شما مرد-

يرو دار یلیسها خ-

- ...

.زمیقهر نکن شامتو بخور عز-

چشم نازك کردم و رومو ازش برگردوندم پشت



ونام-بوم و دو هوا کی کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٧

 لینکنه توام مثل سه: منو در آورد  يبرداشت و به سمت من گرفت وصداشو نازك کرد و ادا کیاست يچنگالش مقدار با

غذا تو دهنت گذاشت دیبا

.خورم یخودم م ستیالزم ن رینخ: ام گرفت  خنده

.و تو دهنم گذاشتم دمیرو از دست سامان کش چنگال

.میشد نیو سوار ماش میاومد رونیاز شام با سامان ب بعد

 یودم مدلم واسه خ هیگر ریناخودآگاه زدم ز. پخش شد  یمیرو روشن کرد آهنگ مال نیگذشت سامان ضبط ماش یمدت

.دلم تنگ شده بود یشاد و دوست داشتن ياون سها يسوخت واسه 

شد ؟ تیزیشد ؟ چ یسها چ: به سمتم برگشت  دیترس سامان

کردم یم هیگر يها يمن هم چنان سرم رو با دو تا دستام گرفته بودم و ها و

شده ؟ آخه چی – سامان

...اشتباه خراب کردم من هیخودم و خودت رو با  یبد کردم زندگ یلیسامان من به تو خ: هق کنان گفتم  هق

.میرو دار یخوب ي ندهیما با هم آ زیسها گذشته ها رو دور بر. من بودم  ینگو مقصر اصل یچیه گهید سیه-

.کردند یتو ذهنم رفت و آمد م یمختلف يکاش ها يا. شدم و به فکر فرو رفتم  ساکت

.کنه یم زیما رو سوپرا شهیهم ریتقد. بوده  نیقسمت من ا دیشا

میدیپاشو رس. سها خانم : سامان به خودم اومدم  يبا صدا. شد  نیکم پلکام سنگ کم

.به خودم دادم یکش و قوس.  میخونمون يجلو دمیباز کردم د چشمامو

ها يدیخوب خواب: گفت  یبه سامان کردم که م ینگاه

بخور ییچا هیتو  ایب يخسته شد یسامان مرس :بعد از نصفه شب بود  میو ن کیبه ساعت کردم  ینگاه

با من در تماس باش. کار دارم  یرم خونه صبح کل یم یمرس گهینه د-
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باشه-

.خونه تون میایسر با خانواده م م هیآخر هفته : بهم کرد و گفت  یشم دستم رو گرفت برگشتم نگاه ادهیپ اومدم

شدم دهایپ نیکردم و از ماش یکردم و خداحافظ يا خنده

.زد و رفت یبود بعدش هم بوق ستادهیرو به در بندازم سامان منتظر ا دیکل تا

دمیگرفتم خواب يکه کردم لباسامو درآوردم و همونجور يکار نیاول دمیرس یوقت

رو  اریکام. مختلف و ترسناك سراغم اومد  يبرخالف انتظارم کابوس ها یرو داشتم ول یشب انتظار خواب قشنگ اون

 یکی دیگفت با یهم دره بود و به من م رشونیبود و ز ياش کسر گهیدست د هیدستش سامان بود  کیکه  دمیدخواب 

...و گرنه یشون رو انتخاب کن

زدم  یو تو رختخوابم غلت م دمیتا صبح نخواب. عرق بودم  سیخ دمیاز خواب پر یترس زبونم بند آمده بود وقت از

.اومد یمختلف به سراغم م يوفکرها

خودم  ياز خدا.  رمیونماز بخونم تا بلکه آرامش بگ رمیبگ ییگرفتم بلند شم و وضو میاذان صبح تصم يبا صدا نکهیا تا

.نماز خوندن هم نداشتم يرو یمن بودم ؟ حت نیا دمیکش یخجالت م

.شدم داریزنگ تلفن از خواب ب يصبح با صدا. با چادر خوابم برد  ياز نماز همون جور بعد

الو: حوصله تلفن رو برداشتم  یبود ب آزاده

؟ یسالم سها خوب: سرحال آزاده خوابمو ازسرم پروند  يصدا

؟ ي؟ چه خبره االن زنگ زد یتو خوب یمرس-

رهیخ-

ااااا چه خبره ؟-

....بهت بگم ؟ من من يدونم چه جور یسها نم يوا-
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سها آزاده حامله اس: بود گفت  ادیفر هیبش بایکه تقر ییرو از دست آزاده گرفت و با صدا یگوش لیسه

 نکهیو سر درد داشت تا ا اوردیباال م یه میکه اومد از روزي –ادامه داد  لیخوشحال شدم سه یلیخبر خ نیا دنیشن از

!!که بله میدیداد فهم شیدکترو آزما میرفت

دوا و درمون ؟ ایمسافرت  دیشما رفته بود-

راستش دوتاش با هم-

.شد ؟ هضمش برام سخت بود یبابا م لیسه. اون هم خنده ام گرفته بود  یخوشحال بود از خوشحال یلیخ لیسه

سال تازه داشت مادر  2ساله اش بود وبعد از  25آزاده االن . روز همه اش به فکر اونا بودم چقدر خوشبخت بودند  اون

 یهم طالق رو تجربه کرده بودم و هم تو دو راهسال هم مادر شده بودم  23من در کمتر از دو سال با سن  یشد ول یم

.بودم دیشک و ترد

.رو تجربه نکرده بودم یوقت هم بود که طعم خوش خوبخت یلیخ

...کردم یم يبا سمانه دوز باز لیفرانسیگشتم و سر کالس د یبرم رستانیدوباره به اون دوران خوش دب کاش

زدهمیس فصل

ها  یمعرفت خوب ما رو قال گذاشت یب: که  ومدیهاش هنوز برام م smsگذشت و یسمانه م یهفته از عروس کی حدود

.زهایچ نیو از ا

تا  اریبا کام یخودم سوخت من حت يخوشحال بود دلم برا یلیسمانه خ. ماه عسل قرار بود به فرانسه سفر کنند  يبرا

.میچالوس هم نرفت

و آزاده همه خوشحال بودند به جز من  لیسه یشدند از خوشحال ینمتو خونه بند  یلحظه از خوشحال کیو بابا هم  مامان

...خودم و یبدبخت ادیافتادم  یخودم م ادیمن فقط به . 

من فقط . از سامان و خانواده اش نبود  يموعود که سامان ازش حرف زده بود گذشته بود اما خبر يهفته از هفته  کی
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...تم امادونس یخودم م یاز زندگ ییسامان رو راه رها

ام ؟ يخواستگار يومدیبگم ؟ بگم سامان چرا ن یمثال بهش چ. بود که من بخوام به سامان زنگ بزنم  یسبک یلیخ نیا

:که نیبه ا دیو اون تا رس نیاز ا فیما بودند مامان شروع کرد به تعر يروز که همه خونه  کی نکهیا تا

که ؟ يدیسامان رو فهم ي هیساناز قض-

تکون داد یساناز سرش رو به عالمت منف. مامان  يحواسم جمع شد به حرفا اریاخت یب

سامان بوده ينامزد شیپ يگفت هفته  یزدم م یحرف م نیادامه داد داشتم با شه مامان

؟ هیحاال عروس ک: رو به مامان کرد .  دیو خند دیفهم لیسه. دهانم خشک شده بود  دیاز سرم پر برق

خوشگل و  یلیدوستش داشته اصرار کرده دختره هم خ یلیکرد از قرار سامان خ یم فیتعر یلیکه خ نشهی – مامان

ازدواج کنه که قبال زن داشته  يشدند که دخترشون با پسر یگفتم چطور راض نیمن به شه. خونه  یم یخانمه داره پزشک

 ندهیآ میندار يسامان کار يشته گفتند ما به گذ ستین مخانواده اش هم مه يهم گفت دختره عاشق سامانه برا نی؟ شه

...و میخوا یشو م

رفت از جام به زحمت بلند شدم و خودم رو به  یاهیرفت چشمام س جیمامان برام مثل قصه بود سرم گ يها حرف

آدم  هی نقدریهالو ها شده بودم چرا ا هیام گرفت شب هیخودم کردم گر ي افهیبه ق ینگاه نهیآ يتو. رسوندم  ییدستشو

مرد بود داشت بهم  یحرفا رو بهم زده بود حالم از هر چ اونشد سامان  یباورم نم. کنه  يآدم باز هیبا احساس  تونه یم

به . به صورتم زدم چشمام سوخت  یآب. تونستم ادامه بدم  ینم گهید.  ماتیخسته شده بودم خسته از نامال. خورد  یم

کاش. ببرم  ادیکردم که کاش تصادف کنم و تمام گذشته رو از  یم اوقات آرزو یپتو پناه بردم بعض ریاتاقم رفتم و به ز

...

!!چرا ؟؟. گذره  ینم میکه ما انتظار دار ياون جور یوقت زندگ چیکه ه فیح یول

کرده و با سامان قراره برن آلمان تا  قینوع مگس تحق هی يکه عروس خانم درباره  دمیاز مامان شن هیاز اون قض بعد

.ارائه بدهد رو قیاونجا تحق
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روز بابام اومد تو اتاقم طبق معمول رو تختم  هی نکهیتا ا. خودم هم خودم و هم خانواده ام خسته شده بودند  يکاریب از

( !پارکه يتو يرمردهایپ هیهات شب یگفت سرگرم یم لیسه(کردم  یبودم و جدول حل م دهیدراز کش

؟ يوضعت ادامه بد نیبه ا يخوا یم یم تا کدختر: بابا کنارم نشست . احترام بابا نشستم  به

کدوم وضع ؟-

؟ یکار کن ییجا يبرا يخوا یبابا جان نم-

.بابا دل و دماغش رو ندارم-

.رو از دست نده ندهیآ. دخترم گذشته ها گذشت ول کن بابا  نیبب-

...بابا-

همه يخودت خوبه هم برا ينه نگو هم برا گمیم يزیچ هیسها  نییب-

- ...

کنه ازم خواست به تو بگم چون تو  ینفره که کارت براش طراح هیدنبال ) دوست بابا  یکرمان يآقا( هوشنگ !  نیبب-

.گهید يوارد يخوند يات خوبه هم معمار یهم طراح

!بابا-

.يخواد بر ینم ومدیماه برو اگه خوشت ن هیسها جان -

یشما بگ یچشم هر چ-

مقربون دختر گلم بر-

.ام رها کرد یشانیبرپ يبوسه ا و

 ییکسا يهمه  بایتقر. بود  یبزرگ يمغازه . شروع کردم  یکرمان يآقا یکارت فروش يکار تو یروز بعد به طور رسم دو

خواستند  یکه اونا م یبود که طرح نیکار من ا. دادند  یاومدند اونجا و سفارش کارت م یخواستند ازدواج کنند م یکه م

 يآقا. نبود از تو خونه موندن بهتر بود  يکار بد. کردم  یم چاپکارت  يمثال عکس هاشون رو رو ایردم ک یتقبل م
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کم کم به . زد  یهم دخترش سلما به ما سر م يگهگدار. بود منو مثل دخترخ ودش دوست داشت  یمرد مهربون یکرمان

 یلیمن خ بامنو مثل سلما دوست داشتند سلما هم  .داشتند  یمیمهربون و صم يخانواده . کردم  دایخونواده شون راه پ

هم  گهیپسر د هی. گرفت  یبود و تو درساش از من کمک م رستانیکه سال آخر دب طونیش يدختر. شده بود  یمیصم

.داشتند به اسم سلمان که ازدواج کرده بود

 يهمه بابت باردار. اختند سطل آشغال به سرم اومده و منو مثل پوست موز اند ییکم فراموش کرده بودم که چه بالها کم

 هیشترشبیبود که روز به روز ب انتیساناز هم سرگرم سوش. گرفتند هر روز مامانم خونه شون بود  یم لشیآزاده تحو

 یسیبه صورت حق التدر) بود  یدولت رستانیکه معاون دب یکرمان يهمسر آقا(  یخانم کرمان شنهادیبه پ. شد  یم يمهد

داشت حاال  یمشکل اساس لیفرانسیبا د یکه زمان یگرفت کس یخودم هم خنده ام م. را شروع کردم  یاضیر سیکارتدر

 يو عصر ها هم به مغازه  کردمیم سیاز صبح تا ظهر تدر. داد  یدرس م یاضیبود که به بچه ها ر دهیرس ییکارش به جا

.شد یروزم شب نم دمشونیدیروز نم هیشده بود که اگر  يرفتم اوضاع طور یم یکرمان يآقا

بر لباشون نقش  يو خنده ا دندیفهم یدادم بچه ها م یم ادیرو که  يزیچ نکهیام رو عوض کرده بود از ا هیروح سیتدر

بودند و همه شون هم سابقه دار  یمهربون يمدرسه ام هم آداما يهمکارا. کردم  یم تیبست احساس غرور و رضا یم

سال ازم بزرگ تر بود و با اون  کیفالح  نیمدرسه نازن کیزیف یتیرتقویفقط دب. بود  شتریبودند و سناشون از من ب

با پسرعموش نامزد بوده و ناف بر  یکه به قول خودش از بچگ طونیسبزه و ش يدختر. انس گرفته بودم  هیاز بق شتریب

.اهاش رو ندارهاما بهش گفته قصد ازدواج ب رهیمیدوست داره و عاشقشه و براش م یلیهم بودند پسرعموشم خ

چرا ؟ دمیبا تعجب ازش پرس یوقت

.کنه ینازکش شتریکم ناز کنم تا ب کخوب بذار ی –حرارت جواب داد  با

من رابطه ام با  يشدند بر عکس کالس ها یسر کالسش بچه ها از خنده روده بر م شهیگرفت هم یحرفاش خنده ام م از

و  يشاد يزود نیدونم چرا به ا ینم. و خنده نبود  یاز شوخ يراما خب دندیفهم یبچه ها خوب بود درسم رو هم م
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طراوتم رو از دست داده بودم ؟

****

داد  یم يخش خش برگ ها بهم انرژ. شده بود  نیعج یزمستان يبا سرما يزییپا يبرگها. آخر آذرماه بود  ي جمعه

 یکردند ب یرفتند نگاه م یسرسره باال م که از ییپارك نشسته بودم و به بچه ها کی يباز نیمقابل زم یمکتین يرو

