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 اول  فصل

را باخته  زشيهمه چ دكهيزن يم يم يشونيشما بوده ام چرا تهمت به پ يقانون افسانه ا يگناهم من فقط مجر يمن ب ديباوركن

 يم. زهيترحم برام اشك ماتم بر ياز رو يحوام كس ياحساسات و عواطفش را من نم يتمام يو حت شيو جو ون شيدختر

 يطيشرا نيمن بگذارن و تصوركنن كه در چن يلحظه هم كه شده خودشون را جا كي يبرا يخواهم همه دركم بكنن و حت

 دميفهم يتو حال خودم نبودم و نم. كردم هيشروع به گر ارياخت يصورتم گذاشتم و ب يدست هام و رو. كردن يم يچه كار

جلسات دادگاه  مهمن و به خودم آورد كه مثل ه گهيبار د كي يقاض يصدا.اعتراف ايكنم  ياز خودم دفاع م. گم يدارم م يچ

همه جا قانون  ديكرد ينم يجنگل كه زندگ يشما تو ديكن يچرا سفسطه م ياحيخانم ر: گفت يزد و م يبلند داد م يبا صدا

 يمزخرف م ارميطاقت ب نتونستم گهيد. ديگرفت يقانون م قيرا از طر ديزن يراكه خود تون دم از اون م يحق ديهست شما با

قانون شما تقاص دل  يمگه تو ديز يگفتم ازكدوم قانون حرف م يبا لحن تندتر شيحا رفتوجه به ح يبارب نيا. گفت

تونستد با اون  يشما م ؟ياز دست رفته چ يها يشده، رنج ها و شاد ختهير ي؟ تقاص اشك ها!شه  يگرفته م شكسته هم 

 ريتحق بيشهر غر نيا يكه تو يهالحظه لحظه  ؟يو آرزوهام را چ د؟آماليمن و به من برگردون يتون جوون ييقانون كزا

. ختميفقط اشك ماتم ر ميگناه يو ب ياثبات پاك ينگاهم كردند و من برا يكه به چشم هرزگ يشدم، خورد شدم اون وقت ها

جوون معصوم  كيخام خودشون  اليكوبن و به خ يم نهيمرگش عزا گرفتن و بر سر و س يكه امروز همه و همه برا ياون كس

 يقاض چيو ه. وكشته بود زميروح و جسم و همه چ شيوقت پ يخپل ريمن بود، ام يدست دادن قاتل تمام زندگ زگناه را ا يو ب

ون كه ا ينشدكه مثل امروز از ائن به خاطر تمام اشتباهات و گناهاش بازخواست بكنه در حال دايپ يو دادگاه محكمه پسند

 ارميب اديتلخ گذشته را به  يو روزها اميب ايبه دن گرهميهزاربارد گرا: گفتم يم يشتريبار با حرص ب نيا. قاتل من بود نه من

گرفت  يقلم به دست م يروز كيدست هام كه  نيكشمش با هم يهزاربار م نيهنوز هم زنده باشد ع ريكه ام يدر حال

 يول.دستبند زدن اكه همه از ترس جونشون به اونه ييامروز آلوده به گناه ناخواسته شده دستها ينوشت ول يخاطراتش و م

 ...چون حقش بود به خدا حقش بود به خدا روكشتميقاتلم من ام كيمن  د،يحق دار 
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باره  كيشم هام شد چ يكه چ دمينغهم گهيد. اعتراف كردم ريمحاكما گذاشتم و ناباورا نه به قتل ام زيم يسرم و رو بازهم 

 زيهمه چ. دميبه اسم زندان د كيدخمه تنگ و تار كي يتو بيخودم و تنها و غر شهيكه باز شد مثل هم يرعت و وعت ياهيس

 مسخره

با به خاطر آوردن  يمن بود وگاه يروز تمام زندگ كيكه  يريمن كشته بردم؟ا ام رويواقعأ ام يعنينكردع،  بدخاطرگناه 

 يوا. ستميگر يم يزندگ يها يها و تلخ يسخت ادي بهيوگاه دميخند يانه وارم ويشدم و د يگذشته شاد م نيريخاطرات ش

باز  يبار صدا نيا. كردم و مترجه گذشت زمان نبودم يبا خودم خلوت م نهگو نياكثر روزا ا. است زمانه يبيكه چه رسم غر

داد  يكه چشم هام و آزار م يبه طرف صدا و نور ارياخت يشدن در زندان من و به زمان حال برگردوند و باعث شد كه ب

بار  نيبود اما ا يشگيهم يصدا همون صدا. چشم هام و بمالم تا به نور عادت بكنه يبرگردم و مجبور بشم با دست هام كم

من  دميديهم خواب م ديشا اي دميشن ياشتباه م دينه وقت غذا بود نه وقت رفتن به دادگاه شا. فرق داشت شهيحرفهاش با هم

 نيكه ا يدلسوز ليفام كي يو نه حت ينه مادر يرا نداشتم نه پدر يدارم؟ا از حرفش خندم گرفت آخه من كه كس يمالقات

 يراه چيكلم بودكه ه يتو يافكار مختلف ديلرز يم ليدل يدست و پاهام ب. انيزحمت را به خودشون بدن و به مالقات من ب

تونستم دست هام و به  يبه سخت.بود كه دنبال نگهبان زندان بروم نيتنها راه چاره ا ديكردم شا ينم فراراز اون ها پپدا يبرا

 يأهن يتا دستبند ها رميدستهام وباال بگ امي يم رونيياز زندان  يقتكه و نيعادت كرده بودم به ا. و بلند بشم رميبگ واريد

با گذشته  زشيبار همه چ نيآخه ا نميب يروح من باشه اما انگار واقعأ خواب م يزده و ب خي يدستها نيهم نش يمدت يبرا

شناختم  يسر از پا نم. كردن يانسان باهام برخورد م كيهستش كه مثل  يبار نيجا آمدم اول نيبه ا يفرق داشت آخه از وقت

 يدلم م. رفت كه آدمم يم ادميت بودم داش يشد كه ك يخودم هم داشت فراموشم م نميب يخواب م يعنيمن  خداجون  يوا

كردم  يسع يليخ. كرد سياشك صورتم راكامأل خ يدادكم كم قطره ها يكنم بغص گلوم و فشار م هيگر. خواست زار بزنم

 يصدا. ي.ترس و نگرا ايكنم  يم هيگر يدونستم از خرشحال ينم. چشمهام دست خودم نبود ارياختاما  رميخودم را بگ يجلو

 دييفقط تونستم سرم و به نشونه تأ. فتيگفت راه ب متيآروم و با مال يليبار خ نينگهبان زندان دوباره من و به خودم آورد ا

 نيبا ا. تو وجودم غوغا بود. آروم و أهسته يداشتم وگاه يتندتندگام برم يگاه. فتميو پشت سرش راه ب اورميب نييحرفش پا

كرده بود مثل  ريكه تمام وجودم را تسخ يخوراست خوشحال يرم اما دلم نم يارم مد يچه كس دنيدونستم به د يكه نم
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 يگذشت سال اندازهپچ در پچ كه عبور از اونها برام مثل جهنم بود و به  يبار تمام اون راه روها ني يول. زود تمام بشه شهيهم

اطاق  كيدر  يجلو.دميشه رس يم يبه كجا منته تميدون يكه نم يراه انيزود به پا يكه خبل نيتا ا.شد يزود تمام م يليبود خ

. نداشت ياري اليسست شده بود و خ ميپاها. كردم يباره دلم گرفت نفسم بند آمده بود احساس خفقان م كي ميستاديا

 امده را بازكردم به خواست راه  ينشسته بود دلم م ميشانيپ يرو يكرده برد عرق سرد خي ميهادست  ديلرز يبدنم م يتمام

 گريبارد كينگهبان . كيهمان دخمه تنگ و تار

كه  يكس يوجود نداره برا دنيترس يبرا يليدانستم دل يم. آرام گفت برو تو يمن كرد وبا لحن دهيبه چهره رنگ پر ينگاه 

 ديپس با. جز به جهنم نداشت يكه ره يراهه ا يب  يپشت سرشر را خراب كرده بو د و در روبه رو يپل ها يمحابا تمام يب

 يكه رو دميداد را د يو دو سه سال نشان نم ياز س شتريكد سنش ب يوارد اطاق كه شدم خانم جوون. داشتم يقدم از قدم برم

سالم كرد . با واردشدن من بلند شد و به طرفم آمد. كرد يرا مطالعه م يزينشت بود و چ يكوچك يچوب زيپشت م يصندل كي

 يدور شده بودم كه حت تيآدمقدر از  نيا يعني. شده بزدم جيكردم گ ياهش مهاج و واج نگ. و دستش را به طرفم گرفت

. گفتم سالم ديلرز يكه م يدستم را دراز كردم ر با صدا ياما باالخره بادست پاچگ. رفت بود ادميآداب معاشرت هم از 

گفتم بله .ديفرناز خانم باش ديو شما هم با يدادگستر كي هيپا ليوك. هستم يمن شكر: دست هام و محكم فشار داد وگفت

كه خودش  يآن صندل يكه روبه رو يرفت و صندل يچوب زيبودم كه به طرف م شيحرف ها هيبق دنيشنمنتظر . خودم هستم

چشام وگرفته بود  يازاشك جلو يپرده ا. ميخوام با هم حرف بزن يم نيبش ايب: وگفت ديكش رونيآن نشست بود را ب يرو

كه  يپرونده ا. كه گفته بود نشستم يصندل نهمو يبه ناچار به طرفش رفتم رو. زد يهرم موج مچ يتو يشانيو پر يآشفتگ

دست  ياديز زيچ يپرونده شماست من اون و خوب مطالعه كردم ول نيا: گذاشت وگفت زيم يدستش گرفته بود را رو يتو

كه  يزهايچ. بدونم ديهست كه با زهايچ يليخ يكمكم كن ديبا رميدارم دفاع ازشما را بر عهده بگ ميو چون تصم. نشد رميگ

كردم به  يم يباز زيم يكه با خودكار رو يانداخته بردم و در حال نييسرم و پا. يكمكم بكن يتون يو توم يبگ ديوبافقط ت

 ييصدا گهيد يمدت يبرا. دادم يم يحرف هاش گوش

بار سرم  نياول يبرا. از طرف من هستش يحرف دنياحاس كردم منتظر شن. آمد همه جا فقط سكوت حاكم بود و سكوت ينم 

 يليخ. آورد يرا درونم به وجود م يدالوصفيداشت كه آرامش زا يو مهر بون حيشدم چهره مل رهيو بلند كردم و به صئرتش خ
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: غلط دادم وگفتم زيم يرو يبود خودكار و چند بار دهيفا ياما ب نمكردم مثل خودش آروم و شمرده شمرده حرف بز يسع

هم دنبال پول  ديشا اي ديمعروف بشو ديخواه يم ديشا. شما دارد يبرا يدفاع از من چه نفع. ديكار و بكن نيا ديخو اه يچرا م

 ديكه شما دنبالش هست ستمين يزيمن اون چ. بلند شدم و ادامه دادم يصندل ياز رو. دياشتباه كرد ديراهه امد يب يول ديهست

برگشتم . ديبرگرد ديكه امد يدارم كه به شما بدم پس مثل من از همون راه ينه من پول ديشو يمن معروف م نه با دفاع از

بود  نيتو ا ياگر تمام حرف ها نيبش. يعجول هست يليخ: گفت يكه دستم وگرفت و با لحن تند رونيكه از اطاق برم ب

تفاوت  ينشستم و ب يصندل يدوباره رو. يريبگ ميو بعد تصم يتمام نشده پس بهتره كه حرف گوش كن زمن هنو يحرفا

به  يكه كمك نيتو قبل از ا يحرفها. تيمن نه دنبال پولم نه معروف يكن يتو اشتباه م: گفت.حرفهاش شدم هيبق دنيمنتظر شن

 يندگكديو  يلجباز يجا هم جا نيا ينداريكله شق باز يبرا يفرصت گهيتو د. تونه به خودت كمك بكنه يمن كرده باشه م

تا  يپس بهتر اول به خودت و بعد به من كمك كن ستميبردن ن تيزندگ يكه تو ييمثل تمام اون ها يمن هم آدم ستين

حال  نيع دادگاه بودم حرف هات قشنگ بود و در  يامروز تو. بدم هيبه دادگاه ارا يمحك پسند ليدفاع از تو دل يبتونم برا

 يداره و برا يبه تالش ازين زيبره همه چ يزمان م زينوشت اما همه چ يقانون اساس كيشد  يبا حرف هات م. محض تيواقع

 ييجا كياز  ديبا يسنت شكن نيرسم، ا نياما ا. بشن يفرناز و فرنازها قربان ديها و تمام قانون ها با يبه تمام خوب دنيرس

اون  يو تو ميبهم كمك كن ميتون يم يبگم سر ما وقتبهتر  ايو من و تو . از ما باشه ايمن  زشروع بشه و چه بهتر شروع اون ا

كه  يراه نياز هم يتون يبه قول خودت م يحاال اگر حرفام وقبول ندار. مياعتماد كن گريكديكه به  ميراه بهم پشت پا نزن

: دوباره حرف هاش و ادامه داد وگفت. ن آوردمييحرف هاش پا ديينگفتم فقط سرم و به نشانه تا يزيچ. يبرگرد يآمد

جلسات دادگاه  يكه پدر و مادرت كجا هستن چرا تو نيبگو از ا تياز زندگ يخوب حاال شروع كن از هركجا كه دوست دار

 كي شهيمثل هم رياسم ام دنيشن. ديجا رس نيو چرا كار به ا ديكه چطور آشنا شد نيبرام بگو از ا ريشن از ام يحاضر نم

هنوز دوستش داشتم، نه اشتباه كردم . را درونم به وجود آورد يتناهينفرت ال كيو  ريعشق وصف ناپذ كي جان،يه

هاش با تمام  يهنوز با تمام بد. وجود نداره گهيمن د ريبودكه ام نيتصور ا داديكه عذابم م يزيهنوزعاشقش بودم و تنها چ

كه جرات گفتنش را  يفاجعه حرف بزنم فاجعه ا كياز  ديبا حاال  اما. آوردم يهاش عاشقانه اسمش را به زبون م يخوب

 نيخاطرات و ا يگو نيمن بودم و ا. نبود يراه گرياما د. كه وحشت داشتم فراركنم يخاطرات يادآوريخواستم از  ينداشتم م
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وجود  يامن مأمن  چياما ه. تمگشيپنهان شدن و فرار از اعتراف م يبرا يرفتم دنبال پناهگاه يبا خودم كلنجار م. يزندگ دانيم

 يحت ايكه بتوانم با او درد دل كنم  ينباشد وكس ميحرف ها دنيشن يبرا يبودكه گوش شنوا نيترسم از ا شهيهم. نداشت

شدم تا مثل لحظه  رهيخ يچهره خانم شكوه گربهيبارد كي زيو همه چ زيبازگو كردن همه چ ياما به ناچار برا. اعتماد يذره ا

 يدانستم از ترس م يكه نم يبعد با صدا. رميبگ عهيبه ود يمدت يچهره مهربونشبرا يرا تو يده بودمش آرامشيكه د ياول

خودم  يكه بتونم حت نيكوچك تر ازا ييبچه بودم كه پدرم و از دست دادم خ: گفتم دهيبر دهيآرام و بر يگريد زيچ ايلرزد 

بعد از مرگ اون . و مادرم ديحصبه بود من موندم و برادر بزرگم فرش يماريبا رفتن پدرم و مرگ اون كه به علت ب. و بشناسم

كه پدر و مادرم دختر عمو پسرعمو بودن و پدرم  نينگرفتن با ا وشيو همسر ب ميتي ياز بچه ها يسراغ جيه گهيخانوادش د

 كي يتونست جا فراوان يمادرم بعد از تالش ها نيهم يكرد، برا يما را نم يمعلم ساده بو د كه حقوقش كفاف زندگ كي

پدرم  يمادرم كه طاقت دور. شش ساله بود ديبكند اون موقع من سه سالم بود و فرش دايكار پ ييموادغذا يكار خاله بسته بند

گرفت كه از  ميتحمل بكنه عد از اون كه رفت سركار تصم ميكه بود يخو نه ا يو تو شيخال يتونست جا يو نداشت و نم

 دايپ يمينسبتأ قد ييخونه كوچك با بنا كيزود تونست  يلينبود و مادر خ يكار مشكل يليكردن خونه خ دايپ. مياون خو نه بر

 يميقد كيزود عاشق اون خونه كوچ يليكردو خ يو درك م دميد يفقط زرق و برق هاش و م ايبچه بودم از اون دن. بكنه

 يها يها و دل زدگ يمادرم بعد از خستگ يامن برا پناه گاه شيها يو با تمام خراب شيكه با تمام كوچك يخونه ا. شدم

اما  ديرس يو ناامن به نظر م يميكه گرچه قد يخونه ا ديمن و فرش يكس يو ب يبيغر يو سرپناه لحظه ها هيروزمره بود و سا

و شب ها  ميركندغدغه س يرو آروم و ب يمدت ميتونست يبودكه م يخاك نيزم نيو تنها و تنها قطعه ا ديهر سه ما خانه ام يبرا

 نتيز شهيبود كه عكس پدرم هم يطاقچه گچ كيتنها اطاق خوابش  يتو ادمي. ميبگذا ر نيزم يبا آرامش سرمون رو بر رو

داشت كه  ياطيو ح. شده بود ختهيهاش به هم ر يازگچ بر يبود كه همه جاش ترك خورده بود و بعض يميبخش طاقچه قد

قرمز سفره  يها يپر بود از ماه شهيحوض بزرگ بود با فواره كه هم كياط يهاش شكته شده بو د وسط ح كييسرموزا 

بودكه  ييها چكياز پ دهيكه پوش ييها واريبا د. بزرگ شده بودند يماه كي يماشون به بزرگ يبعض گهيكه حاال د نيهفت س

كه  يو مادر. اطيكنار ح هباغچ يتو  السيوگل شب بو و درخت گ دنديكش يو وزش باد رقص كنان سر به فلك م ميبا هر نس

كرد و  ياون را پر م يروز سخت و طاقت فرسا چهره مهربان و دوست داشتن كيبه نشانه گذشت  يو چروك نيهر روز چ
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 يو مشقاتش با تنها يمون با تمام سخت يزندگ. كرد يعادت م يزندگ نيبه ا يو جوون ياز خوشبخت يروزبه روز با دور

به  اطيباز شدن در ح يكه صدا ميشد يم يثها چشم انتظار لحظه ا يصبح تا غروب تنها از شهيهم. بود بايودلهره هاش ز

سرد  يگرم مادر ،نوازش گر گونه ها يتا دست ها ميديدو يتاب و مشتاق به طرف در م يب ديو من و فرش ديرس يگوش م

 شهيهم. برد يپدرجون م يعني رشهم مار و خونه پد يگاه.گشت يبا دست پر به خونه برم شهيمادرم هم ادمي. ما باشه

قدشون رو سر پدرجون و مادرجون خراب  ميقد و ن يها با بچه ها ييوقت ها همه خاله ها و دا يخونشون پر بود و شلوخ گاه

خواهرش  يبه بچه ها ايگفت  يرا م تيدونم واقع ينم ميدردونه پدرجون بود زيعز ديمن و فرش ايشدن به قول خاله رو يم

 كيبا نزد. گفت يكرد و برامون قصه م يشد كه آقاجون هممون و دور خودش جمع م يشب ها هم م يگاه.دكر يم يحسود

. خونه آقاجون ميشد كه بر يكمتر فرصت م ميرفت يم رونيب ديمدرسه فرش ليوسا ديخر يچون اكثر روزها برا زييشدن پا

رفتن به خونه آقاجون  يمن برا يرياز بهانه گ يكم ديفرش يوكفش و لباس برا فيمداد و پاكن و دفتر وك ديذوق و شوق خر

به خونمون اومد اون موقع  ديفرش ياسباب برا يبودكه آقاجون با كل يتا باز شدن مدارس باق يدو سه روز. راكم كرده بود

تمام دوران  يبود كه من تو ياون تنها عروسك. تنش بود يعروس ديمن گرفته بود كه لباس سف يعروسك هم برا كي

 يدونم چرا من بر خالف تمام دختر بچه ها ينم. طاقچه كنار عكس پدرم بود يهم جاش رو شهيداشتم كه اتفاقا هم ميودكك

 يگذشت من عاشق باز يهم سن و سال خودشا ن م يبا دخترها يو خاله باز يبا عروسك باز شونيكه لحظه لحظه كودك

همه مسخرم  لياوا. محلمون بودم يفوتبال پسر بچه ها يباز ياپ كي شهيهم يپسرانه بودم و از همون پنج، شش سالگ يها

 يبكنن افتخار م يمقابل من باز ايباشن  يباز كه با من هم  نيدخترها هم باب شد و همه از ا هيبق نيكردن اما كم كم ب يم

باز شدن  بابه هر حال .هاشون خوش بود فيبه تعر يكنم من دلم به الك يم يگفتن خوب باز يخودشرن كه م. كردن

خود من  ياما برا. بود ليتعط يفقط مختص روزها يمثل رابت مثل وسط گهيد يها يفوتبال ما هم به همراه باز يمدارس باز

 يكيپسر  ريتوپ فوتبال كه مال ام كيتورهاش پاره بود و  شهياون ها فوتبال با دو دروازه كوچپك كه هم نيلذت بخش تر

كردن  يآمد همه ذوق م يبه محلمون م يوقت هاهم كه چرخ و فلك يگاه.مياون ها بود تاجرمحل بود و ما مس يدارها هياز ما

و فقط و فقط نظاره گر  ميگوشه كزكن كي مياگر مادر خونه نبود مجبور بود ديشدن اما من و فرش يسوار م يو با خوشحال

با  شويكه شاد يتنها كس شهيمثل هم يول. اون ها داشته باشپم يدر شاد يسهم كوچك يكه حت نيبچه ها باشپم بدون ا يشاد



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         فتاحي مرجانه  – بهشتروياي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨

 ديبه فرش ريروز ام كيكه  نيدوستش داشتم تا ا ديمهربون بود و مثل خود فرش دياونم مثل فرش. بود ريكرد ام يما قسمت م

با هم دعوا وكتك  يكنه و خالصه حساب يگل م رتشيخودش رگ غ اليهم به خ ديدوست داره وفرش يگفته بود كه من و خپل

كوچه  يگذاشت من تو ينم ديكه فرش نيا ليو تازه دل دميشن ريرا من سال ها بعد از زبون خود ام انيجر نيكنن ا يم يكار

كه خودم  نيگرفت آخه تا قبل از ا يشد و دلم م يغصم م ديرس يشنبه ها كه از راه م. بودم دهيبكنم و فهم يو فوتبال باز اميب

مادر به خونه  اي ديخونه تنها باشم تا فرش ياز ظهر تا عصر را تو ايتا ظهر  بحاز ص يهم به مدرسه برم مجبور بودم گاه

سال داشت و جوون   22ازدواج بكنه خوب اون موقو فقط  گهيبار د كيبعد از فوت پدرم همه اصرار داشتن كه مادر . برگردن

كرد  يعشق به پدرم و بهانه م شهيهم درمداشت اما ما ياديز يرغم داشتن دو تا بچه خواستگار ها يو خوش برو رو بود و عل

 يسرش بود وعصا هيمرد خونش بود سا دياو فرش يكرد آخه به قول خودش برا يكار فرار م نياز انجام ا يجور كيو 

قبل با  يزودتر از روزها يخپل شهيتابستان بود كه مادرم بر خالف هم يو تو افتادياتفاق نيچن يروز كياما باالخره . دستش

گفت ما هم عادت نكرده  ينم يزيخوشحال اما چ يزينبود معلوم بود كه از چ شهيمثل هم. به خونه آمد ينيريش هجعب كي

گه و  يرو بهمون م يزياگر صالح باشه خودش همه چ ميچون مطمئن بود ميبپرس يزيو ازش چ ميسر به سرش بذار ميبود

 .زود افتاد يلياتفاق خ نيا

خوام  يم: و صدا كرد و گفت ميكر د ينگاه م ونيزيتلو ميو كه داشت ديو همون شب بعد از شام من وفرش اورديطاقت ن گهيد 

كرد  يمن و من م. دميتر و ارجح تر د قيال دنشيشن يكه شما را برا يبا شما صحبت كنم موضوع يدرباره موضوع مهم

شروع بكنه اما  ديازكجا با ايخواد بگه  يم يچ دونست كه يهم نم شبافت و خود يبهم م سمونيرفنت آسمون ر يم هيحاش

من با پدرتون : از مرگ پدرم شروع كرد و گفت نيهم يبرا ميوحشت داشت دنشيحرف زد كه ما از شن يزيباالخره از چ

دست خوش  عشق يحت زياما خاك مرده سرده مثل دل آدم ها و همه چ ميرا داشتم ما عاشق هم بود يخوب يكوتاه ول يزندگ

مرگ پدرتون  يروز برا كيهمون طور كه  ميآمده عادت كن شيبه آن چه كه پ ميشه و ما مجبور يبه اسم عادت م يزيچ

برباد  يگذشت ها ديبا ستين نياما حرف من ا. ميد ياشك هم هدر نم يقطره ا ياالن گاه يول ميزد يضجه م ميزد يزار م

 رفته رو به

را  يچند سال چه مشكالت نيا يكه تو ديدون يخود تون خوب م. نظر داشت ندهيو به روبه رو وبه آ. سپرد يفراموش دست
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 كيكه بتونه  ميدار يبه مراقبت كس ازيو هركدوم از ما ن ديش يبزرگ م ديباكمك هم اما حاال شما دار  ميپشت سر گذ اشت

منظور . پدرتو ن را پر بكنه يخال يشما جا يو برا ميبه اون اعتماد كن ميكه بتون يگاه كس هيتك كيسر پناه امن برامون باشه 

 .كردم كه خوب خوب گوش كنم يم ياما سع دميفهم يحرف هاشو نم

اما اصرار دوبارش باعث . نگرفتم يجد يلياول موضوع را خ. كرد يكارخانه از من خو استگار يازكارمندها ييروز قبل  چند 

حاال هم دارم همه . و براش بگم و اون هم قبرل كرد ميزندگ طيموضوع فكر بكنم و همه شرا نيتر به ا يجد يشد كه كم

اجبار  كي ايپشنهاده  كي نيدونستم ا ينم. ديعاقالنه فكر كن ديتون يو م ديستيدونم بچه ن يگم چون م يشما م يو برا زيچ

حال  نيبا ا. خونه را پركرده بود يفضا يسكوت غم بار. گفت ينم يزيكس چ چيبود ه ديحرف من حرف فرش يمحترمانه ول

و  ديشما بزرگ تر هست هرحالبه  ديبكن ديخو اه يكه م يهركار ديتون يشما م: خونسرد و مظلومانه گفت شهيمثل هم ديفرش

داشت باعث  تيكه به ظاهر نشان از رضا ديفرش يحرف ها. شما ست ميما تصم ميو تصم ميزن يحرف شما حرف نم يما رو

 انوشيك نكهيتا ا ميكرد يبا هم زندگ يميهمون خونه قد يتو يچند ماه. كند ازدواج يعيشف يزود با آقا يليشد كه مادر خ

به مرضوع  يقدر سطح نيكه خوشحال بود من بودم چون ا يتنهاكس ديشا. مياز اونجا بر يو قرار شد همگ ديخونه خر كي

 گهيكرد و مادرم هم كه حاال د يصدا م لياون را به اسم فام ديفرش يزدم، ول يرو پدر صدا م انوشيك يكردم كه حت ينگاه م

. سركار هم نرفت گهيد انوشياز ازدواج با ك بعدخورد و  يآب هم نم ي،بدون اجازش حت مانشيوا نيشده بود د انوشيك

. مشهد ميرفت يبعد از ازدواجشون هم همگ. افتاد يغلطك م يداشت رو يروال زندگ ميداشت يبه ظاهرخوب يروزها لياوا

 ديفرش يهم حتما قبول شيسوم م،يديمشهد بعد هم خونه خر مياول كه رفت. بود منينه برامون خوش خو نيگفت ا يمادرم م

 نيخوب و ا ياتفاق ها نيا. خام و باطل بود اليخ كيفقط  زيكه همه چ ياما افسوس. نمونه هستش رستانيدب يورود يابر

من  گهيشاد نبود و د گهيمثل گذشته نبود د گهيد ديفرش. نبود شيب يجهنم ديفرش يزد برا يكه مادر از اون حرف م يبهشت

 يگفت و موهام وشونه نم يهاش برام نم طنتياز مدرسه و ش. زد يحرف نم ميكرد و برا يخودش صدا نم يخواهركوچرلو

 يشبانش رو نم يها هيگر ليو آسمان پرستاره بودن دل اهيس يمحرم رازش شب ها. خوره يدونستم غصه م ينم. كرد

 هيگرتونستم با  يكرد و من فقط م يم هيكرد گر ينشست و با خودش خلوت م ياكثر شب ها كنار پنجره اطاق م. دميفهم

هه  يشنوا شدن كه برا ينبود و وقت ييگوش شنوا چيكرد اما ه يم داديب ديدرون فرش يديو ناام أسي. اون همراه بشم يها
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كه  ياعتراف كرد به رنج و عذاب دياون روز فرش. بود دهيآخر رس به ديعمر فرش مانهيروز تلخ كه پ كي. شده برد ريد زيچ

 وقت جلوتر چيشد ه يزمان همون جا متوقف م يكاش يا ود،ب رياعتراف هم د يبرا يبود ول دهيكش

 .رفت ينم 

كنار باغچه  يشب بو يباغچه تازه باز شده بودن و عطرگل ها يتو السيدرخت گ يغروب بود و شكوفه ها كيبهار نزد يتو 

 داريتازه كه از خواب ب. شده بود ضيتب و لرز داشت و مر مأيدا ديبود كه فرش يچند روز. را پركرده بود اطيح يهمه جا

پر از  يآمد ول يكه انگار از ته چاه در م يبرات بخونم با صدا يخواه يم دمشد گفتم داداش امروز شعر باران را از حفظ كر

 .شروع به خوندن كردم. دستش گرفت داغ داغ بو د يدست هام و تو. مهر و محبت بودگفت بخون

 باران با ترانه باز

 زند بر بام خانه يفراوان م يگهرها با 

 روز باران ديآ ادمي

 نيريروز د كي گردش 

 النيگ يجنگل ها يتو 

. بود دهيورنگش پر ستيداغ ن گهياحساس كردم بدنش د. صورتش زل زده بودم يخوندم تو يكه شعر و براش م يحال در 

 دهيترس

دستش  يكس كيبزنم و مادر رو صدا كنم اما انگار  اديخواست فر يتونستم نفس بكشم دلم م يزبونم بند آمده بودنم بودم 

مادرم كه وارد اطاق شد تازه . ديفرش... ايب... ديفرش... فتط تونستم چند بار آروم بگم مامان. دهن من گذ اشته بود يرا جلو

من و به خودم  اريداد مادر كه گفت فرناز برو آب ب يصدا. افته بدتر از من دست و پاچه شده بود يم يداره اتفاق كه ديفهم

زد و مادرم  يداشت حرف م ديآب برگشتم فرش وانيبا ل يوقت. جون شده بود يآورد توان راه رفتن نداشتم باهام سست و ب

 كيخوان  ياند اخت كه م يم يوقت اديخورد كه آدم و  يم يص و ولعدادم با حر ديآب رو كه به فرش. كرد يم هيفقط گر

بزنه  خواست حرف  يزده بود فقط م جانيه. لحظه دلم براشسرخت كي. دن يبكنن و قبلش بهش آب م يگوسفند و قربون

 اي! ؟يدروغ گفت! ميكس ندار چيبه ه ازين يكه من و دار يسرتم، تا وقت هيمن مرد خونتم، سا يگفت مامان مگه تو نگفت يم
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 يرم تا راحت زندگ يم شتونيخوب از پ!قدر جا تون رو تنگ كرده بودم  نيا يعني. نداشتم اقتيارزش بودم ، من ل يمن ب

كردم اند اخت با  يم هيبه من كه داشتم گر يبعد هم نگاه. ديمواظب هم هست شهيكه هم ديخوام به من قول بد يم. ديكن

موفق  تيزندگ يتو يخوام بهم قول بد يم خواهركوچولوونش اشكهام و پاك كرد و گفت مردونه و مهرب يهمون دست ها

چشم هام و  ارياخت يدونم چرا ب ينم. شه ها يغصم م يكن هينكن تو گر هيگر! مخمل من يخواد خانم دكتر بش يدلم م يباش

من با  يتو نباش يمن بدون تو چكار كنم داداش يحرف ها را نزن توكه بر نيحاال ا ديفرش: مانده توانم گفتم يبستم و با باق

 نيا گهيپس د: دوباره نگاهش كردم و گفتم. بخونم يك يشعرهام و برا. موهام و برام شونه بكنه يكنم ك يفوتبال باز يك

 يفان يايدن نيصدا چشم از ا يو آروم و ب ديكش يقينفس عم. گهيباشه قبول د امي يمنم با تو م يحرف ها را نزن هركجا بر

آخه كجا رفت من هنوزحر ف !مرد؟ ديفرش! من؟ ديفرش يعني. ديلرز يكرده بود فكم م خيخشكم زده بود بدنم . فروبست

به  يتمام اونها آتش اديباره از ذهنم گذشت خنده هاش غصه هاش  كيتمام حرف هاش . داشتم كه براش بزنم ياديز يها

كه توان داشتم زار  يو تا اونجا رميدست هام بگ ياز ته دل بزنم و صورتم و تو يكه فتط تونستم ضجه ا يطور ديجگرم كش

 انيبدن از م يدلدار ايكنن  هيگر ديدونستن با يكه نم دميد يازدحام انيدفعه خودم وم كيشده بود كه  يدونم چ يبزنم نم

 دهياون كش يرو يدييوكه پارچه سف ديروح فرش يكوبد و جنازه ب يكه بر سر و صورتش م دميمادرم و د تيرفت و آمد جمع

بود،  شيلبها يرو يلبخند كم رنگ يتونستم خودم وكنارش برسونم مالفه رو كنار زدم چشمهاش بسته بود ول يسخت به. بودن

االن كه وقت  يديخواب يداداش: و صدا كردم وگفتم ديفرش دهيبر دهيسوخت آهسته و بر يقلبم مثل چشمهام مثل گلوم م

 يرفت ينم يتو كه بدون من جا يبر يخواه يكجا م ينكرد همن را هم شون يموها يامروز درسهات و نخوند تيخواب نس

 يبه من نگفت يچيبار ه نيا يكرد يبرام درد دل م شهيتوكه هم. گم يم يچ يشنو يمن م ديفرش يديخواب يزود تر از من نم

 يكرد يه ميفهمم چرا شبها گر يحاال م يكرد يبين هم غرمگه من نامحرم بودم با م يختيدل كوچولوت ر يهمه غصه را تو

 رهيد يدونم خپل يم. نميب يدل سوختت و حال م يها رانهيشنوم و يله شدنت و حاال م يصدا. يداد يو غصه هات و قورت م

 .يكجا رفت يحاال من و تنها گذاشت يسرپناهم بود يول يخودت سرپناه نداشت

 

 دوم فصل
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كرده بودم  هيشد دل سنگم دوباره نرم شده باش من گر يبود باورم نم سيصورتم خ. من وبخودم آورد يخانم شكوه يصدا

 كيكه  يدر حال يبلندتر يبا صدا يبار خانم شكوه نيا. كه رفتنش كمرم و شكست و داغونم كرد يديفرش ديفرش اديبه 

 يآب را از دستش گرفتم وگفتم نه طور. ميمه ندادا گهيد ميتون ياگركه حا لتون بد م: داد گفت يآب به دستم م وانيل

فعأل  يبكن تيخوام خو دت واذ يگفت به هر حال نم. دوباره برام تكرار شد زيلحظه هم چ كي يحالم خوب فقط برا ستين

 .ميدادگاه فرصت دار يتا جلسه بعد يچند روز

وجود  ميافتاده بود كه ما هم بوا ادشونيپدرم تازه  يليتازه مشكالت من شروع شد تمام فك و فام دياز مرگ فرش بعد 

زدن كه انگار  يضجه م يطور ديمراسم فرش يهمه عمه ها و عموها مثل الش خور رو سر مون خراب شده بودن و تو ميداشت

مراسم بعد از . دستهام خفه شون بكنم نيخواست با هم يزد دلم م يم مهاشون حالم و به يدركنار ما بودن ظاهرساز شهيهم

. يميبه سمت همون خونه قد ديكش يشد دلم پر م ياما غروب هاكه م ميبود رفت دهينوش خر ايكه ك يبه خونه ا ديچهلم فرش

كردم  ياحساس م. و پرخاشگر ريگلجباز شده بودم بهانه  ركردييرفتارم با مادرم تغ مياز اون خونه رفت يدونم چرا از وقت ينم

. دونستم يرا ازدواج مادرم م ديمرگ فرش ليآخه تنها دل. صداش و بشنو م يحت اي نمشيست ببخوا يدلم نم. از مادرم متنفرم

از هردوشون . را براش جهنم كنم يخواست زندگ يكنم كه به خاطر ما ازدواج نكرده دلم م نيكردم به خودم تلق يم يسع

 كيخواست  يخام خودش م اليبه خونه آمد و به خ شهيزود تر از هم انوشيك.شب سالگرد ازدواجشون بود. آمد يبدم م

كه وارد خونه شد  يوقت. كرد يقدر احمقانه فكر م نيدونم چرا ا ينم. من و مادرم و عوض بكنه هيتا روح رهيجشن كوچولو بگ

س نشسته بود و عك ييرايحال پذ يتو ميهم كرده بود باكه  يحساب يدعوا كياطاقم بودم و مادرم هم بعد از  يمن تو

 هيبا گر يغم بغل گرفت يفرانك بازهم كه زانو: گفت يكه م دمينوش وشن ايك يصدا. كرد يم هيكرد وگر يرا نگاه م ديفرش

 اي بودخنده مادرم  يصدا دمينفم. رونيب ميبا هم شام بر يشه بلند شو فرناز و صداكن همگ يدرست نم يزيكه چ يو زار

چند لحظه بعد در اطاق باز شد . ن خودت برو صداش ك ياگر جرات دار زگفتيبود با لحن تمسخر آم يهرچ يول هيگر

بلند شو  يجا نشست نيفرناز جان چرا ا: ناراحت وارد اطاق شد وگفت ايخنده  يمضحك كه معلوم نبود م يا افهيبا ق انوشيك

: دوباره گفت. دادم يبه حرفهاش نم يتيگاه چونم كرده بردم و اهم هيتكدستم و ! رونيب ميخوام شام بر يحاضر شو م

بود مادرم آمد و  ستادهيچارچوپ در ا نيطور كه ب نيهم. ميريجشن كوچولو بگ كيخوام امشب  يبلندشو م يهنوزكه نشست
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كه  نيگفت مثل ا ؟يشنچه ج ديمن پرس يبار مادربه جا نيكه افتاد متوجه آمدنش شدم ا يا هيسا و از  ستاديپشت سرش ا

بلند گفتم  يبا صدا. زد و به سمت آشپزخانه رفت يخند شيمادرم ن. مونيرفت خانم خانم ها امشب سالگرد عروس ادتي

 ديتون يمرده شما م ديرفته كه فرش ادتيحتمأ توهم  يگفت چرا جوابش و نداد يشوهرت چ يديمگه نشن ير يكجا م

به  يگفت تو به خاطر ما ازدواج نكرد يراست م ديفرش .ديريرا هم بگ ديفرش مردنو عالوه بر جشن خود تون، جشن  ديبرو

 يكرد تو يبه خاطر شوهر تو دق كرد فكر م يوكشت ديتو فرش يو دق داد ديتو فرش يستيتو كه مادر ن. خاطر خودت بود

مرا  انهيكه ناخود آگاه به طرفم آمد و وحش يطور دار كرد  حهياحساسات مادر را جر يحرف هام بدجور. اضافه است ايدن نيا

 باد كتك گرفت ريز

گرفته ازش جدا بشه بد  ميمادرم بهش گفت كه تصم يوقت يوآرومش كنه ول رهيكرد جلرش و بگ يم يسع انوشيك اول 

 يزد كه نم يم يينوش حرفها ايك يبود ول ياول دعواشون كامأل لفظ. اونها هم باال گرفت نيب يشد و دعوا يشاك يجور

وسط شده بود  نيا يمادرم سوخت آخه طفلك يشدم و دلم برا ياولش از حرفهاش عصباندروغ  ايگه  يدونستم راست م

 يتو كه كار نم يهرزه بود يكارخانه خراب بود يتوكه تو چارهيب: گفت يم انوشيكه ك يمخموصأ وقت. چوب دوسر نجس

چرا نگذاشتم  يبدبخت كثافت دلم برات سوخت خواستم كمكت كنم فكر كرد يزد يالس م بهيغر يهمش با مردها يكرد

. دميمن كه به خاطر تو از خانواده ام بر ريكرده بودم تقص دايمن چونم را از سر راه پ ايارث بابات مونده بود  كارسر يبر

 ميمن تصم يكه به جا يق ندارتو ح. يخواه يطالق م يو با وقاحت تمام بگ يمن نگاه كن يچشمها يبهت بها ندادم كه تو

باال گرفت تا به  يزد حساب انوشيكه ك ييحرف ها نيبا ا يلفظ يدعوا. .يستيمن با يرو يمن بهت لطف نكردم كه تو يريبگ

 ناراحت. همون شب من وانداخت تو كوچه انوشيوك. ديرس يكتك وكتك كار

نشستم از  اطيهمون جا پشت در ح يحرف چيبدون ه نيهم يابار التماسش بكنم بر كي يبرا ياما غرورم اجازه نداد حت بودم 

جور واجور ذهنم  يشكم جمع كردم و دستهام و دورش حلقه كردم فكرها يفكم قفل كرده بود پاهام و تو. دميلرز يترس م

 ديبعد ازمرگ فرش. همان طوركه كنار در كز كرده بودم خوابم برد. زد يشورر م يدلم بدجو. و بدجور مغشوش كرده بود

 ميديدو يو دنبال مادرمون م ميكرد يم هيگر يميهمون خونه قد يتو ميهر دوتامون بچه بود. باربه خوابم آمد نياول يبرا

 يبا صدا. فاصله گرفت مااز  ارياخت يكرد و ب يشد اون هم نگاهمون م يازمون دورتر و دورتر م ميديدو يم شتريب يهرچ
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كه  يكه از كار نيتو مثل ا ايدنبالت پاشو ب اميگفت كه ب انوشيفرناز ك: و دستهام و گرفته بود و گفت دميمادرم از خواب پر

هم دلم  ياز طرف ميرياشك هام و بگ يكردم نتونستم جلو يسع يداد و هرچ يبغض گلوم و فشار م ارياخت يب. مونيكرده پش

چهره درمانده و  ياما حرفهاش و حت. سوخت آخه تمام صورتش كبود شده بود و دهنش پر از خون بود يمادرم م يبرا

 بيس كيبا من صحبت كرد اما مثل  يلياون شب مادرم خ. از احساس من و نسبت به اونها عوض نكرد يذره ا شونشيپر

بكنه من  هيافتاده را توج يكرد اتفاق ها يم يكه سع يمن نداشت و هرچ يرو ياثر چيرگ شده بودم و حرفهاش ه يب يزمن

 يموضوع كي شهيها بود چون هم يريكه داشت تمام شد اما تازه شروع درگ يها ياون شب با تمام بد. شدم يتر م يعصب

بفرسته  يمدت كوتاه يكه مادرم مجبورشد من را برا نيتا ا. دميكش ياز بودن دركنار اونها عذاب م. بود كه باعث دعوا بشه

احساس من و مادرم نسبت  يكرد حت رييتغ زيهفت سال همه چ نيا يتو. ديسال طول كش7مدت كوتاه  نياما ا. آقاجون نهخو

با هم  دمونيعقا ميشده بود بهيبا هم غر ييجورا كيآمد،اما  يمن م دنيو اونهم به د ششيرفتم پ يم شهيكه هم نيبه هم با ا

 لشيدل ديمشبود بود شا ميزمان ممكن هم كه با هم بود نيكمتر يتو نهايا امكرده بود و تم رييرفتارهامون تغ. فرق داشت

 نيبه هرحال اون هفت سال بهتر. اونها بود شيو رفتن من از پ ديبعد از مرگ فرش انوشيمادرم با خانواده ك اديرفت و آمد ز

كم كم به  يدوست داشتم ول ديفرش اراون خونه را با بودن دركن شهيكردم چون هم يم ييغرب لياوا. من بود يزندگ يسالها

به  شهيهم. كردن يبردم دوستشون داشتم چون دركم م يهم عادت كردم و از بودن دركنار اونها لذت م يطور زندگ نيا

ها با بچه ها شون بودن وجود داشت كه  ييزلزله خانمان سوزكه همون خاله ها و دا كيو  رانگريو ليس كيقول بدربزرگ 

كردن و از فرو رفتن  يمن و آروم م شهيو زلزله ها هم لهايس نياما ا. دلمو ن و با خودمون بهم بزند وتسكوت خونه و خل

ارزش  ايدن كيخودش برام  نيو ا ستميكردم كه هنوز تنها ن يداد واحساس م يكننده نجاتم م رانيمنجالب افكار تلخ و يتو

هم  يخوندم حساب يشب و روز درس م نيه يبشم برا ترشده خانم دك يوگرفته بودم كه هر طور مميتصم گهيد. داشت

گرفته تا  كينزد ليكردن از فام يبهم حسادت م ييجو كيكه همه  يدردانه آقاجون و مادرجون طور زيشده بودم عز

 نيمن بود هم يو خورد وخوارك همه و همه اول برا ليوسا نيلباس ها مال من بود بهتر نيبهتر شهيهم.   هيدوست ها و غر

 يپدر ومادرهاشون هم حسود يكه حت يها دعوام بشه طور ييدختر و پسرخاله ها ودا هيبا بق يشد گاه يباعث م وضوعم

 يمن ب يبچه ها: با آقاجون بحث كرد و گفت انيجر نيكه قبل از مادرم بود سر ا ايبار خاله رو كيكه  ادميشد  يشون م
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حاال فرناز ننه  ستنيشما ن ينوه ها هي، مگه بق يليمن طف يو بچه ها اشهشما ب ينور چشم ديجا كه فرناز با نيا اني يدعوت م

كه  ييها يزيآروم تر حرف بزن ممكن كه بشنوه تازه همه چ ايآقاجون گفت رو. بابا نداره كه نداره حقوق باباش كه هست

كه  يزيبه هرحال هر پچ اجوندونم آق يمن نم: گفت يشتريبا حرص ب ايبار خاله رو نيا. فرناز داره از حقوق پدرش نه من

ها و  يگو اوهي دنيطاقت شن گهيد... منم هست وگرنه يخونه ست چه با حقوق باباش باشه چه نباشه مال بچه ها نيا يتو

 يكارت دعوت براتون نم يكس دييايخو ب ن ديآ يجا نم نيا ؟يآمدم وگفتم وگرنه چ رونيهاش و نداشتم از اطاق ب يحراف

كه پدر ندارمو  هيگناه من چ.باشه هيبق يچشمتون به دست ها ديحق هم ندار ديبچه هاتون و ندار نيتام شما كه عرضه. فرسته

خوره و  يدارم كه نمك م يگرم و خاله ا فشيعاطفه شده و سرش با شرهرش و تك و طا يبرادرم دق كرد مرد و مادرم ب

 يدانغش كرده بود طور يحرفهام بدجور. نداره همخواهرزاده خودش را  دنيكه چشم د ليقدر بخ نيشكنه و ا ينكدون م 

نبود  يطور نيمنفجر بشه البته حقش هم بود آخه روفتارش فقط با من ا تيكردم هر آن ممكن از عصبان يكه احساس م

ده روز وردل زنش  كرد  يروز كار م كيكه  رتشيغ يكرد كه جلو و پالسش و با اون شوهر ب يكه حرفهام كار نيخالصه ا

راحت شدن  شيها شيغرولندها و خرده فرما يها دنيهمه فامپل از دست شن يجمع كرد و رفت و تا چند وقت ديابخو يم

بهش احترام  ديكه نباشه از من بزرگ تر بود و من با يشدم چون به قول آقاجون هرچ مونيالبته بعدأ از رفتار خودم پش

نمونه درس بخونم و  رستانيدب يامتحان ورود يو بتونم برا باشمآرامش داشته  يباعث شد كه كم ايخاله رو امدنين. بگذارم

من  يباعث شد روال زندگ رمنتظرهياتفاق غ كي گهيبار د كيرفت اما  يم شيداشت خوب پ زيهمه چ. باالخره هم قبول شدم

 يكه گاه ممادر يزندگ يتوپ وسط ايسرنوشت  يشبه باز مهيرو به اون رو بشه انگار كه شده بودم عحروسك خ نياز ا

كرد و من مجبور شدم  رييدوباره تغ زيدونم چرا همه چ ينم. ديقاپ يم هيمن و از دست بق يكرد اون طرف وگاه يشوتم م

تهفه  ديسپ ديزمستان بود آسمان هم مثل من دلش گرفته بود و داشت زار زار مروار يتو. مادرم برگردم شيدوباره پ

چشمهام و  يسست شد چند بار رشيز نيكلم سبز شد پاهام مثل زم يتا شاخ باال ود رونياز مدرسه آمدم ب. كرد يم انينيزم

سالم كردن هم زمان  يشده بودم ك صدا رهيخ دميد يكه م يزيوگنگ به چ جيباور كنم گ نمي يروكه م يزيتا چ دميمال

در مدرسه  يكه آمدن جلو شده يكردن چ يجا چه كار م نيا. و مادرم من و به خودم آورد به تته پته افتاده بودم انوشيك

فقط تونستم جواب . ديرس يباشه چون چهرشون شاد به نظر م يطور نيتونست ا ينه نم. افتاده بود ياتفاق يعنيدنبالم 
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 ميتصم ميمقدمه گفت خوب بر يكامأل ب انوشيك يجا را بگن ول نيآمدن به ا ليسالمشون و بدم و منتظر باشم تا خودشون دل

قدر بامزه گفت كه ازحرفش خندم گرفت  نيندارم ا يدار ضيمن كه حال مر د،يبشو سيتا خ ديبمون جا نيكه ا ديندار

 ميخواهم با هم بر يم ستين يبار مادرم گفت خبر نيجا چه خبره؟ ا نيخواد بگه ا يكس نم چيه ميبر ميخوا يوگفتم كجا م

سالگرد ازدواجورن هم  ستيكد متون كه ن چيه تولدگفتم به چه مناسبت،  يزيبا لحن تمسخر آم ميبعد هم شام بخور رونيب

 ستيكدوم ن چيحرفم و قطع كرد وگفت نه ه انوشيك...تا بستان پس چه خبر شده تولد من هم كه فكر نكنم براتون يكه تو

بدو  دنبال تو حاال بميآ يكه م ميراحت بهشون گفت التيمادرگفت خ. گفتم آخه آقاجون.ميگ يو برات م زيهمه چ ميبر ايتو ب

 يبرا دميد يمخالفت نم يبرا يليدل چيه گههيد. مينش دهيحداقل موش آب كش ميكه شد سيخ ميبش نيسوار ماش ميبر

. افتاده يكه زود تر بفهمم چه اتفاق نيا يكرد برا ياما دلم تاالب تو لوپ م. شدم نيتفاوت سوار ماش يبه ناچار و ب نيهم

كه  ديرس يبه خودش م يطور شهيمادرم هم. خوشگل شده بود يليبه نظرم خ بود و دهيبه خواش رس ياونروز مادرم حساب

كردم  ياصرار نم يليهم شوهرخواهرم منم خ انوشيكردن كه خواهرم وك يكرد مادر من باشه همه فكر م يكس باور نم چيه

شون وگفت و  يخوشحال ليلد انوشيمن كردند سرشام بود كه ك يكه برا ديخر يباالخره اونروز بعد ازكل. كنن يكه اشتباه م

 .سرم خراب شد يپتك رو كيحرفهاش مثل 

انتظار  وجود داشت كه خدا را شكر عد از سال ها  ياما مشكل ميبچه دار بش ميدوست داشت يليمدت خ نيا يتو راستش« 

 نيخواست اول يچون دلمون م مينزد يبه كس يموضوع حرف نيتا به حال از ا شيبرطرف شده و االن مادرت ماه سوم باردار

خونه و مثل  يكه با ما برگرد ميدنبالت تا خواهش كن ميهم امد امروز يتو باش ميكن يخود مون م يشاد كيرا كه شر ينفر

از نبودن  يگذشته را كه فقط ناش يو تمام كدورت ها ميكن يكنار هم زندگ. ميخونمون و بر پا كن يميگذشته جمع صم

 يرا برا زيچ مهما ه. يخوام تو مواظب مادرت باش يم ياز طرف. ميبود را كنار بگذار ديآرامش به علت فوت پسرم فرش

. »يريبگ ميو تصم يخودت فكر بكن يتون يو م يبزرگ شد گهيتو د ستيدر كار ن ياجبار چيه يول ميبرگشتن تو آماده كرد

فكركردم  شتركهياما ب. حامله شدهسن  نيا يبرام افت داشت كه به همه بگم مادرم تو ييجورا كيخندم گرفته بود و 

 نياون شب هم درباره ا. به هرحال ازشون فرصت خواستم تا فكر بكنم. تونم دوستشون داشته باشم ياحساس كردم م

همون روز به  يفردا. با آقاجون صحبت كردم و تونست با حرفهاش متقاعدم بكنه كه برگشت به نفع همه ماست يموضوع كل
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 ديكش ياز خوشحال يغيآن چنان ج. گرفتم برگردم ميكه تصم مادرم زنگ زدم و گفتم

هام آقاجون كمك  لهيجمع كردن وس يبرا. آمد دنبالم انوشيهمون روزك يفردا. مطمئن بودم خودش هم وحشت كرد كه 

. ديفرا رس نيرياز هفت سال خاطرات ش يوقت خداحافظ يبرم ول ششونيخواست از پ يداشتم دلم نم يبياحساس غر. كرد

بودمشون و بعد از آقاجو ن و مادرجون كه واقعأ در حقم  هخردم كاشت يكه با دست ها يياز گل ها و درخت ها يخداحافظ

 يكه اسفند دون توش بود و آقاجون با قرآن ينيس كيمادرجون با . بودن ستادهيپله ها ا نييهر دوتاشون پا. كردن يبزرگوار

گلدارش  ديبا گوشه چادر سف شهيشده بود و مثل هم ريدرجون اشكهاش سرازما. كردن يدستش بود من و نگاه م يكه تو

 نيينش دوباره دلم گرفت خواستم پا پس بكشم از رفتن منصرف بشم پا  ديبا د. كرد يگونه هش پاك م ياشكش را از رو

 هيگفتن داشتم اماگر يحرفها برا يليخ. بغل آقاجون پرتاب كردم يو خودم رو تو اوردميطاقت ن گهيد دميپله ها كه رس

 يشعر اديلحظه  كي يبرا يدلم بود ول يحرف نگفته تو ايدن كيبودم اما به اندازه  ونباهاش شهيكه هم نيبا ا. داد يامانم نم

بروم كه  يمن جا دارد بردارم و به سمت ييكه به اندازه تنها يامشب چمدان. ديامشب بروم با ديبا: گه ياز سهاآب افتا دم كه م

 ...امشب بروم ديبا ندخوا يواژه كه همواره مرا م يرو به آن وسعت ب داستيپ يدرختان حماس

 نيماش. شدم نيتلخ باالخره تمام شد و من سوار ماش يخداحافظ. آرومم كرد يشعر و آغوش پرمهر آتاجون كم نيا ادي 

لحظه همه  كي يراه برا يتو. نميوقت اونها را نب چيه گهيكردم انگار كه قرار بود د يحركت كرد با حسرت اقاجوزن و نگاه م

به  بيحس عج كي يول. بگم كه برگرد انوشيخواستم به ك يشدم م مونيشنظرم گذشت احاس كردم پ يدوباره از جلو زيچ

 يبار سفر م ديهم كه شده با يليكه به هر دل ديرس يم يروز كيتونستم اونجا بمونم و  يزد تا آخر عمركه نم يمن تلنگور م

شده به طرفم آمد و محكم  ادهيپ نيمادرم منتظر آمدن ما بواز ماش دميدر خونه كه رس يرفتم جلو يبستم و از اون خونه م

. يبزنم و بگم مرس يفقط تونستم در جواب حرفش لبخند تلخ يوگفت به خونه خودت خوش آمد ديمن و در آغوش كش

به اون  ياطاق دنيدرو كه بازكردم از د. كرد ييكه برام آماده كرده بود راهنما يوارد خونه كه شدم مادم من و به سمت اطاق

ها  لهيوس نيجا مال من، تمام ا نيا يآخ جون چه اطاق قشنگ ارگفتمياخت يك ب يبه وجد اومدم طور تبا تمام امكانا يقشنگ

آورد  يمن و با خودش م ي كه تازه وارد خونه شده بود و چمدون ها  انوشيتوالت،كتابخانه؟إك زيكمد ،م ،  ريتحر زيتخت، م

 يهم كم دار يزيبله كه مال شماست اگر چ: وگفت ديكش يقيرو جمع بكنه نفس عم يكرد تمام انرژ يم يكه سع يدر حال
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. كه مردم اريآب بفرانك برام . خسته شدم دينفسم بر يرفت يسفر قندهاركه نم يگذاشت يچمدون ها چ نيا يتو يراست. بگو

 كههر يول ديكه خسته شد نياز ا ديببخش: وگفتم رميخودم و بگ يكردم نتونستم جلو يسع ياز حرفش خندم گرفت و هرچ

داد گفت ما كه طاووس  يكه كمرش و با دست هاش كش و قوص م يبار در حال نيجور هندوستان كشد ا طاووس نخواهد 

حاال هم دندمون نرم چمدون كه سهل كوه  مينه كه هكرد مياشتباه كرد ميواستو خ ونيما فرناز دختر شاه پر مينخواست

 گهيد نيزحمت نكش ا انوشوگفتيزد تو ذوق ك يمن مادرم بدجور يجابه . ميكن يجابجا م نديرا هم اگر امر بفرما ستونيب

پاره كردن چمدون ها را بزار تا فرناز  كيتعارف ت يحاال هم جا. گفتن سنگ بزرگ نشانه نزدن است مياز قد تيكار تو نس

 ييمدرسه و برنامه ها وازدرسهام  ياون شب كل. ميكمك من تا شام را آماده كن ايبعد هم ب نهيخودش بچ قهيو با سل لشيوسا

 ديفرش گهيبار د كياونشب . رفتم به اطاقم رفتم تا بخوابم يبه مدر سه م ديمادرم حرف زدم و چون صبح با يكه داشتم برا

مكه تو نمرده  يكن يجا چكار م نيتو ا ديخونه آقاجون نشسته بود به طرفش رفتم و گفتم فرش يپله ها يبه خوابم آمد رو

باعث شد كه از خواب بپرم دلم  يچ دمينفهم. راحت باشه التيمرده بودم من زنده ام خ ينه من الك: گفتزد و يلبخند يبود

 شهيمثل هم. نداشت دهيطرف و اون طرف غلط زدم فا نيا ياما هرچ. نميادامه خوابم را بب ديخواست دوباره بخوابم شا يم

انگار . شدم رهيلبهاش بود خ يكه رو يو به لبخند اشسرم بود اون و برداشتم و به صورتش به چشمه يقاب عكسش باال

قاب عكش و  ارياخت يود بدلم براش تنگ شده ب. دمشيكردم كه مدتهاست ند يداشت احساس م يچهرش برام تارگ

كه افتاده بود  ييام براش گفتم از اتفاق ها ياز دلتنگ. ساعتها براش حرف زدم ادميدونم ساعت چند بود فقط  ينم دميبوس

 يچطور دميقدركه نفهم نيباحاش حرف زدم ا يخپل. داديم يگاه چون اش بو د و فقط گوش هيدو تا دستش تك شهيمثل هم

 جيكرد گ يم يخداحافظ انوشيكه با ك دميمادرم و شن يصدا. بغلم بود يشدم قاب عكس هنوز تو داريصبح كه ب. خوابم برد

. دميچشمام و ما ل يچند بار. نميب يكردم هنوز دارم خواب م سلحظه احسا كي يبود برا بهيبرام غر زيشده بودم همه چ

 ينور آفتاب به سخت. بعدازظهر ايدونستم االن صبح  ينم يآورو حت ينم اديرا به  زيچ چيبستم و بازكردم خواب نبودم اما ه

نگاه كردم تازه داشت  راآمدم و خوب همه جا  نييبا ترس از تخت پا. پرده تا وسط اطاق كشونده بود يخودش رو از البه ال

 دهيپول دهيژول افهيو ق ختيمن با اون ر دنيآمد كجا هستم كه مادرم آروم در اطاق و بازكرد و وارد شد اول از د يم ادمي

زد وگفت  يحيساعت چنده لبخند مل يشده بودم راست داريسالم كردم و گفتم نه ب. كردم دارتيب: وحشت كرد و گفت يحساب
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مادرو با . امروز امتحان داشتم... امتحان. شدم مدرسه چارهيب يسرم زدم و گفتم وا يدست آروم رو اب. ده كيساعت نزد

خنده مادرم  يتخت رها كردم ول يو خودم رو دميكش ينفس راحت. خنده گفت عجله نكن من زنگ زدم و اجازت و گرفتم

م دونست يرا هم نم لشيكه دل نياون با ا خندهاز . كنه يمن و نگاه م يحالت خاص كيهنوز ادامه داشت احساس كردم با 

به خودت  نهيآپ يتو ينگاه كي« ديكن يمن و نگاه م بيو غر بيعج يليشده؟ خ يزيچ: خندم گرفت در همون حال گفتم

.. گفت موهام شده بود مثل جنگل يراست م. توالت خودم و نگاه كردم زيم نهيآ يبلند شدم و تو »يفهم ياونوقت م ندازيب

بود انداختم و ناگهان هر دوتامون  ستادهيپشت سرم ا قايمادرم كه دقبه  ينگاه نهييآ يوحشتناك شده بودم از تو يحساب

 ياحساس خوب. دخترم و شونه كنم يخو اهم خودم موها يحال مادرم برس را برداشت و گفت م نيدر هم. خنده ريز ميزد

لحظه دوباره بچه شدم مثل خود خود بچه كوچولوها  كي يبرا. شهوقت تمام ب چيكه دارم ه يخواست احساس يدلم نم. داشتم

كه  يوا. بست يبرام دم اسب ديكرد بهد هم مثل اون موقع ها مثل فرش يكردم و مادرم آروم آروم موهام و شونه م يذوق م

نبود  مازيموقع ن هآخ. بود ريكردن د يمادر يحت ايجبران  يبرا يمهربون يبود برا دهيفا يب يول. چقدر مهربون شده بود

بود، سنگ  يمادرم همدمم م ديگرفت و با يكه دلم م يوقت. دميخواب يگذاشتم و م يمادر م يپاها يسرم و رو ديك با يموقع

قدركه  نيكرد هم يفكر م: ربزرگ و مادر بزرگ كجا بو د به عاطفه مادر داشتم ، نه پد ازيكه ن ياون وقت. صبورم مرهم دردم

 ييزهايبزنم همه اون چ اديخواست فر ي، چقدر دلم م هيرا فراهم بكنه كاف يزندگ يها لهيبزنه برام وس يبه من سر يگه گاه

 كيسنگ بزرگ ساخته اما  كيكو دك معصوم  كيبهش بگم كه با فرنازش چه كار كرده از قلب كوچك . دلم بود يكه تو

در مون خودم زار  يدرد ب يدلم ضجه زدم و برا يتو داص يم و ب همه حرفهام و همه درد هام و قورت دادم و آرو  گهيبار د

حواست : گفت يم. ديكش رونيكننده ب فيمن و از منجالب افكار مخرب و تضع گهيبار د كيمادر  يصدا. ستميزارگر

تا با هم  ايدختر خانم خوب دست و صورتت و بشور و ب كيچند بار صدات كردم حاال بلند شو مثل  يدون يكجاست دختر م

 يها ليبا مادرم از مدرسه از فام يصبحانه كل زيو سر م رونيبا گفتن چشم بلند شدم وازاطاق رفتم ب. ميبخور انهصبح

كردم كه ظرفها را  يمادر راض اديبعد هم با اصرار ز ميحالش وگرفته بودم حرف زد يكه چطور ايشوهرش از خاله رو

اول . ميمادرم باشم با هم حرف بزن شيخواست پ يدلم م. دمخودم و از بابت درس راحت كر اليخ ياونروز حساب. بشورم

نوش آمد خونه به اندازه  ايتا شب كه ك. مياما كم كم تمارف وكنار گذاشت ميكرد يم يبيبه هم غر زهايچ يگفتن خپل يبرا
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 .ميزد يبهم م ديبود كه با يحرف نگفته باق ييايو به اندازه دن ميبا هم حرف زده بود ييايدن

 

 سوم فصل

بست كه  يكرده بو د وكم كم بار سفر م هيزمستان هم بغض هاش وگر. گذشت يمادرم م شياز برگشتن من پ يماه يكي

قرار شد كه از همون  نيهم يكه مادرم انجام داده بود معلوم شده كه بچش پسره برا يسونوگراف يتو. جاش و به بهار بده

و  شياسم انتخاب يكه هركس ميگرفت مينبود تصم يكيهامون با هم  قهيكدوممون سل چيو چون ه ميموقع اسمش را انتخاب كن

قرار شد خود . و نوشته بود و مادرم فرشاد من خهم فرهاد ارشياسمم ك انوشيك ميكن يو بعد قرعه كش سهيورق بنو يتو

شد اما  يم رهاشت بند دلم پاكه د يطور ميديچشمهاش و ببنده و انتخاب بكنه چقدر اونشب سر انتخاب اسم خند انوشيك

بهار  دنياز راه رس يرا برا زياونسال با كمك مادرم همه چ. ميباالخره قرعه به نام من افتاد و قرار شد اسمش را فرهاد بگذار

و به  نيسفره هفت س ليسال تحو كينزد. رونيب ميرفت يم نيسفره هفت س ديخر ياغلب روزها برا ميو سال نو آماده كرد

هر . مينشسته بود نيكنار سفره هفت س انوشيبود با مادرم وك يسال باق ليتا تحو يساعت كيحدودأ  دميخودم چ قهيسل

كر  يطلب م ميرو داشت شيكه در پ يسال كي يوبرا ميكرد يم ازين مهربون راز و  يكدوممون غرق در افكار خودمون با خدا

 يتا به حال به من داده بود و گرفته بود شكر م هك يزيخاطر هر آن چمنم خدا را به .ميبه اون برس ميدار يكه هر حاجت ميد

در كنار مادرم باشم و بتونم دوستش  شهيهم.رهيرو از من نگ يميجمع صم نيوقت ا چيه گهيخواستم كه د ياز خدا م.كردم

را زمزمه كرد و بعد شروع به  يزيلب چ ريبرداشت ز نيسفره هفت س يحافظ را از تو وانيد انوشيك ادمي.داشته باشم

 :كرد واندنخ

 درانتظار ارانيو آخر گل و دستيع

 اريب يماه و م نيشاه بب يبرو يساق 

 يگل ول اميز ا بر گرفته بودم ا دل

 بكرد، همت پاكان روزه دار يكار 

كه بعد  يترانه ا ياصد. ميكه هر سه شروع به خواندن دعاكرد يباه هممون و منقلب كرد طور كيسال  ليتحو يدعا يصدا 
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قرمز  يها يماه يكه حت يطور. ما به وجود آورد نيرا ب يدالوصفيزا يشد شاد يپخش م ونيزيسال از تلو ليتحو ياز دعا

شده بوم  رهيها خ يطور كه به ماه نينو را جشن گرفته بودن هم لآب اومده بودن و رقص كنان سا يهم رو يتنگ بلور

. رو داشته باشپم  شيرا پ يو سال خوب ميتا آخر هم دركنار هم باش دوارميام ميامسال را دركنار هم آغازكرد: گفت انوشيك

 يخبر خوش كيامسال  يديو اما ع: سر حرف را بازكرد وگفت انوشيو بازهم ك ميگفت كيسال نو را به هم تبر يبمد هم همگ

چه « ميدفعه گفت كيو  ميشده بود رهيخ انوشيم با تعجب به صورت كمن و مادر. كنه يخوشحالتو ن م يكه مطمئنم حساب

خوب امسال : از ته دل زد وگفت يا ؟قهقهيبار من گفتم چه خرج نيا.خرج داره شهيكه م يطور نيگفت ا انوشيك»؟يخبر

 يچ ديگفنتم خو ب شما بگ. و بگم برمتا منم خ نيبد يديشما به من ع

به لطف وكرم شما داره مادرم گفت  يبستگ گهيد نيدونم ا ينم گفت  يمكث كرد و بعد با لحن خنده دار يد؟كميخواه يم 

: مادرم دوباره گفت. ديكش يزحمت م! نيهم: نوش كنت ايك. را برات درست كنم يكه دوست دار ييدهم غذا يمن قول م

 انوشيك! خبرت چپه  ميبدون ميخوا يهم نم خوب نداشته باش ما يشمرن اگه قبول ندار يرا نم يكش شيدندون اسب پ

 يحاال خهم نوبت فرناز تو چ. شه حرف زد يباال برد وگفت قبول ، رو حرف شما خانم ها كه نم ميدستهاش رو به نشانه تسل

درد  اظاهر خشن به خودش گرفت وگفت دست شم. بدم يديع ديكردم وگفتم مگه منم با ي؟ با تعجب نگاه!يد يم يديع

دهم  يبه شما بدم چطوره ؟گفتم باشه قبول منم قول م يدست زيچ كيمن همراه خبر  ديدونياگه صالح م  نيدار ارينكنه اخت

همه  نيا. يقدر شجاع نيا يياا بچه كجا: با حرص گفت. براتون درست كنم گهيدفعه د كي  و ديكه دوست دار ييهمون غذا

من  يبار مادر جا نيا. مواظب باش يورشكست نش ينك يم يولخرج مهه نيا يخسته نش يد يبه خرج م يانرژ

گم صبر  يگفت باشه خوب م. شه ها يم ريخونه آقاجون د ميبر ميخواه ينه م اي يگ يخبرت و م گهيبسه د انوشيك:گفت

خوب بگو  ميهم گفت من و مادر با حرص هم زمان با . گم يگم بعدا م يكه مكث كرد گفت نه نم يكم. رميتمركز بگ ديكن

با : و گفت ديكش يقينوش نفس عم ايك. ميقراره بر يبا ك ! شمال؟: شمال، مادر با تعجب گفت ميقراره كه بر ديامسال ع گه،يد

 ميبر يقرار شده امسال همگ ميرفته بود زييپا يكه آرش با چند تا از دوستهاش دارن و تو يياليخواهرم و دامادش همهن و

 ينداشتم برا انوشيك يها ليبا فام يال نشدم آخه من اصأل تا به حال برخوردخوشح يليخ برشدونم چرا از خ ينم. شمال

خانم  يكت انوشيخواهرك نيهم با هم زييپا يآخه تو. شد يخوشحال ياما مادرم حساب. به دلم ننشست يليخبرش خ نيهم
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اونسال هم قرار بود . هستن يسفر وشخ يگفت آدم ها يكرد و م يم فياز سفرشون تعر شهيرفته بودن شمال و مامان هم

كنن  يعروس ديكه تازه با آرش عقد كرده بود و قرار بود بعد از ع كايو پربزرگش و عرومش و دخترش مل انوشيبا خواهرك

 يراض ميبرو شيها ليكه قرار بود با فام نينه به خاطر رفتن به شمال بلكه به خاطر ا انوشيكه از پشنهاد ك نيبا ا. شمال ميبر

 شهيو مثل هم ديناحهار روز اول ع. وانمود كردم كه متوجه نشن ينگفتم و طور يزيو چ اوردميخودم ن يصال به روا نبودم

همه . اونروز جمعمون جمع بود. درست كرده بود يپلو با ماه يناهار سبز يو مادرجون طبق معمول برا ميخونه آقاجون بود

بچه ها  يو خنده ها يشاد ديشن يكرد گوش م يكه چشم كار م ييو تا جا. بودنها با بچه هاشون خونه آقاجون  ييخاله و دا

با هم  ايلباس ها و طالشون بود همون روز بعد از مدتها من و خاله رو دنيكردن خانم ها و به رخ كش بتيغ شهيبو د و مثل هم

با  ديبا يدونستم چطور يخه نمآ دماول مخالف بو. انوشيپدر ك يعيشف يمنزل آقا ميو شب هم قرار بود بر ميكر د يآشت

نبود  انوشويمادرم و ك يشخصأ با من صحبت نكرده بود و اصرارها يعيشف يو اگر آقا. روبه رو بشوم انوشيك يها ليفام

 يفقال ظاهرأ آدم ها: داده باشه گفت يكه به من دلدار نيا يمادرم برا ياز طرف. امكان نداشت حاضر بشم باهاشون برم

تا اول  ميبه هرحال بعدازظهركم كم آماده شد. يخاك يرسن وگرنه باطنشون مثل خودمون خاك يه نظر مب يلمانتا يسانت

لباس  دنيكه قبأل مال خودم بود در حال پوش ياطاق يتو. يعيشف يمنزل آقا ميو پدرم و از اونجا هم بر ديسر خاك فرش ميبر

 نيامشب ا ينداره برا يفرناز جان اگر اشكال: اطاق شد وگفت رددستش بود وا يدست لباس كه تو كيهام بودم كه مادرم با 

لباس ها را از دستش گرفتم و . اديخوشت ب دوارميام ميبودا دهيبرات خر انوشيبا ك ديرا قبل از ع نهايا. لباس ها را بپوش

 قهيكه خوش سل عأاقو باستيز يليبه لباس كردم و ادامه دادم خ يبه زحمتتون نبودم بعد نگاه يممنون من راض: گفتم

 يدونستم اما مخالفت يكارش و نم نيا ليكه دل نيبا ا. رفت رونيو از اطاق ب ديحرف مادرم صورتم و بوس نيبا گفتن ا. ديهست

 .اون دوست داره رفتار بكنم كهيكردم اونطور ينكردم و سع

و پر پركردن  ديفاتحه اكتفا كردن و بعد از شستن سنگ وگذاشتن سبزه ع كيبه خوندن  انوشيمادرم وك ديفرش سرخاك

 يدارم زودتر از من به طرف خاك پدرم رفتن و برا ديگفتن با فرش يبرا ياديز يحرف ها شهيمثل هم دونستنيگلها چون م

 يجا م نيذشت و من به اگ يم ديهفت سال از مرگ فرش نيا يكه تو يمثل تمام اون روزها. تنها گذاشتن ديمن و فرش يمدت

انداخت  يم ادميكه  يزيتنها چ. آخه هنوز مرگش و باور نكرده بودم. حرف زدن با اون دست و پاهام وگم كردم يآمدم برا
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كه هربار نگاهم به  دسنگ قبر بو يفرورفته نوشته رو يخروارها خاك به خواب ابد ريمن، برادر مهربونم سالهاست ز ديفرش

همه  شيآت. بزنه رونيو پاره بكنه و ب نميخواست س يشد و انگار كه جاش تنگ شده بود و م يتكه تكه م افتاد قلبم ياون م

آن هنوز تا  يبود هنوز داغ و سوزان بود و زبانه ها دهيبه وجودم كش ديكه مرگ فرش يشيدردها خاكستر شده بود اما آت

 يبود و حاال فقط وقت شاد ديعاشق ع ديدونستم كه فرش يشده بود و م دينكردم آخه ع هيگر گهيد. ديكش يعمقش سرك م

بگم كه همه رو به دست همون زمتان  ييها يخواستم خلوت باشكوهش و بهم بزنم و از دلتنگ  ينموندم نم ثشيپ يخپل. بود

پدرم كه سرخاك  يو ازش جدا شدم و وقت كردم يخداحافظ دمياز فرش يشتريبا آرامش ب نيهم يسفركرده سپرده بودم برا

خوندم و از پدرم خواستم كه  يكردن واونجا فاتحه ا يرو كه گرفته بودن را پرپر م ييو مادرم داشتن گل ها انوشيك دميرس

 .من دعا بكنه يخوشبخت يبرا

مهمون داشت باشن  يحساب ديكه با دمياز همون جا فهم. پارك شده بود نيچند تا ماش ميديكه رس يعيشف يخونه آقا يجلو 

خواهد  يباهاشون روبرو بشم و برخوردشون با من چطور يكردم كه بابد چطور يفكر م نيبه ا. دلم به شور افتاد ارياخت يب

: نجاتم داد وگفت انوشيكه ك شدميزدم و كم كم داشتم غرق م يدست و پا م ارمافك يتو... ها زيجور چ نيبود و خالصه از ا

 ينه تو ميخو نه دعوت يتو دونم ما  يكه من م ييواال تا اونجا د؟يدار فيجا تشر نيامشب هم ديش ينم ادهيفرناز خانم پ

و اجازه  دياگر شما غرغر نكن گفتمحق به جانب گرفتم و افهيبا مزه بود كه خندم گرفت و بعد هم ق يلحنش به قدر. نيماش

نوش بسه  ايك: من گفت يمادرم به جا! دم  يمن اجازه نم! كنم يبابا خوب واال من غرغر م يا: گفت.شم يم ادهيپ ديبده

 ادهيكه پ نياز ماش» رسم  يمن هم االن خدمت م دييدم نداشت شما بفرما يخانم غلط كردم اصأل خر ما ازكرگ چشم«گهيد

حرفش . روبه راه زينگران نباش همه چ: محكم دست هام و فشار داد وگفت نيهم يحال و روزم شد برا توجهشدم مادرم م

؟ !مامان من خوبم: به خودم انداختم وگفتم يكرد دوباره نگاه يوقفل م نيدر ماش انوشيتاك. آروم بشم يتاكم باعث شد

همه مهمون  نيب يواقع يندراليس كيدم امشب تو مثل  يمن بهت قول م. يقدر نگران نيدونم تو چرا ا يمن نم: وگفت ديخند

گرد  يزد چشمهاش و طور يحرفا و م نيكه ا يمادرم در حال. رونيهمشون از حدقه بزنه ب يكه چشمها يطور يها بدرخش

اعتراض . هوا پخش شد شيگرگ و م يكه صدام تو يطور ميريقهه قهه زدنم و بگ يكردم نتونستم جلو يكه هركار

زنگ . خودم وكنترل كنم يباعث شد تا بتونم كم ديخند يم يوحشتناك به چ يصدا نيكه گفت شما مادر و دختر با ا انوشيك
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 يم يكارش به من اعتماد به نفس نيمادرم هم چنان دست هام وگرفته بود و ا. در رو بازكرد انوشيشوهرخواهر ك ميكه زد

 يليجوابم و داد و گفت خ ييگفتم و اون هم با خوش رو كيآقا سالم دادم و سال نو را تبر يبه عل ديلرز يكه م ييبا صدا. داد

مادرم . ياهيرفت و چشمهام س جياون همه كفش سرم گ دنياز د دميدركه رس يجلو دييبفرما... دييمابفر ديخوش آمد

دلم . دميخودم د مكه به چش يشد تا وقت يشلرغن اما باورم نم يليمونن و خ يو معجوج م عجوجيگفت مثل قوم  يم شهيهم

بودم كه به من زل زدن و  يتيبه خودم آمدم تو جمع يشده بود چون وقت ريبرگردم اما د دهيمن و ند يخواست تاكس يم

و  يكه نعل بند يكنن مثل خر يآدم ونگاه م يگفت طور يحرف آقاجون افت دم كه م اديكنن همون موقع هم  ينگاهم م

دختر خانم باشعور  كيكردم تمركز بكنم بعد هم مثل  يو سع دميكش يقيآب دهتم و قورت دادم و نفس عم. كنه يه م نگا

كرد و  يم يآمد و هم رو بهم معرف يمادرم هم به رغم گذشت سالها دنبال من م. گفتم كيهمه دست دادم و سال نو را تبر با

چهل تا خان رستم پشت سرگذاشتم و بعد از عوض  يخوشوقتم س تونيمن با گفتن سالم سال نو شما هم مبارك از آشنا

كنند  ينگاهم م بيو غر بياحساس كردم همه عج. مبل نشستم يروكنار مادرم  يعيشف يكردن لباس هامون با تعارف آقا

كه به طرفم برگشت  يزد را متوجه خودم بكنم وقت يخانم حرف م يبا آرنج به مادرم زدم تا اون وكه داشت با كت نيهم يبرا

