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 :اول فصل

 
 بله؟ -
 
 ؟ییجان، کجا الیسالم سه -
 
 دانیـــم نیافـــتم، گفتـــ یاالن راه مـــ دیطـــول کشـــ یکالســـم کمـــ دیجـــون، ببخشـــ یـــیســـالم زن دا -

 ؟35پالك  خک،یبهارستان کوچه م
 
 ؟یاالن دانشگاه زم،یآره عز -
 
 .بله -
 
 .دنبالت ادیگم ب یم رضایبه عل -
 
 :گفتم یدستپاچگ با
 
 .امیشه، خودم م ینه، نه، اصالً، زحمتشون م -
 
 !ها میقرار شد تعارف با هم نداشته باش! ادیخواد ب یکه نم ادهیجون، پ الیآد سه یم نیبا ماش -
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 »!رهیهم چقدر گ ییزن دا نیاَه، ا«: لب غر زدم ریشدم و ز يکفر ییاصرار زن دا از
 
 جون؟ الیسه یگفت يزیچ -
 
 !داشت يزیت يچه گوشها يوا
 
 ینمـ  نیهمـ  يتمـوم بشـه، بـرا    یکـ  سـت یکـار دارم معلـوم ن   گـه یکـم د  هیـ راستش من هنـوز  ! نه! من؟ -

 !بشم ییخوام مزاحم پسردا
 
 .فعالً خداحافظ میپس منتظرت هست ،یلیباشه هر طور ما -
 
 .خداحافظ -
 

 ینگـاه » !کجـا بهارسـتان کجـا    هیـ فرمان«: بـا خـودم گفـتم    مکـت، یدادم بـه ن  هیـ و تک دمیکشـ  یقـ یعم نفس
پــارك تــوجهم را جلــب  يهــا مکــتیاز ن یکــی يان بــر روبــه اطــراف کــردم وجــود دختــر و پســر جــو 

ــرد ــ ! ک ــاهراً در هم ــد دق نیظ ــهیچن ــا زن دا  يا ق ــه ب ــیک ــد    ی ــده بودن ــودم آم ــحبت ب ــغول ص در . مش
 .رفت یم سهیزد و دختر از خنده ر یم یپسر حرف یاحوالشون کنجکاو شدم، هر از گاه

 
ــت ــب درس ــزاد  هیش ــن و به ــر   ! م ــبخت ت ــزو خوش ــودم را ج ــا خ ــاآد نیآن روزه ــ يرو يمه ــ نیزم  یم

شــد کــه  یاهیبــه کــابوس ســ لیتبــد کبــارهیبــه  نیریکــه تمــام آن خــاطرات شــ فیــدانســتم، امــا صــد ح
 .کند ینم میهنوز هم رها

 
**** 

 
ــاًیدو طبقــه و تقر. ســتادمیا یســاختمان شــمال کیــرنــگ  دیدر ســف يبــه رو رو ــا نمــا ب آجــر  ينوســاز ب

ــ   ســتیدو تــاًینها نجــاینبــود، ا اسیــاصــالً قابــل ق. کــردم ســهیخودمــان مقا یســفال، ناگهــان بــا خانــه قبل
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از ظــاهر ! منــاطق تهــران نیاز بهتــر یکــیمتــر در  ســتیمتــر در جنــوب تهــران امــا خونــه مــا هــزار و دو
 .باشد نییمتوسط رو به پا ییدا يآمد وضع اقتصاد یخانه برم

 
اوضــاع  يادآوریــامــا . کــردم را ور انــداز یــیرا بــاال دادم و بــا غــرور و نخــوت خانــه دا میلنگــه ابــرو هیــ

ــون ــر یکن ــال   يام تلنگ ــث خ ــه باع ــد ک ــ   یش ــه ف ــاد آن هم ــدن ب ــد  سیش ــاده ش ــر از  . و اف ــرخورده ت س
 . زنگ در را زدم شهیهم
 
 بله؟ -
 

ام بـود، آب دهــانم را   یـی احتمـاالً پسـر دا  . دچــار اسـترس شـدم   فـون یمـرد جـوان در پشـت آ    يصـدا  بـا 
مــرد بــه  یعصــب يآمــد بــا صــدا ینمــ ادمیــِمــادرم  یِلیبــه مغــزم فشــار آوردم فــام یقــورت دادم، هرچــ

 ...خودم آمدم
 
ــ   - ــواب نم ــرا ج ــس چ ــد یپ ــم گوشــ   د؟ی ــم محک ــد ه ــت یو بع ــتم. را گذاش ــهیا. وا رف ــ نک را  یگوش

حــداقل ! ســرد مــرا پشــت در کاشــته بــود  يهــوا يحرصــم گرفــت، تــو شیاز کــم حوصــلگ! گذاشــت؟
لــب چنــد تــا فحــش نثــارش کــردم   ریــز تیپشــتم را بــه در کــردم و بــا عصــبان! کــرد یتحمــل مــ یکمــ

 »!کنن یم يعجب مهمون دار ،یگند دماغ، بد اخالق، عنق عوض«
 
 !م؟یمن عوض! خانم؟ نیهست یبا ک -
 

 : گفتم امیبه خودم ب نکهیبطرفش و بدون ا برگشتم
 
 ...سرد من رو پشت در يتو هوا یدون یشعور نم یب! من؟ ،یپس چ -
 

 دم؟یآمده بود؟ چرا من نفهم نجایا یک! یکرده بودم اساس يبه خودم آمدم خراب کار تازه
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بــا مــن کــه  ســهیمتوســط در مقا يقــد اه،یو ســ دیســاله بــا بلــوز و شــلوار گــرمکن ســف 30حــدود  يمــرد
سـر بـاال و کـوچکش بـا صـورت       ینـ یب د،یرسـ  یقدم صد و شصت و هشـت بـود چنـدان بلنـد بـه نظـر نمـ       