که در  ییها ينامرد يتنگ شده بود با همه  اریکام یو حت يکسر يبودم ؟ دلم برا يمن چه مادر. ام گرفت  هیگر اریاخت

.حقم کرده بود

 زیچ فتدیب انادشیکه  ییکنم ؟ چرا؟ مثل آدم ها دایرو پ اریکام ينکردم که خانه  یتالش چیخودم بدم اومد چرا من ه از

خودم را  گرید یو تا ساعت دمیاتوبوس رس ستگاهیتا به ا دمیآنقدر دو.  دمیبلند شدم و دو میرا جا گذاشته اند از جا یمهم

.دانستم یرا خوب م نیبود از آنجا رفته بودند و ا يسال و خرده ا کیاما آنها .  دمید اریکام يدم در خانه 

 یامتحان م مومدندیترم اولشون شروع شده بود و م يمدرسه امتحانا يچون بچه ها من بود يفرصت برا نیماه بهتر يد

.بگردم زمیعز يداشتم که به دنبال کسر يشترینداشتم و وقت ب يرفتند و من کار یدادند و خونه م

شده بود  نداشت هر روز کارم يکس خبر چیه.  لیشرکت نه فام ينداشتند نه دوستان نه همکارا يخبر چیمحله ه یاهال

 کی نکهیشدم تا ا یم دیداشتم ناام گهید. تو همه شرکت ها و موسسات آمارشو گرفته بودم اما نبود . و اونور رفتن  نوریا

خانم  الیل.  میکرد یو صحبت م میو با سلمان و خانمش نشسته بود ودمب یکرمان يآقا يروز عصر که طبق معمول مغازه 

 یهوا تکون م يتپلش که دائما تو يحرفاش خسته کننده بود مخصوصا دستا یسلمان شروع کرد به صحبت از همه چ

باهام تماس گرفت رایسلمان امروز الم یراست: به سلمان گفت  یداد وقت

چه طور بود پسر گلشون ؟ اریخوب خوب بودن کام: سلمان هم در جواب گفت  و

.همسر سابق بنده است يادمر اریکام ياریشد خنده ام گرفته بود انگار هر کام زیت گوشام

شده ؟ یچ یدون یم نه بابا چه خوبی –ادامه داد  الیل

شده ؟ يزنه چی – سلمان
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.گم فوت کرده یم ارویجون مادر کام مایبگم س یچ-

دیاز سرم پر برق

اتفاق افتاد نیا ی؟ بنده خدا ک چی – سلمان

فوت کرده ؟ مایس....  اریواقعا کام ینعی. بود  یبرام مثل امواج نا مفهموم الیل حاتیتوض ي هیبق

؟ يمراد اریکام:  دمیپرس الیتته پته از ل با

؟ یشناس یتو اونو از کجا م:  دیپرس یبا لحن مشکوک الیل

ازدواج کرده ؟ اریپس کام: لب گفتم  ریز

؟ یشناس یرو م ارسها تو کامی – سلمان

چه طوره ؟ يکسر: هام گفتم  هیگر ونیم. ام گرفته بود  هیگر. رو تکون دادم  سرم

؟ یشناس یاز کجا م ارویخوبه تو کام: گفت  یشاک سلمان

...شوهرم بود: گفتم  يعاد

وقته  یلی؟ من خ يآدرسشونو دار:  الیها رو کردم به ل وونهیمثل د. زد  یم رونیداشت از حدقه ب الیسلمان ول چشمان

.خوام یرو م يمن کسر. دنبالشونم 

اونا االن مشهدن... ؟  یدون یمگه تو نم... شوهرت بود ؟ :  متعجب گفت الیل

کنه ؟ ینم تیرو اذ يکسر رایالم الیمشهد ؟ ل-

زنه ؟ یراجع به تو م رایکه الم ییحرفا نیسها پس ا. است  يو کسر اریعاشق کام راینه الم-

گفته ؟ ی؟ اون چ یچ-

...نبوده و یگفته زنش زن زندگ اریگفت کام یم-

بگو خجالت نکش... هرزه بوده و ... دامه بده ا-
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.نبود نینه سها منظورم ا-

بود نیهم قایچرا دق-

.بوده تموم شده یهر چ.  نیخجالت بکش گهیبسه د: که بخواد به دعوا خاتمه بده  یمثل کس سلمان

 يخوا یتو م. مامان  گهیم رایه المب. سالشه  2اونا االن خوشبختن اون بچه االن حدود  يگرد یتو چرا دنبال اونا م سها

ساله  2حدود  رایالم يدیرو د يروز کسر 1اگه تو  یسوخته هست يمهره  هیتو  یول ادی؟ سها بدت ن یهست یک یبگ يبر

.هکن یم يبراش مادر. کنه  یم یداره باهاش زندگ

داره یا تو چه نسبتب رایالم نیا نمیبب. خوبه  یلیخ.  یدون یمن م يرو هم درباره  زیخوبه همه چ-

.السیل یمیدوست صم ینداره ول با من نسبتی – سلمان

آشنا شدن ؟ اریبا کام يچه جور شونیخوب ا. جالبه  نطوریکه ا-

کرده يخواستگار اریاز کام راالمی – الیل

؟؟؟ یچ: دراومد  شاخام

کرد  یم یهم اونجا زندگ رایالم. داشتند  لینجا فاماز تو جدا شد با خانواده اش رفتن مشهد او اریکام وقتی –ادامه داد  الیل

. مجبور شد همراه خانواده اش به مشهر بروند  رستانیبود سال آخر دب پلماتیباباش د.  میبا هم دوست بود یاز بچگ

 یم تشیاذ یلیخ نیبود و ا میبود که عق نیداشت اما مشکلش ا يادیز يارابود و خواستگ یدختر خوب و خانم رایالم

بچه دار  یگفتم خوب به خواستگارا نگو بعد از عروس یبهش م شهیهم. گفت  یم نویاومد ا یم يد هر خواستگارکر

 یکار م دکودكمه يتو. عاشق بچه ها بود . خواد از اول با دروغ شروع کنه  یگفت نم یاون م یول... اونوقت  دینشد

رو به مهدکودك گذاشته و با اون آشنا شده و  يکسر اریمکا. کرد  یم يرفت و با بچه ها باز یهر روز به پارك م. کرد

.کرده يعاشق اون و بچه شده و ازش خواستگار رایبعد هم الم

.ازدواج کنه که معلول هم هست یشده با کس یکه چطور او راض. جالب بود  برام
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کم لنگ  هیالبته . راح فوق العاده ج هی شیموفق پ یلیعمل خ هی. ساله عمل کرده  کی اریکام: ذهنم رو خوند  الیل انگار

...و هیخبر لچرینه از و گهیزنه اما د یم

چطور ؟. اون قابل درمان بود  يواقعا پاها یعنیشده بودم  شوك

.و کوکش مال خانمه فیاش مال من بود حاال ک یلچرکشیو و یمتنفر شده بودم دوران بدبخت رایاون و الم از

 هیکه  یجون فوت کرده کس مایکه فراموش کردم س میآنقدر حرف زد.وع بودم موض نیشب همه اش تو فکر ا اون

فرستادم يبراش فاتحه ا. چقدر دوستش داشتم  یزمان

فکر کنم رو هم نداشتم  نکهیا ياصال حوصله . بکنم  دیکار با یدونستم چ ینه ؟ نم ایدل بودم که برم دنبالشون مشهد  دو

.زمیاونا رو به هم بر یخودم زندگ یطر خودخواههم درست نبود که من به خا نیا یول

.اریاز کام نمیاون از سامان ا. به من  يوا. سوخته بودم  يمهره  هیحرف سلمان افتادم من واقعا  ادی

.اومد یاز خودم بدم م. کرد  ینم یبه من توجه یکس. اضافه  زیچ هی. کردم سربار مامان و بابا هستم  یم احساس

پسر  يرفتن برا دیاش بود همه در تکاپو بودند مامان که کارش شده بود هر روز خر يآخر باردار ياتو ماهه آزاده

.خواستن اسمشو غضنفر بذارن یکه م لیسه

لوس نشو: گفتم  لیبه سه یوقت

خوام اسمشو غضنفر بذارم یندارم م یشوخ: گفت  يجد

.میبود از خنده روده برشده " انیغضنفر پرن "هم از تکرار اسم  ما

 یغضنفر و ما م ییغضنفر پسردا ییگفت پسر دا یزد و م یرو به هم م شیهم که خوشحال و شاد دست ها انتیسوش

.میدیخند

****

دعوت کرده  ياز طرف مدرسه معلما و خانواده شون رو تاالر.  دیرس بهشتیارد يبایگذشت و ماه ز یهم م یاز پ روزها

 یعنی ومدندیو خانواده هامون هم ن میقرار شده بود با هم بر نیمن و نازن. انقالب بود  ابونیتو خ ییرایتاالر پذ. بودند 
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کنجکاو بودم که معلما اونجا چه . خودم دوست داشتم برم  یول مییایب میواهکه بخ میندار یتییگفتند ما که اونجا آشنا

تا  نیبرعکس من نازن.  قیرق یشیآرابا  یاسپرت آسمون پیگرفتم ساده بپوشم ت میخودم تصم. زنن  یم پیت يجور

) شد  یمن م قدکه البته با اونا به زحمت هم (زیپاشنه بلند نوك ت يبود کفشها دهیتونسته بود به سر و وضعش رس

قرار . اومد  یکه به رنگ لباسش م یشیهم به سر داشت و آرا یو شال بنفش یرنگ مجلس يخاکستر يبود مانتو دهیپوش

 زشونیتا باالخره خانم با مات ستادمیسر کوچه مون منتظرش وا یربع هیحدود .  میبر نیماش هیتا با دنبالم  ادیشد اون ب

رسونمتونخوشکل خانم ب: اومدن و بوق زدن 

تو راه . کرد  یچزوندش حال م یم نکهیاز ا دیخند یگفت و م یتو راه همه اش از پسر عموش م. و سوار شدم  دمیخند

تو فکر کن اسمش اسداله اس  یرو عوض کن عتیاون اسم ضا دیآره بهش گفتم اول با: ه بود متکلم وحد نیهمه اش نازن

چرا  يخوب مادرت خوب اگه پدربزرگتو دوست دار پدرتعموم بگه  نیبه ا سین یکی. شه صداش زد  یهم نم یاس. 

ام هم  ندهیمادرشوهرآ هاری؟ حاال سها جالبه اسم خودش کوه یکنیاسم پسرتو هم اسم اون انتخاب م یش یجو زده م

!!!جون یکوه گهیبهش م

.بامزه ادا کرد که از خنده دل درد گرفتم نقدریآخر رو ا يجمله  نیا

مدرسه  ریمد(  يخانم اصغر نیبه ا سین یکی: با غرولند  نینازن.  میکرد دایو تاالر رو پ میدیانقالب رس ابونیبه خ خالصه

شهر ؟ نوریا يدیو از اونور شهر کشجا کم بود ؟ ما ر یبگه آخه زن حساب) 

.غر نزن نقدریبس کن ا نینازن-

همه اومده .  میدیرفت به تاالر رس یشتر مرغ راه م نیپاشنه بلند ع يکه با اون کفش ها یدر حال میشد ادهیپ نیماش از

.میها اومده بودتن نیهمه آورده بودند فقط من و نازن یول ارنیکردم خانواده هاشون رو ب یبودن اصال فکر نم

.میو نشست میاونا انتخاب کرد يزهایبه دور از م بایرو تقر ينفر 4 زیو م میکرد کیهمه سالم عل با

زده یپیچه ت: کرد و گفت  يبه خانم اصغر ياشاره ا نینازن
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خودشون  نکهیما نشستن اما مثل ا شیاولش اومدن پ.و خانمش هم اومدن  یکرمان يربع بعد آقا هیحدود .  دمیخند

.ها رفتند چارهیب سیما جالب ن يبحث هاشون برا دنیفهم

هم  یلیمدرسه که خ اتیادب ریخانم طناب کش دب نکهیکرد تا ا یم یو طبق معمول اون پرحرف مینشسته بود نینازن با

دختر  و پشیساله که همراه همسرش و پسر خوش ت 45حدودا  یزن. اش با مدرسه فرق کرده بود اومد سمتمون  افهیق

.بانکمش اومده بود

مدرسه بودم فقط وقت کردم رفتم خونه 6خسته شدم تا ساعت  يوا: نشست گفت  یوقت

نیایو ب دیکه خوشگل کن: گفت  طنتیهم با ش نینازن

طونیش يا: کرد و گفت  يبه ناز یطناب کش نگاه خانم

؟ هیخانم اصغر یسعرو نیچه خبره نکنه فکر کرد نیکرد پیخوش ت یلیشما خ: ادامه داد  و

. خوند  یشعر م هیشد زود  یم یبود که هر چ یخانم طناب کش هم خانم با احساس و شوخ طبع. خنده  ریز میزد

 رکهیپ يمرد. کرد  یکه ظاهرا مسئول تدارکات بودند داشت صحبت م ییکه با آقا ياشاره کرد به خانم اصغر نینازن

طره : خانم طناب کش با خنده گفت . زد  یلبخند م يه اش به خانم اصغرکرده بود وهم یبلندشو از پشت دم اسب يموها

یشانیبر سر پر یشانیهمه پر نیا/ و به دل گفتم  دمید شانشیپر ي

اس دهیبر سیگ.  ستیطره ن گهید نیا: گفت  يناز.  میدیخند

چرا ؟ یسها جون ساکت: خانم طناب کش انگار تازه متوجه حضور من بشه گفت .  میدیخند دوباره

.کنم یدارم استفاده م-

تو جمع بابا  دییای؟ ب یکه چ ینیگوشه عزلت نش هی دیهم رفت نجایبا هم ا دتو مدرسه که همه اش تو خلوتی –کش  طناب

انیدر م ییما اونجا بچه ها هم از تنها زیم دییایب ارنیخوان شام رو ب یاالن م

(زبان بود ریدب يریمن لهیهمان جم لهیجم (گرمه  لهیآقامون که سرش به حرف با شوهر جم نیا
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.شناسند یساله همو م 100زنن انگار  یدارن با هم حرف م نیهمچ

.میخانم طناب کش رفت زیو به سمت م میبا هم راه افتاد خالصه

بود  لشیپسرخانم طناب کش از جاش بلند شد اما دخترش سرگرم گوش دادن آهنگ با موبا میدیکه رس زشونیم به