بود باورت  يجمع خواه يندراليگفت من كه بهت گفتم امشب س. كنن ينگاه م ينطوريمامان چرا همه من و ا: آروم گفتم

مادرم . شن يخوب م دنيبعد كه از زور حسادت ترك يول يطور نيالبته اولش ا خورنينشد بهشون توجه نكن دارن دق م

 نهيب يكجارو نم جياحساس كردم چشمهام ه كمكم . تا اون لحظه برسه من هزار بار مردم و زنده شدم يول: گفت يراست م

 و از دميشن يرو م هيهم همه و خنده بق يفقط صدا

 يماشاءاهللا فرنازجون برا:گفت يو به مادرم م ديرس يبه گوشم م يخانم وكه به سخت يكت يو صدا، صد همه سر نيا نيب

خواست  يدلم م. از خود تون يخانم ديشما لطف دار: كه نشان از غرور داشت گفت يشده و مادرم هم با لحن يخودش خانم

هم كه انگار  انوشيمادرم و ك. شدن وجود نداشت يمتوار يبرا يراه چيفرار كنم اما ه بياز اون جمع غر يجور كي

دادم  يبه هم فشار م تيو از زور عصبان هاميخوردم و دندون يداشتم حرص م. فراموش كرده بودن من هم همراهشون آمدم

 كي ياول بدجور. نميشت بشتونم پ يم: كه گفت يشونه هام احساس كردم و بعد هم صدا يرا رو يدست ينيكه سنگ

كه تازه با آرش نامزد  انوشيبود دختر خواهرك كايمل. زود خودم و جمع وجوركردم و به طرف صدا برگشتم يلياما خ. خوردم
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 دميد: شونه هام گذاشته بود كنارم نشست و گفت يهمون طور كه دستش و رو. دييكنم بفرما يگفتم خواهش م. كرده بود

شما لطف : گفتم. يواقعأ خوشحالمون كرد يخوش آمد يليخ يليخ حالم خلوتت وبهم بزنم به هرگفت يساكت نشست يليخ

 يخانواده هست نيتو هم عضو هم يچه حرف نيگفت ا ديكش يكه ابروهاش و درهم م يدر حال. مزاحم شدم ديببخش ديدار

 يداره ول يا گهيازحرفش منظور د ايزند  يطعنه م دمينفهم. يدونست يبا خودت نم ينيهم نش قيال يچند سال هيفقط ما رو 

 كايحرف مل نينبوده بعد از ا قيبهش ندم تا اگر قصد طعنه زدن دشته بفهمد كه واقعأ ال يجواب چياحساس كردم بهتر ه

بار من فراموش كردم كه با  نيو ا ميبا هم بود يكه تا آخر مهمون يطور ميشد يميشد كه كم كم با هم صم يچ دمينفهم

 ميشد يميقدر با هم صم نيا يحت. ما با هم بود يهم فاصله كم سن لشياز دال يكي ديشا. مبه اونجا آمده بود انوشيكمادرم و

تازه وارد دانشگاه : كرد گفت يكه عاشقانه آرش و نگاه م يكرد و در حال فيبا آرش و برام تعر ييآشنا انيجر كايكه مل

كه  ميقدر زود بهم وابسته شد نيكه با آرش آشنا شدم و ا نيسخت بود تا ا يلياز خانواده برام خ ييجدا ل،يشده بودم اوا

 يم شيپ يجا گاه نيتهران بودم و ساكن ا يوچون من فقط دانشجو ميلحظه از هم دور باش كي يبرا يحت مينتونست گهيد

آرش  يو خانوادگ يزندگ طياالبته شر ميموضوع باعث شد كه با هم ازدواج كن نيهم. ميديد يرا نم گريآمد كه چند روز همد

. دونم كه دوستم داره يكس مخالف ازدواج ما نبود االن هم واقمأ دوستش دارم و م چيو ه زيچ چيمناسب بود و ه هم

عنوان  چيبعد از شام به ه. تمام موند مهيكرد ن يصرف شام دعوت م يكه همه رو برا انوشيمادر ك يحرفهامون با صدا

سر صحبت  كايبازهم مل. زن داداشش ستاره به جمع ما افاضه شد كاياز مل ريبه غ يكردم مخمو صأ وقت ينم يبياحسانس غر

 يسرسر ينگاه. يچكار بكن يخواه يم پلميفرنازجون از خودت برا مون بگو و از درس و مدرسه بعد از د: وباز كرد وگفت

با  شيبق گهيد مقبول بش يشده پزشك يخوام هر طور يمخونم و  يكنكور م يفعأل كه دارم برا: به صورتش اندا ختم وگفتم

 و ستاره بودم كايغرق گپ زدن با مل. خداست 

كردم كه  يو با تعجب دور و برم و نگاه م دميترس يمن كه بدجور. بلند شد هيدست زدن و سوت زدن بق يصدا كه

ما  يآرش رو به رو. كرد قيشروع به تشو يبا شو ر و شوق خاص هيآمد و بعد هم به همراهبق تارشيبازم آرش باگ: كاگفتيمل

 :و خوندن كرد زدنكه همه ساكت شدن شروع به  ينشست و وقت يصندل كي يرو

 داره من ندارم ياري دميد كه  هر 
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 روشن ندارم يشه كلبه ا يكه م شب 

 كمترم آهم ندارم يز ك ا من 

همه انگار كه  باياهنگ ز كيمام شد خود آرش ضبط و روشن كرد و با امدن هم كه ت يبود وقت بايو زدن آرش واقمأ ز خوندن

 كايگرم شد بعد هم آرش و مل يحساب يچشم بهم زدن بساط خودنما كيدر . وسط ختنيباشه ر ركردهيكمرشرن گ يقر تو

كه آرش و  ير حالد انوشيآهنگكه تمام شد ك. دنيرقص يخوندن و م يدورشون حلقه زده بودن و م هيو بق دنيرقص يوسط م

حرفش باعث شد كه همه به . خوام با دخترم برقصم يآهنگ وبزار من م نيآرش جان هم: دادگفت يخطاب قرار م

 من خنگ هاج و واج نگاهشون. افتخارمون دست بزنن

همه مخصوصأ مادرم . نوش به طرفم آمد رفتم  ايك يبود كه وقت يكه انجام دادم چشم غره ا يكردم تنها عكس العمل يم 

داشتم از خجالت  دميد دانيباره خود رو وسط م كيكه  ينگذاشتن طور يرا باق يمخالفت چيه يزدن كه جا يدست م يطور

 يدست و پاهام م يافتاد اول بدجور يم هيزده بق رونيگرد شده و از حدقه ب ينگاهم به چشم ها يشدم مخموصأ وقت يآب م

دوباره دوباره  يصدا ينكرده بودم از خودم بدم آمد اما بعد وقت يمخالفت چيه انوشيكه در برابر خواسته ك نيو از ا ديلرز

 از نوع نيبلند شد همه لب به تحس تيجمع

 انوشيباك گهيباره د كيموضوع باعث شد اعتماد به نفسم باال بره و با غرور  نيبازكردن به خودم افتخار كردم و هم دنميرقص

بود كه اصال  يبا رقص همه مهمونها تمام شد شب واقعا خوب ميكرده بود انوشيكه من وك يرتقص دو نفره ا. و مادرم برقصم

خواست  يبودم و دلم م يرفتن به شمال هم راض يبرا انوشياز پشنهاد ك گهيد الحا. قدر خوش بگذره نيكردم ا يفكر نم

كه روز چهارم  دميحرفهاش فهم نيو از ب ديكش شيخانم دوباره حرف شمال و پ يكت. هرچه زودتر روزسفرمون از راه برسه

تختم برسونم و  يو تا رو ودمقدر خسته بودم كه فقط تونستم خ نيا ميكه برگشت ياز مهمون. صبح زود قرار حركت بكنپم

 ادي يوقت يوگاه ديچيپ يشم مگو يتو يمهمون ياهويه يهنوز صدا. برد يخوابم نم ياز فرط خستگ يول فتميجنازه ب كيمثل 

 يقدر افكارم غرق در مهمون نيا. خنده ريزدم ز يها م وونهيافتا دم مثل د يم انوشيآقا شوهر خواهر ك يعل يحرفها وكارها

 دارياونروز صبح كه چه عرض كنم لنگ ظهر از خواب ب يفردا. خوابم برد يو چطور يك دميافتاده بودكه نفهم يو اتفاق ها

هنوز خواب باشن پس بهتره  انوشيمادرم وك ديفكر به كلم زد كه شا نيآروم و ساكت اول ا يلياحساس كردم خونه خ. شدم
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به هزار . توالت بود افتاد زيم يرو كهيخوردم چشمم به كاغذ يتختم غلط م يطوركه رو نيهم. و بخوابم رميكه دوباره بگ

نامه با  كي. از جام بلند شبدم وكاغذ و برداشتم ديكش يم ريتا مغز استخوان ت كه بدنم هنوز كوفته بود و يجون كندن در حال

 :دست خط مادرم بود

 .جونم سالم فرناز

نكردم هر وقت  رت دايب ستين نديبرات خوش آ يليچون احساس كردم خ ليفام يبزرگ ها يدنيد ديع ميرفت انوشيو ك من

 .ميگرد يما زود بر م.صبحانه آماده است  يشد داريكه ب

 تو مامان يفدا

كه  نيبه دست و صورتم زدم هم يكه آب نيبود بلند شدم و بعد از ا دهيازكلم پر دنيحس خوا ب گهيرا كه خوندم د نامه

ها، فرناز  مي، ما اومد ييفرناز خانم كجا: گفت يو بعد هم مادرم كه م ديدر به گوشم رس يخواستم وارد اشپزخانه بشم صدا

من با  دنيكه انگار منتظر د انوشيوارد خونه كه شدن ك. زد يصدا م يم هربار اسمم را با لحن خاصمادر. جان ، فرناز

نگو  مييآ يم يك ننيسركار خانم بعد از رفتن ما تا االن پشت درنشستن ب ميمارو نگاه،گفت! به: پف كرده بود گفت يچشمها

كه  يمن چپه؟ در حال ريتقص ديداركنيمن را هم ب دياستخو يسالم كردم وگفتم خوب م. بردن يتا حاال درخواب ناز بسر م

مامان جونتون كنه مثل  ريتقص ستيبه شما وارد ن يراديبه شما بگم ا يزيمن غلط بكنم چ يچيه: آورد گفت يكتش را در م

پاشو پاشو هزار جا ) جا را با لحن به قول خودش ننه غرغروها  نيا(كرده كه  داريرو ب چارهيننه غرغروها ازكله سرصبح من ب

به . كرده بود داياز كجا پ انوشيرا ك يهمه خوش مزگ نيدونم ا ينم. شه يفرناز نگران م ميبرگرد ريد ميم بريخواه يم

 تيادرم با جدم نيمبل بش يخواست رو يكه م نيهم چارهيب. نگفتم يزيچ گهيزدم و د يهرحال فقط به خاطر حرفش لبخند

 يدنبالمون برا اني يم نهايا يكت گهيبكن تا دوساعت د ارناه يبرا يفكر كيها  يآن خوش مزگ يپاشو به جا: تمام گفت

كه  يوهوا معلق بود مثل كسان نيزم نيكه ب انوشيك).نوش بود ايبرادر بزرگ ك وانيك( وانتيخونه داداش ك ميبر يدنيد ديع

. ارميازكجا ب ذاغ ليكه همه جا تعط ديآخه من روز دوم ع دييشدم گاوم زا چارهيوگفت ب ديبرق گرفته باشه شون از جا پر

ناهار . ميخور يتخم مرغ م ستين يمشكل: هم با حرصكفت انوشيك.رونيمادرم فقط با باال انداختن شونه هاش از اطاق رفت ب

 يكه خونه م نيا اي ييآ يفرناز تو هم با ما م: بود مادرم گفنت دهينوش زحمتش وكش ايكه ك يبعد از خوردن تخم مرخ مفصل
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آدم بخواد بره خونه : قطع كرد وگفت انوشيحرفم وك... اگر نه امي ياگراومدنم صالح م: تممكث كردم وگف يكم يمون

كنه اونم  يم يبار در سال ولخرج كياره كه پاشوحاضر شو كه خان داداش فقط  صالح وسالح واسلحه ند يدنيد ديعموش ع

 ييخونه همه دا يدنيد ديع يبرا انوشيدوم ك روكامران براد وانياون روز بعد از خونه آقا ك. يضرر كرد ياياگر ن دهاستيع

فرصت  گهيشمال و د ميرفت يم گهيبود كه دو روز د نيهم ا يدنيد هيع يهمه عجله برا نيا ليدل ميها و خاله ها را هم رفت

 قومبه قول مامان  گيبار د نيالبته ا. ميخانم بود يشام خونه كت يآخر سر هم برا. شد ينم دايرفتن پ يدنيد ديع يبرا

هم  ينگفته را برا يو حرفها ميو ستاره كنار هم نشست كايو بازهم من و مل ميو معجوج نبودن فقط ما خونشون بود عجوجي

گل كرده  يبدجور ارشيخوب نبود و و يليالش خشد ح يم يبود و چند روز يماه پنجم حاملگ يمادرم تو. ميكر د فيتعر

روز مونده  كيبه هرحال  ارهي يخودش نم يگه و به رو ينم يزيداره و به خاطر من چ يكه چه حال دميفهم يمن م يبود ول

آماده كر  انوشيسفر مون را هم با كمك ك ليوسا. بكنه و ازش خواستم كه فقط استراحت بكنه يبه سفر موننگذاشتم كار

 نيمن را هم داخل ماش ليصدا كردم تا چمدونها ر وسا انوشيخودم هم تمام شد وك ليغروب بودكه جمع كردن وسا. ميد

تندتند پك زد  يچند بار. بوسه يدست شما را م يوارد اطاق كه شد چمدونها رو نشان دادم وگفتم با عرض شرمندگ. بگذاره

 يزيچ گهيد لونيفقط دو تا چمدرن و چند تا نا!ن؟يهم: زگفتيآمتمسخر يو نگاه كرد ر با لحن ليوسا رهيو چند لحظه خ

 فكر يچرا بود ول: تمتمام گف تيمنم با جد. ستين

: دگفتيمال يچونش م ريكه دستش و ز يو در حال چند لحظه نگاهم كرد  يدوباره برا. جا داشت باشه نيماش گهيد نكنم

من كه . هست زياونجاهمه چ مير ينم ميهم كه دار ابونيب ؟يبرداشت لهيهمه وس نيسفر قندهاركه ا ير يم يدختر مگر دار

كه من  ييزهايچ يهست ول يزيدونم اونجا همه چ يخودم م: تمگف يمتوجه مسخره كردنش نشده بودم دركمال خونسرد

 گهيكه دقدرقاطع حرفم وزدم  نيا. امميمن از پشت كوه ن ديكن يهم كه شما فكر م نيو در ضمن همچ ستيآوردم آن جان

 نيباشن چمدونها وابرد و داخل ماش دهيكه جواب دندون شكن شن يهم مثل كسان انوشينموند وك يبحث باق يبرا يجا

با خودم كلنجار رفتم  يبشم و سرحال باشم هر چ داريخواب به اطاقم رفتم تا صبح زودب يكه زود برا نيشب با ا. گذاشت

 ايبودم  دهيد زبونيتلو يشمال تو  يشهرها شهيهم. كردم و دل تو دلم نبود يم يصبح شدن لحظه شمار يبرا. نبرد خوابم 

اما فكر شمال كم كم من . شدم بر خالف تصورم كسل كسل بودم داريصبح كه از خواب ب. بودم دهيوصفش را از مادرم شن
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 انوشيوك ميشد دارياز خواب ب 6ساعت  نيهم يبرا. خانم باشن يخونه كت يجلو  7قرار بود همه سر ساعت . وسرحال كرد

اونجا  ميبر ديبا شهيهمقدرعجله نكن مثل  نيا: گفت يمادرم م. بود با مادرم بحثشون بشه كيقدر عجله كرد كه نزد نيا

 انوشيك. كنه باوركن االن همشون خو ابن يچقدر آروم كار م يدون يتوكه عادت خواهرت و م ميسرما منتظر بمون نيا يتو

 شيما پ ميبرس ريكنن اگر د يم يامسال آرش هم هست آبرو دار گهينه د: گفت يحق به جانب گرقته بود و م هافيهم ق

و  ميديرس يوقت يكردم ول ينوش عجله م ايو مثل ك ميفتيخواست زود تر راه ب يهم دلم م ماول خود. ميش يآرش خراب م

 انوشيغرغر كردم كه چراك يحق را به مادرم دادم وكل ميمنتظر بمون يكل ميكدومشون حاشر نب دن و مجبور شد چيهنوز ه

كه از  يو در حال ديشن كايكردم و مل يم دمادرم غرولن شيلب پ ريمن وكه ز يصدا. ميصبحانه بخور يفرصت نداده بو د حت

ن و آرش م ديبا وركن ديدونيشما كه عادت مامان و م ييبه خدا شرمنده زن دا: گرفت گفت يلبهاش وگاز م يشرمندگ يرو

ما نشد و  يحرف ها دنيبعد شم متظر شن. ديبخور ارمي يم يزيچ كيرم  ياالن م ميو منتظرشون هست ميشد داريب يهم ازك

شرمنده  يابيكاحيكار مل نياز ا. و قند و شكر برگشت ريو ش ريو چند تكه نان و پن يچا ينيس كيبا  قهياز چند دق بعدرفت و 

منظور بود به  يفرار از نگاههاشون كه ب ينشدم و برا يكدومشون افتاب چيچشم ه يجلو ميكه راه افتاد يشدم و تا موقع

برادر  يها نيو پشت سر مون هم ماش ميرفت بعد ما بود يآرش جلو م. مين بوديسه ته ماش ميراه كه افتاد. پناه بردم نيماش

همدادن تا  نيآب و علف ب ياز جاده خشك و ب گهيدلم د. كردم يم يشمال لحظه شمار يبه جاده ها دنيرس يبرا. كايمل

 ميناهار خورد ميديتهران كه رس. انگار چند بار مردم و زنده شدم ميديخورد و تا جاده تمام شد و به تهران رس يتهران بهم م

ور قدر شلوغ بود كه مجب نيخدا رو شكر جاده ا. ميجاده هراز بود يكه ابتدا. حدودأ ساعت سه بو. ميو عد حركت كرد

اول  يو تابها چيكرد تا اون پ يم يرانندگ انوشيكه ك يوگرنه با سرعت ميشصت تا حركت كن تاينها اي 40با سرعت  ميبود

 يمناظر كنار جاده شده بودم كه چشم از اون برنم دنيغرق د يكردم طور يمن از ترس سكته م ميكرد يجاده را رد م

 يهيسؤالهاشون بخوام توض اياز حرفها  يكه بابت بعض نيدادم و از ا ينه جواب م ايبا بله  انوشيمادرم وك يداشتم و به سؤالها

 يوگاه دميكش ياز ته دل م يغيج ارياخت يشدم كه ب يزده م ذوقدرخت ها وكوه ها  دنياز د يطور يگاه.رفتم يبدم طفوه م

كه نظر من و جلب  يزيخواستم كه به همون چ يدادم و ازش م يجالب مثل بچه ها مادرم و خطاب قرار م زيچ كي دنيبا د

 نياسم علم ده ب به ييجا كيكه  نهايأرش ا ياليكا تا شب نشده به و ميحركت كن يكه قرار بود طور نيبا ا. كرده نگاه بكنه
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البته . ميد كر آمدم چند باركنار جاده توقف  يبودكه به شمال م يكه من بار اول نيبه خاطر ا يول ميمحمودآباد و نور بود برس

جاده و  يي بايز. مينگه دار ميديرس يكه م ييبايز يداشتن كه به هر جا لياز من تما شتريب هياسمأ به خاطر من بودم رسمأ بق

دلم . بره ادمياز  يسر صبح بكل يو كسل يخواب ياز ب يناش يداشتم باعث شدكه خستگ هيبه خاطر بودن دركنار بق هك يتيرضا

كوهها و جنگل ها  انيپا از م زيغزال ت كيمثل  ايرا از باال نظاره گر باشم  عتيطب يا يخواست پرواز كنم و تمام قشنگ يم

 ايدر يآب يانتها برسم و تن و جانم را در زالل يب يايو در يبايبه ساحل ز اگذر كنم دشت ها و تپه ها را پشت سر بگذارم ت

و  ميخوشحال يتونستم جلو ينم يقدر شاد بودم كه كام نيا يول. دنيدو ياما افسوس نه پر پرواز داشتم و نه پا. ميبشو

احساس  يحت گهيد. يطون كودكينبود شده بودم فرناز شاد و ش يخبر چياز اون فرناز تنها و دل شكسته ه گهيد. رميبگ

كران  يآسمان ب يو صاف نهييآ يها و كودورت ها به پاك نهيازك يمتنفر نبودم وجودم عار ياز كس گهيكردم د ينم يبيغر

از  رميبگ يشيخواد سفر كنم از بادها و ابرها پ يهم تونم به هر كجا دلم م مينس يكردم به سبك يم ياحساس. شده بود

خواست با  يدلم م. بشم كيو زمان نزد نيزم يو انتها تينها يگذركنم تا به ب انوسهايها و اق ايدشتهاو كوهها، دره ها، در

كه به واسطه لطف و رحمتش به من داده بود تشكر  ييزهايمهربون و صدا كنم ، از همه چ يبكشم و خدا اديوجودم فر يتمام

. رهياز من نگ يمتيچقيرا به ه يخوشبخت نيازش تمنا كنم كه ا وكنم و باز عاجز انه و ملتسانه دستم به درگاهش دراز كنم 

. داركرديآرزو ها ب نيريمادرم من و از خواب ش يخودم كه صدا يبا خدا ازيالتماس و راز و ن ايبودم  ايرو دونم غرق در ينم

دونم چرا  ينم. بود دهاطراف و ورشن كر يبودكه كم اليو يخط چرغها ميبرد دهيرس گهيبود شب شده بود د كيهمه جا تار

 .كرده برد ميمهتاب هم با قهر خود ش و پشت ابرها قا. ديشك يم اديحاال كه من شاد بودم آسمان دلش گرفته بود و فر

 يكه از سرما ب يبه تنم انداخت بود طور يبه گوشم زد و سرما رعشه بد يمحكم يليس يشدم سوز سرد ادهيكه پ نيماش از 

 ينم رهيتوكه اگه بارون بگ ديارين و زود تر ب لتويوسا: گفت يبلند م يكه با صدا دميد يأرثش و م. زدم يدندونك م ارياخت

 يزد نگاه م يرفتارشان داد م يتو يرو كه دست پاچگ هيهاج و راج رفت و آمد بق ممن. ديبگذار  رونيب اليشه پاتون و از و

با  دميكمك، به طرفش برگشتم و د ييآ ينم يستيهمون جا با يخواه يفرناز خانم م: بلند گفت يبا صدا انوشيكردم كه ك

كه  يلونيبرگشنم و چندتا نا نيبه طرف ماش.ره يم اليآورده به طرف و رونيب نيكه از صندوق عقب ماش دوتا چمدون من

 ارنيب اليو يهĤشون و تا تو لهيهمه فقط تونسته بودن با عجله وس. الرفتميخودم توش بود و برداشتم و به طرف و يها لهيوس
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 يراه رفتن باق يبرا ييطرف واونطرف گذاشته شده بود جا نيكه با اون هم چمدون كه نامنظم ا يو همون وسط بگذارن طو

 ي ديكرده بود بارون شد ينيب شيبعد هم همون طوركه أرش پ قهيو چند دق دنيلول يتوغم م ييجوار كي هنبود و هم

 يبكه  ميذوق زده شد يطور دهايبد ديخورد مثل ند يم اليسقف و يها يرونيبارون كه به ش يصدا دنيهمه با شن. گرفت

كه مادرم كه واقعأ سردش شده  نيتا ا ميستاديا بارون يو چند لحظه به تماشا ميهجوم برد اليو يبه سمت پنجره ها ارياخت

 نيو به فكر گرم كردن ا ديوسط بردار نيو از ا ليوسا ديخواه يد؟نميبارون و نگاه كن ديستيوا ديخو اه يتا فردا م: بودگفت

كه چمدون  يآقا در حال يعل. شو ن انداخته بود كه هوا وقعأ سرده ادياعتراض مادر انگار تازه . زنم يم خيمن دارم  ديبحا باش

 نهيبساط شوم يأرش جان تو هم با مان. اطاق بگذاره كيوبرداره وداخل  لشيوسا يداشت گفت هرك يخودشون و بر م يها

دونستم  يداشت و نم يبرام تازگ اليو يبودم كه همه جا فقط من. ستيكه فرانك خانم حالش خوب ن نيمثل ا ديندازيرا راه ب

هامون و برداشتم  لهيوس انوشيجا آمده بردن باكمك ك نيبه ا گهيبار د كيهم  نييپا يتو هيچون بق ارموكجا بذ لميوسا ديبا

همون  يتو ميگذا ر يو م لمونيجان ما وسا يعل: بلند گفت يبا صدا انوشيك ريوفت ياز پله ها كه باال م. و دنبالش راه افتادم

بود  ياطاق نسبتأ بزرگ. ظاهرأ همون اطاق بود و بازكرد و وارد شد كهاز اطاقمها يكيبعد هم در . ميقبل رفت يكه سر ياطاق

همون طور كه . و نگاه كردم رونيبه طرف پنجره رفتم و ب نيرو كه گذاشتم زم ليوسا. داشت يواريكه توش چند تا كمد د

بودم كه  رونيمنظره ب يماشامحو ت. ديبار يو تندتند م زير زيبارون همچنان ر. شد يباز م ايجره رو با درخواست پن يدلم م

لباس گرم وارد اطاق شد و به  كيبرداشتن  يكه مادرم برا ديرا واضح وگذرا د زيشد همه چ يبا نور رعد و برق، م يفقط گاه

جا همون  نيوگفتم ا دميكش يقينفس عم ؟يكن ينگاه م يبه چ: شونه هام گذاشت و گفت يطرف من آمد دستهاش رو رو

 باتريشدم باز هم ز رهيچند لحظه به صورتش خ يبرا كردم بعد به طرفش برگشتم و  يتصور م اهاميرو يكه من تو يطور

منم : وگفت ديموهام كش يرو يم دستآرو. ميكه با هم هست نيواقعأ خوشحالم از ا: ازقبل شده بود محكم بغلش كردم وگفتم

بشه وكم  رياشك هام سراز ارياخت يشد كه ب عثحرفاش با. يتركم نكن گهيو د يبمون شميپ شهيخواد هم يخوشحالم دلم م

 ييزن دا: وگفت ديكش رونيخلوتمون و بهم زد و من و از أغوش گرم مادرم ب كايبار مل نيا. ليتبد يواقع هيگر كيكم به 

 يتو زا كايبا رفتن مل.ميكن يما خودمون همه كار ها رو م دينيبش نهيكنارشوم نييپا دييايرا روشن كرده شما ب نهيآرش شوم

 ميشد ريسراز نييدستش بود از پله ها به سمت پا يكه دستم تو يخودم و مادرم برداشتم و در حال يبرا وريپل كيچمدرن 
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را خوب  اليكردم كه و يم دايكرد و من تازه داشتم فرصت پ يم دايپ يداشت حالت عاع زيهمه چ. مينشست نهيو كنار شوم

 .و اطاقها بود اليو يداخل ينما دنيفقط د هاميو حاصل تمام كنجكاو. خوب برانداز كنم

من هم . آشپزخانه و آماده كردن شام به اونجا رفتن ليجابه جا كردن وسا يخانم و ستاره برا يها كه جابه جا شد كت لهيوس 

 يهم كه بدجور انوشيك.ببره اديزدم تا دردش و از  يادر كه حالش بد شده بود ودرد داشت نشستم باهاش حرف مكنار م

. آورد تا بخوره يمادرم خوبه م يكرد برا يكه فكر م يزيرفت و هر چ يم انهبه اشپزخ مأيرا گم كرده برد دا شيدست و پا

وارد سالن شد و  يچا ينيس كيكردم كه ستاره با  يدقت نگاهش مبود و من داشتم با  يواقع يهايدنيد كي، انوشيرفتارك

 ميكنار هم نشست رهيتا دور مثل دا ورد يهمگ. هم به جمعمون اضافه شدن  كايو مل يخانم ، مان يآقا ،كت يعل قهيبعد از چند دق

 انوشيبا اومدن آرش ك. داغ داغ بردكه آرش وسازش هم به جمعمون اضافه شدن بتيهم غ يوبساط گپ وگفتوگو وگه گاه

 يكه بدجور ذوق نامزدش و م كايو مل ميهمه شروع به دست زدن كرد. كف مرتب كيبه افتخارسادوماد : بلندگفت يبا صدا

 يمضاعف يانرژ كيهاش  قيخواست با تشو يراه انداخته برد انگار كه م يشلوغ باز يزدنش حساب غيكرد با سوت هاش و ج

 يونيليم تيجمع كي نينوازه و ب يم يانيگروه  يكرد االن آرش برا يدونستغكر م يكه هركس نم يبه آرش داده باشه طور

. قدر بامزه بود كه همه خندوشون گرفته بود نيا شو ابراز احساساتش نسبت به آر كايبه هرحال حركات مل. قرار داره

 :ميخوند يو همراهش م ميزد يآروم دست م يبعد هم همگ. شروع به نواختن آرش سكوت همه رو در برداشت

 

 سفر يروز بر هي اگه

 خبر يب شميز پ يبر

 شميم اهايرو اسر

 شميباز تنها م دوباره

 بمونه شميپ گميشب م به

 تا صبح بخونه گميباد م به

 ياري ارياز د بخونه
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 يتوش من و تنها نذار كه

 

بعد از شام بود كه آسمان . نو اخت شروع شد يخوند و م يكه آرش م يقشنگ ياول سفر مون با بارش باران و آهنگ ها شب 

ساحل  و آرش و ستاره قدم زنان تا كنام كايكامأل بند اومده بودكه من و مل هيكرده بود و بارون د يتمام عقده هاش رو خال

 يمثل بچه ها ذوق م نيهم يبودم برا دهيند كيرا از نزد ايهچ وقت در. موندن اليو يهم به خاطر حال مادرم تو هيو بق ميرفت

و  نيستاره ها زم ايازنور مهتاب  يسوء سوئ يبود و فقط گاه كيكه همه جا تار نيبا ا. رفتم يطرف و اون طرف م نيكردم و ا

برخورد موجها با هم  يطالتم امواج و صدا. دكر يم ييخودنما ياما هنوز با عظمت خاص ديرو د ايشد در يكرد و ن يروشن م

 يشب كيبودكه  اميرو يتو شهيهم. بود يدنيواقعأ باشكوه و د رنيبگ يشيبه ساحل از هم پ دنيرس يكردن برا يم يكه سع

 يحت. بشم داريازخو اب ب ايخنك ساحل در ميرا با نوازش نس يصبح كيبه خواب برم و  ايطالتم امواج در ييرا با الال

از همشون نفرت داشتم و  يروز كيبكنه كه  دايتحقق پ يدر كنار كسان ييايرو نيچن يروز كيكردم  يرا هم نم رشتصو

 بيبرام غر يروز كيكه  يبرم و مادر يكردم و حاال دوستشون دارم و از بودن در كنار اونها لذت م يازشون فرار م شهيهم

روز  كيروز آرام وساكن و  كيمونن  يم ايكردم كه آدم ها مثل در يفكر م نيبه ا. ميزندگ ياصل هيو امروز سرما. بو نيتر

و خروشان و من چقدر به  نيغم بزرگ خشمگ كياز  گريآرامند و سرمست و روز د يشاد كيروز با  كي. مواج و خروشانن

دغدغه دستخو ش حوادث  يب بود و چقدر راحت و  ميزمان خواه يشب باز مهيشباهت داشتم و همه ما عروسكان خ ايدر نيا

و همه كس  زيداد و از همه چ يآزارم م يزيروز غم از دست دادن عز كيبودم كه  يو من همان فرناز. يزندگ نيريتلخ و ش

بردم دست  زاريكه ازشون ب يسپرده بودم و با تمام كسان يراموشرا به دست ف زيمادرم متنفرم كرده بود وامروز همه چ يحت

كه من و صدا  دميرا د هيمتوجه اطراف شدم بق يباران بر هم زد و وقت يبارسكوت تلخ و خلوت غمبارم وقطره ها نيا. يدوست

هم مثل انها چاره شد كه من  ديشد يچشم بهم زدن بارون به قدر كيدر  دونيم اليكنن و خودشون با عجله به سمت و يم

 دهيمثل موش آب كش بأيتقر دميرس الكهياما به و دميدو يتوانم م يكه با تمام نينداشتم و با ا اليبه سمت و دنيجز دو يا

كرده  نمونيخونه نش يدو روز اول سفر بدجور يكي يفصل يبارونها. خورد يبهم م يشده بودم و از فرط سرما فكم بدجور

 دنيدوباره شروع به بار رونيگذاشتم ب يم اليو پامون و از و ميكرد يشد و دلمون و خوش م يم يكه تا هوا آفتاب نيا ايبود 
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 نيمن از ا يزندگ زيكه همه چ يروز ديكه روز سرنوشت از راه رس نيتا ا. داد يم يفرار ميكرد و ما را از هركجا كه بود يم

و  نمينگاه دل ود كيو من با . دلم وكنج قلبم پا گذاشت يتو ميزندگ يبه نام عشق آروم آروم تو يزيرو به اون رو شد و چ

كه  يروز. ربردم يسپردم و دل از دل كس يدل به دل كس. بازكردم ميو پاشو به زندگ ذاشتمگ يكس يزندگ يباختم و پا تو

شد و من خواسته و ناخواسته ،عاشق شدم و عاشق  ميگنام وارد زند نيتر بايو ز نيو با شكوه تر ينيمرد زم نيمهربان تر

 .و محبت نبود يگذشت و فداكار همه  نيا ستهيآورم هر چند شا يو هنوز با غرور اسم قشنگش را به زبان م. كردم

 يخورده بودم طور يبد يكرده بود سرما سميكه شب اول خ يو من به خاطر همون بارون ميبود كه شمال بود يچهارم روز 

آروم شده بودم و خوابم  يتب و لرز داشتم و شب به زور قرص و آمپول كم مأيآمد و دا يكرد و صدام در نم يگلوم درد مكه 

اطاق نبود و حالم هم  يكس تو چيچشمهام وكه بازكردم ه. هم گذشته بود كيشدم ساعت از  دارياز خواب كه ب. برده برد

 ينبود و م يخبر چيه زيپف كرده و ر يكه از چشمها يتا حد ديرس يرو به راه تر به نظر م يقبل كم ينبست به روزها

 نيبكنم و تب داشته باشم و چون از ا ياحساس گرفتگ يحت ايبره و  جيكه سرم گ نيتونستم از جام بلند بشم وراه برم بدون ا

بكر شمال لذت ببرم خوشحال  عتيآب و هوا و طب نيو از ا اميب رونيب الياز و هيتو نستم مثل بق يكه حالم بهتر شده بود و م

 دهيتنه از همون جنس وهمون طرح بود را پوش مين كيو  يدامن بلند مدل ماه كيلباسم كه همراحم بود و  نيبهتر. بودم

. رونيب شونه هام و از اطاق آمدم يرو ختميدادم و موهام وشونه كردم و ر يسر و صورتم و صفا انوشيك ولوبعد هم به ق

را كه صدا  يهركس نيياز پله ها كه آمدم پا. ديرس يكردم به نظر م يكه فكر م يزيسوت وكورتر از اون چ يليخ اليداخل و

كه افتاده بود احساس  يا هياز سا. من وبه خودش جلب كرد جهآشپرخانه تو ياز تو ييكه صدا نيتا ا دمينشن يكردو جواب

كنم جوابم و  يصدا تون م يآقا أرش چرا هرچ زگفتمياعتراض آم يبا لحن نيهم يآرش داخل آشپزخانه باشه برا ديكردم با

 كجا ديكن داريكنه من و ب نيبدون ا. ديد ينم

 يصورت ،ينگيلديب يباد يكليبا قد بلند و چهار شونه و به قول دوستهام با ه يياقا دنيوارد آشپزخانه كه شدم با د... ديگذاشت

كه دست و پاهام به لرزه افتاده  يمردانه حرفم و قطح كردم و در حال پيو با ت بايز يو لب و دهن يخاكستر يچشمها د،يسف

 ايدونم از ترس بود  يكه نم ييدابود و ضربĤن قلبم به شماره با ص

 هيپس بق... جا نيا شما... سالم...س: گفتم دهيبر دهيكه دو رگه شده بود وكلمات دست و پا شكسته و بر تيعصبان
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فكر به كلم خطور  نياستاد داشت ا يبار واقعا قلبم داشت از حركت م نيبه طرفم اومد ا يچند قدم...مامان...انوشيكجان؟ك

.  كنهيرو م ريكه داره آشپزخانه را ز بهيمرد غر نيزده و بعد ا بشونيدفعه غ كيافتاده كه همه با هم  يكه حتما اتفاق كرديم

داشت،سالم كرد  يآمد و تُن كامال مردانه ا يم پشيو ت افشيكه با ق ييبزنم و كمك بخواهم كه با صدا غيكه جگرفتم  ميتصم

بار حرف اون آقا را ارش  نيا... فرستادهآرش من و  ديهست اليو يبه من نگفته بودن شما تو. كردم دارتونيب ديببخش: وگفت

شما را هم  ديشد داريدنبالتون كه اگه ب اديخواست ب ياالن م كاياتفاقأ مل ديشد داريا فرناز خانم شما ب: قطع كرد وگفت

و  ترمممنون به: گفتم  ديلرز يكه م ييكه حالتون هم بهتر شده با همون صدا نيخدا رو شكر مثل ا. ايكناره در ارهيباخوش ب

و قبل از  هيبق شيپ يايبود برم كنار در آمدم تا همون طور كه آرش گفته رونيبزند از آشپزخانه ب يكه آرش حرف نيقبل از ا

 كي ستين يزيجا كه چ نيا اهيدنبال نخود س يآرش من و فرستاد: گفت يهمون آقاكه م يخارج بشم صدا اليكه از و نيا

زدن گرفته بودم خندم  غيج يكه برا يميآمدم اول از تصم رونيب الكهياز و. اخت دان رعشه به اندامم  يبدجرو گهيبار د

 ياون آقا با چهره ا افهيو هنوز ق ديلرز  يترس وجود نداشت هنوز دست و دلم م يبرا  يليدل گهيكه د نيبا ا يول. گرفت

دو تا . دورش حلقه زده بودن يروشن كرده بودن و همگ شيآت دميكنار ساحل كه رس. نظرم بود يجلو رونيمتعجب و ح

 دنياول با د. جلوتر رفتم سالم كردم. بودن هيشناختمشون هم كنار بق يبو دمشون ونم دهيت ندوق چيهم كه من ه گهيد يآقا

خدا را  يچند لحظه بعد صدا يآمده بودم تعجب كردن ول ييبودم و تا كنار ساحل و تنها دهيبه خودم رس يمن كه اونطور

 نميجور حرفها بلند شد من به گفتن ممنون اكتفا كردم خواستم كنار مادرم بش نيو از ا ميو نگر انت بود يشد يشمر بهتر

. آرش يايو آقا اشكان و آقا بابك ودوست انوشيك ييداده فرنازدختردا يكه با دست من و نشون م يدر حال: گفت يكه مان

تعجب كردن  ميما، مادر و دختر باشكه  نياز ا دياونها هم با مكردن كه احساس كرد يبا تعجب به من و مادرم نگاه م يطور

 نيزم يزدشون كه مثل كارتونها رو رونياز حدقه ب يكله هاشون سبز بشه داشتن چشمها يشاخ گنده رو كي كيو االن 

چند لحظه . تماونها دست دادم وكنار مادرم نشس يكردن كه با گفتن خوشوقتم به رسم ادب با هر دو يافتاده بود را جمع م

 ميداشت. با آمدن أرش و دوستش جمعمون كامل شد. كنيرا با هم شر اليآرش هستن كه و يدوستها نهاهمونيا دميبعد فهم

 ديكه شما را هم با نيكه خواست بگه مثل ا نيرو به من كرد و هم يكه مان ننيكه آرش و دوستش هم بنش ميشد يجابجا م

 دميكه د يبدم آمد مخصوصا وقت ياز حرفس خبل. شدن ينه قبأل به هم معرف: وگفت دكر كنم، آرش حرفش را  يبه هم مغرف
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گشتم كه  يمن داشتم دنبال شما م ستيطور ن نينه ا: وسط حرفش وگفتم دميپر يبا لحن تند كننيهمه با تعجب نگاهمون م

كه بود  نيمن منظورم ا: گفت دهكر انيآرش كه متوجه شده بود حرفش و بد ب. ديبعد هم كه خود تون امد دميو د شونيا

 ييهم فرناز خانم دختر دا شونيآقا دوست بنده و ا ريام شونيا: بعد رو به دوستش كرد وگفت. ديديرو د گريشما قبأل همد

همون جا بود كه . نيينگفتم و سرم به حالت قهر انداختم پا يزيچ گهيبودم كه د ياز حرف ارش عصبان يبه قدر.انوشيك

 يبلند شد ور فت و فقط من مودم و مامان وكت يانجام كار يبرا يهر كس ميكه كنار آتش نشست يكم رهيماسمش ا دميفهم

 يچشمها يچشمهام تو ارياخت يب هيبه ك يدور وبرم چه خبره وك نميهر باركه سرم وبلندكردم تا بب. ارش يخانم با دوسته

 رهيبه چشمهاش خ يوقت. اند اختم يم نييدوباره سرو و پا نگاههاشفرار از  يافتاد و برا يرو به رو نشسته بود م قأيدق ركهيام

 ريكردم هنوز به من زل زده و همه حركاتم و ز ياحساس م مأيشد دا يم يدلم خال يتو ديلرز  يته دلم م يشدم بدجور يم

 ديكردم تا شا يشنها را خط خط يدستم بود رو يكه تو يخورد چند بار با تكه چوب يدونم چرا ازجاش تكون نم ينظر داره نم

فرار از  يبود و تنها راه برا دهيفا ينظر داره و امأ ب رينباشم كه رفتارهام و ز نينباشه وهمش نگران ا ريام شيپ گهيد حواسم

اطاق حبس  يبرگشتم خودم و تو اليسردرد و بهانه كردم و دوباره به و نيهم يبرا. بود اليپناه بردن به و ريام ينگاهها

كنن  يخواست بدونم االن اونجا چه خبره و دارن چه كار م يكرد و دلم م يوسوسم م طونيش مĤيدونم چرا دا ينم يول. كردم

گرفتم  ميچند بار تصم دميد يو م شونيشاد يو وقت.كردم يرفتم و از دور نگاهشون م يكنار پنجره م يگه گاه نيهم يبرا

و درست شده  ريفكرم شده بو د ام همه. كرد يكنم منصرفم م يم كيكار خودم و كوچ نيكه با ا نيكه برگردم اما فكر ا

 يشناسن و فكر م يكنه سر از پا نم يبا لبخند نگاهشون م ايزنه و  يپسر براشرن چشمك م كيكه تا  يبودم مثل دختر ها

كرد  گاهمفالن پسر برام چشمك زد وبهمان پسر ن يشه كه وا يو قند تد دلشون آب م يته ته عاشق گهيجا د نيكنن ا

سازن و خودشون و به همراه معشوقشون سوار  يم نيقصر مرمر كيخودشون  يايرو يودنبالم راه افتاد و بعد هم تو

جور ادمها را  نيا شهيبودم كه هم يكنن و من همون كس يگز م تيشن و راه سعادت را تا ابد يم يبركالسكه خوشبخت

نگاهش من و عاشق كرد  يدوستش دارم مال تو قصه هاست و وا و دمدلم و باختم و عاشق ش: گفتم يكردم و م يمسخره م

 رينگاه دل باخت و عاشق شد اما حاال خودم اس كيشمه با  يمگه م. و بدون او پوچم همش كشكه چميبدون اون ه گهيومن د

بودو و  هخسته شد گهيكردم د يچند بار طول وعرض اطاق را قدم زنان ط. آشنا شده بردم بيغر كيچشمان  ينگاهها
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 ياراده نتونسته بودم نگامها يب يكه مئل آدمها نيبودم و از ا يم ششونيخواست پ يدلم ه. سر رفته بود يحوصله ام بدجور

تا دوباره  ستادميكنار پنجره ا گهيبار د كيدادم  يمرد را تحمل كنم و ازكاه،كوه ساخته بودم به خودم فحش م كي يمعمول

 يپنجره تو نييپا قĤيدق ريرا نگاه كنم كه ام ايساحل در

اما حق داشتم از . ناخواسته نگاهم به نگاهش دوخته شد گهيبار د كيشده بود و من  رهيبود و به پنجره خ ستادهيا اليو اطيح 

از  دهيتونستم د ير طلسم شده بودم و نم كرد انگا يچشمها واقعأ اراده سنگ را هم سست م نينگاهش فراركنم چون ا

 ريدر اطاق من و بخودم آورد و مجبور شدم صورتم و از ام يبو د كه صدا دهپنجره خشكم ز يجلو. ردارمچمشها و صورتش ب

 يجا آمده بودم برا نيبه ا ليدل يكه حالم خوب بود و ب مدنيفه يشد اگه م يبد م يليبودم خ دهيترس يبرگردونم و بدجور

اطاق و صدام  يو آمد تو زكردبودكه آروم دراطاق وبا كايمل دميبا عجله خودم و به رخت خواب رسوندم و دراز كش نيهم

شده؟ نشست  يزيرخت خواب نشستم وگفتم چ يو بعد تو دارمينه ب: چشمهام و باز كردم وگفتم ؟يفرناز خواب: كردم وگفت

 نه آمدم دنبالت اگر حالت بهتر شده با: وگفت

 يول يسردردو بهانه كرد نيهم يبرا ياحت شده بوددر ضمن فكركنم تو از حرف آرش نار هيبق شيپ ايكنار در ميبر هم

دستم وگرفت . كرد اما االن بهترم ينه چرا دلخور باشم واقمأ سرم درد م: زدو وگفتم يلبخند. اشت ند يباوركن آرش منظور

راه  كايكه دنبال فرصت باشن لباس هام و عرض كردم و دنبال مل يسانمن هم مثل ك. ميپس بلند شو تا با هم بر: وگفت

دوباره به  نيهم يآورده برا يم اليو يرا از تو يزيچ ديافتاد با ادشي كايكه مل ميبود امدهين شتريراه ب يافتادم تا وسط ها

 يكردن و ستاره و كت يناهاركباب درست م يداشتن برا يآقا و مان ينوش و عل ايك دميبرگشت كنار ساحل كه رس اليطرف و

 كردن مادرم هم يو آماده م لياون طرفتر وسا يخانم هم كم

خندان و بشاش وارد  يدفعه با چهره ا نيا. كرد يناهار ساالد درست م يتكه سنگ نشسته بود و برا كي يرو شيآت كنار 

 ارياخت يب. بله خوب شدم: سردردت بهتر شده گفتم ديبلند سالم كردم و در جواب مادرم كه پرس يجمعشون شدم وبا صدا

 نيهم. دوستهاشون نبود هيو آرش و بق ريازام ياثر چياما ه. بكنه دايو پ ريتا ام دياون طرف چرخ طرف و نيچشمهام به ا

كه اخم  يكر دم و همون جا نشستم و در حال دايپ يتكه سنگ  ايكنار در. موضوع باعث شد كه دوباره سگرمه هام تو هم بره

شن  يتند رو يكه تازه عاشق شدن و تب عشقشون بدجور ييتكه چوب برداشتم و مثل جوون ها كيهام و توهم كرده بود 
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 يپدر عاشق: خورده و جام پر از خون كرده بردم كه أرش از پشت سرم آمد و گفت زهيقلب ن دنيساحا، شروع به كش يها

را  بودم دهيراكه كش يزيبدجور هول كردم و چ دميصداش و كه شن. شه يرا آدم دلش كباب م نهايبسوزه، فرناز خانم نكش ا

حتمأ : به سخره گفت. دميكش ياز دوستهام افتاده بودم داشتم قلب اون و م يكي ادي! ؟يوعاشق نم: با عجال پاك كردم وگفتم

دار پشت سرم  يمعن يبا لبخند ريام دميبگم بله دختره كه د تيبه عقب برگشتم كه با جد! نه؟ گهيدوستتون هم دختر د

چپ چپ نگاهشون كردم و بعد از لج اونها هم كه شده دوباره  ينگفتم فقط كم يزيچ گهيد نيهم يبرا ستادهيوكنار آرش ا

 دميابرو هام و توهم كش. مطمئنأ قلب خودتون گهيد نيا: بودگفت ستادهيآرش كه هنوز پشت سرم ا. دميهمون شكلها را كش

محل دزدن قلب  يبچه ها باشه نه فقط حواست جمع : داره؟ شونه هاش و باال اند اخت وگغت يراديو نگاهش كردم وگفتم ا

كردم كه حتمأ مكنونات  يفكر م نيبه ا. بدجورو من و ترسوند يبود ول يمحل چ يمنظورش از بچه ها دمينفهم. دزدن يتو م

اما من كه . چشمهام بخونه يتونسته احساس من و از تو يچشمهام خونده چون خودش عاشق بوده پس م يمن و از تو يقلب

: به طرفمون آمد و گفت انوشيدر حال بحث كردن با أرش بودم ك زطور كه هنو نيهم. ه نكرده بردمآرش نگا يبه چشمها

 يم: با تعجب نگاهش كرد وگفت انوشيك. آمدم يدستم بند بود وگرنه م: وگفت ديخند. دكمكييايب ديخواه يآقا آرش نم

هاشون و  مهگذاشتم تا سگر يداشتم سر به سردخترتون م يچيه: به من كرد وگفت ينگاه د؟يداشت يچه كار واجب ديشه بگ

به سر اون بذار تا  ريبرو  ياگر جرات دار يمگه تو خودت زن تدار يغلط كرد: گفت يبا لحن خنده دار انوشيك.بازكنن

 .حقت و بگذاره كف دستت

 گهيجا د نيو باز بكنه؟ هم خواستم اخمهاش يكردم ن يتازه كار بد گه،يچون زنم نبود سر به سر فرناز گذاشتم د خوب

من نشست و من و از قبل  يباز هم روبه رو ريكه بود ام يموقع ناهار با اون همه جا. بحث من و آرش با رفتن اونها تمام شد

اگه  ديكن يم يچرا با غذا باز: گشت گفت يكردم كه آرش كه منتظرفرصت م يم يكنه فقط با غذا باز يمعذب تر كرد طور

وسط  نيحرف آرش باعث شد كه همه نگاهشان به من برگرده و ا. ديكن يم يطور نيگناه داره بركت خدا را ا دياشتها ندار

بشقاب و كه  نيهم يبرد برا تهواقعأ حرصم گرف گهيدفعه د نياعصابم و داغون كرد ا شتريلرزوند ب يجو دم و م ركهينگاه ام

بعد هم . ديمپچ يم ميقدر به پرو پا نيك ا ديدار  يمن مشكل آتا آرش شما با : وگفتم ميكوب نيدستم بود محكم به زم يتو

اعتراض همه بلند  يبرگردم كه صدا اليچوابش بشم به حالت قهر ازكنار سفره بلند شدم تا به و دنيكه منتظر شن نيبدون ا



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         فتاحي مرجانه  – بهشتروياي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٩

ده امروز هم  يم ريگ يكيخ ِ هر روز به فرناز خانم ناراحت نشو أرش طبعش شو: بابك دوست أرش گفت نيب نيشد و از ا

كه هنوز  ديكن ياندازه اونوقت كه خدا را شكر م يدست م يماها رو چطور دكهيببن ديقرعه به نام شما افتاده حاال منتظر بمون

 گهي كه د نيحرف بابك و قبول كردم و دوباره نشستم و با ا يبودم ول يبانكه هنوز عصم نيبا ا. داره يستيباها تون رو در با

به همه هشدار  انوشيبعد از ناهار بودكه ك. آرش و كم كرده باشم يواقعأ اشتها نداشتم به زور غذا را تا آخر خوردم كه رو

كه  يبود طور يكامأل جد حتراما نيبه سر من بگذاره وگرنه با اون طرف، حرفش در ع حق نداره سر يكس چيداد وگفت ه

و من به بهانه خوب نبودن حال مادرم همراه اون به اطاق  ميبرگشت اليبه و يبعد از ناهار همگ. همه حساب كارآمد دستشون

. شدم داريدست و بزن و بكوب بود كه ب يبا صدا. بودم و بغلم كرده بود خوابم برد دهيطور كه كنارش دراز كش نيرفتم و هم

فكر . بود كشدهيهوا كامأل تار يدونستم ساعت چنده ول ينم. شده بود داريدرم زود تر بكه ما نينبود مثل ا يكس قاطا يتو

بودم از پنجره به اسمان  دهيهمون طور كه دراز كش. بشم داريآورد فرصت نداد كامأل از خراب ب يبه مغزم هجوم م ركهيام

بزن بكو بشون من را هم به  يرده بودم كه صداهر ستاره را چند بار شم مدون ينم. شمردم يكردم و ستاره ها را م ينگاه م

بستم و از  بايگل سر ز كيكردم و موهام و با  ديصورتم و تجد  يشيكه كسل بودم از جام بلند شدم و آرا نيبا ا. وجد آورد

كه بتونم  نيا يدن بودن و من برايو اشكان و بابك در حال رقص ريام ميايب نيياز پله ها كه خواستم پا. رونياطاق زدم ب

كامأل مردونه و  ريام دنيرقص يم يمامان شيت يبرعكس اشكان و بابك كه ت. ستادميرا خوب نگاه كنم همون باال ا دنيرقص

ستاره به طرفم آمدن و با اصرار خواستن  كاوينگذاشته بودم كه مل نيزم يپله رو نيپاهام و هنوز از آخر. ديرقص يم نيسنگ

و  كايمل شنهاديزد و از صورتش معلوم بو د كه با پ ينگاه كردم دست م ريگرفتن به ام ميتصم يدونم چرا برا ينم. صمكه برق

 يكت يهمون موقع صدا.دميدفعه خودم و در حال رقص د كيمخالفت داشته باشم  يبرا يكه توان نيبدون ا. ستاره موافقه

خود  يآره و آدم و از خود ب يكه مرده هارو هم به رقص م يرقص يم يفرنازجون طور: گفت يكه به مادرم م دميخانم و شن

مونده  جيگ. ديو كرفت و اون و تا وسط كش ريبعد هم آرش به زور دست ام. تنها نبودم گهيد كايكنه با آمدن آرش و مل يم

به هردوتاشون  ينگاه مين. مخالفن انوشيمادرم وك ايبه رقصم ادامه بدم  ديدونستم با يلحظه شُل شدم نم كي يبودم برا

حال  نيبا ا. آورد نييزد و سرش را آروم پا يمادرم كه متوجه شده بود لبخند يعالم نبود ول نيا يكه انگار تو انوشيك.كردم

 يو طور دنيكشياونها همش پا پس م يول رهيقرار بگ ريمن و ام نيب كايمل ايكردم آرش  يخودم و حفظ كردم و سع ميحر
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از  گهيكه د يشد طور يدفعه بارم عاد كي زيهمه چ. گرفتميكم قرار م يليبا فاصله خ ريكنار اممن د ر كه شدنيجابه جا م

 كرد پا يم يو اون هم س دميكش يخجالت نم ريدر كنار ام دنيرقص

را هم  انوشيمادر وك يهمه رو حت نيشده بو د و تحس يايو رو بايواقعاز ريمن و مثل من برقصه و رقص من و ام يپا به 

محالم پرت بودم كه كنار  نيقدر ازا نيو من ا ميوسط بود ريآهنگ كه تمام شد مترجه شدم كه فقط من و ام. ختيبرانگ

بلكه  دم كرياحساسم بهتر شده بود ونه تنها از نگاهش فرار نم ريام ركنارد دنيبه واسطه رقص. دميرا ند كايرفتن آرش و مل

 اي يرا دوست داشته باش يكس يكه بتون نيا يكردم برا يفكر م شهيهم. باشم و فتط نگاهش كنم ششيخواست پ يدلم م

لحظه به  كيدر  كه يو درون يحس قلب كيامأ حاال باوركرده بودم كه كه عشق و دوست داشتن . زمان الزمه يعاشق بش

 .گذاره فقط عادته يم ريآدمها تاث يكه به مرور زمان رو يزيو اون چ ادي يوجود م

مغزم پر . كردم خوابم نبرد يخواب كه به اطاق رفتم هركار يبرا يول ميداربوديوقت ب ريشبها تا د نيرا هم مثل بق اونشب 

شد اگركه  يبود وقشنگ ترم بايوز نيريحا هم به نوع خودشون ش يباف اليخ نيدخترونه اما ا يها يباف اليشده بود از خ

وچشم ها  دميطرف و اون طرف غلط نيبه ا يهرچ. كالفم كرده بود يدجورب يخواب يب. افتي يتحقق م يروز كيهمشون 

 ديشا استيكار رفتن كنار در نيفكر كردم بهتر. نداشت دهيكنم فا يخال ياليكردم مغزم و از هر فكر و خ يرو بستم و سع

 ايق خارج شدم تا كاطا زا نيپاورچ نيآهسته و پا ورچ. شب من رو هم غرق در آرامش بكنن انيپا يبا سكوت ب ايآرامش در

 يم يبود و سكوت حكمران كيسه جا تار. نسبت به دو، سه ساعت قبل شده بود خانه ارواح اليو. دارنكنمينوش و مادرم ب

وخر و پف  دنشياز حالت خو اب يول دهيخواب نهيكنار شوم يچه كس دميآمدم نفهم نياز پله ها كه پ. همه در خواب ناز كردو 

 يصدا. نداشت دهيفا رميخودم و بگ يكردم كه جلو يدهنم فشار دادم و سع يدستم جلو يهر چ وكردنش خندم گرفت 

 ديفرناز خانم شما: و چشمش كه به من افتاد وگفت ديكرد بابك بود كه با ترس از جائش پر دارشيخنده ام باالخره ب

: آورد وگفت نييو پا شيشده بود تن صدابابك كه متوجه من .بله خودمم: دهنم گرفتم گفتم يدستهام به نشانه سكوت جلو

 نيبعد هم بدون ا. كردم دارتونيب دكهينشده ببخش يزيگفتم نه چ تيخنده ام بند آمده بود با جد گهيافتاده؟ من كه د ياتفاق

 ناركرا تا  اليو قدم زنان جاده وسط و رونيآمدم ب اليازطرف بابك باشم با عجله از و يحرف دنيمنتظرشن ايبزنم  يكه حرف

. شدم رهيخ ايرا به امواج در يمدت. نميو روش بش داكنميتكه سنگ پ كي يكياون تار يزود تونستم تو يليخ. گز كردم ايدر
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أسمان كردم و  به  يپاهام دست خودم نبود بلند شدم نگاه ارياخت. بگم يزيبزنم و چ اديبلند فر يخواست با فصدا يدلم م

 :بود گفتم اديفر هيشب شتريكه ب يبا صدا ديرس يتا مچ پاهام م ايرقدركه آب د نيچند قدم جلوتر رفتم ا

شمار بنده هات و از  اي زنهيداره باهات حرف م يك يدون يم ؟ينيب يمن و م ؟يشنو يمن صدام و م يخداجون، خدا ا،يخدا 

منم . يرقصون يم كه دلش و مثل سرنوشتت، يهمون كس كيدور و نزد يگذشته  يهمون فرناز تنها. منم فرناز يدست داد

از  زيلبر قيتشو يروز برا كيو  يكنيهمه وجودش و غرق نفرت م هيتنب يبرا كروزيكه  يهمون كس. همون بنده ناسپاس 

 يسرش گرم بنده ها دميترس يم.وقت به گوشش نرسه چيه دميترس يم شديپخش م ايدر يو هو يصدام در ها. احساس

كه تا خدا كه سهل  يطور.آمد يم رونيصدام كمتر ب زدميداد م شتريبيابراز وجود هر چ يبرا. نهيباشه و اصال من و نب گرشيد

همون  يخسته و ناتوان رو.كرد سيصورتم و خ نيگلوم و فشرد و بارون اشك زم يبيبغض غر. ديرس ياست تا آسمان هم نم

 :گرفته شروع به خوندن كردم يتخته سنگ نشستم و با صدا

 

 ارهي يم ادمي تو ظهر تابستون و به تن

 ارهي يم ادميتو بارون و به  يچشمها رنگ

 بازندون نداره يفرق يزندگ يستين يوقت

 ارهي يم ادميزندون و به  يتو تلخ قهر

 زنهيمثل اون لحظه كه بارون م يبزگ تو

 منه يكه هر لحظه تو رگها يهمون خون تو

 

 خوند يمن ساكت شده بودم واون هنوز م. ختيهم آم دريگريد يصدا نيدفعه احساس كردم صدام با طن كي 

 

 مثل خواب يفيلط يمثل خواب گل سرخ تو 

 .كنهيتو باشه جون م يهمونم كه اگه ب من

 دنيتو رو هر روز د ازمين من
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 دنيلبت دوست دارم شن از

 

زدم، تار و  اديذهنم فر يجمله را بارها تو نيا "ريام يوا"!صدا برام آشنا بود. كه جرات برگشتن هم نداشتم دميقدر ترس نيا 

بر خالف من كه دست پاچه . خود خودش بود ديپر كش يسست شد و نگاهم به سمت ارياخت يارادم ب. ديلرز يپود وجودم م

نشست  يكه م يدر حال. نه اصأل. خردم و جمع و جوركردم وگفتم. كه نشدم احممز: سالم كرد وگفت نيشده بودم آروم ومت

شما فوق العاده  يصدا يول: تشكر كردم و گفتم. كنه ينبودكه احساس كنم سخره م يخنش طورس. ست بايصدا تون ز: گفت

متوجه حرفش نشدم . ديكن يم ازيو با شكوه راز و ن بايقدر ز نيو همه كس ا زيبا همه چ: از ته دل كرد و گفت يخنده ا. است

 يقدر بلند بو د كه حواسم و ب نيصداتون ا يش كنم ول.خواستم گ ينم: دوباره گفت. با تعجب نگاهش كردم نيهم يبرا

گونه هام  يبودكه سرخ كيقدر تار نيوخدار وشكر هوا ا نييو سرم انداختم پا دميخجالت كش. ديبه سمت خودش كش ارياخت

بهم  گهيد زيتر از هر چ شينه تنها از چشمهاش وحشت نداشتم بلكه ب گهيزد د يچشمناش برق م يكيارت يتو . ديد يو نم

 ادش،يكه اسمش،  نياز ا. كه دلم و برده نيكه دوستش دارم از ا نيحرفها عاجز بود از ا يليزبانم ازگفتن خ. داد يآرامش م

لحظه صورتش  كي دنيشده بود د اميو تمام رو چم،پوچميكه بدون اون ه نيكرده و ا ريصورتش، تمام فكرم و تسخ

خوب  ييسر حرف را خ. نخواهد بود كطرفهي ياحساس نيكه تمام ا نيلحظه صداش و دل خوش كردن به ا كي دنيوشن

شروع  يوقت يول من هم هخواستم مزاحمتون بشم  ديديقدر حواستون پرت بودكه من وند نيا ديكه امد يوقت: بازكرد وگفت

و وادارم كرد با شما  دينجاكشيكدوم حس بود كه من و تا ا نيا دميبود كه نفهم بايصدا تون ز يبه قدر ديردبه خوندن ك

كرد كه من مثل غالم  يو مطرح م يسوالهائ يبا چنان مهارت خاص.حرفهاش شدم هيبق دنيزدم ومنتظر شن يلبخند. بخونم

ساعت  كيو در عرض كمتر از  ميزندگ زيكه همه چ يدادم طور يجواب م يحلقه به گوش به تك تك اونها بدون كم وكاست

شرح  ديفقط خودش مختصر و مف. خودش و از خودش بپرسم ينتونستم سؤالها يگ حتكه من خن يدرحال. اعتراف كردم

 .و برام گفت شياز زندگ يكوتاه

پدر خشك  كيهم  ايدن اتياز معنو.شميم ليكنم و فارغ التحص يتمام م رماهيمن هم اگه خدا بخواد ترم آخر دانشگاه و تا ت "

 شيهام كه چهار پنج سال پ يياز دا يكياز  ريهم به غ لياز فك و فام. مادر مهربون و پدرخواهر با محبت دارم كيو  يو جد
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 يها و خاله ها خارج ازكشو رزندگ ييدا هيداره بق ايدختر سه ساله به اسم مان كياالن  دجا ازدواج كر نياز آلمان برگشت و ا

كه من واقعا  يو فقط پدربزرگ و مادر بزرگ ميرا ندار يكس چيشون ه نميب يعمه كه سال به دوازده ماه نم كيكنن و  يم

 ".بزرگ شدم ششونيپ يدوستشون دارم چون به خاطر كار مادرم از بچگ

كه عاشقم  نينسبت به من داشته باشه چه برسه به ا ياحساس نيخشك تر از اون بود كه كوچك تر يلينظرم رفتارش خ به 

 اي زيحرف عاشقانه و محبت آم كي دنيكه عقده محبت دارن و منتظر شن ييده بودم مثل آدم هادونم چرا ش يشده باشه نم

زدم كه  يم بيدلم به خود نه يطرفه است و تو كيكه همه عشق ها  ودمبودم باوركرده ب دهيهستن و چون نشن دوستت دارم 

كه  رميحاال گ نتشيبار هم نب كي يسال ديبشه كه شا يعاشق كس ستين وونهيپسره كه د يكه خوشگل يدختره احمق خوشگل

 ارني ياون و در م الهزار تا دختر چش و چ گهيكو تا اون موقع تا شش ماه د يتهران هم قبول بش يتو دانشگاه هم قبول بش

باز  يكه زود خاكستر شد بسوز يدر حسرت عشق ديكجا فقط با چيه يمعادله هست نيا يبرن اون وقت توكجا يو دلش و م

كمان  نيتا رنگ. وگرنه كالهت پس معركه بود يراه مدرسه نشو يو تو يابونيكوچه خ يعشقها ريا رو شكركن كه اسهم خد

خودش و  شييكه همه دارا يدخترشهرستان كيبا  يپسر چيو عشوه ها شون مونده كه ه او زرق و برقه يتهران يدختر ها

 التيباوركن االن هزار تا دختر چشم براهشن كه تعط يسرگرم يشن تازه هم اگر بشن برا يدل پاك و صادقش دوست نم

كه خودم و  نياز ا. تا لهت نكن يزندست و پا ب يتون يهمه دل ربا فقط م نيا نيبرگرده بعدأ تو ب رشونيتمام بشه و ام ديع

ه كوچك تونستم ب يبخودش گرفته بو د و نم تيبرام رنگ واقع زيهمه چ يگرفت ول يتصور كردم حرصم م فيقدر ضع نيا

از التهاب و آتش تندم و كم  يخاكستر بودوكم يرو شيمثل آت ريخدا رو شكر حرف زدن با ام. اونها هم شك بكنم نيتر

 .بود نياز ا ريغ يزيچ تيكه واقع يبكنم و در حال نيكردم بخودم تلق يم يفقط سع را زيهمه چ يرل. كرد

همراه شده برد به  ازهيسالم من كه با خم يبا صدا. كرد يمرتب م يهاروكم لهيشدم مادرم داشت وس داريكه از خواب ب صبح

انداخت  شيبه ساعت مچ ينگاغ. ديدونم شما بگ ينم زدم وگفتم  يسالم ساعت خواب؟لبخند كيعل: برگشت وگفت طرفم 

 وگفت

 يوگفت با عل مشغول تازدن لباس ها شد. كجا ست انوشيكردم گفتم پس ك يكه رخت خوابم و جمع م يدر حال كي كينزد 

هام سرگرم كرده بودم كه  لهيخودم و با مرتب كردن وس. دست و صورتم كه شستم برگشتم مادرم رفته بود. ديآقا رفتن خر
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 ؟يهنوز خواب: ستاره گفت. بلند شدم و پنجره را باز كردم. كردن يكه صدام م دميشن اطيح يوستاره رو از تو كايمل يصدا

پس چرا همون : گفت كايبار مل نيا. بودم دارينه ب: گفتم نيهم يكنه برا يم يتم كه شوخدونس يم. بسه چشمهات پف كرده

و اشكان وبابك،  آرش! االن!؟يبا تعجب نگاهشون كردم وگفتم وسط. ميكن يباز يوسط ميخواه يم نييپا ايب يستاديجا ا

. ديشه من و معاف كن يمن واقعأ خسته ام، م: نگاهم به طرفشون برگشت و دوباره گفتم. رونيآمدن ب الياز و ريو ام يمان

 ميوگرنه مجبور ميدار اركمي كيكه  ايبدو ب ميكه معاف بكن يمگه سرباز: وسط وگفت ديمثل قاشق نشسته پر شيأرث

با  ريشد اگه ام يچقدر خنده دار م. رميخودم و بگ ينتونستم جلو يطور چيگرفت و ه دماز حرفش خن ينخود ميروبكنيام

: جا خورده بود زد پس گردن آرش وگفت يحرف آرش بدجور نيكه از ا ريام. شد يم ياون ابهتش و قد و قوارش نخود

باگفتن . ايگفت پس معطل نكن بدو ب ديخند يم هيهم كه مثل بق كايهمون موقع مل. يبكن ينخود يخواه يآخه جوجه من و م

و  ريام دميكه رس اطيح  يتو رونيمن هم آمدم پنجره را بستم ر از اطاق آمدم ب ديكن يم ياركشيتا شما  ديچند لحظه صبركن

كرد اما به خاطر  يم يغل د مايكه أرش دا نيبا ا. شده بودم يو ستاره هم باز يمان رويكرده بودن و من با ام يكش اريآرش 

 زدهيتا روز س. شد ليآقا كامأل تعط يو عل انوشيبا آمدن ك يبساط باز. جالب و جذاب شده بود يباز هاشيمسخره باز نيهم

 كياطاق سرگرم  يروبه رو نشم و پتونم راحت تر فراموشش كنم خودم و تو ريكه با ام نيا يو من اغلب برا ميشمال موند

را دركنارش  يو مدت نمشيشدم بب يمجبور م ميرب رونيب الياز و يدشگر يبرا ميخواست يكه م يفقط گاه. كردم يم يكار

 دكهيع زدهيروز س. كرد تحمل كنم يدارش و كه خردم م يمعن يتونستم نگاه ها يبودكه م هيباشم كه اونم به رغم وجود بق

مادرم نشستم و ازكنارش  شيپ ميديكه رس ياز وقت. رونيب ميزد اليرفتن به جنگل ها نور از و ياز صبح زود برا ديس از راه ر

هم نشسته بودن و هر كدوم  كايكردن و ستاره و مل يم يداشتن فوتبال باز يمردها هم دسته جمع. تكون نخوردم

بلند شد  هيفرناز، بق يبودم كه صدا دهيگذاشته بو دم و دراز كش مادرم  يپاها يسرم و رو. كردن يم قيشوهرهاشون و تشو

 ميو آرزو كن ميسبزه گره بزن ميخواه يم يجا همگ نيا ايب ": گفت انوشيك. كردن ينم يباز لتبافو گهيسرم و بلند كردم د

نگاه متعجب همشون به . ديزن يسبزه گره م ديدار دكهيشوهركن گهيبارد كي ديخو اه يبه مسخره گفتم مگه م. ايپاشو ب

 ستيعلف گره زدن كه فقط مال شوهر كردن ن: تستاره گف. قهه قهه بود كه به هوا بلند شد يو بعد هم صدا ديطرفم چرخ

 بندازه اگر هم يشه ترش يمجبور م ييكه زن دا يفقط گره كور نرن يگره بزن تين نيبه ا يتون يتو م يول
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به خاطر  ونيهمه آتا يكه صدا يدر حال. يكن يا گهيد يآرزو يتون يكه نشان از عاقل بودنت داره م يازدواج كن يخواه ينم 

 كيبود و فقط  نييمدت سرش پا نيتمام ا ركهيام. ندارم ييآرزو  چيمن ه: تفاوت گفتم يب يلير آمده بود خحرف ستاره د

 ينبود چون مردها دوگانگ يعاد ريشدم البته غ يم وونهيرفتارش داشتم د ينگاز دوگا. شد رهيشنونده، با تعجب به من خ

 يبرخرود م زيتفاوت و خونسرد با همه چ يب يوقت ها كيچكار بكنم  ديدونستم با يبار نم نيا يول. ذاتشون يتو يتيشخص

نوش درباره صدام كرد  ايك!دونستم كدوم و باوركنم يزده، نم يچشمهاش موج م يتو اقيكرد و چند لحظه بعد شور و اشت

 ينامرد نيآقا ا: گفترفتم كه أرش  يبه طرفشون م. كنم تو جام گره بزن داشتم يمن آرزو م ايفرناز حاال تو پاشو : وگفت

گفت  يبا لحن بامزه ا انوشيموج مخالفت با حرف آرش برپا شدك. كنم يشما را فرناز گره بزنه؟ من آرزو م يچرا آرزو

سكوت را حاكم  گهيبار د كيكه برپا شده بو د  ياون هم همه ا يتو ريام يصدا ،ينان ما را آجر كرد هآرش خدا لعنتت كن

آرش دستش رو به سمت آسمان دراز . گره بزند يك يآرزو يداره برا ميناز خانم خودش تصمفر دينيكردكه گفت اصأل ب

آقا گفت آره فرناز جان خودت  يعل. انداخت ارباركلش رو ك كي قمونيرف ميديو د ميشنكرت ما نمرد ايخدا: كرد وگفت

. "يك چيه"«وگفتم  ختميدستشون ر يرا رو يآب پاك " يخوب ك"دوباره همه با هم گفتن . مكث كردم يكم. انتخاب كن

نگاه  ريام  يدوباره به چشمها. زنم يخودم گره م يافتاد برا ادميآرزوم : ر گفتم دميكش يقينفس عم. وارفتن خيهمه مثل 

 يزدكه رعشه به تمام اندامم اند اخت و نگاهم و از چشمهاش برداشتم م يبارلبخند نياول يبرا. ديرس يبه نظر م يراض دمكر

و به  ديرس انيبود كه با غروب افتاب به پا يروز خوب. كردم و سبزه راگرد زدم تين. چشمم بخونه يآرزوم واز تو دميترس

مونه كه با آرش برگرده تهران چون كالسهاش تا  يم كايمل يول ميگرد يبر م صبحفردا : راه مادرم گفت يتو. ميبرگشت اليو

 رياون روز و مس ياما همه به خاطر خستگ ميبودكه آنجا بواد يكه شب أخحر نيبا ا. شه يشروع م گهيسه چهار روز د

زودتر از همه به اطاق رفتم  زقبلومن مثل چند رو. خواب به اطاقهاشئن رفتن يد برا.ز ميرو داشت شيفردا پ يكه برا يطوالن

 يدوستها يصبح موقع خداحانظ. دمبار موفق ش نياول يفكر كنم بخوابم و اتفاقا برا يزيكه به چ نيكردم بدون ا يو سع

باعث شدكه باوركنم  امدنشين. شه يم داريب يخداحافظ يحتمأ برا ريآرش همه خواب بودن اما من احمق دلم خوش بودكه ام

 گهيپسر د دياز فرش ريحاال كه تونسته بردم به غ. گرفت يدلم بدجور ميهوس زودگذر بوده راه كه افتا د كيفتط  زيهمه چ

افكار باعث  نيتمام ا. احاس از آب درآمد يعاطفه و ب يقدر ب نيدوست داشته باشم و بهش فكر بكنم ا ميزندگ يرو تو يا
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 . بشه يگونه هام جار ياشكهام رو ارياخت يب گريبار د كيشدكه 

 فصل چهارم

 

را  ميداستان زندگ و من براش مينشسته بود يبرگردوند كه با خانم شكوع ينگهبان زندان افكارم و به اطاق كوچك يصدا

غم برگشتن به همون دخمه تنگ و . بود كه نگهبان زندان گفت يحرف نيتمام شدن وقت مالقات آخر. كردم يبازگو م

 زديبه دلم چنگ م كيتار

 امي يفردا هم م ستين ياما چاره ا يدونم خسته شد يم: دستم و گرفت وگفت يبلند شدم كه خانم شكوه يصندل يرو از 

كردم وبه زندان برگشتم دلم  يكه خداحافظ ياز خانم شكوه. حتمأ به من بگو يخواست يزيودت باش اگر چمواظب خ شتيپ

ده و  يعذابم م شتريكه نبودنش ب مدميفه يحاال م. تونستم مرگش و باوركنم يهنوز هم نم. را كرده بود ريام يهوا يبدجور

كابوس  نيخواب بود و من هر چه زود تر از ا كيفقط و فقط  زيكاش همه چ يا. ندارم يزيچ چيواقعأ ه ريمن بدون ام

از ترس و وحشت به طرفم هجوم آورده  يچشمم برد موج يجلو ريجنازه تكه تكه شده ام مأيدا. شدم يم داريوحشتناك ب

كه هر لحظه  خرابه واريشدن وجود نداشت و فقط من بودم و چهار تا د يمخف يبرا يسرپناه چيفرار و ه يبرا يراه چيه. بود 

از كابوس . سكوت و فقط سكوت ديشن يمحض و تاگوش م يكيتار كرد  يسرم خراب بشه و تا چشم كار م يامكان داشت رو

ربود خسته  يكرد وبعد هم اون را از چشم هام م يم داريآمد و من و با هول و وال از خواب ب يكه هر شب به سراغم م ييها

تحمل  گهيد يو با همه درد ها ريغم از دست دادن ام ديبا يتا ك ديرس يزودتر به آخر م زيخواست همه چ يدلم م. شده بودم

 يكرد مرد م يم يزن خالف كياگر  چرا . رميبگ ريخواستم حقم را از ام يبودكه م نيازا ريمگه گناه من غ  يول. كردم يم

دونستم  يمن نم يول. حكم داد انجام بده يكه دلش خواست و اون لحظه عقل هر چ يتونست دفاع از ناموس بكنه و هر كار

 يدب ريمن كه در حق ام. اون تجاوز شده بود ازحقم دفاع بكنم ميگرفته شده،لود و به حر يكه به باز تمياز شخص مياز زندگ

چشمم و . همه كسم به خاطر اون گذشتم زويمن كه فقط عاشقش بودم وازهمه چ. نكرده بودم پس چرا با من اون كار و كرد

 نكهيشب را به صبح رساندم بدون ا يچطور دميفكرها نفهم نيبا تمام ا. كردم نيهاش و تحس يهاش بستم و خوب يبد يرو

دونستم چه  ينم. يدار يبودكه نگهبان زندان صدام كرد وگفت كه مالقات ربعد از وقت ناها. هم بگذارم يچشم رو يلحظه ا
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چند وقت  دوستميجا بودم و نم نيكه ا يمدت نيا يتو. آوردم، دل تودلم نبود يپر در م يداشتم ازخوشحال. از روز بود يساعت

با ذوق و شوق درو بازكردم كه وارد بشم . بود يشدم خانم شكوه يكه با بودن دركنارش آروم م يگذره تنهاكس ياز اون م

 .تنم يرو ختنير يم خيانگار آب  ديبه دورم چرخ نيسرم خراب شد و زم يرو ايكه دن

خواست اگركه  يدلم م. باوركنم ديرو با يدونستم چ ينم  گهيد. بود دهيرنگم پر. ناراحت ايخوشحال باشم  ديدونستم با ينم 

. و آرش بودن كه به مالقاتم آمده بودن كايمل نهايواقعأ ا يعني. كرد يم دارميشد و از خو اب ب يم دايپ يكي نميب يخواب م

 يرا فقط به هم نگاه م يچند لحظه ا. را برداشت يكه همون جا خشكم زده بود چند قدم نم يبه جا كايكردم مل يباورم ديبا

كنم مثل  ينتونستم خودم راكنترل گهيد ؟يفرناز خوب: آمدگغت يكه انگار از ته چاه در م يدستهام وگرفت و با صدا ميكر د

 ميكرد و دلدار هيمن گر يپا به پا. ستميوگركه جون داشتم زار زدم  يبغلش پرتاب كردم و تا اون جا يبچه ها خودم و تو

بود و  نييسرم پا. بود كايمل يدستها يهنوز دستهام تو . رسوندم و نشستم يخودم و تا كنار صندل كايباكمك أرش و مل. داد