ــتخوان ــوان  یاس ــامالً همخ ــبش ک ــمان  یو ل ــت چش ــک یداش ــا  یمش ــا ابروه ــورده  يب ــره خ ــنم ... گ در ذه
ــه شــب   رضــایزد عل يجرقــه ا ــود ن ــود، چقــدر عــوض شــده ب ــیدا هیب ــه زن دا ی ــود ن ــیب ظــاهراً همــان ! ی
 : میمن هم زده شد چون همزمان با هم گفت ییجرقه در ذهن پسردا نیلحظه ا

 
  ییسالم پسردا -
 
 ! خانم الیسالم سه -
 

 .انه اکتفا کردمحجوب يو او به لبخند دمیخند من
 

شــد کــه  یمــ یده ســال. دیمــا بــه گذشــته هــا پرکشــ يذهــن هــر دو ییبرقــرار شــد گــو نمــانیب ســکوت
 .باالخره سکوت کوتاه ما توسط او شکسته شد. میبود دهیرا ند گریکدی
 
 .شما را شناختم رید دیببخش -
 
راســتش فکــر کــردم  اوردم،یــعــوض شــده اصــالً بجــا ن یلــیچهــره تــون خ د،یشــما هــم مــن رو ببخشــ -

 !که اشتباه اومدم
 
 !داخل نییکنم بفرما یحاال خواهش م -
 
 .متشکرم -
 

بـرگ کـه موسـم     یلخـت و بـ   یدو تـا باغچـه کوچـک بـا درختـان      م،یشـد  يزیـ کوچـک و تم  یاطیح وارد
! دیکشـ  یخـودش مـ   يرا بـه سـو   يا ننـده ینگـاه هـر ب   اطیـ کردنـد در وسـط ح   یمـ  يآور ادیـ زمستان را 
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شــده بودنــد  دهیچسـب کــه پوشـ   يبــا برگهــا یآن بـه طــرز جـالب   يوارهــایکــه د یالسـاختمان آجــر سـف  
 .داده بود اطیحبه  یخاص ییبایز
 
 .نیخوش آمد یلیدختر عمه خ نییبفرما -
 
 .بد موقع اومدم دیممنون ببخش -
 
 .هیچه حرف نیکنم ا یخواهش م -
 
 ستن؟ین ییزن دا -
 
 ن،ینیبشـ  نییشـما بفرمـا  . گـرده  یبرمـ  گـه یسـاعت د  میاز دوسـتاش رفتـه، تـا نـ     یکـ ینه، مراسم خـتم   -

 !گردم یمن االن برم
 

کــرم  يدوازده متــر یدو قــال يرایپــذ! مبــل نشســتم و بــا ســرعت، تمــام خانــه را از نظــر گذرانــدم  يرو
ــو  ــر  کی ــه مت ــوه ا ين ــود  يقه ــورده ب ــگ خ ــواب،  . رن ــاق خ ــا ات ــیدو ت ــیدر نزد یک ــپزخونه و  یک آش
ــار يدر کنــار پلــه هــا يگــرید  یمعمــول یدســت مبــل راحتــ کیــه بــه طبقــه دوم راه داشــت و کــ یکیب

 یکمـ . بـه خانـه داده بـود    بـا یز يجلـوه ا  یو ارزانـ  یسـادگ  نیدر عـ  ،ینبـات  يرنـگ بـا پـرده هـا     يقهوه ا
ــدم   يرو ــا ش ــه ج ــا ب ــل ج ــرا   . مب ــود ب ــرده ب ــه ام ک ــان کالف ــه گرمش ــا يخان ــر  ییره ــا روس و  ياز گرم

و انگشـــتم رو دور حلقـــه  نییطـــول داد، ســـرم رو انـــداختم پـــا  یکمـــ رضـــایعل. را درآوردم میپـــالتو
از آشــپزخانه دل  زیــعز یــیدوســتش داشــتم، چرخانــدم و منتظــر شــدم تــا پســر دا  یلــیکــه خ مینــامزد

 .بود یخجالت یبه گمانم کم. ادیبکند و ب
 
 ...خوش یلیخ -
 

 !دمیکرد د یهاج و واج نگاهم م کهیبه دست درحال ینیرا س رضایرو باال کردم و عل سرم
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ــ ــاخت یب ــه روســر  اری ــا يرو ينگــاهم ب ــب پســردا   میپ ــت تعج ــازه عل ــاد، ت ــرا فهم ییافت ــتگان . دمی بس

البتـه مـادرم بـه    . شـدند  ینـامحرم ظـاهر نمـ    يبـدون پوشـش جلـو    چگـاه یبودنـد و ه  یمامان همه مـذهب 
ــدان حــام   ــا خان ــلت ب ــاز ا یلطــف وص ــود یقاعــده مســتثن نی ــر . ب ــا ســرعت روس ــت زده و ب را  میخجال

 .سرم کردم
 
 !حواسم نبود دیببخش -
 

 :من گذاشت و گفت يجلو زیم يرا رو يچا ینیس یبدون حرف رضایعل
 
 .دیکار دارم، شما راحت باش ییبرم جا دیذارم، با یخوام تنهاتون م یعذر م -
 

 .ماندم رهیگرفته بود خ يجا ییزن دا ينقره ا ینیکه در س یخوش رنگ يو من به چا رفت
 

**** 
 

ــدن ــدم   دمیرا کشــ مب ــد ش ــوت از تخــت بلن ــا رخ ــا گ. و ب ــداختم  ینگــاه یجــیب ــاق ان ــه ات ــ. ب ــه م  یهرچ
 يبــا کــف دســت راســتم رو . کــردم یدرك مــ شــتریشــدم و عمــق فاجعــه را ب یمــ ارتریگذشــت هوشــ

 . گونه ام زدم
 

 :زدم بیبه خودم نه بلند
 
 !! یرفت یپسرِ از هوش م نیاتاق ا يتو دیاز همه جا با ال،یخاك تو سرت کنن سه -
 

در  یچنـد صـباح   دیـ را کـه با  يگـل کـرده بـود تمـام خانـه ا      میکـه فضـول   ییرفـت، از آنجـا   رضایعل یوقت
ــدگ ــ یآن زن ــر    یم ــه مهمت ــودم و البت ــرده ب ــتجو ک ــردم را جس ــول  نیک ــمت فض ــردا  میقس ــاق پس  ییات