.ه حضور ما نشدمتوج

.و به احتراممون بلند شد دیسرش رو باال آورد و ما رو د نکهیا تا

انهیدخترم آر.  نیکنم پسرم آر یم معرفی –طناب کش  خانم

کیزیف ریدب یفالح نینازن.  اتیاضیر ریدب انیسها پرن: رو به سمت بچه هاش کرد و گفت  و

.دست دادم انهیسالم کردم و با آر نیآر به

.کردم یمتکلم وحده بود و من داشتم به اونا نگاه م نیو طبق معمول نازن میشستن

آروم و  يکه دختر یمشک يو چشم و ابرو يقهوه ا يساله با موها 18حدودا  يشدم دختر قیدق انهیآر يچهره  يتو

.تپل بود یمثل مامانش کوتاه و کم کلیاز نظر قد و ه. ساکت به نظرم اومد 

خودم گفتم  شیپ. ساله و جذاب  27 یمشک يسبزه و چشم ابرو یقد بلند و چهارشونه با پوست يپسر.  نیآر,  برعکس

.پدرش رفته يبه خانواده 

بگو ؟ يزیچ هی سها جون باز که ساکتی –طناب کش  خانم

.هینجوریا شهیسها هم نیجون ا رینه من: نازك کرد و گفت  یپشت چشم نینازن

.با خانم طناب کش پسرخاله شده ومدهیچه هنوز ن يناز نیخودم گفتم ا شیپ

خانم اصال انگار نه انگار نیا یحرف زدم باهاش ول نقدریا نجایا میایب میخواست یکه م نیآره مثال تو ماش: ادامه داد  يناز

گه یم ییچه چرت و پرتا یدون یآخه خانم طناب کش شما نم: اعتراض گفتم  با

.دونم یم قایدق: طناب کش با خنده گفت  خانم
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.اصال هم خنده دار نبود:گفت  نیبه آر تیبا جد يناز.  نیخنده مخصوصا آر ریز میزد همه

.هم خودشو جمع و جور کرد نیآر

گه ؟ یم یمثال چ: طناب کش ادامه داد  خانم

گهیحرفا د نیاسداله جونش و ا انیگه ؟ جر یم یچ شهیهم.  یچیه-

.گه دوستش ندارم حاال ناکس میجالبه  – دیطناب کش خند خانم

.ادامه بدم التمیخوام به تحص یمن م: گرفت  یحالت دفاع نینازن

؟ يپس دوستش دار-

!!سها ؟ - يناز

ریدهد از سرضم یرنگ رخساره خبر م -کش  طناب

صورتم  ينه قرمز: به خودش کرد و گفت  یاش رو درآورد نگاه نهیآ فشیک يصورتش قرمز شده بود زود از تو يناز

هواس يبه خاطر گرما

.آره بر منکرش لعنت-

هم که سرگرم آهنگ گوش  انهیآر. و خانم طناب کش شروع کردن به پچ پچ کردن با هم  نیمدت گذشت و نازن هی

من سکوت رو شکستم و  نکهیتا ا میهم نشسته بود يهمون طور ساکت رو به رو نیمن و آر. دادن بود و تو باغ نبود 

؟ دیکن یکار م یخان شما در حال حاضر چ نیآر:  دمیپرس

.کنم یکار م یغاتیشرکت تبل هی يخوندم تو وتریکامپ من مهندسی – نیآر

خوبه یلیخ-

سهی؟ فقط کارتون تدر یشما چ-

.کارته یکارم طراح یکرمان يآقا یکارت فروش يتو. خوندم  يمن معمار-
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هیمنظورتون شوهر خانم کرمان-

بله-

.البچه ج-

.پدر من هستند یمیاز دوستان صم شونیا-

؟ نیباش ينجوریکردم که ا یگفتند من فکرنم یمامان از شما م یوقت-

دم ؟ ای؟ شاخ دارم  يچه جور-

.به باال هستن 26جوون باشن  یلیخ گهیمدرسه د يآخه معلما دیجوون باش نقدریکردم ا یکدوم فکر نم چهی –.  دیخند

ام ؟ 26 ریمن ز نیدیحاال شما از کجا فهم:  مدیپرس طنتیش با

؟ دیستین-

- سالمه24

؟ گهیخوب درست گفتم د-

بله و شما ؟-

؟ یمن چ-

شما چند سالتونه ؟-

سالمه 27من -

.دلم گفتم پس منم درست حدس زدم تو

؟ ومدندیچرا همسرتون ن:  نیآر

.نه ایواج کرده ام من ازد نهیگفت که بب يطور نیدلم گفتم از قصد ا تو

.من از همسرم جدا شدم: هم نه گذاشتم و نه برداشتم  من
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.کرد یهم داشت به من نگاه م انهیآر یاز حرف زدن دست برداشتند حت يکلمه خانم طناب کش و ناز نیگفتن ا با

؟ يتو تو قبال ازدواج کرد: گفت  رتیبا ح نینازن

خوب آره: تفاوت گفتم  یب

.میدلمونو خوش نکن نقدریما ا یگفت یخوب زودتر م:  یعصب مهین یا حالتطناب کش ب خانم

؟ یچ يدلتونو ؟ برا: اما گفتم  دمیحرفشو فهم یمعن نکهیا با

.به هر حال متاسفم: خواست به بحث خاتمه بده  یکه م نیآر

خوشحال بودم چون از  گهیرف داز خودم حرصم دراومده بود و از ط.  میخورد ییاشتها یشام رو آوردند همه با ب یوقت

بوم و دو  کیمن قبال . شدم  يکارم مانع حوادث بعد نیبودم که از من خوشش اومده اما من با ا دهیفهم نینگاه ها آر

. تحملش رو نداشتم  گهیام بشه من د یهم وارد زندگ ینفر سوم خواستم ینه نه نم... هوا رو تجربه کرده بودم اما حاال 

...کردم و یتحمل م دیرو با یکنواختی یزندگ. کردم  یم ستیبا کاریعمر چ خوب تا آخر یول

.کنم دایمو پ يبار هم که شده برم مشهد و کسر کی يگرفتم حداقل برا میهمون سر شام تصم تو

 نیتو ماش میروز معلم بهمون دادن از تاالر خارج شد يهم به عنوان کادو ییکه کادو ییکذا یاز تموم شدن مهمون بعد

.بود یرفت و عصب یتند م یلیخ يناز

چته ؟ يناز-

.میبود کیتو چ کیچ يمثال ما دوستا. سها از تو توقع نداشتم -

گفتم ؟ یبهت م دیبا یچ-

؟ يکه قبال ازدواج کرد یبگ بهیپسر غر هیبه  دیحاال با-

...گفتم یخوب مجبور بودم آخه اگه نم-

.جون گفت ریمن نویوقته عاشق توئه ا یلیخ نیشده بود آر ریحاال هم د-
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.میدیرو د گهیباره همد نیوقته ؟ ما که تازه اول یلیخ-

دتتیاون بارها و بارها دم در مدرسه د-

...کرد که یوانمود م يپس چرا جور-

زن من شو ایبگه ب ینکنه توقع داشت-

نشده يزیحاال که چ یهست یعصب یلیتو خ يناز-

.کرد یمنصرفش م ریمن يموضوع رو گفته بود نیکنه تو اگه قبال ا یاون پسر دق م-

رو تو مدرسه جار زد ؟ یمسائل خصوص يهمه  دیدونستم که با یاز کجا م دیمن با. دونستم  یمن چه م-

؟ یبه همه نه حداقل توقع داشتم به من بگ-

؟ یبکن يخوا یم کاریچ يدیخوب حاال فهم-

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

؟ يناز-

.دیچند سال با هم بود-

.سال و چند ماه کی-

؟ یبچه هم داشت-

اوهوم-

!!؟ یداشت-

سالشه 2االن حدود  يپسر کپل مپل به اسم کسر هیآره -

کنم یمن دارم واسه اسد ناز م يسها تو از من سنت کمتره اونوقت بچه هم دار-

؟ یبود و من تو چه عوالم ی؟ اون تو چه عوالمگفت  یم یو دار داشت چ ریام گرفت آخه تو اون گ خنده

بخشمت و پاش رو گذاشت  یدفعه رو م نیا: ام گفت  یمنو رسوند در جواب خداحافظ یوقت.  مینزد یحرف چیخونه ه تا
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.رو گاز و رفت

چهاردهم فصل

.  میداشت يزیمهمون عزحاال . کرده بود  رییتغ ریهمه چ. کم ماه قشنگ بهمن به همراه تمام سوز و گدازش اومد  کم

 یلیکرد که اسمش رو باربد بذارند حداقل از غضنفر خ یرو راض لیکه باالخره آزاده سه لیپسر خوشگل آزاده و سه

.بهتر بود

 یحوادث مختلف ینداشتم ول يادیکرد من سن ز یم ینیرو دلم سنگ یغم بزرگ یخانواده خوشحال بودم ول یخوشحال از

 یو باربد واقعا دلم به حال خودم م انتیسوش دنیبا د. شده بود  کنواختیام  یچرا ؟ زندگ رو تجربه کرده بودم آخه

من حق دارم حداقل اون رو . بخشم  یخودم رو هرگز نم. نکردم  ياون مادر يمن برا يوا. سوخت و اون پسر قشنگم 

.نمیبب

که البته  میهم به اصرار بچه ها قرار شد بر يمشهد ببرند و من و ناز يمدرسه رو اردو يبهمن قرار بود بچه ها اواخر

.چون بله برونش بود ومدیرو با اسداله خان داده بود با ما ن okکه باالخره ناز رو گذاشته بود کنار و يناز

 اریاز کام یشد من آدرس ینم یول نمیرو بب يرم مشهد کسر یم یخواستم وقت یکردم م یجورواجور م يذهنم فکرها تو

 یخوام مزاحمت یکرد من م یداد فکر م یرو به من نم اریاون آدرس کام یافتادم ول الیل ادیناگهان .....  یول. نداشتم 

.کنم جادیبراشون ا

 يدوباره  داریرفتن نداشتم اما شوق د ینکرده بودم و اصال هم آمادگ يکار چیروز مانده بود به رفتن من هنوز ه دو

.کرد یمنو وادار م يکسر

 یاون کارت فروش دیبودم پس نبا یکرمان يخانواده  ونیرو مد تمیمن موقع. رفتم  یعصر به کارت فروش معمول طبق

افتاد یکار و بارشون خوب بود که بدون وجود من هم کارشون راه م نقدریالبته ا. کردم  یرو ول م

نمیرو بب يو فقط از دور کسربود آدرس رو از سلمان گرفتم و بهش قول شرف دادم که مزاحمشون نشم  يهر ترفند به
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.

هاشون با  افهیراه آهن بود بچه ها همه اومده بودند البته ق ستگاهیقرارمون با بچه ها ا دیروز موعود فرا رس باالخره

.هم سرشون کرده بودند يو البته به اجبار مقنعه ا شیکوتاه و آرا يتفاوت کرده بود همه با مانتوها یلیمدرسه خ

از بچه ها  يسر هیما باالخره  يتو کوپه  نیایبچه ها افتاده بودند سر من که خانم تو رو خدا ب يهمه  میقطار که رفت تو

.کوپه شون يمنو به زور کشوندند تو

.گهیبخوابم د نیزم دیپس من با: به بچه ها گفتم  یتوش به شوخ میبود دهیچپ ينفر 5تخت که  4با  يا کوپه

.پاتون ریما ز نیتخت بخواب يرو دیسرور من شما با نیدار اریاخت: کالس  طونیش ياز بچه ها یکی سولماز

.افتم روتون ها یخورم م یاونوقت غلت م زمینه عز-

لباساشون لباساشونو درآوردن من هم مانتو و  يو بعد از جاساز دیکوپه رو کش يپرده ها عیسر الیناز.  دندیها خند بچه

.مقنعه ام رو درآوردم

خانم چقدر موهاتون قشنگه واي – سایپر

آره خانم – میمر

.نیبه من سها بگ نیمسافرت اجازه دار نیخانم تو ا دیشه به من نگ یبچه ها اگه م-

البته سها جون – سولماز

 یهم اس ام اس م يبرا میداشت. نشسته بودم  نینشستند و من هم رو زم ینییخالصه بچه ها رو دو تا تخت پا.  میخند

دوست  يراحت شده بودند و فراموش کرده بودن من معلمشونم شروع کردن به صحبت درباره  یلیخ گهید.  میخوند

کردم یتلخ يخنده . خودم و سامان افتادم  ادیپسراشون 

.يام اس ها که تموم شد بحث رو کشوندم به کسر اس

سوال هیبچه ها -

؟ یچ یعنینگام کردن که  همه
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االن دو ساله . نداره  تیرش ازش جدا شده و بچه شو هم ازش گرفته چون گفته اون صالحدوست دارم که شوه هیمن -

.حال که شوهرش شهرشون رو هم عوض کردند نیبا ا دیکرد یکار م یچ دیاون بود يشما جا دهیبچه شو ند

نداره ؟ تیکه صالح یچ یعنی نیجور نیخود کرده مردا همه شون هم بی – تیبا عصبان میمر

.نهبه نظر من اون مادره حق داره بره بچه شو ببی – سایپر

.دیچسب یبچه شو م یدو دست دیرفت با یبار طالق م ریز دزنه نبای – سولماز

مجبور بوده نه سها جون ؟ دخوب شای – الیناز

اش مشکل کرد که همه  یم یزندگ يمرد هیکرد با  یم کاریداد چ یخوب اگه طالق نم چارهآره بی –کردم  دییسر تا با

دارن ؟

خودمونو عشقه الیخ یرو ب گرانحاال خانم دی – سایپر

 یبه دلش راه نم یو سخت یبود که همه اش خوش بود و اصال ناراحت یام گرفته بود حق داشت بدبخت اون تو سن خنده

رو به رو  يبا کسر يکار کنم و چه جور یکردم تو راه همه اش تو فکر بودم که چ یم سهیبا خودم مقا دیاونو نبا. داد 

.کارکنمیرو چ اریکام. بشم 

 دندیباال خواب يهم تخت ها الیو ناز سایو پر نییپا يرو تخت ها میجاها واقعا خنده ام گرفته بود سولماز و مر میتقس از