حال و روزم از : زدم وگفتم يخند شين. فرناز حالت خوبه: سكوت تلخ را أرش شكست وگفت. گفت ينم يزيكس چ چيه

اگر . رميبگ تيرضا ريكنم كه از پدر و مادر ام يرا م مينگران نباش من تمام سع: تكان دا د وگفت يسر! ستيمعلوم ن چهرم

 يكر ب يمثل آدم ها. ميباش يزيچ ادآوريو برات  ميناراحتت بكن ميخوا ست يبود كه نم ليدل نيبه ا ميامديهم تا به حال ن

گونه هاش پاك  يكرد اشكهاش و با دستمال از رو يم هيكه هنوز گر يحالدر( كا،يمل: تفاوت حرفش وقطع كردم و گفتم

حرف  نيا دنيحالش خوبه؟ با شن... ياون چ... مادرم: وگفتم دميكش يقينفس عم. يبگ يخواه يم يجانم بگو چ: گفت)كرد

: گفتم يپاچگ دستبا . بس كن كايگفت مل تيأرش با عصبان. كرد هيشروع به گر يبلندتر يتحملش وازدست داد وبا صدا

كرد  يم يكه سع يبا تمام وجود. كنن يم يرا از من مخف  يزيمعلوم بود دارن چ. شده يزيافتاده؟ مادرم چ يأرشاتفاق

چند لحظه مكث كرد .  كرديدلش را آشكار م يكرد،آشوب تو يظاهرش و خونسرد جلوه بده اما چشمهاش رسواش م

 مادرت فقط: وگفت

فقط گفت بهت بگم . نيبب تيوضع نيا ياما دلش راضئ نشد كه تو را تو مشياريبا خودمون ب ميخواست يتو هستش م نگران 

حرفها گذشته  نياز ا گريگرفت وگفتم كار من د از حرفش خندم . كنه يكه الزم باشه برات م يو هركار يمواظب خودت باش

فرناز . بكنه هيمرد هم گر كيسخت كه  يليخ. افتاد هيآرش هم به گر محرف نياز ا. مرگم حاضر بكنه  يبگوخودش رو برا
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نتونستم اون  گهيد. سوزهيكه أرش هم دلش برات م يچكار كرد تيبا خودت با زندگ نيبب. يندار يچيه گهيتو د ينيب يم

زتون ا يخواهش كي: فتموگ دميپاشنه پا چرخ يرو دميدركه رس يبرم جلو رونيلحظه را تحمل بكنم و بلند شدم تا از اطاق ب

: شدم وگفتم رهيچشمهاش خ يتو. دم يباشه انجام م يبگو هر چ: بلند كرد وگفت زيم يسرش و را از رو كايمل. دارم

دلم  دنتونيبا د ديايمن ن دنيهم به د گهيد. يخانم شكوه لميبه وك نيبد نياريخوام ب يهممون و م يعكس ها... عكس

رفتار . خواست تنها باشم يكجا برم دلم م ديدونستم با يرفتم م يتندتند راه م. رونيب فتمو بعد ازاطاق ر. رهيگ يم شتريب

آره .  نمشيآمد تا ب يكاشر م يزد ا يدلم شور م. افتاده يمادرم اتقات يباعث شد كه فكركنم برا كايآرش و مل يرعاديغ

افتاده  يو با خردم گفتم اگر اتفاق بدشدم  مونيلحظه بعد دوباره پش كي. گفتم يم يبودكه له خانم شكوه نيراه ا نيبهتر

 ديبا. شم يجا داغون م نيخوره خودم هم ا يم شترغصهيب من  دنيحتمأ با د نميمادرم و ب ئينبا. گفت يبود أرشحتمأ به من م

 ...من را ايدن  يم تيرضا ريپدر و مادر ام اي. گهيشه د يم يزيچ كيصبركنم باالخره 

 .زود خوابم برد يليشب قبل خ يخواب يخوشبختانه به خاطر ب. كردم كه بخوابم يفكرها را از ذهنم پس زدم و سغ نيا همه

 

 پنجم فصل

 ييخ دنشياز د. بود و خودش تا زندان آمده بود دهيبار زحمت كش نيا يول. آمد دنميبه د يبو د كه خانم شكوه صبح

! يفراموش كرد يزود نيبه ا يعني: ؟اگفتياز ك! ؟يگفتم امانت.دارم يامانت كيبرات : كنارم نشست وگقت. خوشحال شدم

 يپزشك يدانشجو

گفتم .ها برات انجام دادن يخوب طفلك ،يخواهش كرده بود  كيازشون هم  ينداشت يمالقات روزيمارو نگاه مگه تو د مملكت 

: آورد گفت يدستش بود در م يچند تا پرونده كه تو يكه عكس ها را از البه ال يدر حال. ديديممنون كه زحمتش را شماكش

عكس راكه . جا تحمل كردم از حرفش خندم گرفت نيرا از خونه تا ا عكسها ينينكردم فقط سنگ يكنم، من كار يخواهش م

 يهمون طور كه نگاه م. و فرهاد بود انوشيعكس مادرم ،ك شياول. آوردم رونيپاكت بود از دستش گرفتم و ب كي يتو

 نيأخر. دبو ديعكس فرش يعكس بعد. كاستيعكس مال عروس مل نيا: دادم و گفتم يعكسش و نشون خانم شكوه. مكرد

تا . مونيعكس عروس نيوگفتم ا ديگونه هام جه يعكسش چند قطره اشك نخواسته رو دنيبا د. بود ريعكس مال خودم و ام
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دستش و . را داشتم يحالت نيچن قأيمن دق. رو نداشته باشه يكس چيباشه و ه بيغر شيكه عروس روز عروس ديديحاال د

غصه خوردن  يپس جا يبكن فيماجرا را برام تعر هيمشتاقم كه بق يليخبهش فكر نكن من : شونه هام گذاشت وگفت يرو

 عكس ها رو. شد يكه از شمال برگشتد چ نيكن كه بعد از ا فيكردن برام تعر هيوگر

 :پاكت گذاشتم وگفتم يتو 

اما در كوارن درس و . تونستم فراموشش كنم يسرم برد و نم يتو ريام يهنوز حال و هوا ميچند روزكه از شمال برگشت ات 

گرفتن كتاب  ياواخر خرداد ماه بردكه برا. كردم و كم كم فر اموشش كردم يكمتر بهش فكر م گهيامتحان كه قرارگرفتم د

كه چهره  دوساله  يكيو  ستيپسر ب كيگشتم فقط من بودم  يدنبال كتاب م مكه داشت يقسمت اون . به كتابخانه رفته بودم

 ايصورتم  يتو ينامناسب زيكرد فكر كردم حتمأ چ يامدكه فقط به من نگاه م يصورتش به هم م يداشت و اجزا يبايز

باشه  يآمد آدم بد ينمكه  افشيو ق پيبه ت. كرد ينگاه كردنش داشت اعصابم را خورد م. زنه يلباسهام هست كه تو ذوق م

 ييبه طرف صدا. كتابها كردم ن دياعتنا شروع به د يچپ چپ نگاهش كردم و دوباره ب يكم. و قصد مزاحم شدن داشته باشه

: وگفت ديخند. شيخودم هستم فرما: با خشونت گفتم. ديشما فرناز خانم هست ديببخش: گفت.كه مودبانه سالم كرد برگشتم

من  ؟يشناس يمن و نم: زد وگفت يلبخند د؟دوبارهيهست يشما ك: با همون لحن گفتم. يو غد رهات مغرو يهنوز مثل بچگ

و  دمياز ته دل كش يغيج. ادي ينم ادتيهات  يبچگ يهم باز ديدوست فرش رير؟اميكدوم ام ر؟يأم: با تعجب گفتم. رميام

. يگفت مگه خودت بزرگ نشد و  انداختبه خودش  ينگاه. ياصأل نشناختمت خوب يچقدر بزرگ شد يوا ؟ييتو ريگفتم ام

به اطراف اند  يجواب من نگاه يبه جا. نشد يازت خبر گهيزد ود بتيدفعه غ هيشد  يچ: از حرفش خندم گرفت وگفتم

 يآوردم و باهم رو نييسرم و پا. مينيجا بش كي ستيجا بهت جواب بدم بهتر ن نيا يخواه يهمه سؤالهات و م: اخت وگفت

چه خبر  دياز فرش يراست: كرد گفت يو رو م ريدستش را ز يتو يطور كه كتابها نيهم. مينشست يصندل و زيم نيتر كينزد

 يعنيسرم و بلند كردم وگفتم . كه ازش خوردم يكتك يمخصوصأ برا. براش تنگ شده ييكنه ، دلم خ يكجا ست؟ چكار م

 يمن ك يخدا: وگفت ديكش شيموها يرا تو ستشد. ديگفتم از مرگ فرش "خبر ندارم ياز چ "! يخبر ندار يبگ يخواه يم

 يليخ يضيبده و مر صيو تشخ شيماريكس نتونست ب چيشد ه ضيبدجور مر شيهفت هشت سال پ: گفتم.اتفاق افتاد نيا

غمت  نيآخر دوارميگم ام يم تيواقمأ متأسفم بهت تسل: وگفت ديابروهاش و درهم كش "زود از پا درش آورد وفوت كرد
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 دياگه خدا بخواد همون طور كه فرش. خونم امسال كنكور دارم يدارم درس م"يكن يازخودت بگو چكار م حاال. بوده باشه

پس از حاال  يش يمن مطمئنم قبول م يعال يليكه خ نيا: گفت"قبول شدم ديخونم شا يم يپزشك يدوست داشت دارم برا

ما به : چونش زد و گفت ريدستهاش و ز ؟يكن يچكار م يكجا بود ،يتو چ: تش كركردم وگفتم.گ؟يبهت بگم خانم دكتر د

مطثمنأ مادرت به اون  ديكه شما توش بود يوخونه ا لشيرا سپرد به وك زيو پدرم همه چ ميرفت رانيخاطر كار پدرم از ا

 وندنتحمل اونجا م گهياما من د ميرا كانادا بود يسال چند ".كردم قيآوردن سرم تصد انيحرفش و با پا نيا. داده بود ليتحو

كردم تا بتوانم درس بخوانم و  يكيهمون سال شب و روزم را . برگشتم رانيازشون جدا شدم و به ا نيهم يرا نداشتم برا

گپ زدن قرار شد باز  يبعد ازكل. سال سوم حقوق هستم ياالن هم دانشجو. دانشگاه قبول بشم خدا را شكر موفق هم شدم

مادرم  يرا برا انيخوشحال بودم و با عجله خودم و به خونه رسوندم تا جر يليكه جدا شدم خ رياز ام. مينيب گرويهم همد

 يجوابم و نداد دلم شور م يمادرم و صدا كردم كس يوارد كه شدم هرچ. باز بود مهين اطيدر ح دميكه رس يوقت. بكنم فيتعر

همون موقع . از مادرم نبود ياثر ماهرجا راگشتم ا. اش بود يآخر حاملگ يافتاده باشه آخه ماه ها ياتفاق دميترس يزد م

 مونييروبه رو هيهمسا يخانم محب. دميدو اطيبا عجله با طرف ح. كرد يمن و صدا م دكهيبه گوشم رس اطيح ياز تو ييصدا

آمدن و بردنش  يعيشف يفرناز جون مادرت حالش بد شده بو د زنگ زدم آقا: ازش بپرسم گفت يزيكه چ نيقبل از ا. بود

من كه  يچرا وار رفت: نشستم به طرفم آمد و دستم و گرفت و بلندم كرد و گفت نيزم يرو مونجاه. مارستانيب

 يكت.رفتم مارستانيخونه را بستم وهمراه اونها به  يبا عجله درها. اياونجا بلند شوب ميريم ميدار يپاشو من و محب.نگفتميزيچ

ش چرا  انويك:خانم جلو آمدو گفت يكت.و بردن اطاق عمل رتماد: گفت انوشيزكيقبل ازهر چ. خانم و ستاره هم اونجا بودن

جا  نيشما چرا ا: نوش گفت ايآمد و به ك رونينشده كه همون موقع دكتر از اطاق عمل ب يزيچ يدست و پات وگم كرد

 يحالنوش از خوش ايحرفش ك دنيقند عسل براتون آورده با شن پسر  كيخانم شما  ديريبگ ينيريش ديخواه ينم. ديستاديا

مثل . نميمادرم و ب تونميم:من روبه دكتر كردم وگفتم. را بهش داده بودن ايسرش انگاركه دن يراگذاشت تورو مارستانيب

نبود  بيسؤالش برام عج د؟ي؟ دخترش هست!مادرت: نگاهم كرد وگفت كردميما را باور نم يكه مادر و دختر يياونها هيبق

تا بهوش  يصبركن  ديبا يول شينيبب يتون يبله م: زد و گفت يلبخند. هسحتمبله دخترش : گفتم يبا خونسرد نيهم يبرا

 يحساب. مينيبعه بچه رو آوردن تا بب قهيهمونطوركه دكترگفته بود چند دق. ينيتا بب ارني يداداش كوچولوت و م يول. اديب
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دلم گفتم  يتو. قرار بود يكرد و ب يم هياز همون لحظه اول گر. سوخته بود من كه جرات نكردم بغلشكنم اهيو س »زيم زهير

 ايدن نيا يبه خودم گفتم فكركرده تو. آمده بودكامأل سالم بود ايكه زود به دن نيخدا رو شكر با ا يخدا به داد مادرم برسه ول

 دمادرم كه بهوش آم. شه يم مونيآمده باشه پش ايروز هم زود به دن كي يكه حت نيكنن مطمئنا بعدا از ا يم راتيحلوا خ

با  زيآماده كردن همه چ يموند و من برا ششيخانم پ ياونشب كت. بخش و قرار شد كه فردا صبح مرخص بشه يآوردنش تو

 كي يكينوش پدرش و خواهرش هم  اياز ك ريبه غ. بود كه مادرم و آوردن 11صبح حدودأ ساعت. نوش برگشتم خونه ايك

به  يكه برا يتا روز جشن. مياسهش را فرهاد گذاشت ميبود گرفته ميهمونطو ركه از قبل تصم. مادرم كشتن يگوسفند جلو

 فيمادر تعر يرو برا ريام دنيد انيفرصت نشد جر گهيسر و سامون بود كه د يقدر ب نيا زيهمه چ ميأمدن فرهادگرفت ايدن

به جمع سه نفره  تفاوت كه نيبرگشت با ا يحالت عاد ز،يپدرش گرفت همه چ خونه  انوشيكه ك يبعد از جشن باشكوه. كنم

 فيرا براش تعر زيهمه چ.بودم دهيد رويبود كه به مادرم گفتم ام يچند روز بعد از مهمون. بچه هم اضافه شده بود كيما 

و  گريكه قرار بازهم همد نياز ا يزيبودم خوشحال شد اما من چ دهيد مرويكه ا نيا دنيبر خالف تصورم، مادرم از شن. كردم

گاه  يها هيبه مادرم بكنم وگر يكمك چيتوانستم ه يشدم وچون نم يم كيبه امتحان كنكور نزد داشتمكم كم . نگفتم مينيبب

 يحساب. تا بعد از رامتحان كنكور رفتم خونه آقاجون يتونستم درس بخونم برا يو نم ختيريگاه فرهاد افكارم و بهم م يب

 خوندم و فقط يدرس م

و  ميكر د يبهم عادت م ميداشت ميكه خود مون خواسته باش نيبدون ا. رونيرفتم ب يم ريشدم با ام يكه واقعا خسته م يگاه

داد مخصوصأ حرفهاش كه پر  يوجودش بهم آرامش م. ميديد يم گرويهر روز همد بايشد و تقر يم شتريب شترويرابطمون ب

فرناز : گفت يكرد وم يم انين بو وجود م شيشاد ليدل شهينه اما هم ايگفت  يدونستم راست م ينم. و نشاط يبود از شاد

روز آزمون كه شد . بود ريداد ام يكه بهم اعتماد به نفس م يتنهاكس. پر پرواز دارم يشادم وخوشحال حت يهست شميپ يوقت

ناكرده،قبول  ياگر خدا يحتنترس چون  چيو از ه ريفرناز فقط تمركز بگ: كه برم سرجلسه گفت نيهمراهم بود و قبل از ا

داد  يم ميدلدار مأيدا رينداشتم و ام يبه قبول يديام چيه رونياز جلسه هم كه آمدم ب. ينداد را از دست  يزيچ چيه يهم نش

بعد از . فرصت دارم شتريتالش ب يبرا گهيكه من تالش خودم وكردم و اگر هم تبول نشم چند سال د نيكه مهم ا:گفت يم

شد  يدونم چ ينم. رونيرفتم ب يم رياكثر غروب ها هم با ام. داشتمن يدغدغه ا چيه گهيخونه چون د برگشتمامتحان كنكور 
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 يجلوتر م يهر چ. ازش خورده بود يگفت بودكه من و دوست داره و بعد هم كتك مفصل ديبار به فرش كيكه برام گفت كه 

فرناز از : گفت يم شهيهم. با من بود شهيرا اونجا نداشت وهم يكه كس نيبه خاطر ا ديشا. بست يتر دل م شيب ريام ميرفت

مرداد ماه بودكه خودمون را  لياوا. ادي يكه بترسه سرش م يزياز دستت بدهم وآدم از هر چ يروز كيترسم كه  يم نيا

خاطر اكثر  نيهام همراهم باشه به هم ديخر يتونست به خاطر فرهاد برا يمادرم نم. ميكر د يأماده م كايمل يعروس يبرا

 يبرام م ريرا هم نداشتم ام دنشياگر قصد خر يآمد حت يو خوشم م دميد يكه م يزيهر چ. ديخر ميرفت يم ريوقتها با ام

بود و خودش به عنوان  ريام قأيسل دميعروس و مراسم حنا بندان خر يرا هم كه برا ييلباسها يكه حت نيو خالصه ا ديخر

آرش همدان بودن و خودشون هم تا هفت  يها ليچون همه فام. رنيوهمدان بگ شونيروسقرار بودكه ع. اونها راگرفت هيهد

اما از  يآمد عروس يهم با من م ريشدكه ام يم يجور كيخواست  يدلم م يليخ. كردن يم ياونجا زندگ شيهشت سال پ

 اديتا بتونه ب شگاهيبرم آرا ييخواهش كرد كه تنها ريفقط ام. منصرف شدم ميبه پا بشه از تصم يبل بشور كيكه  نيترس ا

رفتن  يبرا ديروز حنابندان كه رس. من هم بدون چون و چرا قبول كردم نهيبود ب دهيكه برام خر ييلباسها يدنبالم و من تو

 شهيشدم جواب سالمم ومثل هم نيسوار ماش. سركوچه منتظرم بود ريام. رونيساعت پنج بود كه از خونه زدم ب شگاهيبه آرا

 يكه شد خبرت م يمكث كردم وگقتم وقت يكم. خودتتون يعروس ميايب يك خانم خانم ها: داد وگفت ييرو يخوش با 

مثل بچه خنك . حاال قول بده رمياالن ازت بگ نيقولش و از هم ديمونه با ينم ادتي يكه توگفت يطور نينه نشد ا: گعت.كنم

ب نگاهش كردم با تعج. قلبت وقسم بخور يوگفت دست راستت را بگذار رو ديخند. يها نگاهش كردم وگفتم چطور

 يجلو. ومنهم همون طور كه خواست بود قول دادم. گم يم يبله جد: جلو داد وگفت نشويس. يگ يم يو جد نيا ريام: وگفتم

شددم و  ادهيپ. گردم يرم و بر م يكاركوچولو دارم م كيفرناز من :بشم گفت ادهيكه پ نيقبل از ا ميديكه رس شگاهيدر ارا

كه  شگاهياز آرا. صورتم تمام شد يشيساعت هشت بود كه درست كردن موهام و آرا. كردم يبا تكان دست ازش خداحافظ

 نيماش كيانداخته بودم و منتظر بودم تا بتونم  نييسرم و پا. دنبالم اديب ريرفته بردكه قرار بود ام ادميآمدم پاك  رونيب

 نيماش ربايخودم نبود كه ام يتو حال و هوا. ميريگبندان را قراربود آنجا ب اچون مراسم حن انوشيو برم خونه پدرك رميبگ

فكركردم مزاحم  نيهم يبرا. نمينگاه كنم و راننده را ب نويماش يتونستم تو ياونجا نم يميبه خاطر تار. پام نگه داشت يجلو

هنوز . يش يمزاحم م يناموس ندار ودتچند قدم برداشتم تا ازش دور بشم كه بازهم به طرفم آمد خم شدم كه بگم مكه خ
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 تيدرو بازكردم و سوار شدم و با عصبأن. نمشيرا روشن كرد و تونستم ب نيچراغ داخل ماش ريحرفم راكامل نگفته بودم كه ام

بود  نيگفتم پس كار مهمت ا. و عوض كردم نميوگفت مال خودم ماش ديخند. هيك نيماش گهيد نيگرفته ا تيرشوخيگفتم ام

 يداشتم جنا بعال بيمن علم غ يشد وونهيد: گفتم. يبود يگريد يرأ منتظركستو ظاه يول: جواب من گفت يبه جا

كرد با  ينگاحم نم. باشه زيسورپرا ميبرا يخواست يدونم م يم: بگه كه گفتم يزيخواست چ. يرا عوض كرد نتونيماش

من غلط بكنم كه قهركنم : افتاد وگفت شممچ يچشمهاش كه تو ؟يقهر: دستهام صورتشو به طرف خودم چرخوندم وگفتم

اشاره كرد  نيبد نباشه بعد با دست به عقب ماش يسبدگل ببر كيفكركردم اگه از طرف خودت  يراست. قهر مال بچه هاست

سبد گل به اون  دنيبه عقب برگشتم و بأ د. را كه سفارش داده بودم گرفتم يو كه گرفتم رفتم و سبد گل نيماش: وگفت

. يزار يدهنم م يقاشق خال ن؟يهم: اخم كردوگفت. يمهر بون يليتوخ ريام: وگفتم دميكش ياز ته دل يغيج يابيزو  يبزرگ

 يپس چرا معطل: دوباره گفت. بكنم ديمونده بودم چكام با. صورتشو به طرفم گرفت. ستين يكه كاف يتعارف خشك و خال

كه صورتش و  نيجز ا يچاره ا ستيبكنه دست بردار ن هليپ يزيدونستم اگه به چ يوچون م دمميمنظورش و فهم. زود باش

كه  نيچند لحظه بدون ا. شد يدلم خال يلحظه تو كي يبرا دمشيكه بوس يوقت. كارو هم كردم نيبوس كنم نداشتم و هم

قهه قهه . هاگفتم بله آقا آقا.خانم خانم ها: رگفتيكه ام نيفتط سكوت حاكم بود تا ا يشدم و مدت رهيبگم به روبه رو خ يزيچ

از  يلباس هام كه تنم نگاه نيخوب بب: گفتم.نميبب ميبود دهيلباس كه خر يمن آمده بودم كه تورو تو: از ته دل زد وگفت يا

شو  ادهيگفت پ. يچرا نكه داشت: گفتم . نگه داشت ابونيشه بعدكنار خ يكه نم يطور نيبه من اند اخت وگفت ا نييباال تا پا

 دنيلباس د يجاكه جا نيا يا وونهيتو د: گفتم. شد در رو بازكرد ادهيوخودش زودتر از من پ  نمخوام خوب نگاهت بك يم

 ستادميشدم و روبه روش ا ادهيپ نيبه ناچار از ماش. شه ها يم رتيزود باش د ستمين وونهيد: سرش تكان داد وگفت. ستين

فرناز سوار شو : وگفت ركردييكدفعه لحن صداش تغي. دميمنم چرخ. يخوام بچرخ يفرناز بچرخ م: كه نگاهم كرد گفت يكم

. ناراحت شده يزيكه از چ دمياز سكوتش و از چهره ش فهم ميشده بود راه كه افتاد بيو غر بيعج زاياونشب همه چ. ميبر

 .ترسم يم زيترسم از همه چ يفرناز م: كه نگاهم كنه گفت نيبدون ا. يكرد يطور نيا كدفعهيشد چرا  يزيچ ريام: گفتم

 شين. دم ياز دستت م يكردم به دلم افتاده كه به زود داتيحاال كه بعد از مدت ها پ. دوستت داشتم يدوستت دارم از بچگ

وقت بهم  چينه دلم ه". ندارم جات بزارم و برم اليوگرنه من كه خ يكن يم نيرا بخودت تلق زهايچ نيتو ا: زدم وگفتم يخند
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كه  يوتت. كار سكوت كردن نيبهتر طيشرا نيا يفكركردم تو. بگم يچ ديبا ونستمد ينم. »و مطمئنم نيگه من ا يدروغ نم

شدم و سبدگل  ادهيپ نيشلوغ و از ماش يحساب يعيشف يدر خونه آقا يكه جلو دميد يسركوچه نگه داشت از دور م م،يديرس

كردم  ريبه ام يبستم نگاه اكهدر ر. مبارك وندتانيكارت بزرگ بود كه روش نوشته شده بود پ كيگلها  يرو. را برداشتم

 ينم. گاز و به سرعت از من دور شد ينكرده بودم كه پاش وگذاشت رو يهنوز خداحافظ. زنم يفردا بهت زنگ م: وگفتم

خونه را با اون كفش ها و اون  كيهم به دل نگرفتم ازسركوچه تا نزد يليخ  يبكنم ول هيتونستم رفتارش و توج يدونم چرا نم

به طرفم آمد  انوشيك.گفتم كيبودن تبر تادهيدر ا يكه جلو يآقا و مان يبه عل دميكه رس يآمدم وقت يتسبدكل به فالك

 :وگفت

وارد سالن . يكرد يكار خوب: تشكر كرد وگفت. نيبه خاطر ا به سبدگل انداختم وگغتم  ينگاه. نگرانت شدم يركرديد چرا 

مبل  يرو كاكهيبه طرف مل. آورده بودن شگاهيرا خم ازآرا كايلبودن و م دهيچ يو صندل زيكه شدم همه جا را م يرايپذ

به خاطر فرهاد  چارهيسبدگل را همون جا گذاشتم وكنار مادرم نشستم ب تمگف كيكه بهش تبر نينشسته بود رفتم و بعد ازا

رسم حنابندان را . شگاهيمادرجون بگذاره و بره آرا شيدو ساعت فرهاد را پ يكيتونست تكون بخوره فقط تونسته بو د  ينم

كنن و به همراد كادو و  يشب قبل از عروس خانواده داماد حنا درست م كيبودكه  يطور نيو ا ميخانوادمون داشت يما تو

آرن و آخر  يم يعروس يطبق ها را برا نيگذ ارن و ا يطبق م يتو دنيخر يعروس يكه از قبل برا يليو وسا ينيريو ش وهيم

دسته گل  كيبودكه آرش با 11 يها كيساعت نزد. گذاره يدست عروس و داماد م يماد حنا رونفر از خانواده دا كيهم 

سرشون گذاشته بودن  يحنا كه رو يبا طبق ها لشونيجوون فام يداد پشت سر آرش هم پسرها كايوارد شد و اون را به مل

بود كه  يمهمو ن يوسط ها. گذاشتن نييرا پاخانم شاباش گرفتن و طبق ها  يآقا وكت يتا از عل دنيقدر وتص نيوارد شدن و ا

 يپا يبا پاشنه كفشم بدجور دميرتص يطور كه م ونهم. كردن يهمه مات و مبهوت نگاهم م.ستاره بلندم كرد تا برقصم 

رنگ  يكت و شلوار دود كيدستش بود و  يمب گل كه تو كيبا  دميود ريام. بكنم يكه عذرخواه و له كردم برگشتم  كنفري

شوكه شده بودم كه  يكردم طور يبگم فقط نگاهش م يزيكه چ نيهمون جا خشكم زد و بدون ا. آمد يكه وافعأ بهش م

مگه  يكرد يطور نيچرا ا: بود گفت دهيرفتارم و نفهم نيا ليمادرم كه دل. برقصم و رفتم كنار مادرم نشستم نتونستم گهيد

 يداشت لهم م هينگاه متعجب بق ينيسنگ. جواب مادرم را هم نتونستم بدم يحتبند آمده بود كه  يزبونم طور. يديد ليعزرائ
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تمام . ارهيحالم و جا ب يآزاد كم يهوا ديپناه بردم تا شا اطيوبه ح مشم بلند شد يكردم دارم خفه م ياحساس م. كرد

 دهينرس تيكدوم به ؤاقع چيكه كرده بردم وه ييها يباف اليتمام اون خ يحت. ولحظه هاش برام زنده شد د،روزهايخاطرات ع

جا  نيا يشد چرا آمد يچ عهدف كي: وگفت ديغرق در افكارم بودم كه ستاره به دادم رس. بو د دوباره به ذهنم خطور كرد

 شه تو برو من يجا بمونم حالم خوب م نيذره ا كيرفت  جيسرم گ كدفعهينه فقط : سرم و تكون دادم وگفتم. افتاده ياتفاق

گفتم ستاره خواهش . نمينش يجا م نيكه من هم هم نيا اي مياالن با هم بر نيپاشو هم اي: دستم وگرفت وگفت. امي ياالن م

كه  يوقت. نبردم يشدم كه اصأل راض يانگار دوباره مجبور انجام كار. "همه منتظرن  مينكن پاشو بر هشخوا". كنم يم

روبه  قĤينشستم دق يمادرم م شياز أرش نشسته بودن واگر من بازعم پ يو اشكان وبا بك با فاصله چندتا صندل ريبرگشتم ام

حالم اصأل خوب نبود به ستاره دروغ نگغته بودم . و نشستم ردمك دايپ كايكنار مل ييجا كي نيهم يبرا. بودم يم ريام يرو

تونستم دست  ينم يحت. ديمجلس به اوج خودش رس يرقص شاد يبرا كايآرش و مل با بلنه شدن . رفت يم جيواقعأ سرم گ

 انوشريك يامونده كه دست ه يدونستم چقدر تا آخر مجلس باق يتو حال خودم نبودم و نم. كه نگاهشون بكنم نيا ايبزنم 

دستهام وگرفته . بهش بگم يزياون همه آدم چ نيشد ب يشدم اما نم يكارش واقعأ عصب نيازا. ديناخواسته من و وسط كش

 نييتمام سرم و پا يليم يدستهام وكه رها كرد با ب. رقصم يخودم م ريبا حرص گفتم دستم و نگ. داد يبود و خودش تكون م

افتاد لبهاش  كايكه چشمم به مل نميخواستم بش. وسط هول داد رويام يك دميكه نفهم.دميرقص يانداخته بودم و شل و ول م

كه بتونه  نيا يبرا ريتالش ام. همون وسط مونوم دميكارش و نفهم ليكه دل نيبا ا. ابروهاش و باال انداختگرفت و  يوگاز م

و من  گرفتيكه دستش و باال م يدر حال دميدستش د يدستم و تو كيشد  يكه چ دمينفهم. جالب برد يليمثل من برقصه خ

دست  گيشوكه شده بودن كه د يهمه طور. ميديرقص يمگرفت و با هم  يهم دو تا دستم و م يگاه دميچرخ يدور م كهي

كه  نميبش كايخواستم كنار مل. كردن قيو با تمام وجودشون تشو دنيزدن فتط رقصمون كه تمام شد زحمت كش يهم نم

. يكرد ياونطور نميچرا خواستم بش: اكتفا كردم وگفتم يحرفش فقط به لبخند دنياز شن. ديكرد والكشاهكار بود ك: گفت

. اونقدر خسته بودم كه زود خوابم برد ميديخونه كه رس. ددنبال مو ضوع را نگرفتم گهيمنم د. گم يبعدأ م: مختصر گفت

 نيگرفته بود و سرسنگ شيصدا. زنگ زدم ريبه ام وخونه و فرهاد كمك مادرم كردم  يكارها يتو يشدم كم داريصبح كه ب

ساعت . دنبالم اديخالصه خودش پشنهاد داد كه دوباره ب. عنو ان كرد يدگر.صداش را هم سرماخ يگرفتگ  ليدل. زد يحرف م
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 اشصدآش چشمه يعالوه بر گرفتگ دمشيكه د يوقت. تر منتظرم بود نييپا يهم كم ريو ام رونيسه بود كه از خونه آمدم ب

 چيه يجوابمو دادكه جا تيبا قاطع يطو ر. ينخورد گهيد زيچ يكه فقط سرما خورد يمطئن ريام: گفتم.هم قرمزشده بود

كه  شگاهياز آرا. رفت يبازهم بدون خداحانظ ميديرس يوقت. نگفت يزيراه را ساكت بو د و چ ريمس هيبق. نگذاشت يباق يبحث

با لحن . يش يپس چرا سوار نم: خم شد ودرو بازكرد وگفت. ، سوار نشدم ستادميا نيماش يجلو. منتظرم بود رونيآمدم ب

پاده شد و چند  يليم يبا ب. ينكن ادميپ ابونيوسط خ شبياالن خوب نگأهم كن كه مثل د نيپاده شو هم: گفتم يزيآم طنتيش

برام  يليو تحمل بكنم، خ كتشحر نينتونستم ا گهيد. شد نينگفت و سوار ماش يزيبچرخم؟ چ ريام: گفتم. لحظه نگاهم كرد

 رميبگ نيبه حالت قهر روم و ازش برگرد وندم وراه افتا دم كه خودم ماش. نكرده يتوجه چ،يگران تمام شد كه به حرفم ه

 تيبا عصبان. ستميفرناز مگه با تو ن: دوباره گفت. جوابش و ندادم ؟يش يپس چرا سوار نم: دنبالم آمد وگفت نيبا ماش. وبرم

به دست و پات  يخواه يحتمأ م: شد وگفت دهايپ نياز ماش. دنبالم ايب يمرد برو هر وقت رفتارت و عوض كرد نازفر: گفتم

التماسم  خواميم يگيبعدا به من م. يكنيم يچه رفتار يفهم يتو خودت نم. دميخند يها ها ها كل: گفتم.و التماست كنم افتميب

 د،ياصال غلط كردم ببخش: و گفت ستاديجلوم ا.يخودت ستميمشكل من ن يجا را اشتباه كرد نيخان ا ريام ينه آقا يوبكن

 نيبا ا: دفعه سرم داد زد وگفت كي. دم ستايبازهم روم و برگردوندم وهمون جا ا. حاال سوار شو. شد دلت خنك شد خوب 

از رفتارش جا . ارشوسو يعنيگم برو سوار شو  يكه م يشه نگاهت بكنه وقت يرد م يكه هر لندهور يستاديجا ا نيوضع ا

به  ستيه كه افتاد خودش سرحرف و بازكرد وگفت فرناز دست خودم نرا. شدم نيو سوار ماش دميترس يخوردم و حساب

خواد  ينگاهت كنه دلم م ياگركس. كنه ياز دستت بدم داره داغونم م يروز كيكه  نيفكر ا. خدا دوستت دارم يخداوند

 .خفش بكنم

از همون لحظه  ي، از بچگ امدهيبه وجود ن ميكه باهم بو د يمدت نيا ياحساس من تو. ارهي يم ميحسود اديگن عشق ز يم

به فكرت بودم و به خاطر  شهيخوام بگم هم ينم. بشه ميرا نگذاشتم وارد زندگ يدختر چيدو ستت داشتم ه دمتيكه د ياول

لحظه لحظه هام بكنم كه با تمام  كيرو شر يخواست كس يدلم م شهيهم يكار وكردم چون اگه بگم دروغ گفتم ول نيتو ا

. نيهم يخوام كه دركم كن يفقط از تو م يو دار اقتشيدونم كه ل يو حاال تورو دوست دارم و م وجود دوستش داشته باشم

 كيباز هم . بودم دهياون حالت ند يتو رويوقت ام چيه ديلرز يصداش م
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. كرد يخداحافظ يبا مهر بون شهينبود و مثل هم  يعصبان گهيد ميديكه رس يوقت. رميسبد گل گرخته بود كه با خودم بب كي

. از عروس و داماد نبود ياثر يواردكه شدم اكثر مهمون ها آماده بودن ول. سالن بزگ گرفته بودن كي يرا تو يعروس

 هاشيجار سهيبهاره خانم و نف شيگذاشتم و به طرف مادرم كه پ ننيكه قرار بود عروس و داماد بش يسبدگل را كنار مبل

 يهمون شلو غ يتو. دست و سوت وكل كله به هوا رفت ياماد كه آمدن صداد عروس و . نشسته بود رفتم وكنارشون نشستم

و  نياون آقا ا: داد گفت يبا دست نشونم م رويكه ام يپاكت را بهم داد بعد در حال كيدخت كوچولو صدام كردو  كيبودكه 

 يبه سخت. م نامه نوشته باشدبرا ريكه ام نيكردم جز ا يغكر م يزيبه هر چ. كرد يداشت نگاهم م ريام. دادكه بدم به شما

 :نوشته شده بود نيچن بايبود كه با دست خط ز ينامه ا. بكنم و پاكت را بازكنم دايخلوت پ يجا كيتونستم 

 :م جان سال فرناز« 

 اياز آدمها لفظ قلم فقط صحبت كنم  يليتونم مثل خ يآخه من نم. كنم يقدر راحت صحبت م نيكه ا يمن و ببخش دوارميام 

كه  يوقت. دمتيبار د نياول يبگم كه برا يبهتر باشه از لحظه ا ديرا رك بگم و شا زيخوام همه چ يم. كنم يچاپلوس يحت

هربار كه به . ختيخورده باشن فرو ر سيخ ربارونيكه ز يكاه گل يها واريچشمت افتاد تارو پود دلم مثل د يچشمهام تو

 يكه دنبالش م يهست يتونم دوستت داشت باسم و تو همون كس يماحساس كردم . ديشدم بندبند وجودم لرز  رهياون خ

منظورم همون . فترا به سخره گر زيدونم چرا همه چ ينم يرا به آرش گفتم ول زيهم همون روز همه چ نيهم يبرا. گشتم

همه  هاتيشدن و لجباز يعصبان يبا خنده هات با اخم كردنت حت يبه هرحال تونست... و آرش يديكش يكه تو م يقلبها

و چون تنها  ياز من بدون يزيكه چ نيبدون ا يدونستم عاشق خودم شد يم. داشت مانيا تيبه پاك. يبكن ريوجودم و تسخ

كه اونشب كنار  نيتا ا. پا بندت شدم شتريخودت دوستت داشتم ب و به خاطر  ياشتكه به خاطر خودم دوستم د يبود يكس

خواستم  ينشد نم ياما دلم راض.را بگم زيخواستم همه چ. يآر يانه به زبون مو خالص اير يرا ب زيكه همه چ دمتيد ايدر

خواستم  يم. تنها مثل تو  يشدم تنها يمخودم  ديشدم با ياول با دل خودم رو راست م ديبا. بهت داده باشم يالك ديوعده وع

رفتارهام  يدونم گاه يم. به فرصت داشتم ازين نيهم يعاشقت باشم مثل خود خودت وصادقانه دوستت داشته باشم ، برا

. طرفه است كي زيهمه چ يكه دوستم دار يفقط توهست نيا يشدكه احساس كن يشد و باعث م يكمان هفت رنگ م نيرنگ

خواستم همه  يم ييآ يكردم كه تو هم م يفكر م ايشب بود كه آمدم كنار در يها مهين ديبر ديخواست يروز آخر هم كه م
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كردم  ياز پشت پنجره نگاهت م يرفت يم يصبح هم كه داشت. يامديمنتظر شدم ن ياون موقع بهت بگم اما هرچ حرفها را نيا

حاال . كه رشته بردم پنبه بشه يو هرچ ميريخودم و بگ يجلونتونم  دميترس يشد و م ياما روم نم يخداحافظ اميخواستم ب يم

تعلق داشت باشم  يكه به كس نيدرهر حال االن من هستم و خودم بدون ا. واقعأ خوشحالم نمتيكه قرار دوباره بب نيهم از ا

فقط . بزن نگده ز يبهت م كايكه مل يبه شماره ا ياگر مردو مردونه هست.خوامت هوارتا يكلمه به قول آرش م كيودر 

 .قول مردونه كياونم  يقول بد يخواه يباشه كه م ادتي

 " ريام خداحافظ 

 

 يشده كه برا  يبچه مدرسه ا يها يمثل دخترباز زيكردم همه چ يفكر م نيبه ا. گذاشتم زيم يرا كه خوندم سرم و رو نامه

بودكه  نيا ريدن تنها فرق نامه ام يم گريكديكوچه پس كوچه ها دور از چشم همه به  يو تو سنينو يشوم م تيفدآ هم نامه

آخرش رو هم با خون خودش انگشت نزده  يحت. نبود يپاره پاره شده خبر يقلبهانامه از دوستت دارم و قربونت برم و  يتو

كه هم اسم بودن  يمن مونده بودم و دوتا آدم. شدم يم وونهيداشتم د. كو چه پس كوچه به من نداده بود يبود و نامه رو تو

. داشتم و ازش دور بودم دوستشرا  يكيعادت كرده بودم و  يبهش شتريشون دوستم داشت و من ب يكيتفاوت كه  نيبا ا

از اونها را  يكي يبلد چيبدون ه ديبهشت و جهنم و من با يكرده بو دم مثل دو راه ريگ يدوراه نيچكاركنم ب ديدونتم با ينم

وجود داشته باشه تا بتونم به  يكه دور برگردون نيداد بدون ا يكردم و أنتخاب غلط من و تا خود جهنم سوق م يانتخاب م

 يچكار م رويدادم پس ام يدلم جواب م ياگر به ندا. را هم برام جهنم كرده بود يفكرها عروس نيتمام ا. برگردم يصلجاده ا

 يرو يسوخت و پا يم يگريد كس  يواگر دلم برا. بود از عشق زيكه امروز حرفهاش پر بود ازالتماس و لبر يريكردم ام

راهه  يراه ب نيكار وكردم و اگر ا نيخوردم كه چرا ا يحسرت م عمر كي ديگذاشتم با يم عشقم و احساسم  يدلم و رو

. شد يكه داشت فنا م يعشق ادگاري يكيهام بود و  يبچگ ادگاري يكي. را باخته بردم زيمن همه چ اليواو گهيجهنم بود كه د

 انيخواستم به م. نداشت يبجوا چيبودكه ه ايدن يتو يتنها سؤال نياما انگار ا. كردم كه كدوم راه را انتخاب بكنم يفكر م

 زيم يسرم و از رو.. صحبت كنم كايهم بهتره كه با مل ديشا ايدووبشم  الهايفكرو خ نياز ا يكم ديجمع برگردم تا شا

 يول دميخند يذهنم م يبه فكر خودم تو . به من بكنه يتونست كمك يبودكه مطمئنأ نم يغرق در شاد  يطور كايبرداشتم مل
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زد مغزم سوت  يبود و با لبخند من لبخند م ستادهيروبه روم ا ريخمون لحظخ ام. شد يلبهام جار يها رو خنده نياختار ا يب

 يلبخند زدم وا يهم فكركرده جوابم بابت نامه مثبت و از خوشحال ديشا. اون لبخند نزده بودم يآخه من كه برا. ديكش

داده بودم كه هنوز  ريرا به ام يمن ناخواسته جواب يركرده باشه چون اونطو يفكر نيشدكه اگر چن يخداجون چقدر بد م

 ياز آدمها فرار م مأيدا. تونست خوب باشه واقعأ بهم بد گذشت يكه م يروز. نگرفته بودم يميبهش فكر نكرده بردم و تصم

 ناز جواب داد. آمدم ينم يكاش اصأل عروس يا. تمام بشه يلعنت يعروس نيزود تر ا يخواست هرچ يكردم و دلم م

. دميكش ياز رفتار بد خودم هم خجالت م. كردم يم يرفتم و خودم را از دست همه مخف يطفره م يبه هركس يهرسوال

خواستم  يرا م زيهمه چ ديخوردم شا يرا م يدونم غصه چ ينم. بود دهيرس مهيكه تمام شد انگار عمر من خم به ن يعروس

كه تمام شد از  يعروس. نكرده ريگ يمخمصه ا نيچن يمثل من تو يسك چيمطمئنأ ه يول. كنم يزود بفهمم و بش داور يليخ

كه  نيسوار ماش. اونشب بعد از مدتها با مادرم دعوام شد. رسوندم نينكردم و با عجله خودم و به ماش يكس خداحافظ چيه

نبودم با تعجب  دمدستهام گرفتد بودم و تو حال خو يمن كه سرم و تو. يتيشخص يب يليفرناز خ: مقدمه گفت يب يليشد خ

تو  يديخجالت نكش يبود كه امشب كرد يچه رفتار نيبگو چكار نكردم ا: با حرص گفت. چرا مگه من چكار كردم: گفتم

 يراست م. زدم يو دم نم دميشن يرا م هيبق يزخم زبونها ديه بودم كه با چاريمن ب. ينكرد يهم خدآحافظ يباكس يحت 

جواب دندان  كيو  كرديم دايبهانه پ كيشده من خودش  ياگر من دونست كه چ امنم حق داشتم حتم يحق داشت ول.گفت

 زيبه همه چ ديخوام شما حق دار يبگم فكر كردم با گفتن من معذرت م ديبا يدونستم چ ينم. داد يشكن بنه همشون م

اما . بود رياز دستم دلگ شبهر چند مادرم تا چند روز هنوز به خاطر رفتار اون . طور هم شد نيخاتمه بدم بهتر باشه وهم

 يسه چهار روز از عروس. مادرم بهانه كنم يرا در جواب طعنه ها يو خستگ يماريكه تحمل كنم و ب نينداشتم جز ا يچاره ا

را بهانه  انوشيوجود ك ايداشتم  يرا بر نم يگوش ايمحبت نكرده اودم و معموأل  ريلحظه هم با ام كي يگذشت و من حت يم

 كايبعدازظهر سه شنبه بودكه مل. رميبگ مينتونسته بودم فكر كنم و تصم يحت. كردم يفطع م ريام يرا رو فنكردم و تل يم

 متيباهام داره فرصت را غن يدونستم چكار يمن هم كه نم نهيخواد من و بب يقبل ازرفتن به ماه عسل زنگ زد وگفت كه م 

 يو كت كايفتط آرش و مل دميكه رس نهايخانم ا يخونه كت. رميبگ ميو با دلم روشن بكنم و تصم فميكه تكل نيا يشمردم برا

كه با  يدر حال ميبه اطاقش رفت كاينشستم با مل ششونيپ يرايحال پذ يرا تو يا قهيكه چند دق نيخانم خونه بودن بعد از ا
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اگه ازگفتن  زيهر چ زقبل ا يجا ول نيا يايكه چرا گفتم ب يدون يحتما م: گفت  نميمبل بش يكرد تا رو يدست اشاره م

 يتون يم  يكه خواست يهر كار يدون يدم اون وقت خودت م يبهت م رويمن فقط شماره ام يكش يحرفهات به من خجالت م

خوام كمكم  يچون م يبدون ديهست كه با يزيچ كي رياز موضوع ام كايمل: مكث كرد و منتظر جواب من بودگفتم يكم.يبكن

 يخوام دخالت يبگم چون نم ديبا يدونم چ يمن نم: گفت كايحرفهام كه تمام شد مل. گفتم را براش زيبعد هم همه چ. يبكن

 يمن مثل مان يبرا ريفقط چون ام ادي يها هم خوشم نم يخاله زنك باز نيدوستت داره از ا ريدونم كه ام يكرده باشم فقط م

و به خاطر تو  ستين يپسر بد ريام بدون كه ام ور نيكردم ا يكارو نم نيوقت ا چيشدم با تو صحبت كنم وگرنه ه يبود راض

 يكه من م يتنهاكمك. گه يمطمئنن خودش برات م يكار ها كرده كه اگر باهاش حرف زد يليرا كنارگذاشت خ زيهمه چ

 يدنبال راه حل منطق يشد ريواقمأ عاشق ام يكن يشه و اگر فكر م يشنميمنطق حال يعشقو عاشق يكه بدون نيتونم بكنم ا

 يرا داشتم و نم يحال نيهمچ يروز كيچون خودم هم  يدار يفهمم كه چه حال يمن م. گه يم يدلت بهت چ نيفقط بب نگرد

 نيا يول. ميكه گرفتم راض يميرا انتخاب بكنم اما به حرف دلم گوش كردم و االن هم از تصم يكيدلم و عقلم  نيدونستم ب

سخت قرارگرفتم و اون موقع مثل  طيشرا نيا يمنم تو يگفتم كه بدون من فقط يكار را بكن نيشه كه توهم هم ينم ليهم دل

با . يريبگ ريتصم ديحاال هم خودت با. كه بخواد كمكم بكنه نيرا هم نداشتم كه باهĤش دردل بكنم چه برسه به ا يتو كس

و  ميباعث شدكه تصم ذهنم يجرقه تو كيو . را فرصت داشتم تا خوب فكر بكنم ياز اطاق چند لحظه ا كايرفتن مل رونيب

بشه نه تا  يبا عشق زندگ  ديكنم و به نظرم آدم با يزندگ ريتونم بدرن ام يكنم نم يفكر م: برگشت، گفتم كاكهيمل رميبگ

خوام همون طوركه خودش خواسته بوئ مردو  يم. باشه و راحت نيريها هم براش ش يبدتر،سخت يحت زهايچ يليتحمل خ

كشم با  يمن خجالت م يول. بگذره زهايچ يو داشتم كه به خاطر من از خبل نيكه ارزش ا كنمو ثابت . مردونه بهش قول بدم

سخت بود  يليدونم خ يم: وگفت ديخند. خراب كنم زويترسم همه چ يبگم م ديبا يدونم چ يحرف بزنم آخه اصأل نم ريام

 شمياالن سر كه پ يكمك كس بدوناونم  يريبگ ميخودت تصم يخوشحال هستم كه تونست يول يانتخاب بكن يكه بخواه

كه  يبعد هم منتر جواب من نشد و شروع به شماره گرفتن كرد وقت ينكن يبهش زنگ بزن تا به قول خودت خرابكار يهست

 ريام

تمام سالم كردم جواب  يگرفتم وبا خونسرد كايرا از مل يگوش.خودشه ايبدوب: را برداشت آروم صدام كرد وگفت يگوش
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 يبود برا دهيصدام و نشن. باشم يخوبه ك: گل كرده بود گفتم طنتميدونم چرا ش ينم. شما: داد وگفت يمعمول يليسالمم و خ

 يدونم ك ينم: مكث كرد وگفت يكم. هردوتاش: گفتم ؟يباش يك رمدوست دا اي يباش يخوبه ك د؟يگفت يچ: گفت نيهم

گرفتن كار نامه دانشگاه از  يچند روز بعد برا. روع شدازهمون روز ش ريمن وام يدوست. يدوست دارم فرناز باش يول يهست

برام دعا كرد و  يكل مبرم اونجا مادرم ه يشريباعث شد كه با اعتماد نفس ب ريقبلش زنگ زدم تهران و ام رونيخونه آمدم ب

 يخوشحال بود و سر از پا نم شيبه خاطر قبول يكيشلوغ بود  يحساب دميكه رس يوقت. داد يم يبا حرفهاش بهم دلدار

تونستم  ينم ديدورم چرخ ايكردكارنامه را كه گرفتم دن يم  هيهم به خاطر قبو ل نشدن ناراحت برد وگر يكيشناخت 

دلم . گفتن يم كيكردم همه دورم جمع شده بودن وبهم تبر يم هيگر ياز خوشحال ارميب يباوركنم كه تونستم رتبه دورقم

شدم كه  نيرسوندم و منتظر ماش ابونيبدم بدو بدو خودم و تا كنار خ ريرا به مادرم و ام ير خبر قبولخواست هر چه زئد ت يم

 يسع ديرس يبه نظر م يجا خوردم عصبان يجوربد واريرنگم شد مثل گچ د. پام تر مزكرد يجلو نيبا ماش ريهمون موتع ام

كه كردم كارنامم و  يكار نيو بازكردم ر سوار شدم اول نيدر ماش. حفظ كنم مويكردم به خودم مسلط باشم و خونسرد

شه من و برسون خونه  ياگه م ريام: گفتم. گفت كيبهم تبر ديكش يم اديفر ياز خوشحال ديكه رتبم و د ينشونش دادم وقت

مخالفت من . يبر رترينداره اگركه د ياشكال ميريام جشن بگ.خ يم: زود تر به مادرم بگم اول مخالفت كرد وگغت مخوا يم

درو آروم بازكردم و وارد . نوش هم آمده بود ايك دميكه رس يوتت. رونيب ميباعث شد كه قبول كنه تا فردا و اون روز باهم بر

 تشونيذره اذ كيهوس كرده بودم . از چهره شون مشهود بود ينگران دنمن به طرفم آم دنيخونه شدم هردوتاشون با د

: و بعد به طرف اطاتم رفتم هنوز درو باز نكرده بردم كه مادرم گفت يچ يه: وگفتم دميشاخمهام و درهم ك نيهم يبكنم برا

من قبول شدم رتبه دو : فتمكارنامم و به طرفشون گرفتم وگ يو با خوشحال دميپاشنه پا چرخ يرو ؟يمجاز هم نبود يچ يعني

شروع  يو بعدهم از فرط خوشحال دياز تا دل كش يغيتونم خانم دكتر بشم مادرم ج يمامان من م ؟ يچ يعني ديدون يم يرقم

 كه يهم بغلم كرد و در حال انوشيك.كرد هيبه گر

من و به  يكرد زنگ زد با غرور خبر قبول يكه فكر م ييهرجا انوشياونشب ك. گفت يم كيكرد بهم تبر يرو شكر م خدا 

خودم هم به آقاجون . كردن يبلكه داشتن دق م خبر نه تنها خوشحال نشدن نيا دنيها از شن يليخ شهيداد مثل هم يهمه م

كه  يهم زنگ زدم و رقت ريبه ام. كرد هيبارگر نياول يقدر خوشحال بودكه برا نيزنگ زدم و بهش گفتم كه قبول شدم ا
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و مادرم و  انوشيبا ك. قبول شدنم و بدم ينيريش دمشيخوشحال شد واز من قول گرفت كه هر وقت د يليخ ديشن

ن ياونشب ا. روني ميو شام رغت ميجشن كوچولوگرغت كيجون گرفته برد و خوشگل شده بو د  يفرهادكوچولركه حا الكم

 يخودم وكل شيآوردمش پ نيهم يزده بود سرش برا يخواب يفرهاد هم مثل من ب. برد يقدر خوشحال بودم كه خوابم نم

. ديشده برم سرخاك فرش يگرفتم كه فردا هر طور ميتصم. ش خوابندمشتخت يكردم تا خرابش بردو بعد تو يباهĤش باز

از خواب  ريتلفن ام صبح با زنگ . كردم يكار نامه درج شده بود نگاه م يكه تو يرتبه ا و ناباورانه به  دميتختم دراز كش يتو

از پشنهادم  ديرم سرخاك فرشخوام ب يبهش گفتم كه م. بكنه يادآوريزنگ زده برد تا قرار بعد ازظهر را . شدم داريب

رفتن  يبرا يلين كه تمايبا ا. ميريجشن دونفره بگ كيتا  رونيب مير يبعدش هم م ياتفاقأ فكر خوب: استقبال كرد وگفت

سركوچه  شهيمثل هم. رابطه را تمام كنم نيبگم وا ريرا به ام زيفرصت كه همه چ نيسرقرار نداشتم اما فكركردم بهتر

هم  نيآوردگفت ا يدر م يجب كادو كي بشيج يكه از تو يگفت و بعدهم در حال كيسوار كه شدم بازهم تبر. منتظرم بود

بازش كن حتما  اوردميطاقت ن يبهت بدم ول ميريگ يكه جشن م يخواستم موقع يالبته م من به خاطر قبول شدنت  هيهد

 ريبه طرفم برگشت وگفت خوب بگ. كردم يداشت و من فقط نگاهش مچند لحظه كادو روبه طرفم نگه . ادي يخوشت م

گفتم  يش ينم رينمك گ ستين يقابل دار زينترس چ: دوگفتيخند. تونم اسن و از تو قبول كنم يمن نم يول: گفتم. گهيد

... يول يحت ادميكه به  نيرا قبو ل كنم البته ممنونم از ا هيهد نيتونم ا يفط من نم ستيشدن و نشدن ن ريمسأله اصأل نمك گ

هست به من  يزياگر چ يكن ينوش را بهانه م ايزنم ك يهم كه خودم م يوقت يزن يفرناز تو چت شده زنگ نم. يچ يول"

 يدونستم كه ناراحت شده ول يم. گذاشت نيداشبورد ماش ينگفت و كا دو رو رو يزيچ گهيد. ستين يزيچ چيه: گفتم"بگو

 يروبه روم نشست بود و فقط گوش م شهيباهĤش حرف زدم مثل هم يكل ميديكه رس ديسرخاك فرش. نداشتم يا گهيچاره د

أب أورد تا  يبطر كي ريتمام شد ام ديدرد دلم كه با فرش. بود شهيكه هم يهمونطور دمشيد يخوردم م اليخ يداد تو

. جا نيآره هم: آوردم و گفتم نييجا؟ا سرم و پا نيا:گفت. ميخوام با هم حرف بز يم نيبش ريام: بهش گفتم. سنگ را بشوره

 .يبگ يتون يم يكه خواست يزيبعدأ هر چ يخواهم به حرفهام خوب گوش كن يم

من . ميچه حاال كه بزرگ شد ميكرد يم يو باهم باز ميكه بچه بود يچه موقع يبود ديمثل فرش شهيتو برام هم ريام نيبب "

 ادي نمتيب يكه م يوقت. يمن هست يتمام خاطرات كودك ادگاريتو . نگاه نكردم ياز برادر ريبه غ يوقت به تو به چشم چيه
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 افتم، يم ديفرش

 گرياگر قرار شد باز هم همد دمتيكه د يروز. گرده يوقت هم برنم چيكه مثل برق و بادگذشت و ه ييزهايهمه اون چ ادي 

اما تو به  يبكن يو درحقم برادر يبرام پربكن دويفرش يخال يخواست جا يبود كه دلم م يليدل نيفقط و فقط به ا مينيو ب

به من فكر نكن  ايگم دوستم نداشته باش  ينم. يش يوابسته تر م يروز دار بهو روز  يمن و دوست دار نهاياز ا ريغ يليدل

دونم  يم. كنم يكه نگاهت م ينگاهم كن يكه دوستت دارم به همون چشم يدوستم داشته باش يليخوام به همون دل يفقط م

،  يخواه يم شهيهم يو برا ندونم م يرا هم م نيوقت هم نباشه و ا چيه ديو شا ستين تيزندگ يكس تو چياز من ه ريبه غ

را  زيپس بهتره همه چ ميهم ندار يتناسب خانوادگ يما حت. ميخور ياما ما به دردهم نم. باشم تيزندگ كيشر يخواه يم

شه و  ينازك و نازك تر م ميدار يكه روش قدم برم يكيطناب بار مير يكه جلوتر م يچون هرچ م،يجا تمام بكن نيهم

 يما داغون م يبكنه هر دو دايو اگر بعدها تحقق پ ستين ييجز جدا يزيراه چ نيآخر ا. شد اهدپاره خو يروز كيمطمئنأ 

 دوارميبه هرحال ام. ميم صحبت نكنوباه مينيگرونبيهمد گهيكه د ستين نيكه زدم هم به منزله ا يحرفها نيتمام ا. ميش

 رهيخ يجا كيبه . بوده يطور نيما هم ا تقسم  ديشا ستين نيجز ا يزيكه مصلحت چ يگم و قبول كن يم يكه چ يبفهم

فقط . همشون حرف دلت بود يگفت يحرفها را جد نيفرناز ا: گفت. من كه تمام شد ينبود حرفها ايدن يانگار تو. شده بود

 ؟يگفت يچ يديفهم  فرناز : وگفت ديموهاش كش يتو يكه داشت دست يطبق عادت. كردم يسكوت كرده بودم و نگاهش م

. يكرد يش را بهانه م انيچرا رجودك ؟يزد يفهمم چرا بهم زنگ نم يحاال م. آالنه يزن يكه تو ازش حرف م يا ندهياون آ

 يمن و م يو نگاه كن رپاهاتيز. يبه خدا موغق شد يلهم كن رپاهاتيز يبا اون غرور لعنت يتخوس يم يردم كن يخواست يم

همش  نهايا يگفت يم ادتي. ادي يكه بترسه به سرش م يزيترسم ازدستت بدم و آدم از هر چ يبهت گفتم م ادتي. ينيب

به  تيرنگ واقع زيگفت و چقدر زود همه چ يدلم بهم دروغ نم يديگم به دلم افتاده بود د يدروغ م يكرد يفكر م. نيتلق

زم يو همه چ زي، همه چ ي، خواركم شد يخوابم شد. يتو همه كسم برد. را نداشتم يكس چيجا ه نيمن ا. خودش گرفت

كرد  هيكه گر يوقت ديلرز  يصداش م ".شدم يم داريو صبحها با كابوس از دست دادنت ب دميخواب يم ادتيشبها به . يشد

آخه من بدون توچكاركنم؟ هروقت دلم . يرا بزن ييقدر راحت حرف جدا نيا يتون يباشه، چطور م ريام نيشد ا يباورم نم

. كنم تنهام نگذار يخواهش م. من دوستت دارم بهت عادت نكردم نازبگم؟فر يحرف بزنم درد مو به ك يباك رهيگ يم
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 يبه بعد هرچ نياصال از ا. زنم يسرت داد نم گهينكنم، د ادتيپ ابونيكنار خ گهيسربه سرت نذارم، د گهيدم د ياصألقول م

زد  يكرد زار م يهم نم هيگر يحت گهيكشم ، د ينفس هم نم يخورم حت يدهم بدون اجازت آب نم يگوش م يتو بگ

را  يكه قدرت به زبون آوردن كلمه ا نيبكنم بدون ا شيتونستم همراه يشده بود و من فقط م يجار ليس كياشكهاش مثل 

 ياونشب گفت ادتيبود  نيهم  تيهمه وفادار. نكرده بودم يمن كه در حقت بد ؟يد يداشتم باشم م فرناز چرا جوابم و نم

قدر  نيدونم ا يم. مثل قلبت سنگ شده اگوشاتميگم  يم يچ يشنو يآره؟ م يگفت غدرو يندار ييجدا اليحاال حاال ها خ

 ؟ايچ يعنيدل شكستن  يدون يتو اصألم. مونه ينم يطور نيا شهيهم ايدن يپا داره ول كيكه به قول خودت مرغ  يمغرور

 يوكم ياگه به خودت زحمت بد نيحاال بب! يبود دهياگه نشن يبود دهياگه ند ؟ايچ يعنيمرد  كيخوردشدن غرور  يدون يم

صدا لذت  نيپاشوراه برو مطمئنن از ا. كنه يخش خش م رپاهاتيكه ز يشنو يقلبم را هم م يخورده ها يصدا يهم راه بر

تونستم  ينم گهيكنم، د يكار را م نيباشه به خاطر توعم ا افتميو به دست و پاهات ب.التماست بكنم يخواه يم ديشا. يبر يم

ه دوبار. كردم بلند شدم كه برم يخواست به خاطر من غرورت ر را بشكنه داشتم دق م يتحمل كنم دلم نم ااون اشك ها ر

فقط  ديتوهم مثل فرش يكاش يا: أوردو گفت نييتن صداش پا. بار نگاهش كنم نيآخر يتونتم برگردم و برا يصدام كرد نم

خوام منتظر برگشتت  يچو ن م كنميهم نم يخداحافظ تباشه برو از ؟ير يم يدار. يشكست ياما دلم و نم يزد يمن و م

 كيكنم فتط  يهم م يخوشبخت يكنم وبرات ارزو ينم نتيهم نفر دينترس قدمهات و محكم بردار سر خاك فرش. بمونم

 يو غرورم و له كرد يكه دلم وشكست يهمون طور دوارميام. يخواد خودت هم بدون يخوام كه دلم م يرا از خدا م يزيچ

واون هم  يوالتماس كن يزيوجودت اشك بر يدلت و بشكنه و غر ورت و له كن و توبا تمام تيزندگ ينفر تو كي يزرو كي

پشت  نكهيكردم بدون ا يم هيكه هنوز گر يحال حرفش تمام وجودم و لرزوند در . و نشنوه نهيكدوم و نب چيمثل خودت ه

. كردم يفكر م ريام يرفتم و به حرفها يراه م ابونيخ يتو شكستو دل  نيغمگ. سرم و نگاه كنم با عجله از اونجا دور شدم

 يبودم چقدر دلم م ايبزنم مثل همون شب كه كنار در اديخواست فر يدلم م. تمام وجودم و فرا گرفتد بود يرخوت و سست

خاطر خودم تنهاش  هبود من ب ريحق با ام! كردم آره يهم من اشتباه م ديكنه شا يفهموندم كه اشتباه م يم ريخواست به ام

 يحت ايباشم  مانياز كارم پش يلحظه ا يكه برا نيدون اب. من دلش و شكستم غرورش و خرد كردم. گذاشتم نه مصلحت

دونستم  يشه هنوز نم ينم شينداشت آخه آدم عاشق كه منطق حال دهيكنم كه با منطق آررمش كنم اما منطق هم فا يسع
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 هيبرام هد يشوق كيسوخت با  يم ريام يدلم برا.پلك زدن خراب شده برد  يادگبه س زيشده برد همه چ يطور نيچرا ا

قبول  يشاد ياجازه ندادم تو يبهم زدم حت زوياما من خودخواه همه چ رهيمن و جشن بگ يخواست قبول يبود و م دهيخر

گفتم كه  ياگر بهش نم ودآمد فكرهام هم احمقانه ب ياز خودم بدم م. خواسته بود يمگه اون از من چ.بشه  كيشدنم شر

 نيا ديكنم شا يتونستم نامرد ياده بودم كه فتط خودم باشم و خودم نمكرده بودم دروغ گفته بودم من قول مردونه د انتيخ

دونم چند  ينم. وجدانم پا بگذارم يتونستم رو يچون از من دور بود اما نم ديشن يرا نم زيچ چيو ه ديد ينم زويچ چيه

بود كه  يا و طعنه آدمهاه نيآورد بوق ماش يمن و بخودم م يكه گاه ييزهايپرسه زدم و تنها چ ابونيخ يهدف تو يساعت ب

در  يجلو انوشيبردم كه ك ركردهيچقدر د دونم  ينم. شده بود كيتار كيهوا تار دميخونه كه رس.شدن يازكنارم رد م

به  يساعت چند؟ نگاه ؟يدون يم يتا حاال كجا بود: فتجواب سالمم گ يبود كه به جا يقدر عصبان نيا. بود ستادهيمنتظرم ا

 ينيريخوام دوستهام مجبورم كردن كه به عنوان ش يمعذرت م: كرده بودم گفتم ريگفت وقأ د يساعتم انداختم راست م

 مامانبه  يگفتم ول.ميتا ما نگران نباش يزنگ بزن كي يتونست ينم: بست گفت يكه درو م يشام مهمونشون كنم در حال يقبول

كردم و  يعذر خواه. نصفه شب 11نه ساعت  يول دييآ يم ريد يگفته بو د:زد وگغت يشخندين اميب ريگفته بودم ممكن د

: خوابوند خواستم در اطاقم را باز كنم كه صدام كرد وگفت ياطا قشون بود و داشت فرهاد را م يمادرم تو. وارد خونه شدم

م آمدنم وگفت و من تونستم به اطات ريد ليمن دل يبه جا انوشيخدا را شكرك. دلم هزار راه رفت يركرديقدر د نيچرا ا

 مونيبود بگم پش يشوخ زيفتم كه زنگ بزنم و بگم همه چ گر ميگذاشت چند بار تصم يلحظه راحتم نم كي ريفكر ام. برم

 رويوقت ام چيه گهيروز د ونشدم بعد از ا يكار هم منصرف م نيافتادم از فكركردن به ا يقولم م اديشدم اما هرباركه 

دادگاه ازش دفاع  يتو ايده  يموكلش گوش م يبه حرفها ايثل شما داره بشه مطمئنن االن م ليخواست وك يدلش م. دميند

 ميرو خواه شيرا پ يا ندهيچه آ ميكه بدون نيبدون ا. ازهمون شب آغاز شد ريمن و ام نيريتلخ و ش يهمه زندگ. كنه يم

 .داشت

 

 ششم فصل

را به مادرم  زيگرفتم كه همه چ ميمن هم تصم. شروع به كاركرد يشركت خصو ص كي يتو يبعد از تمام شدن درسث ريام
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كردن با فرهاد كنارش نشستم  يباز هانهيداد به ب يم رياطاقشون بود و داشت به فرهاد ش يروز بعدازظهر تو كي. بگم

 يكس تيزندگ يتا حاال تو . خوب آره چرا دروغ بگم: گفت كردونگاهم . يگ يسوال بپرسم راستش و م كيمامان : وگفتم

از  شتريب يأره من پدرت و واقهأ دوست داشتم حت: فكر كرد وگفت يكم ؟  ياز خودت دوستش داشته باش شتريبوده كه ب

را  نهايا يچ يبرا طونيش يا: دوگفتيخند يباهĤش دوست بوده باش كه مثال يمنظورم اون نبود قبل از اون كس: گفتم.خودم

 كيشه گذاشت اما  يم يدونم اسهش را چ ينم: پاهاش خوابرند وگنت يفرهادو رو. خوام بدونم يم يچيه: گفتم ؟يپرس يم

افتادن دنبالمون خوب  يم ميشد يم ليكه دوسه تا پسر داشت و هروتت كه من و خاله هات از مدرسه تعط ميداشت هيهمسا

در حد نگاه كردن و چشمك  لياوا ميداد يدوستهامون پز م شيو پ ميكرد يم وقهم ذ يوكل مياون موقع هم ما بچه بود

كه نامه رو خوندم با  يشوم بهم داد وقت تينامه فدآ كيبود جلوم وگرفت و  يشون كه اسمش عل يكيكه  نيزدن بود تا ا

باهĤش دوست  وقت چيه يول ميمسخرش كن دمشيديكارش باعث شد كه هر وقت م نيو هم دميبهش خند يخاله هات كل

 هيبود وگر ستادهيآمدم اون طرف كوچه ا يم رونيشب كه داشتم از خونه پدرم ب دمشيكردم د يهم كه عروس ينشدم وقت

همسرش ودو  يعنيبا تمام خانوادش  دميبودكه فهم شينداشتم چند سال پ يريبراش سو خت اما من تقص يليكرد دلم خ يم

 يول ستميمخالف ن: گفت. يودن دخترو پسرها مخالفحساب با دوست ب نيبا ا پسگفتم .تا دختر تصادف كردن و فوت شدن

كه سرش  يقدركه بتونه خوب و بد را بشناشه و با كس نيدانشجو باشه بزرگ شده باشه ا يكيداره اگر  يزمان كي يزيهر چ

 ستيدارم و عاشقتم كه معلوم ن تدوست: و گفت هيكه از راه رس ينه با هركس يول. نداره يارزه دوست بشه اشكال يبه تنش ب

با دست . يپرس يرا م نهايحاال تو چرا ا: بعد هم با لحن كنجكĤوانه گفت. نه اي يست اصأل آدم حساب كارهيهست و چ يك

به من دروغ نگو حرفت و بزن و من : با دستش صورتم و به طرف خودش چرخوند و گفت. يطور نيهم يچيه: گفتم يپاچگ

 يبگم برا زويعزمم و جزم كردم كه همه چ. ير يطفره م يدونم چرا دار ينم يول يبگ يزيچ كي يخواه يدونم م يكه م

هستش  يچطورمگه گفتم به نظرت چطور آدم ادميگفت آره .ادتهيدوست آرش  ريمادر ام: وگفتم دميكش يقينفس عم نيهم

گفتم .داره يگفت خانواده خوب يم رشهم كه أ ياونطور ستين يبچه بد دميكه من فهم ييتا اونجا: فكركرد وگفت يكم

از ته دل زدم  يغيج. كردم يخوب قبول م: و كنت  ديخند. يگفت يم يخواست با تو دوست بشه تو چ يروز م كيمامان اگه 

را كه اتفاق افتاده بود را براش  يزيبعد من هم همه اون چ. كرد يهاج و واج نگاهم م ؟يگ يم يجد و  نيوگفتم واقعأ ا
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 يبا پسرها چطور ديكرده با حتمينص يبرخوردكردوكل يموضوع منطق نيبا ا يليبرخالف تصورم مادرم خ. مكرد فيتعر

كه  ادميجور رابطه ها مخالف بود و  نيموضوع نفهمه چون با ا نياز ا يزيچ انوشيبعد هم گفت كمه بهتره ك. برخرود كرد

 يشه خر م يكه با دسر دوستت دارم كامل م چيو ساندو وهيآب م كيداره دختر ها با  يچه معن: گفت يم شهينوش هم ايك

صحبت كرد و  ريكه مادرم با خود ام يمخصوصأ وقت. راحت شد زياز بابت همه چ الميموضوع به مادرم خ نيبا گفتن ا. شن

 وريخرشهراوا. خانم هم خونشون و بردن تهران يبودكه كت كايماه بعد از ازدواج مل كي. دياز زبون خودش شن رويام يحرفها

چون  انوشيتهران ك ميسفر چند روزه بر كي يكنم برا يكنكور بود كه تونستم مادرم و راض جيقبل از اعال م نتا كهغتهيو 

 ريتهران ام ميرس يك م يدربست گرفت و با اجازه مادرم قرار شد وقت نيماش كيو برامون  امديكار داشت همراه ما ن يليخ

گفتم كه ساعت  ريبه ام ميكرده بود كه  يطبق محاسبا ت ميكه به طرف تهران حركت كرد بودچهار شنبه ظهر . دنبالمون اديب

 ميبه اضافه ن چارهيب ريو ام ميديبودكه رس ميساعت شش و ن نيهم يرا نكرده بودم برا كياما حساب تراف ميرس يپنج م

مادرم . دميند رويمن ام ياون شلوغ يتو ميديكه وس يوقت. ممعلل شده بود يكه زود تر آمده بود حدودأ دوساعت يساعت

كه همون  ميجا بمون نيا ديبا يبچه تا ك نيحاال با ا يدنبالمون گوش نكرد اديكرد من گفتم بزار آرش ب يداشت غرغر م

همون طور . بودمش دهيبودكه د يكه برگشتم مثل همون لحظه اول يفرناز به طرف: آمد وگفت از پشت سرمون  ريموقع ام

ها را از دست من گرفت و جلوتر از ما به طرف  لهيو بعد وس. فرهادو به بوس كرد يكل كيبعد از سالم عل ابو جذ بايز

كرد كه به  يم يكردو تند رانندگ يقدر عجله م نيا. دست پاچه شده بود يحساب ريام ميكه شد نيسوار ماش. رفت نيماش

 يزد يفرناز چه عطر: به من زد گفت نيماش يكه تو ين حرفيو أخر نيكه اول ادمي. ترس از رفتارش خندم گرفته بود يجا

 ديكه پرس يچه سؤال گهيد نيكرده ا يبه خودم گفتم پاك قاط.هستش خوش بو  يليخ

 يزد بعد هم كل يبا مادرم حرف م شتريب ريام. سخته يليآخه حفظ كردنش خ هيدونم اسمش چ ينم: حال گفتم نيا با 

كرد كه مادرم گفته، و  ياصرار م يطور يكنه ول يفقط تعارف م دونستميكه م نيا اخونشون ب مياصراركردكه شب را بر

زنه و مادرش  يم ريو با ت مونيدونستم پدر ش سا يكه م يلشد در حا يشه كه من هم كم كم داشت باورم م يخوشحال م

 يشد وبا مادرم خداحافظ ادهيپ نيهم از ماش ريام ميديخانم كه رس يدر خونه كت يجلو. گه ينم يزيچ نيوقت چن چيهم ه

و آرش  كايمل. رفت ريوام ميكرد يهامون و داد دستم وگفت شب زنگ بزن كارت دارم بعد هم خداحافظ لهيكرد بعد هم وس
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 ريبعد از رفتن اونهار قبل از خواب بود كه به ام. ميديخند يأرش كل يها يهم اونشب اونجا بودن بازهم به خاطر مسخره باز

خواسته برد صبح ساعت ده  ريكه ام يو همون طور رونيب مياون روز باهم بر يخواست فردا يبودكه م نيش اكار. زنگ زدم

هماهنگ كرده بودم صبح به بهانه  كايمل و با  زياز قبل همه چ. ميخانم بود قرارگذاشت يخونه كت كيكه نزد يابونيخ يتو ميون

 كيهمون جا . برد يرباقيتا آمدن ام يا قهيهنوز ده دق دميكه رس يوقت رونيبود كه از خونه آمدم ب كايمل شيرفتن پ

نشون  بايز يليانگشتر خ كينگاه كردم و بعد  نيتريچند لحظه از پشت و ،يبودكه من فكركردم نقره فروش يجواهرفروش

به  يه نگاهفروشند. دميو پرس متشيانگشترو نشون دادم و ق. دوتا پسرجوون فروشنده بودن. كردم و وارد مغازه شدم

 نينبود نقره ا يهرج گهيشد د يباورم نم. يتا تك تومان صدوپنجاهيفكركردم س. پنجاه تومان صدويس: انگشتر كرد وگفت

 يهر دو تا پسرها با حالت بد. ستيانگشتر نقره ن نيكه ا نيا اينبود با تعجب گفتم آقا مگه نقره ارزون شده  ونقدر هم ارز

. وپنجاه هزار تومان صديس متشياونم ق ينه نقره فروش يجا جواهر فروش نيخانم ا: شون گفت يكينگاهم كردن وبعد هم 

از مغازه آمدم . صورتم گذاشتم يبگم دستم را رو يزيبتونم چ نكهيكه بون ا دميشده بودم و خجالت كش نيقدر ضا نيا

نشسته بودو  نيماش يبه طرفش رفتم تو خورد ريچشمم كه به ام. كه آب داده بو دم خندم گرفت يخودم هم ازگند رونيب

نشد آروم نشستم  نيقدر بلند بودكه متوجه باز شدن در ماش نيا نيضبط ماش يصدا. كرد ينگاه م ابونيبه اون طرف خ

 يجواب سالمش و دادم وگفتم خوب منم م. دميسالم ترس: با ترس به طرفم برگشت و گفت. افتيآقا زود باش راه : وگفتم

كه  يدر حال. شد يكردم داشت از خنده روده بر م فيرا براش تعر يجواهرفروش انيجر ميراه كه افتا د. خواستم بترسونمت

 يحاال چه خواب رهيانشاءاهللا خ: گفتم.دميخوابت را د  شبيد يفرناز راست: گفت ميكرده بود ريگ كيتراف يتو يبدجرو

 يزيپروندن و رد شدن من هم چ كهيكه چندتا پسر ت ميرفت يم ابونيخ يتو ميكه با هم داشت دميخواب د: گفت.يديد

گفتم فرناز .يپرو رفت طاقبه طرف ا يانتخاب بكن يكه لباس نيو تو بدون ا يمغازه لباس فروش كي يبهشون نگفتم و رفتم تو

طور  نيمن هم. اطاق پرو يتو يمن از خونه با خودم لباس آوردم بعد هم رفت يگفت يانتخاب نكرد يزيتوكه چ ير يكجا م

دامن  كي. رونيب يبودم همون سه تا پسر برگشتن و دعوا مون شد و همون لحظه تو هم از اطاق پرو آمد ستادهيا رونيكه ب

م گفتم فرناز تو برو  كه جوا بت را بد نيا ي؟ نگاهت كردم به جا!دامنم قشنگه ريام يوگفت يصدام كرد يبود دهيكو تاه پوش

 .دميكردم كه از خراب پر يداشتم بازهم دعوا م. ايهم ن رونيتو ب
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چند . ريام نياز پشت زد به ماش نيماش كيكه  يديد كه  يچه خواب گيد نيا ريام: كردن خوا بش كه تمام شد گفتم فيتعر 

 شد؟از يبا ترس ولرزگفتم چ. صحبت كرد وبرگشت نيرا با راننده ماش يا قهيدق

. مينشد سيمنتظر پل گهيمرد هم خسارتشو داد و د. ختير  نيكم رنگ سپرماش كي يچيه: عقب را نگاه كرد وگفت نهييا تو 

 نميپارك و قرار شد با دور ميراست رفت كياز اونجا . گذشت ريخوابت بود به هرحال به خ رياتفاق تعب نيا ديشا ريگفتم ام

عكس وكنار ه  نيرا بهش داد اول نيجده ساله را صدا كردو دوربهفده ه سرپ كي ريام. مياندازيكه همراهم بود عكس ب