ــود ــرم ب ــ یو بعــد از زور خســتگ. دکت ــود  نیهم ــرده ب ــ یاز خــودم عصــبان! جــا خــوابم ب  یشــدم، از وقت
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تختــه اش کــم  هیــکــرد دخترعمــه اش  یحتمــاً فکــر مــ! يپشــت خــراب کــار يکــار ابآمــده بــود خــر
 .با باز شدن آهسته در، افکارم بهم خورد!! است

 
ــیدا زن ــ  ی ــه آرام ــرگس ب ــرش را از ال ین ــرد  يس ــاق ک ــا د. در وارد ات ــب ــد   دنی ــل تن ــه مث ــن ک  سیم

 : زد و گفت يبودم، متعجب لبخند ستادهیوسط اتاق ا خیاسکار س
 
 !؟يشد داریباالخره ب زمیسالم عز -
 

 :زدم و گفتم يلبخند نیشرمگ
 
 ! االن نیبله هم -
 

ــیدا زن ــرا   ی ــتانش را ب ــد دس ــاق ش ــامالً وارد ات ــ  يک ــوش کش ــه آغ ــن    دنمیب ــا لح ــرد و ب ــاز ک ــم ب از ه
 :گفت یشوخ

 
 !نجایبپر ا -
 

ــداختم   بــه ــتم و خــودم را درآغــوش گــرمش ان ــود دلتنــگ  . طــرفش رف آغــوش گــرم  کیــســال هــا ب
بـا  . دیکشـ  یمـادرم پـر مـ    دنیـ د يآن لحظـه دلـم بـرا   . نبـود  فیداشتم کـه قابـل توصـ    یحس خوب. بودم

ــه مــادرم هم  ــهیآنک ــیحر ش ــ یم ــن ه     نیب ــود و م ــودش برقرارکــرده ب ــن و خ ــاهیم نتوانســتم از  چگ
مـادر و دختـر    نیکـه بـ   رانـه ینانوشـته و سـخت گ   يآن قـانون هـا   يبـرا  لـم آن عبور کـنم امـا د   يمرزها

 .شد میشدن اشکها ریسراز يبرا يبهانه ا شیادآوری. ته شده بود تنگ بودبس
 
 ؟یکن یم هیگر -
 
 .نیدوستش بود نیگفت؛ شما بهتر یم شهیمامانم افتادم هم ادی -
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 .بود یمن و الهام از نوجوان یگفت دوست یخدا رحمتش کنه، راست م -
 
 .ییدلم براش تنگ شده زن دا -
 
 . سر خاکش میر یفرصت با هم م نیقربونت برم تو اول یاله -
 

 : را پاك کردم و گفتم میرا از آغوشش جدا کردم با انگشتانم اشک ها خودم
 
 ن؟یشرمنده، ناراحت شد -
 

 :زد و گفت یکم رنگ لبخند
 
ــ - ــرار یب ــ  يق ــاراحتم م ــو ن ــ  یت ــت دلتنگ ــه، طاق ــدارم  یکن ــات رو ن ــام   . ه ــور، ش ــورتت رو بش ــرو ص ب

 ! یصندل يمانتو و شالتم گذاشتم رو یحاضره راست
 

 . گونه ام زد و رفت يبرو يا بوسه
 

ــیدا زن ــ  ی ــاه پ ــد م ــا دا شیرا چن ــیب ــان من  ی ــســر خــاك مام ــدر، د ره،ی ــادر پ ــم ــدون   دهی ــه ب ــودم البت ب
. جشــن تولــدم بــود يتــو شیده ســال پــ قــایدق دمیــرا د رضــایکــه عل يبــار نیبــرعکس آخــر رضــا،یعل
مـادرم  . مـادرم بـا بسـتگانش قطـع رابطـه کـرد      . تولـدم افتـاد   يکـه تـو   یبود چـون بعـد از اتفاقـات    یعیطب

و اقــوامش هــم  لیــدر مــورد فام. داد یبــروز نمــ يزیــبــود و از گذشــته هــا چ يو تــو دار رفزن کــم حــ
ا نـرگس خـانم داشـت    کـه بـ   یو جـوان  یاز خـاطرات دوران نوجـوان   يگفـت فقـط گـاه گـدار     ینمـ  يزیچ

ــ ــان و دوســت داشــتن  یــیزن دا. زد یحــرف م ــود ینــرگس زن مهرب آنقــدر  ریــســر خــاك مامــان من . ب
ــدار ــرق در مح میدل ــتمداد و غ ــ    ب ــرأت م ــه ج ــه ب ــود ک ــرده ب ــ  یک ــم ه ــونم بگ ــ چیت ــتگانم  کی از بس

 یکـ یبـدتر از مـن بـود و     یلـ یعمـه فـروغ مهربـانم کـه حـال خـودش خ       ينبودند البته بـه اسـتثنا   نگونهیا
 !دهد يخواست که او را دلدار یرا م
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 . کنم یکنار آنها زندگ یو خانمش سر خاك از من قول گرفتند که مدت ییدا
 

کــه  میشـال و مـانتو   ينگـاهم را بـه ســو  . در دلــم نشسـت  دیـ از ام يبارقـه ا  یــیزن دا افـه یق يادآوریـ  بـا 
بــه  یزبــان یبــا زبــان بــ میاش خنــده ام گرفــت، بــا آوردن لباســها یرکــیبــود انــداختم، از ز یصــندل يرو

 ! ییایحجاب ن یوقت ب هینامحرم است و  نجایمن فهمانده بود که ا
 

 يبــا مــردا! دم؟یکشــ یدانــم چــرا ازش خجالــت مــ ینمــ. دمییــپا یرا مــ رضــایعل یرچشــمیســفره ز ســر
ــرم خ ــیدور و ب ــ. فــرق داشــت یل ــتم چــه جــور  یاصــالً نم ــار کــنم  يدانس ــابلش رفت ــنفهم. در مق از  دمی

ـ  نکهیا داد،  یطـور نشـان نمـ    نیـ ؟ ظـاهرش کـه ا  !نـه  ایـ بـود   یاتـاقش رفتـه بـودم عصـبان     يجـازه تـو  ا یب
تخـت   هیـ عالمـه کتـاب و    هیـ نداشـت جـز    یبخصوصـ  زِیـ البتـه اتـاقش چ  ! يخونسـرد و عـاد   چهره کـامالً 