ره تک تکشون نگاه کردم چه چه ي افهیبه ق دمیخودم رو مچاله کردم که بخوابم اما نخواب يدر ورود يجلو نییمنم پا

تو خواب  سایبرام جالب بود که پر یحت نندیب یم اهاشونویرو ي هزادهمعلوم بود که دارن خوب شا یراحت و آروم يها

.چند بار هم اسم شاهد دوست پسرش رو بر زبون آورد

م تو بار مشهد رفته بودم اونه هیشدم تا حاال  یم رهیکردم و خ یتمام مدت تو فکر بودم به آدرس تو دستم نگاه م من

.کنم دایروپ اریکام دیبا يدونستم که چه جور یرو بلد نبودم نم ابوناشیاصال خ یبچگ

 يهم همسر دیشا ایمادر نمونه ؟  هیبودم ؟  یمن ک. خودم هم ملموس نبود  يبرا یکه حت یداشتم احساس يبد احساس
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وفادار ؟

سرما رو فقط من  نیدونستم ا ینم. ا کردم پتومو دور خودم محکم کردم و دستامو ه دیچیتو کوپه پ يدیشد يسرما

.دیزد و تو حالت خواب پتوشو روش کش یهم چرخ میکنند چون مر یکه همه حس م دمیفهم یول! نه  ایکنم  یحس م

. گفت نماز نماز ؛ از خواب بلند شدم  یزد و م یکه به در کوپه ها م یخانم کامروان مسئول پرورش يبا سر و صدا صبح

 دمیچیچادر دور خودم پ هینکردند خودم  ییکدوم اعتنا چیبلند کردم که پاشند نماز بخونند اما ه یکی یکیبچه ها رو 

بودند به  ستادهیتو صف دو تا پسر جوون هم وا رمیتا وضو بگ ستادمیوا ییدادم و تو صف دستشو یسالم رونیواومدم ب

خانم : شون رو به من کرد و گفت  یکیه پچ پچ شروع کردن ب دندیتا منو د. باشند  یخورد جنوب یهاشون م افهیق

متاسفانه  ها یبعض يندادم برا ییاعتنا. خنده  ریو زدند ز.  میکردن ندار شیواسه ج يجلو ما عجله ا دییخوشگله بفرما

.دنیم ریگ شتریباشه ب شتریحجاب اتفاقا اگر حجابت ب یب اینداره که طرف با چادر باشه  یفرق چیه

کرد و اشاره کرد که  یمیدر رو باز گذاشت تعظ رونیاومد ب نکهیبعد از ا ییرفت دستشو یکیت و اون از ان ها رف یکی

 یداد نگاه یخودش رو تکون م یداره و ه ییدستشو یلیبود که معلوم بود خ ستادهیوا یرزنیپشت سرم پ. برم داخل 

...خلدا دییآقا با شمان بفرما نیخانم ا: بهش کردم و گفتم 

.یش ریپسرم عاقبت به خ یمرس: و به پسره گفت  ییزد و با حالت دو رفت تو دستشو يم لبخنده رزنهیپ

.و رفت نییزدم پسره هم سرش رو انداخت پا تیموفق ياز رو يخنده ا. واقعا کنف شد  پسره

وضومو گرفتم اومدم با اکراه تمام . نبود  يچاره ا یول رمیشد اونجا وضو بگ یچندشم م. رفتم  ییشد داخل دستشو نوبتم

طلب کارانه به بچه ها اشاره کرد و  یبعد از نماز خانم کامروان داخل شد و با لحن. و داخل کوپه نمازم رو خوندم  رونیب

پا نشدند نه ؟: گفت 

خسته بودند طفلک ها-

...یول ستندیچوب بخوره تو کمراشون واسه غر و فر خسته ن.  میمگه ما خسته نبود-
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میرس یم یک. خانم کامروان جان  الیخ یب-

گهید میبرس 9فکر کنم تا -

.انشااله-

يکوپه ولگرد رونیبچه ها نمازشون تموم شده برم که نرن ب گهیمن برم االن د گهیخوب د-

.که با تو هم کوپه شدند ییاون طفلک ها چارهیتو دلم گفتم ب. ام گرفته بود  خنده

و سالم داد دیبه من کردو خند ینگاه دیکش يا ازهیخم. بلند شد اش از خواب  smsيبا صدا سایپر

تا بناگوش بازه ؟ شتین يشد یچ-

.االن هم با اون از خواب بلند شدم دمید یتا صبح داشتم خوابشو م شبید-

؟ یگ یشاهدو م-

اوهوم-

دیشاهد شاهد گفتنتو تو خواب شن يفکر کنم خانم کامروان هم صدا شبید-

.رخ شدس سایپر

حوصله شو نداشتم اما  یعنیکنم  حتشونیخواستم نص یمثل اونا بودم نم يروز هیگرفت منم  یکاراشون خنده ام م از

.خود من ینمونه اش زندگ هی یو بدبخت یها آخرش تباه یدوست نیتمام ا

.ها مو باال انداختم شونه

راه آهن را فراگرفته بود یهوا خنک زمستان.  میدیخره رسباال. بود  یکردم طوالن یکه فکر م يزیزودتر از چ یلیخ سفر

.

بود  نیکه هنگام تولد به او گفتم ا يکه تنها جمله ا ییکسرا. قشنگم برسم  يخواستم زودتر به کسر یتو دلم نبود م دل

!یزشت یلیکه خ

تا اتاق ها را  میتل نشسته بوده یدر الب یوقت. حرم  یکیدر نزد. بود  یو بزرگ بایهتل ز میدیبه هتل رس یاتوبوس با
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 یهر کس: آخر سر هم خانم کامروان گفت . بود که من کدام اتاق بروم  نیبچه ها دعوا سر ا نیدوباره ب میریبگ لیتحو

اش يبا هم کوپه ا

.دندیکش یاز سر ناراحت یکه با خانم کامروان هم کوپه بودند آه ییها بچه

رو کاناپه  دیمن با دمیهمون جا بود که فهم. به بود که تو هراتاق دو تا تخت بود اتاق ما دو خوا میبه اتاق ها رفت همه

.بخوابم

.میکنند و بعد از نهار به حرم بر یاستراحت هیقرار بود بچه ها  میها را جا به جا کرد لیوسا

...تونم برم دنبال مقصودم یچطور م نکهیو من در فکر ا.  دندیها خواب بچه

شمردم و سراغ خام کامروان رفتم متیمونده بود من هم وقت رو غن یتساع 3نهار  تا

خونن دلم به حالشون سوخت خانم کامروا تو  یامام رضا م ارتیبچه ها رو نشونده دارن ز دمیاتاقشون رو که زدم د در

!خشکه مقدس هاس نیکردم از ا یدونم چرا فکر م یاتاق هم چادر سرش کرده بود نم

اومد رونیکامروان ب خانم

؟ رونیسر برم ب هیتا من  دیشه شما مواظب بچه ها باش یخواستم بپرسم م یم. مزاحمتون شدم  دیببخش-

تا شد 4 چشماش

.رقصن ینزده م نایا نیولشون کن دینبا دییبچه ها نیشما مسئول ا یناسالمت انی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خانم پرن رونیب-

.از اقواممون بزنم یکیسر به  هیتا نهار من گفتم  دینیبب دیکن ینه شما اشتباه م-

بگم واال ؟ االن بچه ها کجان یچ-

خوابن نینگران نباش-

؟؟؟!!!خوابن -

کلمه رو گفت که ناخودآگاه گوشامو گرفتم نیا یغیچنان ج با
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شتریساعت نه ب 2فقط : رو از تاسف تکون داد و گفت  يسر

.رونیاجبار گفتم و اومدم ب ياز رو یچشم

.رونیبرداشتم و اومدم ب ییعدم شناسا يرو هم برا میدود نکیو ع دمیپوش یمعمول يها باسل

آقا  دیببخش:  دمیپرس رشیبودم که دوباره به هتل برگشتم واز پذ ابونیخ يشروع کنم وسط ها دیدونستم از کجا با ینم

بلوار کجاست ؟ ابانیخ

شدم ادهیپ ستگاهینم اتوبوس سوار شدم و سر ام. تونم برم  یآدرس داد و گفت با اتوبوس هم م بهم

....اریشهر يکوچه .... دوم  یفرع

خدا جون پالکشون چند بود ؟ يوا

.پالك هاشونو عوض کردن دمیفهم. نکردم  دایگشتم پ یهر چ.  36کردم پالك  دایپ فمیرو از تو ک آدرس

.کردم ؟ به شانس بدم لعنت فرستادم یم کاریچ دیبا حاال

 ی؟ من چ یتونستم تک تک خونه ها رو زنگ بزنم و بپرسم تازه اگه خودش بود چ یمن که نم یبود ول يبلند ي کوچه

کردم ؟ یم دیکار با

.خونه شروع کردم هیو از  ایرو زدم به در دل

بله ؟-

؟ يمراد يمنزل آقا دیببخش-

رینخ-

؟ نیتو ساختمونتون هم ندار دیببخش-

!گهیخانم گفتم نه د-

.ها خوابن یلیظهر بود خوب خ کیخودم گفتم حق داشت نزد شیپ
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مطمئنا .  رمیرو بگ قیزنگ بزنم و مشخصات دق الیل ایجرات هم نداشتم به سلمان . خونه ها رو نزنم  گهیگرفتم د میتصم

.کند یپوست سلمان رو از ته م دیفمه یدونست چون اگه م یکردم م یکه فکر نم الیدادن البته ل ینم

کردم که چقدر کارم درسته؟ یتو راه همه اش فکر م. گرفتم  شیو درمونده راه هتل رو در پ خسته

.بود ستادهیوا یوقت نهار بود و خانم کامروان چادر به سر تو الب دمیهتل که رس به

؟ انیخانم پرن نیبه به باالخره اومد-

.دیکم طول کش کی دیببخش-

.قابل تحمل بود ریزن غ نیچقدر ا. حوصله شو نداشتم  اصال ایخدا. و رفت  دیکش یاوف

. داد  یو بغض گلوم رو فشار م هیگر. داشتم  یبیحس عج.  میاز صرف نهار و خواندن نماز به سمت حرم راه افتاد بعد

درسته ؟ يکار کنم و چه کار یچ دیدونستم با ینم

تو گوش سامان  دیبا! نه . کرد  تیمنو اذ نقدریشک ا هی و بزنم تو گوشش که چرا به خاطر نمیرو بب اریخواستم کام یم

...زدم اگه اون نبود یم

خانم کامروان  یبازار منم مجبور شدم قبول کنم ول میبچه ها خواستند که بر ارتیبعد از ز میتو حرم بود یساعت 4 بایتقر

.و طبق معمول بچه ها هم ناراحت ومدیبا گروه خودش ن

.میورزش با بچه ها رفت ریدب یو خانم محسن من

.میبچه ها به سمت هتل راه افتاد دیبعد از خر. نداشتم  دنیخر یسوغات ي حوصله

.دنیبچه ها خسته و کوفته رو تخت افتادن و تا شام خواب دنیمحض رس به

.ساناز بود. ام زنگ زد  یحوصله رو کاناپه ولو شده بودم که گوش یب

یالو سالم سان-

ها ؟ يدیرس یبگ یوقت زنگ نزن هیانم سالم سها خ-
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به خدا کار داشتم دیببخش-

چه خبرا ؟-

میخبر تازه از حرم اومد چیه-

خدا شفات بده ؟ يدعا کرد-

!خفه شو-

.رهیگ یم ادی یادب یب انتیاالن سوش فونهیتلفن رو آ. ادب  یب-

فونیحاال چرا با آ. قربونش بره خاله -

.ستیکار کرده کجا پرت کرده ن یچ يدونم مهد ینو نممو یگوش نیبابا ا-

بچه ها چه خبر ؟ باربد چطوره ؟ یراست.  يمهد نیاز دست ا-

.کنه یم يحسود انتیسوش. بخورمش  یخوام دو لپ یم.  گرهیج یلیخاله به فداش خ-

دمیخند

؟ يایم یسها ک-

میافت یپس فردا شب راه م-

استقبالت ؟ میایب-

؟ نه بابا امیب کیخوام از المپ یمگه م-

میخوب پس منتظرت-

- OK خداحافظ

خداحافظ-

کرد یم يباز smsطبق معمول. شده بود  داریاز خواب ب سایپر.  رونیگرفتم و اومدم ب یدوش هیاز تلفن  بعد
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.یبهم نگاه کرد و گفت حموم عروس. دادم  یسالم

گلم یمرسگفتم  دمیخند یول. خواستم بکوبم تو سرش  یم

.خوش گذشت یلیخ.  میکرد داریو بچه ها را با پارچ آب ب میرفت سایاز عوض کردن لباس با پر بعد

...به خدا خانم اگه خانم کامروان بفهمه شما را: از خواب پا شد  الیناز

نه ؟ نی؟ شما نمره دست من دار یچ-

.کرد نهههه خانم شوخی – میمر

.اشتها خوردمشام رو با .  میدیهمه خند و

.نمشونیب یحتما م رونیزنن ب یگفتم صبح زود م.  اریکام يبه سمت خونه  رونیصبح زود از هتل زدم ب فردا

.شدم ادهیپ یتاکس از

بگذره  رینذر صلوات کردم که به خ. شدم  ادهیپ نیو از ماش دمیکش یقینفس عم.  دمیهول و هراس به کوچه شون رس با

.دمیترس یم یلیخ

لحظه ضربان قلبم  کی رونیکوچه اومد ب ياز انتها ییآقا.  رونیب انیشدم تا ب میوسط کوچه قا ياز درخت ها یکی پشت

.نبود ارینه کام یشد ول ادیز

. گفت خودشه  یآپارتمان خارج شد احساسم م هیخانم بچه بغل از  کی دمید نکهیبودم تا ا ستادهیوا یساعت مین حدود

.هرششو دیبود شا یمنتظر کس

تپل  يشد اون بچه  یباورم نم. شد  یباورم نم. خودش بود . شد  لیتبد نیقیحدسم به  رونیاومدن شوهرش به ب با

!من بود ؟ يکسر

.دلم به حال خودم سوخت. قبل  نیع. سالم بود  اریکام يوا.  دیچک نییاز چشمام پا یاشک

.رو نگه داشتم و دنبالشون رفتم نیماش هیتند و من هم گرف یتاکس کی. رفتند و منم به دنبالشون  ابانیسمت خ به
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کار  یچ دیدونستم با ینم. نشد  ادهیپ اریکام یشدند ول ادهیپ نیاز ماش يو کسر راینرفته بودند که الم شتریب ابونیخ چند