خواست عكس  يكه م يپسر وقت. مينشست يصندل كي يرو رو يگذاشتم و بعد ريام يشونه ها يو من دستم و رو ميستاديا

 عكس را. دو كي: گفت يم رهيبگ

پارك وقرار بود كه من به  مياون روز باهم رفت يفردا. ميديخند يموضوع با هم كل نيسر ا.گفت سه يانداخت بعدأ م يم 

 كانيكه توش پر بود از پل يكه به طرف حوض ميزد يقدم م ميپارك داشت يتو. مهمون بكنم رويناهار ام ميقبول ينيريش يجا

 .كرد نشدم يم يباز نترنيكه داشت بدم يو متوجه عقب عقب آمدن پسر ودب ريام شيو من حواسم پ ميبر يو قو و مرغاب

كه نتونستم تعادلم و حفظ كنم ر از پشت  يخورد به من طور يبدجور نيهم ياون هم كد پشت سرش چشم نداشت برا

شد و از حال  اهينفسم بنده آمد و صورتم س. نييپا ميكه آمده بود ييكمرم خورد به لبه پله ها قأيو دق نيخوردم زم يبدجور

بنشونه به اون  يصندل كي يكرد تا بلند بشم و من و رو يكه داشت كمك م يهول كرده بود درحال يبدجور ركهيام. رفتم

 يباز يجا كه جا نيا يمگه كور: گفت. بود دهيترس يكرد و خودش هم بدجور يم يكه داشت معذرت خو اه چارهيپسره ب

 يبه جا. شهب دهيكش يشد وكم مونده بود كه به كتك كار يدرست و حساب يعواد كيحرفش باعث  نيهم.  ستيكردن ن

 ريدعواشو ن كه تمام ش ام. كردم يم هياز زور درد فقط گر. نميبش يصندل كي يچند تا خانم كمك كردن تا بتونم رو ريام

آب طال درست  وانيل كي يواز خانمها ت يكيآمد  يصدام درنم. فرناز اگر كه حالت بد ببرمت دكتر: كنارم نشست وگفت

 ريداشتم سر ام. گرفت تمام پشتم كبود شده بود يخوردم نفسم م يتكون كه م يجا آمد ول يكرد آب را كه خوردم حالم كم

خاتمه  لهيكرد و به قا يكرد كه همون پسر جلو أمدو بازخم عذرخواه يداشت دعوا م تياون وضع يزدم كه چرا تو يداد م

 ربغلميرزيام نيهم يكرد برا يدرد م يبهتر شد اما هنوز كمرم بدجور يتا حالم كم ميجا نشست نرا همو يربع كي داد 

و به  نميتونستم بش يكه شدم اصأل نم نيسوار ماش. قدم از قدم بردارم تميتون ياون بود كه م يبر دستها نيوگرفته بود و با تك
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نگفتم  يزيكرد اما چ يدرد م يليكه كمرم خ نياونروز را با ا. دميدرازكش نيبه ناچار عقب ماش نيهم يبدم برا هيتك يصندل

 ريو ام ميازگذشته ها حرف زد يوكل ميبعد ازناهار تا بعدازظهر با هم بود. خواست روزمون و خراب بكنم يچون دلم نم

 رونيتازه از ب. هام يياز دا يكي شيپ كايمسافرت رفته بود آمر يمادرم برا. ترم دوم دانشگاه را تازه تمام كرده بودم: گفت

اصرار كرد  يليخ. رفتن اونجا يپدرم و داشتن م ياز دوستها يكيدختر  يكه امشب عروس: آمده بودم كه أرزو خو اهرم گفت

لعاب دار  يها فياول قبول نكردم اما تعر. گذره يخوش م يليباحاال ست و خ يكه باهاشون برم وگفت كه از اون عروس

تا اون  شونيأشنا شده و دوست يربازس يكرد كه با پدر عروس تو  فيراه پدرم تعر يتو. پدرم باعث شد كه باهاشون برم

 يبزرگ شده واز همون بچگ يسواد نداره اما با بدبخت شتريبعد گفت كه دوستش تا كالس پنجم ب. كرده دايموقع ادامه پ

با دوتا دختر  شيعروس ميكه ما رفت دخترشو حاال چند تا كارخونه هستش اون  دهيجا رس نيكرده تا حاال به ا يشاگرد

 يسرطان فوت كرده بود دوتا پسر داشت كه تو يمارياز زن دومش بودن و از همسر اولش كه باخاطر ب گهيد يدوفلو

از دوقلوهاكه اسمش  يكي ميديكه رس يوقت. كرج گرفته بودن يباغ بزرگتو كي يرا تو يعروس. كردن يم يزندگ كايآمر

 ميمر

 دمشيكه د ياز همون لحظه اول. بود فيدانشگاه شر كيترونالك يدانشجو ميمر. و با أرزو دوست برد به استقبالمان أمد بود 

 يچند ماه بعد بود كه م. بدم اما فرصت نشد يخواستم بهش پشنهاد دوست. بود يعال زشيازش خوشم آمد همهچ يليخ

 كي. بود لوفريتر بودم و اسمش ن يميشون صم يكيبودم كه با  دوستاون موتع با چندتا دختر  رميخواستم جشن تولد بگ

دونستم خبرش به گوش  يهم مثل اون بهانه آوردن من هم چون م هيبق اديتونه ب يروز قبل از تولدم زنگ زد وگفت كه نم

 يداشت تو دكه آم يوقت. تولد دعوتش بكنه يزنگ بزنه برا ميرسه،از حرص همشون به آرزوگفتم كد به مر يهمشون م

بود چون بدرن  يزيچ نيچن دنيانگار كه منتظر شن. دادم يدوست شنهاديشدكه صداش كردم و بهش پ ياطاق أرزو آماده م

واقعأ هم دوستش داشتم و به خاطرش همه  ميداشت يخوب يخپل يروزها ميدوسال با هم دوست بود. فكركردن قبول كرد

 يوسعر دمشيكه د يبار نيآخر. ميكرد دايكم كم هم با هم اختالف پ.مدآ يازش خوشش نم كردم اما مادرم اصال  يكار

 يآمد دنبالم ازلحظه ا ميمر نيهم ينداشتم برا نياون موقع من ماش. يبرم عروس مياز دوستهام بود و قرار شدكه با مر يكي

و بهم  نيدر ماش يطور ودموب يعصبان يشدم به قدر ادهيگل پ ديخر يكه برا يوقت ميشدم با هم دعوا كرد نيكه سوار ماش
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شد كه خودش بره گل  ادهيپ. شد يعصبان يليكارم خ نياز ا ميمر. شد ريو خورد خاك ش نييآمد پا نيماش شهيكه ش دميكوب

 لباس از نيبا ا يكشيگل كردوگفتم تو خجالت نم رتميلحظه غ كي يناجور بود برا يليلباسش خ. رهيبگ

از حرفم . يدار فيتشر ايح يتعصب وب يخودت هم مثل خانوادت ب. تو خجالت هم نداره يالبته برا يشد ادهيپ نيماش 

را  يعروس ميكه كرده بوئ يبا همه دعوا. گوشم يشدن زد تو ياون همه آدم كه رد م نيشدكه همون جا ب يشاك يطور

 كيهمشون . مهم نبود ميزندگ يتو يدختر چيه گهيد ميربعد از م. دمشيند گهيتمام شدو د زيو بعدهم همه چ ميرفت

 يبار م نيعاشق شدم اما ا گهيبار د كيو  دميكه تورو د نيشدم تا ا يته مزود هم ازشون خس يليبودن خ يسركار ييجورا

. برد شده داريوجودم ب يزنانه تو يحسادت ها ريام يحرفها دنيبا شن. تو رو از دست ندم گهيو بكنم كه د ميخوام همه سع

با اون خاطره  زياز همه جا و همه چ. انداخت يم ميمر ادياون را  ميكرد يكه م يو هركار ميرفت يدونم چرا هركجاكه م ينم

كه برگشتم  يوقت. شم يكه ناراحت م ارميخودم ن يكردم اصأل به رو يم يسع يكرد ول يحرفهاش اعثابم و خورد م. داشت

 يدر حال. ميشدم وگنتم چرا فردا ما كه تازه در روز آمده ا يعصبان يلياز حرفش خ ميدگر يخونه مادرم گفت كه فردا بر م

 يجا م نيوگرنه هم ستيشنبه نوبت واكسنش وكارتش هم همراهم ن كي: كرد گفت يفرهاد را جمع وجور م يها لهيكه وس

. ميبمون شتريكردكه ب شيضشد را ينم يطور چيه گهيود ديرس يبه نظر م يحرفش منطق. زدم يبردمش و واكسنش و م

خواست كه از پشش  يآخه دلم نم. آخر عمرم برد يانگارخداحافظ يكنم ول يزنگ زدم تا ازش خداحافظ ريآخرشب به ام

وگفت كه اگه  ديبود كه به دادم رس كايمل نيآخر ا. هم نتونست آرومم بكنه ريكردم و ام هيگر يهم خبل نيهم يبرم برا

كنكور را اعالم  جينتا ميدو سه روز بعدكه از تهران برگشت. نمشيباشم و بب ريبا ام شهيتونم هم يدانشگاه تهران قبول بشم م 

خودم  ميكه روزنامه را گرفت يوقت رونيب ميگرفتن روزنامه از خونه زد يبرا انوسيهمون روز از صبح زود به همراه ك. كردن

 نيبدون ا ديكه اسم و د ينوش وقت ايك. مهم برام محلش بود الشم اما حا يكه قبو ل م تميدون يجرات نگاه كردن نداستم م

كرد  يقبول شدم نگاه يحاال چ: بهش گفتم ديپر يم نييمثل بچه ها باال و پا يوكجا قبول شدم از خوشحال يكه بفهمه چ

جا  نيحم تكرد وگف يكجا دوباره نگاه: بكنم گفتم يكه خوشحال نيبازهم بدون ا يخانم دكتر شد گهيد ،يپزشك: وگفت

با غرور ازشون تشكر  انوشيگفتن وك كيختن بهش تبرشنا ينوش و م ايكه ك ييوارفتم همه اونها خيمثل . همدان يپزشك

را به آرزوش برسونم و باعث افتخار  ديكه دادم عمل كنم و فرش يطرف خوشحال بردم كه تونسته بودم به قول كياز . كرديم
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 يكه م يزيبودم كه چرا همه را به آرزوشون رسوندم و خودم نتونستم به اون چ احتنار ياز طرف. بشم ليمادرم وهمه فام

كه دانشگاه ثبت نام كردم و با شروع شدن كالسها رسمأ شدم  نيخالصه ا. تهران بود يخواستم برسم اونم قبول شدن تو

 لياوا. دوستها را دعوت كرد اوه ليمفصل گرفت و همه فام يليخ يمهمون كيمن  يمدرم به مناسبت قبول. يپزشك يدانشجو

فرصت سرخاراندن  يحت گهيشدن حجم درسها د اديو ز يعمل يشدن واحدها اما با شروع ديرسيدرس حام به نظر راحت م

 .صحبت بكنم ريگذشتم تا مثل گذشته بتونم با ام ياز غذا خوردن م يحال از وقت خوابم وگاه نيبا ا. هم نداشتم

آب  يجازش حتشده بود كه بدون ا يكم كم طور. كردم يصحبت م ريمعموأل صبح تا غروب دانشگاه بودم شبها با ام چون 

. هم از قبل اجازه گرفته بودم يضرور يكار ها يگرفتم، برا يآجازه م ريبرم اول از ام ييخواستم جا ياگر م. خوردم يهم نم

همدان اون روز را من از صبح تا غروب  اديو ب رهيبگ ياز شركت مرخص تونست ريبار هم ام كي. ميداشت يخوب يليخ يروزها

من فقط . نهيدانشگاه را بب طيها و مح يدانشگاه تا بتونه همكالس اديبا من ب رهميقرار شدكه ام نيهم يكالس داشتم برا

بعد ازاون . از همون جا برگشت ريام مو بعدخ رونيب ميناهار رفت يبرا ريدانشگاه را نرم و با ام ياز كال سها يكيتونستم سر

بود كه با  ينبرم همون عكس ها اديوقت چهرش و از  چيشه ه يكه باعث م يزيو تنها چ دميوند ريام گيتا دوسه ماه بعد د

خواستم حداقل به  يداشتم كم نشد م ريكه نبست به ام يوقت از احساس چيه ميكه از هم دور بود نيبا ا. ميهم گرفته بود

گفتم  يم ريبه ام شهيهم. "رود دهياست كه از دل ورود هر آنكه از د قتيحق نيا": گن يدروغ كه م نيكنم كه ا ثابتخودم 

 فيكه خودمون تعر ييزهايكنه مگر چ يچكار م يكياون  ميبفهم ميتون يكدوممون نم چيو ه ميدرست كه ما از هم دور

بعد عم وجدان كه  مياون عشق و احساس كه نسبت به هم دار ميشه پامون وكج نگزار يكه باعث م يزيپس تنها چ. ميكن

 يروز غروب بودو تازه از دانشگاه برگشته بودم فكر م كي. نگاه ماست ير كردار و حتمواظب رفتا شهيهم!  مياگر داشته باش

 بعد از چندتا. نمزنگ بز ريبودم كه اول به ام اوردهياز شركت آمده باشه هنوز لباس هام و در ن ديهم با ريكردم كه ام

: مودبانه سالم كردم وگفتم يليخ. گرفتم كه با پدرش صحبت كنم ميبار تصم نياول يرا برداشت برا يپدرش گوش بوق

 ديپس لطف كن: گفتم. امدهينه هنوز از شركت ن: خوب جوابم و دادو گفت يليهست خ ريخوام مزاحمتون شدم ام يمعذرت م

كردم وگوش  يمن فرناز هستم و بعد هم خداحافظ: شما؟گفتم ديپرس. رنيبا من بگ يتماس كي ديهروقت كه آمدن منزل بگ

به نظر  يزدوعصبان يحرف م نياز دوستهاش زنگ زد سرسنگ يكياز خونه  ريبود كه ام 11شب حدود ساعت . را قطع كردم
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من داره  به يچه ربط! من: با تعجب گفتم. ديگذار  يمگه شما م: زد وگفت يخند شين. يستيتو چرا خونه ن: گفتم. ديرس يم

 يچه ربط نيخوب ا: گفتم. رونيبا بابام دعوام شه از خونه زدم ب: خونه نرفتنت منم؟ا گفت ليدل. م.من كه جلوت و نگرفته بو

را  ايرا بگه و دن زيكردم تا آخر مجبور شد همه چ چشيقدر سؤال پ نيبه من داشت خواست از جواب دادن طفره بره كه من ا

 .سر من خراب بكنه يرو

امروز هم از سركار كه . ميكن يموضوع با هم بحث م نيسر ا شهيهم ادي يمدوست باشم بدش  يك با دختر نيمن از ا يبابا« 

 يخواه يم يركيغرغر كه ام يبعدهم كل. امروز زنگ زده كارت داشت هيك گهيفرناز د: جواب سالمم گفت يبرگشتم به جا

خوب پدرت : گفتم. بابك  شيقدر اعصابم خورد بود كه آمدم پ نيبعد هم ا ،جور حرفها نيو از ا يكار ها بردار نيدست از ا

از  يكيخواد من با دختر  يپدرم م: گفت. يريگ يم راديا يچ يپس برا ستنيهستم همه آدمها كه بدن يدونه من ك يكه نم

چون دختر  ادي ينم مباهĤش دوست بودم ازش هم بد شيهستش، خودم چند سال پ داياسم دختره آ.دوستهاش ازدواج بكنم

پس چرا لقمه را از  ادي يخوب اگه خودت هم خوشت م: وسط حرفش وگفتم دميپر اوردميطاقت ن گهيد» ...يول ستين يبد

 يراه نيگه همون، پس آخر ا يپدرت م يو هرچ يخو نتون مرد ساالر يتو يگ يدهنت مگه نم يتو يگذار يپشت سر م

 يبا احساسات من باز يخواه يو م ينكشو يچرا من و دنبال خودت م گهيشه د يم تمخانم خ ا ديبه آ ير يم يهم كه تو دار

بغض گلوم  گهيد نجايا. مياز هم جدا مون كنن خودمون راهمون را از هم جدا كن گرانيكه د نيبهتره من و تو قبل از ا. يبكن

را  يخداحافظ وگوش يخوشبخت بش تيدگزن يتو دوارميام: بگه وگفتم يزيبخواد چ ريدادم كه ام يوگرفته بودو فرصت نم

هست وخودم وبا اون  يك دايكه آ كردميفكر م مأيدا. كردم هيكه توان داشتم گر يقطع كردم و به اطاقم رفتم و تا اونجا

دست كم گرفته بودم  يلياعتماد به نفسم را از دست داده بودم و خودم وخ. ازش كمتر دارم يكردم تا بدونم چ يم سهيمقا

 يم ميتصم يكرد گاه يم وونميمن خواهد بود داشت د يبرا يسرسخت بيقكه مطمئنن ر يوكم داشتن ازكس تحس حقار

باشه  دهيفا يكه همه تالشهام ب نيازا يول. ارميهم بدست ب رويگرفتم كه با تمام وجودم تالش بكنم و بتونم دل پدر و مادر ام

 رميبگ ميخواستم تصم يساختم و م يچرا داشتم ازكاه كو ه م دونم ينم. دميترس ياندازم م يعقب م يوفقط خودم و از زندگ

قدر  نيعاشق هستم و آدم عاشق ا كيافتاد من  ادميعادت بدم كه  ريبدون ام يفكر فكنم و خودم را به زندگ ريبه ام گهيكه د

تونه  ياز خودش بهتره و م بشيكه بدون رق نيمگر ا. گذرد يم شياز زندگ يعشقش حت به  دنيرس يزنه و برا يجا نم زود 
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به من  يزيچ نيكشه و هنوز چن يكنار م شونيبراشون از زندگ يخوشبخت يرا خوشبخت بكنه اونوقت كه با آرزو معشوقش

 دنيرس يباشم و برا يكردم كه قو يم يكننده سع ديناام يفكرها يو به جا كردميعزمم را جزم م ديپس با. ثابت نشده بو د

پا گذاشتم و با وقاحت تمام از روش رد شدم  گهيدل كس د يكه به خاطرش رو يكس. كنم الشكه دوستش دارم ت يبه كس

هم به من دروغگفته باشه برام مهم نبود چون مهم دل خودم بود  رياگر ام يحت. ده باشم كر رپاهاميبه ز يكه نگاه نيبدون ا

اونها بود تا  نيتر يزشاز وقتم كه با ار. بودم ذاشتهگ دانيم نيوسط ا يرا بدون كم وكاست زميصادق بود و همه چ ريكه با ام

را در قهر بسر ببرم تا عشق و عالقش و نسبت به  يالزم ود كه چند روز ريامتحان كردن ام يبرا يول. احساسم و همه وجودم

 نشگاهزد بگه من دا زنگ زد و اما جوابش و ندادم به مادرم هم سپردم كه هروقت زنگ  يدوسه روز. خودم محك بزنم

دوستم  با  نميزنگ بزنم و ب ريبه كلم زد به ام كدفعهيگشتم كه  يدانشگه برم ز دوستهام داشتم از ا يكيروز با  كي.. هستم

 يگل كرده بود و فكر م ميدونم چرا بچه باز يآمد اما نم يمسخره م يليكار به نظرم خ نيا شهيكه هم نيبا ا. كنه يصحبت م

و به قول  دنيتله نم يپسرها دم ال نيدونستم ا يكه م نيو با ا. امتحانم كردن نباشه يهم برا يرإه بد نيكردم همچ

هستش كه با  نيفروشن و ذاتشون خراب تر از ا يم يقنار يكنن و جا يكارها هستن و قورباغه را رنگ م نيخودشون ختم ا

دوستم . اشترا برد يگوش ريخود ام. را دادم به دوستم يحال شماره را گرفتم وگوش نيبكتن با ا تلفن خودثون را خراب  هي

. بند را آب بده و دوستم قاپش را بدزده ريكه باورم شده بود االن كه ام ختير يزد و زبون م يبا عشوه و ناز حرف م نيهمچ

. خواسته باهĤش صحبت كنه ينم ريكه ام دميو فهم دميكش يرا قطع كرد نفس راحت يگوش تيكه دوستم با عصبان يوقت يول

 نيگم مثل ا يم كيفرناز بهت تبر: اخمهاش و بازكرد وگفت ؟ايشد چرا قطع كرد يبه مهرنوش ش كردم و گفتم چ ينگاه

 گفت؟ يمگه چ: با غرور نگاهش كردم وگفتم. دوستت داره يليكه خ 

نم م. شناسه يگفت كه نم.بهش گفتم ياسم الك كي ،يديگفت شما؟ منم كه د رميخوام وقتتون را بگ يبهش كه گفتم م"

من  يبوده ول روزيهم داده باشم اون د روزيمسخرم كردگفت اگر د. به من شماره داده شيوقت پ يليگفتم كه خودش خ

: گفتم.گفت بله دوستش دارم.ديدوست هست يانگار باكس دكهيزن يحرف م يطور كي: گفتم. تونم با شما صحبت كنم ينم

. استيدن ياسم تو نياوأل اسمش قشنگ تر: گفت دويخند. يقدر دوستش دار نيداره كه ا يحاال مگمه دوست دخترت چ

با . بهم خورد تونيكه دوست يزنم منظورم وقت يگفتم باشه پس من بعدا زنك م.نهيبهتر يكه فكر بكن يدومأ از هر لحاظ
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خودت و خسته نكن  يخوره پس با زنگ زدن الك يوقت بهم نم چيچون رابطه ما ه يكار را نكن نيبهتره كه ا: گفت تيعصبان

افتخار  ريكه مهرنوش زد به ام يبا حرفها. را قطع كردم يگوش يديبعدخم كه د. يدياز چشم خودت د يديد يوگرنه هرچ

 .به مهرنوش داده باشه كنجواب دندون ش يطور نيشد كه ا يكردم باورم نم يم

د باهاش حرف زدم و بهد از دو سه روز با هم كه زنگ ز يشب وقت نيهم يشده برا هيهم تنب يكردم به اندازه كاف احساس 

 گهيحاال د. چشم بهم زدن ترم اول دانشگاه را هم تمام كردم كيگذشت با  يبه سرعت برق و باد م زيهمه چ. ميكر د يشت

 يبا خنده هاش م انوشيچهار دست و پا راه بره مادرم و ك يسخت بهتونست  يفرهاد كوچولو هم بزرگ تر شده بودو م

. خوب بود و هرروزمون بهتر از قبل بود زيهمه چ. رفتن يشدن و مثل اون چهار دست وپا م يبا راه رفتنش بچه م دنيخند

به  نيهم يبودم برا ليدو ترم تعط نيرا ب يدو هفته ا. مادرم شيشد كه من برگشته بودم پ يسال م كياواسط بهمن بود و 

را  ياقوام أرش به همدان آمده بودن به تهران رفتم تا چند روز از يكي يمراسم خاكسپار يو آرش كه برا كايهمراه مل

 ينشونم داده بود م كايكه مل ياطاق يداشتم چمدونم را تو ميبود دهيساعت نشده بودكه رس كيهنوز . بمونم ششونيپ

قراركه  دميكه شن يوقت. نكرد يآرش هم مخالفت. رونيب ميدنبالم تا با هم بر ادي يگفت م شزنگ زدو به آر ريگذاشتم كه ام

 رويام يبعد صدا قهيزنگ خانه بلند شد و چند دق يهنوز كامال آماده نشده بودم كه صدا دميبه خودم رس يدنبالم كم اديب ريام

بودو  فيگن اما صداشون ضع يم يكرده بودم تا بشنو م كه بهم چ زيگوشهام و ت. كرد يصحبت م كايكه با أرش و مل دميشن

در زد  ريكنن وچرا ساكت شدن كه ام يم كاريكردم كه دارن چ يفكر م نيداشتم به ا. امدين ييصدا چيه گهيچند لحظ د يبرا

 ميبود تنهااطاق  يتا حاضر شدن من تو يا قهيچند دق يليبه طرفش رفتم و دلم خ ارياخت يب دمشيكه د يوقت. وارد اطاق شد

شن؟  يحاضر م يطور نيپس همه دختر ها قبل از قرارشون ا: كردو آخر هم گفت يمن نگاه م يدقت كار ها  ريو ام

 يتو. شن يآماده م يطور نيمهم ا يليكه دوست پسرشون و دوست دارن و قرارشون خ يوگفتم نه فقط اونها ميديخند

 يليوكردم كه خ فتيقدر تعر نيا ميبا هم باش يآرزو تا شام را هر سه تا لدنبا ميبر يفرناز موافق: رگفتيكه ام ميبود نيماش

كه با  ياون مدت يتو. نميبب كيخواست آرزو را از نزد يدلم م يليقبول كردم چون خودم هم خ. نهيدوست داره حتمأ تو را ب

از طرز صحبت كردنش معلوم  كردو يخوب با من برخورد م يليخ شهيهم. ميرا با هم حرف زده بود يبودم چند بار ريام

از قبل قرارش  ريآرزو منتظر ما بود انگار ام نهايا ريدر خونه ام يجلو ميديكه رس يوقت. باشه ديبا يبودكه دختردلسوزومهربان
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كه چند  نيبا ا. ميكرد يو روبوس ميبه طرفم أمدو با هم دست داد. شدم و سالم كردم ادهيپ نياز ماش. رو با اون گذاشت بود

 خيبود صورتش  ستادهيرا توسرما ا يسرد بود وآرزوكه معلوم بود مدت يليبودكه بارش برف قطع شده بود اما هوا خ يروز

چهره . كردم مهربون بود يهمون طور كه فكر م. كرده بودو به قول خودش نوك دما غش مثل دلقك ها قرمز شده بود

كه  نميمن در عقب و بازكردم تا اونجا بش ميبش نيم سوار ماشيكه خواست يوت. بلند بود ريداشت و قدش هم مثل ام يحيمل

بود با هم  رگفتهياصرار فكردم اونشب شام را همون طور كه ام گهيد. نميفرنازجون من عادت ندارم جلو بش: آروز گفت

تا آخر عمر چه  ميبه هم قول داد يحت. ميرا با هم برقراربكن يميصم يليرابطه خ كي ميزود تونست يليومن و آرزو خ ميبود

كه  نيتا ا ميشد ينم ريمتوجه حضورام يكه گاه ميقدر با هم گرم گرفته بود نيا. مينباشه مثل دو خواهر باش باشه چه  ريام

نشم ، تا شما خانمها  فتونياوقات شر يبرم و متصد ديخواه ياگر مزاحم هستم م: حوصلش سررفت وصداش درآمد وگفت

بره كه من و آرزو  شمونيحرفهاش كه تمام شد بلند شد تا با حالت قهر از پ. ديبرس تونها بتيهم راحت به دردو دل و غ

خواستم با زندادشم اختالط  قهيدو دق يخان خجالت بكش ريام: بمد هم آرزو گفت نيتا بش ميهمزمان با هم دستش وگرفت

من هم خواستم چند لحظه با خواهر شوهرم  رهآ: بعد از آرزو من گفتم.  واقعأ كه  يقدر حسود باش نيكردم ا يكنم ها فكر نم

آمد دنبالم كه با  ربازهمياون روز ام يفردا. خنده ريز ميبعد هم من و آرزو هر دو با هم زد. كه ديد يدرد دل كنم اجازه نم

 يليخ كه يكرده بو د طور دنيشروع به بار يتند زويزريآرزو جدا شده بودم برف ر رويكه از ام ياز لحظه ا رونيب ميهم بر

 يبرف فروم يزانو تو ريآدم تا ز يقدر برف آمده بود كه پاها نيدر عرض چند ساعت ا. كرد دپوشيزود همه جا را سف

 نيشد ماش ينم نيهم يبودن برا ختهيپشت بامشون ر يازرو هيهمسا يآمد دنبالم تمام كوچه پر بود از برفها ركهيام. رفت

رفتم  يگرفتم و راه م يها م وارخونهيكه دستم و به د نيبا ا. برم ادهيرا پ سركوچهو من مجبور شدم تا  ارهيرا داخل كوچه ب

 يبه فالكت. شد به كمكم آمد ادهيپ نيخودش از ماش ريكه ام نيتا ا افتميب نيزم يبود به خاطر لغزندگ كينزد ياما چند بار

 نيبه محض ا. توقف بازهم شروع شده بود عتبارش برف بعد از چند سا. ميشد نيو سوار ماش ميخودمون و تا اونجا رسوند

نه : با تعجب گفتم. يدار يديخر يدار يكار رونيفرناز تو ب: رگفتيهنوز حركت نكرده بود كه ام ميشد  نيكه سوار ماش

 نميهم كه راحت بش ينياونجا تا هم خونمون را بب ميبر ميندار يكار رونيگفتم اگه ب ستيخونه ن يآخه كس: گفت.چطور مگه

 يحرفش كامأل منطق. بهتره يليخ ميها پرسه بزن ابونيكوچه و خ نيا يتو ميسرما بخواه نيا يكه تو نياز ا. ميبزن حرفو 
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كه تازه ساعت چهار شده بود اما هوا  نيبا ا ميديكه رس يوقت. داشتم قبول كردم ريكه به ام يبه خاطر اعتماد نيهم يبود برا

را  رونيب يالمپها ريام ميكه با هم به اطاقش رفت نيالبته بعد از ا. ميرا روشن بكن اكه چراغه ميبودو مجبوم شد كيتار يليخ

 وانيبا دو ل ريخوإست اطاقش را با دقت نگاه كردم تا ام يو همونطور كه خودش م ميتخت نشسته بود يرو. خاموش كرد

 يقشنگ اما به  ستيبدك ن: و گفتم ملبهام وكج وكولهكرد. اطاقم قشنگ: داغ به اطاقش برگشت وكنارم نشست وگفت يچا

 يراكه تو ييسرما ميراكه خورد ييچا. برمنكرش لعنت: دادگفت يرا به دستم م يچا وانيكه ل يدرحال. رسه ياطاق من نم

 يچه لحظه ها اي يزهايچه چ تيزندگ يفرناز تو: دوگفتيتخت درازكش يرو ريام. رفت رونيوجودم رخنه كرده بود كامأل ب

. گفته كه من تو را دوست دارم يك ياز خودت مطمئن يليخ: دستش روگرفتم و گفتم. از من ريالبته به غ يرا دوست دار

بدجنس  يا: گفت دويخند. گفتم بله، من دوستت ندارم من عاشقتم. يدوستم ندار يعني: وگفت دياخمهاش وتوهم كش

از تو به قول خودت از  ريگذشت به غ ياز شوخ انه به خد: گفتم.طلب من يكيباشه  يانداز يمن و دست م گهيد هينطوريا

به گردن من  يحق يكه تو زندگ ييو همه اونها ...دوست دارم پدربزرگ و مادر بزرگم و دوست دارم و مادرم و  ايدن اتيمعنو

 نيبهتراز  يكيهستم و االن هم كه كنار تو نشستم  يكيعاشق تار. برم يلذت م يياز تنها. غروب و دوست دارم يدارن ول

 نيمن هم همه ا: سرش گذاشت وگفت ريدستش و ز. يدوست دار يحاال بگو تو چ. گرارم يو پشت سر م ميلحظات زندگ

حرفش و ادامه . آوردم نييپا دييسرم و به نشانه تأ. گم يمن آرزو هام و برات م يدوست دارم ول يرا كه توگفت ييزهايچ

خودم  يبا چشمها دميرا شن فشونيفقط تعر اي دميرا كه ند ييزهاياون چ همهرا بگردم و  ايخواد دور دن يدلم م: دادو گفت

خوب : گفتم.مينيرا بب ايودور دن ميما با هم بر يبگ ديتو با: اخم كردو گفت. يكه بهش برس دوارميام يقشنگيأرزو: گفتم. نميب

بارمن با اخم حرفش  ني. باشه پسرپدر شدم بچم  يروز كيخواد اگه  يدلم م: فكركرد وگفت يكم ؟يدار يچه آرزو گهيد

 يواز حاال تو نيكر من همسرت شدم ا طونيناكرده زبونم الل گوش ش يشد أرزو؟ اگر خدا نميآه آه ا: و تطع كردم وگغتم

بزرگش كنم كه دل همه  يطور يهوام از بچگ يم. طونيدختر بچه شرو ش كياونم . دختر باشه ديكلت فروكن كه بچه با

شب منم  ياحيلخت و بلند به رنگ س يداشته باشه با موها يدرشت مشك يخوام دخترم مثل خودم چشمها يپسرها را ببره م

 نيبرمش ا يبعد هم هر كجا م. پاش بكنم يكفش تق تق يدرست و حساب يدامن كوتاه پاش بكنم و مثل خانم ها كي شهيهم

. ميامدين كدومون كوتاه  چيو ه ميهم بحث كرد اآرزو مون ب نيسر ا يكل. كه همه رو عاشق خودش بكنه زهيقدر زبو ن بر
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 ميباره تا برس يكه م يبرف نيكه االن هست و با ا يكيبا ابن ترا ف ميبلندشو بر ريكه گفتم ام شده بود  كيكامأل تار گهيهوا د

نگران  ميكرد ريو اگر د ميخور يم رونيشه من به آرش گفتم كه شام ب ينم رينه د: گفت. شه يم رمونيد نهايخونه آرش ا

تخت كنار  يكردم و دوباره رو يچراغ و خاموش. ميلذت ببر يكيحاال پاشو چراغ را خاموش كن كه چند لحظه از تار.نباشن

تو حال خردش . من را كنار خودش خوا بوند دويدستم وكش. كردم يچشمهاش و بسته بودو من فقط نگاهش م. نشتم ريام

كه  نيبدون ا. افتاده افتاد يم ديكه نبا ياتفاق نكهيتا ا. جلدش رفته بود يتو طونيش رانگا دميلحظه ازشر ترس كي يبرا. نبود

دست و پا . فرار كنم ريوبتونم از دست ام افتهياتفاق ن نيكردم كه ا يهركار. و از دست دادم زميخودم خواسته باشم همه چ

كه  يدهنم و با دستش گرفته بود طور يجلو ماا اديصدام و بشنوه و به كمك ب يكس ديكردم تا شا هيزدم، گر غيزدم، ج

گوشم  يشد كه محكم خوابوند تو يعصبان يكار به قدر نيكه داشتم دستش وگازگرفتم از ا يبا تمام توان. شدميداشتم خفه م

بو  ردهك خيبدنم . جنازه افتاده بود كيكنارم مئل  ريام. كه بهوش أمدم يوقت. و از حال رفتم دمينفهم يزيچ چيه گهيو من د

و  يهم درد هيگر. داشت قتيحق يمثل كابوس بود ول زيشه م همه چ يم وونهيداشتم د. و غرق در خو ن بودم ديلرز يد و م

. تونستم قدم از قدم بردارم يكه نم يطور ديكش يم ريتمام بدنم از درد ت. از جام بلند شدم يبه سخت. داد ينم نيتسك

 يبا اون برف يكياون تار يتو. دميپچ ياز درد به خودم م. رونيخونشون آمدم ب زا يو چطور دميلباس پوس يچطور دمينفهم

فهمم كه چرا  يكنم م يحاال كه فكر م. كردم يم هيآوردم تو حال خودم نبودم فقط گر ريگ نيماش كي يبه سخت ديبار يكنه م

خونه آرش  ياز سر كوچه تا جلو. وددرموردم نكرده ب يدونست كه چه فكرها يخدا م. كرد يقدر بد نگاهم م نيراننده ا

بهوش كه . فقط تونستم كه زنگ بزنم و بعمد هم همونجا دوباره از حال رفتم دميككهرس يخوردم وقت نيرا بارها به زم نهايا

 يم. دادم يجواب م يپر از سوالشون چ يبه نگاهها ديبا دميكش يازشون خجالت م. كنارم نشسته بودن كايآمدم آرش ومل

مگر خودت نگفته . به درگاهت مرتكب شده بودم يمگه من چه گناه. بود يچه سرنوشت نينه خداجون ا... گهيدگفتم من 

پس ! يبود كه خودت گفته بود يبار اعتماد كياز  شتريمگرگناه من ب. اعتماد كرد مگر خالفش ثابت بشه ديبه همه با يبود

 يصحنه را نم نيمردم وا يم يكاش يكردم ا هيبلند گر يصدادوباره چشمهام و بستم و با . يرا خراب كرد زيچرا همه چ

و از دست  ديآرش به دادم رس. گذاشت يلحظه راحتم نم كي ينظرم بود و برا يجلو مايهمه اونچه اتفاق افتاده بود دا دميد

وجودم . كردمچشمهام و باز د؟يتصادف كرد ركجاست؟يشده؟ام يفرناز چ: فكرها نجاتم داد وگفت نيتمام ا نيو پا زدن ب
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نجات خودم داشته باشم  يبرا يكه تو ان نيآب خوردن بدون ا يوبه سادگ ميزندگ زيهمه چ. بود از ترس و نفرت زيلبر

 نهايا ريزنم خونه ام يهم كه زنگ م يهرچ. شده يبگو چ يپرست يكه م ييتو را به اون خندا: آرش دوباره گفت. باخته بودم

را از دست داده بودم با اعتراف فقط خودم  زيهمه چ. تونستم بگم يم يچ: گفتم يم ديبا يآخه چ. داره يرا بر نم يگوش يكس

خودم به اونجا رفته  يگناه بودم چون با پا يكرد كه من ب يباور م يك.كردم يم هيبق يانداختم و انگشت نما يو سر زبونها م

اما  ختمير يدلم م يرا تو زيپس بهتر بود همه چ.افتهيب ياقنداشتم كه قراره چه اتف بيمن كه علم غ يول ريبودم نه با اجبار ام

با .ها شده بودم يمثل روان دميخند يم ارياخت يب هيدر حال گر.كرده بودم دايحالت جنون پ.كردم ينداشت داشتم دق م دهيفا

رو تو  دردهاتونه همه  يداره و چقدر م تيچقدر ظرف يمگه هر آدم اوردميطاقت ن گهيد يول دميكش يكه عذاب م نيا

وجب چه  كيشده بود و آب كه از سر گذشت چه  ختهير گهيكه د يياز ترس آبرو.نگه يزيو تحمل كنه و چ زهيخودش بر

را  يدختر يحرف ها دنيشن يم ديكرد با يبلند كه گوش فلك را كر م نقدريزدم ا اديبلند فر يرا با صدا زيهمه چ.ده وجب

 گهيد.اون خونه كه خانه دلم بود بگذاره يزنه و منتظر در باز بشه و پاش و تو يدر م وپشت در خونه اش نشسته  يكه بدبخت

آشغال .نامرد بود هيآرش دوستت :دادن گفتم يكه مجال حرف زدن بهم نم يها هيبا گر.كن يم يبرام مهم نبود كه چه فكر

ناباورانه به  كايآرش و مل.فرصت نداد اماالتماسش كردم .آرش يفهم يو م ميدختر.و از من گرفت ميزندگ زيبود اون همه چ

كرد آرومم  يم يكه سع يدر حال كايمل.ميبدبخت شد:و گفت ديصورتش كش يتو يآرش دست.كردند يهم نگاه م

رفت  يم نييآب قند را كه به زور از گلوم پا.كنه يآب قند و بخور اعصابت را آروم م نيا ايفرناز جان ب:بكنه،گفت

فرناز جون چند :دوباره گفت كايمل.سوخت يمتورم شده بود و م ميصوت يزدم تمام تارها غيچقدر ج مبود دهيتازه فهم.خوردم

شد  ياون وضع م يتونستم آررم باشم مگه تو ينم. يريكن تمركز بگ يو سع يچشمهات و ببند تا آروم بش لحظه

بغلم  كايزده بودم مل جانيه نهتونست من و درك بك يگفت البته حق داشت چون نم يهم مزخرف م كايمل. تمركزگرفت

بود؟ چرا  يگناه من چ كايمل: گفتم.يكن يكار و م نيچرا با خوت ا ميد يرا گوش م زيفرناز آروم باش ما همه چ: كرد و گفت

بودم  يچه طور ريمن با ام يدونست يدونست تو كه م ينم يدرحقش نكرده بودم هرك يكارو كرد؟ من كه بد نيبا من ا ريام

 يگ يم يفهمم چ يمن م: آوردوگفت نييسرش و پا. گم يم يچ يدون يو باختم م زيمن همه چ كايمل. چكاركردمبه خاطرش 

من همه  ؟يبكن حال و روز من و درك  يتون يم يچطور ؟يبفهم يتون يم يچطور يتو كه مثل من نبود يگ يدروغ م: گفتم
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 وونهيد يزورم به اون وحش يدست و پا زدم ول. دينرس ماز خو د ريكس به غ چيزدم اما صدام به گوش ه غيج. كردم  يكار

گفت از  يازگل نازكتر بهش نم يك چيكه ه يمن و زد فرناز كايمل. اما فرصت نداد افتميخواستم به دست و پاش ب يم. دينرس

 سرمااون  يتو. رفت يآرش دوتا دستش و پشت سرش به هم قفل كرده بود و تندتند راه م.كتك خورد يآشغال روان كي

: به من كرد وگفت يچهرش نشسته بود با همون چهره درب و داغون نگاه يهم عرق شرم بود كه رو  ديعرق كرده بود شا

 يسرما تو نيا يخود تو يندارم ب يكار رونياگر ب رگفتيام ميكه رفت نجاياز ا: گفتم.ديشد كجا بود يفرناز از اول بگو چ

با هم حرف  يو خوش يرا به خوب يچند ساعت. من احمق هم بهش اعتماد كردم خونشون ميو بر ميپرسه نزن ابونيكوچه و خ

 يدونم كه چ ينم. ديش يو شما هم نگران نم ميگرد يبرم ريگفت كه به تو گفته د ميكه بهش گفتم كه برگرد نيتا ا ميزد

. دميرا نفهم يزيچ چيه گهيشدم و د هوشيگوشم ب يكه زد تو يرا هم به بهتون گفتم وقت شيشد و بق يوحش كدفعهيشد 

خونه بمونم همه بدنم درد  يتونستم تو ينم. را از حال رفتم يچند بار. اونها هم سخت بود چه برسه به خودم يباورش برا

مجبور شدن تا من و از  كايقدر حالم بد بود كه آخر آرش و مل نيا. به دلم زده بود ريكه ام يكرد اما نه به اندازه درد يم

همون حال  يهنوز تو  دميكمكم كرد و لباس پوش كايمل. شب هم گذشته بود مهيساعت از دوزاده ن. ونريخونه ببرن ب

بغل  يتو ديكش يكه فقط نفس م يمثل مرده متحرك. بشم نيتونستم راه برم و سوار ماش كاياسفناك بودم با كمك آرش و مل

رن  يم نيشن و كم كم از ب يشنو آب م يآدم ها له م يپا ريكه ز ييآمد مثل همون برفها يافتاده بودم هنوز برف م كايمل

زد چه برسد به  يپرنده هم پر نم يكردم گاه يها را نگاه م ابونيخ نياز پنجره ماش. كار را كرده بود نيهم با من هم ريام

 يو هرچ مريخواست بم يچقدر دلم م. آمده باشه رونياز خونه ب شيكه مثل ما به خاطر فراموش بدبخت يعابر ايرهگذر 

. بشم ادهيخوام پ يآرش م: كه مثل ناله شده بود گفتم ييبا صدا. گرفت يوجودم قوت م يتو تيذهن نيا ميرفت يجلوتر م

خوام  يبشم م ادهيخوام پ يمن م: و نگاه كن سرش داد زدم وگفتم رونيب نيماش يسرده از تو رونيفرنازجون ب: گفت كايمل

اما  انيخواستن همراهم ب. شدم ادهيپ نيپارك نگه داشت و من از ماش كيآرش كنار  مهمون طور كه خواسته بود. تنها باشم

كه چشمهام  ييتا اونجا يچشمهام وگرفته بود ول ياز اشك جلو يهاله ا. پارك رفتم يتا وسط ها يياجازه ندادم و خودم تنها

. برفها زانو زدم يهمون وسط رو. بودن هشد دهيپوش ديبود كه با لباس سف يفقط درخت ها نميتونستم بب يداشت و م ديد

دستهام و . زميبر رونيوجودم ب يبكشم و از تمام اديبلنه فر يدلم و با صدا يخواست همه عقده ها يدلم م گريبار د كي
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: وگفتم دميكش اديبلند فر يو لطافت را به آغوش بكشم و بعد با صدا يبازكردم و صورتم را به آسمان گرفتم تا اون همه پاك

 اياون هيگفتم سرت گرم بق يديد يگفتم شمار بنده هات را از دست داد يديد. يصدام و بشنو يبار مجبور نيا... خدا...ايخدا

 اي يكه كمكشون بكن نيبدون ا يبكن ايدن نيآدمها را روونه ا ديكه با يدون يتو فقط م يفهمم ول يم شتريمن از خودت ب. ست

عمر دستم و به آسمان دراز  كيقدر كه به من كه  نيا. حد بود نيعدالتت درهم. هم جزء مصلحت اونهاست يبدبخت ديشا

و حاال من و محتاج ترحم آدمها  يريو از من بگ ميگفتم شكر، همه زندگ يكه بهم داد ييهايو بد هايكردم و به خاطر همه خوب

سرپناه برام  كيكاش حداقل  يا. فرار كنم ادار آدهه يازنگاه معن يتا ك يكه تو دامنم گذاشت يننگ نيانصاف با ا يب. يبكن

 يم چهيره ادمها را باز يو هروقت حوصلت سر م ينشست يتخت پادشاه ياون باال رو. كه به اونجا پناه ببرم يگذاشت يم يباق

و  ميباهاش بجنگ ميتون ينم يدون يو م يفرست يرا دنبالمون م طانيخودت ش. ميكن يكه حرفتات و باور م ميچقدر احمق. يكن

 ينداره ول ياشكال چيباشه ه. يخند يآدم قاه قاه م يهرچ شيبعدهم به فرار مزحكانه ما به ر ميازش فرار كن ميفقط مجبور

چه . دم يم انيپا يلعنت يزندگ نيمن خودم به ا يول. از قدرتت لذت ببر يتون يچرخه تا م يپاشنه نم كي يرو شهيدر هم

 كيانگار  يشده بودم ول سيخ سيخ ديلرز يتمام بدنم م. ميمون و باهم وا بكن نگهاپشت تا س اميخوام ب يگناه چه ثواب م

شد فقط خودم را وسط  ينم ميرا حال يزيچ چيبدوم ه يشده بود كه تونستم دوباره بلند بشم و حت جاديوجودم ا يتو ييروين

همونشب . دمينفهم زيچ چيه گهيد وكوبم كرد  خيكه سرجام م نيماش كي يبوق و چراغ ها يو بعد صدا دميد يم ابونيخ

به زنده موندم نبود و  يديام جيكما بودم وه يهفته تمام تو كي. رسوندن مارستانيمن و تا ب كايتصادف كردم و آرش و مل

اون چند  يتو كاگفتيبعدها مل. ازيخودشون توكل به خداو دعا و راز و ن يآمد مگر به قول يبرنم ياز دست كس يكار چيه

كه  يوقت. آمدم يدونستم به هوش نم يرا م يزيچ نياگر اون موقع چن ديشا. موند يم مارستانيب يبود كه تو ريمروز فقط ا

ده و اونها هم شبانه به  يبه مادرم خبر م كايراست به اطاق عمل رفته بودم همون شب مل كيبرن  يم مارستانيمن و به ب

 ريكه چشم آرش به ام يو وقت انيم مارستانيبه ب ريو آرزو با ام هد يبه آرزو هم خبر م كايمل. كنن يسمت تهران حركت م

كه به هوش آمدم و كامأل  يهفته وقت كيبعه از . كنه ينم يكار چيزنه و اون هم ه يم رويكه توان داشته ام ييافته تا اونجا يم

شده بود و من كجا  يكه چ نيازا آوردم ينم اديرا به  يزيچ چيه. بودن ستادهيكنار تختم ا كايچشمهام و باز كردم مادرم و مل

را  يچند روز. كرديكرد و خدا را شكر م يم هيمادرم فقط گر. هستم مارستانيب يتو دميبودم با اومدن پرستار بود كه فهم
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 يپزشك يكه خودت هم دانشجو دنيكه پرستارها و پزشك ها فهم يگفت از وقت يم كايبودم مل يبستر مارستانيب يتو

مرخص  شيبودم و قرار بود كه فردا مارستانيب يبود كه تو يروز آخر. بودن و سنگ تمام گذاشتن واظبتم يحساب يهست

 يسپرده بودم حت يرا به فراموش زيهمه چ گهيد. كردم ياطاق را نگاه م رونيبودم و از پنجره ب دهيتخت درازكش يرو. بشم

از نفرت شده بود و تونسته  يدونم چرا تمام وجودم عار يمن. هنوز هم درستش داشتم يكردم ول يبهش فكر نم گهيرا د ريام

 ريام يمن و به خودم آورد صدا ييشده بودم كه صدا رهينقطه خ كينبود و فقط به  يزيچ چيفكرم ه يتو. بودم ببخشمش

غرورش  يخنده هاش برا ينگاحش برا يلحظه گرفت احساس كردم چقدر دلم براش تنگ شده برا كي يدلم برا. بود

چشمهات نگاه كنم ازت  يتونم تو ينم. فرناز برنگرد: كه گفت دمشيبرگردم و نگاهش كنم و بهش بگم كه بخش ستمخوا

 يهوس زودگذر ول كيفقط به خاطر . خودم يو نجابتت و لكه دار كردم فقط به خاطر خودخواه تيمن پاك. كشم يخجالت م

اشتباهم و همه  ينترس من پا زيچ چياز ه يول. بخش ودونم اشتباه كردم من  يم. يكه هست يمن همون بود يتو برا

فرناز تو من و . ستميكه نامرد ن يدم تا باوركن يانجام م يكه تو بگ يهركار. باشه مياگر به قمت تمام زندگ يحت. هستم زيچ

 رفتهگ يليبودم دلم خ شتيشب پ كي يبود هوشيمدت كه ب نيا يتو يكه چقدر مغرور بودم ول يدونست يم يشناخت يم

كار و  نيدونم چند بار ا يرا خوندم نم يرا كه قبال برام نوشته بود يكردم و اون نامه ا هيگر ميزندگ يبار تو نياول يبود برا

خواد توهم  يدلم م دميحاال كه به آرزوم رس. تورا به من بر گردونه گهيبار د كيو از خدا خواستم كه  ختميكردم و اشك ر

و هنوز  دمشيبود و منتظر نشد تا بگم كه بخش نيحرفش هم نيآخر. يكردم ببخش حقتكه در  يمن و به خاطر ظلم

وات عذابها  ديبود و شا نيقست ما هم هم ديشا. كه تو وجودش بود يبا همون ابهت رهيمن همون ام يهنوز برا. دوستش دارم

ادمها را  يخواد خلوص بندگ يو خدا م نهست يامتحان اله نهايكه همه ا نيا اي. جزء مصلحت آدمهاست ايدن نيا يها يو سخت

 ياون شب تلخ را بدست فراموش زيمن همه چ يبه هرحال چه مصلحت چه امتحان اله. محك بزنه يدر مواقع دشو ار زندگ

ما تمام بشه و  نيب زيدم كه بهتره همون جا همه چ كر يفكر م نيبه ا يول رميبه دل بگ رياز ام يا نهيكه ك نيسپردم بدون ا

 نيموند چون هربار كه خواستم ا يفكر باق كيهم در حد  زيخو دش بره ، البته همه چ يبه دنبال سرنوشت و زندگ يهرك

كه افتاده بود بلكه  يخودم بودم البته نه به خاطر اتفاقات ديكش يخورد و پاپس م يكه ضربه م يكس نيكنم اول يفكر را عمل

عشقم شعله  شيدوست داشتم و هنوز با گذشت زمان و تمام اون اتفاق ها آت موجود يوبا تمام ريكه ام نيفط و فقط به خاطر ا
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 جاديما ا يدلها نيب يفاصله ا نيزمان هنوز نتونسته بود كوچك تر يحت ،يدور يكس حت چيه زويچ چيور و فروزان بود و ه

 يتخت نشسته بودم و از تو يرو .آمد ادتميرفتم آرزو به ع نهايمرخص شدم و به خونه آرش ا مارستانيكه از ب يوقت. بكنه

اند اخت و خواش رو  نيو به زم فشيكه وارد اطاق شد ك يوقت. كرد يصحبت م كايكه با مادرم و مل دمياطاق صدائش وشن

، واقعأ شرمنده  اميب ادتيبه ع دميكش يفرناز به خدا خجالت م: زود راه افتاد و گفت يليبدتر از من اشكهاش خ. بغل من يتو

لخت و  يموها يبارها دستم و رو. يديكش يفهمم چ يدخترم م كيمن خودم . صورتت نگاه بكنم يتونم تو ينم. هستم

كار را  نيخوام به گذشته ها فكركنم تو هم هم يرا فراموش كردم و نم زينكن، من همه چ هيگر: و گفتم دميكش اهشيس

 گرانيد يپس كارها ميبمون يكه مثل دوتاخواهر باق ميما به هم قول داد: خودم اشكهاش و با دستهام پاك كردم وگفتم. بكن

و به خاطر اشتباه  نميتر زيمن عز. گرفتم كه ببخشم و فراموش كنم ادي يمن از بچگ. رابطه من و تو ندارد يتو يريتأث چيه

بگو كه  ريام هب. را از اول شروع كنم زيهمه چ گهيبار د كيخوام  ياالن هم م. گذشت كردم ياز دست دادم ول گهينفر د هي

هنوز . رميازش به دل بگ يا نهيتونم ك يهنوز دوستش دارم و نم يدونم چرا ول يآرزو نم. نمشيخوام بب يو م دمشيمن بخش

. از قبل دوستش دارم اشتباه نكردم و دروغ نگفتم شتريرا دارم كه از روز اول بهش داشتم، اگر هم بگم كه ب يهمون احساس

: و گفتم دميخند. آسمانه يتو جات تو كيبرات كوچ نيزم يواقعأ فرشته ا ،يمهر بون يليتو خ فرناز: گفت ديصورتم و بوس

 رياز آرش اجازه بگ زيقبل از هر چ يول نمشيخوام بب يزنگ بزن و بگوكه م ريشم ها حاال هم باشو به ام ينگو پرو م ينطوريا

را  يقول كيحخوام  يم: بزنه دوباره دستش وگرفتم وگفتم زنگ ريبلند شد كه بره و به ام. نجايا اديب ريده ام ياجازه م نيبب

مثل  زيو همه چ يخلوت فكر نكن يتو يكه افتاد حت ياتفاق نيوقت به ا چيكه ه نهيو بعد به من و اونم ا ياول به خودت بد

و بعد هم از اطاق رفت  دم يقول م: ه كرد وگفت چشمهام نگا يتو. بمونه يباق ريو ام...و كا،آرشيمن ، تو، مل نيراز ب كي

اون مدت هم من و  يخانم مادرم و برد اونجا تو يو آرش هم به بهانه خونه كت ديطول كش ريتاآمدن ام يدو ساعت يكي رونيب

باهام حرف  يآرزو كم. كرده بودم يحول يكرد و به بدجور خيزنگ كه بلند شد دستهام  يصدا. ميبا هم حرف زد يآرزو كل

همون موقع هم . كرد كيسالم وعل كايبا آرش و مل يخشك و معمول يليكه خ دميو شن ريام يصدا. نهزد و تونست آرومم ك

. از پشت سرم آمد وبا من هم صدا شد رينشسته بودم و ام ايشدم كه كنار در يمثل همون لحظه ا. رفت رونيآرزو از اطاق ب

 يكه چشمم و به رو يبار عاشقم كرد عشق نياول يكه برا ييچشم ها يشده بود برا داشتم دلم براش تنگ  يبياحساس عج
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گونه  ياشكهام رو ارياخت ياطاق گنذاشت ب يپا كه تو. اون را فقط به حساب اتفاق گذاشت يهايبست و تمام بد زيهمه چ

 دمكر يسع. بود نييپا يسرش ستاديدرا يسالم كردو همونجا جلو. آمده بود ادتميبه ع بايسبد گل ز كيشد با  ريحهام سراز

برات  يدلم خپل يستاديدر ا يچرا جلو: اون كردم وگفتم يرا چاشن يباشه باهمون لحن لبخند ياز مهربون يصدام موج يتو

تونم باهات  ينم: گفتم.را برداشت و سبد گل وكنار تختم گذاشت وكنار تخت نشست يچند قدم. نيبش شميپ ايتنگ شده ب

 يگفت:كرد و گفت يگچ بود نگاه يبه دستهام و پاهام كه تو. كه ينيب يم پات بلند نشدم يكه جلو ديدست بدم در ضمن بخش

 زيچ كي يمن برا يول: گفتم. از حرفش خندم گرفت. هستم زيهمه چ يمن كه گفتم پا يتا بهم طعنه بزن يتا عذابم بد اميب

همه  يبهت بگم كه چه پا خواستم يم. يحساس شد يليتو خ. كه زدم نداشتم يهم از حرف يمنظور نجا،يا يايگفتم ب گهيد

اگر . كنه ينم يراست باشه چه دروغ، فرق يكه زده بود يحاال هم چه همه اون حرفها. دمتيمن بخش يچه نباش يباش زيچ

كم نشده تو  يزيچون از تو چ يبرگرد يتون ينشده م رياشتباه هنوز هم د يكه تا حاال با من آمد ياون راه يكن يفكر ه

 يدون يم. را از دست ندادم يزيچون من هم چ يمن هم دل نسوزون يخواد برا يدلم م يول. يادرا از دست ند يزيچ چيه

توهم  يول. را از دست ندادم يزينكردم و چ ياثباتش كار يكنم كه دوستت دارم وعاشقتم هنوز برا يچد ا؟ چون اگر ادعا م

خوام  يحال م نيبا ا. ياون را هم از دست نداد تورا از دست دادم  زيچ كياگر من  ينكرد يكار يرا دار ييادعا نييكه چن

خوام  يم. را از صفر شروع بكنم زيخوام همه چ يمن تا آخرش هستم و م يو چه جا بزن يبگم كه دوستت دارم و چه بمون

من  يتون يكه هنوز دوستت دارم اگر م نيكه افتاد بلكه به خاطر ا ينه به خاطر اتفاق يمال تو باشم و مال من باش شهيهم يبرا

 كياونم  يقول بد ديبا يباشه اگر هست ادتيفقط . ما را به سالمت روي، اگر نه تورا به خ چيكه ه ينيوهمون فرناز گذشته بب

مثل بچه  ريام: تمركزش رو بهم زدم وگفتم ينه ول ايكنه  يكه فكر م دميشده بود نفهم رهيبه چشمهام خ. قول مرد و مردونه

 گريهند ج يشم هوو يخورمش م يمن م گيخوبه د: گفت. شه يكباب م گرميسوزه ،ج يم براتها نگاهم نكن دلم  ميتي

قول مرد و  كيخوام قول بدم اونم  يم: عد دستش و درازكرد وگفت. خام خورد و من پخته گريتفاوت كه اون ج نيخوار با ا

مرگ با هم  يكه تا پا ميدادم و قول داد تبا دست چپ باهاش دس. كه اتفاق افتاد يزيمردونه فقط به خاطر خودت نه اون چ

كه  يراز يراز شثد ول كيبه هرحال اون اتفاق ... اما افسوس كه. كس تنونه ما را از هم جدا بكنه چيو ه زيچ چيباشپم و ه

 . فاش شد اوردويدوام ن يليخ
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 هفتم فصل

آروم  يليكه آرش خ نيبا ا.آور بو د عذاب نيماش يشكسته تو يبا اون دست و پا. خونه مردم و زنده شدم ميديرس تا

 يها يمسخره باز يحت. شدم ريبدنم بود خورد خاك ش يكه هنوز رو ييها هيو بخ يكرد اما به خاطر كوفتگ يم يرانندگ

 يبرد دستش را رو يداخل كوچه انگار كه عروس م ديچيپ نيماش باكه آرش  يوقت. ببره ادميتونست درد و از  يآرش هم نم

آقاجون و مادرجون به همراه . بكنه يپام قربون يگوسفند گرفته بود تا جلو انوشيك. داشت يگذاشته بود و بر نم نيبوق ماش

وستاره از  كايبا كمك مل. ردو بازك نينوش درماش ايك ميستاديدر كه ا يجلو. و ستاره هم اونجا بودن يو مان انوشيپدر مادرك

 يكار كي يهركس. آمد گفتن يدر جمع شدن و برگشتنم و خوش يه جلوآرش هم نيبوق ماش يازصدا. شدم ادهيپ نيماش

كرد و مثل  يم هيقرآن رد كرد و مادرجون گر ريدستش گرفته بود، مادرم منو از ز يآقاجون اسفند دون را تو . كرد يم

 يكيكرد،  يداد پاك م يو م ميمر يبود و عطر گلها زيكه هنوز تم شيميگلدار قد ديسف ادراشكهاش و با كنار چ شهيهم

 يطرف، باال بردن من با اون دست و پا كيبودم به  دهيكه كش يهمه دردسر ها. كرد يخدا را شكر م يكيكردو  يبوسم م

 .گهيطرف د كيشكسته از پله ها 

پتو  كي يوهام پاره نشه مجبور شدن من و ت هيو بخ ارميموقع باال رفتن از پله ها به خودم فشار ن نكهيهم به خاطرا آخر 

دفعه داد  كيگل كردو  شيآرش بازهم مسخره باز ميرفت ياز پله ها كه باال م. از پله ها باال ببرن يبخوابونن و اون طور

 كيبودن به هوا بلند شدو نزد ستادهيپله ها ا يمادرم و ستاره كه باال غيج يوصدا نهمه حول كرد نشياا ننداز: دوگفتيكش

كه بلند شد آرش  هيغرغر بق يصدا. از ترس قلبم آمد تو دهنم. نيون رها بشه و من و بندازن زمبود كه واقعأ پتو از دستش

. رميگ يحالت و م ينشم وگرنه بدجور وبآرش دعا دعا كن كه خ: پتو بلند كردم وگفتم يسرم و از رو. نگفت يچيح گهيد

باشه : بازهم خندم گرفت وگفتم. رهيكه حال مارو بگ يداداش از مادر زاده نشده كس: و سپر كرد و مثل جاهل ها گفت نشيس

لبش . هام از هم باز شد هيكنم تمام بخ يمن و نخندون احساس م كايغلط كردم فقط تو را به جان مل يتو بگ يهرچ

 ييرايخونه مادرم داخل حال پذ يتو . گهيد يكيرم سراغ  يبه كار تو ندارم م يمن كار گهيد ديببخش: وگفتروگازگرفت 

 يگم خدا را شكركه وزن يفرناز م: آرش هم كنارم نشست وگفت. دميرخت خواب انداخته بود ومن هم همونجا خواب كي
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آرش : صداش كرد وگفت يعيشف يكرد آقا يم يشوخطوركه با من  نيهم. شكست يها كمرشون م چارهيب نيوگرنه ا يندار

دختر امانت به من  نيا رنيگ يدادن از خودم هم پس م ليشرمنده فرنازو به من تحو: آرش گفت ؟يجان چرا اونجا نشست

فرناز را به تو  يك...بازم ايآرش حالت خوبه : با تعجب نگاهش كرد وگفت يعيشف يآقا. مواظبش باشم  ديسپردنش من با

رناز را به كه ف ياون كس يول ديدار اريآرش گفت اخت. را نداره ياز اونها هم كس ريهستن به غ نجايپدرو مادرش كه ا هسپرد

دونستم منظور آرش  يسفارش من و به آرش كرده بود م ريام ميامد يكه م يموقع. من سپرده گفته كه من اسمش را نگم

آرش . حرف آرش توجه همه را به خود جلب كرد و همه با هم گفتن. داد يرا لوم زيدونم چرا داشت همه چ ينم يچپه ول

 ياز لحاظ اونها ب يبه خاطر شوخ هيو بق دميكش يمن نفس راحت. ليعزرائحضرت اجل : تمام گفت تيآرش هم با جد ؟يك

قدر مزه  نياونشب آرش ا ميديخند يكه م ميفقط ما سه نفر بود. با مزه آرش حرصشون گرفت كايمزه و از لحاظ من و مل

مجبور  يكردو آخر شب يزيكمرم باز شد ر خونر يپهلو يها هيو من خندوند كه آخر هم كار دستم داد چندتا از بخ ختير

اونشب از . پزشك را همراهخودشرن آوردن كيمرا براشون گفته بود  تيانوشوضعيو چون ك. شدن به اورژانس زنگ زدن

 يزيصبح بود كه خونر يها كينزد. شد كه چند بار پانسمان را عوض بكنه بورخوابم نبرد و مادرم مج يزيشدت درد و خونر

اگر من از تهران  ننيهام بودن كه زنگ زده بودن بب يهمكالس. شدم داريزنگ تلفن ب يداصبح با ص. قطع شد و خوابم برد

نشدن من سركالسها از  اضرطرف و گذشت دوهفته از شروع ترم دوم و ح كيبدنم از  يدرد عموم. انيب ادتميبرگشتم به ع

تا  زدهيما بود كا شامل نه تا پسرو س اونسال فقط كال س يورود يپزشك يدانشجوها. اعصابم را خورد كرده برد گهيطرف د

فرهاد بود  يها طنتيمراقب ش مأيدا ديمادرم كه با يبرا ييرايچون پذ. به خونمون آمدن ادتيع يدختر بود كه همشون برا

ظهر بود كه  يها كينزد كاينشست ستاره و مل يبه رسم ادب كنار اونها م ديهم با انوشينكنه سخت بودوك يتا خرابكار

هاش  يآمد با خو شمزگ ياگر م. شدم يم چارهيبودن واآل من ب اوردهيخدا را شكر آرش را باخودشون ن يول. آمدن خونمون

 ريبرد به هرحال به خ يمن و م يمطمئنن آبرو مه يكاسب بشه و از طرف يمن را بخندونه كل يها يتونست هم كالم يم

 يرو يوارد خونه شدن و به جا يكي يكيلشكر  ياهيدانشگاه مثل س يكه بچه هابعدازظهر حدود ساعت چهار بود . گذشت

من آمده بودن و خودشون  ادتيرفت به ع ادشونيكرد كه پسرها  يطونيقدر ش نياونروز فرهاد ا. مبل دورتادور من نشستن

. ميكنارم نشستن و با هم صحبت كر د ميبود يميبا هم صم بأيدو تا از بچه ها تقر يكياز  ريفرهاد سرگرم كردن به غ ارا ب
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مواظب  مأيبود فقط مادرم دا يرفت برعكس خواهرش بچه بجوش يكردو بغل همه م ينم يبيهم غر يك چيماشااهللا فرماد با ه

بغل مادرم  گهيموقع رفتن بچه ها فرهاد د. دنياز اونها را كش ييرايپذ تو ستاره هم زحم كايمل. بوسش فكنه يبود كه كس

از بغلش  يدوست داشت و فرهاد را به مكĤفات يليكه ظاهرأ بچه خ ييرضا يخواست با اونها بره مخصوصأ آقا يد و مآم ينم

 د،ياريهم با خود تو ن ب رادانشگاه فرهاد كوچولو  دييآ يهروقت م ياحيخانم ر: گفت ييرضا يموقع رفتن آقا. جداكردن

 چارهيمن و ب يول. گذره يبله مطمثنĤ بهش خوش م: وگفتم دميخند. ره يگذره و حوصلش هم سر نم يمطمئنن بهش خوش م

خونه اگه ازش  يجا تو نيو مواظبم باشه هم ارهيخودم و تا دانشگاه ب ديبا يكيكه من دارم  يحال و روز نيكنه تازه با ا يم

 يمورچه هم ب كيحاضر من از در حال . شكنه يكه دارم و برام مونده را فرهاد م يسالم يدست و پا وتاغافل بشن اون د

من و تا  انوشيك افتميكه از درسها عقب ن نيا يخالصه قرار شد برا. ارهيسرم ب ييتونه هر بال يبخواد م يدفاع ترم هركس

 يشد ببرن كه به خاطر صحبت يكه كالسهامون برگزار م ييدر دانشگاه ببره واز اونجا به بعد بچه ها كمكم بكنن و تا جا يجلو

از دوسه روز بعد كه حالم بهتر . باشه نييده بودن هماهنگ شده بود كه همه كالسهامون طبقات پا ها با استاد ها كركه بچه 

رابطه . كه تونستم گچ دست و پام وباز بكنم نيها و مشكالت كه سر راهم بود سركالسها حاضر شدم تا ا يشد با همه سخت

شدن بهار  كيبا نزد. ميكرد يبار را با هم صحبت م كي يروز بأيتقر رفت و يم شيهم همون طور مثل گذشته پ ريمن و ام

 زياز چ ريبه غ. ميانجام داد انوشيرا من وك ديع يها ديخر شتريو ب ميكرد يسال نو آماده م دنيفرا رس يرا برا زيهمه چ

كدوم از ما  چيهم چون ه يخونه تكون يبرا. آمد يخودش هم با ما م ديو با رهيفرهاد بگ يبرا استخو يكه مادرم م يها

از قلم  يزيكرد كه كارشون را خوب انجام بدن و چ ينظارت م يمادرم كارگر گرفته بود و فقط خودش گاه ميوقت نداشت

و برنامه  شيخواستن برن ك يآرش م كاويآقا كه با مل يخانم و عل يكت. مينداشت يبرنامه ا چيهم ه ديع التيتمط يبرا. وفتهين

هاش هم هركجا  ييخاله ها و دا هيو بق هيهم قرار بود كه با خانوادش برن ترك رياز اونطرف ام. شمال رفتن كامأل كنسل شد

كامأل  ريكه موضعه مادرم در برابر رابطه من و ام نيرفت تا ا يم شيخوب پ زيهمه چ. اونجا تا با هم باشن انيبودن ب

از مادر بچه  يكياوج گرفت كه  يمخالفتها از زمان نيود صدو هشتاد درجه عوض شد و اوفتارش و حرفثاش حد ركردوييتغ

. اديمن ب يقبل زنگ زد و اجازه خواست تا به خوا ستگار يسالها يورود يبود ول يپزشك يدانشگاه كه اون هم دانشجو يها

 ياز كارگرها آمده بو د تا كارها يكيمادرم از من و  ريصبح بود و به غ. افتاد ديهفت هشت روز قبل از ع قأياتفاق دق نيا
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كردم و مادرم  يمن هم داشتم اطاق خودم را مرتب م. ها و نصب پرده ها بود را انجام بده شهيكردن ش زيآخرش را كه تم

را  يبا عجله به سمت تلفن رفتم و گوش نيهم يباشه برا ريام ديدا دكه تلفن زنگ زد فكركردم با يهم به فرهاد غذا م

 يتا گوش. را دادم به مادرم يمن هم گوش. پشت خط بود كه صداش اصال برام آشنا نبود و با مادرم كار داشت يخانم. برداشتم

 ادفره. غذاش و بهش بدم تا دست گل آب نداده هيو بق رميلب گفت كه برم فرهاد و بگ ريو اشاره و ز مايگرفت با ا يرا م

غذاش و بهش  هيتا بق يپاهام نشوندمش يكرد كه بغلش كردم و رو يم هيرفت وگر يداشت چهاردست و پا دنبال مادرم م

اول . كردم يجلوش و خودم هم باهاش باز ختميهاش و ر يكه حواسش و پرت بكنم اسباب باز نيا يشد برا ركهيبدم س

اخودآگاه حواسم به طرف ك به گوشم خورد ن يكلمه خواستگار كه نيزد نبود تا ا يكه مادرم م ياصأل حواسم به حرف ها

را  يكه گوش يوقت. نشد رميدستگ يزيچ چيو نامفهوم مادرم ه دهيبر دهيبر ياز حرفها يول. شد زيمادرم جلب شد وگوشهام ت

 ي، خوب اگر نم يچ يعنيا : گفتم. دونم ينم: بود؟ فرهاد را از من گرفت وگفت يك: دميتمام پرس يقطع كرد با كنجكاو

خوب : به مسخره گفتم. يخواستگار اديپسرش ب يزنگ زده بود برا: گفت.ديگفت يم يهمه مدت بهم چ نيپس ا شيشناخت

 يپزشك يدانشجو: گفت يبا خونسرد دميرس يبه نظر م يهست؟ برعكس من كه عصبان يپسر خوش شانس ك نيحاال ا

 يخوب حاال شما چ: گفتم.زد يم مادرش از اونجا زنگ. هم هست رانقبل بچه ته يسال ها يورود يدانشگاه خود تون ول

گور  يپدرش و از تو ديبا ديحتمأ گفت: گفتم تيبا عصبان. م ريبا پدرش صحبت كنم و اجازه بگ ديگفتم با يچيه. ديگفت

گور  ياز تو ديپدرش و با يچ يعنيخفه شو : وگفت ديسرم داد كش. ستيبراتون مهم ن وصد درصد نظر من هم اصال  دياريدرب

 نيزم دميدستم بود را كوب يفرهاد را كه تو ياسباب باز يشتريب تيبا عصبان. انوشيدر ضمن نظر تو نظر من وك ارميدرب

در  يا گهيكس د چينظرمن نظر خودم نه ه دياشتباه كرد يول: بلند گفتم يافتاد و با صدا شيكه فرهاد از ترس گر يطور

من . ديريگ يم ميمن تصم يدو ساله هستم به جا يكيمگه من بچه . ادي يها خوشم نم يباز كخاله زن نيضمن من اصال از ا

كه فرهاد را  يدر حال. من اصأل قصد ازدواج كردن ندارم اديخو اد خوشتون ن يراحت ، م التونيحاال حاال ها وبال گردنتونم خ

هر : گفتم. هستن بعدا صدات و ببر باال يخانواده ا ههستن و از چ يتو ارل بفهم ك. يغلط كرد يتر خپل: كرد گفت يآروم م

 نيگفتن ا يبرا يازدواج بكنم پس لزوم يخوام با ك يمن م ديدون يخودش؛بعدشم شما م يهستن ارزون يهستن و هرچ يك

 يلياگه خ. سال تو را دنبال خودش كشونده كيكه  يگ يزد و گفت اون پسره كالش وم يخند شين. مونه ينم يحرفها باق
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ذاره چون  ينم شيپس چرا پا پ دهيباش هم براش خونه خر داره و با  زيكه همه چ يگ يمگه تو نم تياستگارخو اديب مرده

ر  ضيكهنه دستمال ح كيخوزاد استفاده هاش و ببره بعد هم مثل  يچشمت و بازكن اون فقط م چاره،يب. تو كالشه يحتمأ كك

حرف  نيا. آمد رونيچون مرد بود و حرف از دهنش ب شيآمد خواستگار ستخوا يرا م كايمگه آرش نبود مل. بندازتت دور

حرف را كه زدم بلند شدم  نيا. ها يكه هست سگش شرف داره به بعض يهرچ: برام گرون تمام شدوگفتم يليخ گيمادرم د

باهاش دهن به  گهيد كه  دميومن بهتر د دادكرديبود شروع به داد و ب دهيمادرم كه منظور حرفم وفهم يو به اطاقم رفتم ول

برگشت خونه  انوشيكه ك يتا موقع امدمين رونيبخوابه اون روزتا شب از اطاقم ب تشينگم تا خودش آت يزيدهن نشم و چ

صدام كردو  انوشيشام ك يبرا. امدمين رونيرا بهانه كردم و از اطاقم ب يياشتها يناهار هم كه مادرم صدام كرد ب يبرا يحت

زنگ زدن اون خانم را دوباره  انيسرشام مادرم جر دميد يقهر كردن نم يبرا يليكرده بود و دل شفروك تميعصبان گهيد

 اديب ميفرناز زنگ زده بود تا اگرما اجازه بد يها ياز هم دانشگاه يكيامروز مادر  انوشيك:و گفت ديوسط كش

من گفتم : مادر گفت. يبهش گفت يچ وخوب ت: دهنش بود را قورت داد وگفت يرا كه تر ييلقمه غذا انوشيك.يخواستگار

كه  يتا اونجا يول يوجواب بد ينظر فرناز را بپرس ديچرا نظر من تو با: گفت انوشيك.با تو صحبت كنم و نظر تو را بدانم ديبا

 يخودش كس يدر سش و بخونه و برا ديزوده حاال با يازدواج كردنش خپل يشه فرناز هنوز بچه است وبرا يبه من مربرط م

 ميخودم تصم ديكه اجازه داد نيواقعأ ممنونم ازا: و گفتم دميو بوس انوشيك جانيمن كه تا اون موقع ساكت بودم با ه. هشب 

 يكت.ميدعوت بود انوشيخونه پدر ك ليبود و شب همه فام يروز چهار شنبه سور. از اون ماجرا گذشت يچند روز. رميبگ

هم فردا بعد از ظهر اون  نهايا ريام. شيبودن و قرار بود كه از همونجا برن ك آرش هم از تهران آمده كاويآقاو مل يخانم وعل

كه فرهاد را  نيمادرم هم بعد از ا. زنگ زدم ريشدم به ام داريكه از خواب ب نيصبح بعد از ا. هيترك يداشتن برا طيروز بل

كردم انگار  يم هيو گرفته بودم و گر ريامرفتن  ياز همون موقع عزا. كرد ياشپزخانه غذا درست م يخوابونده بود داشت تو

 ريرا كه ام يكردم كه اون مدت يفكر م نيدائم به ا. هنوز نرفته بود دلم براش تنگ شد. رفت يم شهيهم يكه داشت برا

 ليسال نو را موقع تحو ميتونست ينم يامسال حت يبودم ول ريو دركنار ام ريرا با ام ديسال قبل ع. بگذرونم يمن چطور ستين

فرناز من : همون موقع مادرم صدام كرد وگفت. نداشت دهيكرد كه آرومم بكنه اما فا يم يسع ريام ميبگ كيسال به هم تبر

دارم با تلفن صحبت  دينيب يمامان مگه نم: گفتم يبا لحن تند. نشده باشه داريفرهاد ب نيبكن بب ينگاه كيدستم بنده پاشو 
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پسره  نيبا ا يبازم دار: وگفت رونياز آشپزخانه آمد ب تيبا عصبان. گهيد ادي يم شبشه خوب صدا داريفرهاد اگر ب. كنم يم

كه به  يدر حال. شنوه يكنم صداتون را م يمامان خواهش م: گرفتم و گفتم يگوش يدستم و جلو . يزن يحرف م يعوض

محترم پاتون  يآقا دينيب: تگف ريوبه ام ديرا از دستم كش يشنوه بعد هم گوش يخوب به جهنم كه م: آمد گفت يطرفم م

اگر خودت واقعأ . بده يخواد جواب منف يخواستگار خوب داره كه به خاطر شما م كياون  رونيب ديفرناز بكش يواززندگ

 يهاج و واج مونده بودم نم. را قطع كرد يبعد هم گوش. نكن يدختر من باز يبذار اگر نه كه با زندگ شيخوب پا پ يمرد عمل

بود كه  يچه كار نيا: گفتم تيداد با عصبا يفشار م. كه بغض گلوم يدر حال ينه ول اي دهيمادرم وشن يفهاحر ريدونستم ام

بوده و  يكنه حتمأ خبر يفكر م ريحاال ام. گفت يچ انوشيكه ك يديخواستگار مگه ند ؟كدوميمنو برد يچرا آبرو. يكرد

نگفتم اگر مرد باشه و واقعأ دوستت داشت باشه  وغتفاوت گفت خوب بفهمه من كه در يب يخپل. نگفتم يزيمن بهش چ

و بفهه كه من دخترم و از سر راه  اديزنه تا حساب كار دستثش ب يبهش م يمن تلنگور ي، حرفها يخواستگار ادي يم خودش 

: گفتم پرخاشگرانه يبه جوش آمدو با لحن شتريخونم ب ياز اون همه خونسرد. بدمش ديكه از راه رس يكه به هر كس اوردمين

به قول  ديخواست ياگر م. كشه چه برسه به آدم عاقل يمجنون هم باشه پا پس م ديكه شما نثارش كرد ياتيچرند نيبا ا

كرده  ياحترام يتابحال به شما ب ريمگر ام. ديبزن ديتونست يم گهيطور د كيخوب حرفهاتون را  ديخودتون بهش تلنگور بزن

كنه و همه فكر و ذكرت شده  يم يبا احسا ست باز رهيگ يكه وقتت و م نيهم: تگف. ديبود دهيازش د يزيشما چ ايبو د 

 نيا يكلت به سنگ بخور، تا بدون ديگذره با يم يكه دورو برت چ يتا بفهم ارهيسرت ب ييبال كي ديحتمأ با. ستين يكاف ريام