زده  واریـ و بـه د ) یعلـ  ایـ (نوشـته شـده بـود     يبـا یکـه بـا خـط ز    يقـاب خـاتم کـار    هیـ و  ریتحر زیم هیو 
 . کشت ینبود اگه نادر بود من را م میفضول يبرا یخوب هیتوج نیاما ا. شده بود

 
 جان؟ ییدا يخور یپس چرا نم -
 
 .شد یافکارم خط خط ییدا يصدا با
 
 جان؟ الیسه يدوست ندار -
 
 ! اشتها ندارم ادیشده، منتها من ز یچرا اتفاقاً عال -
 
 ! ت بزنه هاگم آمپول یدکترمون م نیبه ا ياگه نخور -
 

 نیدل نشــ یلــیخ یــیحرکــات زن دا. دیــخند زیــر زیــکــرد و ر رضــایبــه عل يهــم بــا چشــم اشــاره  بعــد
 : گفت يبود و با دلخور نییسرش پا رضایعل چارهیب. بود
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 !مامان -
 

توانسـته بــود   یامکانــات معمـول  نینگــاهش کـردم بـا همـ    نیبـا تحسـ  . رفـتم  یینـخ پســردا  يتـو  دوبـاره 
 ییپــدرم افتــادم چــه آرزوهــا ادیــ. کنــه و باعــث افتخــار پــدر و مــادرش شــود یعلــم را طــ یمــدارج عــال

نـادر تنهـا توانسـت    . بـود  جـه ینت یکـه همـش بـ    فیـ نادر داشـت، چقـدر خـرجش کـرد، امـا صـد ح       يبرا
ــوق د ــف ــامپ پلمی ــال بگ   وترشیک ــار س ــد از چه ــگاه آزاد بع ــرا از دانش ــا  ! ردی ــدرم ج ــر پ ــنم اگ  يمطمئ

سـرش را بلنـد کـرد و     یناگهـان  یلـ یخ رضـا یعل! کـرد  یتـک دانـه اش نمـ    يبـرا  بود چـه کارهـا کـه    ییدا
ســرش را  یعکــس العملــ چیزدم امــا او بــدون هــ حیملــ يدســتپاچه لبخنــد. کــرد رمیبــا نگــاهش غــافلگ

لبخنــد در جــواب لبخنــدم  هیــتوانســت  یاش حرصــم گرفــت، حــداقل مــ یتفــاوت یاز بــ. انــداخت نییپــا
ــد ــا ! بزن ــه حرفه ــازه ب ــان رســ يت ــ دمیمام ــا«: گفــت یکــه م ــذهب يمــردا نی ــا یم ــ يآدم  یاحساســ یب

 ».هستند
 

 ؟!کرد ينجوریبود که آقا ا رهیلبخند به دخترعمه از گناهان کب البد
 
 . نکردم یتوجه رمیسر به ز ییبه پسر دا گریشام د انیپا تا
 
 با من؟ گهیظرفا د -
 
! خونـه مـا؟   يایـ خواسـتم ب  یچـ  يبـرا  يفکـر کـرد   ،يبـر  يحاال اونقدر ازت کـار بکشـم خـودت بـذار     -

 ! گهید یکلفت يبرا
 

 : بلند شد رضایعل يصدا نیح نیدر هم دمیخند
 
 هام کجاست؟ يمامان جوراب قهوه ا -
 

 : گفت يبا دلخور ییدا زن
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 یمـ  یدونـم کـ   ینمـ  ،یتـر و خشـکش کنـ    دیـ بچـه با  هیـ سالشـه هنـوز مثـل     کیـ و  یس الیسه ینیب یم -

گوشــه  نیشــوفاژ آشــپزخونه همــ يو منــو راحــت کنــه، قربــون دســتت جورابــاش رو  رهیــخــواد زن بگ
 !مادر یرشیپ. آشپزخونم يتو انیآد مردا ب یست، خوشم نم

 
 ! هستم یادب یبود، دوست نداشتم فکر کنه دختر فضول و ب یعذرخواه يفرصت برا نیبهتر

 
 !نییبفرما -
 
- ن؟یدیشما چرا زحمت کش... ا 
 

گـذرا بــه مــن   یپرسـش گرانــه نگــاه  دیــتعللــم را د یامــا وقتـ  ردیــتــا آن هـا را بگ  را دراز کــرد دسـتش 
 : با خجالت گفتم. کرد

 
 . بهتون بدهکارم یعذرخواه هی -
 
 :تعجب گفت با
 
 ؟یچ يبرا -
 

 :دادم و گفتم رونیرو ب نفسم
 
 !به خاطر امروز -
 
 .نیگ یم یفهمم شما چ یمن که نم -
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مــن اصــالً آدم  دیــدون یمــ. دمیــتختــون خواب يمــن بــدون شــما رفــتم رو نکــهیو ا... پشــت در يحرفــا -
 ...یفضول

 
 :حرفهام با تعجب گفت انیم ناگهان

 
 ...تختم يتو نیکه بدون من رفت هیمنظورتون چ -
 

ــا گوشــها  متعجــب ــود  شینگــاهش کــردم ت ــا صــدا  یبعــد در حــال. ســرخ شــده ب کــه از فــرط  ییکــه ب
 :گفت دیلرز یم دنینخند

 
 با اجازه -
 
 !با عجله به سمت اتاقش رفت و من را مات و مبهوت تنها گذاشت؟ و
 

مثــل  يزیــچ هیــحــرفم خنــده دار بــود؟ امــا ناگهــان  يکــرد؟ کجــا ينطــوریچــرا ا. درهــم شــد اخمهــام
 ».دمیبدون شما رفتم خواب«: من گفتم يوا يذهنم اومد، ا يبرق تو