...ایبرم  اریکنم ؟ دنبال کام

..یلیخ.  دمیرست یم. دو دل بودم . شدم  ادهیپ یرو دادم و از تاکس هیفکر کرا بدون

. بودند  يمهد بچه ها مشغول باز اطیدر ح. ام رو زدم و به داخل مهد رفتم يدود نکیع. کم شلوغ شه  کیمهد  گذاشتم

بچه مال من بود ؟ نیا یعنی. به سمتش رفتم . شد  یقبلم داشت از ته کنده م دمیتاب د هی يرو رو يکسر

از تاب بلندش . دستم رو سمتش بردم . ردم که برش دارم و فرار کنم لحظه فکر ک هی. معصومش نگاه کردم  يچشما به

!مامان: کرد و گفت  هیگر يکسر. کردم  هیو گر دمشیبوس. کردم 

 رایالم. را مخاطب قرار داده  رایالم يکسر دمیبرگشتم د. اشتباه کردم  یشد که اونم منو باور کرده ول یباورم م داشت

؟ نیدار يکار دیپرس دیبا ترد.  رونیب دشیاز بغل من کش اومد و يسمت کسر هیبا عجله 

!شماست ؟ خدا نگهش داره يبچه : تونستم بگم  تنها

.اومدم رونیبا عجله به ب و

چرا ؟ چرا من ؟. خواستم دق کنم  یغصه م از

زنه من  یامان صدا مرو م رایساله الم 2 يکم که آروم شدم با خودم کنار اومدم که کسر هیکجا برم  دیدونستم با ینم

.توقع رو داشته باشم نیا دینبا دمشیساعت د 1فقط 

گرفتم فراموشش  میمامانته و تصم رایالم. مامان خوشبخت باش من فقط سهام  يکسر: که  دمیرس جهینت نیخودم به ا با

.ناراحت کنم گرانید یخودمو به خاطر خوشبخت دیبهتره بگم اونا خوشبختن ؟ چرا من با. اون االن خوشبخته . کنم 

.تو رستوران بودند منم رفتم و باهاشون صبحونه خوردم سایو پر الیناز دمیبه هتل رس یوقت

با هم عکس  یبچه ها کل. جمع کردم و به بچه ها هم گفتم زود بخوابن  لویشب وسا.  میرفت یبه تهران م دیبا فردا

.انداختن و البته با من
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.نمیبش شتونیشه پ یسها جون م:  شمیاومد پ سایشب بود که پر 12حدود  ساعت

زمیآره عز-

بگه ؟ يزیچ هیخواد  یم دمیفهم. نگاش کردم  یچشم ریشد ز ونیزیتلو دنیرو کاناپه نشست و مشغول د کنارم

میش داریب دی؟ فردا صبح زود با يدیچرا نخواب سایپر-

آد یخوابم نم-

خوب ؟-

کنم یرو مخف يزیچتونم  ینم نیبا هوش یلیشما خ-

خوب ؟-

تونم  یحرفا رو نم یمن واقعا بعض. دوست  ییجورا هیهم  نیسها جون ؟ شما هم معلمم بود. بگم  يچه جور. راستش -

...تونم به مامانم بگم یرو هم که نم یهر حرف. هم که ندارم  يخواهر. کنن  یبه دوستام بگم چون مسخره ام م

برو سر اصل مطلب-

سالشه  22 دمیازش ند يبد زیچ چیه میاالن دو ساله با هم دوست نیدون یم. در مورد شاهده ... در مورد راستش -

خونه فقط هم با منه یم یمیش

؟ یدون یتو از کجا م-

تابلوئه. دونم  یم-

...یکردم سامان فقط با منه ول یخودم و سامان افتادم منم احمقانه فکر م ادی

سوزه  یمن واقعا دلم برات م نیبب. من تا آخر حرفات رو خوندم .  يندار حتینص يکه حوصله  دونم یم زمیعز نیبب-

!خودمون بمونه نیخوام ب یگم و ازت هم م یم نویکه ا

دم یقول م: کنجکاوانه گفت  سایپر
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 یحت میاج کنبا هم ازدو میگرفت میطور تصم نیهم دوستش داشتم اونم هم یلیدوست بودم خ يمن خودم با پسر نیبب-

...کاره حسنه یچ دمیاش جا موند و من فهم یخدا کمک کرد و گوش یهم اومد ول يبه خواستگار

جدا ؟-

...یکردم فقط با منه ول یمنم فکر م-

طوره ؟ نیشاهد هم دیگ یشما هم م یعنی-

درصد ناموفقه  90شروع شده  یابونیخ يها یکه از دوست ییدرصد ازدواج ها 100که دارم از  يمن طبق تجربه ا نیبب-

.دسته باشه نیکه اونم از ا ادهیاحتمالش ز یدرصد ول 100گم  ینم نیبب. 

دونم به خدا خل شدم ینم-

تو .  یکن یجوون یرو بکن فتیک دیاشتباهه فعال تو با یسن و سال بودم ول نیتو زوده البته منم تو هم يتازه ازدواج برا-

خودتو حروم .  ادهیبرات ز تیموقع یهست یتو دختر خوب و خوشگل یمعاشرت کن يادیز يمابا آد یتو جامعه باش دیبا

.یینایبهتر از ا قینفر نکن تو ال هی

باهاش به هم بزنم ؟ یعنی-

 ینترس اون هم فراموش م. چند ماه رابطه ات رو باهاش قطع کن  یاول اس ام اس ها رو کم کن بعدا ط. نه فعال نه -

.کنه

.حرفا رو زدم راستش خودم هم خسته شده بودم نیراحت شدم که ا شیآخ-

.گفت و رفت که بخوابه ریشب بخ. دوال شدو بوسم کرد  دیممنون که کمکم کرد: سر جاش بلند شد  از

ز ا یکی يتا خونه با بابا نالیاز ترم میدیشب بود که رس 7ساعت حدود . و عازم تهران  میاون روز سوار قطار شد يفردا

.بچه ها که اومده بود دنبالش اومدم

.بخوابم دیکردم و گفتم با یکیو آزاده و باربد اون جا بودند فقط سالم و عل لیسه دمیبه خونه رس یوق
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.دمیخسته بودم که با مانتو تو رخت خواب افتادم و خواب آنقدر

 .نمیبب نیریش ياهایقبل از خواب آرزو کردم که رو البته

مپانزده فصل

با اشتها صبحونه مو خوردم و . داشتم  یام دراومد احساس خوب یخستگ یحساب. بود که از خواب پاشدم 10ساعت  صبح

شه یگفتم بره آب و هواش عوض م يدید: که بابا به مامان گفت  دمیبار شن هی.  دمیخند یکردم و م یم یهمه اش شوخ

.

شو  یوجدان نداشتم اگه من دوستش دارم عشق اونه که خوشبخت غذاب ينسبت به کسر گهیخودم کنار اومده بودم د با

.بخوام

 انیآر...  یخواستم ول یتنوع م یلیته دلم خ. برام مهم نبود . قهر بود  يمدرسه هنوز خانم طناب کش باهام به قول ناز تو

.خورد یاون به درد من نم! نه 

؟ ییپر رو یلیخ: زدم با تمام وجود زد تو بازوم  يحرفو به ناز نیا یوقت

بابته ؟-

خورد ؟ یبه درد نم یگ یمجرد اون وقت م لکردهیبا جذبه تحص. پسر خوشگل -

...که نهیخورد منظورم ا یگم به درد من نم یخله م-

؟يفراش کرد دیآهان قصد تجد-

.شه با تو حرف زد یخاك تو سرت اصال نم-

کردم یخوب بابا شوخ-

از اسداله چه خبر ؟-

.از گلش شکفت گل
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از هر نظر کامل و فوق العاده اس یاس نمیب یاالن م یکردم ول يلجباز یلیماهه من خ یلیخ یدون یسها نم-

باشه بابا حالم به هم خورد-

؟ يدار يخودت چه برنامه ا يسها ؟ تو برا-

جواب دادن به  يچون حوصله باز از زنگ خوردن خوشحال بودم  نیاول يکاره موند برا مهیخورد و حرفمان ن زنگ

که خودم هم داشتم رو نداشتم یسوال

****

 دهیوقت بود ند یلیخ يمهد يپسرخاله !  دیحم یعروس. برامون آوردند  یدو هفته گذشت که کارت عروس حدودا

 هیدونم به هر حال من که خوشحال بودم که  ینم. گفت  یم نویاحساسم ا یعنیبودمش اون هم منو دوست داشت 

 خوردمیخوب م. خوشحال بودم  یلیخ. دنبال لباس  ابونایتو خ میاز فرداش با ساناز و آزاده و مامان افتاد. افتادم  یروسع

.همه شوکه شده بودند. کردم  یم یشوخ

 یبهم م یلیگفت خ یکه آزاده م رهیاس بنفش روشن و ت یدوپ هی. لباس بخرم  هیتونستم  یدوندگ یبعد از کل باالخره

.آد

دختر الغراندام سبزه  کیعروس .  دیاون شب همه خوشحال بودند مخصوصا حم. باغ پدر عروس خانم بود  يتو جشن

.موهاش کوتاهه درکل بانمک بود دمید یبود که م یعروس نیبود اول یعسل يبا چشما

.مینشست زیم کیسر  يو ساناز و مهد لیبا مامان و بابا و آزاده و سه کیاز سالم و عل بعد

.میدیخند یو م میهمه مشغول بود. بود  لیفام يهم مشغول رقص با بچه ها انتیتو بغل آزاده بود و سوش باربد

.بود دیحم یو زنش هم بودند آخه پدرام دوست جون جون پدرام

م کرد یخودم احساس م يمرموز پدرام را رو يهنوز نگاه ها ینکرده بود ول يرییتغ چیه ینسبت به روز عروس بنفشه

کرد ؟ یفکر م يا گهیاون هنوز هم با وجود داشتن همسر به کس د یعنی

رفته ؟ ادتی؟ خودت رو  یسیکه انگار خودت قد یزن یحرف م يخاك تو سرت سها جور: دلم گفتم  تو
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.دمیکش یآه

د رو انداختن تو هم رفتند که برقصند و بارب لیآزاده و سه. ما و بحثشون گل کرد  زیاومدن سر م يمهد يو بابا مامانه

زدم  يلبخند. کردم  یرو فراموش م ریافتادم و به خودم لعنت فرستادم داشتم همه چ يکسر ادیدوباره ...  يوا. بغل من 

که همه اش با هم دعوا و کتک  یلیافتادم سه لیسه ادی. با باربد کردم  يزسها و شروع به با الیخ یب: و تو دلم گفتم 

.که تو بغل من بود يبچه ا يشده بود و بابا يدش مردحاال واسه خو میداشت يکار

من  ییسال گذشت از آشنا 4ام شده ام و  یبهار زندگ نیو چهارم ستیگذره من وارد ب یمن عمر چقدر زود م يخدا يوا

...ینیریتلخ و ش يچه خاطره ها.. با سامان آه 

انگشتت نره تو چشم بچه ام ؟ يتو فکر یلیخ-

...هلیسه دمید برگشتم

رو لباس سها جون ؟ ينکرد یادب چرا کارخراب یب يبچه  يا: به باربد کرد  ینگاه

دندیخند همه

!!!لیسه-

!بده من بچه رو لیسه: و گفت  دیخند آزاده

رو بلند کرد و اومدن سمت من يمدت ساناز مهد هیاز  بعد

!پاشو ننر: دستشو گرفت سمتم  ساناز

جانم ؟-

!به خودت بده یتکون هیوسط  ایکه ب نهیا یمنظور سان – يمهد

؟ نیهست شونیآهان شما مترجم ا-

؟ يدار یهان مشکل. سرور منه  شونیا رنخی – ساناز
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!بله: کرد  دییکه انگار قند تو دلش آب کردن با غلظت تا يمهد

.که باهات خوب شده يبهش داد انیبرل سینکنه قول سرو يتا حاال مهد یساناز از ک-

اخالق  نیکه از ا ارینه و نو هم ن.  گهیپاشو د میحاال هم خسته شد.  میبا هم خوب شهیچشم تو ما هم به کوري – انازس

خوره یحالم به هم م یرزنیپ

!یبا هم سن و ساالت معاشرت کن يدوست ندار یآره نه که خودت هست: خودش رو داخل بحث کرد  لیسه

.يخوب اومد نویا: زدم و گفتم  لیبه سه یچشمک.  دمیخند

.میبر ایب يمن اصال مهد فیح.  یمنو فروخت گهباشه دی – ساناز

.باشه قهر نکن اومدم-

هم شروع به رقص  يو روبه رو میداد لیمثلث تشک هی. ارکستر اونجا بود .  میشدم و همراه اونا به سمت سالن رفت پا

.میکرد

: گفتم  یآوردم و م یبچه لوسا که عروسکشونو گم کردن در م ين ادام دندیرقص یبا هم م ياوقات ساناز و مهد یبعض

!خوام یمنم م نیبد یلیخ

!شه ها یم يبچه فرار ریبگ لشیمامانش تحو: گفت  یکرد و م یباشه دخترم و رو به ساناز م: گفت  یهم م يمهد و

میرفت زیرقص به سمت م یخوش گذشت بعد از کل یلیخ

.اقوام دنیرفته بودند د يمهد ياباو بابا با مامان ب مامان

!تو رو خدا تعارف نکن: به من کرد و گفت  ینگاه لیسه. کردن  شیآرا دیو آزاده شروع به تجد ساناز

داره ؟ يبدآموز دیکن یفکر نم نجایبابا بچه نشسته ا: رو به اوناکرد وگفت  لیسه. زدم  يلبخند

؟ گهیمنظورت باربده د لیسه-

نوچ-
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!گهیشعور نداره د دیجان ببخش يکردم و گفتم مهد يو رومو به سمت مهد.  هینظورت مهدنکنه م-