گوشت را بكن  نيو ا اندازميب پات يخوام سنگ جلو يگم فكر كن م يكه بهت م يحاال من هرچ. هستن يمردها چه موجودات

 يمونه كه خپل يرن و فقطخانواده آدم براش م يعشق ها م نيهمه ا يفهم يم يروز كي يدر و اون گوشت را بكن دروازه، ول

 يداشت ول قتيحرفهاش حق. كردن ياحترام يتوهم فعأل شده پرخاش كردن و ب فهيمن فقط گفتن بود و ظ فهيشده وظ ريد

تونستم  يفكرش را هم نم يو من حت ميبه هم قول داده بود ريآخه من وام. كردم يكدوم و قبول نم چيو ه تمن كلم باد داش

 شتريخونن ب يكه م ياون خطبه عقد يحت اي يگفتم قول آدمها ارزشش از حلقه نامزد يم شهيهم. بكنه يبكنم كه بخوادنامرد

 .زنن ينم ونقولش ريوقت ز چيدنبال ارزشها هستن پس ه شهيو آدم ها هم

 انوشيرفت كه ك يم ياهيهوا كم كم داشت روبه س. ديكش رونيبود كه با آمدنش من را هم از اطاقم ب انوشيك نيهم ا باز 
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 اليآمدن از اطاق كه سهل است خ رونيب اليبردم و خ يخونه پدرش و من هنوز در قهر بسر م ميآمد دنبالمون تا با هم بر

بود  انوشيك. كردن بردارم هيچند لحظه دست از گر يباعث شد كه برا اطاقمدر  يصدا. رفتن به خونه پدرش را هم نداشتم

 مأيكه دا دياز فرانك جونتون بپرس: با طعنه گفتم يشده غمبرك گرفت يچ گهيد: كه وارد اطاقم شد و كنارم نشت و گفت

 مگه شما اونشب. ره ياعصاب من راه م يرو

 حرفش زده گهيو قرار نشد كه د ديخواستگا را تمام نكرد انيجر 

من نخوام ) كردم يم هيگر گهيد نجايا(و اعصاب من و خورد كرده  دهيكش شيمامان بازهم امروز حرفش و پ يول نشهه 

 نيدم من وبب: گفت يبا لحن بامزه ا. نميرا بب يك ديبهش ندارم با ياحساس چيشناسمش و ه يكه نم يازدواج كنم اونم با كس

 تيبه نشانه رضا يلبخند. يخواه يم يچ گهيخوبه؟ د. كنم يكنم و با فرانك صحبت م يرا رله م زيمن خودم همه چ. هيكاف

كنم  يخودم و سبك نم: وگفت ديكش يآه. نميبب يمن دم شما را چطور يخوبه دست شما درد نكنه ول نيهم: زدم وگفتم

من  ديوبكش مرا كه دوست دار ييپس اگر زحمت همون غذا  ديد يم يقسط ليدونم تو و مادرت جون به عزراث يچون م

 ميديكه رس انوشيخونه پدرك. ميرس يامسال نم يباز شينشده به آت ريحاال هم پاشو تا د. ادهيشم از سرم هم ز يممنون م

بزرگ  يخپل شيآت كي اطيح يتو ميديكه رس ميبود يكس نيسال گذشته همه جمع بودن و ما بازهم آخر ديمثل شب اول ع

 درست كرده بودن و

بردم و  اوردهيبا همه هنوز لبا سهام و در ن يبعد از سالم و احوال پرس. دنيپر ياون م يجوون از رو رويو بزرگ پ كيكوچ  0

 ديآمد يخوش يليسالم به به خانم دكترخ: به طرفم آمدن و آرش گفت كايخشك نشده بود كه آرش و مل مونيعرق پشون

آرش : كردم گفتم يم يروبوس كايكه با مل يسالم دادم و در حال ردوتاشونبه ه. ديبنده گذاشت يجفت تخم چشمها يقدم رو 

نه گذاشت نه  بدجنس اجازه نداد حرف من تمام بشه و. كنم امشب سربه سر من نگذار اصال حوصله ندارم يخواهش م

بگم كه ما  ميديپر ينم شيآت يچرا ازرو كايخواستن بدونن من و مل يكه م يقابل توجه اونها: بلند گفت يبرداشت با صدا

حاال  ميبه هم بد يو زرد يو سرخ ميبپر شيآت ياز رو يو به ما افتخار بدن و سه تا ارنيب فيتا خانم دكتر تشر ميمنتظر بود

ضرر داره و  يپرن از لحاظ بهداشت ينم شيآث يگه خانم دكتر ها از رو يگذاره و م يمن طاقچه باال م يگم برا يكه بهشون م

: عصا به دست گفت كه خودم هم خندم گرفت وگفتم يمثل برزن ها يآخر حرفش و طور هيتك. خطرناك  يمنياز نظر ا
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هم با ما  انوشيك.ميديپر شيو بارها از روق آتدستم وگرفتن  كايمنتظر نشد كه حرفم تمام بشه با مل... نيا يآرش من ك

از دست آرش فرار  كايبا مل ميتونست يباز شآت يآخرها. ديآتش پر يشونه هاش گذاشت و چند بار از رو يفرهاد و رو

كرد گفت  يكه روشنش م يفش فشه به دستم داد و در حال كي كايمل. ميرا نگاه كن هيو از اونجا بق مينيبش اطيوگوشه ح ميكن

 دادميكد فش فشه را تكان م يدر حال... ريچشمهات باد كرده و قرمز شده نكنه با ام. شده يزيچ يستيامشب اصأل سرحال ن

را بهانه  يزيچ كيحرف بزنم  ريخوام با ام يدونم چرا چند وقت مادرم هربار كه م ينم كايمل: حرفش و قطع كردم و گفتم

كرده بودم زنگ زده  فيرا برات تعر انشيكه جر يه مخصوصأ كه مادر اون پسره عوضانداز يراه م ييدعوا كيكنه و  يم

مامانم هم شده  يها ريگ ستيخودم كم ن يبدبخت. شم يم وونهيگه دارم ديد. رو به اون رو شده نيخرنمون رفتارش از ا

روم نشد بهش  گهيد. رگفتيام از دهنش درآمد به يامروز هم گوش را از دستم گرفت و هرچ. قوزباالقوز موندم چكاركنم

مخصوصأ كه . كنميداحافظرن و من اصأل جرات ندارم زنگ بزنم تا باهاش خ يفردا هم كه دارن م. اوننم زنگ نزد. زنگ بزنم

فش : هست و من بهش نگفتم يزيكنه چ يخواستگار و با آب و تاب براش گفت كه حتمأ اون فكر م انيجر نيمامانم همچ

برات درد  ينه من تا حاال هم كل: گفتم. صحبت كنم ييبا زن دا يخواه يم: فشه خاموش شده را از دستم گرفت وگفت

من غلط : صورتش و بوس كردم وگفتم. يدون يمن و قابل نم اريدر ن يباز وونهيد: گفتكلم و يآروم زد تو. سردرست كردم

تونم جبران كنم پس  يم يدونه ك يكه چقدر دوست دارم و چقدر هم بهت زحمت دادم خدا م يدونيبكنم خودت هم خوب م

تا حاال چكاركردم از : فتموگ دميكش يقينفس عم. يچه كاربكن يخواه يپس حاال م: دستم وگرفت وگفت. نزن يحرف الك

تونستم مشكلم و  يكاش م يا. ستين يا گهيصبركنم و بسوزم و بسازم چاره د ديبا. كنم يكار را م نيبه بعد هم هم نيا

. خورم يدارم كم غصه م اليخودم كم فكرو خ. قدر عذابم نده نيدست ازسرم برداره و ا گهيحداقل به مادرم بگم تا اون د

و  ارمي يم رشيفقط بگذار دانشگاه باز بشه گ. بود ينونت نبود ابت نبود زنك زدنت چ پسره بگه آخه  نيابه مادر  تينس يكي

هم انگار  كايمل. دستش اديچشمش تا حساب كار ب يآرم جلو يبرم بگذار دستم بهش برسه مرده و زندش وم يآبروش و م

 يشو من به جا اليخ يكنم ب يفرناز جان خواهش م: آرش روش اثركرده بود دوتا دستهام وگرفت و گفت يهايباز ونهيد

: از حركاتش خندم گرفت وگفتم. كنم يكنم تمنا م يفرنازخواهش م. كنم خون به پا نكن يخوام تمنا م ياون آقا معذرت م

 يبه قول خودت كه كار از دستت بر نم يكن يچقدرغرغر م ميخودمون يول.درمن اثركرد نيكمال هم نش: گفت...توهم كايمل
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كه بچه  يتا وقت. ميما دخترها واقعأ بدبخت يول: گفتم.گهيشه د يم يزيچ كي، بهش فكر نكن خدا بزرگ  الشيخ يپس ب ادي

خوب و بد  ميخواه يو م ميش يهم بزرگ م يكم كيمون دست ننه بابامون تا  اريو اخت ستين تونيحال يچيگن ه يكه م ميا

و تا  گهيقل چماق د كيافته دست  يم ارمونيدن و اخت يشوهرمون م ميستيخودمون با يپا يو رو ميبد صيازهم تشخ رو 

آقا باال  كيو كه اونم باز  رميكه بم يمونه وقت يفقط م. تا نكنه كه بهشون بربخوره ميت بشجلوشون خم و راس ديآخر عمر با

شه  يچه كارش م: گفت كايمل. يانصاف يو ب يعدالت يآخر ب گهيد نيا. اياون دن يافته دسته جالدها يمون م ايو اخت ميسر دار

آدم  هي ريكه مثل من گ نيا ياريكه ممكن ب يفقط تنها شانس ميعوضش بكن ميتون يبوده من و تو هم نم نيكرد تا بوده هم

گفت با غصه  يراست م كايمل. مطمئن باش نويا يش ياونوقت كه خوشبخت م يافتياز هفت دولت آزاد مثل آرش ب وونهيد

موقع  نيهم. افتادم يعقب م يكردم و از درس و زندگ يكه اعصابم و خورد م نيشد جز ا يدرست نم يزيچ چيخوردن من ه

آرش : گفتم ديزد يحرف من و م ديگوشم صدا داد مطمئنم شما داشت كايمل: سرمون ظاهر شد و گفت يآرش مثل جن باال

و  بتتيغ مينبود داشت رتيذوق نكن چون ذكر خ يليحاال خ: گفتم گيد مينيما ا. با غرور گفت يديازكجا فهم يباهوش يخپل

قربونت بره من  كايمل ياله: بلند شد بوسش كرد وگفت كايچرا؟ مل گهيه تو دگ يراست م كايمل: اخم كرد و گفت. ميكرد يم

 ربا كيبسه خر شدم : آرش گفت. نيگذارم كف دستش حاال ب ينكن فدات بشم من خودم حق فرنا زو م هي؟تو گر بتيو غ

. آدم بدجنس يسزا نيحقت ا. آرش: من از فرصت استفاده كردم وگفتم. آبروم و نبر گهيد يكرد چارميبا هندونه هات ب

 ريموقع برگشت بود كه از آرش خواهش كردم تا با ام كايو تو سر كله هم زدن با آرش و مل يشوخ ياون شب بعد از كل

سراغ داشتم اگر  ريكه از ام ينبوده چون با اخالق يخاص زيكه چ بگهكنه و  فيخواستگار رو براش تعر انيصحبت كنه و جر

گفت قبول  ياگر آرش م ديكرد كه بهش دروغ گفتم بازهم شا يگفتم محال ممكن بود كه باور بكنه و فكر م يخودم بهش م

 .را ازش پنهان نكردم يزيكرد كه من چ يم

حرف زده زنگ زدم  ريكه آرش حتمأ شب قبل با ام نيراحت از ا اليشدم با خ داريكه از خواب ب نيارن روز بعد از ا يفردا

جواب تلفن را ندادكم كم داشتم  يتماس گرفتم بازهم كس يتا ظهر هرچ. داشت يرا بر نم يكس گوش چيه يول. خونشون

 ريآرش با ام كا،يمل: كنتم انوشيرا بدم به ك يكه گوش نيقبل از ا. داشتكار  انوشيزنگ زد و با ك كايشدم كه مل ينگران م

منم از : زد گفتم يترش موج م يكه نگران ييبا صدا. را برنداشت يگوش يخونشون كس ميزنگ زد ينه هرچ: گفت. حرف زد
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زبونت : وگفت موسط حرف ديپر... ترسم يشده م يدونم چ يداره نم يرا برنم شونيگوش يزنم كس يزنگ م يصبح هرچ

ان داشت آرومم كرد چون امك يكم كايحرف مل. يكس ييآشنا ،ي، دوست يليرفتن خونه فام يخداحافظ يبرا ديشا ريوگاز بگ

اون سال كوفتم  ديع. بكنم به مسافرت رفت يخداحافظ ريكه بتونم از ام نيكه رفته باشن خونه پدربزرگش خالصه بدون ا

 يم يدنيد ديع يبرا ديرا كه با ييروزدوم و سوم هم هر جا انوشيپدرك. خونا آقاجون ميروز اول،كه مثل سال قبل رفت. شد

همدان  انيمسافرت چند روز قرا ب كي يروز پنجم بود كه مادر اون پسره دوباره زنگ زد به مادرم گفت كه برا. ميرفت ميرفت

راه انداخت خدا را  يحساب يدعوا كي مزنگ زدن اون خان. خونمون انيهم ب شتريب يآشنا  يبرا ميو اگر اجازه بد

 نيا. كنده بشه هيقال قض ميبد يو بعد جواب منف انيه بطرف من بود آخر اون همه جنگ و جدل هم قرار شد ك انوشيشكرك

 دارشدميمادرم صبح زود از خواب ب اديتمام وبا اصرار ز يحوصلگ يروز هفتم با ب. كه خوشحال بود مادرم بود يوسط تنها كس

كه  يشد وهركار داريكه ب يهم بدتر از من از لحظه ا انوشيك.ميآماده بكن يمراسم به اصطالح خواستگار يرا برا زيچ مهتا ه

كه  نيا يچاره برا يمن ب. رونيبره ب ينيريش ديخر يآخر هم مادرم مجبورش كرد كه برا. گرفت راديانجام داد غر زد و ا

گفت انجام دادم از مدل لباس رو مدل موگرفته تا ست كردن  يگفت گوش كردم و هركار يبهانه دست مادرم ندم هر چ

خواست  يكه مادرم دلش م ياون طور زيساعت هفت بود و همه چ. بكنپم يرايكه قراربود با اونها پذ ييظرف و ظروف چا

زنگ دركه بلند شد تمام بدن من هم به لرزه افتاد  يصدا. هم آمده بودن انوشيآقاجون و مادرجون و پدرو مادر ك. آماده بود

برام مزخرف و  يطور خواستگار نيكه چقدر ا يوا. ببرم يچاپ اطاقم منتظر بودم تا صدام كنن و يمن تو. كردم يم خيداشتم 

 يداشت من و م يحس فضول. نشد نميرا بب رونيكردم تا ب يسع ياز درز در هرچ. بود انوسيانگار كا عهد دق. مسخره بود

 يقع فقط م هتسش تا اون مو يبود ك ختهيو بهم ر ميشازده پسر كنه كه آرامش زندگ نيبدونم ا ستخوا يدلم م يليكشت خ

و به  رونياز اطاقم آمدم ب اريب يزحمت چاپ يفرناز جان ب : مادرم كه گفت  يبا صدا. يليعق شيليو فام يمهد يدونستم اسمث

و تعدادشون راگفت وكمكم كرد تا  ديبه دادم رس انوشيمادرك كه نيتا ا زميبر يچند تا چاپ  ديدونستم با ينم .آشپزخانه رفتم

كردم همه  يهمون طور كه فكر م. دفعه به اطاق رفتم تا باهاشون آشنا بشم كيرا ببرم  ييكه چا نيو قبل از ا زميبر يچاپ

كردم  كيكه سالم عل ينفر نيلشكر راه افتاده بودن و آمده بودند اونجا با اول ياهيس كيگرفته بودن و با  يجد يليرا خ زيچ

خودش و مادرش و پدرش و عموش و زن  بيبعد هم به ترت كشيوچخو اهر بزرگش بود بعد شوهر خواهرش بعد خواهرك
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 رونياز اونجا آمدم ب يآوردن چاپ يبرا اوردميو به خاطر ن افشينگاه كردم ق يكه بخود مهد يهرچ. عموش و پدربزرگش

قربون عروس گلم برم ماشااهللا  ياز من كه اله ديو تمج فيمادرش شروع كرد به تعر گشتمبر يچاپ ينيكه دوباره با س يوقت

و برانداز  مونيزد و خونه زندگ يچشمهاش و دور م مأيحرّاف و فضول كه دا يمعلوم بود از اون زنها. خوش رنگ  يچه چاپ

مادرش خودش و خواهرش آدم  سبرعك. صورتش يرو ختمير يداغ و م يچاپ يخواست اون سپن يكرد چقدر دلم م يم

نگاه چپ زنش  كيبود كه با  ليزن ذل يشه پدرش هم از اون آدمها يم شونيه حرف حساب حالبودن و معلوم بود ك يحساب

گذاشتم  زيم يرا رو يچا ينيرا تعارف كردم س ييكه چا نيبعد از ا. رفت يم ادشيكرد و حرفش  يدست و پاش وگم م

سر  مين بر اجازه بد  يعيشف ياگر آقا: گپ زدن دامادشون كه اسمش شهاب بود گفت يكم ازبعد . وكنار مادرجون نشستم

كه الزم بود  يو خانوادش هرچ لي، تحص يو وضع زندگ يمودبانه و شمرده شمرده درباره مهد يلياصل مطلب و بعد هم خ

: و نداشتم را گفت دنشيار شنانتظ هرا ك يحرف نيحرفهاش كه تمام شد مادرش دوباره نطقش گل كرد و احمقانه تر. گفت

 انوشيمادرم وك» .صحبت بكنن و سنگ هاشون و با هم وا بكنن يبا فرناز خانم كم ياگر پدر فرناز چون اجازه بدن مهد«

 انوشياما موافقت ك. مخمصه نجات بده نيبده و من و از ا يجواب منف انوشيكردم كه ك يخدا خدا م. به هم كردن ينگاه

به خودم . رونيرا به هم بزنم و از خونه پرتشون بكنم ب زيزد كه همه چ يداشت به كلم م. دستم يور ختيررا  يآب پاك

چه  گهيدونم اون د يخورد نم يداشت حالم بهم م. خونمون انيدادم كه چرا قبول كردم و اصأل چرا اجازه دادم كه ب يفحش م

 ستادهيا خيهم مثل م يمهد دميمادرم مثل برق از جام بر ياغرق در افكارم بود كه با صد. افتاده بودم ريبود كه گ يبتيمص

كردم و خودم جلوتر  ييرا فقط با اشاره دست به طرف اطاقم راهنما يمهد رونيآمدم ب ييراياز حال پذ. بودو منتظر من بود

 يبرا. نييانداخته بود پا بود و سرش ستادهيدر ا يتختم نشستم همونجا جلو ياز اون در را بازكردم و وارد اطاق شدم و رو

نگاه عاشق  كيمثل خود من با  دينداشت و شا يهم گناه چارهياون ب ديشا. لحظه نگاهش كردم و دلم براش سوخت كي

 نيازش وحشت داشتم درحال اتفاق افتادن بود و اون هم ا شهيكه هم يزيبوده باشه كه ازهمون چ يطور نيشده بود اگر ا

. فرار از اون نداشته باشم يهم برا يراه چينسبت بهش ندارم و ه ياحساس چيبشه ك ه عاشقم يكس يروز كيبود كه 

كنم خوش  يفكر نم دينيبنش دوييبفرما يليعق يآقا: يبستم گفت يكه در اطاقم را م يتختم بلند شدم و در حال يدوباره از رو

رو به  قأيدق. تختم نشستم يهم دوباره رو بعد از نشستن اون خودم. ديگوش بد ييمن و سرپا يباشد كه همه حرفها نديآ
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 دييبفرما ديگفتن دار يبرا يو اگر حرف ديمن بد ليسكوت تحو ديامديشما كه ن: گفتم. بود نييروم بود و هنوز هم سرش پا

 يبرا سرش را. كه مادرم راه انداخته خاتمه بدم يمسخره باز نياگر نه كه من همه حرفهام و بزنم و زود تر به ا. شنوم يمن م

آمدم و  تونيكه چرا به خواستگار نيا لياز دل اياز خودم بگم . ازكجا شروع بكنم ديدونم با ينم: بار بلند كرد وگفت نياول

 يخوام برا يبهتره اول از خودم بگم همون طور كه مادرم گفت من سال آخر هستم واگه بشه م يول. هستم نجايچرا االن ا

 زيچ چيفعأل ه اياز دار دن. شم يكارخانه پدرم مشغول به كار م يصورت تو نيا ريغ درتخصص دوباره دانشگاه شركت بكنم 

همشون لطف و  امدهيهم كه مادرم گفته بود و شوهرخواهرم تكرار كرد با زحمت خودم بدست ن ييزهايارم چ از خودم ند

كه تالش  نيهم قدرش وبدونم هم ا تا ارميرا با دست رنج خودم بدست ب زيخواد همه چ يمن دلم م يمحبت پدرم بوده ول

كه  نيو بلند بشم بدون ا يعل ايخودم بذارم و بگم  يزانو يدوست دارم دستم را رو. وقت از دستشون ندم چيكنم تا ه

. هم لذت ببرم زيچ نيو از صفر شروع بكنم و از به دست آوردن كوچك تر ميخوام مثل همه زندگ يو م رميكمك بگ يازكس

 يباشم ونه مثل مردها لياز خودم بگم من دوست دارم عاشق همسرم باشم نه مثل پدرم زن ذل يبود ول ميگزند يها زيچ نيا

و از  نيتعادل با تفاهم و درك باال طرف نيحالت تعادل داشته باشه و ا زيهمه چ ديبه نظر من با. زورگو رويسخت گ گهيد

و  شيخال يجا ميزندگ يتو شهيهم زيچ كيم داشتم فقط يزندگ يتو زيهمه چ يمن از بچگ. ادي يبه وجود م يخودگذشتگ

آرامش و به من برگدونه و بتونم  نيگردم كه ا يم يحاال هم دنبال كس. بود اليخ يو اون هم آرامش و راحت دهيبه رخ كش

كنم  فيعرخو اهم براتون خاطره ت يمن نم. هستم نجايكه من االن ا نيا ليو اما دل. خوشبختش كنم و بتونه خوشبختم بكنه

گذاشتم ردخور  يانگشت م يهر دختر يكه رو يدر حال. شما اومدم يچرا به خوا ستگار ديگم كه بدون يقدر م نيفقط ا

شدم به اسم طناز،ما  يدانشگاه قبول بشم عاشق دختر نيقبل از ا شيمن هشت سال پ. نداشت كه به من جوراب مثبت نده

اون . ميگذ اشت هيما گهيهمد يگرفته تا جونمون برا يكردن از زندگ يم سادتو زمان به ما ح نيزم ميديپرست يم گرويهم د

 نيو ا. زود اون و از من گرفت يشد و خپل شيخدا هم به ما حسود يمرد ساخت حت كيانسان  كيمن و آدم كرد از من 

كردن تا  يكنترلش م نوادششد كه خا يم يهفته ا كي. ديما فهم يرا درباره دوست زيافتاد كه خانوادش همه چ ياتفاق زمان

را  يدسته گل يبرم ول شينموندم همه مقدمات را فراهم كردم تا به خواستگار كاريمن ب. ميبا هم حرف بزن اي نهيتنونه من و بب

صداش به لرزه «. كه خبر مرگش روبهم دادن يوقت ديدستم خشك يتو شهيهم يبردن به خونشون گرفته بودم برا يكه برا
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 يو خود كش اورديهفته هم دوام ن كي، چند لحظه سكوت كرد و دوباره گفت »چشمهاش جمع شده بود يتو كافتاده بودو اش

وقت نتونستم  چيه گهيحاضر بشم و د شيمراسم خاك سپار يدونستن اجازه ندادن برا يكرد پدرو مادرش كه من و مقصر م

تا  اوردميرا ن يدختر چياز اسم طناز اسم ه ريبه غ دمدختر نگاه نكر چيهشت سال به ه. نميطناز مهربون را بب يبايصورت ز

 نيهم يبرا ديبه اون شباهت دار يليو شما خ دميلحظه فكر كردم طناز را د كي يبرا دميدانشگاه د يكه شما را تو نيا

 ياتفاق تشما قبول و من از باب يهمه حرفها: گفتم.رميم يم گهيبار د كيوگرنه من  ديند يكنم به من جواب منف يخواهش م

 يليعق يآقا دينيبب. ديو بعد خوامش كن ديمن هنوز همه حرفهام و نزدم پس اول گوش كن يكه براتون افتاده بود متأسفم، ول

مسأله بعد خود من . با هم ندارند يوجه تشابه چيازدواج خانواده ها هستن و خانواده من وشما ه كيشرط سرگرفتن  نياول

 يازدواج بكنم كه عاشقش باشم نه كس يخواد باكس يندارم و اگر هم داشته باشم دلم م هستم من اصأل قصد ازدواج كردن

با كارتون  ديدون ياصأل شما م. ميخور يكه مادر تون زد ما اصأل به درد هم نم ينسبت به اون ندارم با حرفها ياحساس چيكه ه

حرفهام كه تمام شد . ازدواج كنم يا گهيا با هركس ديتونم با شما  يدارم كه اصأل نم يمن مشكل. ديختيمن و به هم ر يزندگ

 گهينداره د ياشكال چيخوامتون و ازلحاظ من ه يبازهم من م دياگر دختره باكره هم نباش يفرناز خانم شما حت دينيبب: گفت

 دتونشما خو يول ستين نينه ا: گفتم يتكونم داد با دست پاچگ ي؟ حرفش بدجور!هست! ستيكه ن نيمشكل باالتر از ا

بعد از  يهستم تا حاال كه نشده ول يگريمشكل من عشق، من خودم عاشق كس د ديو از حال و روز اون خبر دار ديعاشق شد

و من  ديدرك كن ديتو ن يحرف را حتمأ م نيقول مردونه، ا كياون باشم من دل دادم اونم  يخوام مثل طناز شما برا يم نيا

كنار و فقط برام دعا  ديمن بكش يپاتون و از زندگ ديكه من و دوست دار ديكن يم اشما اگر ادع. رهياگر سرم بره قولم نم

 .ديكن

حالم داشت  يليو تعط ديع ياز هرچ. كنه يرفت و قول داد برام دعا م رونيب ميهم از زندگ يكه خواسته بودم مهد همونطور 

 اليخ ديع التيگذشت و تعط يسال م كيشد اما هر روزش اندازه  يزود تر تمام م يخواست هرچ يخورد دلم م يبهم م

 يخوب و بد يهم مثل تمام لحظه حها يلعنت ديباالخره اون ع. رسوند لبمتمام شد كه چون من و به  يتمام شدن نداشت و وقت

 التيخاطر تمام شدن تعط بود كه به زدهيروز بعد از س كي قأيدق. ديرس انيشد به پا يگذشت و دوباره تكرار م يكه از سال م

. به دانشگاه رفتم يو شوق وركه صبح شد با چه ش يبه صبح رسوندم و وقت ياونشب را چطور دميو نفهم دميكش ينفس راحت
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 ديع التيهم كه اومده بودن مثل من به خاطر تمام شدن تعط هياز دانشجوها سركالس حاضر نشدن و بق يروز اول خپل

به . خونه ميكالسمون كنسل شد و دست از پا درازتر برگشت مين كم بود و استاد هم نداشتخوشحال بودن و چون تعدادمو

برگشته و حتمأ  هيكردم روز قبل از ترك يزنگ زدم چون فكر م ريبت مادرم استفاده كردم و به امياز غ دميكه رس نيمحض ا

به پا نشه گفتم از  گهيشر د كيكه  نيا يرا مادرش برداشت و برا يكه زنگ زدم گوش ياستراحت سركار نرفته وقت يبرا

 يمعرفت يبه رغم ب اي يشناس يمن و م: و گفتم كردمرا برداشت سالم  يكه گوش يآرزو هستم و با اون كار دارم وقت يدوستها

: مگفت.تو ايمعرفتم  يسالم سال نو مبارك چقدردلم برات تنگ شده بود من ب!؟ ييفرناز تو: گفت ديكش يغيج. تون رفته ادي

 زنگ كيتو خوب نبود  يراست. بود يعال يليخ يشما خال يگفت جا دويخند. كدوم سال نو تو هم مبارك، خوش گذشت چيه

شب قبل از  كيبه جون خودم زدم : شب قبل از رفتنشون انداخت و گفتم اديحرفش من و . يكرد يم يو خداحافظ يزد يم

از  يكينه دو سه روز به سفرمون : گفت.خونه پدربزرگت ديرفت ديرا برنداشت منم گفتم شا يكس گوش چيسفرتون ه

 نيزنه ا يهستش حالم و بهم م دايدختر داره اسمش آ كيفرناز  يوا هيترك اني يپدرم زنگ زد وگفت كه با ما م يدوستها

كه به گوشم  داياسم آ. ميسفر و هماهنگ كرد يخونه اونها و همه برنامه ها ميدختر احمقِ، اونشب هم رفته بود نيقدر كه ا

خوب اونجا چه : بود گفتم دهكه راه گلوم وگرفته بود دو رگه ش يكه به خاطر بغض ييخورد رعشه به تمام اندامم افتاد وبا صدا

وكه زنگ زدم بعدش  ديقبل از ع: معرفت گفتم يگم توبگو خانم ب يرا بعدأ م نهايا: گفت.دي؟ كجا رفت يخبر بود چكاركرد

بعد هم  ميبود كه برگشت ديما هفتم ع ميروزبرنگشتيمن هم امروز زنگ زدم با تعجب گفت ما د دويتبرگش روزيهم كه شما د

 هيرا ترك زدهيگرفته امپركه به من گفت بود تا س تيگفتم آرزوشوخ. ديدور سرم چرخ ايدن. تهران بود ريام يشمال ول ميرفت

: ؟گفتميخبر ندار يبگ يخواه يتو م يعنيو  ميزود تر برگشت نيهم ينشد برا يول ميآره قرار بود كه بمون: گفت.ديمون يم

هروقت كه  يدونم ول يمن نم: گفت» !به من زنگ نزد ريپس چرا ام «. دينه من اصال خبر نداشتم كه شما برگشت ريبه جان ام

الت خوب و ح يسالم رسوند ديگفت كه تازه با هم حرف زد يگرفتم م يزدمو سراغت را ازش م ياز شمال بهش زنگ م

 تمثل،همه روزها صبح ساعت هفت رف: حاال امپر كجاست وگغت: سوخت گفتم يدادو چشمهام م يبغض گلوم و فشار م!

آرزو صدام كرد نتونستم جوابش را بدم وبدون  يشد كه هرچ يچ دمينههم گيد. گرده يشركت و ساعت شش برم

و غصه هام اشكم شدو  ييتنها نيبه گنج اطاقم پناه بردم وهمنش شهيبهد هم مثل هم. را قطع كردم يگوش يخداحافظ
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كشش نداشت تمام وجودم پر  گهياز صدبار تكراركردم مغزم د شتريآرزو را ب يحرفها. گرفته بودم ريكه با ام ييعكسها

در حقم  ريام كردم كه يفكر م مأيخوب فكركنم دا يها زيتونستم به چ يدونم چرا نم ينم ريشده بود از شك و ظن به ام

 ركنه، به خاط يم يهستش كه به عشق اون زندگ يفرناز كيرفته كه  ادشيبوده اصأل  دايكه با آ يمدت يكرده و تو انتيخ

محض  قتيكردم حق يكه در موردش فكر م يزيكه همه اون چ دميبعدها فهم. شه يم داريخوابه و ب يكشه، م ياون نفس م

 كي يشده برا يا گهيد يجا ريخواد، دلش گ يونم رمنيام گهيكه د نيدم فكرا يرادارم پس م يدونستم تقاص چ ينم. بود

همه و همه در عرض كمتر از هفت ساعت به ذهن من  ابوديدن يتو تلخكننده و  ديفكر ناام يهرچ. گذاشت يلحظه آرومم نم

چند ساعت سرم و  دمينفهم. نجات بدم اليهمه فكر و خ نيوجود نداشت كه بتونم خودم و از دست ا يراه چيخطوركرد و ه

 اي داشتيبر م رشرا ماد يزنگ زدم وهر بارگوش رياز ده بار به ام شترياز ساعت پنج ب. كردم هيپاهام گذاشتم وگر يرو

من هم  يرفت اضطراب و نگران يبه جلوتر م يزمان هرچ. شدم كه تلفنم را قطح كنم يپدرش و من هم از ترس مجبورم

اطاقم  يقدر تو نيا.حسادت هم اضافه شد نهايبه همه ا امديبه خونه ن ريكه ساعت از شش گذشت و ام يشد و وقت يم شتريب

 تيدستام و گره كرده بودم از فرط عصبان. شدم يشركت كرده بودم ،حتمأ برنده م يرو ادهيمسابقه پ يراه رفتم كه اگر تو

كمان هفت  نيرنگ ونيپسرها م نيا يديد ياشتباه نكرده بود يديفرناز دگفتم م  يبا خودم م. دادم ياونها را به هم فشار م

كه دو هفته را  نيچه برسه به ا. ره يم ادشونيرا هم  مونشونيو ا نيكه خوبه د يافتن عشق و عاشق يرنگ دخترها كه م

جه  ميدزد يقاپش و مبودم مجنون هم كه باشه  يمنم اگر دو هفته باكس هيدختر دم خوربش اونم كجا ترك كيبا  يبخواه

 يو قشنگ نثارشون م بايكلمه ز يگذاشته و هرچ يدست كدوم احمق يدمتش و تو ستياالن هم كه معلوم ن. ريبرسه به ام

اگر اون دختره مثل من زود باور و ساده لوح باشه كه كالش پس . دوست دارم و عاشقتم ديهزار تا وعده و وع همكنه بعد 

 يدونم چرا خدا هرچ ينم. خوره يهم جنس خودم بهم م يداره حالم از هرچ گهيد. از االن فاتحش و بخونه ديمعركه است با

هم كه  يهركار ميشن كه مرد يم يتازه آخرش هم مدع. مردهادل  يقساوت تو يدل ما زنها گذاشته و هرچ يلطافت تو

اندازن و ادعا  يكه خواستن راه م يهر گند وكثافت خام خو دشون اليخ نيشه بعد هم با ا يازمون كم نم يزيچ چيبكنپم ه

مرد ها  حبه اصطال نيا ريسوزه كه قراره گ يبعد از خود مون م ينسل ها يدخترها يدلم برا. كنن يم يومردونگ يمرد

 يوا. نكره و زور گفتن را ارث بردن يصدا كيو  ليسب كيو  شيفقط پال ر يها خبر ندارند كه از مرد چارهيب افتنيب
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دلم به  ايكنه  يخرم م اي شهيبازهم مثل هم. دونم ينه نم يول... دونم چكارش كنم يبرسه كه م ريخداجون اگر دستم به ام

به ساعت كردم شب شده  ينگاه. و با اون روشن بكنم فميدلم و بزنم و تكل فكه بتونم حر نيقبل از ا ادي يرحم م

 ريحدودأ ساعت ده بود كه تونستم ام. كدوم از اونها شده باشم چيوجه هكه من مت نيبرگشته بود خونه بدون ا انوشيك.بود

 راقايبه به ام: كه سالم بدم گفتم نيشدم بدون ا يداشتم منفجر م تياز زور عصبان. و خودش تلفن را برداشت ارميب ريوگ

 هياجازه نداد بق... كه نيا اي ديوند يما را قابل نم. ديسال نو مبارك پارسال دوست امسال آشنا ستاره سهپل شد ريبه خ دنيرس

. مسافرت ديرفت ديگفتم شا دينداشت فيمن زنگ زدم تشر ديشد ليسالم، دومأ شما ستاره سه كياوأل عل: حرفم و بزنم گفت

دروغه  يكه كرده داره هرچ ييكار ها يالپوشون يرا بهش گفته و اونم برا زيحرف زدنش معلوم بود كه آرزو همه چ طرزاز 

تلفن بوده كه زنگ نخورده  يازگوش اي يپس كم سعادت مينرفته برا ييجدأ ما كه جا: گفتم. دهيمن م ليكنه و تحو يسرهم م

گذره حاال چندتا بودن كه  يم يخوش ديكن يبا خواستگارهاتون چكار م:. تجواب من گف يبه جا. ما كه كر شده يگوش ها اي

. رسه يخانم شما نم دايآ ياگر هم بوده به خوب يكه نبود ول يخواستگار :من گفتم. كرد يم فيب تعر مامانت با اون آب و تا

تون هم دوستهاشون را آورده بودن  هاحتمأ دوست: گفتم. با دو ستهام بودم رينه خ: د؟گفتيداشت فيتشر شونيتا االن هم با ا

از پس زبون من  ديكه د يتو آمد؟ وقت ريگ ييبساط معامله داغ داغ بوده حاال چند تا گهيخوب د! كه با شما دوست بشن نه؟

خوب : گفتم. باهات صحبت كنم ليمسا يسر كيدر مورد  ديفرناز من با نيبب: پچونمش گفت يدارم م يبدجور ادي يبرنم

اون همه . يآخ: به مسخره گفتم. زنم يخورم و بهت زنگ م يم يزيچ كيگرسنه ام  يليمن خ: گفت. دم يم شبگو من گو

و با حرص  ديافتين يبه روغن سوز يطور نيشام دعوت كنن كه ا كيبكنن و شما را  بشونيج يتو دختر نتونتسن دست

 يگم بعدأ ناراحت م يم يزيچ كي چينپ من يقدر به پرو پا نيمن حال وحوصله ندارم ا يشه بس كن يفرناز م: گفت

 يسرد خداحافظ يليسابق نبود خ رياون ام گهيد ريحق با من بود كه ام. لينازشما دخترها هم كار حضرت ف دنيكش.يش

 يزنگ نزد خودم بهش زنگ زدم انگار كه پا دميكه د يگذشت و وقت يساعت مين. تلفن منتظر شدم تا زنگ بزنه يو پا ميكرد

 يمن مثل توپ يصدا دنيرا برداشت با شن يبود چون مهلت نداد كه تلفن زنگ بخوره و بالفاصله گوش يزنگ كس ظرتلفن منت

 يول يچرا گفت: گفتم.زنم يمگه من به تو نگفتم خودم زنگ م: گفت تيبشه وارفت و با عصبا يبادش خال كه بتركه و

خوب حتما كار . رميگ ياجازه م ياول از جنابعال رميبم وامنترس نمردم هر وقت بخ: گفت يبا لحن بد. نگران شدم يركرديد
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را قطع  يبعدش هم منتظر جواب من نشد وگوش. از دوستهام هستم يكيداشتم كه زنك نزدم االن هم قطع كن منتظر زنك  

. بكنه قطعمن  يرو يطور نيتلفن را اونم ا يپسر بخواد گوش كينشده بودم كه  ريقدر تحق نيا ميزندگ يوقت تو چيه. كرد

اگر عاشق  يحت. ميكن يدفعه تمام م كيرا  زيهمه چ ميآخر بزن ميكه به س يوقت يول ادهيز يليما دختر ها صبر و تحملمون خ

كاسه  يتو ميزن يم يبدجور دهيبه آخر رس زيهمه چ ميكه احساس كن ييجا كي يروز كيباالخره . طرفمون هم باشپم

بود از اون همه دروغ،  دهيبه آخر رس زيمن هم اونشب شمه چ يبرا. دستشونكف  ميگذار يسفره پسرها و حقشون را م

 يليبگم كه خ ريجمله به ام كيخواستم زنگ بزنم و فقط در  يخورد وم يحالم داشت بهم م نيو توه يباز انت،زبونيخ

 .را مثل خودش قطع بكنم يوگوش ينامرد

طو ر  نيتلفن هم يساعت گذشت ول كيربع ،  كي، قهيپنج دق. تلفنشون مشغول بود يدوباره بهش زنگ زدم ول نيهم يبرا 

خواب  رازيصبح هم د. تلفن خوابم برد يپا يچطور دميدم و حرص خوردم كه نفهمكردم و زار ز هيقدر گر نيا. مشغول بود

را كه  يياز درسها يزيچ چيقدر خسته بودم و اعصابم خورد بود كه ه نياونروز ا. دميكالس م نرس نيو به اول دارشدميب

خواست بدونم اون همه  يدلم م. اميب رونيب ريتونستم از فكر ام يلحظه هم نم كيسركالس . نشد ميداد را حال ياستادمون م

 چينه ه. كرد يرفتار م يرطو نيدر حقش نكرده بودم و با من ا يبد چيسوختم كه ه يم نياز ا. زده يحرف م يمدت را با ك

روش زده  يرا كه در حق من كرده بود تو يبد اياشتباهات  يده بودم و نه حت كر يانتيگفته بودم نه خ يوقت بهش دروغ

شانس من بود كه  ايدن  يم يرا با بد يهمه آدمها جواب خوب. بود نيجواب اون همه گذشت، اون همه صداقت ا يعني. بودم

كردم  ينم يداور شيپ. ازاون نبردن ييكه بو يتونن دم از معرفت بزنن در حال يم يچطور. اديب غمبه سرا ريمثل ام يكس

كرده  رييتغ ريوجود ام يتو زيكه همه چ دميفهميانسان بودم و م كيكردم چون  يرا با تمام وجودم احساس م زيچون همه چ

لباسهاش و  دهينرس نيگشت هنوز پاش به زم يبرم كهكه از سركار يريام. ستيعاشق دلباخته ن رياز اون ام يخبر گهيو د

با تمام . گذاشت زيهمه چ يراحت پا رو يليخ يچ حاال  يول. زد يبه من زنگ م امدهين رونياز تنش ب يعوض نكرده خستگ

 خودمنجات  يبرا يگشتم تا بتونم راه حل يدنج و خلوت م يجا كيكردم و به دنبال  ياطرافم فرار م يفكرها از آدمها نيا

رفتارم وكردارم وجود داشت  يقدر صداقت تو نيدلم گرفته بودو ا. به نام عشق درست كرده بود باشم ريكه ام يگنداب نيازا

لب  واريزدن و در ود اديدلش به رحم آمد ابرها فر شيسنگ با تمام سنگ. كرد هيكه اسمان هم دلش گرفت و به حال من گر
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با  يآدمها يول. شده بود كياحساس بودن كه عواطفشون تحر يروح و ب يب يها زيچ ههم نهايا. بازكردند تيبه شكوه و شكا

رحم تر شدن از دانشگاه كه  يشدن، چشمهاشون را بستن و گوشهاشون را گرفتن و از سنگ هم ب يم رد ماحساس كه ازكنار

 يبكنم، برا يخود رو زندون وخواست دوباره به خونه برگردم  يدلم نم. ستيگر يآسمان با تمام وجودش م رونيآمدن ب

كاش همون  يا. خسته شده بودم يچقدر از زندگ. قدم زدم ديبار يوجودم م يتمام رو يياير يبارون كه با ب رهمونيز نيهم

 يقدر احمق بودم كه فكركردم هنوز دورو برم كسان نيچرا ا. آمدم يوقت به هوش نم چيه گهيموقع كه تصادف كرده بودم د

 آخربه  يزيچ چيچرا فكركرده بودمهنوز ه. كنم يتونم زنده باشم و زندگ يو به عشق اونها م دارنهستن كه دوستم 

خونه .شده هنوز دوستم داره قولش قول مونيپش ريچرا فكركرده بودم ام. شه از صفر و از پله اول شروع كرد يو م دهينرس

دختر  كيشب بود و  ازدهيشده بودم حق هم داشتن ساعت  انوشيمادر وك يبودم و باعث نگران ركردهيباز هم د دميكه رس

با دست . باشه رونينداشت كه بخواد به خامطرش تا اون موقع ب يكار يعنيه باش رونيتونست ب يتنها تا اون موقع شب نم

 يزيكنم چ يخواهش م ستيمن امشب اصأل حالم خوب ن: كه تا اون موقع كجا بودم گفتم نيجواب دادن به ا يبه جا يپاچگ

كه  دميشن يرا م انوشيك يغرغر ها يبعد هم دوباره به اطاقم پناه بردم صدا. گم يرا بهتون م زيبعدا همه چ دياز من نپرس

 ميتازه حق هم ندار ادي يره هر وقت بخواد م يهر وقت بخواد م يخونه هركس نيا يتو يچه وضع نيفرانك ا: گفت يم

هم خوب  ايخجالت و حجب و ح دحايگذرون ياز حدش م ديدار گهيد. مترسك ايكجا بودن من شدم لولو سرخرمن  ميبپرس

. مونه ياز خونه م رونيوقت شب ب نيدختر تنها تا ا كيآخه مگه . هست يدونن چ ينم نهدورو زمو نيا يكه دختر ها يزيچ

من خودم : خواست چكار بكنه كه مادرم گفت يدونم م ينم. گذره يم يچ نجايو روشن بكنم و بدونم ا فميامشب تكل ديمن با

فهمه داره  يكلش باد داره حاال نم گهيجوونه د مخوب اوون. افته ياتفاقهما نم نياز ا گهيكنم مطمئن باش د يبا فرناز صحبت م

 نيهمه ا يروز كي يول. ميدار يباهاش دشمن اي ميخواه يكنه بدش و م يفكر م ميهم كه بهش بگ يكنه هر چ يچكار م

شم و كرده گو كيمن نداشت  يرو يريتاث چيدروغ ه ايحرفهاشون راست بود . شده ريد يليخ گهيفهمه كه د يرا م زهايچ

كردم و خودم خهم شروع  اديلبا سهام وكه عوض كردم ضبط را روشن كردم و صداش و تا آخر ز. را دروازه يكيو  دربودم 

 :فكردم يتوجه چيضبط وكم كن ه يمدا يگفت مگه عاشق شد يمادرم كه هم يبه خوندن كردم و به غرغر ها
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 شه يكه آدم تنها م يوقت چرا

 شه يم ايدن هيو غصش قد  غم 

 نهيش يگوشه پنهون م هيره  يم

 نهيب يزندون م هيرو مثل  اونجا 

 كنه يم رتياس ييتنها غم 

 كنه يم رتيپ يبجنب يبخوا تا

 زنه يشم اشك تو چشمهام پر م يكه تنها م يوقت

 مهتاب بهار ريافتم ز ياون شب ها م ادي

 ....اريلب چشمه من و  مينشست يجنگل م يتو

 ريام. را برداشتم يبرق گرفته از جا پروند و با عجله به طرف تلفن هجوم بردم و گوش يزنگ تلفن من و مثل آدمها يصدا 

 دكهيببخش ايرا برنداشتم  يومن گوش يهمه زنگ زد نيا شبيكه د ديببخش: سرد جواب سالم او را دادم وگفتم يليبود كه خ

: خودش از آب و تاب نند اخت وگغت. مشغول بود مأيدا يوگوش ديتداشض فيمسابقه فك زدن تشر يمن زنگ زدم وشما تو

حرفهاش و . را بدگذاشتم و با دوستم هم نتونستم حرف بزنم يمنم حواسم نبود گوش يزنگ زد گهيشد د يجنابعال ريتقص

بود كه  فرض كرده يدونم من و چ ينم. كرد يداشت اعصابم را خورد م گهيدروغ هاش و آخر هم مقصر جلوه دادن من د

بگو كه  يخواه يم حاال م خوا  يمعذرت م: گذاشتم وگفتم گريج يباز خهم دندون رو يول. داد يم لميرا تحو اتيچرند نيا

خواستگار  ديع يدونم كه تو يمن نم يكن يفكر م يهست يفرناز تو آدم دروغگو نيب: گفت.يبه من بگ يخو است يم يچ

من تمام بشه بعدا  يبگذار حرفها: بگم كه اجازه ندادو گفت يزيخواستم چ. يبه من نگفت يزيچ چيبرات آمده بود و تو ه

اون از . باشم ك خانوادش مثل خانواده تو باشه يتونم با كس يمن نم ميخور يما اصأل به درد هم نم. بگو ،يبگ يخواست يهرچ

خودت هم كه . همتون هست نيكه ب يا بطهگه و اونم از را يخواد به من م يدلش م يكنه و هرچ يمادرت كه دهنش و باز م

اعصاب من راه  يو رو يزير يفقط اشك م يبكن دايپ يمبارزه با مشكالت راه يو برا يفكركن نيا يبه جا يكن يم هيفقط گر

 ييحاال هم خوا ستگار دار. يخواستم نبود يكه م يو اون كس يستيوصله تن ما ن يول يهست يخوب يتو دختر خپل. ير يم
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 گهيكنم و د يرا قطع م يگوش يبكن هيفرناز گر: وگفت ديسرم داد كش. افتاده بود ميباز هم گر. تيدنبال زندگ خوب برو

من چه . بو د يالك يكه داد ياون قول مرد و مردونه ا. بود نيپس اون همه دوست دارم ،دوست دارم ا: گفتم. دارم يبرنم

،  چميمن بدون توه ،يمن زيفرناز تو همه چ يگفت يكه م نيا. نمكه من حرف بز يبه تو گفتم ، مگه تو فرصت داد يدروغ

كه  ي؟ تو نبود!تو ايمرگ با هم باشپم االن آخر عمر كدوممون، من  يتا پا كه  ميمگه ما قسم نخورد. بدون تو پوچم دروغ بود

 نيبه خاطر من زم يخو اه يم يگفت يكه م يو فرهاد افسانه نبود، تو نبود نيريو مجنون، ش يليقصه ل يثابت كن يخواست يم

 ريز يكدوم شاهزاده ا يبفلم گذاشت ريكه ز يهندونه ها نيا. يمن و به ناز و غمزه كدوم دختر فروخت. يبكن يكيو زمان را 

كدوم . كدوم بار پام وكج گذاشتم. دروغ گفتم دوستت دارم؟ مگه ثابت نكردم. در حق تو كردم يمن چه بد. بغلت گذاشت

. يش يآروم م يكنه حاال اگر من نباشم با چ يصدام آرومت م يگفت يكه م يردت كردم تو نبود يالك يهادفعه به بهانه 

كارها را بكنم  نيخواستم ا يم: تفاوت گفت ياحساس و ب يب يليخ. آمد يداد نفسم باال نم يمجال حرف زدن بهم نم هيگر

 نيكردم كه ا يتازه فكرش و هم نم. بار كي ينه دو، سه ماه .مينيب يم شتريب يرا خپل گريكردم ما همد يمن فكر م. نشد يول

 ميزندگ يتو گهيد كباريخوام اون اتفاق  يعاشق شدم و شكست خوردم نم كباريمن . ميو دلبسته بش ميقدر به هم عادت كن

 يگن و من هم رو يكه اونها م. ازدواج كنم يبا كس ديشناسم با يمن پدرو مادرم و خوب م. افتهيب

بود كه من و از  كينزد دميكش شيكه حرف تو را پ كباريخوان من با تو ازدواج كنم  ياونها هم نم. زنم يشون حرف نمحرف ` 

خواست من و بسوزونه  يم ايبود  يدونم حرفهاش جد ينم. كه بخوام با تو ازدواج بكنم نيچه برسه به ا رونيخونه بندازن ب

كه با  دميفهم يشناختمت و م يم نهايزود تر از ا يليكاش خ يا. جدأ: گفتم.بزنه شمكه بود خوب تونسته بود آ تپ يهرچ يول

اون  يباد هوا زده نه از رو يكه حرفهاش و رو ينبرده كس تياز شرف و انسان يكه بو يزنم كس يحرف م ييچه آدم ترسو

 يفكر م. بهم عادت كرده بود طكه عاشقم نبود فق يرا با دروغ شروع كرد كس زيكه همه چ يكس.كه وجود داشت يزهايچ

تونن  يم يكش يم دكيرا  يكس نيكه نفر يقت شن تا و يم تيكه بعد از من وارد زندگ يا گهيهر كس د اي دايآ يكن

مادرم  يبه خاطر تو،تو رو. تو وقت گذاشتم يمثل تو حرف زدم برا يخودم متأسفم كه با آدم احمق يبرا. خوشبختت بكنن

. يو پس بد تينامرد نيروز تقاص ا كي دوارميمثل همه مردها ام ييدروخ گو كيه گذاشتم توهم ياز احساسم ما ستادميا

خوان من و له  يو م اني يها به طرفم م واريكردم همه د ياحساس م. شدم يداشتم خفه م. را قطع كردم يگوش.خداحافظ
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 هوشينمونده و ب يبرام باق يجون گهيد دركهق نيزدن كردم ا غيرار شروع به ج وانهيگوشم گذاشتم و د يدستم و رو. بكنن

هفته همه شده بود كه تا من و از  كيكار .مارستانينن و ببرن ب يقدر بد شد كه مجبور شدن نصف شب نيحالم ا. شدم

هفته لب به  كي مارستانيب ميبه زنگ باشن كه دوباره بر يگشتم خونه منتظر و گوش يكردن و بر م يمرخص م مارستانيب

دور چشمهام . آمد يسرم م ييبال كيزدن نبود حتمأ  يكه بهم م ييكردم و اگر به خاطر سرمها هينزدم و فقط گر غذا و آب

 يرا برا انيمادرم جر يقدر بد بود كه وقت نيحالم ا. كردم يرا هم گرش نم يكس چيشده بود حرف ه اهيچال افتاده بود و س

به خاطر  ديزنم و شا يدونست كه من حرفهام و فقط به اون م يچون م و. به همدان آمد يكرده بود بدون معطل فيتعر كايمل

خواب و  يكه آمد من تو يوقت. خونه نمونه يتو يكس ادي يمن م دنيبه د ينگم از همه خواهش كرده بود كه وقت هيوجود بق

 ريكه ام يمثل همون شب. دادمواز دست  ارمياخت دميرا كه د كايمل. باز شدن در چشمهام و بازكردم يبودم كه با صدا يداريب

 يمخصوصا وق. كرد يم هيمثل من گر. گهيد يبدبخت كيزده شده بودم و حاال هم  جانيتاب و ه ياون بال را سرم آورده بود ب

شونه هام  يكنارم نشست و دستهاش و رو. به سر خودم آوردم ييچه بال ديو فهم ديمادرم و د يبا چشم خودش گفته ها

 كهيت كهياز ت يول ينيب يتو فقط ظاهرم و م: گفتم. يديخودت و د يچكاركرد يدون يم. يخودت نيا زفرنا: گذاشت وگفت

 يكنن وبرام دل م يچطور در حقم ترحم م نيبب. ينيب يو حقارت وجودم كه نم يچارگيب. يبند خورده دلم كه خبر ندار يها

به خاطر اون كردم از چه  يچه كار ها. چطور بودم رياممن با  يدون يتو م. به سرم آورد ريبالها را ام نيهمه ا. سوزنن

كه من  ياون كس. شدم وكنترلم و از دست دادم وانهيلحظه د كي يكه نگذاشتم وبرا ييزهايچه چ يگذشتم و پا رو يزهايچ

 يلو. داشت مرد بود رتيمن غ ريام. من و نداشت ختنيمن مهربون بود طاقت اشك ر ريام. نود رمنيباهاش حرف زدم ام

 كي. روند ياون من و از خودش نم. نبود ريام ياونها حرفها. خوام يخودم و م ريمن ام. اون آقاهه اصأل رگ نداشت مرد نبود

دلم براش تنگ  دميهفته صداش و نشن كيمن كجاست؟ من  ريام كايمل. آمد يم رونيگفت صد تا جان از بغلش ب يفرناز م

 يياهايمن چه رو يدون يتو نم كايمل. هنوز براش حرف دارم باهاش كار دارم زنه مخمل من كجاست؟ من يشده چرا زنگ نم

خواستم خانم دكتر بشم تا به من افتخار  يخواستم خوشبختش بكنم م يم. پرورندم يسر م يبهشت و تو يايمن رو. داشتم

 ريدونم ام يمن م. مال من نبود اون زيچ جيه يبود ول ريداشتم مال ام يهرچ. خواستم يخودم نم يرا برا يزيچ چيمن ه. بكنه

 يدونست يم! كايمل. خنده هاش تنگ شده يچشمهاش تنگ شده برا يدلم برا. نمشيخوام ب يم اديبگو ب كايمل. با تو آمده
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خوام  ينم. خوام براش بخندم يم اديبگو ب. يخند ي، مثل ممول هم م ييگفت مثل ممول كوچولو يبه من گفت ممول، م ريام

تو  ايب يدونم پشت در يم... من ريام... ريزنم ام يحرفش حرف نم يرو گهيبه خدا به خدا د. تا ناراحت بشه كنم هيگر گهيد

 ينكنه م. شن يكه بد نم رهاياصأل ام يدونم اون آقاهه تو نبود يمن م. ها دمتيمن بخش يشنو يصدام و م. خجالت نكش

 يينكنه جا طونيش يتو؟ ا يياي يپس چرا نم... يتو بگ يرچتو بازش كنم باشه ه يكه آمد يچشمهام و بندم و وقت يخواه

. حا ينكن يدنبالت فقط دغل امي يشو چون دارم م ميخوب قا يجا كيپس . كه من دنبالت بگردم يخواه يو نم يشد يمخف

آخه . ستين نجايا ريام. فرناز بس كن: گوشم و بعد هم بغلم كرد وگغت يمحكم خوابوند تو كايخواستم بلند بشم كه مل يم

 يچرا فراموشش نم. به تو زده بود ريهمه اون حرفها را ام يباوركن يخواه يچرا نم. يكن يكار را م نيچرا با خودت ا

. خاطره داشتم كياز هر روزمون  يول ميديد ينم گرويهمد ميما از هم دور بود. فراموشش كنم يچطور كايمل: گفتم.يكن

من با  يدونم ول ياون و نم. خاطره دارم كي ريبگذارم كه از هر كدومشون با ام قدم ييروزها، ماه ها فصل ها يتو يچطور

خودم  يرا برا يزيچ چيمن ه. من هم بشم تا به من افتخار بكنه يآرش و فراموشكن يهر وقت تو تونست. كردم يزندگ ريام

خوام  يم اديبگو ب كايمل. با تو آمده ريام دونم يمن م. اون مال من نبود زيچ چيه يبود ول ريداشتم مال ام يهر چ. خواستم ينم

گفت مثل  يبه من گفت ممول، م ريام يدونست يم!كايمل. خنده هاش تنگ شده يچشمهاش تنگ شده برا يدلم برا. نمشيب

به خدا . كنم تا ناراحت بشه هيگر گهيخوام د ينم. خوام براش بخندم يم اديبگو ب. يخند يء،مثل ممول هم م يممول كوچولو

من  يشنو يصدام و م. تو خجالت نكش اي يدونم پشت در يم... من ريام... ريزنم ام يحرفش حرف نم يرو گهيد خدابه 

 يكه آمد يچشمم و ببندم و وقت يخواه ينكنه م. شن يكه بد نم رهاياصأل ام يدونم اون آقاهه تو نبود يمن م. ها دمتيبخش

كه من دنبالت  يخواه يو نم يشد يمخف يينكنه جا طونيش يتو؟ ا يياي يپس چرا نم... يتو بگ يتو بازش كنم باشه هر چ

محكم  كايخواستم بلند بشم كه مل يم. ها ينكن يدنبالت فقط دغل امي يشو چون دارم م ميخوب قا يجا كيپس . بگردم

چرا . يكن يرا م ركا نيآخه چرا با خودت ا. ستين نجايا ريام. فرناز بس كن: گوشم و بعد هم بغلم كرد وگغت يخوابوند تو

ما از . فراموشش كنم يچطور كايمل: گفتم.يكن يچرا فرامو شش نم. به تو زده بود ريرا ام ايهمه اون حرف يباوركن يخواه ينم

قدم  ييروزها، ماه ها فصل ها يتو  يچطور. خاطره داشتم كياز هر روزمون  يول ميديد ينم گرويهمد ميهم دور بود

آرش  يهر وقت تو تونست. كردم يزندگ ريمن با ام يدونم ول ياون و نم. خاطره دارم كي ريام بابگذارم كه از هر كدومشون 
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 من هم يو فراموش كن

ها  هيكه فقط هق هق گر يبعد از چند لحظه سكوت. يزن يكردن م يو فراموش ييچرا راحت حرف از جد ا گهيتو د. تونم يم 

. كنم يفراموشش م. شم يجدا بشم ، م يازكس ميباطن ليازهم بر خالف مباشه حاال كه مجبورم ب: شكست گفتم يمون اونو م

قول  كايمل. كار را بكنم نيتونم ا ياونوقت راحت تر م. و به اون بزنم رفهامح نيو آخر نهشيبار ب نيآخر يخوام برا يم يول

 يقول م: از خودش جداكردوگفتمن و . كنم يقول بده خواهش م كايمل. نميب رويمن ام يبده كه هر وقت آمدم تهران بگذار

ببرم و فكرم و از خودش  ادياز  رويكردم تا ام يرا م ميكه تمام سع نيبعد ازاون روز با ا. شينيگذارم بب يدم به جون آرش م

 يحرف دميترس يزدم م يبه ارزوهم زنگ نم گهيد يشده بودم حت زاريب زيچ از همه . نداشت دهيفا يكنم ول يو خاطراتش خال

گرفته  يعصب يناراحت. به روز من آمد يچ ريبغد از رفتن ام دنيوقت هم نفهم چيه. بكنه ييبزنه و دوباره من و هوا رياز ام

 اليخوردم به خ يكه م يهم با قرص ها يگاه.دادم ياعصاب به خودم آرامش م يقو يليخ يبودم و فتط با خوردن قرص ها

زود  يليخ يول. دميكش يدو تا اونم دوراز چشم مادرم م يكيفقط  لياوا. دميكش يهم م گاريشترسيب يآرامش يخودم برا

آروم شده بود  زيگذشت همه چ ياز اون اتفاق م يسه هفته ا. نماند هانپشت ابر پن شهيهم يو به قول معروف ماه برا ديفهم

فرهاد . رفتم يو سروقت مدانشگاه را هم مثل قبل منظم  يكال سها. از دل من كه هنوز توش آشوب و بلوا به پا بود ريبه غ

نمك شده برد  و با  طونيقدر ش نيا. تونست تلفظ كنه يم يرفت و مامان و بابا را هم به سخت يبزرگ شده بود و قشنگ راه م

زود  يچهار شنبه هاكم. نهيب يبكنه كه لبهام رنگ لبخند يتونست كار يشدم و فقط فرهاد م يبا اون سرگرم م يكه فقط گاه

مادرم خونه  دميكه رس يزود تر به خونه برگشتم وقت شهيآمدم اون روز هم طبق معمول هم يقبل به خونه م يتر از ورزها

خونه را كه اونطور آروم وصوت و كور . بهشون بزنه يره خونه مادر شرهرش تا سر يكه صبح بهم گفته بود م افتاد ادمي. نبود

تختم نشستم وضبط را روشن كردم  يگرفت خودم و به اطاقم رسوند م و بعد از عوض كردن لباسهام رو يدلم بدجور دميد

را  گاريپاكت س نيهم يدارم برا اجياحت گاريبه س يبدجور ردممعتاد احساس ك يمثل آدمها. كردم اديو صداش و تا آخر ز

كار واكرده بودم  نيافنادم كه ا يبار نياول اديشن كردم  ا رور گاريس نيدر آوردم و اول فميك يكه از قبل گرفته بو دم و از تو

 گهيد يزهايچ يليخ مثلكار هم  نيا يشمدم ول يداشتم خفه م دميهم كه كش يوقت دميترس يو م ديلرز يدست وپامام م

 يهوا. بودم دهيصدآش رو هم نشن يحت. قدركه متوجه برگشتن مادرم نشدم نيتو حال خودم نبئدم ا. شده بود يبرام عاد
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مترجه گذشت زمان و برگشت مادرم شدم كه در اطاق را باز  يوقت. گاريوكنارم پر بود از ته س گارياطاق پر شده بود از دود س

 يهمون جا جلو. افتهيبود پس ب كيبودم نزد دنيگاركشيكه در حال س ياطاق پر از دود و من گاريته س همهاون  دنيبا د. كرد

بودكه فرهاد و بغل كردم و  ميقدر حال نيفقط ا. بودكه سكته كنم كيو نزد دميترس يبار بدجرو نياول يبرا. در اطاق وارفت

 يتو. بكنه هيدگريافتادكه با ادشي جا اومد تازه  يحالش كه كم. نهيمبل بش يآب قند درست كردم تا رو وانيل كيبا عجله 

 ديدونستم با يزبونم بند آمده بود نم. بهش نگاه كنم مديخودم هم خجالت كش. زد يكرد باهام حرف نم يصورتم نگاه نم

عار  يقدر ب نيروز ا نبعد از او. ميبا هم قهركرد يبدجور يول. نگفتم يزينزد منم چ يحرف چيه گهياونروز مادرم د. بگم يج

 نيكر،م و ا يلطف را م نيفقط به خاطر وجود فرهاد ا دميكش يم گاريخونه س يتو يترس چيبدون ه گهيدرد شدم كه د يو ب

آمد وكنارم  انوشيك دميكش يم گارينشسته بودم و س اطيح يشب كه تو كيكه  نيدادم تا ا يانجام م اطيح يكار را تو

: مثل من دستهاش و در پاهاش حلقه كرد وگفت. خاموش كردم گارويبودم س ليقا يبراش وزكه هن ينشست به خاطر حرمت

: دوگفتيكش يقينفس عم. نه اصأل: گفتم. البته اگر مزاحم نباشم ميبا هم محبت كن يباشه تا كمبد ن ديبرد،گفتم شا يخوابم نم

همه نظرها و  يدخالت نكردم برا تيزندگ يتووقت  چيمن ه. يدون يدونم كه من و قابل نم يكنم چون م حتتينث امدميف

هنوز  يبد صيخوب و بد را از هم تشخ يتون يو م يفهم يم يكردم بزرگ شد ياحساس م. بودم ليهات هم ارزش قا دهيعق

و  يخرابش بكن اي يو خودت را خوشبخت بكن ياون را بساز يتون ياز أن خودت،م يزندگ نيا. را دارم دهيعق نيهم هم

به  اي ميكن ليرا به تو تحم زهايچ يليخ ميتونست يمادرت م ايمن . كردن هستش يما فقط گفتن و راهنما فهيوظ. يبدبخت بش

 يزيهم چ يدلسوز يمخصوصا من اگر از رو. ميكن يو نم ميكار را نكرد نيوقت ا چيه يول ميبكن هتيكار ها تنب يليخاطر خ

گفتم  يزيزدم و چ يداد ياگر هم گاه. كارهات دخالت فكردم  يتووقت  چيه نيهم يبرا. مونم يتو مثل دشمن م يبگم برا

ها بهت  يليو خ ميكن يما بهت افتخار م يمملكت بش نيقراره پزشك ا يشد يدختر بزرگ گهيتو د. به خاطر خودت بوده

 چيه تو دنيكش گاريس. خدشه دار نشن يراكه دار يكدوم ازاعتبار ها چيكه ه يبكن يزندگ يكن طور يپس سع. اعتماد

تو دارم باز  يخودم وبعد برا يتونم نگر انت باشم و به رغم احترام كه اول برا يكه فقط م نيبه حال من نداره جز ا يريتاث

شكست  يدونم كه تو عاشق شد يمن م. يكن يكارو م نيچرا ا يشد يطور نيدونم توچرا ا يمن م. زنم ينم يهم حرف

دوست نباش عاشق نشو چون همه  يخوام بگم با كس ينم. يدان يمقصر م را يا گهيهركس د ايو حاال هم خودت  يخورد



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         فتاحي مرجانه  – بهشتروياي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٩

باز دستمون و  يول ميخور د نيزم ميشكست خورد ميما خود مون هم عاشق شد. توهستش يجسم يروح ازيالزم و ن نهايا

 بايهاش ز يهمه تلخ اب يزندگ يتر باشه ول نيشكست تو تلخ تر و سنگ دهميشا. ميو بلند شد ميگفت ياعليزانو گذاشتم  يرو

 كيكرد و اگر قرار بود كه همه با  ينم دايپ يكدوم معن چيه گهيباشه د يو خوشبخت يروزيپ يزياگر آخر سه چ. ست

 كيمن خودم  يدون يم. وجود نداشت نيزم يرو يآدم زنده ا گهيكه د فتنيو به حال و روز تو ب بازنيشكست خود شون را 

 يبرا يشكنن ول يكنن، دل م يم يهاشون نامرد يليقبول دارم خ. كنن يتر اززنها نگاه م يمنطق زيمردم، مرد ها به همه چ

رو دوست داشته  يقدركس نيتعادل را حفظ كن ا يكن در هر مورد يسع تيزندگ يكه تو نيدارن خالصه ا ليدل زيهمه چ

به  يمثل گذشته توجه يتون يم يدينمن و ش يحرفها.يروز ننداز حال و  نيكرد و رفت خودت و به ا يكه اگرنامرد يباش

ها را گفتم و  يباز هم دلم خوش كه گفتن يگر عمل هم تكنا. يو بهشون فكر بكن يكه حداقل وقت بگذار نيا اي ياونو نكن

 ديبود به قول خودش با انوشيفكر كردم حق با ك يليبه حرفهاش خ. نشه انجام دادم يكه دخالت تلق ييو تا اونجا فميوظ

هستش  يزندگ ينيريها همه و همه ش ينسختيشكست ما ا نيا انوشيبازهم به قول ك يول. كه برام تب كند رميبم يكس يبرا

 گاريلب به س گهيبعد از اون روز د. ارهي يم رونيب ينواخت كيكنه و روند اون را از  يم دايپ يمعن يو با اونها ست كه زندگ

 .دنبال كنم رويبدون ام رويقبل از ام يزندگ يعاد الرا فراموش كنم و رو زيكردم كه همه چ ينزدم و سع

 

 هشتم فصل

بود و چون  يباق ميريشدن فرهاد بگ كسالهيكه قرار بود به مناسبت  يتا جشن تولد يفته اه كي. خر داد ماه بود اواسط

را كه الزم داشتم را  ييسفر دو سه روز به تهران برم تا كتابها  كيگرفتم در  ميبود تصم كيترم من نزد انيامتحانات پا

راحت تر به استقبال امتحانا تم  اليو خ شتريبكنم ، تا با آرامش ب يو ازش خداحافظ نميبب رويبار ام نيآخر يو هم برا رميبگ

آرش نبودن  كاويچون مل دميكه رس يبرم ، وقت يياتوبوش گرفت و قرار شدكه تنها طيبرام بل انوشيك.برم ندميآ يو زندگ

گرفتم  نيبودم ماش را بلد خونشونچون أدرس  دميهم كه رس يسه شنبه صبح بودكه حركت كردم وقت. خانم يبرم منزل كت

وارد خونه كه شدم . از من استقبال كرد يميگرم و صم يليخ شهيخانم مثل هم يكت دميكه رس يوقت. رفتم ييو تا اونجا را تنها

ل يبا كمك هم وسا ميكم كم داشت ميبا هم حرف زد يكه كم نيبعد از ا. اعالم كرد رونيأقا راكار ب يعل بتيغ ليتنها بود و دل
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 يسر ناهار بودكه عل. كرد يابراز خرسند دنمياون هم مثل خانمش از د. ديآقا هم رس يكه عل ميكرد يناهار را آماده م

! امشب : خانم با تعجب گفت يكت.ارميو با خودم ب شيبنداز امانت ادمي ميدعوت دار يرخصت يامشب خونه آقا يكت:آقاگفت

تا ما  ادي يداشت با ما م مثل دختر خودم اگر دوست  ستين بهيفرنازكه غر: تگف.نجاستيفرناز جون ا. ميبر ميتون ينم يول

 يفرناز را با خود مون م هيآرع فكر خوب: خانم گفت يكت. مونه ي، اگر نه كه خوب خونه م ميپز خانم دكتر مون را بد يهم كم

من كه دوست : گفتم نيهم يبرا بگم يزيچ دياحساس كردم با. ادي يو خانوادش خوشش م يرخصت يمطمئنأ از آقا ميبر

كه  يوقت ياول مخالف بودن ول. رم خونه خاله خودم يمن امشب را م. اميكه با شما ب ستيشناسم پس درست ن يشما را نم

 نيرام ييخالم بعد از دا نيا. شدن كه من شب را برم اونجا ينزنم راض يآمدم به خالم سر نجايكه تا ا ستيگفتم درست ن

 ميامد يهروقت كه م ينبود ول يميصم يليرابطمون خ. كردن يم يشد كه تهران زندگ يهم م يبود چند سال هبچه دوم خانواد

زنگ بزنم وقرار بگذارم  ريگرفتم كه به ام ميبعد از ناهار تصم. ميرفت يم گريآمدن همدان حتمأ خونه همد ياونها م ايتهران 

را كه افتاده  ييخواستم اتفاقها يبه آرزو هم زنگ نزدم چون نم يحت. اراون موقع روز سرك ريافتادكه ام ادمي يول نمشيكه بب

استراحت كردم ساعت سه  يكم نيبعد از ا. شه يناراحت م يليچون مطمئن بودم كه اگر بشنوه خ. كنم فيبود را براش تعر

كردم كه خونه  يرا هم نم كرشرا هم برداشتم تا شب همونجا بمونم و اصأل ف لميوسا. رونيخانم آمدم ب يبود كه از خونه كت

تونستم دوتا  يگشتن به سخت يبعد از كل. شن يهم زنگ نزدم و فكركردم اگر سرزده برم خوشحال م نيهم ينباشن برا

همه  نيگرفتم تا بعد از ا ينيريجعبه ش كيراه  يموقع رفتن به خونه خالم تو. بكنم دايراكه الزم داشتم و پ ييازكتاب ها

آخر مجبور . درو باز نكرد يزنك زدم كس  يهشت بود هرچ كيساعت نزد دميكه رس يوقت. باشم تهنرف يمدت دست خال

را زدم  شونيكه زنگ همسا نيبعد از ا قهيچند دق. رميرا بزنم و سراغشون را از اونها بگ شانيطبقع باال هيشدم زنگ همسا

 هيخانم همسا ديسالم كردم و گفتم بخش. دييبفرما: گفتاز پشت پنجره نگاهم كردو بعد در پنجره را بازكرد و يانساليخانم م

فكركرد  يكم. رفتن يك دميپرس. نه رفتن مسافرت: خبر داشت گفت زيانگار از همه چ. ستنيفرشته خانم منزل ن نتونييپا

من  بله: گفتم. بكنم ديلحظه وحشت كردم كه چكار با كي يبرا. ديباهاشون دار يشماكار. صبح بود كه رفتن روزيد: وگفت

: گفت. ستنيكه ن نيخوب مثل ا يبه خالم زده باشم ول يسر كيخواستم  يخواهرزادشون هستم از شهرستان آمده بودم م

 ديايب ستين يلطفأ اگر براتون زحمت. رم خونه عمم االن هم از اونجا آمدم يبله م: لبخند زدم وگفتم. يبر يرا دار ييحاال جا
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 نييدر منتظر ماندم تا آمد پا يرا جلو يا قهيچند دق. همه راه با خودم نبرمش نيدكه من اي ريرا بگ ينيريجعبه ش نيا نييپا

فرناز آمده بودكه شما را  ديبگ ديبه خالم سالم برسون: هم گفتم يهم تشكر كرد، موقع خداحافظ يليراگرفت خ ينيريجعبه ش

زنم و  يهنوز نرفتن پس زنگ م نهايخانم ا يكت راحت بود كه حتمأ الميراه خ يتو. كه سعادت نداشت نيمثل ا يول نهيب

تلفن كه  وسكيك نيبه اول. برگردن يمونم تا از مهمون يرا تنها م يرم خونشون فوقش چند ساعت يگم كه شب م يبهسون م

 يليكه بهش گفتم كه كارم خ يوقت. من برد ازش خواهش كردم كه اجازه بده اول من زنگ بزنم يجلو ييآقا كي دميرس

لحظ  كي يرا برنداشت، برا يگوش يشدم كس منتظر  يشماره را گرفتم هرچ. كشه قبول كرد و نوبتش را به من داد يمطول ن

بار  كي نيهم يشماره را اشتباه گرفتم برا ديدادم كه شا يباز به خودم دلدار يكه نكنه رفته باشن وارفتم ول نياز ترس ا

 كاريچ ديمونده بودم كه با.مطمئن شدم كه رفتن گهيرا برنداشت د يگوش يتلفن بوق خوردكس يگرفتم بازهم هر چ گهيد

 يداشتم سكته م. شد يم شتريمن هم ب يشد دل شوره و نگران يتر م كيرفت و هوا تإر يزمان به جلوتر م يهرچ. بكنم

 كيهم به  هتل. را داشتم كه برم ييشناختم نه جا يرا م ياون شهر بزرگ چكاركنم نه كس يموندم تك و تنها تو. كردم

افتا دم فكركردم اگر بهش زنگ بزنم و  ريام اديكه  نيزدم تا ا يقدم م ابونيخ يهدف تو يب. دادن يدختر تنها اطاق نم

و شماره راگرفتم بعد از  داكردميپ گهيتلفن د كي. قدر دوستم داره كه حداقل باهام هم فكرب كنه نيمشكلم و بگم هنوز ا

آقا  ريام ديگفتم سالم ببخش.شناختمس يبه سخت نيهم يصداش گرفته بود برا. برداشترا  يدو سه تا بوق خودش گوش

خورده گرمتر جوابم وداد  كهي. شناسب من فرنازم يحالت خو به ؟من و م: گفتم. ديسالم خودم هستم بفرما: گفت.هستن

: گفتم.ادي يچقدر سرو صدا م ييكجا:گفت.شما ينه به خوش يآره ول: با طعنه گفتم. گذره يخوش م ييا فرناز تو: وگفت

نتونستم خودم وكنترل  گهيدونم چرا د ينم. بودم دهينه فقط خواب: گفت.مزاحمت كه نشدم يراست. ابونيخ يتو تميتهران ه

كردم تمركز  يكه هق هق م يدر حال. يكن يم هيشده چر اگر يچ: گفت يهول كرده بردو با دست پاچگ. هيرگريكنم و زدم ز

 ييشوهرش آمد گفت كه شب جا خانم ظهركه  يرفتم خونه كت رميكتاب بگ يسر كيآمد ه بودم تهران  روزام: كردم وگفتم

حاال . گفت كه رفتن مسافرت شونيكه رفتم اونجا همسا يوقت. رم خونه خالم يمن هم گفتم شب را م. دعوت دارن يمهمون

 گهيد نجايا: گفت. دونم چكا ركنم ينم. يمهمون نداره حتمأ رفت يرا برنم يگوش يخانم كس يزنم خونه كت يزنگ م يهرچ

چكا ركنم از اونجا رانده از . يدون يكس وندارم توكه خودت م چينه ه: گفتم. يليفام ،يدونم دوست ينم. يرا ندار يكس چيه
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 يبابام و راض ماگر تونست ميكار دار ييبا بابام برم جا ديفرناز من االن با نيب: چند لحظه مكث كرد وگفت. مانده شدم نجايا

تلفن را كه قطع كردم . دميزنگ بزن من بهت جواب م گهيربع د كيدر هر صورت تو . دنبالت امي يكنم كه من باهاش نرم م

قدر عجله داشتم كه  نيا. كردم يرفتم و مدام به ساعتم نگاه م يتندتند راه م. بود هيآمد گر يكه از دستم بر م يتنها كار

 هيكردم به خودم سلط باشم و گر يسع يليخ. را برداشت يمادرش گوش نباريا. دوباره زنگ زدم نشده بود قهيهنوز ده دق

كه از آدم ارث طلب دارن  ييمثل آدمها. هست ريمزاحم شدم ام ديسالم ،بخش: بو د با همون حال گفتم دهيفا يب ينكنم ول

گفت معلوم .ادي يم يكه ك ديدون يشما نم امخو يمعذرت م: گفتم يبا دست پاچگ. رونيبا پدرش رفته ب ريرامينخ: گفت

 يخداحافظ يحت ايبگم  يزيكه چ نيبودم بدون ا شيآت يشما؟ تمام وجو دم داغ شده بود انگار كه تو. برگردن يك ستين

گفت خواب بوده  ياون كه م. قدر ساده بود كه من و احمق تصور كرده برد نيچرا ا ريدانم ام ينم. را قطع كردم يبكنم گوش

 يم نهييآ يساعت جلو كيرفتن تا سركوچه  يبرا ركهيام ياونم چه كس. آماده بشه قهيدر عرض كمتر از ده دق يچطور عدأب

من رد  يجور كيخواست  يخونه بردو مادرش دروغ گفته ، م ريمطمئن بودم كه ام. ديرس يبه بزك چزك خودش م ستادويا