 
 »!قدر خرفت و کودن شدم ؟ نیمن چرا ا ایخدا«
 
 کجا رفت؟ رضایعل! الیسه -
 
 . رفت اتاقش -
 
بـه   یتـو هـم بـرو مـادر طبقـه بـاال، اتاقـت آمـاده اس، کـم و کسـر داشـت           ! خـواد بخوابـه   یوا، چه زود م -

 .خودم بگو
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 2فصل
 
 
 

ــ حــدود ــه دا  کی ــاه از حضــورم در خان ــیم ــ ی ــودم،   شــتریگذشــت، هرچــه ب یاســد م ــا ب ــار آن ه در کن
کردنـد   یآنهـا مـ   اتیـ و اخالق اتیـ کـه پـدر و مـادر از روح    یفیاز تعـار . شـد  یمـ  شـتر یعالقه ام به آنهـا ب 

کــردم بــا آدم  یفکــر مــ شــهیدارم، هم ادیــبــه  یو البتــه برخــورد آنهــا در شــب پــر مــاجرا کــه بــه خــوب 
مــدت کــم، متوجــه  نیــامــا در ا. طــرف هســتم یو خشــک مــذهب و بــه قــول پــدرم خرافــات  امــل يهــا

آنهـا بـدم    یمـن نـه تنهـا از نـوع زنـدگ     . کـرده بـود   یوك بزرگـ شده بـودم کـه مـن را دچـار شـ      يزهایچ
آرامـش در   یدادم؛ نـوع  یمـ  حیخودمـان تـرج   یآن هـا را بـه مـدل زنـدگ     یآمـد، بلکـه مـدل زنـدگ     ینم

 . تجربه نکرده بودم قبالًبود که من  شانیزندگ
 

مجبــور بــودم صــبح زود  م،یبموقــع بــه کــالس هــا دنیرســ ياز دانشــگاه دور بــود و مــن بــرا یــیدا خانــه
ــب ــا د. شــوم داری ــب ــه و پنجــاه دق  دنی ــفهم قــهیســاعت ن ــیخ دمی ــد یل ــکــردم و با ری ــرا دی  يخــودم را ب

شــماره  دنیــبلنــد شــد بــا د یزنــگ گوشــ يصــدا. کــردم یآمــاده مــ رایــالم يجــواب دادن بــه غرغرهــا
 . قدم برداشتم رتندت رایالم
 
 بله؟ -
 
 ؟ییبله و بال، کجا -
 
ــ يســالمت رو خــورد - ــاًیاالن دق... ادب؟ یب ــتــو دانشــگاه، کنــار تر ق ــ يرو بــه رو ا،ی دختــر اخمــو و  هی

 .ینیب یسرت رو باال کن من رو م. ستادمیدمغ ا
 

کــامالً  یوقتـ ! بــود يچقــدر اقتصـاد  رایـ الم نیــکـه ا  يوا. مــن بـه ســرعت مکالمـه را تمــام کـرد    دنیـ د بـا 
 :گفت یسالم و احوالپرس يشد بجا کمینزد
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 !شه یم ادیز لمیپول موبا یگفت یزودتر م -
 
 ؟یمنم از خواب ناز انداخت ؟یبکن یدانشگاه چه غلط ياقتصاد؟ کله سحر اومد يچطور -
 
 !ها میکه انتخاب واحد دار دیببخش! سالم -
 
 . میباشه تسل -
 
 !میفتیکه خودمون از نفس ب میبا هم فک بزن نقدریبعد ا م،یانتخاب واحد کن میحاال پاشو بر -
 

تفـاوت بـود، امـا     نمـان یتـا آسـمون ب   نیاز زمـ  دهیـ و عق پیـ دوسـتم بـود، اگرچـه از نظـر ت     نیبهتـر  رایالم
ورودمــان بــه   ياز مــن بزرگتــر بــود، از ابتــدا    کســالیمثــل خــواهر نداشــته ام، دوســتش داشــتم،     

ــ   ــه دوم ــا امــروز ک ــوق ل نیدانشــگاه ت ــرمِ دوره ف ــادب ســانسیت ــ یشــینما اتی ــا  میکــرد یرا شــروع م ب
بـود و شـش    ییایمیپـدرش جانبـاز شـ   . میو همـه جـا بـا هـم بـود      شـه یو هم میشـده بـود   دوست گریکدی

چـرا  «: دمیپرسـ  رایـ بـار از الم  کیـ کـرد،   یمـ  یبـا مـادرش تنهـا زنـدگ     رایـ شده بـود، الم  دیشه شیسال پ
بخـاطر   میمگـه بابـا  «: گفـت  یکـرد و مـ   یاخـم مـ   »؟ياسـتفاده نکـرد   لتیتحصـ  يپـدرت بـرا   تیاز وضع

شـه و فکـر    یارزش مـ  یخـون پـدرم بـ    ينجـور یبشـه؟ ا  دیمدرسـه رفـت شـه    و رسمـن تـو د   شرفتیپ
ــ ــدرم بخــاطر ه  یم ــنم پ ــ» جــونش رو از دســت داده یچــیک ــا ه ــات بن چیآنه ــاه از امکان ــگ و  دیشــه ادی

ــد  ــا هــزار مشــقت انجــام داد   يکــارا. جانبــازان اســتفاده نکــرده بودن ــانتخــاب واحــد را ب  يجــا هیــو  می
 .میدفک زدن انتخاب کر يدنج را برا

 
 چه خبر؟ -
 
 خبر؟ یچ -
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 .گم یرا م يخواستگار! مسخره -
 
 .جواب رد دادم یچیه! آها -
 
- چرا؟... ا 
 
 ان؟ يچطوره؟ چه جور تییخونه دا ؟یکن یم کاریتو چ! الیول کن سه -
 
ــر از اون چ یلــیخ - ــبهت ــ  يزی ــه  یمیکــردم، از همــون اول اونقــدر باهــام صــم  یان کــه فکــر م شــدن ک

 . کردم دایبهشون عالقه پ یلیخ. میکن یم یبا هم زندگ میارانگار چند سالِ د
 
 یلـ یمـا بـا اونهـا خ    یمـدل زنـدگ  . امیـ کنـار ب  اتشـون یبـا اخالق  يدونـم چـه جـور    ینمـ  یگفتـ  یتو کـه مـ   -