!!یمنظورم خودت قایدق زمیعز – لیسه

!!!لیسه-

.رو بهت بگم یقتیحق هی خوامیسها م-

؟ یچ-

یلوس یلیخ-

.مینیسر بچه ها رو بب هی مخانم اگه تموم شد پاشو بری –رو به ساناز کرد  يمهد

.رفتند يگذاشت و پاشد با مهد فشیتو ک لشووسای. باشه صبر کن  – انازس

.باربد رو خوابوند لیسه

.تونه بخوابه یکه نم یشلوغ نیتو ا: بهش کردم  رو

بار نرفت ریشه هم ما ز یم تیهم اون اذ مشیاریآزاده گفتم ن نیآره به ا:  لیسه

.رمیم یبچه ام نباشه من م.  لینگو سه: که کارش تموم شده بود گفت  آزاده

؟ لویسه ای يدوست دار شتریراستش رو بگو باربد رو ب: به آزاده کردم  رو

.شنم یبگو من نم: دستشو رو گوشاش گذاشت و گفت  لیسه

.نبود االن باربد هم نبود لیخوب اگه سه: و صداشو آروم کرد و گفت  دیخند

...که یعنی-

.دوست دارم شتریب ایاز تموم دن لویسها من سه-

زمیطور عز نیمنم هم: تا بناگوش باز شد و همون جا دوال شد و گفت  ششین لیسه

؟ گهید يتو گوشات رو گرفته بود: و گفت  دیخند آزاده
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.نیشما خوش بگذرون اهینخود س یپ رمیمن م: و گفتم  دمیخند

دختر موقع شناس نیآفر: و گفت  دیخند لیسه

. و شوهرش بودن  يمشغول صحبت کردن با دخترخاله مهد يساناز ومهد. تو باغ چرخ زدن و شروع کردم  دمیخند

.برم تو بحثشون دمیدرست ند

حوصله  یب. بحث هاشون رو نداشتم  يحوصله . کردن  یو عمه هاش داشتن صحبت م يمهد يبابا هم با خانواده  مامان

.زدم یداشتم قدم م

؟ دیشبخ خانم می –از پشتم اومد  ییصدا

(عروس باشه لیدستش بود حدس زدم فام نیدورب هیبود که  ستادهیروبه روم وا یپیپسر جوون و خوشت. (  برگشتم

بله ؟-

.نیعکس از ما بنداز هی نیلطف کن شهیم دیببخش-

بله حتما-

بودن به  تیبرگشت که قرار بود ازشون عکس بندازم مادر عروس و پدر عروس هم تو جمع یتیپسر سمت جمع اون

.صمیگفتم به خاطر تشخ نیخودم آفر

- واقعا ممنون: اون پسر سمتم اومد . همه تشکر کردن و پراکنده شدن . و عکس رو انداختم 3 . 2 . 1

؟ نیدار یچه نسبت) عروس ( شما با بهاره جون . کنم  یخواهش م-

برادرش هستم-

از تعجب باز موند دهنم

گم یم کیدونستم تبر ینم دیببخش-

.نیجون باش دیحم لیفام دیکنم شما هم با یخواهش م-
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دامادمون يشه پسرخاله  یم دیکه نه راستش حم لیفام لهالبته فامی – دمیخند

؟ يمهد: گفت  یخوشحال با

؟ نیشناس یشما اونو از کجا م یبله ول-

.میشد قیبا هم رف دیحم يتو مغازه  دمشیچند بار د. جوره  یلیخ دیبا حم-

!چه جالب-

...خانم تونییبله خوشحال شدم از آشنا-

انیسها پرن.  انیپرن-

.منم بهراد هستم: دست داد  بهم

خوشوقتم-

.وقت شام بود گهید.  میهم دور شد از

 هیبشقاب برداشتم  هیکم خلوت شه  هیگذاشتم . کوچک بود زود شلوغ شد  یلیبودند خ دهیکه چ يزیم. سلف بود  شام

دختربچه  هینوشابه بردارم که  وانیل کیو رفتم تا  ختمیپلو ر یچند تا قاشق هم باقال هیو  یخودم ساالد ماکارون يکم برا

و گوش  دیکه بهراد ازراه رس. خواستم بزنم تو سرش  یلباسم م يرو ختینوشابه اش ر وانیبا عجله برگشت و تمام ل

بود ؟ يچه کار نیصبا ا: دختر رو گرفت و گفت 

يآ آي – بچه

رهیتقص یافتاده اون ب گهیاتفاقه د نیولش کن-

.رو ول کرد و دختره رفت بچه

.طونهیش یلیدخترخالمه خ.  ستواقعا شرمنده آخه بار اولش نی – بهراد

بله-
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.درستش کنم دییایلباستون بد شد ب-

ستینه الزم ن-

واقعا . رنگ لباستون هم که روشنه .  ستیقابل شستن ن گهید لکه هر چه زودتر پاك بشه چون بمونه نیا دبای – بهراد

معذرت بخوام يدونم چه جور ینم

.شما نبود ریتقص.  ستین يزیچ. کنم  یخواهش م! نه -

دییایلطفا همراه من ب-

پله ها باال  از. ره منم به دنبالش رفتم  یکه به دنبال مادرش م يبچه گربه ا نیع. کرد  ییبه داخل ساختمان راهنما منو

از اتاق خواب ها رفت و  یکیبه .  دیلطفا صبر کن: داخل پاگرد گفت . حمام باال بود  کیدو تا اتاق خواب و .  میرفت

.برگشت

.دیاون اتاق براتون لباس گذاشتم لباس هاتون رو به من بد دیسها خانم لطفا بر-

!نه! نه -

.خوام جبران کنم یم. کنم  یخواهش م-

.آنقدر هم واجب نبود یول. نوچ شده بود و بدرنگ  یلیدرسته لباسم خ. اصرار داشت  نقدریا یچ يدونم برا ینم

.و لباسام رو بهش دادم و اون هم به سمت حمام رفت دمیپوش. بلوز و شلوار خواب بود  کیتخت  ياتاق رو رفتم

شوره ؟ یداره لباس منو مدونستم چرا اونجام ؟ چرا اون  یتو اتاق خواب تنها بودم نم یوقت

لباس هامو بهم داد و گفت . و در رو باز کردم  ستادمیبه در زد دوباره پشت در وا يتقه ا. ربع برگشت  کیاز حدود  بعد

.بود و نه لک سیکارو کرده ؟ نه خ نیمونده بودم چطور ا. روز اولش بود  نیع دمیلباسا رو د.  دیشرمنده که طول کش: 

.رونینگاه کردم و چشمک زدم و اومدم ب نهیو خودم رو تو آ دمیپوش تریبا ح لباسارو

خدا رو شکر درست شد: کرد و گفت ینگاه بهراد
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؟ دیکرد زشیتم يحرفه ا نقدریشما چطور ا یممنون ول-

داره ؟ یلم يهر کار گهیخوب د-

ستیهم ن سیآخه خ-

گرفتم ادیکردم  یمدت کنارش کار م هیداشت من قبل از دانشگاه  ییراستش پدربزرگم خشک شو-

؟ يا لهیدستگاه و وس چیبدون ه-

!بله-

نیشب مهم به زحمت افتاد نیممنون واقعا تو ا یلیخ. چه جالب -

بابت  نیاز ا.تو سالن خلوت بود .  میاومد نییزدم و از پله ها پا يلبخند. ام کم شد  یحداقل شرمندگ ینه بابا چه زحمت-

.ارنیم چون حوصله نداشتم واسه ما دوتا حرف در بخدا رو شکر کرد

.نیشامتون هم نذاشتم بخور: زد و گفت  يبهراد لبخند. خلوت شده بود  گهید میشام رفت زیسمت م به

.کنم یخواهش م-

مدم نوشابه او.  دمیو باقاالپلو کش هیکم الو هیدوباره . هنوز غذا بود . گذاشته بودم  زیم يافتاد بشقاب غذامو رو ادمی

.دفعه از صرافت نوشابه برداشتن افتادم نیبه بهراد کردم و گفتم ا یبردارم نگاه

.مامان و بابا هنوز نبودند. خودمون رفتم  زیبعد از تشکر ازش جدا شدم و به سمت م.  دیخند

.دیخند یبود و م داریو آزاده شامشونو خورده بودند و باربد هم ب لیسه

.نشستم. ز مشغول خوردن بودند هنو يو مهد ساناز

تو ؟ يچه عجب کجا بود -لیسه

...و ختیدختره رو لباسم نوشابه ر هیبابا  یچیه-

...کو کجاست ؟ نفس کش:  دیاز جا پر لیسه
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نکن يزیآبرور نیبش لسهی – دیخند آزاده

.نه بابا بهراد برام درستش کرد-

؟ هیشدم بهراد ک یرتغی – لیسه

؟ یگیبهاره رو م اداشد – يمهد

.حال خوردن سرم رو تکون دادم در

؟ یشناس تو اونو از کجا می – يمهد

کرد زیاونم اومد دعواش کرد و لباس منو تم.  ختینشناختم دخترخاله اش روم نوشابه ر-

.جور آدما متنفرم ناز ای – ساناز

از کدوم آدما ؟ – لیسه

متملق و فضول – ساناز

.درآد ینکر فقط خواست از شرمندگ یقتمل چیبابا اون ه-

آخه به اون چه ؟ – ساناز

صاب مجلسه ها یبد کرده ناسالمت ایکوتاه ب یبابا سان اي – يمهد

.شناخت یاتفاقا تو رو هم م: کردم  يبه مهد ینگاه

بهراد ؟ – يمهد

اوهوم-

ق دادهتازه زنش رو طال هیبچه خوب.  دمشیبودم د دیشناسمش چند بار با حم یم-

.میدلم گفتم پس هم درد تو

؟ طفلک واسه چی... ا  – ساناز
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شد حاال چون زنش رو طالق داده شد طفلک ؟ چی – لیسه

!بگوها يزیچ هیشوهرت  نآزاده به ای – ساناز

.کنه یم یشوخ لساناز سهی – آزاده

جدا شدن ؟ یخوب سر چ: گفت و ادامه داد  یشیا ساناز

 دهیجنب یبوده که سر و گوشش م نایگه از ا یکردن م یماه با هم زندگ 5نبوده فقط  یه زن زندگزن: با دهن پر  يمهد

.  منیغذا چرا ؟ خانم رژ یخونه هم که بوده غذا ب. حرفا  نیوقت خونه نبوده همه اش مسافرت و کالس رقص و ا چیه

باعث طالقش  نیکه هم دتشید ابونیتو خ پسر هیبار هم با  نیآخر. گفت اصال باهاش عشق رو تجربه نکرده  یخالصه م

.شده

.جامعه هستند نیتو ا ییچه زنا نیقدر منو بدون بب لسهی – آزاده

النگرهانس ؟ ریفردا ببرمت جزا يخوا یم یکه خوب یکن لطف می – لیسه

.میببر دمآره بای – آزاده

.خنده ریزدم ز من

!ریبگ ادی خنده نداره که مهدي – ساناز

النگرهانس تو لوزالمعده اس ریاره ؟ جزاچرا ند-

؟ یکن یما رو مسخره م یکش یخجالت نم لوا ؟ سهی – ساناز

کو لمیبگه ب ادیعمله نم هیکنن  یچهار تا مهندس دارم با هم اختالط م یسها وقت: و گفت  دیخند لیسه

.گه یبله راست م: به غبغب انداخت و گفت  يکه مهندس خطاب شده بود باد ساناز

...خونه فقط تونستم لباسام رو عوض کنم و بخوابم میدیرس یخوش گذشت شب وقت یلیاون شب خ.  میدیخند همه

شانزدهم فصل
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شاد و سرحال سابق همه خوب بودند و خوشحال  يدوباره شده بودم همون سها. گذشت  یم یاز عروس یماه کی حدودا

.من یاز خوشحال

که  نیبا ا. گرفتم  یموقع حقوق گرفتن عزا م شهیهم رمیرفتم بانک تا حقوقم رو بگ یم دیروز کالس نداشتم و با اون

.شدم یتو صف شلوغ بانک ها عالف م دیو منم با دادیم هیبا بق شهیچک حقوقمو هم رمونیمد یبودم ول یسیحق التدر

. بود  ختهینم اعصابم به هم رشلوغ بود و م ابونایخ. بود  ردامادیم ابونیعجله داشتم که زودتر برسم بانکش خ یلیخ

...بود و ادیسرعتم ز. کنار بانک بود داخل شدم  یفرع ابونیخ کی. پارك نبود  يگشتم اما اونورا جا یدنبال جا پارك م

کم داشتم  نویهم. پارك شده بود خورد  ابونیخ يکه گوشه  ینیمحکم به سپر ماش نمیماش. افتاد افتاد  یم دیکه نبا یاتفاق

محترم با کمال تاسف من با  يراننده : مضمون نوشتم که  نیتحت ا یادداشتیبا عجله . بکنم  دیبا کاریبودم که چ مونده. 