 يبكنه ول يقدر دست كمك به سمتش دراز كردم كه باهام هم فكر نيا. ازش نخواسته بودم ياديز زيمن و كه چ يول. بكنه

كه بدرنم كجا هستم و  نيبه راه افتادم بدون ا يشهر به ان بزرگ يها ابونيخ يخستعو اعسرده و تنها تو. اون را هم رد كرد

كه چشمهاشون از  يدر حال دنكر يهمه آدمها نگاعم م. كنم هيبه حال خودم گر ديدونستم كه با يقدر م نيهم. رم يبه كجا م

اونها از  يول. آوردن يتمام فكرهاشون به زبون م يشرم يها با ب يكردن و بعض يها فقط فكر م يبعض. تعجب گرد شده بود

نگاهم كنندو من  يكه گناهم و بشورن و به چشم هرزگ نيتونستن برام بكنن، جز ا يم يدل من چه خبر داشتن و چه كار

كه  يآدم ها يها هيفقط طعنه ها و تك. يچ چيه ،ي، نه مدرك ينداشتم نه شاهد يقدرت و توان چيه مياثبات پاك يبرا

و  يكه دم از پاك يكسان.و دم نزدم دميبرد را به جون خر يتمام وجودشون آلوده به هرگناه يفكرشون دستهاشون و حت

بدبخت  چارهيب: گفت يم يكي. و بزرگ كيوچك يپرونده اعمالشون پر بود ازگناه ها يهركدومشون تو يزدن ول ينجابت م

حتمأ . باشه يآدم حساب ادي يم افشيگفت نه بابا به ق يم يكياون . كنه يم هيگر يطو ر نيسرش آوردن كه ا يچه بال نيبب

 يگذاشتن ول يم متيمن ق يشرمانه رو ياحمقانه و ب. يا كهيارزه خوب ت يو باال بگه م متيتازه اگر هم ق نييخرجش هم پا

. و مزخر فات آدمها فياراج ساعت گوشم پر شد از  كيدر عرض كمتر از . كنن يم يها را بابت چ يولخرج نيدونم ا ينم
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گوشت  هيتك كياگر خودم را مثل  يزدن ول يم نميكردم دست رد به س يم ييكه اگر ازشون،كمك كردن را گدا  يكسان

جز سكوت  يچاره ا. كردن يپارم م كهيبعد هم مثل الشخور ت وكرد  يگل م شونيانداختم دست و دلباز يجلشون م يقربون

 يحاضر نم ينگفتم چون حت يزيچ. صدا قورت بدم يها را ب يكس يها و ب يها، در به در يكه تمام بدبخت نينداشتم ، جز ا

 بيشهر غر يرا تو يسرپناه چيكس كه ه يب يدختر تنها كيكه به  يكس. آدم نامرد بشنون كيمن را از  يشدن گالبهها

ساعتها فقط . از خودش يحت ديترس يم زيكه از همه چ يكس.نبود شتريدروغگو ب كيكه  يكس.نكرد ينداشت پناه نداد وكمك

. هم گذشته بودو من هنوز سرگردون در حال پرسه زدن بودم ازدهيساعت از . دميمفت شن يحرفها راه رفتم و  ابونيخ يتو

با . تو حال خودم نبودم. نكرده بردم دايرا پ ييهاشون رفته بودن و من هنوز جا خونهرهگذرها به . همه جا خلوت شده بو د

بزنم به راه خودم  يبكنم و حرف نيبه راننده ماش يكه نگاه نيبدون ا. دميترس يكنار پام بدجرو نيماش كيترمز بدجور 

چرا  گريبله با خود خود تم ج: گغت.ديهستبامن : كرد به عقب برگشتم وگفتم يكه خانم خانم م يپسر يبا صدا. ادامه دادم

 يزن ياخانم چرا حرف بد م: گفت. مادرو خواهرت و برسرن ،يبروگم شو عرض: گفتم.متيرسون يسوار شو م ايب ير يتنها م

صورتش  يتو دميو محكم كوب فميك.نگذاشتم حرفش و تمام بكنه.... كيو  مينگفتم خواستم امشب را با هم باش يزيمن كه چ

اون پسرها هم سوار  دنينگه داشتن وبه دادم رس  نيكه چند تا ماش ميشد يم ريدرگ ميداشت. ادكردميبه دادو فر وعو شر

 ياز خودش و خانوادش نگران ناموس مردم و دختر ها ريبشه كه بغ دايهم پ يشد اونجا كس يباورم نم. شدن و رفتن نيماش

 گهياون اتفاق د. به اون داشته باشه ياسيكه اح نيا اي هياون آدم را بشنا كه نيهم باشه بدون ا ابونيدفاع كنار خ يتنها و ب

گرفتم تا برم  نياز همونجا ماش. نگم يزيرا تحمل بكنم و چ ريو تحق نيتونستم اون همه توه ينم گهيكرد د وونميد يحساب

 يرا كه م يتمام حرفها. طرفه يبا ك هاش و بهش بغهمونم بيخاتمه بدم به دروغهاش به فر زيوبه همه چ نهايا ريدر خونه ام

: را جواب داد وگفت فونيو زنگ خونشون را زدم خودش آ دميكه رس يوقت. نره ادميخواستم بزنم و بارها تكراركردم تا از 

عرق  يبدنم داغ كرده بو د ول. ديلرز يدو رگه شده بود و م تيصدام ازشدت عصبا. كارت دارم نييپا ايب ريگفتم ام!بله

دوباره دست و  دميترس يبعد از اون همه مدت وحشت داشتم م رياز روبه رو شدن با ام. كرده بود سيبدنم و خ مامت يسرد

صورتش نگاه  يگرفتم اصال تو  ميتصم نيهم يبرا. بره ادميخواستم بهش بزنم از  يرا كه م ييدلم بلرزه وهمه اون حرفها 

تو : گفت.خوام برم يم اريبرو عكس هاو نامه هام و ب: و سالم بدم گفتم كه نگاهش كنم نيكه درو بازكرد بدون ا يوقت. نكنم
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چون اصأل  ياريرو در ب رتيبا غ يآدمها يادا ستيالزم ن. كنه يهم م يتو فرق يمگه برا: گفتم ؟يتا حاال كجا بود ينجايچرا ا

: زدم وگفتم يخند شين. هم منم پس مال منه، صاحبش يتو اونها را به من داد: چند لحظه مكث كرد وگفت. ادي يبهت نم

و داشته  اقتشينوشتم كه ل ياونها را در وصف كس. بينه با فر نه با دروغ . اون كلمه ها و اون جمله ها را من با عشق نوشتم

 يكه م يگفت هر طور.يچون تو ارزش اون همه گذشت و صداقت را نداشت ميريخوام پسشون بگ يحاال هم م. باشه نه تو

 بيبه س. لجم گرفت يرتيغ يو ب ياز اون همه خو نسرد يدم بدجور يمن اوتها را پس نم يول يفكر بكن ينتو يم يخواه

 يكنم محكم زدم تو يكه بفهمم چكار م نيبدون ا نيهم يكرد برا يباد م رتشيرگ غ يزد يهم اون حرفها را م ينيزم

آدمها را به خاطر خودشون  ديكه بهت بفهمونم كه با نيزخم كهنه را برات تازه كنم هم كيو زدم تا هم  نيا: گوشش وگفتم

نكن به من  اليخ. ياز اونها سوءاستفاده كن يتون يكه م يتو دارن و نه تا موقع يكه برا ينه به خاطر نفع يدوست داشته باش

و  يبازتابش نيبود اول تيخودت از زرنگ اليو به خ يرا كه كرد ييكار ها نينه تمام ا ،يديمال رهيسر من و ش يدروغ گفت

مثل اونشب خونه  اي يمثل گذشته دوستم داشت ياگه به اندازه سرسوزن ه،يچ يدون يم. لطمه اون متوجه شخص خودت نياول

. دميشن يمردم و نم يزدم و طعنه ها يپرسه نم ابونهايخ يموقع شب تو نيگرفت من تا ا ياوج م تيو نامرد يداشت يخال

كه نگاهش  نيزدم بدون ا حرفهام و كه . يداد حيكه به بهشت با من بودن ترج يبرگرد يبه همون جهنم يتون يحاال هم م

به حرفهاش  ياصال توجه. كارت دارم ير يم يفرناز صبر كن كجا دار: دنبالم أمدو گفت. كنم راه افتادم و ازش دور شدم

اصأل تو  يستينه با من ن: گفتم.ستمينمگه من با تو : دستم وگرفت وگفت تيآخر با عصبان. نكردم انگار كه كر شده بودم

 با من يدار ياصأل اجازه گرفت. يبا من داشته باش يتون ينم يكار

قدر شرفش و داشتم  نينترس ا: گفتم! يتا االن كجا بود طعنه زدن بگو  يبه جا. من اجازم دست خودم: گفت.يزن يم حرف 

 ايشدكه توش  يم دايپ ييجا كيآسمون  نيا رينبودم و ز نجاينندازم وگرنه االن ا يدست هركس و ناكس ريكه خردم و ز

 تيبا عصبان. يگرد ابونيكه تا حاال بودم ، خ يهمونجا: گفتم.ير يم يداركجا : گفت.در خواب ناز ايدرحال جون دادن باشم 

 يراه چاره ا جيه گهيانگار كه د. زميبر ديسرم با يتو يچه خاك نميتا ب اطيح يتو ميبرگرد بر يكن يغلط م يليتو خ: گفت

كه داشت بازمم پاهام  ييها تيذابها و ج يبايبود با همه ز رينداشتم بعه از مدتها طلسم و شكستم و نگاهش كردم همون ام

و حرص نبود و همه اونها مثل  تياز اون همه عصبان ياثر چيه گهيد. لرزه ياون م ريز نيكردم زم اليسست شدو من خ



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         فتاحي مرجانه  – بهشتروياي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٥

 فتهيش شتريبود كه هربار من و ب ياون چشمهاه نگاهها چ يدونم تو ينم. بت داده بودنگذشته جاشون را به مهر و مح

من جلو . و نفرت بكنه نهيك گزبنيتونست دل سنگم و نرم بكنه وعشق و دوست داشتنو جا يم زود يليكردو خ يخودش م

 ديبود، شا يمن عصبان ياون به جا گهيحاال د. از دستش فرار بكنم ديترس يآمد انگار كه م ياز پشت سرم م ريرفتم و ام يم

چند لحظه تنها . ميكه دوطرف اون بود نشت ياز باغچه ها يكيلبه  ييدوتا اطيح يتو. افتهيگرفته بود تا پس ن شيهم دست پ

از  يكي ارياخت يب. رز يپر شده بود از عطر گلها اطيح يفضا. كرد سكوت بود يكه حاكم بود و با اقتدار هم حكومت م يزيچ

دستم  يكه تو يگلشاخه  چشمهام و بسته بودم و هنوز . دميو با تمام وجودم عطر اون و را تا اعماق وجودم بلع دمياخه گل چش

سرش و . يكن ينگاه م يطور نيچرا من وا: شده بودگفتم رهيبهم خ ريكه چشمهام و باز كردم ام يكردم وقت يبود را بو م

كنم  يكنم فكر م يكه هربار نگاهت م يدار يوجودت چ يكردم كه تو يفكر م نيداشتم به ا يچيه: تكون داد وكگفت

دارم كه  يحس ها را تا موقع نيتمام ا يده رول يم يوكأل وجودت بهم آرامش اشمتونم دوستت داشته ب يدوستت دارم، م

 يدون يم. عاطفه است يب رياحساس،ام يب ريام يگ ياونوقت م. يبر يرا با خودت م زيهمه چ ير يكه م يوقت يكنارم هست

 :بقول شاعر. وقت تجربه نكردم چيأرم ه يرا كه در كنار تو بد دست م ياون احساس

 ستيچ دميد يم كاش 

  ستياز چشم تو تا عمق وجودم جار أنچه 

تو به . يچه نباش ،يبا من ِ ،چه باش شهيهم يكنيم دايرا كه تو موقع با من بودن پ يدوست دارم اون حس شهيمن هم يول: گفتم

 يزندگ ديام نيبه ا يازذهن من دور نشد يلحظه ا يمدت برا نيا يتو. من عاشقت شده بودم يول يمن عادت كرده بود

 اي يرا قطع كن ياگر گوش يحت. باهات حرف بزنم  تونميا برات تنگ بشه مي رهيو هر وقت دلت بگ يكردم كه تو هنوز هست

 زهايچ يليمن به خاظر تو از خ.هيكلمه هم باشه كاف كياگر به اندازه  يتصدات ح دنيمن شن يبرا. يباهام بد حرف بزن

 يبهم گفت. يكرديراحت من و متهم به گناه ناكرده م يلياونوقت تو خ. بهت نگفتم چوقتيه ياز خودم ول يگذشتم حت

كوچولو به من  زنگ  كيو  يبود دايرا با ا ديع التيتمام تعط يتو حت. را بهت بگم قتيحق يكه فرصت نداد يدروغگو در حال

كه مطمئن بودم و االن هم  نيبه گردن من با ا يو انداخت ريوآخر هم تقص يكرد ياونشب تا صبح با تلفن محبت م ينزد

خام  اليخ يوگذاشتم تو اوردميوقت به روت ن چيه يول يزد يكه تو اونشب با تلفن حرف م مشرط ببند ميحاضرم سرزندگ
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 رهيخ چشمهاميتو. گم كه من و مثل گذشته احمق تصورنكن يحاال م يول يبمون يزرنگ يليخ يكرد يخودت كه احساس م

و برام  انيبه من زنگ زد و جر كايكه برات افتاده بود مل يبعد از اون اتفات يجوابت را بدم ول ديبا يدونم چ ينم: شدوگفت

 يخواستم زنگ بزنم و حالت وبپرسم ول. از دهنش درآمد بارم كرد يرا برام گفت آخرش هم هر چ زيكرد و همه چ فيتعر

از همون موفع أرزو باهام . يكن يراحت تر من و فراموش م يطور نيعذابت بشم و فكركردم ا شترباعثيكه ب دميترس يم

 ياون هم وقت .يكن يتو چكار م ارديپسر سر من در ب كيبال را  نيگه فكركن ا يم شهيدونست هم يو مقصرم منقهر اونم 

: گفتم جانياسم آرزو كه آمد با ه. يدلت نخواد باهاش حرف بزن ديجرات نكرد زنگ بزنه فكركرد شا يتو زنگ نزد ديكه د

. رفت يدلم براش تنگ شده چند بار هم خواستم زنگ بزنم و حĤلش وبپرسم اما دست و دلم به گرفتن شماره نم يليمنم خ

حاال . اعصابم خورد بشه شترياز تو بزنه و من ب يما شكرآب شده اونوقت حرف نيشه كه بخبر نداشته با ديگفتم شا ياز طرف

چراغ اطĤقش  انداختمبه باال  يسر ما خوابه نگاه ياالن چند طبقه باالتر باال: گفت يبا لحن بامزه ا. كنه يكجاست چكار م

 كي ينه هنوز ول: نامزد كرده؟ گفت يعني: گفتم يبا خوشحال. عروس بشه  يتازه قراره : دوباره گفت ريام. خاموش بود

كاش  يا: وگفتم دميخند. خواد قبول بكنه و اگر قبول بكنه كه بادابا دا مبارك بادا انشاءاهللا مبارك بادا يخواستگار داره كه م

 ريام. ميف زدو با هم حر مينشست اطيح ياونشب را تو. گفتن داره يهست كه برا زهايچ يليحتما خ دمشيد يشد االن م يم

 يصبح بود كه داشتم از فرط خستگ يدم دما.بر باد رفته يگفت و من از آرزو ها يداشت م ندشيآ يكه برا ياز آرزو عا

 يچند ساعت دمينفهم. زود هم خوابم برد يليو خ دميكش زدرا نشيرفتم و عقب ماش ريبا اصرار ام نيهم يشدم برا يهالك م

كمكم كرد تا  ريام. هوا كامأل روشن شده بود و آفتاب طلوع كرده بو. دمياز خواب بر نيرا خواب بو دم كه با بازشدن در ماش

 ميبر: برد وگفت باال يمن فقط سرش وبه عالمت عنف در جواب . ستيخونه ن يگفتم حكه كس.باال ميباشو بر: بلند بشم وگفت

من كه : گفتم. يمردم ازگرسنك يتو بودم تا االن م يمن اگركه جا يكه شام نخورد هم شبيد. بخورو بخواب يزيچ كيباال 

 گهيد يول. شدم مونيكه برم خونشون پش نيلحظه از ا كي يبرا. زدو جلوتر از من راه افتاد يلبخند. ستمين يمثل تو شكم

خودم شجاعت به خرج داده  اليبه خكردم،  يو اعتماد نم ميديترس يم دياون موقع كه با. تترس وجود نداش يبرا يليدل

 يزياز فرط تم زيمثل دفعه قبل همه جا مرتب بود و همه چ ميوارد خونه كه شد. رفتم و رفته بودم يم ديكه نبا ييبودم و جا

 يصندل يراست به اونجا رفتم و رو كي نيهم يبرا دهنشانم ب رينبودكه ام يازيخودم راه اطاقش و بلند بودم ن. زد يبرق م



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         فتاحي مرجانه  – بهشتروياي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٧

 قيداشتم همه جا را دق. نشستم

آماده  زياندا ختم همه چ زيبه م يوارد آشپزخانه كه شدم و نگاه. صبحانه بخور ايفرناز ب: كردم كه صدام كرد وگفت يم نگاه 

اونروز . قابل شما را نداره م،يما چاكر: گفت. يش يم يزيچ كي ينخور يترش ن،يآفر: گفتم. بود دهيچ قهيكرده بو د و با سل

 ايرو كي هيشب شتريب زيهمه چ. خودش به من صبحانه داد يقدر كه با دستها نيبود ا شدهفرق داشت،مهربون  شهيبا هم ريما

من جلوتر از اون به اطĤقشم رفتم و . كرد د ظرفها را شست زوجمعيبعد از صبحانه هم خودش م. بود نيريخواب ش كي اي

همون . يستيمگه خسته ن وابخو ب بخ يپس چرا نشست: اطاق وگفت يبالش آمد تو كيتخت نشسته بودم كه با  يرو

 دويوبوس ميشونيپ دويمن كش يمالفه رو كي يبعد با مهر بون. دميتخت دراز كش يكردم رو يكه نگاهش م يطور

زنگ  يچشمهام تازه گرم خواب شده بردكه با صدا. دينخت دراز كش انيبعدهم خودش پا. يمن خوب بخواب يكوچولو:گفت

زنگ و  يآورد دستش را گذاشته برد رو يكه بود انگار سر م يهركس. به شور افتاد يدفعه دلم بدجور كي. دمير از جا پرد

خونسرد بلند شدو  يليبرخالف من خ. تكنه مامان و بابات باشن ريام: شده بودم گفتم زيخ ميكه ن يدر حال. داشت يبر نم

و  رميآروم بگ يباعث شد تاكم شيردخونس. زنگ بزنه يطو ر نيهستش اون عادت داره ا مونييباال هينه حتمأ همسا: گفت

به سراغم آمد خواستم بلند بشم و  يشد بازهم همون دلشوره لعنت يطوالن يليخ ريدر بازكردن ام. تخت دراز بكشم يرو

 يآب كردم و با قطرات  يازترس غش وارويرنگم شد مثل كچ د دنشونيكجا رفت كه دو تا خانم وارد اطاق شدن با د ريام نميبب

و  غيج يصدا. بودن ستادهيبودم واون در تا خانم خم كنارم ا ريتخت ام يهنوز رو. شد بهوش آمدم دهيپاش ورتمص يكه رو

كه تو  ريمادر ام رونياز اطاق كه آمدن ب. با كمك اون خانمها بلند شدم. كرد يم وونميآمد داشت د ياطاق م رونياز ب يونيش

هرزه : صورتم وگفت يكرد تا چشمش به من افتاد به طرفم آمدو تف انداخت تو يم هيبلندگر يزد با صدا يسرش م

و  نييگرفتنت سرم و اندا ختم پا يوضع نم نيكه با ا يداشت ايوشرم و ح يتو اگه آدم بود يآخر كار خودت و كرد يابونيخ

 يزيچ يكي نگوش او ريز يآدم بود كه جمح شده بودو هركس اطيشت در حپ. رونيبگم از خونه آمدم ب يزيكه چ نيبدون ا

صورتش  ينشسته بود و با دو تا دستهاش جلو سيپل نيماش يتو ريام. دنيكردن كه انگار قاتل د ينگاه م نيهمچ. گفت يم

 دكهينكش يسخت نبود و طول يليموضوع خ نيا دنيالبته فهم. مير يم ميدرنستم كجا دار يبودم و نم جيهنوز گ. وگرفته برد

 .ميدرآورد يسر از دادگستر
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 يو متهم و چشمها يكه پر بود از شاك هيشلوغ دادگستر يمونده راهروها ادميكه  ييزهايكه افتاد تنها چ ياون همه اتفاقها از 

 يتم چطوردونس يكه م ياگر بود يازاول هم دختر من نبود: گوشم زد وگفت يتو ديمن و د يكه وقت انوشيغضبناك ك

به بعد دور من وخانوادم  نياز ا ارميكشم اسم تو را به زبون ب يمن خجالت م يرا راه ننداز يكثافت كار نيكنم كه ا تتيترب

مخمصه نجات بده و آخر هم  نيزد تا به قرل خودش پسرش و از ا يم يبه هر در ركهيبعدهم پدر ام. يكش يرا خط م

 نيآقا من به زور چن: توگف ختيدست همه ر يرا رو يآب پاك زد  يكه به قاض يحرفها نيدادگاه و آخر يتو رياعتراف ام

 يكار اون و برا نيخواستم با ا يخواستم كه از دستش بدم م يدختر آوردم چون دوستش داشتم چون نم نيرا سر ا يبال

تهمت  يبخودش اجازه بده بهش يمن باعث شدم كه هركس و ناكس يگل پاك اومد ول كياون مثل . مال خودم بكنم شهيهم

هم  يكنم ما برا يخوامش چون فكر م يهستم اصأل من خودم م زشيهمه چ يحاال هم پا. بزنه و به چشم بد به اون نگاه بكنه

 رونيكه برم ب نجايچه گناهكار باشپم من از ا ميبش دهيكنه چه بخش ينم يكه باشه فرق يزيحكم شما هر چ ميساخته شد

. كه خودش نخواد نيمگر ا رهيو بگ من يتونه جلو يكس هم نم چيه ميبرمش تا با هم عقدكن يو م رميگ يدست فرناز وم

 يمرد گناه كيمثل . باشه ريزنه ام يحرفها را م نيكه ا يشد اون كس يباورم نم. برد بيبرام عج رياز ام ياون همه مردونگ

از دست و  ريمن به غ هيو مهر ميبا هم عفد كن ديكه ما بابرد  نيآخر هم حكم دادگاه ا. راكه كرده بود را به گردن گرفت

كه مثل  يتنها كسان. عقدناممون نوشته بشه يخواست تا تو ريشد هزار سكه طال برد كه خود ام نيكه از طرف قانون مع اشپ

 يچطور دميفهمن. محضر موقع عقد ما حضور داشتن يآرش و آرزو بودن كه فقط همونها تو كاويخوشحال بودن، مل ريمن و ام

كه برامون  يو فقط درجواب خطبه ا. بيحلقه ازدواج بخر گريهمد يراب ميسفره عقد نشستم فقط فرصت كرد يشد كه پا

 كايأرش و مل شهيخونس راه نداد و باز مثل هم يما را تو يكس چيه ميكه عقدكرد نيبعد از ا. خوندن به گفتن بله اكتفا كردم

: از محضر بود كه آرش گفت نآمد رونيموقع ب. رينه من شاد بودم نه ام  ميبود دهيكه به هم رس نيبا ا. كردن تمونيحما

كه  نيقبل از ا. ميريبه افتخار عروس خانم و شادوماد جشن كوچولو بگ ميخوا ه يم ديآ يبا ما م گهيآرزو خانم شما كه د

 گهيكنم حاال د يفكر م ميا فرناز تنها باشم و قدم بزنهوام ب يم مييآ يآرش ما االن نم: گفت ريآرزو جواب آرش و بده ام

اگر نه كه  چ،ياونجاكه ه اديتونست كه ب ياگر آرزو دوست داشت و م. ميبهم بگ ديكه با ميگفتن داشته باش يحرفها برا يليخ

گرفت  يم ريرا از ام نيماش چيكه سو يآرش در حال. خانم هم زحمت بكشن و آرزو را برسونن كايمن وببر ومل نيتو ماش
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 يكه بعد از اون روز زندگ ديبرق و باد گذشته بود و ما با رعتبه س زيهمه چ. در ضمن خوش بگذره دينكن ريفقط د: گفت

شد كه  ياشتباه باعث م كيو  ميديچ يخشت خشت اون را خودمون م ديكه با يزندگ. ميكرد يرا شروع و تجربه م يتازه ا

را كه  يراه باوركننتا  ميكرد يهم ثابت م گرانياز خودمون به د ريرا به غ زهايچ يليخ ديال باحا. ميرا خراب كن زيهمه چ

بلد  ياشپز يكم كيفقط  يمن فقط نوزده سال داشتم و از خانه دار يول. ستياشتباه ن ميادامه بد ميخواست يو م ميآمده بود

 .زيچ چيه يبودم و از همسر دار

. بترسم يزيچ اي ياز كس گهيكه د نيرفتم بدون ا يبود با غرور دركنارش راه م ريام يدستها يدستم تو يحال وقت نيا با

مبارزه سخت بردم و رنگ  نيگفتم كه من برنده ا يشدن م يكه ازكنار مون رد م ييخواست به همه اون آدمها  يچقدر دلم م

 ياحساس خوشبخت يداده بردم ول را از دست  زهايچ يليكه خ نيبا ا. بده حيشما را به من ترج ريو لعاب شما باعث نشد كه ام

آدمها فرق داشتم و از جنس  هيانگار با بق. نبودم نيزم يانگار كه رو. بودم دهيكه دوستش داشتم رس يچون به كس. كردم يم

. عقد مون ينه حت مون ، نه قهرمون و ييآشنانبود، نه  زاديمون مثل آدم زيچ چيحق هم داشتم چون از روز اول ه. اونها نبودم

 يكه به استقبالمون م يها و مشكالت يبا تمام سخت ميو فقط ما مونده بود ميهردومون از همه طرف ترد شده بود گهيحاال د

ك ي يرو. خوردن من دعوا كرد نيبه خاطر زم ريبود كه ام يهمون پارك ميكه بعد از عقد مون رفت يجا نياول ادمي. آمدن

شه كه ازدواج  يفرناز باورم نم: داد گفت يكه محكم دستهام و فشار م يدر حال ريو ام مينشست ديب يدرختها ريز مكتين

. شروع كنم ديبا يكه چطور نيدونم، ا يمشترك نم ياز زندگ يزيچ چيفرنازمن ه!كردم و االن دركنار همسرم نشستم

 ينم يحت يخواد خوشبختت كنم ، ول يدلم م. و به ثمر برسونم مونيگزند ديبا يكه چه طور نيادامه بدم و ا ديبا يچطور

من كار . هستش يخاله خاله باز شتريما ب يچقدر مسخره است مطمئنن زندگ. چكاركرد ديخو شبخت كردنت با يدونم برا

 ياعت مس يرودل داده روبه  يبعد هم مثل عاشق ها يكن يخونه را مرتب م يكن يم يتو اشپز. ارمي يكنم نان در م يم

 يبرام غذا م ياري يكتم و از تنم در م ييآ ياون وقت به استقبالم م. تا من بگردم يكن يو حركت عقربه ما را دنبال م ينينش

از . يبگذار يقاشق خال ينكن يفقط نامرد. يگذار يمن دهن م يو قاشق را تو يد يخودت بهم غذا م يو با دستها يكش

فعأل همه كه از همه  م،يخونه ندار فرناز ما : بعدگفت. لبهامون نشست يبودكه رو يلبخند نيحرفش خندم گرفت و اون اول

را  يجا كيمن  يشه ول ينه نم: گفتم. برامون افت داره ديشه خواب يكه نم ابونيخ يتو. زدن نمونيطرف دست رد به س



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         فتاحي مرجانه  – بهشتروياي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢٠

اخمهاش و . رو ادهيهتل پ ايرتن كا تله: گفتم تيكجا؟ منم دركمال جد:گفت. تمام نگاهم كرد  يبا خوشحال. سراغ دارم

هم  ريام. بود غش كنم از خنده كيقدر بامزه بود ك نزد نيخودم ا يبرا يول. مزه بود يب يليخ تيشوخ: توهم كرد وگفت

 يزندگ يتو شهيهم دوارميام: نشون بده نتونست آخر هم از خنده من خندش گرفت وگفت يكرد خودش و جد يسع يهرچ

چرا ... ا: با حرص گفتم. داستيكه نكوست از عقدش پ يباشه هر چند سال مونيتو زندگ يفقط شاد و ميبا هم خوب باش

. ميندار يبه كمك كس يازيخوشبخت شدن ن يو برا ميكه ما با هم هست نينشده مهم ا يزيحاال كه چ يزن ينفوس بد م

 يبرا يفكر كي ديدرس و دانشگاه من كه با يفعأل مشكل اصل. فردا شروع بكنپم نياز هم ديو با ميتالش كن ديخودمون با

من اصأل تو  دهييپس گاومون زا: گفت.هتل ميبر ميمجبور ميكه پدا بكن يتا وقت ميگرد يهم دنبال خونه م نجايا. مياون بكن

 را ياونجا كه كس: گفت.گهيازحدود هفت روز د: فكركردم وكفتم  يكم.شه يامتحانات شروع م يفكر دانثشگاه تو نبودم ازك

كه تو  يهر روز ميفكركنم مجبور بش... كه امتحانات تموم بشه پدرو مادرت هم كه يكه تو را پششون بگذرام تا وقت ميندار

بعد از  ديبا ميهر وقت كه تهران رفت. ميا چارهيبده وگرنه كه ب يفقط شركت مرخص دوارميام. ميو برگرد ميبر يامتحان دار

الزم نكرده : گفت تيو با عصبان كنم  يكار را م نيخوب من خودم ا: گفتم.دنبال خونه ميكه من از سركار برگشتم بگرد نيا

خودمون به . زنن يحرف پشت سرش م يدنبال خونه بگرده كل يدختر جوون كه تنها كيبعدشم  يستيرا بلد ن ييتوكه جا

توكه تمام شدو  يامتحانها. گرده يم يدنبال خونه خال ريمونده كه بگن زن ام نيحرف پشت سرمون هست همع ياندازه كاف

 يجشن عروس نيخوام بهتر يم: با تعجب نگاهش كردم و اون ادامه دادو گفت. ميبگر يجشن عروس ديبا ميكرد دايخونه پ

با . يرا داشت نهايبهتر از ا سترويب يخبل اقتيكه به همه ثابت كنم كه تو ل نيهم. ها را كم كنم يليخ يو هم رو رميرا برات بگ

 كي ميفعال مجبو ر. ره يم شيخوب پ زيهمه چ ميخونه بد يبرا شيپول پ يليخ ميكه من كردم اگر مجبورنش يساباون ح

چونكه  م،يريتهران بگ يبرا يانتقال ميخانم دكتر باشبم تا بتون يدنبال كار ها ديهم با يبعد از عروس. مياكن ديخونه كوچولو پ

 يچشهام جمع شد تو يزد اشك تو ريكه ام ياز حرفها. ياونجا باش يتون يم تواونجا به خاطر كار، نه  اميتونم ب ينه من م

و  ميرا پباده رفت نهاياز پارك تا خونه آرش ا. تونم بهش اعتماد كنم يصداش آن چنان اعتماد به نفس بود كه احساس كردم م

كه  نهايخونه آرش ا يها كينزد. ميبكن ييچه كارها ديبا مونيزندگ يكه برا ميكرد يفكر م نيراه هركدوممون به ا يتو

من خسته شدم  ريام: زدم گفتم يكه نفس نفس م يدر حال. توان راه رفتن نداشتم گهيبردم و د دهيبر يمن از خستگ ميديرس
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خوام بعد دستم وگرفت و  ينم يمن زن غرغر يخسته شد يزود نيبه ا: زد وگفت يقهه قهه ا. رميبگ نيماش نجاياز ا ايب

 خوبه؟ يكه توهم خسته نش مير يتر م ستهباشه أه: گفت

 يعنياندا ختم و تا خواستم بگم كه  ريبه ام يچراغهاشون خاموش بود با تعجب نگاه ميديوس نهاكهيدر خونه آرش ا يجلو 

در  ريام. ميو با تعارف آرش وارد خونه شد ميدستش بود در رو بازكردو سالم كرد يشمع كه تو كيأرش با  ستنيخونه ن

چرا،كنتور : آرش گفت د؟يبرق دارن شما ندار هيآرش چرا همه جا خاموش؟ بق: بست گفت يه درو پشت سرش مك يحال

محض  يكياون تار يتو ميدركه زد. كرد يم قيآرش و تصد يظواهر امر حرفها. امي يباال من هم م دير يتا شما م دهيپر

و  يبرف شاد وهمه چراغها روشن شد  ميخونه گذاشت يپامون راكه تو. دييبفرما ديخوش امد يليخ: درو بازكرد وگفت كايمل

از اون  ميتا تونست ديچند لحظه طول كش ميكرد يهاج و واج به هم نگاه م ريمن و ام. شد يم ختهيسرمون ر ينقل بودكه رو

گرفته بودن  كايبابك، مل م،ياشكان با نامزدش نس ،يروبرومون و ستاره، مان. مييايب رونيكه بهمون وارد شده بود ب يشك

چشمهامون جمع شده  يو محبت اشك شوق تو ياز اون همه مهر بون. گفتن يم كيازدواجمون را تبر يطور كيوهركدرم 

 ياون هم همه ا يتو. هستن كه ما را ترد نكردن يو هنوز كسان ستميهم تنها ن يليكه خ ميشد يم دواريام ميبود، تازه داشت

بوسم . م ديكه وارد اطاق شدم مستاره را د يتتازه وق ديجدا كرد وبا عجله به طرف اطاق كش ريمن وازام يكه به پا بود دست

قشنگ به من دادم  يليدست لباس خ كيبعد از تشكر من . يخوشبت بش دوارميگم ام يم كيبهت تبر: كرد و گفت

 يم ديچرا با اصأل اون لباس ازكجا آمده بودو . مبگ ديبا يدونستم چ يزبونم بند آمده بود و نم. وبپوش  نيفرنازبدوا:گفت

از خودم  يكه اراده ا نيبعدهم بدون ا. موند يبشه تو مغزم باق يكه به زبونم جار نيسؤالها بدون ا نيتمام ا. دمشيپوش

 شيكنه و بعدهم صورتم و آرا يشه كه ستاره داره موهام و درست م يم ميرحال طو نينشستم فقط ا يصندل يداشته باشم رو

قدر زود من و درست  نيشد كه خودم باشم و ستاره تونسته باشه ا ينگاه كردم باورم نم نييآ يكه خودم و تو يوقت. كرد

و  كايهمه جا را نگاه كنم واقعأ مل قيآمدم تازه تونستم دق رونيكه از اطاق ب يو نشناسم و وقت قدركه خودم خودم  نيبكنه ا

 كي بشيج يبود و تو ردهكت و شلوارك ريننسشته بودو تن ام كاريهم ب ياز اون طرف مان. تمام گذاشته بودنآرش سنگ 

هم  ريام. در آورده بود يآرش هم از پشت سرش مسخره باز ديرقص يداشت م دمشيكه د يوقت. شاخه گل گذاشته بودن

. داد به خودش أمدو به طرفم آمد ريآرش از پشت به ام كه يكرد و با هول يمثل خودم هاج وواج نگاهم م ديكه من و د يوقت
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طرف ، من فلسفه  كيهاش  يكارهاش، همه سخره باز نيآرشرو شفا بده با ا نيخدا ا: آروم درگوشم گفت ديكه رس يوقت

هم داشت كارشون  قتيگفت و حق يم ريكه ام يها زيبا همه چ يول. هيدونم چ يگذاشت را نم بميج يكه تو يشاخه گل نيا

اما باشكوه برگزار شدكه  اير يساده و ب درق نياونشب ا يمهمون. ارنيما بوجود ب يرا برا يموندن اديشب به  كيباعث شدكه 

به خاطر  يكه ازهركس و ناكس ييها نيبودم واون توه دهيكه كش ييها يشر بعه ازاون سخت يباورم نم. وستيبه خاطره ها پ

. اشمب ستادهيداده شده بود ا بيما ترت ونديكه به افتخار پ يدغدغه دركنار همسرم در جشن يدم حاال ببو دهيگناه ناكرده شن

كه  ميادكرديخدا قسم  يو به خداوند ميشد انيو هم پ ميكرد ميسه يشاد نيرا هم در ا گرانيو د ميشب شاد بود اون 

و اجازه  مينفروش يمتيث چيو به ه مياز دست ند ييبه هر بها ميدركنار هم ساخته بود يرا به سخت ييبايكوچك اما ز يايدن

 بزنه مرا بر ه هامونيكوچك شاد يايدن يكس ميند

 كيو با رفتن مهمونها . كه أرش به قول خودش به افتخار عروس و داماد خوند تمام شد ييبايبا شكوهمون با أهنك ز يمهمون

 يخانم آماده م يرفتن به خون كت يهم برا يستاره و مان. ميداشت ندهيأ ياكه بر ييو بازهم هجوم فكرها  ميتنها شد گهيبار د

 يزحمت م يدونم تو يم: دام گفتم يرا بهش م ازميمورد ن لياز وسا ستيل كيكه  يلشدن كه ستاره را صدا كردم و در حا

ها  لهياونجا تا هم وس ميياي يم گهيدو سه روز د ريمن و ام. را كه نوشتم را الزم دارم  ييها نيندارم فمأل هم ياما چاره ا يافت

مواظب . خوام بكنم ينم يخودت و لوس نكن من كه كار: بوسم كرد وگفت. برم دانشگاه يسر كيكه  نيهم ا رميرا ازت بگ

ستاره به : كرد دوباره صداش كردم وگفتم يكه خداحافظ يوقت. ممنونم زيبابت همه چ: گفتم. خودت باش عروس كوچولو

شد و  يجار ميحرفوكه زدم بازهم اشكها نيبراش مهم نباشه ا گهيد ديمان سالم برسون و بگوكه من حالم خوبه هر چند شاما

دونم  يم: مبل نشوند و خودش هم كنارم نشست وگفت يمن و رو ريكه ام نيتا ا. رميخودم و بگ ينتونستم جلو يطور چيه

قبول . و دارم اقتشيكه ل يو احساس كرد يواقعأ دوستم داشت اياجبار بود  ياز رو ايپس  ياز مادرت گذشت يبه خاطر من حت

 مأياگرقرار باشه كه دا. شه يدرست نم يكه كار هيبا گر يول ينياون را بب يتنون  گهيكه د يسخت مخصوصا وقت يليدارم كه خ

 يو هم برا يكن يخودت تلخ م يبرارا  يكه هم زندگ يكن هيوگر ينيو بعد هم بش رهيو هر روزهم دلت بگ يبهشون فكر بكن

كه  ميخدا را شكركن ديبازهم با و يتو هست ميفعأل همه زندگ. و ندارم ياز توكس ريدر حال حاضر هم كه من به غ. من جهنم

حاال هم مثل . ميداشت فيتشر يجنابعال يرو ادهيهمون هتل پ يوگرنه كه االن تو ميدار كايمثل آرش و مل يخوب يدوستها
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 نيبعد از ا. شمونيهم آمدن پ لكايتمام نشده بود كه آرش و م ريام يهنوزحرفها... خانم خوب اشكهات وپاك كن وگرنه كي

بامزه  يحال با لحن نيو در ع تيجد ربايام. عروس خانم تمام شد يأبغوره ها: آرش گفت م،يتشكركرد هاشونكه از زحمت

چشم  دنشيد يول زهير يقشنگش م يكه از چشمها ديمروار! ستينآبغوره  نهاينكن ا يخانم من شوخ يبا اشكها: گفت

 يبا هم شوخ ريكه آرش وام يبعد ازكل. تأرش خندشون گرف ياز حرفش همه حت. ها ندارن يخوادكه بعض يم رتيبص

ما  كهيو روده كوچ يركرديهمه كه د نيا ه؟يبرنامتون چ د؟يچكاركن ديخواه يگذشت م يحاال از شوخ: كردن آرش گفت

 يخرد مون هم نم: رگفتيو بعد ام ميبه هم كرد ينگاه ريمن و ام. گهيد يديرس جهينت كيروده بزرگمون و خورد حتمأ به 

زحمت  يليخ ديخسته نباش: آرش گفت.. ميشروع كن ديو ازكجا با يچ يعنيمشترك  يزندگ ميدون ينم يحتما . ميدون

 يفكرها كيالبته : رگفتيام. ديكن حل  ديخواست يكه نم ثاغورسيمساله ف. ديحرف بزن يتا درباره چ ديپس شما رفت. ديديكش

 فيتكل ميهم بر گهيدوسه روزد. ميريهتل اطاق بگ ميبعد بر ارميهام و از خونه ب لهيبرم وس كه من فردا  نياونم ا ميكرد

 يتو. ميو برگرد ميبر متحان داره كه ا ييكه روزها مياگر هر روز امتحان داشته باشد مجبور.ميدانشگاه فرناز را مشخص كن

كه  يآرش در حال. مونيسر خونه زندگ ميوبر رميبگ يخوام جشن عروس يبعد هم م ميگرد يفاصله هم دنبال خونه م نيا

انداختمت  رونيكه از خونه ام ب نيا ايبرات بودم  يخان دستت درد نكنه مگه تابه حال بد دوست ريام: ناراحت شده بود گفت

 ديگ يمگه شما نم. اونجا يبد ديبا يدرأ مد دار يهتل كه هرچ يماه بر كي. يكش يهتل، تو خجالت نم ديبر ديخواه يكه م

 لهيهم تو هم فرناز وس. ميجور حرفهام ندار نيشه و از ا ينه و نم گهيد يگم ول يخوب من بهتون م ديچكاركن ديدون ينم

 نجايفرناز ا. ستين يچاره ا گهيبهتون بد بگذره اما د يممكن چند مدتفقط . ميدار يماكه اطاق اضاف نجايا ديأر يهاتون را م

خونه  كيدنبال  ميگر د يم ييبعد هم چهار تا. خونهب يدرس يشتريتونه با آرامش ب يتو راحت هم خودش م اليباشه هم خ

را كه  يمدت نيفوقش فرناز ا ،ياريو ب يدن كه فرنازو بر ينم يفرناز هم كه به تو هر روز مرخص يامتحانها يبرا. مناسب

كه از  نيتو فردا بعد از ا. تونيزندگ يپ دير يو م ديريگ يم يستاره بعد هم به فول خودت عروس شيره پ يامتحان داره م

دانشگاه  كايفقط فردا كه مل اريهات و از خونه ب لهيوس ديدنبال خونه بعد هم با فرناز بر مير يم ييچهار تا يسركار برگشت

 دياالن هم بلند بش. اونجا ديحا تون را بگذ ار لهيزحمت بكشه اطاق بغل أشپزخانه را مرتب بكنه تا وس ديهستش فرناز با

: با به تعجب نگاه آرش كردم وگفتم. ميكار دار يكه فردا حساب ديبخواب ديرياطاق رخت خواب انداخته بگ همون  يتو كايمل
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وگرفت و صداش و نازك  ريبعد دست ام. خوابم يم رينه من با ام: گفت ديخند يكه م يدر حال. بخوابم ريبا ام ديمن با يعني

 يمردم از خنده طور يقدر بانمك بود كه داشتم م نيكارش ا. خسته ام يليمن خ ميبخوا ميبر زميجان عز ريام: كرد و گفت

. بودم ستادهيدر سرپا ا يمن هنوز جلو يول ديكش سهاش و عوض كرد و دراز لبا ريام ميبه اطاق كه رفت. كه اشكهام درآمد

ستادم يرا كه سرپا ا يمدت. و چشمهاش را هم بست ديتفاوت دراز كش يب يليخ يبگه ول يزيچ ريهمش منتظر بودم كه ام

 يخجالت م ميشوهرم شده بود و با هم محرم بود گهيحاال كه د. خودم خسته شدم و لباسهام و عوض كردم و كنارش نشستم

شدم  داريصبح كه ب. خوابم برد يچطور دميقدر به آسمان نگاه ردم و ستاره ها را شمردم كه نفهم نيا. بخوابم ششيپ دميكش

خودم و  يها لهيرا جمع جور كردم تا وس ميبوا دهيرا كه توش خواب يبود اطاق فتههمون طوركه آرش گ. خونه نبود يكس چيه

كه  نيبه آرزو زنگ زدم و بعد از ا ميناهار را كه خورد. برگشت خونه كايكه مل ظهر بود يها كينزد. را بگذارم اونجا ريام

. هاش و برداره لهيتا وس مير يم ريكردم ازش خواستم تا به مادرش بگه بعدازظهر با ام فيشب قبل را براش تعر ياتفاقها

اجاره  اي ميرفت يهر كجا كه م. رفتم دنبال خو نه يبعد هم همگ. آمدن ريبو دكه آرش با ام ميساعت خول و خوش شش و ن

كه  يبه هرحال وقت. شد يبعدا نم ميخوا ست يكه ما م ياون خونه ا ايخواستن  يم ياديز شيپول پ ايباال بود و  يليها خ

هاش و  لهيوسخونشون تا  ميهم وفت ريبرگشتن خونه و من و ام كايموند أرش و مل جهينت يكردن خونه ب دايپ يبرا تالشهامون 

خوام  يكمكم چون نم ييايگم ب يم ستنين نهايمامان ا دمياگر د نيبش نيماش يتو تو: رگفتيام ميديكه رس يوتت. ميبردار

خونه . شدم يكم نگران م دكميساعت طول كش مين ريرفتن ام. كنه يكمكم م زواگر بودن آر. يبگن و تو ناراحت بش يزيچ

رفت كه من و صدا  ادشيهم  رينباشن و ام نهايمادرش ا ديبا خودم گفتم شا. ارهيخواست با خودش جمع بكنه و ب يراكه نم

 يبودم نشناختمش برا دهينشن فونيمادرش و از پشت آ يپاده شدم و زنگ خونه را زدم چون صدا نياز ماش نيهم يبكنه برا

را گرفت و  يرگوشيخانمت فرناز جونت، چند لحظه بمد ام ايب ريام: گفت يبا لحن مسخره ا. هست ريام ديببخش: گفتم نيهم

برام  يليحرفش خ. را قطع كرد فونيمنتظر بمون بعد هم آ نيماش يمگه من نگفتم تو: دوگفتيبلند سرم داد كش يبا صدا

بهش نگفتم  يزيهاش را آورد چ لهيكه به كمك أرزو وس يوقت. مادرش سرم داد زده بود يكه جلو صوصاگرون تمام شد، مخ

. ميبا هم گپ زد يگذاشت كم يم نيها را عقب ماش لهيوس ريكردم وتا ام كيگرم با أرزو سالم عل يليخ شهيفقط مثل هم

 يجلو يحق ندار گهيد: رگغتميداد به ام يو فشار م گلومكه بغض  يدر حال ميو راه افتا د ميكر د يكه از آرزو خداحانظ يوقت
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خواست كارشو . يسر زنت داد بزن يتون يو م يمرد يليكه خ يباال تا نشونشون بد يدات و بردمثأل ص. يسر من داد بزن يك

شدم ورفتم  ادهيپ نيماش كه كمكش بكنم از  نيبدون ا ميديهم كه رس يوقت. بكنه كه من اجازه حرف زدن بهش ندادم هيتوج

 يكه برا كهاياطاق و باز هم مثل بچه كوچ يسرد دادم وبا عجله رفتم تو يليرا هم خ كايجواب سالم آرش ومل. خونه يتو

صورتم پراشك شد و  قهيكردم كه در عرض چند دق هيقدر گر نيا. هيگر ريكنن زدم ز يم هيگر يبدست آوردن هرچ

كه  نيا يبرا مشديهم كه د يكردم و وقت يم هيو آمد توهنوز داشتم گر كرددر اطاق را باز  ريكه ام يوقت. چشمهام قرمز

 يهاش راكه آورده بود راگذاشت و بعد روبه رو لهياز وس يمقدار. كردم هيگر يبلندتر يخودم را لوس كرده باشم با صدا

 ديحق با تو من نبا امخو يمعذرت م: شكمم جمع كرده بودم گذاشت و گفت يپإهام كه تو يمن زانو زد و دستهاش و رو

خونه متلك باركردن و سرم  يكه پام وگذاشتم تو  يباوركن دست خودم نبود از لحظه ا يزدم ول يمادرم سر تو داد م يجلو

. مسخره كرد يچطور يديو جواب داد كه خودت شن فونيهم كه آ يموقع ختنياعصابم را بهم ر يو بدجور دادكردنيدادو ب

حاال : ا دستش پاك كرد وگفتسرت داد نزنم خوبه؟ خودش اشكهام و ب گهيدم د يقول م كنحاال پاشو اشكهات و پاك 

 كايبعد از شام آرش و مل. را بهت بگم يزيچ كيبنداز  ادميتووبعد از شام هم  مياريها را ب لهيكن تا باهام وس اكمكميپاشوب

خواست بزنه را  يراكه م يكه حرف نيبعد از ا واطاق  يتو ميهم رفت ريكردن من و ام يكار كيهركدوم خودشون را مشغول 

كه ما  يكه من كردم اگراون خونه ا يهمدان در ضمن با اون حساب ميگرفتم بر يپس فردا مرخص يبرا: انداختم گفت ادشي

ك يبابك واشكان بفروشم و  ايشمالم و به آرش   ياليشم سهم و يمجبور م ميارين ريمناسب گ هيوكرا شيبا پول پ ميخوا يم

نداره  اليزد ظاهرأ خ يكه امشب پدرم م يبا حرفها ميداشته باش يا گهيكنم چاره د يتهران بخرم چون فكرنم يتو يخونه ا

خوب  يرا بفرو ش اليكه و نيا يبه جا يگرفت ييها را تنها ميتصم نيهمه ا: گفتم. بود را بهم بده دهيراكه برام خر يخونه ا

 اني يهم كه م يياونها  ادي ينم يكه كس كمونيدرجه  يلهايچون اوال از فام. ستيواجب هم كه ن نيهمچ ميريگ ينم يعروس

 رنيهم بفهمن اون وقت كه برامون دست بگ يزيخدا نكنه كه چ ارنيكه سر ازكارمون در ب اني يم يفقط به خاطر حس فضول

توش بگذا  ميندار يزيچ چيهما يكه اگر خونه بخر يفكر كرد نيمشت چرت و پرت پشت سر مون بگن تازه به ا كيو 

تونم  يم اديرا به بچه ها بفروشم فروقت پول دستم  الياگر و: زد وگفت يلبخند. ده ينم هيزيبهم جه گهيمادر من كه د. مير

ما اگر . خونه هم خدا بزرگ لهيوس يبرا. و نزن ميريكه عروس نگ نيبشم بعدش هم اصأل حرف ا كيدوباره باهاشون شر



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         فتاحي مرجانه  – بهشتروياي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢٦

 ميتا آخر برج باد هوا بخور ديبا رميگ يكه من م ياون وقت با حقوت مياجازه هم بد شياز پول پ ريبه غ ديبا ميكن هيخونه كرا

به  يا گهيحاالاگر توفكر د. گه يم يچ نميزنم ب يهم هست امشب با آرش حرف م گهيد زيتازه خرج دانشگاه تو با هزار چ

افتاد اونروز تولد  ادميكه  يفقط وقت. نگفتم يزيچ گهيباال اندا ختم و د يشونه هام و به عالمت منف. رسه خوب بگو ينظرت م

كه  نيا يبرا يول. به سرم افتاد يمادرم بدجور يبازهم دلم گرفت و هوا ميريفرهاد بوده و قرار بود براش جشن تولد بگ

 .نگفتم يزيناراحت نكرده باشم چ رويام

 

 نهم فصل

رفتم و  ريبعد با ام. دانشگاه و من برنامه امتحاناتم وگرفتم مياول رفت دميكه رس يوقت ميساعت پنج بود كه راه افتا د صبح

گشتم دوتا از استاد هامون و  يكه از دانشگاه برم يموقع. را كه نتونسته بودم برم دانشگاه را موجه كردم ياون مدت بتيغ

 نيهم يخوب بودم برا يليخبا اون استادهام . كردم يبهشون معرف رويام كياز سالم عل عدبه طرفشون رفتم وب ريبا ام. دميد

. به تهران جلب كنم ميانتقال يدانشگاه را برا تيكه مشكلم و براشون گفتم فول دادن كه كمكن كنن تا بتونم رضا يوقت

خدا را شكر اكثر امتحاناتم . كردم يو م ميسعهمه  دينداشتم با ياما چاره ا ديرس يبه نظر م رممكنيغ يكار نيهرچندكه چن

 شترشونيكه ب رميو از ستاره بگ لميتا وسا يخونه مان ميبعد از دانشگاه رفت. با فاصله بود فقط دو سه تا أخر پشت سرهم بود

گه يدرگرفتم و د يوهمون جلو لميوسا. خودم برد يشخص ليو وسا يهم لباس يدانشگاه و مقدار يهم كتابها و جزوه ها

 يليخ دميزود تر برگر ديبا: قبول نكردوگفت ريام ميو بعد حركت كن ميستاره اصراركردكه ناهار بمون يرفتم و هرچداخل ن

 راهيهم بدو ب يناراحت بود؟ حتمأكل يليمامانم خ: به ستاره گفتم يموقع خداحافظ. اديمزاحم شدن ز يوقت برا ميكار دار

هات و جمع بكنم بعد گفت كه بهت بگم مواظب  لهيدكمكم كرد تا وسبو يعصبانكه ازد ستت  نيا با : دوگفتيخند. گفت

. گم يراست م يبه جان مان: گفت. واقعأ گفت كه مواظب خودم باشم يگ يگفتم ستاره واست م يبا خوشحال. يخودت باش

 يهم فروكش تشونيصباندم كه ع يمن بهت قول م. افته يبچه آدم هر چقدر هم بد باشه از چشم مادرش كه نم وونهيآخه د

كرد با  دوارميام يليستاره خ يحرفها. كنم يمن خودم هم سرفثرصت مناسب باهĤش صحبت م. سر اغت انيبكنه خودشون م

 ميلحظه لحظه زندگ يتو شيخال يدارم و جا اجيبهش احت يليكردم خ يحاال احساس م يكه هفت سال ازش دور بودم ول نيا
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 اديبا اصرار ز يخوندم فقط گاه يگشت درس م ياز سركار برم ريكه ام يتا موقعاز صبح  داز اون موقع تا بع. مشهود بود

تفاوت كه  نيدنبال خونه با ا ميرفت يآمد با هم م يم رياكثر غروبها كه ام. كارهاكمكش كنم يكردم تا تو يم يرا راض كايمل

هم  رياخالق ام. بخره ريرا از ام اليآرش و سهم و دچون قرار شده بو د،يخر يو حاال برا ميرفت ياجاره كردن م يقبال برا

 كيبود  يكاف رونيب ميرفت يكه با هم م يبه وقت يوا. داد يم ريمن گ زيبود حساس شده بود و به همه چ ركردهييتغ يليخ

آب  مهخونه آخر  ميگشت يبرم ونيانداخت كه هر بار با چشم گر يراه م يكرد آن چنان قشقرق يمن و نگاه م ييبنده خدا

خونه بمونم و بپوسم پام و از خونه  يقدر تو نياگر ا يرم حت ينم رونيب گهيدستش و گفتم كه باهĤش د ختميرا ر يپاك

 يم رياول را با ام يامتحاناتم كه شروع شد چند تا. نكرد يبود مخالفت يزيچ نيگذارم و اونم كه انگارمنتظر همچ ينم رونيب

موند بعد هم بر  يدر دانشگاه منتظرم م يجلو رونيآمدم ب ياز جلسه م يشد تا وقت يم روعش كه امتحان من  يو از وقت ميرفت

اون  يتو يواقعأ عذاب آور بود ول ميو برگرد ميراه را بر نيا ميبارمجبوربرد كيكه هر چند روز  نيا. تهران ميگشت يم

از دو سه روز جلوتر من برد آونجا  ريام نيهم يدوسه تا امتحان آخرم پشت سرهم بود برا. مينداشت نيجز ا يچاره ا طيشرا

روز  كيمن گذاشت و خودش برگشت هنوز  ريهمدان وام ميدققا دوشنبه بود كه رفت. تا اون چند روز را خونه ستاره بمونم

 كه ميدنبالت برگرد امي يفردا م ميخو است يكه م يهمونطور داكردميخونه خوب پ كيفرناز : نگذشته بودكه زنگ زد وگفت

با هر . آره يكه دلش تنگ شده و داره بهانه م دميفهم يمن م يول. مياگه خوشت امدكه قرارداد بند ينيتو هم خونه را بب

. دنبالم اديخواد ب يزد كه م يكردو زنگ م يم دايپ يبهانه ا كيخالصه هر روز . دنبالم اديكردم تا ن شيكه بود راض يمكĤفات

 نيا يزد به جا يزنگ كه م يخواست كه حداقل صداش و بشنوم ول يبود و دلم م دهكه خودم هم دلم براش تنگ ش نيبا ا

كه  يشهر خودم جا يشد تو يكرد و باعث م ياعصابم را خورد م شتريراحت درس بخونم ب اليكه بهم آرامش بده تا با خ

 ينم يبودم ول كيمادرم نزد همخصوصأكه آونجا بودم ب. رهيبگ شتريآونجا بودن احساس غربت بكنم و دلم ب لهاميهمه فام

تا  ارهيب يبهانه ا كيزنگ زد  ريأخرهم مجبور شدم به ستاره بگم هر وقت كه ام. دميكش يعذاب م شتريب نمشيتونستم ب

دنبالم من  ادي يكد م: زنگ زدوگفت ريامتحانم بودكه ام نيشب قبل از آخر كيكه  نيتا ا. مجبور نباشم باهĤش حرف بزنم

بعد از . ممعطل نشه و بخواد غرغر بكنه يليآمد دنبالم خ رياز دانشگاه برگشتم و ام يوقت كردم تا  جمعهام و  لهيهم وس

وصدام كرد تا جواب چند تا از سواالت امتحان را  ديدانشگاه من ودد يجلو هامياز همكالس يكي يرحمان يامتحان بودكه آقا
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شدو با  داشيازكجا مثل اجل معلق پ ريام دميكه نفعم دادم يداشتم جواب تك تك سؤالهاش و م يعاد يليمنم خ. بپرسه

من خواستم جوابش و بدم كه سرم . ديخانم چكار دار نيشمابا ا: وگغت يرحمان يآقا يشونه ها يچند بار زد رو تيعصبان

شما چكاره  ارهند يبه شما ربط: خورده بود گفت كهي ريهم كه از رفتار ام يرحمان يآقا. نيماش يتو برو تو: دوگفتيداد كش

دانشگاه جمع شده  يهمه بچه ها ييكه آخر دعواشون شد اونم چه دعوا نياون تا ا يكيگفت و  ريام يكيبعدش هم  د؟يهست

قدر حرصم گرفته بو دكه  نيا. بودم ريام يزيبودم و نظاره گر آبرور ستادهيا نيكنار ماش ابونيمنم فقط اون طرف خ. بودند

 يوقت يول ارهيها در ن ياز اون پروباز ليدل يب گهيتا د. ايبزنن كه جونش باال ب رويقدر ام نيكه ا دمكر يبار آرزو م نياول يبرا

بدوبدو به طرفشون رفتم و با التماس خواهش  نيهم يبرا اورديدلم طاتت ن دميرس يكه كرده بودم م ييكه داشتم به آرزو

 يكه از آقا يوقت يدونستن كه من ازدواج كردم ول ينم اهدانشگ يكدوم از بچه ها چيتا اون موقع ه. كردم كه ولش كنن

را  يكياونها كه تمام شد  يدعوا. ازدواج من باخبر شدن انيشوهرم همه از جر ريكردم و گفتم كه ام يمعذرت خواه يرحمان

به  رويبردم و ام هستاديا نيهمون طور كه كنار ماش. ما را خاتمه بده يبكنه و دعوا يگر يانجيم ريمن وام نيخواست كه ب يم

كه داشتم سرش داد زدم  يشد كه دعوا مون باال گرفت و با تمام جون يكه چ دميكردم نفهم ياشتباهش مأخذه م خاطر 

خاص و عام  يتا انگشت نما امي ينم نجايامتحانم بودوفعأل ا نيشانس آوردم آخر. يونم كرد وي، د يتو آبروم و برد: وگفتم

أخر هم آدم ر از  ييخرخره طرف و بجو يخواه يكند م ينگاه م ايبا ر اي اير يب يكه هر بدبخت نرفتنمو رونياون از ب. بشم

خواست جواب  يبود م ميبدبخت همكالس. يدانشگاه راه اند اخت يكه جلو يهم از افتضاح نيا يكن يم مونيآمدن پش رونيب

گن  يراست م. يش يم يرتيمن غ يو بعدأ برا يكن يخواد م يكه دلت م يخودت هر غلط. امتحان و بپرسه يچندتا از سؤالها

با رفتارت جونم و به لبم  ميكه عقد كر د ستيماه ن كيخسته شدم هنوز  گهيمن د. خود پندارد شيكه كافر همه را به ك

وضع و تحمل  نيتونم ا ينم گهيگفتم چشم د يگفت يهرچ. يد يم ريزگيبه همه چ دنميسر راه رفتنم به لباس پوش. يرسوند

 يتو زن نم ميخور يما به درد هم نم يگفت يتو راست م هيچ يدون ياما م. حفظ آبرو زن تو شدم يگناه كه نكردم برا.بكنم

خوام  يمن نم ميباشم پس بهتذره ن زودتر از هم جدا بش يطور نيتونم ا يو من نم يخواه يتو غالم حلقه به گوش م يخواه

را درآورد  كيرا نداشت زبون كوچ يبرخورد نيتوقع چن ركهيام. صدات و بشنوم اي نمتيخوام ب ينم يحت. بكنم يبا تو زندگ

 .فكركردم مزاحم شده تينداشثم اون همكالس بيخوب من كه علم غ: وگفت
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برو رفتارت و درست كن  ريبس كن ام رم،يگ يدم و قلوه م يمن هم دارم دل م يحتمأ هم فكركرد: خنده زدم وگفتم شين 

 ستمينترس من كه عسل ن يجا دار يتو فقط تعصب ب. ستمياحمق ن يدرست كه بچه ام ول. اريمن ن يراب بهانه ها را  نيا

چند لحظه . ميزن يراه حرف م يسوار شور تو ايمن اشتباه كردم حاال ب يگ يباشه تو راست م: گفت. انگشتم بزنن و تمام بشم

كلمه هم حرف  كيراه  يشدم و تو نينداشتم سوارماش يا گهيآروم شدم چون چاره د يكه كم يوقت ستادميا نيماش يجلو

 يخواه يكه م روقتبه قول آقاجون ه. بكنه هيداشت رفتارهاش و توج يكرد و سع يم يبود كه عذرخواه ريفتط ام. نزدم

كردم كم كم  يداشتم امتحان م رياونها را با ام يهمسفرو من چون هر دو اي يبا اون هم خونه بش ديبا اي يرا بشناس يكس

به همه  دنييبه گذست زمان داشت و تا ر ازين زيهرچند همه چ. رفتاركنم ديبا يكه چطور دميفهم يأمدو م ياخالقش دستم م

 ينم ياز زندگ يزيمنم كه اون موقع بچه بودم و چ. اون بود يجايتعصب ب لشيهم دل شهيشد وهم امدعو ريبارها با ام زيچ

كه  يليبه هردل رهميوام دميكش يم شيشد حرف طالق را پ يبكنه هرباركه دعوامون م ميياهم نبوت كه راهنم يدونستم كس

خونه  مياونروز هم وقتن كه رفت. داد يخاتمه م را لهيخودش قا ييجورا كيآمد و  يو كوتاه م سهيكرد توك يبود ماست و م

 نيفقط ا ميبرگرد ياز مان يبدون خداحافظ ميجورواجور آورد كه مجبور شد يقدر بهانه خا نيوبردارم ا لميستاره تا وسا

 .تشكر كرد يزحمت به خودش دادو بعدأ زنگ زد و از مان

زدم  يباهاش حرف م نيبرد سرسنگ ركردهيكه ام يهم من هنوز به خاطر كار ميكه برگشته بود نيدو روز بعد از ا يپك

تا . شد يكنم نم هيخودم توج شياشتباهش و پ يحت ايبدم  ريبكنم و حق را به ام يخواستم خودم و راض يم كه  يچون هرطور

كه درباره خونه  دميشن يصدآش و م. از سركار آمد شهيزود تراز هم ريام ميتنها بود كايروز بعدازظهركه من و مل كيكه  نيا

درو  رياطاق خودم و مشغول جمع كردن جزوه ها و كتابهام كرده بودم كه ام يمن تو . گفت يم كايبه مل يزهايچ كي

خانم خانمها : وگفت نشستق و شوق كنارم .با ز يول. دادم يمعمول يليمثل چند روز قبل جواب سالمش و خ. بازكردو آمد تو

تو  ميكردم پاشو تا بر دايرا پ ميخوا ست يراكه م يفرناز همون خونه ا: جوابش وكه ندادم خودش دوباره گفت ؟يهنوز قهر

 يتو م امي يمن نم: كه داشت گفتم يجانيدر جواب اون همه ه. ميسيد تر قولنامه بنواگر خوشت آمد زو ينيهم اونجا را بب

را تماش  يمسخره باز نيا يخواه ينم: تندكردوگفت يلحن صداش وكم. بخر. خوشت آمده خوب بر هاگرك يبخر يخواه

چاك  يتوكالهش نبود مثل التها ياگر كك. كنم يهم عذرخواه تونيبرم از اون به اصطالح همكالس يخواه ينكنه م. يكن
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من دارم  يكن يو فكر م يمن شك دار بهپس حتمأ  م،يكه اون همكالس يتو هنوز باور ندار. سرمون ختنير ينم يدونيم

را  يمسخره باز نيا يخواه يمن كه نم شترازيارزش پسره ب يعنيگم كه  يم يگ يگم تو دروغ م ينه نم: گفت. گم يدروغ م

اون همه  يمن و جلو يكه آبرو يبفهم يخواه ينم اي يفهم ينم ايكه تو  نيسوزم از ا يم يمن از چ يدون يم: گفتم.يتمام بكن

دستم وگرفت . هستم يعصبان  نيبوده، من به خاطر ا يچ انيفهمن كه جر يم يمردم عقلشون به چشمشون چ. يبرد نشجودا

اون روز  يتازه دعوا يقدر كشش بد نيرا ا يزيچ كي ادي يتو انگار خوشت م يمن كه قبول كردم اشتباه كردم ول: وگفت

االن پام  گهيدونم د يرا ندارم م گهيدعوا مرافه د كيحال و حوصله  نم. ربط دارد يليخ: گفتم.داره دنيبه خونه خر يچه ربط

 يليخ اميپس من ن. به مردم اي يو اعصابم و خورد كن يبد ريبه من گ اي يشروع بكن يخواه يبگذارم م رونيخونه ب نيوازا

بهت بگه ساكت  يزيچ ايبخواد بد نگاهت بكنه  ديكه ازراه رس يباشم كه هركس رتيغ يتونم ب يمن نم: گفت.ترم نيسنگ

قول  يول. نگه يزيچ چيبرف و ه يكه سرش ومثل كبك بكنه تو يخواه ينم رتيغ يرگ وب يمطمئنن تو هم شوعر ب. نميبش

 يزبرن و نداشت نياگه تو ا هيچ يدون يم: گفتم.خامم كرد ختنشيبا زبون ر شهيخوبه؟ مثل هم. ندم يالك ريگ گهيدم كه د يم

حداقل اونروز را به قولش همل كرد منم از خر  يول. نگفت يزيو چ ديفقط خند. يمونه  يم جونتدست مامان  يمطمئنم رو

 ريكه ام يخونه ا. اديبكنبم تا باهامون ب يرا هم راض كايمل ميتونست اديمئتع رفتن با اصرار ز. كردم يآمدم و أشت نييپا طونيش

 يفكركرد نيبه ا ريام:كردم گفتم يكه با دقت خونه را نگاهم يدرحال. آپارتمان نوساز نسبتأ بزرگ بود كيبود واحد  دهيد

جور شد اون  يخونه چطورخدا بزرگ فكر اونجا را نكن پول : گفت كايمل ريام يبه جا. ميپركن ميخواه يم يرا با چ نجايكه ا

 يليكه خ يزيد چيش يصاحب خونه م ديدار ياز اون زندگ يكه خدا دوستتون داره وبدون كمك كس نيطور مهم ا نيهم هم

 رهميام. هم داره يقشنگ و خوبه همه امكانات يليكه خ مباركتون باشه به نظر من  ديديخونه را خر نياگر ا دوارميام. ها ندارن

. بشه شونيسازم كه عالم و آدم بهت حسود يبرات م يتازه من كه نمردم، خونه زندگ: راگرفت وگفت كايدنبال حرف مل

بگذرام و به  ندهيآ يقدم به روزها و لحظه ها يشتريب ديمصمم و قاطع بود باعث شدكه با ام شهيامپركه مثل هم يحرفها

همون شب . را به خدا بسپارم زيهمه چ شهيمثل همو تحمل بكنم و صبور باشم و  يهم كه شده هر سخت ميخاطر دوام زندگ

 ياون روز هم خودمون و برا ياز فردا. ضرمح ميسندش بر يبرا گهيوقرار شدكه تا چند روز د ميخونه را قولنامه كرد

ه ب مونيعروس يتونن برا يهاش و خاله هاش زنگ زد تا اگر م ييبه دا ريقبل از همه ام. ميآماده كر د يگرفتن مراسم عروس
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 همرا كه خونمون مونده بود را برام جمع بكنه  يها لهيمن هم به ستاره زنگ زدم و ازش خواهش كردم تا هم وس. انيب رانيا

 ايبودكه افتاده بود و با قهر اونها  يبه هرحال اتفاق. انيب مونيعروس يكنه تا برا شونيكه با مادرم صحبت بكنه و راض نيا

سند خونه را زد بعد  ريام ميرا شروع كن مونيعروس ديكه خر نيقبل از ا. شد يدرست نم يزيچ چيتردكردن من از خانواده ه

 مونيزندگ يوقت تو چيه. ميخونه و مرتب كردن اون به اونجا رفت زكردنيتم يابر يروز جمعه از صبح دوتا كيهم 

 يكه تو يمن هم با پولها. گذاشتسنگ تمام  ريام يعروس ديخر يبرا. كه همه جا برق بزنه يطور ميانقدركار نكرده بود

گشت  ياز سركار بر م ريكه ام يهفته تمام ازلحظه ا كي. دميخر ريام يرا برا زهايچ نياون چند سال جمع كرده بودم بهتر

كه بشه فكرش  يزيو خالصه هر چ شگاهيلباس عروس و نوبت آرا هيغذا، كرا جا و سفارش  هيوكرا ديدنبال خر ميرفت يم

دم .را هم خ يعروس يكارتها.ميريباغ بزرگ كه مال اتوام بابك دوستش بود بگ كي يراكه تو يقرار شدكه عروس. وكرد

نقط مونده بود  ميهمه كارهامون و كه كرد. مهمونها كمكمون كردن ستينوشتن ل ي.كاو آرش تينوشتم فقط مل ييتنها

باهام حرف زد ومن  يخبل ريقبل از رفتنمون ام. بود ريخونه پدرام ميترارشد بركه  يجا نياول. يعروس يپخش كردن كار تها

پدرش وچند تا ازاقوامشون را  يبودكه شب كار تها مونيسه روز قبل از عروس قايدق. آماده كرد يو عر اتفاق يهر حرف يو برا

را كه  ييزهايبه اضافه چ ميراكه داشت ييها لهيوس ميكه سند خونه را زده بود ياز وقت. ميو بهشون بد ميتا بر ميبرداشت

 يكه مثل اون چند وقت غذا نياونشب هم بعد از ا. ميرفت نهايا كايازپش مل گهيخونه خود مون و د ميو برد ميبود دهيخر

هنوز سلوخ بود و  ابرنهايخ يده بود ول كيكه ساعت نزد نيبا ا. رونيو از خونه آمدبم ب ميآماده شد ميخور د يحاضر

و  نيماش ريدر خونشون منتظر شدم تا ام يمن جلو دميكه رس يخونه ما تا خونه پدرش بود وقت رياز مس يديشد كيتراف

ماه  كي كينزد دياز اون شب اون موقع شا. حساب بكنم هيتصف ريدم كه آمدم با ام فتاا يشب ادي ارياخت يب. اديپارك بكنه و ب

 كي يول. رفتارمون يفكرمون و حت گمون،يطرز زند. بود ركردهييتغ زيمدت كوتاه همه چ نيهم يتو يگذشته بود ول ميو ن

كوچه با من برد و حاال  يتو اگذاشتنبودكه موقع پ يدو تا شب وجود داشت و اون هم ترس ودلهره ا نيا نيشباهت هنوز ب

آماده كرده بودم اما دست خودم نبود  يزيهر چ يكه خودم را برا نيسراغم آمده بود با ا به  ليدل يهم همون وحشت ب

خودش كارت عروس  ريموندم و ام يم نيماش يشد كه من تو يخواست م ياون خونه را نداشتم دلم م يجرات پاگذاشتن تو

افكار خودم  يغرق تو. برم ريبه دست آوردن دل اونها خودم هم همراه ام ياما مجبور بردم برا. برد يم ادرشپدرو م يرا برا
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فرناز حواست كجا ست؟ : كه گفت دميامپبرو شن يدرو بازكرده بود فقط صدا يدر زده بود وك يركيام دميه نفهمبودم ك

 كدفعهياز پله ها باال رفتم و  يچطور دميكلم بود نفهم يتو كه يبا همه اون فكرها. حركت كردن يفرمان مغزم برپا هام برا

 .آروم بشم يتاكم رميبگ رويام يفقط تونستم دستها ديلرز  ينم مكرده برد و تمام ت خيدستهام  دميخودم و پشت در د

بودم كه پدر و مادرش هم  دواريام. خوب باهامون برخورد كرد يليخ شهيآرزو در را بازكرد و مثل هم ميكه در زد يوقت 

جواب سالممون را هم ندادن بازهم  يمبل نشسته بودن حت يپدر و مادرش رو ميوارد خونه كه شد... يباشن ول يطور نيهم

حاكم  يفقط سكوت مرگبار يمدت يبرا. نميمبل بش يتعارف كرد تا رو وبلند حواس ما را پرت كرد  يأرزو بودكه با صدا

به  يليبشه؟ خ يكه چ نجايا يآمد يدختره را گرفت نيدست ا: شكست وگفت ريسكوت را پدر ام نيبود و باالخره ا

اسم داره ،  دختره نياوأل ا: شده برد گفت يكه از حرف پدرش عصبان يدر حال ريام. يكنيافتخار م يختكه راه اندا يزيآبرور

 اديچه خوشتون ن اديچه خوشتون ب. ديحرف بزن يطور نيكه من زنده ام باهĤش ا يتا وقت ديدومأ اون زن من و شما حق ندار

از حرفش  نيهم ياست برا دايها آ يدونستم منظورش از بعض يم. ها يعروس شماست و سگش شرف داره به بعض اون 

 فيتشر نياگر دوست داشت مياريرا براتون ب مونيامشب هم با خانمم آمدم تا كارت عروس: درباره گفت. خوشم آمد يليخ

ا و خاله ها ه ييچون احتماأل همه دا ديبرد ليفك و فام شيپ اخودتون ر ياگر نه كه فقط آبرو ميش يكه خوشحال م دياوريب

پدرش . زگذاشتيم يرا رو يبعد هم كارت عروس ديموضوع خبر دار نيو مطمئنم كه شما از ا رانيا اني يپس فردا م ايفردا 

 يزن خودت م اخانم ر نيدر ضمن اگر تو ا ديريگ يهم م يعروس ديدار دكهياز خودترن سرافراز يليكه خ نيمثل ا: گفت

تونستم اون همه  ينم گهيد... حرفها ست نيبابا حاال چه وقت ا: آرزو گفت. ميدون يما اون را عروس خود مون نم يدون

بخود تون اجازه  دكهيدياز من د يدونم شما چه بد يمن نم: أرزو را تطع كردم وكفتم يپدر امبرو تحمل بكنم، حرفها نيتوه

من شد و  يبرد كه وارد زندگ يكس نيما اولپسر ش ديرا بگم تا بدون يزيچ كي ديبا يول. دينحرفبز يطور نيبا من ا ديد يم

هستن  اديمثل شما ز نيدهن ب يآدمها دونستميمباشم چون م گهيتا د رميخواستم بم يمن و ازم گرفت من م يبه زور دختر

خودم  ليكالخ چهل كالغ و تحو كيها را  دهيكه شن نيجز ا ديدون يم يشما از من چ. كنن يمن و باور نم يگناه يكه ب

 زيعز شترنبودهيكه از نظر من كمتر بوده كه ب يبرده در حال نياز ا شتريپسرتون ب اقتيل ديكن يحاال هم اگر فكرم. ديبده

 كيچون  ديهم نترس هيدر ضمن اصال از بابت مهر. صاحبش يشير خيخودتون به قول مادرم مال بد ب يدردنتون ارزون
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 يشرم و به طرف در م يمبل بلند م يكه از روز يبعد در حال .من ارزش نداره اونم مفت چنگ خود تون يبرا همقرونش 

 كيرفتن به  يچون برا هيبدرقم پاهاتون و خسته كن يبرا ديكه كرد يمثل اسقبال گرم ديزحمت هم نكش: رفتم گفتم

 .تونه تنگ دل ننه بابĤش بمونه يم مونيكنه اشتباه كرده و پش يمهم اگرفكر  ريام. ديدار ازيآبرومندانه اونها را ن يخواستگار

 گهيتا د ديدردنتون و سفت بچسب زيو عز ديچشمهاتون و بازكن: كردم گفتم يصورتم پاك م يكه اشكهام و از رو يحال در 

و با عجله از  دميكنم فقط كفش هام و پوش يكه دارم چكار م دميفهم ينم گهيد. افتهيمثل من ن يابونيدختر خ كي ريگ

. ختميقلب و روح خودم فقط اشك ر نيتسك يبازهم برا. آمدم رونيزدن ب يكه آدمهاش حالم و بهم م ييخونشون از جا

حرفهات كه . ير يم يفرناز كجا دار: از پشت دستم وگرفت وگفت ريكجا برم كه ام ديدونستم با ينم دميكوچه كه رس يتو

من كه جا نزدم . يشكن يكردم چرا آخر همه كاسه كوزه ها را سر من م يچاره چه گناه يآخه من ب يراحت شد گهيد يزد

تو به  هيچ يدون يم: گفتم.كردم كه نكردم يم ديبا يدونم چكار يپدرو مادرم از تو دفاع كردم آخه من نم يكه جلو يديد

از اونها  يتون يون نمچ نجايا يمن و آورد يدار يشعور يچه پدرو مادر ب يدونست يكه م يخودت در حال يخاطر خودخواه

تونستم تو  يمن هم م اوردمياسم مادرم و ن گهيد يكارراكردم حت نيمن به خاطر تو ا يلو يدار فيچرن بچه ننه تشر يبگذر

 خواستم غرورت يشدم نم ليبرات ارزش قا يول. بكنم شونيرا ببرم اونجار راض

به  ياعتراض چيكرد ه يرفتارو م نيهم انوشيوك ميرفت يو اگر م يتو بود زيكه مقصر همه چ يمن ثكسته بشه در حال شيپ 

از خواسته هاو  دميهمه كس خط كش زويمن به خاطر تو دور همه چ يول يخور يمن نبود چون تو چوب اشتباه خودت و م

ا ب يبه خاطر لجباز يريگ يرا به خإطر من نم يعروس يتو حت. ودتآرزو هام گذشتم تا به تو برسم فقط به خاطر وجود خ

زخم  ديشم و با يخاص و عام م يمن اونشب فقط انگشت نما يكه فكركن نيبدون ا يكن يكار را م نيا يپدرو مادرت دار

. يدوز يو م يبر يخواد م يكه دلت م يبگم تو هر طور ديبا يدونم چ يمن نم: گفت.همه را گوش بدم و دم نزنم يزبونها