 !فرق داره؟
 
 ...منتها! گم یخوب االنم م -
 
 مال شما؟ ایاونا بهتره  یمدل زندگ ؟یمنتها چ -
 
 :گفتم یکالفگ با
 
 !دونم یچه م -
 
چقـدر نسـبت بــه    دتیـ د یهســت یخـانواده مـذهب   هیـ خـوام نظـرت رو بــدونم، حـاال کـه تـو جمــع       یمـ  -

 اون ها عوض شده؟
 
 : گفتم يدلخور با
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 ه؟یحرفا چ نیا دنیکش شیمنظورت از پ -
 
 !نگو يدوست ندار ن،یکنجکاوم فقط هم -
 
 یامــا بهــت بگــم موافــق زنــدگ . ســتیکــردم ن یکــه فکــر مــ يکــنم اون جــور یآره مــن اعتــراف مــ -

 یجـان یخودشـون بسـتن، نـه ه    يرا بـه رو  یخوشـ  يتمـام درهـا  . سـتم یمـدل ن  نیـ کردن اون ها هـم بـه ا  
! يا یدرســت حســاب ینــه مهمــون ،ينــه دوســت دختــر ،ينــه دوســت پســر ،ينــه مــاهواره ا... ینــه لــذت

ــ  ــثالً هم ــردا نیم ــو ییپس ــا يت ــ نی ــزنم     هی ــرف ب ــاش ح ــل آدم باه ــتم مث ــه نتونس ــاه دو کلم ــام . م تم
ــاه و مختصــره   ــاش کوت ــرم نمــ  یلــیخ! جواب ــون مکالمــه کوچ  يتــو رهیــگ یگ ــدت   کیــهم ــام م تم

 !کنه یاصالً نگام نم! چشماش همه جا هست اال به من
 
 .بود يگرید زیدلم چ يزبانم بود اما حرف ها يحرف ها نهایا

 
ــ  آره« ــه مــا  يهســت تــو نــایا یزنــدگ يکــه تــو یآرامشــ یونــد یجــون خــودت، خــودتم خــوب م خون

 نیـ در ا. تونسـتم اونجـا بمـونم    یلحظـه هـم نمـ    کیـ  یبنـد بـار بـودن حتـ     یخـانواده بـ   کی نایاگه ا. نبود
نشـده بـود، مگـر بطـور      رهیـ هـم بـه مـن خ    کبـار ی یشـدم حتـ   قیـ دق مییاحواالت پسـردا  يماه که تو کی

چقـدر   رون،یـ رفـت ب  یهـر جـور شـده مـ     میکـه تنهـا بـود    یشـد، زمـان   یمـ  یبا هم تالقـ  موننگاه یاتفاق
تــا آســمون بــا رفتــار رهــام، پســرعموم کــه  نیرفتــارش زمــ. کــرد یبــا مــن رفتــار مــ نیمؤدبانــه و ســنگ

 .کرد فرق داشت یمبتذل با من م يها یحرف ها و شوخ شهیهم
 
 ال؟یسه یکجا رفت -
 
 . کردم یفکر م مییداشتم به پسردا -
 
 :گفتلبخند زد و  طنتیش با
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- کلک؟ هینکنه خبر... ا 
 

 :گفتم جانیدستش بندازم با ه نکهیا يبرا
 
قــد صــد و نــود، چهارشــانه،  را،یــام کــرده الم وونــهید مــان،یاتفاقــاً طــرف دکتــره، متخصــص زنــان و زا -

 یعاشـقش مــ  ینـ یاگـه بب  ،يپرفسـور  شیـ ر هیـ بــا  ،يقهـوه ا  يبـا چشـما   یمشـک  يابروهـا  ،یسـبزه نمکـ  
 !یش
 

 :نگاهم کرد و گفت يبا ناباور رایالم
 
 ! دن یرا به مردا نم مانیدونم تخصص زنان و زا یتا اونجا که م -
 
 دن یم داًیچرا دوباره جد -
 
 !من مطمئنم یول -
 

 . کردم یم یماست مال عیسر دیبا. گند زدم ظاهراً
 
 .گرفته سیمدرکش رو از سوئ رضایآره اما عل-
 

 :چشمانش گرد شد و گفت رایالم
 
 پس وضعشون خوبه؟ -
 

آخـه قـبالً در مـورد    ! شـک کـرده   ياز حـاالتش مشـخص بـود بـد جـور     ! بـود  ردادهیـ گ یهم حسـاب  رایالم
 : گفتم یبا لبخند تصنع. میبا هم حرف زده بود ییدا
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 !بود هیبورس -
 

ــاهراً ــالم ظ ــاو  رای ــت از کنجک ــال     يدس ــد و درح ــراق ش ــورتم ب ــه ص ــان ب ــه ناگه ــود ک ــته ب ــه  یبرداش ک
 :دیکرده بود پرس زیرچشمانش را 

 
 ؟یگ یراست م -
 
 .بود سیسو هیآره بورس -
 

 يرضــایعل ایخــدا. رفـتم  یتـا تهــش مــ  دیــهمــه دروغ را نداشـت امــا با  نیــارزش ا ،یشـوخ  هیــنظــرم  بـه 
 !کجا سیکجا سوئ یجنوب تهران

 
 ؟يگم، واقعاً عالقمند شد یاونو نم -
 
 .آها، آره بهش عالقه مند شدم -
 
 ! اونم تو رو ياصالً قبولش ندار يتو از نظر اعتقاد یول -
 
 .به دلم نشسته، خوشگله یلیخ پشیت یول -
 
 :گفت هینگاه عاقل اندر سف با
 
 چون خوشگله؟ -
 
 .الیخ یب -
 
 گفته؟ يزیچ ؟یاون چ -
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 :گفتم یحفظ ظاهر کردم و با ناراحت کامالً
 