.تا خسارتتان را پرداخت کنم دیریتماس بگ ریز يشما برخورد کردم لطفا با شماره  نیماش

سپرش  یکم خط افتاده بود ول هیخودم  نیسپر ماش. برف پاك کن گذاشتم  رینوشتم و کاغذ رو ز رشیشماره مو ز و

؟ یبده چ ریناتو باشه و گ ارویکردم که اگه  یفکر م نیحاال همه اش به ا. افتاد  یداشت م بایتقر

.منتظر شدم تا نوبتم شد یساعت 1پارك کردم و به بانک رفتم حدودا  نمویماش الیخ یب

وجدانم  یخواستم کاغذ رو بردارم ول. برف پاك کن  ریمن هم ز يهنوز سرجاش بود و نوشته  نیماش. شدم  یفرع وارد

.اجازه نداد و راه افتادم سمت خونه

.نا آشنا يشماره  هی. ام زنگ زد  یبعدازظهر بود که گوش 6رفت ساعت  یم ادمیتصادف  انیکم کم داشت جر گهید

الو ؟: جواب دادم  دیترد با

سالم. انم خ دیببخش: مردانه و جذاب پشت خط جوابم داد  ییصدا

شما ؟. سالم -

...و نیام که شما باهام تصادف کرد یراستش من همون-
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 میتا خسارتتونو تقد نیقرار بذار ییجا هیکنم  یمعذرت بخوام خواهش م يچه جور دیدونم با یواقعا شرمنده نم. بله -

کنم

گذ شت  یراحت از کنارش م یلیود خب يا گهیهرکس د. راستش من زنگ زدم که ازتون تشکر کنم . نه خانم اصال -

...شما یول

شه یعذاب وجدانم کمتر م ينجوریا نمتونیاصرار دارم که بب. ام بود  فهیوظ-

اس هودهیکه عذاب وجدانتون ب دینیبب دییایخوام ب یم یباشه ول دیکن یحاال که اصرار م-

.دیشه آدرس رو لطف کن یم-

رفته بودم يکه با ساناز چند بار دیمرکز خر هید بود کنار سعادت آبا يکایرو بهم داد نزد آدرس

.اونجا باشم 7بود  قرار

 ینم. بزنم  یخوب پیخواست ت یدلم م یدونم چرا ول ینم. در کمدم روباز کردم .  رونیگرفتم و اومدم ب یدوش هی رفتم

.شناسن ینمام که چپ و راستشونو  ییدست و پا یب يبچه ها نیفکرکنه من از ا ارویخواستم 

.و عطر مورد عالقه ام میمال شیانتخاب کردم آرا یو شال بنفش خوشرنگ نیداشتم با شلوار ج یاسپرت يسرمه ا يمانتو

و نبودن تا  يرو برده بودن شهرباز انتیخدا رو شکر مامان و بابا سوش.  رونیو دسته چکم رو برداشتم و زدم ب چییسو

.کنن چمیسوال پ

 نهیبار خودم رو تو آ ستیب کیدونم چرا دلهره داشتم نزد ینم ادینشستم تا ب نیتو ماش دمیرس 7 به قهیده دق ساعت

.دمید

!تو دلم گفتم چه موقع شناس.  ستادیوا يمرکز تجار ياش جلو ينوك مداد يایراس هفت زانت خالصه

جوون  هیبراندازش کردم . بود  ونابیشدم و به سمتش رفتم پشتش به من و سمت خ ادهیپ نیاز ماش. رو برداشتم  فمیک

یمشک نیتنش بود با شلوار ج یاسپرت یشرت نارنج یت.  یمشک يبلند قامت و چهارشونه با موها
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آقا دیببخش-

که باهاش تصادف کرده بودم  یشد کس یباورم نم میشد رهیهر دو مات و مبهوت به هم خ. قشنگ برگشت  یژست با

برادر بهاره. نبود جز بهراد  یکس

...سها خانم شما - زبونش باز شد  باالخره

من به شما زدم ؟ یعنی: گفتم  یناراحت با

.مینیرو بب گهیتصادف باعث شد دوباره همد نیا.  ریعدو شود سبب خ گنیم. پس کار شما بود : خنده گفت  با

شمام  يهنوز از اون شب شرمنده  خوام من یواقعا معذرت م... کردم که  یآقا بهراد من اصال فکر نم: گفتم  یشرمندگ با

...حاال هم که

تلفن هم که بهتون گفتم  يپا. خوشحال شدم  یلیخ دنتونیاز د نیباور کن. که شرمنده اس منم  یاون: ادامه بدم  نگذاشت

 یباورتون نم. سپرش هم با سشوار درست کردم  یکم درست شد و تو رفتگ یلیخ ي نهیهز هیبا  نیماش نیحساب یکه ب

.دییایهمراهم ب شه

.رفت همراهش رفتم انگار نه انگار مثل روز اولش بود نیماش ییبه سمت انتها و

...دیماهر يشما تو هر کار نکهیمثل ا-

دیخند

کنم ؟ یخواهش هی نیپس اجازه بد: گفتم  روبهش

؟ یچه خواهش-

.شو من بدم نهیکه هز نیا-

 نیاالن که آشنا دراومد نویا.  نیندار ینی؟ شما به من د نیحرف رو نزن نیا گهیشه د یسها خانم م: کرد  یساختگ یاخم

متشکرم... تلفن هم گفتم که  يکه از پا نیدینگفتم د
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نیشرمنده ام نکن نیاز ا شتریب گهید-

بکنم ؟ یخواهش هی شهیسها خانم م-

نییبفرما-

؟ میخورب يقهوه ا هی میبر نید یشاپ هست اجازه م یکاف هیکنار  نیا-

نه-

گفت چرا نه ؟ متعجبانه

موافقم قهوه دوست ندارم نویبا کاپوچ-

...که نیدون ینم قمیال نقدریفکر کردم ا دمیترس: و گفت  دیخند

نینترس: گفتم  طنتیش با

.میو نشست میرو انتخاب کرد یدنج يجا.  میشاپ رفت یبا هم به سمت کاف خندان

کید به همراه کدا نویسفارش دو تا کاپوچ بهراد

نیشما که قهوه دوست داشت: تعجب بهش گفتم  با

!نویشما کاپوچ یول-

دوست داشتم سفارش داد چرا ؟ نویمن کاپوچ نکهیاون به خاطر ا یعنی دمیحرفشو فهم یمعن

...شروع کرد به صحبت کردن ادیسفارش ها ب تا

جالبه فکر  یلیخ.  نجایا ينجوریاون هم ا نمتونیباره ببکردم که بخوام دو یفکر نم دمیراستش اون شب که شما رو د-

خواسته ریکنم تقد

دیشا: گفتم  ناباورانه

؟ نیهست يسها خانم شما مشغول به چه کار-
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معلم هستم رستانیدب هیتو . کنم  یم سیتدر یاضیر یخوندم ول يمن معمار-

؟ نیکار داشت یشما اونورا چ یراست.  رمیحقوقمو از بانک بگرفتم  یو صبح که به شما زدم داشتم م: با خنده ادامه دارم  و

.ابونهیمحل کارم تو همون خ. کنم  یکارم یراستش من تو شرکت بازرگان-

درسته ؟ نیخونده باش یبازرگان تیریمد دیپس با-

.خوندم ییاجرا تیریبله البته فوقم رو مد-

.نیموفق باش-

. دونم چرا دستپاچه شدم  ینم. کرد  ینگاهم م رهیردم و بهش نگاه کردم داشت خخو يجرعه ا. ها رو آوردن  سفارش

.گذاشتم و بهش لبخند زدم شیفنجانم رو سر جا

؟ نیسها خانم شما ازدواج کرد-

از همسرم جدا شدم:  اوردمیخودم ن يبه رو یحرفش تعجب کردم ول از

.بود یتون چ ییداج لیدل. مثل من : ادامه داد  یبود جا خورده ول معلوم

کرد یم تمیاذ یلیخ. همسرم شکاك بود -

.که نبود یبود الک دهید يزیخوب چ یشکاك شده بود ول ایآخر اریدل به خودم فحش دادم درسته کام در

به هر حال متاسفم-

طور نیمنم هم-

؟ میبر. خب  :بهراد گفت  میدیدست از خوردن کش یوقت نکهیمالقاتمون به سکوت گذشت تا ا ي هیبق

بله حتما-

.میحساب کرد و خارج شد بهراد

...شما یول ومدمیاز خجالت شما در م دیبهراد خان واقعا ممنون من با-
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بازم ممنون دیحرفشم نزن گهید-

کنمیخواهش م-

نمتونیبازم بب دوارمیام-

طور نیمنم هم-

.میکرد یاز هم خداحافظ و

 یتو زندگ یاتفاقات تصادف نیافتادم که از ا نیا ادیکار بود ؟  نیتو ا یدم که اخه چه حکمتفکر بو نیراه همه اش تو ا تو

.افتاده ادیمن ز

دوست مامانم دراومد نیتر یمیصم يخواهرزاده  یسامان که اتفاق درمورد

که زنش دوست سلمان از آب دراومد اریمورد کام در

!!!کرد زیخواهرش لباس منو تم یکه عروس یاد بود همونکه صبح باهاش تصادف کرده بودم بهر یحاال کس و

 يبهش احساس بد. باشه  يطور نیدونم چرا دوست داشتم ا یمن بود ؟ نم یتو زندگ يا گهیمرد د هیبهراد  یعنی

.نمشیکردم که دوست دارم دوباره بب یفکر م نینداشتم به ا

به لبم اومد يخود آگاه لبخند نا

رو ببره آخه شب قبلش سالگرد ازدواجشون  انتیکه اومده سوش دمیسانازدم دره فهم نیماش دمید دمیخونه که رس به

 يالیصبح هم رفته بودن شمال و. خوش بودن واسه خودشون . روز رو تنها باشن  نیبود و اونا هر سال برنامه دارن که ا

.اومده بودن هتاز نکهیو مثل ا) شوهرش  يالیالبته و(  يخواهر مهد

.خنده یم يریز ریداره ز دمیفتم ساناز درو برام باز کرد در باال

خونه ؟ یچته کبکت خروس م گفتم

خفه شو عوض سالم کردنته ؟-
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؟ یتو آبج امیتونم ب یم کیسام عل-

...که برات خبر دارم توپولللل ایب ایب-

و اونا با لبخند جوابمو دادن سالم کردم يداشتم به مامان و بابا و مهد یکه شالم رو برم یتو در حال رفتم

کو ؟ یسوش-

خوابه خاله جان-

.گفت یجان رو با لحن خاص خاله

؟ یزن یمشکوك م یسان هیچ انیجر-

خاله جان یفهم یم-

خفت کنم ای یگیکوفت و خاله جان م-

.کنم یکه مثال دارم خفه ات م یرو بردم سمت گردنش الک دستم

شن یمادر م یاالن بچه هام ب ينکن عقده ا: خنده گفت  با

.توجه به حرفش گفتم به درك بشن یب-

.حرفم افتادم که چرا خودم جمع بستم ادیتازه  و

!!!بچه هام ؟؟-

ین یو ن یآره خنگه سوش-

گه ؟ یم یچ نیا: کردم و گفتم  نایبه مامان ا ینگاه رتیکرد با ح کمشیاشاره به ش و

میدار یگه تو راه یراست م:  گفت يبا خجالت کم سابقه ا يمهد

.گفتم کیتبر يزبونم بند اومده بود با تموم وجود ساناز رو بغل کردم و بهش و به مهد یخوشحال از

رسه ؟ یم ریبه د ریخبرا د: به ساناز گفتم  رو
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؟ هیآوردم مشکوك شدم که نکنه خبر یبود همه اش صبح ها باال م يهفته ا هیراستش -

...بله دمیجوابشو گرفتم د روزید دادم شیآزما رفتم

.دادم يرو به عنوان کادو سالگرد ازدواج به مهد شیهم جواب آزما شبید. و ادامه داد  دیخند

ام بود یزندگ يکادو نبهتری – يمهد

نیجا بچه نشسته مراعات حرف زدنتونو بکن نیاوه اوه ا-

کار ؟ یچ دییخوا یرو م یدوم نیدونه اش موند هیشما تو  میخودمون یول: ادامه دادم  و

...يهم درآ ییکه از تنها یدنش تو بزرگش کن تو نگران اون نباش می – بابا

.من که از خدامه-

نیروشن نکن فیمن تکل يخود واسه بچه  یخود ب بی – ساناز

؟ دمیرو د یامروز ک یاگه گفت:  يرو کردم به مهد. بهراد افتادم  ادی

؟ يدیرو د یکدونم واال  نمی – يمهد

نیخواستم حدس بزن یخسته نباش-

مرده ؟-

؟ يزن هم دار مگه تو آشناي –شد  یرتیغ ساناز

آره مرده: توجه به حرف ساناز ادامه دادم  یب

؟ قهیباهام رف-

.میبرس جهیفکر نکنم تا شب به نت یکنیکه تو سوال م يجور نیا يبابا مهد يا-

؟ هیخوب بگو ک-

بهراد-
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اش بهاره ؟داد-

؟ یگ یم دوبرادر زن حمی – ساناز

اوهوم-

.تصادف رو براش گفتم انیجر و

خوب ؟ –بهم کرد  یطونینگاه ش ساناز

زهرمار-

.نیکرد تیادب ترب یسها رو ب نیا یلمامان خی – ساناز

.تو تیترب هیتازه شده شب: از تو اشپزخونه داد زد  مامان

برمقربون مامانم : خنده  ریز زدم

.میکمکم کن ساالد درست کن ایعجالتا ب يخواد قربونم بر نمی – مامان

.ها میزن یحرف م میدار یبابا مامان ناسالمت يا-

آذر من اومدم: ذاشت بلند شد و داد زد  یکه دست رو شونه ام م یدر حال بابام

کامران جان یمگر تو به دادم برس: از آشپزخونه گفت  مامان

؟ ینگفت: ساناز دوباره شروع کرد  رفتن بابا با

؟ ویچ-

چشمت رو گرفته يبدجور-

!داره ها بیبابا تو مخت ع يآره بدجور-

.داره با زن من درست حرف بزن بمخ تو عی – يمهد

شد یاگه مخ داشت که زن تو نم. مدافع خانمو باش  لیاوهو وک-
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چشم تو يداره به کور یعنیحاال که شده -

من مزاحمم با اجازه نکهیمثل ا: کرد رو بهشون کردم  يبه مهد يعاشقانه ا نگاه ساناز

.بود دهیرو تختم خواب انتیسوش. به اتاقم رفتم  یتفاوت ینشون ندادن و من با ب یعکس العمل چیه

برداشتم  موفیافتاده باشه ک ادمی يزیانگار چ. و زانوهامو بغل کردم  نیخورده قربون صدقه اش رفتم و نشستم رو زم هی

 یدونم چرا ؟ ول ینم. کردم  saveبهراد که باهام تماس گرفته بود رو به اسم خودش يشماره . مو درآوردم  یو گوش

.میریگ یو با هم تماس م مینیب یکردم بازم همو م یاحساس م

هفدهم فصل

 فمویحوصله ک یب. بودم  اوردهینهم  نیمدرسه بودم خسته و هالك بودم ماش 6بود تا ساعت  میبود روز کار چهارشنبه

متونیجان برسون انیپرن: آشنا گفت  ییاز کنارم رد شد صدا ینیرفتم که ماش یم ادهیدستم گرفته بودم و داشتم پ

زدم و تشکر کردم يلبخند) جون  رهیمن يبه قول ناز( خانم طناب کش بود  برگشتم

شم ینه ممنون مزاحمتون نم-

سوار شو گهیناز نکن د-

.گرفت مونده بودم چه طور خواست سوار شم ینم لمیتحو ادیز گهیاجبار سوارشدم از بعد از اون ماجرا د هب

حاال چرا ؟ یجانم به قربانت ول يآمد-

منو به سمت خودش کشوند صداش

بله ؟-

ها ؟ يگم خوب دل پسر ما رو برد یم-

کردم سکوت

؟ یبگ يزیچ يخوا ینم-
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بگم ؟ یدونم چ ینم-