مخصوصأ توكه اگر پنج انگشتم را خم عسل  ديرا زهرماركن زيو همه چ ديروز آدم و خراب كن ديخونه شماها فقط بلد ميبر ايب

 .يكن يكنم و دهنت بگذرام بازم اخم و تخم م

 يمدت ريام دميهمو نشب بودكه فهم. هام نتونست چشم رو هم بگذاره هيگر يهم از صدا ريكردم و ام هيتا صبح گر اونشب 

شدم و  يخفه م گارشيقدركه داشتم از دود س نيا ديگاركشيرسيكردم ام هيبودم وگر داريب كشه وتا صبح كه من يم گاريس
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 .دعوامون شد دنشيگاركشيسرس گهيد كباريأخر هم 

شب قبل . خواست كه اون روز از راه برسه يمن دلم نم يعروس هستش ول ديلباس سف دنيپوش يهر دختر يكه آرزو نيا با 

و   كايمل ديكه با ميزنگ در بلند شد اول فكركر د يكه صدا ميزد يو درباره فردا حرف م مينشسته بود ريبا ام مونياز عروس

 ديبا ميدونست يكه نم ميدست پاچه شده بود  يطور. بودن ريام يها ييو دا هاخاله  ميكه درو بازكرد يوقت يآرش باشن ول

كه من و  يوقت. مينداشت يچاره ا ينداشت ول يزيچ چيكه ه ميدعوتشون كن يخونه ا يكه تو شديرو مون نم يحت ميچكاركن

توو اونها  انيتا ب ميد رلرزان تعارفشون ك يبا صدا. گفتن كيو تبر مونيو عروس دنميبوس يهمشون با مهر بون دنيد

 اير يب يليكه خ يوت. ميكن يرايازشون پذ ميتا بتون مينداشت يزيچ يما حت. به خونمون نداشتن يبرخالف تصور ما اصأل توجه

. حهيخوشگل و مل يليخانمت خ يهست قهيجان واقعأ خوشرسل ريام: از خاله هاش گفت يكينشستن  نيزم يرو يو خودمون

. ديخاله جون شما لطف دار: به من كرد وگغت ينگاه ريلپام از خجالت سرخ شده بود ام. خانم دكتر هم هست نه دميشن

 يداره؟ وقت برا ياشكال ميخلوت عروس و دامادو بهم بزن ميخواست: گفت شييدا. ديزنگ نزد ديامد يم ديچرا داشت يراست

 يبا من برخورد كردن كه داشتم به ادامه زندگ يميمقدر گرم و ص نياونها ا ريبرعكس پدرو مادر ام ديدار اديتنها بودن ز

ها و شوهر خاله هاش هم  ييدا. شگاهيدنبالم و من ببرن آرا انيهاش صبح ب ييشدم بعد عم قرار شدكه زن دا يم دواريام

وقت  ريتا د ونهابه خاطر آمدن ا ميزود تر بخواب ميخواست يكه م نياونشب با ا. كار ها را كه مونده بود را به عهده گرفتن هيبق

به بعد  نيدونم ازا يرا نكن م يزيچ چيفرناز چون اصأل فكره: گفت شييموقع رفتن هم زن دا. ميزد يو حرف م ميبود داريب

 ريمهم تو و ام. را هم دروازه يكيگوشت را بكن در و كي. اشكال نداره يزنه ول يبهت م اديمادرشوهرت زخم زبون ز

 .يبكن يبا اونها زندگ يخواهيتازه توكه نم ديو دوست دار  گريهمد دكهيهست

 مييايزودتر ب ميتونست يا اگر مباوركن م انيب خوانيپدرو مادرت نم يحت لهاتيكس از فام چيهم آرزو گفت كه ه بعدش 

سرم  يداشتم رو يماه نيمن اگر عروس به ا. ثه يدرست م زيناراحت نباش همه چ يول ميكرديحتمأ با اونها هم صحبت م

مواظب خودت باش اگر . دنبالت مييآ يفردا صبح هم خود مون م. ديخوشبخت بش يزندگ يگه تو دوارميام. گذاشتمش يم

و آرزو و  ريام يها ييصبح با آمدن زن دا. راحت تونستم بخوابم اليبعد از رفتنشون با خ.زنگ بزن يالزم داشت يزيهم چ

 كه نيبا ا شگاهيمن رفتم آرا كايمل
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تونست باشه اما من از اون فراركردم و  يم يهر كس يروز زندگ نيتر يادموندنيو به  نيو بهتر نيپر خاطره تر يعروس روز 

زد وحال و  يشدم كسل بودم ودلم شورم دارياونروز هم از صبح كه ب. ون لحظه از راه برسهوقت ا چيخواست ه يدلم نم

به من زل بزنن و  مأيدا خواستنيو م نيكه منتظر بودن من و بب يآدم هحوصله خودم را هم ،نداشتم چه برسه به اون هم

 كينه بعد هم  اي مييآ يبه هم م ريمن و ام بعد خم نظر بدن كه. كنم يوچكار نم كنميكه چكار م رنينظر بگ ريرفتارم و ز

كنم كه ما با هم  وانمود يظاهرو حفظ كنم وطور ديكه با دونستميفقط م. بدن گهيهمد ليغاز تحو هيصدمن  يمشت حرفها

 ييخانم زن دا سهينف يسرم بود را به زبان آوردم و ، برا يكه تو ييتمام فكرها. ميپرست يم گرويو همد ميخوشبخت

اتفاق افتاد را  نيشد كه ا يكه چطور نيمون و ا ييآشنا انيكه براش كردم و جر يدر جواب اون همه درد دل. رگفتميام

كار  نيبهتر يول ،ينگ  يزيو چ يرا بشنو نيمشت آ دم دهن ب كي يكه حرفها نيا يگيم يچفهمم  يم: براش گفتم، گفت

كه آماده شدم خودم خودم  يوقت. يداشت باش استيس يكم هيكه اشتباه از اونهاست فقط كاف يكه بهشون ثابت كن نيهم

دخترانه كه  يها يباف اليهمه خ اون يعني. يعروس ديلباص سف يمنم تو نيو ا مهيشدكه عروس ياصأل باورم نم. ونشناختم

 يروز خودم و تو كيخواست  يبود و دلم م مييتنها يكه همدم شبها يياهايرو. وستيپ تيداشتم به واقع ريخودم و ام يبرا

كردم خواب  يهمش فكر م دميقدر ذوق زده شده بودم كه چند بار دور خودم چرخ نيا. كرده بود دايتحقق پ نميلباس بب نيا

بتركه چشم حسود اگر  ياله: گفت كاكهيمل يو بعد صدا ستميباورم شد كه خواب ن دميخانم وكه شن سهينف يصدا. نميب يم

آمد دنبالم اون هم  ريكه ام يوقت. كرد يم فيازم تعر يطور كي يخالصه هركس. نهيرا بب يبايز نيتونه عروس به ا ينم

عاشق . عاشق شدم گهيبار د كي و من  مينگاه كرد كريهمد يمهاچش يچند لحظه تو يبرا. باشم شدكه من فرناز  يباورش نم

كه دسته گل را  يوقت. كه نكرده بردم ييبود وبه خاطرش چه كار ها هديكه من و تاكجاهاكه دنبال خودش نكش ياون چشمها

 ييدوتا  مازعشق و احساس بود پرت كنم وبعد ه زيآغوش گرمثش كه اون لحظه لبر يخواست خودم و تو يبهم داد دلم م

قبول كرده باشن تا  مونيأمدن به جشن عروس يمنظور دعوت ما را برا يو ب اير يكه همه و همه ب ميبر يبه جا ميفرار كن

همه مهمونها آمده بودن و همون طور  بأيتقر ميكه وارد باغ شد يوقت. ميبكن ميروز باشكوه را با اونها تقس نيا يشاد ميبتون

 حداقل به خودشون يول دنييپا يمن و م يكردم چهار چشم يكه تصور م

چشم چشم كردم  ياون همه مهمون هرچ نيب. كردن يخوشبخت يدادن و زبون به دهن چرخوندن و برامون آرزو زحمت 
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 ريكردن ام يرا پچ پچ م يزيها هم درگوش هم چ يو بعف دنيعده رقص كيكه  ميتيمبل كه نش يرو. دميند رهيپدرو مادر ام

كه فقط  يشب يبزرگ نيعروس شب به ا كيشد يكه مگه م كردم يفكر م نيشناخت و من به ا يمراز پا نم يهم از خوشحال

من بود و  يعروس. بكنه يشاد گرانيد يو تنها باشه و فقط به خاطر شاد بيقدر غر نيافته ا ياتفاق م شيزندگ يبار تو كي

ن و اون بدم يا ليتحو يمثنوع يكه مجبور بودم خنده ها نياز ا. از خودم ريبه غ دنيخند يهمه شادبودن خوشحال بودن م

دلم . نشه ليكنم كه به اشك تبد يتونستم كار يم يبه سخت داد كه يگلوم و فشار م يبيبغض غر يگاه. گرفت يحرصم م

نبودم و مجبور نبودم به خاطر نبود  بياون موقع من هم غر. بود شميشد اگر مادرم هم پ يچقدر خوب م. گرفته برد يبدجور

 د اونوقت منياونها از خجالت سرافكنده باشم شا

هنوز غرق در افكارم . بكنم يخوشبخت را باز يكردم و الزم نبود كه رل آدمها يم يشاد هيو مثل بق دميخند يازته دل م 

. آورده بودن فيتشر يرسم يمثل مهمونها. ديكش رونيمن و از دست و پا زدن ب ريپدر و مادر ام دنيچشمهام با د بودم كه 

به  ييند بشم بعد هم دوتادستم وگرفت وكمكم كرد تا بل ريام. دختر جوون بود كيخانم و أقاو  كيهمراهشون هم 

جواب سالمم  يحت نكهيتوجه به نن بدون ا يگفتن و بعد هم ب كيو بهش تبر دنيرا بوس ريپدرو مادرت و ام. ميطرفشون رفت

 رينشون بدم بهد ام اوتتف يكردم خودم و ب يسع يله شدم ول يمنتظر بدجور  ينگاهها نيرا بدن ازكنارم رد شدن و رفتن ب

دور  ايدن دميكه شن داياسم آ. خانم دايهم آ شونيو خانمشون ا يفيشر ياقا: كرد وگفت يو دخترشون و معرفاون خانم و أقا 

دونن كه من  يم ريحتمأ پدرومادر ام. كنن يچكار م نجايبرخورد كنم اصأل اونها ا ديبا يچطور ميدونست ينم. ديسرم چرخ

. را هم مثل سگ ول دنبال خودشون را انداخته بودن به خاطر عذاب دادن من اونها  نيهم يدونستم برا يرا م دايآ انيجر

 يدر حال دايدادن و بعد آ ردستيجواب سالم من با ام يانگار كه از دماغ پل افتاده بودن به جا رير و مادر ام اونها هم مثل پد

 يهمه حقارت خودم و خردخواه تونستم اون  يمن گهيد. يبش خوشبختن .ج ريام: كرد گفت يمن م با  يدار يكه نگاه معن

دستم و محكم از  رمياشكهام و بگ يتونستم جلو ينم يطور چيو ه ديترك يدلم داشت از غصه و درد م. اونها را تحمل بكنم

 يقبل تو و تنهاتر از  چند لحظه خودم يبرا. پناه بردم ديكه به نظرم رس ييجا نيو به اول دميكش رونيب ريام يدستها يتو

با من برخورد  ياونها حق نداشتن اونطور. زيشده بود وكاسه صبرم لبر تحملم تمام  گهيد دميكنار باغ د ياليو ياز اطاقها يكي

همه  قهيو در عرض كمتر از چند دق اورديدوام ن يليخ مييدم تنها يم گناه نكرده را پس م.دونستم دارم تقاص كد ينم. بكن
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. بدن يكردن بهم دلدار يدورم جمع شدن و سع كايبا خودش و أرش ومل ريام يها و خاله ها ييزن دا ها و ييدا

گوشم گذاشتم تا صداشون را  يدستم و رو. ها بود حتيگفتن اماگوش من پر ازاون حرفها ونص يم  يزيچ كيهركدومشون 

 كرده بردم كه هق هيقدر گر نيا. نشنوم

رفتار من بچه  دكهيكن يفكر م نيبه ا ديدونم االن همتون دار  يم: وگفتم دميكش يقيزدم و در همون حال نفس عم يم هق

خودم  يمن ول يترم عروس بيشما از خمه غر نيمن االن ب. كشم يم يكه من چ ديبفهم ديتون يشما كه نم يول. گانه است

نه محبت مادر نه . تنهام يليندارم خ نجايرا ا يكس چيمن ه. ديكن ينم ارمهمون هم رفت كيبا من مثل  يحت يمهمون هستم ول

كه دوستش داشتم موندم اشتباه كردم و هم  يكس يمگه گناه كردم به پا. بهشون فروختم يتر زميمگه من چه ه. عاطفه پدر

من  يبرا نجايا چون ادي يمن بدم م يول. ادي يگرفتن بدش م يكدوم دختر از هروس.دميخر رويخودم وهم ام يآبرو

شه  ينم ست،يبرام مهم ن يزيچ چيدوست دارم و ه رويبه همه ثابت كنم كه ام ديبا ديگفت يعصر ادتونيخانم  سهينف. عذاست

. كنم يرا الپوشون گرانيبد د يتونم رفتارها يها را تحمل كنم، نم ياحترام يها و ب نيتدنم توه يچرا؟ چون من نم ديدون يم

خواست با آبرو برم خونه بخت كه  يمگه من دلم نم. نداشتم يزيچ چيكه ه ديديد د،يديمن و د يدگو خونه و زن ديشما امد

 يناز نعمت بزرگ شدم تو يداشت تو زيهمه چ شهيمن هم. نداشته باشم گرانيبه ترحم د يازيبده و ن زيمادرم همه چ

آرزوها داشتم اما به  يليجوون خ يهمه دختر ها لمنم مث. ستيكدوم ن چيفقط محبت نبود عاطفه نبود اما حاال ه ميزندگ

 يعروس لعنت نيا يپا تو  ريبه خاطرام يشه ول يم يطور نيا زيدونستم همه چ يمن م. آرزوهام گذاشتم يپا رو ريخاطر ام

 يزاونطوريهمه چ خواستم  ينكردم چون م يبازهم كوتاه آمدم و مخالفت يول. گذاشتم و حاضرشدم خودم وانگشت نما بكنم

كه منتظر بهانه بودن من خورد نكرده بودن كه  ياون همه چشم يفقط جلو. خسته شدم گهيد يول. دوست داره ريباشه كه ام

و زهرماركنن كه  يخواستن عروس يم. رن يمگه نكردن خوب پس چرا نم. بكنن يآمده بودن عقده هاشون را خال. كردن

دلم  زيعز: داد تأ بخورم گفت يآب قند بهم م وانيل كايكه  يدرحال ريامخاله . مونده كه انجام ندادن يچه كار گهيكردن د

 يزيچ ريو بازهم به خاطر ام يتا صبور باش مياون همه با تو حرف زد شبيما د. ستيقشنگت ن ياون چشمها فينكن ح هيگر

بفهمن  ديكه با يياونها به جهنم كه جواب سالمت و ندادن يول يگ يم يفهمم چ يمن م. يو اعصاب خودت را خورد نكن ينگ

 كي شيكه شب عروس ياعصاب اون را هم خورد كن ادي يدلت م يپدر چطور يدوست دار رويام يگ يمگه نم. فهمن ي، م
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صدا  رويبعد ام. ديايب رويوبگ ريدست ام. افتاده يحاال پاشو اشكهات و پاك كن انگار نه انگار كه اتفاق. گوشه غمبرك بزنه

كه رفتن دور وبرم كه خلوت  يوقت. ستياون همه مهمون خوب ن شيپ ديايو ب ريدست خانمت و بگ ايجان ب ريام: كرد وگفت

زانوهاش گذاشته بلند شدم و به طرفش رفتم با دستهام سرش و  ينشسته و سرش و رو يصندل كي يكه رو دميد رويشد ام

اشكهام . بودمش دهياون حال ند يوقت تو چيكرده باشد ه هيگر ريشدكه ام يصورتش پر از اشك بود باورم نم. بلند كردم

 تميمن حاضر نس يكن يم هيچراگر ريام: كردم گفتم يپاك م رويام يكه اشكها يصورتم روان شد در حال يرو گهيبار د كي

 .كنم يرا تحمل م زيهمه چ ييسر غصه نخور من خودم تنها نميتو را ب يوقت اشكها چيه

 ياگه تو بخوا: دستهام گرفت وگفت. ستاديبلند شد روبه روم ا. دلم يتو زمير يرا م زيكنم همه چ يهم نم تيشكا گهيد  اصال 

همه  شيخواستم با اون كارم تو را پ يتو بشم من م تيخواستم باعث اذ يبه خدا من نم. رونياندازمشون ب ياالن م نيهم

زنم فقط  يرا بهم م زيمن همه چ ياراده كن دم االن هم اگه تو يتو انجام نم تيابدون رض يكار چيه گهيد يسربلند كنم ول

و أنها  ميكه باهم باش نيمهمونها هم شيپ مينه فكر كنم بهتره برگرد: بار بوسش كردم وگفتم نياول يبرا. يكه بهم بگ هيكاف

شن  يكه بو دنشون فقط باعث م ينيب يم يچون خودت دار يدور پدرو مادرت را خط بكش ديفقط با. هيدق بخورن كاف

و ستاره اجازه ندادن كه  كايمتمونها آرش و مل شيكه برگشتم پ يوقت. برامون جهنم بشه و ما را به جون هم بندازه يزندگ

شونه هاش گذاشت  يكه دستهام و رو يدر حال ريدركنار ام گهيبار د كي. ميو دستهامون وگرفتن تا باهاشون برقص نميبش

حواسم به عكس  دميرقص يكه م يدر حال. ديرس يبه نظر م بايز يلباس عروس يتو دنيدم و چقدر اونطور رقصيبودم رقص

كه از حرص دوندونهاشون را به هم  دميد يرا م دايو آ ريهمه شادو شگفت زده بودن اما پدرو مادر ام. العمل مهمونها هم بود

من لذت بخش  يزدم چقدر برا يكه م يدار يبا لبخند معن لحظهكردن و اون  يدادن و صورتشون را كج وكوله م يفشار م

بلند كرد تا باهĤش برقصه و امتناع  رويرا فرستاد وسط بعدهم با اصرار ام دايآ ريكه نشستم مادر ام نيبالفاصله بعد از ا. بود

 يمخصرصأ وقت. برد ههمه از تعجب چشمهاشون گرد شده بود و من از حرص چشمهام ترمز شد. نداشت يا دهيفا چيه ريام

 يرميبچسبونه هر وقت كه ام ريخودش و به ام يجور كيآمد  يبه طرفش م دايآ يكنه ول يم يازون دور ريام دميد يم كه 

نرفته بود و حاال  ادميآب داده بودن  امدهيكه پدرو مادرش ن يهنوزگند. داد يگرفت و اجازه نم يدستش و م نهيخواست بش

كردن كه خواس من و پرت  يم يسع مأيكنارم نشست بودن و دا كايآرزو و مل. عذابم بدن تنخواس يم گهيجور د كيهم 
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كه اگر از  ديدون يخود تون م ستميمن كه بچه ن ديحواس منو پرت كن دينكن يسع: أخرهم حوصلم وسربردن وگفتم. بكنن

 يهرزه ممن وگرفته بعدأ من و  هردست شو يشرم يدركمال ب. نجاستيبازهم تمام فكرو ذكر من ا رونيب دميببر نجايا

 يآدم چقدر م كيآخه . و قضاوت بكنن نيحداقل چشم كه دارن تا بب. آدمها عقل و شعور ندارن نيخوام بدونم ا يدونن م

گه  يم طونيش. خوره يگفتم كه از خودش و رفتارش حالم بهم م يخواست بهش م يچقدر دلم م. باشه زيتونه نفرت انگ

. سوزونه، بسوزن يكه داره من و م يشيآت ياشون عزا بكنم تا اونها هم تورا بر يرا بهم بزنم و عروس زيپاشم و همه چ

 دايآهنگ و تمام كرد و آ: درگوشش گفت ريام يها يياز دا يكيكه  يبا حرف يحرفهام هنوز تمام نشده بودكه خواننده ارك

كه  ديقدر ترس نيمن افتاد ا يعبوس و عصبان افهيق بهكه چشمش  يچاره وقت يب ريام. نيبش ريداد تا ام تيخانم هم رضا

به زور دست  دايآ دميرقص يم ريكه من داشتم با ام يوقت ياون اتفاق تا آخر عروس بارها افتاد حت. من شيپ اديجرات نكرد ب

اونشب . كرد كه اون افتضاح را تمامش بكنه يم يسع يكيهر بار  يكشوند ول يواون و به طرف خودش م ديكش يوم ريام

. نگه يزيبگذاره و چ گريتونه دندون رو ج يآدم چقدر م كيدونم مگه  ينم. و با دست پس زدم دميچشم د بارها مرگ و به

دونم با  ينم. رفت ينم نيياز گلوم پا زيچ چيكه ه ياشتهام وكور كرد طور يبدجور ريمادر ام يموقع شام هم كه شد حرفها

نبود اگر بودكه االن  يكه دختر سالم نيتوسرش بخوره مهم ا يول يپزشك يشجوعروسم دان: گفت يزد و م يحرف م يك

من  ريام يطفلك. هم بهش نداد هيزيجه چيه امديكه ن شيمادرش عروس يداشت حت نجايا يكس وكاردرست و حساب كي

شه  يبچه من شانس نداشت چكار م نهينب يخوش رويكه خ ياله. را براش درست كرده يزندگ زيچ د؛همهيبراش خونه خر

 فيح. كنم به خدا يمن كهواگذارش م. جادو جمبل كردكه حاضر شد باهاش ازدواج بكنه يدونم پسر من و چطور ينم. دكر

بچم  يكه شده زندگ يمن هرطور يول. هيبابĤش ك هيننش ك ستيشد كه معلوم ن يم ريزن ام ديدختره با نينبود كه ا دايآ

 يكه اونم داشت حرفها ريبه ام يدار ينگاه معن. داغم كرد يحرفهاش بدجور. عروس من بشه ديبا دايدم آ يونجات م

برام خوند و من براش  ريو ام ميكر د  كه شد چراغها را خاموش  يآخر عروس. نگفتم يزيچ يانداختم ول ديشن يو م يمادرش

 :گفت يم ريو ام دميرقص يبودكه من م يبود همون لحظه ا نديكه برام خوشا يتنها لحظه ا. دميرقص

 

 تو را بامن تو آسمون نوشتن اسم 
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 عشقمون و تو قلبمون نوشتن صداقت 

 نيعشق تو نازن يمن تو عاشق قسمت 

 نهيقصه ما هم يمال من ينخوا يبخوا 

 مال من ،يمال من، مال من ،يمن مال

 صبرو قرارت منم يبه من دوستم دار يگفت

 دارو ندارت منم يدلم ديام يگفت

 عشق من م يدوست دارم عشق من ينخوا يبخوا 

 

 يكنن تازه موقع ينم ريخودم گفتم حلوا كه خ شيپ. مياز همه خواهش كردم كه اجازه بدن خود مون بر يخداحافظ موقع

آب از سرمون گذشته  شيمدتها پ ركهيخوان حجله را براشون آماده كنن نه من و ام يافتن كه م يدنبال عروس وداماد راه م

گرفته  ضهينبودن ار يخال يعروس هم فقط برا نيا. مياندازيراه ب يو قال ليق ميبخوانبرد كه به خاطرش  يزيچ گريبود و د

 زيليو زويليج يكه صدا ينقره داغش كردم طور يبكنه بدجور يآمد تا باهĤش خداحافظ ريمادر ام هم كه  يموقع. ميبود

كردم و روم  نازكآمد پشت چشم براثش  يكه داشت به طرفمون م يوقت. خنك شد يو دلم حساب دميشدنش وبه وضوح شن

حتمأ  ايتونه بكنه  يكه م يبده كه شعور داشته باشه خداحافظ اديدختره  نيبه ا: رگفتيبه ام نيهم يو ازش برگدوندم برا

 ريام. ندادن اديرا بهم بهش  نيكه بزرگ شده ا ياون ناكجا آباد يتو

 ديامد. مامان امشب هم تمام شد نيبب. دياب سالمش و دادكه شما جو نينه ا: دستش وگفت يرو ختيرا ر يپاك آب 

تمام  گهيد ينگفتم ول يزيو من به احترام بزرگتر بودنتون چ ديبه پاكرد ديكه خواست يشيهر آت ديكرد ديكه خواست يهركار

 دكهيداشتم شما هم فراموش كن يكنم كه پدر و مادر يم يفراموش من. رونيب ديمن و فرناز بكش  يشد پا تون و از زندگ

تونستم ازاون  ديهم به آخر رس يباالخره اون شب لعنت . بهتره يليكه باشد از شماها خ يفرناز هم هرچ. ديداشت يپسر

خونه خودمون  ميديكه رس يوقت. خواستن با اون نگاه كردنشون درسته غورتم بدن جون سالم به در ببرم يمخمسه كه همه م

نشستم و به  نيزم يباهمون لباس وسط حال رو. گذشته بود شكركردم ريبه خ زيكه همه چ نيبه خاطر ا، بازهم خدا را 
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 يكس ياز اون همه ب گهيبار د كي. دست رختخئاب كيدور برم نبود بجز چندتا فرش و  يزيچ چياطرافم خوب نگاه كردم ه

 واريهم بدتر از من كنار د ريام. زميدل خودم اشك حسرت و ماتم بر نيتسك يبرا مدلم گرفت و فقط تونست يزيچ يو ب

 دهينرس مهيكرد و به ن يروشن م گاريس كيهم  يكرد گاه يم هيصداگر يخلوت خودش آروم ب ينشست بود و تو

 يم ددايب وجودمون يكه تو يزيتنها چ. تمام شدن نداشت ياليو شب غم و غصه ها خ يبي، غر يشب تنها. كرد يخاموشش م

و  ميكه نداشت ييزهايو حسرت چ ميساده و راحت از دست داد يليكه خ يزهايحسرت گذشت ها و اون چ. كرد حسرت بود

زودترازمن  ريبازهم ام. ميديرس يوقت به اونها نم چيكه ه ديو شا ميديدو يازشون م ديبه اونها با دنيداشتن و رس يبرا

روبه . بود ستادهيروبه روم ا ريزانو هام بلند كردم ام يكه سرم واز رو يلحظه وقت كي يبرا. توسنت به خودش مسلط بشه

ها را به خاطر  يسخت  نيو تو همه ا. بهت سخت گذشت يليدونم خ يم: شونه هام گذاشت وگفت يروم زانو زد دستهاش و رو

 ياز نفرت باشه حق دار زيوجودت لبر امعشق تم ينكردم االن هم اگر به جا يكار چيمن به خاطر تو ه يول يمن تحمل كرد

بلند  يحاال هم اگز ته دلت دوستم دار. و بهت برگردونم زتيفرصت به من بده كه جبران كنم و همه چ كيفقط  يول

كه تونست  يوقت. ميازداوجمون را مثل اونهاكامل بكن يشاد ميتون يما هم م ميندار يعروس و داماد ها فرق هيشوماكه با بق

كه از عقدمون  ميماه و ن كيبعد از . بماله كمكم كرد تا لباسهام و عوض كردم رهيسرم ش يميبا همون حربه قد گهيبار د كي

 كي يكه دوستش دار يهم خواب شدن با كس دميو تازه اون موقع بودكد فهم دميخواب ريام شيبار پ نياول يگذشت برا يم

شه از اون حرف زد  يوتت نم چيكه ه ياحساس. كنه يم جاديا اوجود آدمه يرا تو بيعج يدلبستك كيو  ريحس وصف ناپذ

 يول. ناراحت شده بود و قهر كرده بود شبيمثأل به خاطر حرف د ريبود مادر ام كايكه خونه مل يروز پاتخت . كرد فشيتوص اي

. داده بود دستش يهم با حرفش خوب بهانه ا ريگشت و ام يدنبال بهانه م يعروس يندادن كادو يمن مطمئن بودم كه برا

 يو بعنوان كادو ميخونمون الزم داشت يرا برا يبزرگ ليهاش و خاله هاش و مادربزرگش پنج تا تكه از وسا ييهمون روز دا

خونمورن  يرا كه برا يزيداده بود تا هر چ ريپول به عنوان قرض به ام يهاش هم مقدار يياز دا يكي. بهمون دادن يعروس

و . ديخر ميبر ريتا با ام ميدو سه روز بعد فرصت كرد. ميپولش را بهش پس بد ميوقت كه تونست هرو  ميرا بخر ميالزم داشت

 و در ميرا بخر ميو دوست داشت ميراكه الزم داشت يزيهر چ ميتونست

حاال . را كم داشته باشه يزيكه چ نيو لوكس بدون ا كيش يها لهيپرشد از وس يچشم به هم زدن اون خونه خال كي عرض 
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را كه  يو با افتخار هر ك نميمبل بش يرو نيزم يجا. شرهرم غذا درست كنم يگاز خونه خودم برا يتونستم رو يم گهيد

 يوقت ريعرچند مادر ام. سرافكنده نباشم هيزيبه خاطر نداشتن جه آشناو  بهيغر يدوست داشتم به خونه ام دعوت كنم و جلو

 دهيدردونش جون كنده بود و با دست رنج خودش اونها را خر زيبود عزفكر كرده  ميبخر زيهمه چ ميما تونست ديكه فهم

بود و  دهيبرام خر زيچ ههم يبا هزار بدبخت رينداشت و ام هيزيهركجا كه نشسته بردگفته بودكه عروسم جه نيهم يبرا. برد

. را دروازه يكيگوشم وكردم درو اون  نيدونستم اون حرفها را از طرفش زده بوده ا يمنم كه م. من مجبورش كرده بودم

قبل از شروع . كرد يخارج م يرا از روال عاد يمن زندگ يها يدلتنگ يرفت فقط گاه يخوب پبس م مونيزندگ زيهمه چ

از اول مهر كه دانشگاه شروع شد . رميدانشگاه تهران بگ يو برا ميكه بود تونستم انتقال يبدبختدانشگاه هم به هر فالكت و 

گشتم  يكه بر م يروزها را از صبح تا غروب دانشگاه بودم و وقت هيبودم و دوشنبه بعدازظهر بق ليجمعه تعط يزهافقط رو

كردم چون  ياول از همه شام درست م دميرس يراه م زتا ا شهيكه خسته بودم هم يبا وجود يافتادم ول يخونه مثل مرده م

كردم كه حتمأ اون هم  يبخوره چون فكر م يحاضر يغذا ريامشب را  كيفتط  يخودم حت يحاضر نبودم به خاطر خستگ

 يخونه و زندگ  يبه كار ها دنيطرف و رس كيبه درس و دانشگاه از  دنيكه رس نيبا ا. مثل خودم نتو نست ناهار بخوره

شدم تا از  يوقتها مجبور م شتريب نيهم يبرا. همه اونها تعادل برقراركنم نيكه ب نينداشتم جز ا يسخت بود اما چاره ا يليخ

اكثر جمعه . رفت يم شيبود و خو ب پ يعال زيهمه چ. از قبل سروسامون بدم شتريب مياستراحت خودم بزنم تا بتونم به زندگ

 يبا هم م شهيبعدازظهر هم هم. دانشگاه برسم يخونه را مرتب بكنم و به درسها دمكر يم يخواب بود سع ريها تا ظهركه ام

ترو  نيريكه برام داشت روزبه روز ش ييها يبا تمام خستگ ريبا ام يزندگ. ميخورد يم رئنيو شام را هم ب يرو ادهيپ ميرفت

كردم به  يفكر م. آمدن ياونها م اي نهايخونه أرش ا ميرفت يم ينيشب نش يما برا ايوقتها هم  يگاه. شد يلذت بخش تر م

مهربون تر از قبل شده  ريام.كردم يم يبا تمام وجودم احساس خوشبخت. بودم دهيبودن در بهشت رس يو به آرزو اهاميرو

جلوتر  يكردو هرچ يزندگ ديبا يگرفتم كه چطور يم ادي ميداشت. نبود يكدوممون خبر چيه يازدعوا و بچه باز گهيبود ود

به هم  شتريو ب شتريبود و ب ندتريبرامون خوشا يطعم زندگ. ميگرفت يم ميو تصم ميكرد يچون عاقالنه تر فكر م ميترف يم

هام و  يتونستم تمام خستگ يرا بهم بزنه شبها م انهيكه بخواد م يكس اي يمزاحم چيبدون وجود ه ميشد يدلبسته و وابسته م

شده  يطور گهيحاال د. به شب برسونم ريدوباره ام دنيبسپارم و روزها را به شوق د يبه دست فراموش ريبا بودن دركنار ام
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 يليمشترك خ يزندگ نيكردن ا يكه ادعا م يياونها يحت. شد يم شيما حسود يو زندگ يه عالم و آدم به خوشبختبودك

زود از بردن  يليخ دتچون طبق عا. شد يم يخاموش بودن دركنار هم  يتندمون برا شيزود آت يو به زود ارهي يدوام نم

بردن و  يكم كم هم به اشتباه خودشون پ.شه، همه اشتباه كرده بردن يم دهياز هم پاش زيو همه چ ميشو يم ريدركنار هم س

 يكه هنور مصرانه رو يفقط تنها كسان رنيبال و و پرمون را بگ ريز يجور كيكردن  يبه طرفمون آمدن و هر كدوم سم

مادرم  يكيبودن و  ريپدرومادرام يكيجمع خودشون راه بدم  يكردن و حاضر نبودن ما را تو يم يحرفشون پافشار

 ميقدر با هم خوب بود نيا. نباشن ايبرامون مهم نبودكه باشن  گهينداشت و د يفرق چيه رينه من و نه ام ياما برا.  انوشيوك

 . ميكر د ياحساس نم يزندگ يكدومشون را تو چيه يخال يكه جا

 

 دهم فصل

 

زنگ زد خونمون و  ريشب مادر ام كي شيجشن نامزد يبرا. كه داشت نامزد كرد يآرزو با همون خواستگار زييپا اواخر

پول  كيهمه سكه  نيكه ا نينمئ دونم چرا با ا. رم ينم ييهم بهش گفت كه من بدون خانمم جا ريام. دعوت كرد رويفقط ام

بعد كه  يچرا زنگ نزده و دعوتم نكرده ول ناراحت شدم كه  يخپل رزوخود من هم اول از دست آ. رفتن يشدن از رو نم يم

هامون خودش و  ينيهم كه نامزد كرده به جمع شب نش يازوقت. ازدستش ناراحت نبودم گهينداده بود د درش اجازه گفت ما

 ريكه مادر ام ييرفهاآشنا شد گفت كه بر خالف تمام ح ريكه با من و ام ينامزد آرزو وقت. هم اضافه شدن زدانينامزدش 

كه خودش  نيهم از ا نيهم يبرا. ستمين ي ر اون من اصأل آدم بدآمده و به نظ ياز من خوشث يليپشت سر من زده بو د خ

 .كرد يعذرخواه يدعوت نكرده كل شينامزد يشخصأ ما را برا

اوج امتحانات  يبهمن ماه تو لياوا. به خودش گرفت يتازه ا يبا خبر حامله شدن من رنگ و بو ريمشترك من و ام يزندگ 

شدم تا  داريصبح زود ب. بود دهيبار يادياونشب تا صبح برف ز. روز سه شنبه بود و من صبح امتحان داشتم. ترمم بود انيپا

 كه از خواب ياز لحظه ا. و بعد من و تا دانشگاه برسونه ميبخور ريصبحانه را آماده كنم و با ام

بهش  يكردم توجه يسع نيهم يباشه برا ديقبل باشب  يخواب يب لشيكردم دل يداشتم و فكر م جهيسرگ مأيشدم دا داريب

 يطور چيكردم ه دايحال تهوع پ يراه بدجور يتو ميامد رونياز خونه ب ريو با ام ميكه صبحانه خورد نيبعد از ا. نداشته باشم
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. و نگه داره نياشاره كنم تا ماش ريو با ام رميچند لجظه بگ يدهنم و برا يلوفقط تونستم ج ميريخودم و گ ينتونستم جلو

شدم و خودم  ادهيپ نياز ماش عيترمز من سر يمحكم زد رو ريام نيهم يكامل توقف نكرده بود كه درو بازكردم برا نيماش

 نيا ريام. و روز انداخته باشد المن وبه اون ح يمعمول يخواب يكم ب كيشد  يباورم نم. رسوندم ابونيآب كنار خ يبه جو

نشستم  نيماش يحالم جا أمدو تو يكه كم يوقت. بهم بده يتونست چند تا دستمال كاغذقدردست پاچه شده بود كه فقط 

چند روز  نيا ينه فكر كنم به خاطركم خواب: سرم و باال بردم وگفتم. يشده مكنه مسمرم شده باش يچ كدفعهي: رگفتيام

اگر بازم حالت بد  يامتحانت وكه دا: كرد گفت يرو روشن م نيكه ماش يدر حال. شم يكنم خوب م راحتاست يكم كيباشه 

كه  يوقت. زنم يباشه اگر حالم بد بود زنگ م: گفتم. خونه يبرگرد ييخواد تنها يدنبالت نم امي يبود زنگ بزن شركت من م

بهتر شده  ونريكه امتحانم و دادم و آمدم ب نياز ا بعد  يول ردحالم بهم خو گهيبار د كيدانشگا ه قبل ازشروع امتحان  دميرس

كه  يكم.تا اونجا بكشونم و خودم برگشتم خونه رويكه بخوام ام دميد ينم يلزوم نيهم يبرا. تداشتم جهيبودم و سرگ

بد شد و اون  الماز نو چند بار ح يبرگشت خونه بازم روز از نو روز ريشب كه ام يول. استراحت كردم حالم كامأل خوب شد

كنم كه  نيكردم به خودم تلق يم يسع يشد كه حامله هستم ول يكم كم داشت باورم م. ادامه داشت يموقع تا دو سه روز

از  گهياز اون پنج سال د رينداشتم وبه غ يتونستم قبول كنم كه حامله شدم چون خودم سن ينم. اشتباه بوده ميتشخص

آوردم و از رفتن به دكتر  يبهانه م يجور كيخواست كه من و ببره دكتر  يم ريام باركهخالصه هر . دانشگاه هم مونده بود

. جز قبول كردن حرفش نداشتم يبه اجبار وادارم كردكه حتمأ برم دكتر و منم چاره ا ريكه ام نيكردم، تا ا يم يشونه خال

كه  يوقت. همراهم نباشه ريدكتر ام شيرم پ يم يكردم كه وقت ياز حامله بودن خودم مطمئن بردم كار يجورا كيچون  يول

 يبرام نوشت تا بعد از خوندن جواب اونها بتونه نظر قطع شيآزما يسر كيكرد  نميكه معا نيدكتر بعد از ا شيپرفتم 

گرفتن اون  يبرا ياصراركردم كه خودم تنها يو هرچ ميرفت شيگرفتن جواب آزما يبرا ريچند روز بعد با ام. خودش و بگه

 .نشد يراض مر يم

پس چرا : با تعجب نگاهم كرد وگفت ريام. فميك يكه نگاه كنم گذاشتمش تو نيرا گرفتم بدون ا شيكه جواب آزما يوقت 

و  شيآزما كيجواب  يكه بتون يادگرفتي يقدر از پزشك نينوشته فكركنم ا يچ نيخوب نگاه كن ب فتيك يتو يگذاشت

. هستش يچ شيآزما جهيونم بفهمم نتت ينم يچون تخصص يتونم بخونم، ول يم: گفتم. كه نگاهش بكنم نيبدون ا. يبخون



 

 

كتابخانه نودهشتيا                         فتاحي مرجانه  – بهشتروياي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٥

با تعجب . من و بگذار خونه و خودت برو شركت ميخوب حاال بر: كه چند لحظه مكث كردم و دوباره گفتم نيبعد از ا

دكتركه امروز : تمام گفتم تيباجد. دكتر شيپ ميبر يخوا يمگه نم ا فرناز حالت خوبه : نگاحهم كرد وگفت يشتريب

. گرفتم يمنم امروز را مرخص نيهم يدكتر برا شيپ ير يم شگاهيكه بعد از آزما يروزگفتيتو خودت د يول: گفت.ستين

 نيچرا ا گهيد ستيخوب ن ستيگم كه دكتر امروز ن يكه م يوقت ريام: شدم و با حرص گفتم يچرا ازحرفش عصبان دونمينم

شدم خواستم  مونيشده بودم پش يعصبان ليدل يكه ب نيازا ميكه شد نيسوار ماش. نگفت يزيچ گهيد. يد يم ريقدر گ

زدم  يكه لبخند م ينگاهش وكردم ودر حال.نگفتم يزيمن كه چ ؟يخانمم قهر: كردو گفت يدست شيپ ريبگم كه ام يزيچ

و من  نم يكم.شما هستم اريمن امروز دربست در اخت ميأهو خوب خانم بزرگ حاال كجا بر: گفت. قهر مال بچه هاست: گفتم

به همون  شهيو عوض كرد تا مثل هم رشيبا گفن چشم مس. گهيخونه د ميبعد هم بر رونيب ميناهار بر: كردم وگفتم

 يخودم م شيكردم پ يرا نگاه م زيزرير يبارش برفها نيكه از پنجره ماش يراه در حال يتو. ميبر ميرفت يكه م يرستوران

منم . بدونه ديبا رياگر واقعأ حامله باشم چكار كنم باالخره كه ام. پات يروپات نخ يفرناز خانم آش كشك حالت بخور: گفتم

 .يو بهش دروغ گفتم و باالخره كه چ شيآزما لياالن دل. فهمه يكه بهش نگم خودش م

از  يزيكه خودش هنوز بزرگ نشده و چ يكس يمن نبود، اونم برا يبرا نديهمه خوشا يقدر كه برا نيبچه دار شدن ا فكر 

سال  كيكه تا  يمن. كنم ياحساس م ميزندگ يو تو شيخال يبه مادر دارم و جا اجياونم من كه هنوز احت. دونه ينم يزندگ

چقدر مسخره است بعدأ من خودم . برد يم اون خوابم  ييهام با الال يكو مثل كود دميخواب يمادرم م شيشباپ يبعض شيپ

من . اميتونستم باخودم كنار ب ينم يطور چيه. ختير يبهم م شتريب كردم اعصابم يفكر م شتريب يهر چ. شم يدارم مادر م

كارها را  يفرصت انجام بعض كه نيا يوقتها برا يرا ندادم گاه هينشده و امتحان علوم پا نيسنگ يلياالن درسهام خ نيكه هم

 نيا ايخدا. فاتحه ام خونده است گهيكه بچه دار بشم اونوقت د يچه برسه به وقت. گذارم يم هيداشته باشم، دارم از جونم ما

 يكنن كه بچه دار بشن ول يشب و روز دارن التماست و م نيزم يهمه آدم رو نيا. يبود كه به من داد يچه جور رحمت گهيد

به  ايكردم  يخدا را سرزنش م دميفهم ينم. يكرد يسر من خال يباره رو كيلطف و كرمت و  يانگار بعدأ هرگ هانگار ن

 شيرفته بردم و پ يطرفه به قاض كي. كردم يم نيهم بخت بد خودم و نفر ديشا. گفتم يشكر م گهيان دامتح كيخاطر 

زود  يليخ نانياطم نيكنم و ا يمطمئن بودم كه اشتباه نم يلبودم و دهيمحاكمه كش زيم يكردم و عالم و آدم و پا يم يداور
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 يتو. رفتم دكتر يياونروز تنها يفردا. به خودم آمدم يش ينم ادهيگفت پ ركهيام يبا صدا ميديكه رس يوقت. بهم ثابت شد

خواست قدم  يمگرفتم دلم  يبازهم آروم نم يدادم ول يمطب كه نشسته بودم دل تودلم نبود دستهام و محكم بهم فشار م

با  دميهماسمم و صدا كرد نف يكه منش يوقت. كرد يداخل مطب داشت عرصه را بهم تنگ م يحالم بد شده بود وگرما. بزنم

 .از جام بلند شدم ييچه هول و وال

 يكه بود وارد اطاق دكتر شدم و با تعارفش رو يهرطور يول. تونستم قدم از قدم بردارم يكه نم ديلرز  يم يطور پاهام

كاغذ و خوب نگاه .گذاشتم زشيم يدر آرودم و رو فميك يو از تو شيبگه جواب آزما يزيكه چ نينشستم و قبل از ا  يصندل

خانم دكتر : وارفتم وگفتم خيمثل . مثبت شتونيگم جواب آزما يم كيربهتون تب: كه لبخند زد وگفت يكرد بعد در حال

چند قطره . ديكه خوشحال نشد نيمثل ا: نگاه كردن با تعجب گفت يبه جا. دينگاه كن گهيبار د كيشه  يم ديمطمئن هست

آخه : گفت. و تدارم دنبچه دار ش طينه چون من اصال شرا: بود را با دست پاك كردم وگفتم دهيجهگونه هام  يراكه رو ياشك

. نه خدا نكنه: كغتم.يهم دار يا گهيكنم مگه بچه د يمن تعجب م دياالن حال حوصله دار تونيچرا شماكه تازه اول جو ون

االن كه  نيهم. مونده گهيبشه حداقل پنج سال د هستم و تا بخواد درسم تمام يم پزشك.سال د يراستث من خودم دانشجو

 يگم كم يم يكه چ ديدرك كن ديتون يشما مطمئنن م. وقت بگذارم زيهمه چ يگذارم تا برا يم هيبچه تدارم از جونم ما

بچه و  يتون يسسرت م تيبا رضا: گفت ؟يچه كار: تمام گفتم يبا خوشحال. يبكن يكار كي يتون يخوب م: فكركرد وگفت

من باهاش  يخوب اگر بخواه: گفت. ده ينم تيعنو ان رضا چيشوهرم اگه بفهمه من حامله هستم به ه يول: گفتم.يسقط كن

كس  چينشد ه يمن راض ياول خودم باهاش محبت كنم اگر با حرفها ديبا يممنون ول: گفتم.كنم يكنم و قانعش م يمحبت م

 يم يديآمدم برف شد رونياز مطب دكتر كه ب. صحبت كنم ريشد كه خوم با امآخر هم قرار . تونه كمك بكنه ينم يا گهيد

كنم و  يرو ادهي  يگرفتم كه مقدار ميتصم نيهم يكردن و نداشتم برا اليخونه رفتن و نشستن و فكرو خ لهحوص. ديبار

گرفتم و برگشتم خونه تا  نيبه فاچار ماش ديبه نظرم نرس يراه چيكه ه يوقت. بگردم يراه چاره درست و حساب كيدنبال 

منم بهش  د،يآمد خونه چند بار تلفن زدو جواب دكترو پرس هتا شب ك ريام. آماده كنم ريخبر به ام نيگفتن ا يخودم برا

سالم  نكهيشستم بدون ا ياشپزخانه ظرف م يكه آمد داشتم تو يوقت. كنم فيرا براش تعر زيخونه تا همه چ اديب ديگفتم با

. ام حاملهمن : وگفتم دميدستهام و آب كش. يگفت از صبح تا به حال دق مرچم كرد يدكتر چ يگ يم فرناز: بكنه گفت
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منتظر  نكهيبعد قبل ازا ؟ايحامله ا يگفت يچ: در همون حال گفت رونيزد ب يچشمهاش گرد شده بود و داشت از حدقه م

آدم خبر به  وونهيآخه د يو بهم داد ميخبر زندگ نيفرناز بهتر: وگفت دياز ته دل كش يداد يجواب من بشه از فرط خوشحال

چونم زده بودم فقط نظاره گر  ريكه دستهام و ز ينشسته بودم و درحال يصندل يمن رو. ده يم يطور نيرا ا يخوب نيا

. تلفن را برداشت يكرد گوش يم يكه شاد يدر حال. دميترس يبود كه من از اون م يزيچ قأيدق نيبودم و ا ريام يخوشحال

بلند شدم  يصندل ياز رو تيصبانبا ع. بدم هيهوام خبرش و به آرش و بق يم: گفت.يزنگ بزن يخواه يم يبه ك ريام: گفتم

تلفن و تطع . زنگ بزن يبهت بزنم بعدأ اگر خواست ديحرف دارم كه با يسر كياول بگذار من . را قطع كن يگوش:وگفتم

بچه را نگه دارم  نيتونم ا يمن نم: گفتم.يبگ يخواه يم يخوب بگو چ: نشست وگفت يصندل يمن رو يكردو آمد روبه رو

تو . نميب ينم يليمن دل: گفت.يفهم يخودت م يكه اگر فكركن ليدل كيچرا؟ به هزار و : خونسردگفت يليخ. سقط كنم ديبا

 ميتونم از زندگ ين خودم بچه ام نممونده بعدش هم م يازاون باق گهيمشكل اول درس من كه حداقل پنج سال د: گفتم.بگو 

. يبفهم ديهم وجود داره كه خودت با گهيد ليتا دل هزارخالصه . هم بكنم يكه بخوام بچه دار نيچه برسه به ا ارميسر در ب

بچه دار شدن خودسون عاقل و  يبعدشم مگه همه آدمها وقت. به بچه دار شدن نداره يربط چياوأل كه درس خوندن تو ه: گفت

از اشپزخانه  تابلند شد . اصال حرفشو نزن گهياست پس د رهيكارگناه كب نيكه ا يدونست يتازه تو م يستيبالغ بودن كه تو ن

 يكله شق باز: گفتم.راحتم تو حرفت و بزن يطور نيهم: گفت.نيبش ريمن تمام نشده بود بگ يامبر حرفها: گفتم.رونيبره ب

اگر  يكن يقدر بحث م نيفرناز چرا ا: شدوگفت يعصبان گهيدفعه د نيا... يول يبچه دوست دار يدونم خبل يمن م. اريدر ن

. از اون حرفا بودها نيا ريام: گفتم. گهيد ميريگ يدونم مهد كودك ، پرستار بچه م يم چهمسكل تر دانشگاه خوب فوقش 

خودم نبود بعدهم كه هفت  شيوقتها مادرم پ شتريبچه بودم ب يمن خودم وقت. مهدكودك يمرب اينه پرستار  خواديبچه مادر م

من . بزرگ بشه يطيشرا نيچن يخودم تو چهخوام ب ينم نيهم يبرا. يچ يعنيفهمم نبود مادر  يسال ازش دور بودم م

و  يدانشگاه نر يتون يخوب م: تگف. كدوم از اونها برسم چيتو نم به ه يبچه دار شدن دارم كه االن نم يبرا ييآرزوها

 يجنابعال يمن به خاطر خودخواه يعني يزد يحرف و جد نيا ريام: گفتم. هم به آرزوهات يخونه به بچت برس يتو ينيبش

حرف  نيا : گغتم.دم ياجازه نم يول يفكر بكن يتون يم يخواه يكه م يهرطور: گفت. به هدفم صرف نظركنم دنياز رس

: رفتم گفتن يم رونيكه از آشپزخانه ب يدر حال تيآرود با عصبان نييكه سرش رو به عالمت مثبت پا يوقت گهيأخرت بود د
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و خودم د  دمياطاق و درو محكم پشت سرم بهم كوب يتو فتمبعدهم ر. اديچه ن اديكنم چه خوشت ب يكار و م نيمن ا يول

بردم و به  دهيتخت دراز كش يرو. ابش و ندادمدر زد و خواهش كرد كه درو بازكنم جو يهم هر چ ريام. كردم يزندون

 تهبه خاطر خواس گهيبار د كيگرفتم  ميتصم ادي ياز دستم برنم يكه احساس كردم كار يكردم وقت يفكرم ريام يحرفها

تختم كه بلند شدم ساعت  ياز رو. را رو به راه بكنه زياز خودم بگذرم و به خدا توكل كنم تا خودش مثل گذشت همه چ ريام

بود و معلوم بود كه سردش چون  دهيدرازكش يكنار بخار ريام رونيدرو بازكردم و از اطاق كه آمدم ب. بود ميحدودأ دو و ن

خواب خواب بود . ندارميب ريام يبالش و پتو برداشتم تا رو كياطاق  ياز تو. ودشكمش جمع كرده ب يدست و پاهاش و تو

به طرفم . دميسرش گذاشتم و پتو را هم اندا ختم روش و خودم هم كنارش دراز كش ريسرش و آروم بلند كردم و بالش و ز

كه كمكم  يقول بد ديبا طفق يتو بخواه يباشه هرچ: وگفتم دميموهاش كش يبرگشت و چشمهاش و بازكرد، دستم و تو

 ريتقص: گفت. كبود شددن دستم  يقول م يطور نيا وونهيد: درآمد وگفتم غميكه ج يدستم و محكم گازگرقت طور. يبكن

 .قول بدم يطور نيا يدادن از بچگ اديبه من  تيمن نس

 

 ازدهمي فصل

 

كه به  يبا حال و روز. رفتن نداشت و هوا هنوز سرد سرد بود اليبود و زمستان اصأل خ يتا سال نو باق يدو هفته ا يكي هنوز

داد  ياصأل اجازه نم ريبعد از امتحانهام ام. ترمم را چكار كردم انيامتحانات پا دميداشتم نفهم ياريو بد و يخاطر حاملگ

قدر مواظبم بود  نيكرد كه لبامس گرم بپوشم وا يقدر سفارش م نيرفتم ا يهم كه م دشبا خو. رونياز خونه برم ب ييتنها

بخورم  يدرست و حساب يروز غذا كيهم كه حامله شده بودم نتونستم  ياز وقت. برد يحوصلم و سر م گهيوقتها د يكه بعض

 يكردم حالم بهم م ينگاهش كه م. گرفت يبخورم و م ديبرام خوبه و با يزيچه چ ديپرس يو اون م نياز ا ريهم كه ام يهرچ

و به قول خودش  نميجا بش كيهم كه خودش خونه بود كه مجبور بودم فقط  يوقت. كه بخوام بخورم نيخورد چه برسه به ا

اطاق بچه را مثل  كي ليو وسا ميكه با هم بر ميگرفت ميروز بعدازظهر تصم كي. بزنم ديو سف اهيداد دست به س ياجازه نم

 ديگفت بإ يم ريگفتم بچمون دختره ام يمن م ميكرد يبحث م مأيكه دا نيماش يتو. ميرا بخر ياسباب باز مدوتخت وك

داخل مغازه پر بود از . ميشد ادهيپ نينگه داشت و از ماش يفروش ياسباب باز كي يدار روبه رو رويگ نيهم يتو. پسر باشه
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 يجذاب به نظر م يليعروسك داشتم خ كيكل بچگپم فقط  يتوكه  يمن يقشنگ و رنگ و وارنگ و برا  يها ياسباب باز

كه به نظر مون  ييزهايو چ ميهركدوم از ما به سك طرف رفت. را كه دوست دارم و انتخاب بكنم يزيبخوام هر چ دكهيرس

كه به  يها يپر بود از اسباب باز ريام يدستها يتو ميكه به فروشنده برگشت يوقت ميآمد را انتخاب كر د يخوب و مناسب م

كاسه  سيوسرو ياطيعروسك چرخ خ يو برعكس من هرچ كوپتريهل ن،تفنگ،هواپپما،يمثل ماش. خود يدرد پسر بچه ها م

 چارهيب. كه مال ما را حساب كنه:ميو به فروشنده گفت ميبود يهردمون از انتخاب راض. دمبشقاب و قابلمه بود را انتخاب كر

به هردوتامون  يفروشنده نگاه. مال من: ميهردمون باهم گفت. باالخره كدوم و حساب كنم: شده بود وگفت جيفروشنده گ

 جهينت. ميكارو بكن نيا ميون حاضر نبودكدومم چيه يول. ديبگذر زهايچ يسر كيبابا اصأل هركدومتون از  يا: كرد وگفت

 ديخر ياز اون به بعد هربار برا. ونهخ ميو دست از پا دراز تر برگشت رينه ام دميخر يزيشدكه نه من چ نيهم ا يلجباز نيا

با هم  اديبودم كه  ريخونه منتظر ام يچند روز بعد تنها تو. ميبه توافق برس مياتفاق افتاد و نتونست نيهم رونيب ميرفت يزيچ

 انيجرهمون موقعها بود كه سر . سال قبل اند اخت اديمن و  ارياخت يآخر زمستان ب يروزها يحال و هوا. سال نو ديخر ميبر

 .آرش يها يو مسخره باز يو روز چهار شنبه سور انوشيك تيگرفته بودو بعد هم حما يبد يخواستگار با مادرم دعوا

 يگرفتم كه بهت ميتصم نيهم يبرا. به سرم بزنه يبدجور مادرم  يهوا گهيبار د كيخاطرات باعث شد كه  نيهمه ا يادآوري 

را برداشتم دستهام  يگوش.بكنم يهام و خال يبتونم بعد از مدتها عقده دلتنگ ديزنگ بزنم و باهاش صحبت كنم تا شا

كه حتمأ  ديام نيبعد به ا يول. را تطع كردم يوگوش دميسخونه باشه تر انوشيكه ك نيلحظه از ا كي يبرا. ديلرز يم يبدجور

را برداشت  يتلفن بوق خورد تا خود مادرم گوش يپنج، شش بار. را برداشتم و شماره راگرفتم يمادرم تنهاست دوباره گوش

را  يگوشباعت شد كه  بكنهكه باهام حرف نزنه و تلفن را قطع  نيترس از ا. جرات نكردم حرف بزنم دميصداش و كه شن

كرد و  ريوجودم و تسخ يتمام يياحساس تنها گهيبار د كي. تابم كرد يدلم و لرزوند و ب يصدا ش بدجرو نيطن. بگذارم

بودم مواظبش  ششيكه حامله بود پ يكردم زمان يفكر م نيسر ا يمخصوصĤ وقت. برام مشهود شد شياز پ شتريب شيخال يجا

ندارم كه  رياز ام ريرا به غ يكس حيو من تنها هستم و ه ستيحاال كه نوبت خودم شده كنارم ن يكردم ول يبودم و كمكش م

برخالف تصور اونها  زيبراش بگم كه همه چ ميخواست از زندگ يدلم م. بكنم ديبا كاريچ افتهيمن ب يبرا ياگر نباشه و اتفات

كهچقدر  ميازعروس. مدت اتفاق افتاده بود نيا ينحه ته  گمب يزهايو از همه اون ب. كنم يم ياحساس خوشبخت ريخوبه و با ام
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 يكرده بود و من چطور يبگم كه چه وفتارها رياز مادر ام. بودم دهيهمه را به خاطر نبودنش شن يتنها بودم و زخم زبونها

كه مادرم  يمن. تمهمه حرف داشتم و به مادرم نگف نيخدا جون من ا يوا. كوتاه كرده بودم ميزندگ يدستش و از دخالت تو

 دايشجاعت زنگ زدن را پ گيبار د كيهمه اون اتفاتها باعث شدكه  كردن  فيشوق تعر.از آب خوردنم خبر داشت يحت

 .كنم 

جواب سالمم را داد  يطور. سالم: گفتم. ديلرز يدو رگه شده بود و م يرا برداشت صدام از ترس يكه زنگ زدم و گوش يوتت 

همه مدت دخترتون  نيبعد از ا ديحق دار : شما؟ كفتح ارردميبه جا ن رينخ: د؟گفتيشناس يمن و نم :گفتم. كه انگار نشناخته

. زنگ نزن گهيندارم لطف كن د يخانم محترم من دختر. يزنگ زد يچ يبرا: فتداد وگ رييلحن صداش و تغ. ديرا نشناس

بزنه و من  نميكه مادرم دست رد به س نيكه وحشت داشتم اتفاق افتاد ا يزيشد از چ دهيسرم كوب يحرفش مثل پتك تو

 يمزاحمتون نم گهيد شهبا: دستم گفتم يرو ختيرا ر يكه آب پاك يوقت. نكرده بودم يباشه هر چند من كه گناه دهينبخش

فرناز صبر كن قطع : گفتكردم كه  يرا قطع م يداشتم گوش. كنم كه مادر دارم خداحافظ يم يشوق زندگ نيمن به ا يشم ول

خدا را : بود را بشنوم وگفتم يرا به گوشم چسبوندم تا صدآش و حاال كه سرشار از مهربان يگوش يبا چه ذوق دمينفهم. نكن

 ايدن كيحالت خوبه؟ دلم به اندازه : كرد گفت يم هيكه آروم گر يدر حال. دياسمم و صدا كن ديردشكرگه حداقل رغبت ك

منم دلم براتون تنگ شده چند بار خواستم بهتون زنگ . ديشما خوب انوشيفرهاد،ك ،يشما چ. من خوبم :گفتم.برات تنگ شده

 .يدانشگاه، زندگ. يكن يم رچكا ميبگذر: گفت. بگه يزيخونه باشه و چ انوشيك دميترس يبزنم ول

خوشبختم و  ميزندگ يتو ديكه فهم يوقت. كردم فيتعر را براش  زيسوال را از من بپرسدهمه چ نيكه منتظر بودم تا ا منم 

همه  تيزندگ يتو يگ يحاال كه م يول يكن ينگرانت بودم كه چكار م شهيهم: راحت شدوگفت الشيندارم خ يمشكل چيه

. شنوم يخوب بگو م: گفت. را هنوز براتون نگفتم يزيچ كي يول: مگفت. راحت شد الميو وضعتون رو به راه خ يدار زيچ

. ماه سوم هستم ياالن تو. بله: گغتم.يگ يم يفرناز جد: دوگفتيكش يغيج. حامله هستم من : فتممن و من كردم وگ يكم

و  ميحرف زد مساعت با ه كياز  شتريب. زود بود يليبچه دار شدن خ يبودكه برا دهيبا من هم عق يخوشحال شد ول يليخ

 زيآمد خونه همه چ ريكه ام يوقت. بمونه يتمام باق مهيو حرفهامون ن ميبكن يخداحافظ گهيباعث شد كه از همد انوشيآمدن ك

بعد . بود دهيقدر شادو سرحال ند نيمن و ا يروز چيه: گفت يقدر خوشحال بودم كه خودش م نيكردم و ا فيرا براش تعر
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صحبت  ريمهم با ا يگاه..كردم يم فيافتاد را براشر تعر يكه م يزدم و هر اتفاق يحرف م ادرماز اون روز اكثر وقت ها با م

 .بكنه و چكار نكنه كاريكردكه چ يسفارش من و م يكرد و حساب يم

 نيسفره هفت س كيو  ميرا خونه خودمون بود ديروز اول ع. شمال ميبر گهيبار د كياون سال را قرار شد  ديع التيتمط 

شكمم بود جشن  يكه تو  يبچه ا رويكه بعد ازازدواجمون بود را با ام يديع نياول. درست كردم ريرا باكمك ام كيكوچ

شد نبودم اما با بودن  يباحال م يليآرش خ يها يجمع شلوغ كه با مسخره باز كي يتو. قبل يكه مثل سالها نيو با ا ميگرفت

روز . ريام يلهايدوستها و فام از  يبعض يدنيد ديع ميرا رفت ديدو روز اول ع يكي. گذشت يبهم خوش م شتريب ريدركنار ام

بعد از . شام نگهمون داشتن ياد برايخونه پدربزرگش اتفاقأ عمش هم اونجا برد و با اصرار ز ميبعدازظهر بودكه رفت ديدوم ع

كندم  يپوست م وهيم ريام يداشتم برا. ختياعصابم و بهم ر يكه بود بدجور يعمدا هرچ ايزد كه سهوأ  يحرف ريشام عمه ام

اخالقش برداره  نيخواد دست از ا يزن دادا شم نم يول. ميخوشحال شد يليخ يحاملههست ميديكه شن يوقت: كه عمش گفت

 يگذره ول يتو فكرش م يدونم چ يكشه كه بشنوه من نم يزنه كه آدم خجالت م يپشت سرت م نهيش يم ييحرفها كي

ظاهرا از  ركهيگفته؟ ام يخوب مگه چ: گغتم.خودش هم ست يشما آبرو يبه قول معروف تف سرباال ست آبرو نهايتمام ا

 رياون اصأل متوجه ام ينگه ول يزيكه عمه شچ تاند اخ يگرفت و چشم وابروباال م يلبهاش وگاز م هأيخبر داشت دا انيجر

 يعروسم ازك ستيزود بوده معلوم ن يليخواست حاال خ يبچه نم ريگه ام يم نيش يدونم چرا هركجاكه م ينم: نبود وگفت

من احمق خوش باور رو . گرفتم يم شيتنم داشتم آت يرو ختنيانگار آب جوش ر مديحرف و شن نيكه ا يوقت. حامله شده

 يكي نيا يبودم ول دهيرا شن يهر تهمت. دارن يرفتارشون برم نيكردم اگر بفهمن من حامله هستم دست از ا يفكر م هبگو ك

كردم به خودم  يسع يليحال خ نيخورد با ا يگرفتم و حالم داشت بهم م يديشد جهيسرگ. برام گرون تمام شده بود يليخ

كه تلفن و با اشاره دست  يدر حال. تلفن كوچرلو بزنم كيتونم  يم من: كردم وگفتم ريمسلط باشم بعد رو به مادر بزرگ ام

 به كجا: گفت ريام. هيچه حرف نيكنم ا يخواهش م: داد گفت ينشونم م

 يوگفتم تو خفه شد ب دمياون همه آدم سرش داد كش يلوشد ج يچ دميقدر داغون بردم كه نفهم نيا. يزنك بزن يخواه يم

 يدونستم مادرم چ يمن م ديچراگفت: گفت يداشت به عمش م ريكه ام دميكنار تلفن كه نشستم شماره گرفتم شن. رتيغ

 يهمه دروم وگرفته بودن و سع. فهمه يزيخواستم چ يفرناز داره نم كه يحال نيبا ا يول. گفته بوده جوابش را هم داده بودم
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 يدادم وبهش م يوم ريجواب مادر ام ديمن با يول. بود منصرفم بكنن يدونستن چ يكه نم يازكار يجور كيكردن  يم

بعد از دو سه تا . كنه يم يرو ادهيداره ز يليخ گهيبوده و د ادينگفتم از سرش هم ز يزيكه چ يفهموندم كه تا حاال هر چ

نزد  يحرف يتعجب كرده بود ول يليكه خ نيبا ا. را بده مامانت يگوش: گفتم يبد يليبا لحن خ. را برداشت يبوق آرزوگوش

دم از  يبهتون م يهشدار كيخانم به ظاهر محترم  دينيبب: را برداشت گفتم يرگوشيكه مادر ام يوقت. ومادرش و صداكرد

خرد تون  اقتيمزخرفات كه ل يبعد هر چ ديدهنتون را آب بكش ديببر فياول تشر د،يارياسم من و ب ديخواه يبه بعد م نيا

را  يبعدهم گوش. نه من ديكن يو چاك دهنتون را باز م ديبند يچشمتون وم دكهيشما هرزه هست. ديپشت سر من بلغور كن

روز اول به  اصأل با من حرف نزن از: گغتم.ممن خودم جوابش و قبأل دده بود يزد يزنگ م ديتو نبا: رگنتيام. قطع كردم

به دوكردم كه باالخره حالم بدشد و مجبور شدكه من و ببره  كهي ريقدر با ام نياونشب ا. نگفتم پرو شدن يزيخاطر تو چ

 شدو يداشت از ترس زهره ترك م ريكه ام دميكش غياز فرط دل درد وكمردرد داد زدم و ج نيماش يقدر تو نيا. مارستانيب

 

نبودم و حالم كه  يبستر مارستانيب يتو شتريروز ب كي. كرد يرا رانندگ مارستانيازخونه تا ب يچطور ديهم نفهم خودش 

 .بهتر شد مرخصم كردن

حق با  ديشا. ميشمال با هم قهر بود ميرفت يم ميكه داشت يكه به خاطر حرف مادرش باهاش گرفتم تا روز ييدعوا انيسرجر 

 يكردم، ول ياون همه آدم با پرخاش باهاس ثحبت م يزدم و بعد هم جلو يحرف م يبا مادرشاونطور ديو من فنبا ربوديام

 ميكه رفت يازهمون روز تا وقت. كرد يكنم داشته از مادرش دفاع م احساسباعث شد كه  ريام يجا يمقصر خودش و دخالت ب

 دنيشده بود د ريكار ام. ميشد نيخونه نش ميزد يكه با هم حرف نم نيو هم ا ميرا نداشت يجا گهيكه چون د نيشمال هم ا

ده بار  شترازيب يكاريب يرو زا. ميسفرمون الزم داشت يكه برا يليمن شده بود جمع كردن وسا گار،كاريس دنيوكش ونيزيتلو

كردم  ياگرهم كه حال و حوصله داشتم و خودم گرسنه بردم كه غذا درست م. كردم يچمدون وخال يتو دميها را چ لهيوس

 يبرا يليتونستم دل يهنوز دلم از دستش پر بود و نم. درست بكنه يزيچ كيخودش  يشد برا يور ممجب رياگر نه كه ام

رسونه  يمرد و م كي يتعصب يب تينها نيمادرش و داشته و به نظرم ا يحرفها هيكه قصد توج نيا زبكنم ، ج دايحرفهاش پ

قدر قاطع حرف نزده بو دكه مادرش  نياگر هم گفته باشه ا اينگه  يزيحرف و بزنن و اون هم چ نيكه پشت سر زنش ا
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افتاد  يچشمش م يهرباركه چشمم تو. بافه مرا به ه فياراج نيا نهيش يهركس كه م شيبازهم به خودش اجازه داده بود پ

ه اطاقم كردم و ب يكرد فرار م ياز نگاهش كه خامم م يجور كيو  دميكش يرا برسرش م ايدن يها اديذهنم تمام فر يتو

 اثبه. گردونم يبرم ريهم بد بود ادامه داده و روم و از ام يليكه خ يرا به همان رفتار خشك و عصب يچند روز . برم يپناه م

 يكردم م يلب م ريكه ز يداشتم و با اخم و تخم و غرولند يمالفه برم كيتخت بخوابد بالشم و با  يآمد تا رو يهم كه م

 ميو قرار بود صبح به سمت شمال حركت كن ميكه تهران بود يشب آخر. كه طاقتش تمام شد نيتا ا. از اطاق رونيرفتم ب

 يدشن م شي،انگار داره پ دميبه روت خند. ها يآر يشورش و باال م يگه داريبلند شدوگفت فرناز د ريام داديدادو ب يصدا

از اطاق آمد . يچكار بكن يخواه يم مينينخند بحاال مثأل : صدام و بلند كردم وگفتم دميكه درو محكم كوب يدر حال. خوابه

 يرا كرد يو تو هم سه روز زندگ زدهكه مادرم اون حرفها را  هيگناه من چ.طونيش اهيلعنت بردل س... استغفر: وگفت رونيب

خونه  يببر فيتشر يتون يم يناراحت يليخ: گفتم. دونم به كدوم سازت برقصم ياصأل نم. نه خوراك مينه خواب دار. زهرمار

 يخواه يم. كه هست نيهم كه مادر تون چاك دهنش و نبنده هم يتا وقت. هم خوراك يننه جونت تا هم خواب داشته باش

مالفه  تيبا عصبا گيبار د كي ديو مالفه را از روم كش شميآمد پ. سرم يرو دميبعد هم مالفه راكش. نخواه يواهخ يبخواه نم

نبود و  يعصبان گهيصورتش افتاد د يلحظ نگاهم تو كي يبرا. نداره دهيفا نكن يمنت كش: وگفتم دميرا از دستش كش

بكن كه  يفكر  كيپاشوبرو : وگفتم افتميگرفتم تا پس ن شياز فرصت استفاده كردم و دست پ. ديخند يداشت به حرفم م

توش هست را ثستشو  يخ چم يدونم به جا يمغز مامان جونت و كه نم يكه بتون نيهم ا يبد رييرفتار خودت و تغ يهم بتون

 الزمكه سهل است  يمنت كش. چشم خانمم من نوكرتم: گفت يبا لحن نرم آروم. يرفتارهاشر بردار نيكه دست از ا يبد

كردنش هم  يمنت كش يتنگ شده بود حت ختنشيهاش و زبون ر يمهربون يچقدر دلم برا. افتم يباشه به دست و پات هم م

 يخانمهاشون كم م يهستن كه هر چقدر هم مغرور باشن جلو يطور نيدونستم همه مرد ها ا ينم. كرد يآدم و طلبكار نم

 يم. براش سوخت يليلحظه دلم خ كي يبرا. بود يطور نيا ريام فقط ايشن  ين م مويزود از رفتارشون پش يليآرن و خ

كه  يوقت با سرو صدا يوقت و ب هم گذاشته بود و يخورده بودو نه چشم رو يدرست و حساب يگفت سه روز تمام نه غذا

داشتم از  گهيبار هم اعتراض نكرد و من هم د كي يطفلك يبود ول دهيانداختم از خواب پر يآشپزخانه راه م يعمدأ تو

 .كردم يسكوت اون سوءاستفاده م
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 يراست. براتون افت كالس نداره. بنده كنار تون نشستم رهيگ يسركار خانم االن خفتتون نم: گفت يلحن شوخ و بامزه ا با 

 تيگه آخه كالس داشت حاال حكا يگن چرا آونجا م يبهش م رهيگ يمدرسه م يو تو شينفر عروس هيروز  كيجك  كي

كه به خاطر حرفش قاه قاه  يدر حال نيهم ينداشت برا دهيفا بدمنشون  يكردم خودم و جد يسع يهرچ. رفتار شما زنهاست

 اريدر ن يمن افتخاره پس مسخره باز يبا تو بردن هم برا هيثان كيكه  يدون يلوس نشو خودت خو ب م: گفتم دميخند يم

تحملتون  ميجبورما هم م ديبسوزون يشيچند روز با آرش چه آت نيقرار ا برسه كه  كايمثل آرش خدا به داد من و مل يشد

 يو خوش يباالخره اون قهر وكشمكش هم به خوب. درمن اثركرد وگرنه من حمان گلم كه هستم نيكمال خمنش:گفت.ميبكن

با . ميبه سمت شمال حركت كرد كايصبح زود با آرش و مل. ميهركدوممون با شجاعت به اشتباهمون اعتراف كرد. تمام شد

لحظه چشم از مناظر اطراف  كي يجاده برا يودفعه اول را برام داشت و ت تيجذاب امارفتم شمال  يم نبودكهيكه باراول نيا

راه  ياون سال تو راكهييكردم و تمام اتفاقها يبه اونها نگاه م ريداشتم و مثل بار اول با ذوق و شئق وصف ناپذ ياون برنم

 زيچ يليخ كه پرنده بشم، آهو باشم و نيزد ا يم مبه كل ياهايگفتم كه چه رو يكردم و م يم فيتعر ريام يأفتاده بود را برا

 .گذاشت يو سربه سرم م ديخند يهم م ريام. گهيد يها

 شيدوسال پ. نكرده بود يرييتغ چيما ه تي، رفتار وشخص يهمون طور مثل قبل بود و برعكس زندگ اليو ميديكه رس يوقت 

 ندميآ يزندگ يلحظه لحظه ها ينداشتم و تك و تنها پا تو يكش چيبه ه يكه دلبستگ يدرحال الگذاشتميو نيهم يهم پا تو

و باختم  نميدل و د اليو نيسقف هم ريكه عاشقانه دوستش داشتم و ز يكحاال با همسرم همسفرو همقدم شدم  يول. گذاشتم

بودكه  يعشق ادآوريگاه نبوتد  حيتفر كيحاال فقط  نجايا. دمشيپرست يكه داشت م يتند يبد يو بعد از خدا با تمام رفتارها

و سرنوشت اون  مياو هست دركه ما پدرو ما يبچه ا رويمن و دنبال خودش تا هركجا ك خواست كشوند و حاال من بودم ام

شن هاش  يمحابا قلبم و رو يكه ب يرفتم كنار همون ساحل يم يقبل از هركار خواست  يچقدردلم م. ما بود يدستها يتو

كه  يهمون ساحل. برد دهيرس ريبه گوش خدا به گوش ام دنيرس يكه به جا يزهاايو راز و ن ديبودم وامپر اون ودزد دهيكش

 ريكه ام ييبه جا ديكش يكردم و دلم پر م يم يسپردم از دور دستها به اون حسود يقلبم و عشقم و به امانت بهش م يوقت

اون  دنيشن يگوش را برا نيشنوا تر ريشد و ام يزبانم جار يرو ارياخت يتمام فكرها ب. رفته بودم ششياونجا بود ومن از پ

بعد هم أرش و مخاطب قرار داد . كنارساحل مير يخوب م: گفت تيگرفت با قاطع يكه دستم و م يدر حال. خاطره ها داشت
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كه خودم و به  يدر حال ميكه منتظر جواب آرش بش نيبعد هم قبل از ا. ميگرد يكنار ساحل زود برم مير يآرش ما م: وگفت

موجها را  هامثل بچه  ميديكه رس يوقت. ميچسبونده بودم و دستش و دور كمرم حلقه كرده بود به طرف ساحل راه افتاد ريام

زد سر  يم نشونيآسمون دست رو به س يو وقت دنيكش يو عظمت سر به آسمان م يي بايدادم كه با چه ز ينشان امپر م

 كيشدن و  ينم ديناام يگرفتن ول يگشتن و آروم م يون بودن برما دهييكه زا ييبه جا ايخورده و دل شكسته به سمت در

كه  يو به دوردستها به جا ميتكه سنگ نشست كي يرو. دنيكش يسمت اون پر م هب يبه آسمان آب دنيبه شوق رس گهيبار د

تونست اونها را از هم جدا بكنه و  ينم زيچ چيكس و خ چيكه خ يبه جا. شدپم رهيخوردن خ يم ونديبه هم پ ايآسمان و در

 يبه ب ريام رهيچشمان خ ديشا و. نخواهد بود يراسخشون گسستن ونديگذشت بازهم پ يقرنها هم م ياگر ماهها، سالها و حت

باور . باشد وآسمان  ايما از جنس د ر ونديكاش پ يكه ا يآرودم همون آرزو يزبان م به  شهيبود كه من هم يآرزو يانتها تداع

نوشته شده  يبه نام جدا يزين چ.نباشه و در سرنوشتم گريكديدست  يكه دست مون تو دياز راه خواهد رس يكه روز نيا

 ريام يغرش امواج بعد از صدا يصدا. تونست به ذهن هركدوم از ما خطور بكنه يبودكه م يتيذهن نيعذاب آورتر.باشد

بود كه  يدست نيتر فيلط ريمهربون ام يبعد از دستها ايخنك در ميدادو نس يبودكه بهم آرامش م ييصدا نيتر نيدلنش

بود همون  نيمن بهشت بر يبرا ريدركنار ام ييو هم صدا يكرنگيها و  يخوب نيتمام ا يكرد و طالق يصورتم و نوازشم

ت آورده بو عاسقانه دوستش داشتم به دس يبواسطه وجود كس نيزم يگشتن و من رو يكه همه تو آسمانها دنبالش م يبهشت

 يشقاز ع زيلبخند لبر كينگاه ،  كيتمام وجودم با  ارياخت يب دويكش  رونيهام ب ييتنها كيكوچ يايكه من از دن يكس.دم

پر زرقو  يايكوچك دو نفره ساده خود مون بودم نه دن يايمنقانع به همون دن. از ان بگذرم يمتيق چيكرد كه حاضر نبودم به ه

به اون  دنيرس يو حاال همون حس را داشتم كه مدتها برا. أرردن يبه دست م يكار بيو فر انتيكه اون را با خ يبرق آدمها

سكوت و سكوت و  ،يو تنها يبود اسمان و تا دور دستها تنها ايدر ر،يكه من بودم وام اليخهمون . ها كرده بودم يباف اليخ

كنه  يبوسه رشد م كيشه با  يلبخند شروع م كيگن عشق با  يم. مياشتاو د تينها يرا به خاطر لطف ب زيكه همه چ ييخدا

كنن  يكه آدمها تصور م ياون طور زيهمه چ شهيخواستم ثابت كنم كه هم يمن م يشه ول ياشك تمام م يو با قطره ها

فهمم كه چقدر  يرسونن و حاال م يم انيكه آغازكردن و به پا يهستن كه عشقشون را با همون لبخند  يكسان يگاه. ستين

 .دونستم يم ريسرنوشت و تقد ياحمق بودم و خودم و جدا از روند عاد
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مثل دو سال قبل با بارش  عتيطب. داد يفرار اليبا عجله به سمت و دميكش رونيب اهامينم نم بارون من و از رو گذشته  مثل 

چشم بهم زدن  كيشد ودر عرض  يو شروع منم كوچول كياونجا با  يدونم چرا بارو نها ينم. بارون بهمون خوش آمد گفت