 . بکنم يکار هیذاره مجبورم خودم  ینه، اون که پا جلو نم -
 

 :زد غیشد و ج زیکه تا آن لحظه خودش را نگه داشته بود کاسه صبرش لبر رایالم
 
 ؟یچـــ -
 
 ! بگذارم شیخوام خودم پا پ یم يدیهمون که شن -
 
 !آبرو یابله ب یکن یغلط م -
 
 :گفتم يجد یلیخ
 
 . خوام ازدواج کنم یکنم م یخالف شرع که نم -
 
 !ال؟یزده به سرت سه -
 

کــنم،  شیعصــب شــتریب نکــهیا يشــده بــود، بــرا یعصــبان یلــیخ. ســاده کــامالً بــاور کــرده بــود  يرایــالم
 :گفتم

 
 . دوستش دارم -
 

ــه ســو شیهــا حتینصــ لیخواســت ســ رایــالم تــا ــه اجبــار   لمیروانــه کنــد، موبــا میرا ب زنــگ خــورد و ب
 .ساکت شد

 
 : جواب دادم يلوند با
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 بله؟ -
 

را از مـــن  شیـــو ســـپس بـــا چنـــدش رو. شــد  خیتم مـــصـــور يرو يلحظـــه ا رایـــغضـــبناك الم نگــاه 
 .برگردانند

 
 سالم دختر عمه -
 
 سالم حالتون خوبه؟ -
 
 ! آم دنبالتون دانشگاه یمتشکرم، مزاحمتون شدم بگم من م -
 
 .امیخودم م نینه شما زحمت نکش -
 
 ن؟یکار دار یکنم، تا چه ساعت یخواهش م -
 
 .ندارم يکار گهیانتخاب واحدم تموم شده د يکارا -
 
 .دانشگاه منتظرتون هستم يجلو گهیساعت د کیپس من تا  -
 
 .باشه ممنون خداحافظ -
 

خواهنـد مـچ بچـه     یکـه مـ   ییو مثـل مادرهـا   اوردیـ کـرد در آخـر طاقـت ن    یمشـکوکانه نگـاهم مـ    رایـ الم
 : دیپرس. رندیرا بگ شانی
 
 بود؟ یک -
 
 ! دنبالم ادیخواد ب یم رضا،یخودش بود، عل -
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 :و با تحکم گفت رونیرو داد ب نفسش
 
اگــه  ادیــکــارا آخــر عاقبــت نــداره، اگــه دوســت داشــته باشــه کــه بــاالخره خــودش بــه حــرف م   نیــا -
تــو رو  ادیــشــه ب یمــ دایــپ يخــر هیــســر جــات  نیبهــت عالقــه نــداره، تــو بشــ یعنــیبــروز نــداد  يزیــچ
 !یترش ینگران نباش نم ره،یبگ
 
 ...آخـــه -
 
 !اسم من رو نبر گهیتم وگرنه دکه گف نیآخه هم یآخه ب -
 
 !خب بابا یلیخ -
 
 قول؟ -
 
 .میبر یاومد دنبالم، تو رو هم با خودمون م یوقت میبخور يزیچ هی میپاشو بر! دم یقول م -
 
 نیـ تـو اصـالً اهـل ا   ! جـور خـل و چلـت کـرده     نیـ کـه ا  هیـ پیآقـا چـه ت   نیـ مشـتاقم بـدونم ا   یلیاتفاقا خ -

 !يحرفا نبود
 

 :گفتم یساختگ یو با ناراحت دمیدلم بهش خند تو
 
 ! رایبرام دعا کن الم -
 

 : سرزنش بار به من کرد و گفت ینگاه رایالم
 
 ! هیزیخجالتم خوب چ -
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ــ ســپس ــ  مین ــ حتیســاعت کامــل، مــن رو نص ــمــردا از زن ســبک بدشــون م «: گفــت یکــرد و م زن  اد،ی
هــر چنــد ! مادربزرگانــه يهــا حتینصــ لیــقب نیــاز ا... و» باشــه تیغــرور داشــته باشــه، بــا شخصــ  دیــبا

ــ  ــاً بخش ــا  یقلب ــرف ه ــالم ياز ح ــر   رای ــود را دخت ــاً خ ــتم و شخص ــول داش ــ  يرا قب ــبک نم ــتم یس . دانس
 : گفتند یپدر بخصوص رهام و نادر داداشم به من م ستگانب شهیکه هم يبطور

 
 !الیننه سه -
 

 . ه کردماشار رایبه الم رضایرنگ عل اهیس يمزدا سه  دنیاز خروج از دانشگاه با د بعد
 
 . اوناهاش اونجاست -
 
 ! الیتوئه، سه یقبل نیمثل ماش -
 

ــ راســت ــه ا   یم ــود کــه خــودم ب ــودم  نیــگفــت، جالــب ب ــه . موضــوع توجــه نکــرده ب ســال اول ورودم ب
پــدرم مجبــور بــه  یبــود تــا ســال ســوم داشــتمش، امــا بعــد از شکســت مــال دهیــخر میدانشــگاه پــدر بــرا

اســت کــه  میدانســتم اوضــاع آن قــدر وخــ ینبــود امــا مــ یهــر چنــد پــدر ظــاهراً راضــ. میفروشــش شــد
در  يســؤال بــدجور کیــ نیماشــ دنیــبعــد از د. شــد یمــن هــم محتــاج مــ نیماشــزود بــه پــول  ایــ ریــد

امــا اون » تــا داغ منـو تـازه کنـه؟    دهیـ خر ینیماشـ  نیاز عمـد همچـ   رضــایعل یعنـ ی«: رفـت  یذهـنم رژه مـ  
مـدل و   نیهمـ  قـا یمـن هـم دق   یقبلـ  نیدانسـت کـه ماشـ    یکه اصالً با مـا معاشـرت نداشـت و مطمئنـاً نمـ     

 ! رنگ بود نیهم
 

چــادرش گــرفتم و بــه  ریــرا از ز رایــدســت الم. باشــم نیو خــوش بــ زمیــکــردم افکــارم را دور بر یســع
ــ نیســمت ماشــ . شــد ادهیــپ نشیبــه رســم ادب از ماشــ رضــایشــدن مــا، عل کیــهمزمــان بــا نزد. میرفت