...که فیح یدوستت داره ول یلیخ نیطفلک آر-

؟ نیبگ نیخواست یم نویکه مطلقه ام ا فیح-

ازدواج کنه دهیدخترخانم آفتاب مهتاب ند هیخوب به من حق بده به بخوام پسرم با  ینه نه ول-

دیبعد خند و

آفتاب مهتاب . و شما واردترن  هاش از من يدوره زمونه ماشااله بچه مدرسه ا نیتو ا یخانم طناب کش ول دیببخش-

!نیمیقد يها ماله کتابا دهیند

؟ یگیم یتو چ الیخیب.  یگ یآره راس م-

شم ؟ یمتوجه نم-

؟ هیچ انینظرت راجع به آر: و گفت  دیکش یقینفس عم. پارك کرد  ابونیخ يشد گوشه  يجد یلیاش خ افهیق

...نیشما که گفتکنه ؟  یم نظر من چه فرقی –نشون دادم  يرو جد خودم

برام مهمه بدونم-

بهش ندارم یمن احساس خاص-

.مصممه یلیخ يو قبال ازدواج کرد یهست یکنه تو ک ینم یبراش فرق. اون عاشقته  یول-

؟ دهیند شتریبار ب هیکه منو  شونیا یجالبه ول-

منتها تو سرت . تو  دنید يبه هوا ادیمدرسه مهر روز کنار .  دتتید شتریبار ب 20بار ؟ اون  هی: سر داد و گفت  يا خنده

.شینیب یگرمه که نم نقدریا

ام ؟ افهیشده که عاشق من شده ؟ فقط به خاطر ق یچ-

.گه که عاشق حرکات و ظرافتته یخودش م یدونم ول یاونو نم-
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بکنم ؟ دیکار با یمن چ-

 گهید ياون دلش جا یدارن بهشون نگاه کنه ول دخترا آرزو يهمه  هیپسر جذاب نیآر: رو تنگ کرد و گفت  چشماش

.دیش یشما با هم خوشبخت نم.  يبهش ندار يتو هم که عالقه ا. خواد  یسها اون فقط تو رو م.  رهیگ

؟ دیگ یرو چرا به من م نایا-

.فهمه یخود خرش نم-

آد ؟ یاز دستم بر م يخوب من چه کار-

یو باهاش حرف بزن يخوام باهاش قرار بذار یازت م. آهان -

بگم ؟ یخوب چ-

 هی.  ادیخوشم نم ختتیبگو از ر. ازدواج کنم  گهید یکیخوام با  یبگو م. آد  یبگو از مردا بدم م. بگو بهت عالقه ندارم -

.گهیبگو د يزیچ

؟ شهیم یچ نمیبب-

...کنم یسها خواهش م :دستامو گرفت و گفت  یخواد سرم داد بزنه ول یاش عوض شد فکر کردم االن م افهیق

باهاش قرار بذارم ؟ يخوب من چه جور-

خواد حرف بزنه یجلو و خودش بگه که م ادیزنم که ب یمن باهاش حرف م. نگران نباش اون هر روز دم مدرسه اس -

باشه-

ممنونم-

دلم جا بدم ؟ يکجا نویبودم ا مونده

ر کرد و رفتتشک. شدم و تشکر کردم  ادهیپ نشیخونه از ماش کنار

تو آشپزخانه رفتم. دادم و مامان جوابمو از تو آشپزخانه داد  يسالم بلند دمیخونه که رس به
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؟ هیخبر یراه انداخت یهوم چه بو و برنگ-

شماس عروس خانم شیخبرا پ: بهم کرد و باخنده گفت  يمرموز نگاه

خانم ؟ یچ یچ: نگاش کردم  متعجب

؟ هیمورد. عروس خانم -

...کرده که عهیدوباره شا یدونم ک یمنتها نمنه -

...یهمون که گفت. که  شیشناس یم. مامان بهراد زنگ زد  شیدو ساعت پ. نکرده  عهیشا یکس-

خوب ؟. آره آره  – دمیحرفش پر انیم به

يخواستگار انیقراره جمعه ب گهید یچیه-

بگم ؟ یو مبهوت مونده بودم چ مات

؟ نیگفت یشما چ-

.تم قدمتون رو چشمگف-

 نیکردم ا یاحساس م. دونستم  ینم یول. ته دلم خوشحال بودم . بکنم  دیکار با یدونستم چ ینم. اتاقم رفتم  داخل

...دو تا آدم مطلقه.  میلوسه ما با هم ازدواج کن یلیخ

.ونهردو تامون خوشگل و جذاب و جو.  میمگه گناه کرد: نگاه کردم و گفتم  نهیخودم تو آ به

.مییایبه هم م: خنده گفتم  با

. کردم  یخودمو با بهراد تصور م ي ندهیکار کنم ؟ آ یچ. بگم  یکردم که جمعه چ یفکر م نیموقع خواب فقط به ا شب

دنتینه که حاال پسند: و گفتم  دمیخند

.ادیب رشونیمثل من گ یاز خداشون باشه عروس.  فیخوشگلم و ظر یلیدلشون هم بخواد هنوزم خ یلیخ: گفتم  دوباره

 یموقع. زنگ آخر بود . کالس داشتم  4تا ساعت . عازم مدرسه شدم . فردا صبح کالس داشتم . فکرا خوابم برد  نیا با
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.نمیرو هم بب نیآر دیدل غافل امروز با يافتاد ا ادمیتازه  سنیکه مسئله رو حل کردم و به بچه ها فرصت دادم تا بنو

داشت  ییاتفاقا خانم طناب کش تو کالس رو به رو. خواستم خودمو بزنم  یم. رو سرم هوار شدن  ایند يتمام غم ها انگار

لبخند جواب  کینگاه من شد و سر بلند کرد و همراه با  ینیلحظه نگاهش کردم انگار متوجه سنگ هیداد  یدرس م

.نگاهم رو داد

.م باهاش ازدواج کنمخوا یمن بهرادو دوست دارم و م. بود  یقطع نیبه آر جوابم

.گفتند یکردم بهم خسته نباشد م یرو جمع م لمیکه وسا یاز کالس خارج شدند در حال اهویکه خورد بچه ها با ه زنگ

 دهیپر یلیرنگم خ. ام انداختم  افهیبه ق یپس از شستن دست ها نگاه. رفتم  ییاومدم و به طرف دستشو نییپله ها پا از

که  دمیچشمام کش يهم مداد تو یکم. ام بهتر شد  افهیق.  دمیم رو در آوردم و به گونه هام مالرژگونه ا فمیاز ک. بود 

رفتم  نمیاز چهره ام ز مدرسه خارج شدم و به سمت ماش تیبه خاطر رضا بلبخند به ل. روحم رو از دست بدم  یحالت ب

؟ انیخانم پرن:  دمیاز پشت شن ییکه صدا

جا کجا ؟ خانم  نیخان شما کجا ا نیآر: شدم گفتم  ریغافل گ دنشیکه انگار از د یبا حالت. برگشتم . بود  نیآر مطمئنا

.شه که رفتن یم يا قهیطناب کش دو دق

بله: سر داد و گفت  يا خنده

...شما اومدم دنید يمن برا: گفت  یآروم يتر آورد و با صدا کیرو نزد سرش

من ؟ دنید-

.بله-

خوب ؟-

دیساعت به من وقت بد 1ون خواهش کنم تونم ازت یم-

؟ یچ يآخه برا-
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...کنم یخواهش م-

خوب باشه-

...ها هست که یکینزد نیرستوران ا هی: گفت  یخوشحال با

؟ میمن بر نیبا ماش: ادامه داد  و

رفت و در جلو رو باز کرد یکاربن یآب يبه سمت مزدا. و به همراهش راه افتادم  رفتمیپذ

.ارنیخواستم بچه ها برام حرف در ب ینم. ر شدم سوا عیسر

همه  نیرو ا ریمس نیا نکهیبودم با ا دهیبود که من تا به حال ند یرستوران بزرگ.  میدیسرعت به مکان مورد نظر رس با

.آمده بودم

.هفته اس افتتاح شده هیتازه : و گفت  دینگاه کنجکاوم فهم از

.میو ساکت ماند میسفارش داد کیش لکیدو تا م.  میو نشست میددوم انتخاب کر يرو در طبقه  ییجا

با دکمه  یزرشک راهنیپ. بودمش بلندتر شده بود  دهید یموهاش از وقت. اش کردم  افهیبه ق یبود نگاه نییپا سرش

.جذابش کرده بود یو شلوار طوس دیسف يها

.محو بود. رو باال آورد نگاهمان در هم گره خورد  سرش

؟ نیبگ نیخواست یم یچ. شمام  يحرف ها دنیخوب من منتظر شن: گفتم  رونیب مییایب تیاز اون وضع مخواست

بهتون عالقه مند  دایشد دمیکه شما رو د يمن از اون روز.  دینیبب: گفت  یبا لحن سر در گم. در هم گره بود  شیدستها

از اون روز که . من عاشقانه دوستتون دارم .  نیداشت یبوده و ازدواج نا موفق یکه گذشته تون چ ستیبرام مهم ن. شدم 

 شبیکه مامان د نهیگذاشتم واسه ا شیاالنم که پا پ دینداشت یدونم شما بهم توجه یم. هر روز دم مدرسه ام  دمتونید

...دیبگ يزیچ هیکنم  یخواهش م... براتون خواستگار اومده و  ایگفت گو

البته دروغ که نبود خوب . که گفته بود کار من رو راحت کرده بود  یدروغ نیبا ا گفتم نیدلم به خانم طناب کش آفر تو
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.گهیام د يخواستگار ادیب خواستیبهراد م

.  یداشته باش يبهتر يها تیموقع یتون یشما م.  میبا هم ندار یتیسنخ چیما اصال ه یخان ممنون از توجهت ول نیآر-

...من. عاشق شه نگاه  هیتونم بفهمم که آدم با  یمن نم

...رسه به تب کردن و یشه و بعد هم کار م ینگاه شروع م هیبله عشق با .  نیپس تا به حال عاشق نشد: گفت  کالفه

نگاه عاشق شه  هیهم که با  یکس رهیتب کن که برات بم یهم گفتن واسه کس میخان از قد نیآر: حرفش اومدم  انیم به

.شه یفراموش م زیشه و همه چ یکنه عرقم که زود خشک م یکنه زود عرق مهم که تب  یکنه و کس یزودم تب م

؟ یفهم یخوام م یمن تو رو م یول دمید يادیز يسها من دخترا-

خوره یبه خودتون لطمه م دینباش یمیصم نقدریکنم با من ا یخواهش م-

خورم ها یبه فکر من نباش چشم م نقدریا: زد و گفت  يپوزخند

...يخورد چه بحث لوس و مسخره ا یم مداشت به حالم

رو به عنوان  يبهتر يدخترا یتون یشما م.  دیسف یشونیگاو پ هی. آدم شکست خورده ام  هیخان من  نیآر نیبب-

کرده و  لیتحص. خانم . خوشکل ! که  نیشناس یم.  یعرب ریدب يدختر خانم صدر نیمثال هم.  یهمسرت انتخاب کن

...خوش اخالق و

.من با چشم باز شما رو انتخاب کردم. هستن  ایدونم که دور و برم ک یخانم من م سها-

...بود جهینت یب نینه بابا بحث با ا ...

؟ دییخوا یسها خانم نکنه شما منو نم-

 برام خواستگار دیدون یهمون طور که م.  ستمیمن مناسب شما ن نیهست یتیخان شما پسر معقول و با شخص نیآر نیبب-

خوب مسلما ... با ازدواج با شما  یطرف مقبلم ول يطور خانواده  نیوصلتن و هم نیاومده و خانواده ام از همه نظر موافق ا

...باشن اشتهعروس مطلقه د هیشما دوست ندارن  يخانواده 
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که  دیگفت یم ؟ خوب زودتر دیر یم هی؟ خوب چرا حاش دیدیمنو نپسند نیبود که بگ نیحرفا واسه ا يخوب پس همه -

.شدم یمزاحم وقتتون نم

دلش رو به  يحور هیخواستم برم دنبالش و . بلند شد و صورتحساب رو پرداخت و خارج شد  شیاز جا تیعصبان با

...بر نگرده گهی؟ بذار بره د یکن یم يدار یسها چه غلط: زدم  بیکه به خودم نه ارمیدست ب

.برم ادهیپ دیبا نمیبابا تا ماش يا دمیه فهمرو تموم کردم و خارج شدم تاز کمیش لکیم

...رسوندم نیو خودم رو به ماش دمیکش یآه

جدهمیه فصل

.کنسل کردم انیخواستن ب یم نایچون بهراد ا یمدرسه برم کوه ول يجمعه صبح قرار بود با بچه ها روز

.ذوق زده شده بودم ننیب یساله که بار اولشونه پسر و خواستگار م 14 يداشتم مثل دخترا دلهره

.لیجور مسا نیکنم ؟ و ا شیآرا يدرست کنم ؟ چه جور يموهامو چه جور. بپوشم  یفکر بودم که چ نیصبح تو ا از

موهامو باز گذاشتم  دمیمو پوش يا روزهیبا تاپ ف يکت شلوار خاکستر. نکردم  يکار چیه دمیشد وفهم 6ساعت  نکهیا تا

زنگ اومد يکه صدا دیطول نکش ادیانتظارم ز دمیمو پوش يخاکستر يصندل ها. کردم  یحیمل شیو آرا

****

 انینما فونیرو آ زمیبهراد عز ریرفتم تصو فونیبه طرف آ رونیب امیزنگ باعث شد من از افکارو خاطراتم ب يصدا بله

شد

تو ایب زمیعز-

باز شد یکیدر ت و

 يسرخوش زدم کوچولو يلبخند.  دمیشکمم کش یه برجستگب یمرتب کردم دست نهیباال خودم رو تو آ ادیبهراد ب تا

يدیم يشتریمن و بابا بهراد رونق ب یو به زندگ يایم ایزود نیخوشگلم به هم
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.با گل وارد خونه شد و من به استقبالش رفتم شهیمثل هم بهراد

  ...نهیریش یچقدر طعم خوشبخت يوا

  

  انیپا

  

»کتابخانه مجازي نودهشتیا«

wWw.98iA.Com  
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