طرف و اون  نيهدف به ا يب يفقط مثل آد مها. يكرد ينم دايگرفتن پ ميشد كه فرصت فكركردن و تصم يم ديقدر شد نيا

 كينزد. يش يم دهيآخر مثل موش آب كش. است دهيفا يهرچند كه ب ينش سيو خ يكن دايسرپناه پ كيتا  يديدو يطرف م

 يبه ج: حرص گفت اب ريام ميشد الكهيوارد و. دنيخند يكردن و م يأرش از پشت پنجره نگاهمون م كاميمل ميديرس الكهيو

كه قاه قاه  يآرش در حال. مگه ما چمونه: رگفتيام. سخت نبود يخپل دنشيكه فهم نيا. گهيبه شما د:  آرش گفت د؟يخند يم

: كه از حرفش خندم گرفته بود گفتم يدر حال. فاضالب يمثل موش كور و فرناز مثل موش ها يآخه توشد: زد گفت يم

 ديببر فيشه تشر ياگر هم م. كنم اصأل قابل نداشت يخواهش م: گفت ييپرو دركمال. ديدست شما درد نكنه لطف كرد 

كفرش باال آمد افتاد دنبال آرش تا به گفته  يحساب ركهيام. ميدو را بساز يمدرسه مو شها ميچون ما قصد ندار ديريدوش بگ

كنار  ميكه قطح شد دوباره رفت يدوساعت يكي يو برا ديبار ياونروز تا بعدازظهر بارون م. هيخودش ثابت كنه موش كور ك

 ركهيام ديشد كه حرف به انتخاب اسم بچه رس يدونم چ ينم. مينش سيبارون گرفت خ اون بار مجهزتر تا اگر  يساحل ول

 كايمن و أرشو مل. هيعال يليبه نظر مهن اسم آرمان خ ديارينه توش ن گهيگم كه د ياسم م كي: طمئن بود بچمون پسرگفتم

 ينم. خوبه يليبه نظر من اسم صبا خ: بعد من گفتم. رينخ. ميدختر باشه هر سه با هم گفت ميبودم و دوست داشت نهم مطمئ

خوب بچه ما : گفتم. ستيصبا كه اسم پسر ن: گفت ارهيخواست لج من و در ب يكه م نيا اي يدونم خودش و زده بود به خنگ

 ريام. پسر باشه شيداره بچه اونم اول يدختر باشه اصأل چه معن ديباگه بچه شما  يفرناز راست م: آرش گفت. ستيهم پسر ن

آبروش و  يهم بدجور آرش. رفت ادتيخائن دفاع از حقوق مردها . يكش يآرش تو خجالت نم: آروم درگوش أرش گفت

جان نزن  ريام: فتآرش ادامه داد وگ يزد به پهلو يم مأيبا آرنج دا ريكه ام يدر حال. فرناز خانم چشمتون روشن: برد وگفت

شد شما هم  مونيبچه خودش پش يچيه: دوگفتيخند. گفت يچ ريآرش ام: گفتم. يچراگفت يديترس يدردم گرفت توكه م

كار هرروزمرن نشستن كنار ساحل بود وكار هر روز آسمون هم  بأيتقر ميشمال بود زدهيكه تا س يچند روز. ديبش اليخ يب

را هم  يچند بار. كشوند يم اليكندو به داخل و يموقع كه ما را باالجبار از جا م يب ياشكها ختنيبغضش ور دنيشده بود ترك

شبها از بس  يبعض. بودم كه حالم بد شد دهيدو اليطرف وبشم و سرما بخورم به  سيكه نكنه خ نيقدر با عجله ان ترس ا نيا
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هر . بمونه و مواظبم باشه داريتا صبح ب دش يمجبور م ريام يزدم كه طفلك يكردم و ضجه م يم هيگر ديبه خاطر درد شد

 يشدن من م كه از حامله ياون مدت يتو. گرفتم يكرد نخورده حال تهوع م يخوب بود و حالم و بهتر م را هم كه برام  يزيچ

 يليكم كرده بودم و خ ياديتونستم بخورم وزن ز ينم يزيچ چيشد چون ح يم اديز گذشت برعكس همه كه وزنشون 

كه  نياون سال هم با ا ديع. نداشتم بهتر شدم اريو گهيطور بودم و بعدكه د نيهم هم يحاملگ يماه شش تا. شدم فيضع

 . خوش گذشت يلياكثرروزها حالم خوب نبود دركل خ

 

 دوازدهم فصل

 

 يرا م شونيدانشگاه هم بودكه آرزو و نامزدش داشتن تدارك مراسم عروس يگذشت و اواخركالسها يم ديازع يماه سه

فهموندم كه  يكه ناراحت نشن بهشون م يشد طور يم دهيكش شيپ شونيآمد خونمون و حرف عروس يهربار كه م. دنيد

آرزو  يعروس يبرا ركهيام يها و خاله ها يياما دا. كنم يدونستن شركت نم يو خوب م لشيكد دل شونيمراسم عروس يتو

. بلكه بر سر سفره عقدشون هم باشم يعروس يبكنن كه نه تنها برا يقدر اصرار كردن كه تونستن من و راض نيآمده بودن ا

 راحتو  كيدست لباس ش كيمجبور شدن  قبلم اندازم نبود يبودكه چون لباسها ياون قدر اتفاق شونيعروس يرفتن من برا

كرد  يفكر م ديد يقدر شكمم بزرگ شده بردكه هركس من و م نياون اواخر ا. تا برام بدوزن رونيبود بدم ب ريام قهيكه سل

 زود تر از. شگاهيكه اصأل حالم خوب نبود اما به اصرار اون به همراهش رفتم آرا نيآرزو با ا يروز عروس. دوقلو حامله هستم

 يخواست تو يدلم م. شدم يهوا داشتم خفه م يشد و به خاطرگرما يبهم تنگ م عرصهداشت  گهيآرزو كه آماده شدم د

بمونم  ششيتونستم پ يكردم كه نم ياز آرزوهم عذرخواه. دنبالم اديزنگ زدم تا ب ريبه ام نيهم يآزاد قدم بزنم برا يهوا

. ميبر ادهيراه را پ هينگه داشت تا بق ندازنپدرش بودكه قرار بود سفره عقد را اونجا ب خونه  يها كيأمد دنبالم نزد ركهيام

 .شلوخ بود يدر خونشون حساب يجلو ميديكه رس يوقت

جا  نيهم: گفتم.ديستاديا نجايخاله جون چرا ا: گفت يو روبوس يبه طرفم آمد و بعد از سالم و احوالپرس ديتا ما را د ريام خاله 

غلط بكنه : وگفت ديخودش منظور حرفم و فهم... خوام با يباال نم مييآ يبعد م انيتا عروس وداماد ب ميمون يمنتظر م خوبه

تو  ديبر. انيتازه حاال كو تا عروس و داماد ب ستيمعلوم حالت خوب ن دهيپر يبدجور روترنگ و . بزنه يبخواد حرف يكس
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جز قبول حرفش ندارم  يچاره ا دميكه د يوقت. صدام كن يخواست يزياگر هم چ ستيكس ن چيدراز بكش اونجا ه رياطاق ام

آمد  يم يبود كه داشت از پله ها ريپدر ام دميراكه د يكس نياول. باال ميرفت ريبه ناچاربا ام ستيو خودم هم اصأل حالم خوب ن

دلم  يدستم بود چنگ زدم و تو يكه تو رويمدست ا ارياخت ياز ترس ضربان قلبم به شماره افتاد و ب دمشيكه د يوقت. نييپا

خونه  يتو. داد و رفت يمعمول يليو خدا را شكر جواب سالممون را خ افتهي ينگه و اتفاق يزيفرستادم كه چ يملوات م مأيدا

كه فقط دو بار  نيبا ا. اطاقش يرفتم تو ريوبا ام دميكش ينبود نفس راحت يو چندتا ازمهمونهاشون كس هاشييهم بجز زن دا

با . نكرده بود يرييهنوز همان طور بود و اصأل تغ. بود زياون اطاق گذاشته بودم اما گوشه گوشش برام خاطره انگ يپا تو

ما  يكرد و داشتم با دست كمرم و م يدردم يكمرم بدجور. خودش هم كنارم نشست. دميتخت دراز كش يرو ريكمك ام

مالفه  كيدرو بازكرد و به بهانه برداشتن  يجور دفعه مادرش بد  كيكردكه  يم يشوخزد و  يهم برام حرف م ريو ام دميل

شد و اشكم و درآورد  شتريدردم ب هقدر هول كرده بودم ك نيا. دميشوكه شدم كه از ترس از جام پر يطور. وارد اطاق شد

نشد كه بهتون بگه فرناز حالش  دايپ ياحمق چيچه طرز در بازكردن ه نيا: شد وگفت يشاك يحساب ريام: نگفتم يزيچ يول

 يم. ستين دنياالن وقت خواب: كمد برداشت وگفت يمالفه از تو كي ريام يتوجه به حرفها يب. دهيخواب نجايو ا ستيخوب ن

كه بازكرده بود به  يو درو محكم تر از وقت رونيبعدهم رفت ب. براتون كارت دعوت نفرستاده يكس ديارين فيرتش ديتونست

 يبهانه بد يخواه يتو هم م ندازنيراه ب يجنجال كيولش كن اونها منتظرن : بلند شد تا بره دنبالش كه گفتم ريام. ديهم كوب

 يومنصرف م ريكه داشتم ام يطور نيهم. مينگ يزيگن چ يم يامشب و هرچ ميبه خاطر آرزو هم كه شده مجبور. دستشون

 ميتخت بلند شدم و أز اطاق آهد ياز رو يبه سخت. عروس وداماد آمدن ميديدست و كلكله كه بلند شد فهم يكردم صدا

راكه  ونچند لحظه فرصت كردم سفره عقدش ينشستم و برا يصندل يرو يكنار كي زنيكه مهمونها بر نيو قبل از ا رونيب

تادم كه به زور لبخند خودم اف يعروس اديلحظه  كي يآمدن برا زدانيكه آرزو و  يوقت. نميشده بودو ب دهيچ بايهم ز يليخ

 ييجورا كيكردم و  يخودم و آرزو را احساس م نيب يكردم خودم و خوشحال نشون بدم و حاال فرق يم يزدم و سع يم

قدرسروصدا بودكه  نيا. را خوندن نوبت كادودادن به عروس وداماد شد عقدكه خطبه  نيبعد از ا. شد يم ميبهش حسود

با دست زدم . برادر عروس خانم: كه گفت دميوشن ريام ييزن دا يلحظه صدا كي يكادودادن فتط برا يچ ايك ميدينفهم

درآوردم و  فميك ي توبعد هم كادوهامون و از. كنن يپاشو دارن صدات م: دونم حواسش كجا بود وگفتم ينم ركهيام يپهلو
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بزنن به شكمم وحالم بدتر  ارياخت يم رد بشم ممكن كه بهمه آدم بخوا نيا نينه از ب: گفتم. يآ يمگه تو نم: گفت.بهش دادم

 يخوب بلند شو باهات م: صدا كرد بلند شدم وگفتم رويام شييزن دا گهيبار د كيكه  يوقت. رم يپس من هم نم: گفت.بشه

 ميگفت كيعروس و داماد تبر شيپ ميديكه رس يوقت. رفتم همه مالحظه حالم وكردن وكنار رفتن يكه داشتم م يوقت. امي

چون سنگ تمام  ديدونم چرا همه دهنشون باز مونده بود شا ينم. خودم يخودش وداد و من هم كادو يركادويوبعد ام

 ياخم كرده بود و داشت دق م رافتادكهيمادر ام بهاون همه آدم نگاحم  نياز ب. ميكادو را بهشون داد نيو بهتر ميگذاشته بود

 كيو آرش  كايسالن با مل يشب هم تو. نشستم يصندل يزدم و رفتم و رو يخند شيبسوزه ن شتريكه ب نيا يمنم برا. خورد

كردكه از  يزنها را مسخره م نيدر آورد و ا يقدر مسخره باز نيآرش ا. مياونجا نشست يو چهار تا ميكرد دايگوشه دنج پ

نشد  مونيحال اونشب اصال . ارهين را در بدنبالشون و ادامو افتهيفقط كم مونده بود راه ب. شديفرط خنده داشت بند دلم پاره م

 يها ييو خاله ها و دا ييهم زن دا يگاه. ركيس ميكرد رفت يفكر م هيهركس خبر نداشت اونجا عروس يعروس ميكه امد

 داويآ بتيبود غ بيبرام عج يكه خبل يزيچ. بردن يآرش لذت م يها ياز دلقك باز هاشدن و اون يبه جمعمون اضافه م ريام

بودكه آرزو و  يعروس ياخرها. داشتن وگرنه االن گل مجلس بودن فيمسافرت تشر دميپدرو مادرش بودكه بعدأ فهم

زود هم خسته شدم و  يليخ صدميآروم و خانمانه رقم يليخ شهيبر خالف هم. ميبلند مون كردن تا باهاشون برقص زداني

 .نشستم

همه  شهيهم ياز بچگ ادميكه  يتا جا. شد يسرم خال يباره رو كي ايدن يها يبرگشت و تمام بدبخت ميباره ورق زندگ كي 

 يراكه به بها يدست به دست هم داد تا خوشبخت زيبارهمه چ نيبا هم و ا هايآمد و همه بد يباره به سراغ آدم م كي هايخوب

 دميدو شيقدر دوركه هذ چه از پ نيپر بكشه وبه دور دستها سفر بكنه ا ميندگبه دست آورده بودم از تار و پود ز نيسنگ

كردم غرق در اون هستم فقط  يكه تصور م يكه همه خوشبخت دميتازه اون موقع فهم. ديوقت دستم به اون نرس چيه گهيد

خبر از  ياون و من ب ستد چهيباز ريبود وام يواقع طانيش كي سيابل كيدست  چهيباز ميبود وهمه زندگ يواه اليخ كي

 يزدم غرق م يدست و پا م شتريب يهرچ مينجات زندگ يبرا. دادم ينكبت بار ادامه م يهمه جا خوش باورانه به اون زندگ

 يم راهيومنطق راه و ب ليخودم دل اليخ يكردم و تو يم يرا هم الپوشون هايبد يبسته بودم حت زيهمه چ يچشمهام و رو. شدم

تونستم باوركنم هم  يخواستم باوركنم اصأل نم ينم. دميمال يم رهيسر خودم و ش يورج كيكردم  ينم دايآوردم و اگر پ
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كه  يهرچ. كردم يو گذشت م دميفهم يهم م ديشا. كرد يم انتيشدم كه بهم خ ينفس هم خواب هم خونه و هم سفركس

 و ميو باختم ، زندگ اسمبار احس نيو ببازم ا زميمدت همه چ نيا يگذشت باعث شدكه تو ايبود غفلت 

 .و حقارت غرق كرد يكرد كه من تا اعماق بدبخت يو دستهام و ألوده به گناه باختم 

 يراكه برا ييها لهيوس دنيخونه تنها بودم و خودم و سرگرم چ ياز صبح تو. گذشت يأرزو م ياز عروس يچهار روز سه

. و پرده اطاق و وصل كردم دميكمد چ يو عروسكها را تو هايزاسباب با. كردم ميبود دهيخر ريجنجال با ام يبچمون بعد از كل

لحظه كمرم  كي يبرا. جابه جا كردم ييكردم تخت بچه را تنها يوونگيشده و د اديدونم چرا احساس كردم زورم ز ينم

 يديد شدتا شب چند بار در. نكردم يدرد ها عادت داشتم اصأل توجه نيدلم افتاد و چون به ا يتو يديخشك شد و درد شد

 يكهاينرد. تخت نشسته بودم ينتونستم از جام تكون بخورم فقط رو گهياز قبل بود و د دتريكه هربار شد يگرفتم طور

در اطاق  مهيسراس. كردم و اصأل متوجه آمدنشر نشدم يم هيزدم وگر يو چنگ م واريدرو د. ديدرد امانم و بر گهيد ريأمدن ام

: گفتم يبه سخت. خواستم يزدم وكمك م يم غيشده؟ ج يفرناز ج: با ترس و وحشت گفت ديحال وروز من وكه د. وبازكرد

 يچيه گهياز صبح و د: فقط گفتم يشد يطور نيا يازك: كرد تا بلند بشم گفت يم مكمكه ك يدر حال رميم يدارم م

 يم ياحساس سبك. ديرس ينظر مناراحت به . بود شميپ كايبودم و مل مارستانيتخت ب يچشمهام و كه بازكردم رو. دمينفنهم

شده؟ هنوز  يچ كايمل: گفتم دهيبر دهيآهسته و بر. افتاده بود يخونه چه اتفاق يافتادكه تو ادمي. درد نداشتم گهيكردم و د

كمال خو  دكتر در . دمياز اونها پرس گهيبار د كيسؤال و  نيهم. جوابم و نداده بود كه دكتر هماه پرستار وارد اطاق شد

رسوندنتون  ريد يليخ: شده؟ گفت يمگه چ: چشمهام از تعجب گرد شده بود گفتم. بهتون رحم كرد يليخدا خ: گفت ينسرد

خواستم بلند بشم  يم ؟يبچم چ: كه بغض كرده بو دم گفتم ياجازه ندادم حرفش و تمام بكنه در حال... مارستان و بچتونيب

 ميما فقط تونست: حرفهاش و دكتر كامل كرد وگفت. باش جان آروم  فرناز: تخت خوابونه وگفت يدوباره من و رو كايكه مل

 ينم گهيد. حرفش پر شد از غم و غصه دنيتمام وجودم با شن. آمد ايدن بهنه بچتو مرده  و متأسفا ميبه خودتون كمك كن

تاب  يب. زدم يم ادياما با تمام وجودم فر ديلرز  يصدام م. كنم هيصداگر يو آروم و ب زميدلم بر يتونستم همه اونها را تو

خسته شده بردم از بس كه مدتها . خوام يمن بچم وم: گفتم يزدم وم يكنم زار م يدلم و خال يخواستم عقده ها يبودم و م

 يم يچطور. ديرس يكدرم نم چيو تحمل كرده بودم و آخر هم به ه يصبركرده بودم همه جور سخت يزيبه چ دنيبخاطر رس
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راحت بهم بگن بچه من  يليخ يآن كه مادر بشم ول يو تحمل كرده بودم برا يخواب يم باوركنم هفت ماه تمام درد و بتونست

 .و من از لذت مادر شدن محرم كنن أمده ايمرده به دن

از خودم  زياز همه چ. آمده ايبهم نگن كه بچم مرده به دن يها را از اول تحمل بكنم ول يخواب يبودم همه رنج ها و ب حاضر 

كه  ادمي. رميخواستم تنها باشم و به درد خودم بم يشده بودم م زارياون بچه را به خاطر وجود اون داشتم هم ب ركهياز ام يحت

 نيبدتر يتو يو عروسك كرده بودم با چه شوق ياطاق بچه را پراز اسباب باز يچه ذوق اداشتم ب ييافتاد چه آرزوها يم

كه اول مخالف  نيبا ا. شد يغصم م شتريراگرفته بو دم ب زيو همه چ زيكمد، تخت، لباس خالصه همه چ ،  لشيهمه وسا طيشرا

بچه . رهيسكوت و آرامش و از ما بگ وچولوبچه ك كي يفكرهم كه چه روز نيعادت كرده بودم به ا يبچه دار شدن بودم ول

را  يكه با آمدنش بتونه طعم زندگ يبچه ا. بشم داريهاش ب يقرار يها و ب هيگرم نفسهاش بخوابم و با گر يكه با صدا يا

 ازراحت تر از تصوراتم  يلياما خ. تهمت ها و زخم زبونها را تحمل بكنم يتر از قبل بكنه و به شوق وجودش بتونم حت نيريش

 يحاال م .چسبونن يم ميشونيبه پ گهيتهمت د كيبه خاطر مرگش مقصرم و مهر يكه بدونم حت نيدستش دادم، بدون ا

از اونها نوشته شده باشه  يكي رتيمو ا و اگر تو و تقد كياز  كتريبار يحت يغم وشاد ،يوبدبخت يخوشبخت نيمرز ب دميفهم

خودش و از لحاظ سرنو شت  يعاد يباشه روال ارتيكه در اخت نيبدون أ يو زندگ يرياون را بگ يجلو يتون ينم يطور چيه

دونستم  ينم. گرده يبرنم يوقت به جو چيگن آب رفته ه يو راست كه م. ده يمنتظره از لحاظ ما ادامه م ريغ يو اتفاقها

 يليخ بتيمص نيا يلذت و شاد. لذت ببرم مياز زندگ ياليو فرصت دارم با خوش خ امدهيهنوز به سراغم ن يواقع يبدبخت

مرخص  مارستانيكه از ب يتا روز . كردم و به اون عادت كرده بودم يبودكه من تصور م ينكبت بار يتراز خوشبخت نيريش

من  دنيد يبرا يو رغبت ليهم م رياون روزها ام يكه تو يدر حال نميو ب ريكردم فقط خودم حاضر نبودم كه ام يشدم فكر م

شد چشمهاش  دوخته  ريمنگاهم به نگاه ا. مرخص شدم مارستانيدكتر از ب تيزيشنبه بعد از و چهارصبح . نشون نداده بود

 گهيد ريام. اونها خوند يرا از تو يو نفرت و دلزدگ يشد خستگ يهم م يگاه يو نشاط گذشته را نداشت حت ياون شاد گهيد

 يزود تو يليخ رهاشييهمه تغ. نه احساسر. اشتدوستم نداشت، براش مهم نبودم نه تعصب د گهيسابق نبود د رياون ام

 يمهربون را باز يكردم كه فقط رل آدمها يم يزندگ يبا ك دميشناختم و فهم رويام يجلوه گر شد من چهره واقع مرنيزندگ

 رياون تاث يزود رو يليهمه مخصوصأ مادرش خ يكه حرفها ينيآدم دهن ب. بهم اعتماد نداشته يكرد وبه اندازه سرسو زن يم
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كه افتاده  يكردم از اتفاق يفكر م لياوا. گذاشت يهاش سرپوش م ياعتماد يب يرو رتيبه اسم غ يگذاشت و از حربه ا يم

 يشد و سع يخودم عاد يزبراياماكم كم كه همه چ. برام مهم نبود يليزشت و زننده اون خ يرفتارها نيهم يبود ناراحت برا

بودكه  ريام نيا. تحمل شد رقابليبرام غ ريرفتارهاو اخالق ام. صفر شروع كنم ازافتاده را فراموش كنم و  يكردم اتفاقها

انگار ارث بابĤش و از آدم طلب داشت و خدا اون  ييجور ا كيو  ديخواب يدشمنش م شيانگارپ. گردوند يروش و از من برم

داره  ميزندگ رازهيكردم ش احساسكه  يوقت. سرش  يگذاشت رو يبود خونه را م لشيبرخالف م يزيآورد كه چ يروز را نم

كه اون  يبوده و با سرنوشت نيخواست خدا ا ديگرفتم باهاش حرف بزنم و بهش بفهمونم كه شا ميپاشه تصم ياز هم م

 كي يرا برا زيرا كه دوست داشت و درست كردم و همه چ ييروز غذا  كيكه  نيتا ا. ديشه جنگ يزنه نم يبرامون رقم م

 به ييرو باخوش. حدود ساعت هفت آمد خونه شهيهم يطبق معمول. مكنان آماده كرد يأشت

كردم  يناراحت شدم اما سع يليخ. پاسخ گفت يسالم و خشك و خال كيرفتم اما به اون همه ابراز احساسات من با  استقبالش 

مبل نشست و پاهاش و  يلباسهاش وكه عوض كرد رو. نشه انيچهرم نما يكرد تو يم داديوجودم ب يكه تو ياون آشفتگ

را بهش دادم  يگاريس ريز. اريرا ب يگاريس ريفرناز اون ز: داد گفت يهم انداخت بعد هم انگاركه به كلفتش دستور م يرو

: گغتم.االن چه وقت شام خوردن: گفت ياخت و با لحن بد به ساعت اند يشام و حاضر كنم؟ نگاه: وكنارش نشستم و گفتم

امروز : گفتم هچند لحظه سكوت كردم و دوبار. كه برو بخور ياتواگرگرسنه : گفت.يگرسنه باش ديخوب فكر كردم شا

چرا : گغتم.يبشنو يخواه يكه م ندهيبرات خوشا يليخ. خبر جون كندن: به مسخره گفت. يشركت چه خبر بود چكاركرد

تو  يرم ول يكه م ستيبار اولم ن: گفت. كنم يشركت من هم ازت سوال م ير يكه م يمگه بار اول يديجوابم را م يطو ر نيا

كه  نيرفتار من هم: و گفت ديخند.ياصأل متوجه رفتارت هست: با حرص گفتم. يكن يم ميج ميبار آخرت باشه كه من و س

 گهيخوام باهات حرف بزنم من د يم ريام: گفتم. ذوقم يداغم كردو زد تو يحرفش بدجرو. يهر ادي يهست خوشت نم

فرناز پاشو برو اصأل حوصلت و ندارم در : و گفت ديسرم داد كش. ميرا تمامش كن يموش وگربه باز نيخوام ا يخسته شدم م

 يم يزيچ كيرم  يدفعه از كوره در م كي. بهت بده گهيد يجا كيو  تيپاشو برو خدا روز. ميكه بزن ميندار يضمن ما حرف

 بلند داد رميخودم و بگ ينتونستم جلو گهيد. ياندازيراه ب بميننه من غر يخو اه يگم م

 يليكه خ نيگم مثل ا ينم يچيزارم و ه يم گريج يچند وقت دارم دندون رو. يبگ يزيچ يكن يغلط م يليتو خ: وگفتم زدم 
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برو خودت و : وگفت زيم يرو ديرا محكم كوب يگاريس ريچشم و رو شد كه ز يقدر ب نيدونم چرا ا ينم. بهت خوش گذشته

 يخواست يم يكجورينگو  يكردم دوستم دار يو بگوكه فكر م حمقمن ا يگرفتادي يها را ازك يگر يالش نيا. جمع كن

خبر  يو ك سياصأل اونروز پل يكه من و خركن يديكش يخبرندارم كه همه جور نقشه ا يكن يفكر م.يبكن زونمنيخودت و آو

هر چقدر  موگرنه آد يحامله شد يگفت معلوم نبود تو ازك يمامانم راست م. آبروت سوخت يمن كه دلم برا ريتقص. كرد

. اديب ايكه بچه مرده به دن يكرد يوكار يآخر هم عذاب وجدان گرفت. شه بچش و سقط بكنه يمشكل داشته باشه حاضر نم

 .گهيتوكالهت بود د يحتمأكك يزنگ به من نزد كياز صبح 

كه همه  يهمه تهمت ازكاون  دنيدردناك بود شن يليخ. سوخت يچشمهام مثل گلوم م. ديكش شيقلبم و به آت حرفهاش 

. بهت بگه ادي ياز دهنش درم يچشمهات نگاه كنه و هرچ يشرمانه تو يو حاال ب يرا به خاطرخودش كرده بود يكار

كه به خاطر اون كرده  يبازكردم و منت تمام كارها مباالگرنت منم مثل خودش چشمهام و بستم و دهن يدعوامون حساب

 دميلباسهام و پوش ارمياون خونه دوام ب يلحظه هم تو كي يتونم برا ينم گهيد دميكه د يوقت. سرش گذاشتم يبردمو رو

. يبرس تخود مثل  يكه به قرارت با الواتها يگشت يدنبال بهانه م ير يم يكجا دار: جلوم وگرفت وگفت. كايتابرم خونه مل

پات و : مام دهنم غرق خون شد وگفتكه ت يصورتم طور يمحكم زد تو. ريجلوم بگ يو وجودش و دار يآره اگر مرد: گفتم

 ينم گهيد يأبروم و همه جا برد. يمن رفتار بكن ليبرخالف م يحق فدار يكه زن من يكنم تا وقت يقلمش و م يبزار رونيب

 ريمشتركم با ام يزندگ يوقت تو چيمن ه. زد يحرف م ييابرو يازكدوم ب گناهازكدوم  دونمينم. تونم سرم و بلند كنم

گفت  يبهم م يبيحس عج. آوردم يو مدرك م ليبه خاطر گناه ناكرده دل ديسوخت كه با يخودم م يدلم برا. نداشتم يلغزش

كه امروز باشه و فردا  ستين يزياز اون نبود چ يخبر ريوجود ام يتو گهيكه د يو مهر بون ستين ريام يكه اون حرفها حرفها

. معاوضه كرد اي ديشه اونها را خر ينم زيچ چيذات آدمها ست و با ه يمحبت فقط جاشون تو نيمثل هم ييزهايچ كي. نباشه

 يو حت زشيچ دمهمهيمن بودكه بعدها فهم يزندگ كياز همونها شر يكيوجود داره و  يذات آدمها هم استثناثات يبرا يول

والتماسش  دميبا دست به دركوب يهرچ. رفت ودرو پشت سرش قفل كرد رونيازاطاق ب. فروخته بود يزيشوجودشو وبه پ

كردم  هيتا خود صبح پشت همون درنشستم وگر. خونه اش نبودم يقلبش بودم و زندون يمن زندون. كردم درو باز نكرد

قدر ضجه زده  نيا. ديشن ياصألصدام و م. كرد يدونم كجا بودو چكار م ينم. ازدهنم درامد بهش گفتم راهيو ب بد  يوهرچ
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 كي. درو باز كرد و آمد داخل اطاق مهينگذشته بودكه سراس شتريب يچند لحظه ا. شدم و آروم گرفتم بودم كه خودم خسته

 يگاريس ريز  رونينبودم ازاطاق آمدم ب يعصبان گهيكه رفت سركارد يوقت. رونيمن اند اخت ورفت ب نييازباال تا پا ينگاه

بار زنگ  ستياز ب شتريتا شب هم كه آمد خونه ب. ه كرده بردخف گاريمعلوم برد كه تا صبح خودش و با س گاريپربود از ته س

 .هستم خواد مطمئن بشه كه من خونه  يدونستم م يم. زد و قطع كرد

 گهيتحمل همد ميرفت يجلوتر م يهرچ. گرفتم يم ريام بودكه با  ييدعوا نياز همون شب شروع شد و اون بهتر زيچ همه 

 ريام يو جلو دميبخش ياگر نم  ديشا . كردم يآمدم وگذشت م يمن بودم كه كوتاه م نيا شهيو هم. شد يبرامون مشكل تر م

 ينادان ايبود  يدونم از بچگ ينم. رميوبگ ميشر ياون غرق م يتو شتريب روزرا كه هر  يمنجالب يتوسنتم جلو يم ستادميا يم

دادم و دعوا مون  يم ريكردم هر بار دم به دم ام يم يكار مينجات زندگ يدادم برا يبه خرج م استيكه س نيا يكه به جا

و بدن كبود مثل جنازه  يخون صورتبودم كه با  چارهيمن ب نيآخر هم ا. ديرس يم يگرفت كه به كتك كار يقدر باال م نيا

كرد  يبردم به مادرم كه فكر صم يپناه م يبه ك. رهيشد حق من و از امپر بگ ينم دايكس پ چيافتادم و ه يگوشه م كي

و  كيزكوچيكه خودم هم خسته شده بودم از بس كه بخاطر هر چ كاير مل يأرش اي نيزم يآدم رو نيدخترش خوشبخت تر

. از ترحمشرن هم خسته شده بودم اصال . بودم چه برسه به خودشون دهيجنگ و جدل كش نيوسط ا هماونها را  يپا يبزرگ

بودم كه با  يخشت خشت زندگ يرانيشده بود و من مغموم و شكست خورده فقط نظاره گر و دهيازهم باش ميزندگ رازهيش

 .برد موندهن يخرابه متروك باق كيبجز  يزيچ گهياز اون د بأيعشق ساخته بودمش و تقر

 يتو كردم يمن كه فكر م ياهايرو ريام . و حسرت اونچه كه گذشته را بخورم نميكه بش نيتونستم بكنم بجزا يم چكار 

 ريوقتها د يگاه.و رفت ديپر كش ميكه فقط حسش مال من به از لحظه ها و تار و پو د زندگ يدر حال دميبه اون رس تيواقع

خراب  ايچون . اون خونه بودم و جرات اعتراف نداشتم يتك و تنها تو  هاآمد و من روزها و شب ياصأل نم يآمد و گاه يم

 ايدن نيا يهم سخت نبود چون تو يليكه اون شبها راكجا بود خ نيا دنيفهم. برستونجنازه ق ايشدم  يم يم ابونيكوچه و خ

كه به حال و روزم  يدر حال دمخلوت خو يتو يگاه. ارهيب رونيب يخبر يشدكه من واز خواب ب يم دايبا وجدان هم پ يآدمها

وزمان اززنده ها و مرده  نيكردم وملتمسانه ازخدا از زم يكه دلش برام گرفته بود دراز م يآسمان يدست به سو ستميگر يم

 گهياونم مثل همه من و ترد كرده بود ود ديشا. آمد يبرنم يخدا هم كار يكس حت چيظاهرأ ازدست ه. خواستم يهاكمك م
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 وونيح كيدست  ريبود كه من وز يانصاف يب تينها نيرحم من و به خودم سپرده بود و ا يب يايدن نيا يتوبندش نبودم و 

اون ووزها و اون خونه  اديچون من و . ادي يبدم م ليدل كيزندان فقط به  نياز ا. كه نقاب ادمها را به صورتش زده بود بندازه

 يكه حداقل م يفكركردم تنها كس. و زشت بود كيزندان كوچ نياز ا ربدت شيبايو ز يكه با همه بزرگ يخوه ا. اندازه يم

 ييازگوش كردم به حرفهام،حرفها ريچون به غ. بار اشتباه نكردم كي يآرزو باشه و برا ديتونه به درد دلهام گوش بكنه با

برام سوخت و  يليخدلش  ديكبودو سرشكسته من و د آمد و صورت  دنميكه به د يوقت. كردم يگوش م ديداشت كه من با

اون فرناز شاداب و  گهيكردم و د يكه من اغراق نم ديخودش د يچشمهابا . بودم زاريبودكه من ازش ب يهمون ترحم نيا

. خوب حقم وكف دستم گذاشت يليو اونم خ ديجنگ نيهمه كس به خاطر ا زهيكه با همه چ يكس. ستميسرزنده گذشته ن

 ريكه ام دمياون روز فهم. حرفها شده بود نيانگار پوست من كلفت تر از ا يكرد ول يآرزو دل سنگ را هم آب م يحرفها

كرده بودم كه  هيتك ينامرد سپرده بودم و به كس كيكرده بود و من تمام احساسم و به وجود  يانتهايتمام اون مدت چه خ

پس دادن  يكرد يكه م يها يولخرج هرهاتمام اون كادوها، جوا. رابطه داشت دايمدتها بودكه با آ ريام. داشت يتزلزل اخالق

بود  ييبلكه همه و همه از پول ها. و پاداش شركت نبود يقيكدوم از پول تشو چيآرزو ه يوسكلون عر يو كادو شييقرض دا

دروغ بود،  ريها دروغ بود، ام يتمام اون مهربون.ديمن و خر يو با اونها لحظه لحظه زندگ. كرد يبذل وبخشش م دايكه آ

حواسم و به  يا گهيكردم زمان د يكه فكر مبه هر لحظه ازگذشته . گفت يچشمهاش ، لبهاش ،نفسهاش دروغ بود و دروغ م

كرده  ريداد گ يم انتيدروغ و خ يكه حاال رنگ و بو يبا هجوم همه خاطرات يواريچهار د كي نيب. كرد يخودش معطوف م

 يبه سمت خودشون م رويام مونيكه چند ماه بعد از عروس ودنب ريدونستم مسبب همه اونها پدر و مادر ام يفقط م. بودم

 يخودش از شركت را موجه م بتيغ تيبه بهانه مامور ريكه ام ييكنن و تمام اون دقتها يم ادياونها را ز نيكشن و رابطه ب

به وجود  مختارچون آدمها . سرپوش بگذاره ريگناه ام  يتو نست رو ينم زيچ جيه يول. بود دايآ شيكرد خونه پدرش و پ

در حقم كرده  ريكه ام يانتيخ ليدل دميوقت نفهم چيه. انجام كار ناخواسته بكنهرا مجبور به  يتونه كس يكس نم چيآمدن و ه

 يهمون جا اي. هست ييمن جا ستادنيبه اندازه ا گهياصأل د. ارزش قرارگرفتم يب يايدن نيا يمن كجا ايخدا. بو د يبود چ

 .كنن يم غ يرا هم از من در زيناچ
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 زدهميس فصل

. كنم يم ييراگدا يواقع يزنم و محبت و مردونگ يو زشت بود پرسه م اهيمختلف كه چهرشون س يآدمها نيب دميد خواب

با . كرد يداد و من و از خودش دور م يهولم م يطور كي يو ناآشنا بود و هركس بيهمه غر يدو واژه برا نيا ياما معن

بود كه  يچه نقاب گهياون د. ديدرخش يصورتش مثل بچه ها م. بود دهيبكنارم خوا ريام. شدم داريكابوس تلخ ب نيوحشت از ا

 يليبود خ گهيد يكه من فقط زنش بودم و عشقش كس نيباور ا. است بهيكردم برام غر يحس م. بود دهيچهره كش يكه رو

 يبرا يراه چوننداشتم و  ريام يواقع يقلب و زندگ يتو ييوقت جا چيقبولوندم كه ه يبا خودم م  ديمن با. سخت بود

 .ساختم يسوختم و م يموندم، م يم دينمونده بود با يبرگشت برام باق

كردم  يهم خوابش اون شده بو د سع يگذره حت يم دايبا آ ريدونستم همه اوقات ام يبودم و م دهيفهم زويكه همه چ نيا با 

آورد اما  يرا به خونه م دايكرد و آ ياز نبود من استفاده م ريكه ام ييوقتها يحت دميد يرا م زيهمه چ. ببخشم گهيبار د كي

كه احساس  يوقت. كرد يحرفهام و باور نم يتونستم ثابت كنم چون كس ينم. و دم نزدم ختمير يدلم م يرا تو زيهمه چ

رش پناه ببرم تا آ كاويبه مل يمدت يدوشم بگزارم و برا يو رو ميگرفتم زندگ ميندارم تصم اون خونه  يتو ييجا گهيكردم د

مثل . بودكه بره شركت نيصبح قبل از ا دمشيكه د يروز آخر. ستميخودم با يپا يروشن بكنم و بتونم رو ريو با ام فميتكل

. كردم يكه وارد آشپزخانه شد نشسته بودم و تگاهش م ياز لحظه ا. كردم دارشيصبحانه را آماده كردم و از خواب ب شهيهم

تركت  يچرا مجبورم كرد كه بدون خداحافظ ريام: دلم باحĤش حرف زدم وگفتم يتو. كردم ينرفته بدجور احساس دلتنگ

نه . شه يكه چقدر دلم برات تنگ م يدون يم چيه. در حقت نكرده بودم يرا نداثتم من كه بد ياز تو كس ريبه غ همن ك. كنم

به خودم آمدم گونه  يوقت. و بهم زدم تيزندگ ياگر با بودنم آرامش يمن و ببخشخواد  يدلم م. ديفهم يو نخواه يدون ينم

پر از سؤال  يكه نگاهها ينداشتم نگاهس كنم بلند شدم و در حال قتطا گهيد. كرد ينگاهم م رهيخ ريبو د و ام سيهام خ

سال خاطرات  كيجمع و جو وكردم و از  زويبعد از رفتنس همه چ. رونيگذاشتم از آشپزخانه رفتم ب يجواب م يب ريام

 :نامه نوشتم وگفتم كيكردم و رفتم فقط براش  يو از خونه آرزو هام خداحافظ ريمشترك با ام يزندگ

 :سالم 

 يچون نم يرابطه دار دايدونم با أ يم وقت بهت نگفتم  چيه. كنهينم يفرق گهيرم چون بودو نبودم د يم تياز زندگ من 
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 دايمثل من از آ يروز هياگه  يحت دوارميام. يافته شرمنده و سرافكنده بش يچشم من م يچشمهات تو كه يخواستم تا وقت

خواستم  ينم يزيچ  چيبا تو به جز صداقت و محبت ه يمن از زندگ. ياينوقت به سراغم  چيو ه ينش مانيپش يهم خسته شد

تو  يول.باشه نداشتم گهيد يكالن كه از پول كس يبه جواهر و كادوها  يازيها بود و ن نيمن فقط هم يبرا ايهمه زرق و برق دن

 دوارميام. ستين ريچون خود كرده را تدب ستمين مونياالن هم پش. واقعا عاشقت بودم . يكرد غيهمون ها را هم از من در

بار  نياول يت كردم و براكه جسار يو من و ببخش ياريبه دست ب دايمشترك با من را در كنار آ يزندگ يآرامش نداشته تو

 گذاشتم رونيپام و از خونه بدون اجازه تو ب

 فرناز تيخوشبخت آرزومند

 

 يهزار جور راه و ب. وجود نداشته نيبجز ا يا گهيرا گرفتم و راه د ميتصم نيكردم كه بهتر نيرفتم به خودم تلق يكه م يوقت

گذاشته بودم  ريخونه ام يكه پا تو يخبر و باهمون چمدون يب يو أرش به خاطر رفتنم اونم اون طور كايمل يبرا ليراه و دل

اظهار  ريدرباره ام يترك كردم و اجازه ندادم كس رويبه من گذشته بود چرا ام يچ كهوقت اعتراف نكردم  چياما ه. آوردم

 يطور م نيها همروز. خودم هم اون اتفاقها را زمزمه نكردم شيپ يموند و من حت يراز باق كيمثل  زيهمه چ. نظر كند

از طرف  ياديكه پول ز نيتا ا. ادمد يكردن ادامه م يگذشت و من دلشكسته تر از قبل به ناچار به زنده موندن و زندگ

همه  نيپدرش و ب هيبزرگم انصاف به خرج داده بود و ارث يو عمو ديخانواده پدر خودم بعد از فوت پدربزرگم بهم رس

از آمدن به خونه . باشم يخواست سر باركس يخونه رهن بكنه چون دلم نم كيادم تا برام پولم و به آرش د. كرده بود ميتقس

دانشگاه سرگرم  يخودم و هم با كالسها. زنگ زدم و نه اون ريگذاشت و نه من به ام يم ميماه و ن كي حدودأ نهايأرش ا

خودم  يگرفتم تا بتونم خرج زندگ يم يشاگرد خصوص ايدادم و  يكار ترجمه انجام م اي بودم  كاريكه ب يكرده بودم و وقتها

اونها  شيخودشون برام رهن كرد و من از پ كينزد كيكوچ ينقل ونهخ كيكه آرش  نيتا ا ستميخودم با يپا يو رو ارميدرب

ت شد ساع يتنگ م ريام يگرفت و برا يوقت ها كه دلم م يگاه.كردن عادت دادم يهم رفتم وكم كم خودم و به تنها زندگ

 يبدن ول يأشت ريها خواستن واسطه بشن كه من و با ام يليخ. كردم يعكسش قناعت م دنيكردم و به د يگوشه كز م كيها 

نبود و همه حرمتها شكسته شده بو د اجازه دخالت  يباق ريمن و ام نيب يزيچ گهيو از لحاظ من د ميچون ما با هم قهر نبود
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رقت حرف برگشتن من  چيه نيهم يكار من دخالت كنن برا يآرش هم جرات نكردن كه تو كاويمل يكردن بهشونندادم حت

 .ونزدن ميسرخونه و زندگ

هدف  يشدم چون حوصله خونه رفتن و نداشتم ب ليك دانشگاه تعط نيروز سرد بعد از ا كيبود و غروب  نييپا يها آخر 

 يكردم و دلم م يكردن و نگاه م يم يشب خودنما يكيتار يومغازه ها راكه ت نيتريو يرفتم وگاه ينها راه م ابويخ يتو

بودن و خوشون و آماده  ديدر حال خر اديمردم با جنب و جوش ز. اشتشده بود به من تعلق د دهيكه اونجا چ يخواست هرچ

. حال يب يكيسرحال و  يكي. نيغمگ يكيشاد بود و  يكي. شب سال برن نيكردن تا به استقبال زمستان و جشن بلند تر يم

 يمسخره م نظرمحس ها به  نيتمام ا يكردن و طالق يرا متر م ابونهايهدف فقط طول و عرض خ يها هم مئل من ب يبعض

 يوا. مغازه كشوند يمن و تا جلو ارياخت يداغ ب چيساندو يبو. آدمها را درك بكنم  نيهمه فرق ب نيتونستم ا يآمد ونم

 يرا نداشتم خواستم داخل بشم و برا يزيبه خوردن چ ليم يطور نيشد كه ا يدونم چند وقت م ينم. چقدرگرسنه بو دم

جشن تولد  يكنم تا بتونم برا يكه دارم پولهام و جمع م ارميباعث شد كه به خاطر ب يدونم چ ينم. رميبگ چيساندو كيخودم 

 يهستم و برعكس اون كادو ادشيهنوز به  يكادو بخرم وخوشحالش بكنم و بهش ثابت كنم كه هر چند ازش دورم ول ريام

را تحمل  يو بزنم وگرسنگ چيساندر ديباعث شدكه ق مميبه خاطر آوردن تصم. دميتولدش و با دست رنج و زحمت خودم خر

 يدرو بازكرد و به جا كاليم. دادم يبودم و زنگ درو فشار م ستادهيا نايا كايدر خونه مل يبه خودم آمدم كه جلو يوقت. بكنم

 يچرا؟ مگه چ: دگفتميرس يبه نظر م دست پاچه  يليپشت خ اميخواستم ب يوگرنه م يفت خوب شدكه آمدسالم كردن گ

 يازم خواست كه آدرست و بهش بدم ول. يما رفت شيكارت داشت منم بهش گفتم كه تو از پ زنگ زده بود  ريام: شده؟گفت

. يريدم تا باهاش تماس بگ يم بهت خبر مآدرس وبهش ندادم فقط گفت نيهم يبرا ينباش يخودت راض ديفكركردم شا

 ياز همون جلو. و ابراز بشه كنم ميخوشحال ديبا يچطوردونستم  يرا بهم داده بودن نم ايانگار همه دن دميخبرو شن نيا يوقت

دستم وگرفت . منتظرم ريرم خونه حتمأ ام يكه بهم داده بود تشكر كردم وگفتم من م يبه خاطر خبر خوش كايدر از مل

 ينم رمب دينه با: گفتم.زد يزنگ م رونيكنم خونه باشه چون از ب يتازه فكر نم مير يبا هم م اديصبركن تا آرش ب: وگفت

: فقط گفت. نزد يحرف گهيكه كردم د يخداحافظ. كنم تا برگردد ياگر هم نبود صبر م  ناراحت بشه  ديخوام منتظر بمونه شا

. افتهي يمگه قراره اتفاق: گفتم.افتاد به من زنگ بزن ياگر اتفات. زنه يدونم چرا دلم شور م ينم. باشفرناز مواظب خودت 
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كه برداشتم و ازش دور شدم حرفش  يچند قدم. كردم يو خدآحافظ دميو بوس صورتشبعد هم . زنم يچشم زنگ م يول

گر فتمو  نيو كه ماش ابونيتا سر خ دمينفهم. برام دعا كن كايمل: كرد به سمتش برگشتم وگفتم يدلم و خال يباره تو كي

. گذشتن برخورد كردم يكنارم م ازكه  ييچند بار به آدمها ارياخت يو ب دميدو يقدر عجله داشتم كه م نيا. رفتم يچطور

داشت كالفم  ديشد كيزود تر برسم اما تراف يخواستم هرچ يكردم دل تو دلم نبود م يراه بارها به ساعتم نگاه م يتو

درو باز نكرد  يك ييخونه خاموش بود چند بار زنگ زدم ول يساعت از نه هم گذشت برد ر چر اغها دميكه رس يوقت. كردديم

وارد خونه كه . را آماده كنم زيهمه چ ريخواستم تا قبل از آمدن ام يم. در آوردم و درو بازكردم فميك يتو ازخودم و  ديكل

بند انگشت خاك  كيبه اندازه  يديكش يكه دست م يزيهر چ يبود و رو ختهيمه جا بهم رشدم و المپ و روشن كردم ه

چندتا كاغذ . انها را مرتب كنم هيمبلها كه رفتم تا رو رفو دست به كار شدم به ط نييوگذاشتم پا فميك.روش نشسته بود

كردم  يروم رويطور كه كاغذ ها را ز نينو شته بردم هم ريام يكه برا دميرا د يياول نامه ها. توجهم و به خودش جلب كرد

 .ارفتمو خيمثل . در روز بعد خورد يبرا دايو آ ريبه اسم ام سيانگل.به مقصد  مايهو اپ طيچشمم به دوتا بل

 نيا اچر. رفت يداشت م ريام يعنيبود  يباور نكردن . نيياز دستم افتاد پا طيحس شدكه بل يقدر ب نيو ا ديلرز يم دستهام 

كردم چون  يصبر م. بكنه يخداحافظ شهيهم ياون زنگ زده بود تا از من برا. شده مونيكردم پش اليقدر ساده بردم كه خ

تونم  يكنه ومن هربار كه اراده كنم م يم يآسمان داره زندگ نيا ريز يجا كير يراحت بودكه ام الميداشتم و خ ديهنوز ام

 ياگر م. وقت فراموشم نكنه چيو ه افتهيمن ب ادياونها به  دنيهست كه با د ييصد اشو شنوم و خوشحال باشم كه جاها اي نميب

جنون به . شدم وانهيلحظه د كي يبرا. دادم ياز دست م رويام شهيهم يو من برا ديرس يوقت دستم بهش نم چيه گهيرفت د

كردم  يتمامش م ديبودم با دهيبر گهيد. تعلق داشته باشه گهيكس د چيبه ه ديمال من نبود نبا رياگر ام. هم دست داده بود

خواستم بكشمش بعدهم خردم و راحت  يم. سرتاسر وجودم غرق نفرت بود به طرف آشپزخانه رفتم و چاقو را برداشتم

 يبه خاطر م ريام يهرباركه نامرد. جلدم رفته بود يتو طونيش. كردم و همونجا منتظر آمدنش شدم يرا خاموش هاچراغ. بكنم

 يدونم چه مدت تو ينم. كردم يفكر نم ريجز گرفتن انتقام از ام زيچ جيبه ه. شدم يبه انجام اون كار م بيترغ شتريآوردم ب

 تميعصبان. ردك يانتقام گرفتن داشتم كم نم يكه برا ياز نفرتم و حس همبارگذشت زمان  نيا. مبل نشسته بودم يرو يكيتار

كه  يوقت. قدر از سرما نلرزم به اطاق رفتم نيو ا چميمالفه تا دور خودم بپ كيبرداشتن  يهنوزفروكش نكرده بردكه برا
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 ريام يوهمه عقد هام و رو كردم كشيت كهيبا چاقو ت... برد افتاد به طرفش حمله بردم و دهيتخت خواب يرو ركهيچشمم به ام

كردكه مجبور شدم پا  يكه دوستش داشتم اما اون كار  يمن. وكشتم ريمن ام. آخ هم نگفت يحت. نشد داريب يكردم ول يخال

 ...خواستم يگم به خدا نم يبه خدا راست م. بشه يطور نيخوامتم ا يمن نم. بزارم زيهمه چ يرو

 يبرا شيدروغ يها يبون همون مهر يبرا. من دلم براش تنگ شده: گفتم. كرد آرومم كنه يبغلم كردو سع يشكوه خانم 

شد فلج  يشد،كور م يكر م يكاش يا. هنوز بود يكاش يا. ختيدفمه بهم ر كي زيكتك زدنش، داد زدنش، آخه چرا همه چ

دونست نفس هاش  يدلش آمد اون كه م يو تنها گذاشته چطور منشه رفته و  يباورم نم. دمشيد يبود و من م يشد، ول يم

كه من ساختم براش  يبهشت يعني! بهشت؟ يخدا تو شيپس چرا رفت پ. رميم يباشه من مدونست اگر ن يم. نفس من بود

 كمبودخودش، مگه خدا هم  شيگرفت تا ببره پ. مهربونم و ازم گرفت ريارزش بودم كه خدا ام يقدر ب نيا. ارزش بود يب

و  رميگرمش و بگ يفرصت نشد دستها يحت دميو صدآش و نشن دمشيدونم چند روز و چند شب كه ند ينم. محبت داشت

 ،يرحم يب نيا. من االن اونجاست ريام يعني رخاكيرن ز يم رنيم يم يگن آدمها وتت يراست م. وببوسم فسيصورت لط

 نيبه ا. رونيب مشياريشه از اونجا ب يآخه گناه داره نم. ترسه ينم يعنيآونجا دوام آورده  يچطور ديترس يم يكياز تار ريام

 يوقت تنهاش نم چيمن بهش قول دادم كه ه. ستيتنها ن گيرم پبشس اونوقت د يم يكنم كه به زود يشوق دارم صبر م

 يو زندگ ايگذارم ، تازه اصأل دن

 پوچ يعني چيه يعني ريبدون ام زينداره همه چ يمن معن يبرا ريبدون ام ، 

صورتم برداشت  يدستهام و از رو. خبر داد سيبه پل يشد؟ ك يو برام بگوكه باالخره چ يفرناز آروم باش: گفت يشكوه خانم 

الشه الشه شده برد  ركهيروح ام يشده بو د و من ساعتها كنار جنازه مرده ب ريد يليچكاركردم كه خ دميفهم يوقت: و گفتم

و  دميبوس يتمام بدنش و م. شده بودم وونهيد. فقط گوش كرده بود اوننشسته بردم و باهĤش صحبت كرده بودم و 

بعدش را هم . سيزنگ زدم و بعد هم به پل كاياول به مل. خودم و به تلفن رسوندم يچطور دميخسته كه شدم نفهم. دميخنديم

كنم و حداقل باهĤش وداع  تشرك ريجنازه ام عياجازه را بهم ندادكه تو مراسم تش نيكس ا چيه. ديدون يكه خودتون بهتر م

خانم . گذارم يدرستش خواهم داشت و هركجاكه باشه تنهاش نم شهيهم يستم و براكنم و مطمئنش كنم كه سرقولم ه

 يزود تر بفهم يهرچ يگم ول يكه بعدأ م ياگر ندار ؟يراز را دار كي دنيحوصله شن: وگفت ستاديروبه روم ا يشكوه
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: گفتم يبا لحن كنجكاو انه ا. هباش نمونيب يكه بخواد راز ميشناخت يو نم گريقدر همد نياما . بود بيحرفش برام عج. بهتره

 .شنوم يم ديبگ

من قرار : كنارم نشست وگفت.رازش و بهم بگه ديكه با كردم مطمئنش كنم  يبا نگاهم سع. انگار دو دل بود. مكث كرد يكم 

تو هم . كنم يرا داره و من كمكش م يقصد نيهمچ كيدر اصل اون . دادگاه دفاع كنم ياز همكارانم از تو تو يكيباكمك 

. هياون ك ديخوب بگ: گفتم جانيبا ه. خواست زود تر بفهمم يدلم م يزنه ول يحرف م يدونستم ازك ينم. ياون و بشناس ديبا

 پس اول قول بده: گفت.آوردم نييسرم و به عالمت مثبت پا. يبدون يخواه يكه م يمطمئن: گفت

شه قول  ينم يطور نيا: گفت.دم يباشه،باشه قول م: م كه گفتمقدر عجله داشتم كه زودتربفهم نيا. يكن يمخالفت نم كه 

كه هم  يدوست شد يبا پسر يباشه برام گفت ادتياگه : خوبه؟ گفت. قول، قول: مردونه دست راستم و بلند كردم وگفتم

گرفت  ميبرات افتاده تصم يچه اتفاق ديفهم يوقت يليعق يآقا يعنيو آن شخص  يو تو دلش و شكست. هات بود يبچگ يباز

از  ريكردم به غ يفكر م ييشوكه شده بودم به هرك. اميب دنتيبشه بعد هم به من زنگ زدو خواهش كردكه به د لتيكه وك

چقدردلم . و شكر متكر ايخدا. خو ادكمكم كنه يمن دلش و شكتم اما اون م. كنم كه هنوز فراموشم نكرده يباور نم. ريام

االن . دهيمن و بخش يعني: كه هنوز منگ بودم گفتم يدر حال نيهم ياون سالها چكاركرده برا يخواست بدونم تو يم

 رونيب نجاياز ا گهيمن كه د. تونم با اون درد دل كنم يفقط م طيشرا نيا يكنم تو يفكر م نمشيخواد ب يكجاست ؟دلم م

 يدر حال يخانم شكوه. نميب گهيبار د كيو فقط  زانميكه اعدامم بكنن همه عز نيقبل ازا ابتونم ت دكهيپس كمك كن امي ينم

كن كه ما موفق  نيبه خودت تلق. يبش ديناام دينبا يبه خودت كمك كن يخواه ياگر م: داشت گفت يهاش و برم لهيكه وس

 يكارهم راحت باشه ما همه  التيباش خ ودتبرم مو اظب خ ديبا گهيمن د. تو نه باشه يهم نم نياز ا ريهر چند غ ميش يم

كه  يوتت. تخت بلند شدم و باهĤش دست دادم و بدرقش كردم ياز رو. نمتيب يدادگاه م يفردا تو. ميكن يتو م يآزاد يبرا

 .باشه همه ذهنم و به خودش مشغؤل كرده بود لميقرار بود وك ركهيام گهيحاال د. رفت باز هم تنها شدم

با  گهيبار د كيبه خاطر كه بعد از چند سال قرار بو  نيا د،يشا.وجودم رخنه كرد يتو يبيكه درزندان بازشد ترس عج صبح

نكرده بود فقط به نظرم مردونه  يرييتغ چيه دمشيكه د يوقت. كرد ينم ياريراه رفتن  يپاهام من و برا.روبه رو بشم ريام

 رياشكهام سراز. در دلم براشر تنگ شدهبودم چق دهيشدم و تازه فهم رهيخ رتشچند لحظه به صو يبرا. تر و پخته تر آمد
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با حرفهاش كمكم كرد تا بتونم به خودم  گهيبار د كيداد و  يكه امتحان كنكور داشتم بهم دلدار يمثل همون سال ريشد و ام

 يكنه بعدهم تو ياز من دفاع م يچطور نميبود تا بب ريام يدادگاه بودم فقط حواسم به حرفها يكه تو يتمام مدت. مسلط بشم

خواستم به خودم  يم. دميترس ينم يزيچ چياز ه گهيد. داد يبهم شجاعت و جسارت م ريوجود ام. كردم يم قشيدلم تشو

بار جلسه  نياول يبرا. كه بود اعتراف كردم يرا اون طور زيهمه چ. سفسطه يكردم نه به قول قاض يم هينه گر. كمك بكنم

هم  ريام يحرفها. و شوق آزاد شدن باعث شدكه تحمل روزها وشبها برام آسون تر باشه ديرس انيزود به پا يليخ امدادگاه بر

 يو م ميتمام سع ديتونستم به خودم كمك كنم و با يفقط خودم هم بودم كه م. بشم دواريام يبا زندگ گهيبار د كيباعث شد 

. و ازم گرفته بودن ميو خوشبخت مياونها كه زندگ يحت ركنهييبه همه تغ تنسب دميباعث شد د ريپدرو مادر ام تيرضا . كردم

 يبرام گذاشت باعث شد تا قبل ازجوابها ريهم كه ام يا قهيوث. را از اول از صفر شروع كنم زيتونم همه چ يدونستم كه م يم

 .بشم آزاد  يمدت يدادگاه برا

همه با دسته گل منتظرم . ودم به آغوس بكشماون و با تمام وج يوگرما ديتونستم نور خورش گريبارد كيكه بارشد  درزندان 

آقا  يخانم و عل يكت يآرش، ستاره، مان كا،يمل. همشون خوشحال بودم دنياز د. چشمهام جمع ثدبود يبودن اشكا شوق تو

آغوشش  يكه از تو ينفر نيآخر. گفتن كيو به هم تبر ميموقت يآزادو  دنيكش يم يمن و به آغوش يجور كيهركدوم 

 مگه شما نه؟يخواست من و ب يمادرم كجاست؟ نم: گفتم يقبل از هر حرف. بود كايمل آمدم رونيب

رفتاش . حلقه زد و روش و از من برگردوند كايمل  يچشمها ياشك تو امده؟يدلش برام تنگ شده پس چرا ن دينگفت 

 يجوابم و نم يكس چيه يو اون روكردم و سراغ مادرم و از تك تكشون گرفتم ول نيهراسون به ا. ديرس يبه نظر م يرعاديغ

گم مادرم كجاست؟ چرا  يم د؟يهمتون الل شد: داد زدم وگفتم نسرثو ليدل يشده بود كه ب فيقدر ضع نياعصابم ا. داد

 يتو چ يمان! يكرد يم يستد شيپ زيگفتن همه چ يو برا يتر بود يشده توكه از همه قو يأرش تو بگو چ د؟يزن يحرف نم

در . نگاهش كردم وجودش اضطراب و از من دور كرد. ديكش نيمن و به سمت ماش يدست. يتو هم جرات حرف زدن ندار

 يدست خودم باشه رو ارميكه اخت نيبدون ا. نموند يمقاومت برام باق يبرا يشدم و توان ميتسل شهيبرابر نگاهش مثل هم

 نيا ديبا يدونم چطور ينم: بود عزمش و جزم كرد وگفت ستادهيكه روبه روم ا يهم در حال رينشستم و ام نيماش يصندل

خواستن  يپدرو مادرت م. يو داشته باش دنشيطاقت شن دوارمي، ام سخت يليخ دنشيدونم كه شن يخبرو بهت بگم چون م
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بوده كه  اديقدر سرعتشون ز نيجاده ا يتو يلافتن و يماه قبل بودكه صبح از اونجا راه م كي. انيبه زندان ب دنتيد  يكه برا

 مارستاني يروزكه تو ندكنه و پدرت هم بعد از چ يمادرت همون مترقع فوت م. رهيگ يكنه و آتش م يچپ م نشونيماش

. قبول كنم رريام يتونستم حرفها ينم نميب يكردم خواب م يفكر م. ره يم اياز دن ديشد يبوده به علت سوختگ يبستر

 يزدم، اما ب يدلم ضجه م يشده بودم و تو رهينقطه گنگ خ كيبه . چشمه اشكم خشك شده برد. سوختم يداشتم از درون م

كه  ياون هم وقت زانتيعذاب آور بود از دست دادن همه عز يليخ. ديرس يقدركه صداش فقط به گوش خودم م نيصدا ا

كه دوستشون داشتم  يبود كه اونها يرحم يب. شه يبه كامت م يو زندگ رهيگ يداره سروسا مون م زيهمه چ يكن يفكر م

 .پر بزنن و برن ايدن نياز ا يگريپس از د يكي

كه من و  نيچطور تونست بدون ا. داشتم اجيبهش احت يليكه خ يلحظه ا قأياونم دق يچرا مادرم و از من گرفت گهيد ايخدا 

از  يريتصو نيتونستم ب ينم. مفهوم يب يكرد ول يحرفهاش صورت مهربونش همه و همه از ذهنم گذر م. تركم كنه نيبب

 ييتنها. كردند يم يو زار ونيش يك يبرا. از خودم ريبه غ ستنيگر يم همه. داكنميپ يزد رابطه ا يكه م يحالتهاش و حرفها

من ... خاكشون... نميخوام ب يم: گفتم يمعن يو ب دهيبر دهيبر يو جمالت ديلرز يكه م ييبا صدا. مرگ مادرم ايمن  يكس يو ب

بچه باعث شد  كيآروم و قشنگ  يكردم چشمهام و بستم و صدا يو احساس م دميشن يكه فقط م يبعد هم در حال. ديو ببر

 كه

دونم چند بار اسم  ينم. به عقب برگشتم و پشت سرم و نگاه كردم اد؟ي يازكجا م ه؟يك يمن صدا يخدا. بازشئن كنم دوباره 

 نيمن كه ا يهمو ن داداش كوچولو نيكردم ا يباور نم. چقدر بزرگ شده بود... فرهاد. لب زمزمه كردم ريقشنگش رو ز

. م نشوندمپاها يبغلش كردم و اون و رو. بودمش دهيند گهينداشت د شتريسال ب كيكه  يقدر بزرگ شده و من از زمان

دستم  يو تو دشيتپل و سف يدستها. كرد ينم يبيباهام غر. بود انوشيك هينه چشمهاش شب يول. مادرم بود هيچقدر شب

خوب : گفتم. اسمت فرناز مگه نه: گفت يبچه گانه ا نيريبا لحن ش ؟يشناس يمن و م: وگفتم دميگرفتم و صورتش و بوس

من خواعرتم : گفتم.شونه هاش و باال انداخت. شم يتو م هيمن ك يدون يم: گفتم. فرهاد: با غرور گفت. هياسم تو چ. آره

شدم، زانو زدم و دستهام و  ادهيپ نياز ماش. كرد ميخانم قا يبغل كت يشثد و خودش و تو ادهيپ نيو از ماش نييازبغلم آمد پا

تو بغلم با چشهام قدمهاشو  ايپس بدو ب: گفتم. نه: خانم كرد وگفت يبه كت ينگاه. يبا من قهر يشدناراحت : بازكردم وگفتم
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صورتش و غرق  دميكش يم شيسخت و مشك يموها يكه دست تو يآغوشم جا گرفت در حال يكه تو يكردم وقت يدنبال م

. من و به خودم آورد ،ياحيخانم ر ديببخش: كه گفت ريام يصدا. دميبلع يمادرم و با تمام وجودم م ادگاريبوسه كردم و عطر 

از خدمتتون  ديندار ياگر با من كار: گفت د؟ييبفرما: بلند شدم و گفتم!كردم يهم بود بغل م نيكه فرهاد را كه سنگ يدر حال

 باهمون يول. نه ايكنم  يشه كه با اون از زحماتتون قدردان يم دايپ يجمله ا ايدونم اصأل كلمه  ينم: گفتم. شم يمرخص م

 ونيرا مد زيو من همه چ ديرا به من برگردون يشما زندگ. متشكرم زيگم از بابت همه چ يم يشگيو آمرانه هم يمعمول كالم 

 ديمواظب خودتون باش. بود يشرع فهيوظ كي زيهمه چ: گفت ديكش يفرهاد و م يكه لپها يدر حال. شما هستم يزحمت ها

چند روز بعد رفتم همدان همه . نمتونيب يروز دادگاه منتظر تون هستم و م هاگر نه ك ديبه من زنگ بزن ديمم داشت ياگر كار

ها  بتيكه تازه مص دميسرخاك مادرم كه رفتم بعد از مدتها دلم گرفت و فهم. مثل سابق نبود زيچ چيكرده بوده رييتغ زيچ

. بودم يفرهاد هم م ندهيآ واپسلد دياز سرنوشت خودم كه گنگو نامعلوم برد با ريشه و به غ يداره شروع م هاميوگرفتار

 تيواقع يكردم همونطوركه تو يبرم و طلب بخشش كنم و سع رينكردم كه سرخاك ام دايرا پ نيوقت هم شجاعت ا چيه

 .رهيذهن و خاطر من هم بم يمرده توب تو

 يوقت ميوابسته شده بود اون مدت كوتاه بدجور به هم يشدم تنها دلنگران من فرهاد بود كه تو داريدادگاه از صبح كه ب روز 

موقع . نبرم اديگناهش و از  يقدر نگاهش كردم كه تا مدتها چهره معصوم و ب نيرفتم خواب بود ا يم ششيكه از پ

 يكه از مادرم برام باق يادگاريفرهاد تنها : كردم وگفتم كايفقط رو به أرش و مل اديهمراهم ب يخواستم كس ينم يخداحافظ

تا اگر قسمت شد  ديكه خوب خو ب مواظبش باس ديو به شما بسپارم در عوض بهم قول بد نميتر زيخوام عز يمونده م

فقط . كنم يو صبر م مونم يزنده م ادشيمن با  دياريمن ب دنيخوام اون و به د ينم. رميبرگردم وفرهادم و از شما پس بگ

آزاد شدن شوق  ديبرگردم و فقط ام شتونيه پكه دوبار خو اهم تالش كنم  يچون م. كنم يهم نم يخداحافظ ديبرام دعا كن

سواركه شدم بعد از . منتظرم بود نيماش يتو ريام رونياز خونه كه زدم ب. آره يمن بوجود م يرا تو يستادگيصبر كردن و ا

دادگاه مغموم و دل  يتو. ميكدوممون توان لب گشودن و سخن گفتن را نداشت چيه يباهĤش تنها شدم ول گهيبار د كيمدتها 

كه حكم  يرفت تا وقت ياز نظرم كنار نم يلحظه ا يشده بودم و صورت تپل و قشنگ فرهاد برا رهيخ يشكسته به نقطه ا

تالش  يعني ،يواقع ياز زندگ تينحروم يعني تيوممحك نيا. دادگاه قرائت شد و من به پنج سال حبس محگوم شدم يينها
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و حاال پنج . كرده بودم رانيبه دست خودم و يو نادان يرحم يكه با ب ييساختن تمام پله ها يبرا ديام نيو تلق يآزاد يبرا

 تباهاتمكنم ، اش دايها را پ يصفحه صفحه اون را ورق بزنم تا كمبود ها وكاست. و مروركنم ميسال فرصت داشتم كه زندگ

ازگذشت  شتريصدها بار ب يهائ يرم كه مشقات و سختب يا ندهياز تجربه به استقبال آ يها را بشناسم و باكوله بار يوكوتاه

را قبل از  يكس نيآروم شدن و نداشت آخر اليبود كه خ يداد وجدان يكه هنوز عذابم م يزيتنها چ. فنا شده من خواهد بود

 .بود رياون وداع كردم ام باو  دميشروع شدن پنج سال حبس د

 يبار نيآخر گهيبار د نيكنه و ا يوداع م شهيهم يروح انجام شد كه احساس كردم برا يقدر ساده و ب نيا مونيخداحافظ 

رفتن و بار سفر و بستن  شميكه از پ زانميمثل همه عز ديو اون را هم با شهيمن م يوارد زندگ يليبه هر دل ريخواهد بود كه ام

به  ريبار ام نياول ياول حبس برا شب .ميبه رو شو كه ما با هم رو دينخواهد رس يوزر گريو د ارميجزء مرده ها به حساب ب

چشمهام . آمد رونيموج بزرگ ب كي انياز م ريام. كردم يرا زمزمه م ييباينشسته بودم و ترانه ز ايكنار ساحل در.خوابم آمد

دونم  يم: گفت. جوابش و ندادم... فرنازمن... زفرنا. گرفته اسمم و صدا كرد يبا صدا. افتهيو بتسم تا نگاهم به صورتش ن

در حقت ظلم كردم . يآمدم التماست كنم تا من و بخش امي يخدا م شيمن از پ. اما مهربونت ندارم كيتوقلب كوچ يجا گهيد

كه من وكشت  يزياون چ. يكه من وكشت يتو نبود نينترس، ا زيچ چياز ه. فقط محتاج گذشت تو هستم يكردم ول انتيخ

باش كه همه  دواريبا من را فراموش كن و ام يبه بعد آسوده بخواب و من و زندگ نيبودكه از ا انتهايها و خ بيفر غها،ودر

 نمشيبار بب نيآخر يچشمهام و باز كردم تا برا. دن يرا پس م هايتقاص بد يروز كيرا از تو گرفتن  يكه خوشبخت ياونها

 ينفرت و حت نهيازك يوجودم خال. به نام زندان يواريغم بار اتاتك چهار د كوتبود و س ياهيفتط س دميد يكه م يتا جا يول

 .دميو اون و بخش رگذشتميو من هم از ته قلبم از ام دهيمن و بخش ريراحت بودكه ام الميخ. عذاب وجدان شده بود

احساس و زمان  نيدن با ارزش تركر ياموختم كه آزاد بودن و آزاد زندگ يكردم و م يرا تجربه م يتازه ا يزندگ ديبا حاال 

كه  يحال تا وقت نيو در ع. ميدون يقدر اون را نم ميرا از دست ند يزيكه چ يما آدمها تا وقت. تونه باشه يم يهرك يبرا

متحمل  دياونها با نيتر زيبه دست آوردن ناچ يبرا يوگاح. ميرا از دست داد يچ ميمفه ينم مياريرا دوباره به دست ن يزيچ

 ديو شا ميبگذر گريد يزهايبه دست اوردن اون از چ يو برا ميبش  ياديز يها يرنج حا و سخت

كه به  مياما اشكها زميبه من آموخت كه چطور اشك بر يزندگ. ميبگذر زانمونيعز يحت اياز عشق، احساس و  ميباش مجبور 
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 يمثل اشك، غصه و ماتم جا ييزهايچ گهيد ميزندگ يگرفتم كه تو ميتصم نيهم يبرا. كنم يكه چطور زندگ اموختيمن ن

نخواهد داشت واون را نثار  ييبدون عشق معنا يكنم چون زندگ يزندگ هعاشقان شهيگرفتم كه هم ادينداشت باشه و باز هم 

 ريام يحت يبه آرامش داشتن دركنار كس يازيو با وجود او ن. جز خداوند احد و واحد نخواهد بود يكنم كه كس نيتر قيال

 . آسان خواهد شد ميها برا ينخواهم داشت و با توكل به او تحمل همه سخت

 چهاردهم فصل

 

داده نگاه  يخودش جا نهيس ياز دست رفته را تو زيعز كيكه سالها بود  يخاطراتم و بستم و به اون سنگ مرمر دفتر

راكه  يبودم كه شمار روزها يزندگ اتيشغولقدر سرگرم م نيا. سنگ قبرگذاشتم يدسته گل را از فرهاد گرفتم و رو. كردم

. كرد يدلم براش تنگ شده بودو چقدر مظلومانه به حرفهام گوش م قدرچ ايخدا. بودم از دستم خارج شده بود امدهين ششيپ

كنم همه و همه از خاطرم پر زد و  فيتعر ديفرش يبودن آزاد شدم و آمده بودم تا ناگفتهها را برا يحاال بعد از چند سال زندان

درسهاش موفق  يكردم تو يشده بود و همون طور كه آرزو م يخودش مرد يباربود كه با فرها كه حاال برا نياول يبرا. رفت

را شروع  يتازه ا يزندگ ديبود و من با دهيسخت گذشته بود و به اتمام رس يهمه اون سالها. آمدم يم ديبود سرخاك فرش

 .نه اي ميكن يش همراه من باشه و با هم زندگ يدونستم كه فرهاد حاضر م ياما هنوز نم. كردم يم

 ستادهيمن ا يهنوز سرپا جلو. تونست دركم بكنه يقدر عاقل شده بود كه م نيبود و ا دهيرا چش يميتيكه مثل من طمم  يكس 

بازهم  ديفكركردم شا: سرش و باالگرفت وگفت ميبر ديجاها مونده كه با يليهنوز خ. يش يخسته م ؟ينيش ينم: گفتم.بود

كه دسمتش  نهيخواست رو به روم بش. ندارم ممنون يكار گهينه د: وگفتم دميخند. انجام بدم ديكه با  ديداشته باش يكار

خوام بدونبم  يم: دستهام و دورگردنش حلقه كردم وگفتم. وكنارم نشوندمش دميوگرفتم و اون و به طرف خودم كش

... شيبرادرم پ ارممن دوست د. يآرش جدا بش كاويكه از مل يالبته اگر بخواه. يكن يبه بعد با من زندگ نيا از يحاضر

خواد كه  يكنم منم دلم م يخواست كه من با شما زندگ يگه پدرم م يم شهيهم يعمه كت: حرفهام تمام نشده بود كه گفت

 يصورتم و رو. يممنونم كه خوشحالم كرد يا بهم دادر ايبا حرفت دن: وگغتم دميصورتش و بوس. شما شيبرگردم پ

 يدلم م. كه داشتم برسم يدرسم را شروح كنم تابه هدف گهيبار د كيخوام  يم: صورتش گذاشتم و چشمهام و بستم وگغتم
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كه حضورش من و  يكه چشمهام و باز كردم نگاهم به چهره كس يوقت. ينر شميوقت از پ چيو ح يخواد تو هم كمكم بكن

گلوم محبوس  يخورد اما صدام تو يلبهام تكون م. بگم اما زبانم بند آمده برد يزيخواستم چ. موند رهيشوكه كرده بود خ

 گهيبار د كيبود كه بعد از سالها  ريام. و سردرگم كرده بود جيمن و گ يناگهان يليحضورش اونم اون موقع و خ. شده بود

كه  ديپركش يتمام افكارم به زمان ارياخت يمن زانو زده بود ب يرو به رو بانهيبودم و حاال غر داكردهيرا پ دنشيسعادت د

: كه بهم گفت ادميدلش و شكسته بودم و خوب  يرحم يكرد كه تنهاش نگذارم ومن با ب يبود و التماسم و م ههمونجا نشست

همه حرفهاش و . ن دل من و خواهد شكستخورم و او يكه درستش دارم م ياز كس يضربه سخت ميزندگ يتو يروز كي

حس . كه در حق اون كرده بودم راكامأل منصفانه پس دادم يآمده برد و من تقاص بد هاش درست از آب در  ينيب شيپ

همون  ريام نيا ديو شا. شده داياز وجودم را كه در سالها بودگم كرده بودم پ يجزئ ييزدكه گو يم بيبه من نه يبيعج

 يفقط تجسم يزندگ يتو شهيكه هم يها زيچ يتونست من و به منزلگه سعادت و خوشبخت يبودكه م يبه ظاهر محال يآرزو

كه وداع نكرده بودم رفتن و من و تنها گذاشتن و  يبا اونها. من وارونه بود يزندگ يتو زيهمه چ. بودم برسو نه دهيازاون را د

افتخار و داشتم كه از بودن در  نيبه كنارم برگشته بودن و من ا گهيبار د كيكردن  يتركم م شهيهم يكه به ظاهر برا ياونها

 يوبه رسم ادب و احترام با صدا اميب رونيكه داشتم ب يو منگ جياز اون حالت گ كهسالم فرهاد باعث شد. كنارشون لذت برم

: سرم و تكون دادم وگفتم. مزاحم كه نشدم: جواب سالمم و داد وگفت يبا خوشرو. سالم كنم ديلرز يم جانيكه از شدت ه

 يمهر سكوت و شكست و به حرفها خرهبگو و باال يزيچ ديكه با ديمن فهم ياز نگاه پر از سوال و كنجكاو. وجه چينه به ه

لشكسته و مغموم كه تو د ياون روز. ميرس يخاك به هم م نيسر هم يروز كيبهت گفته بودم : دلش اعتراف كرد وگفت

بتونه سر از  يزينكرده باشه و هر چ دايپ اميدلت هنوز الت يكه زخم ها يدر حال ياري يپناه م ديروحت به فرش نيتسك يبرا

دونستم  يكنم چون م يمونم و صبر م يو بازهم گفته بودم كه تا آخر عمرم هم كه شده به پات م. كهنه بازكنه يزخم ها نيا

و من با  ياز اونها دل بكن يتون يكه تعلقاتت اونجا هستن و تو نم ييجا. جا ست نيبر و قرارت همص يكه بر ايدن يهركجا

 بتونم ديبه همونها شا اتكا 

ها را به غروب  يو دل شكستگ من گذشته ها را به ابرها سپردم و شكست ها . داشته باشم ياز قلبت جا يگوشه ا يتو 

بازهم سكو  يمدت كوتاه يبرا. رميهمه سال انتظارم و از تو بگ نيبه عهد كرده باشم و جواب ا  يمدم تا وفا نجايو ا ديخورش
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انتخاب كردم و با خودم  يزندگ كيرا كه مد تهاست به عنوان شر يتا كس آمدم: بود كه گفت ريام نيو باز ا. ت حاكم بود

اگر به شخص، زمان . يكرد يشد و تو آرزو م يختم م كه به بهشت ييايبار همسفرمون رو نيكنم و ا اهاميببرم و همسفر رو

تا به حال  ديبه شرافتم كه با. يشبا ميزندگ يو همسفر، روزها و شبها قيرف ك،يخواد شر يدلم م ،يتعلق ندار يهر مكان اي

اول به فرهاد  ينگاه. پا فرش غرور بر مصارش همه تكرار صفا ريخواهم ساخت ز يخورم كه كلبه ا يبهت ثابت شده قسم م

كرده بود كردم، بعد با تمام وجودم  يگونه هاش و بارون ياشك هوا ركهيداد و بعد به ام يم نانيكه با لبخندش بهم اطم

 :گفتم

 .اجازه بزرگترها بله با 

 

 انيپا
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