ــهیق ــالم اف ــرط تعجــب د رای ــاز ف ــود یدنی ــرد. ب ــ يم ــه م ــد یک ــرد دی ــد  يم ــتخوان بن ــا اس  يمتوســط ب
ــا  یلــیکــه چانــه اش را پوشــانده بــود و خ  شیــبــود و تــه ر اهیو چشــمان ســ نپوســت روشــ ،یمعمــول ب
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 یتـراش کوتـاه مـ    نیزد امـا مرتـب بـا ماشـ     ینمـ  غیـ را بـا ت  شـش یوقـت ر  چیهـ  رضایعل. کرد ینمکش م
کــرد  یمــ غیــصــورتش را شــش ت نکــهیبــرعکس نادرکــه عــالوه بــر ا. داد بلنــد شــود یکــرد و اجــازه نمــ

 . داشت یابروهاشم بر م
 

چهـره   نیـ شـرح دادم صـد و هشـتاد درجـه بـا ا      شیکـه مـن بـرا    يکـه متوجـه شـده بـود چهـره ا      رایالم
ــ     يا ــدر ناش ــرق داره دســتپاچه شــد و آنق ــه ف ــرار گرفت ــابلش ق ــه مق ــ  انهیک ــواب ســالم و احوالپرس  یج

 افــهیبــا ق نیماشــ يتــو. شــد و تعجــب کــرد رایــالم يرعــادیرا داد کــه او هــم متوجــه حالــت غ ضــاریعل
 . دمینتونستم خنده ام را نگه دارم و خند رایگل انداخته الم

 
 :آهسته و البته با حرص گفت یلیزد و خ میرا محکم به پهلو شیبازو رایالم
 
 !گه؟یاون قصه پر سوز وگدازت همه کشک بود د! ؟يگذار یکوفت، من رو سرکار م-
 
 .حال داد یلیرو سرکار نذاشته بودم خ یکس يجور نیوقت بود ا یلیخ یبه جان ال -
 
 .يکه آبروم رو برد الیسه یش لیذل یاز بس تعجب کردم مثل منگوال جوابش رو دادم، اله -
 
 یه مـن بـاالخره خنـده اش گرفـت ولـ     هـم از خنـد   رایـ الم. دمیـ خند یمـ  زیـ ر کیـ  را،یـ خونـه الم  ریمس تا
 یخــداحافظ رضــایمؤدبانــه و معقــول بــا عل یلــیخ یموقــع خــداحافظ. دیــخند زیــر زیــآهســته و ر یلــیخ

ــران احوالپرســ    ــا جب ــرد ت ــخره  یک ــ يمس ــاعت پ مین ــشیس ــن     ش ــه م ــپس رو ب ــد و س ــرده باش را ک
 : آهسته گفت

 
 ! شیخداحافظ روانپر -
 

 :بلند با ادا گفتم منم
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 .جنبه یب -
 

 . سرش را بلند کرد و با تعجب نگاهم کرد رضایعل دمید که
 

 .را مجسم کردم مانیزنان و زا مارستانیب کیذهنم  يتو
 

 ! زن کی يها ین یآوردن ن ایدر اتاق وضع حمل و مشغول به دن ياریشهر رضایدکتر عل يآقا
 
 »!نیلو دارگم شما ده ق یم کیخانم بهتون تبر يخوشگل، وا ین یده تا ن... دو، سه ک،ی«
 
 »!هیدونستم شوهرم مرد قو یم شهیدکتر، هم يآقا متشکرم«
 
هــا  ینـ  یاز نــ یکـ یناگهــان  ،»یمگـول  ،یگوگــول«: هـا را گرفتــه مشـغول قربــون صدقشـه    ینــ یاز نـ  یکـ ی

 !کنه یم سیدکتر خ يرو
 

 ».خانم ییآب روشنا«: گه یبا خنده م ياریشهر رضایو دکترعل» !خدا مرگم يوا«: گه یم مامانه
 
کنتــرلش نداشــتم  يهــم بــرا یســع چیو هــ دمیــبلنــد خند يفکــر کــردن بــه افکــارم ناگهــان بــا صــدا  از

 ینیمتوجــه ســنگ ییگــو. افتــاد شیگــره خــورده و صــورت عصــبان يبــه اخمهــا نــهییناگهــان چشــمم از آ
ــد و بــرا   ــاهم ش ــت      يلحظــه ا ينگ ــمش را بــه چشــمانم دوخ  افــهیق دنیــبــا د. چشــمان پــر از خش

اخمــالودش را  يچهــره  گــریهــا د ابــانیخ دنیــکــردم بــا د یســع د،یماســ مبلــ يترســناکش لبخنــد رو
 .داشت یتازگ میچهره اش برا نیا. نمینب
 
 ییممنون پسردا -
 
 !یحرف چیبدون ه. فقط به تکان دادن سرش اکتفاء کرد ینیسنگ با
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 :زد میرفتارش را نداشتم که صدا نیشدم انتظار ا ادهیپ نیشدم و از ماش ناراحت
 
 خانم چند لحظه؟ الیسه -
 

ــتم بــه ــو. طــرفش رف ــه ت ــه طــرف ش  نیماشــ يکالف ــود ســرم را ب خــم کــردم و  نیماشــ شــهینشســته ب
 :گفت يهمان طور که به جلو چشم دوخته بود با لحن سرد و آزار دهنده ا. منتظر شدم

 
را دسـت   گـران یو د نیکنـ  حیبـا دوسـتاتون تفـر    نیبـه بعـد اگـه خواسـت     نیـ شه خـواهش کـنم از ا   یم -

 ن؟یحساب باز نکن یکیمن  يرو نیبنداز
 

حرفـا را هضـم نکـرده بـودم کـه ادامـه        نیـ سـرم فـرود آمـد هنـوز ا     يرو نیسـنگ  یماننـد پتکـ   کلماتش
 :داد

 
 یلطفـاً تـا وقتـ   . شـما را نـدارم   يهـا یهسـتم خـانم بـه ظـاهر محتـرم، حوصـله سـبک باز        يمن آدم جـد  -

 .دیمراعات حال بنده را بکن نیمهمان ما هست
 

ــض ــ   بغ ــم در نم ــردم، نفس ــه ادب و       یک ــود، اون هم ــه ب ــره اش انداخت ــاب از چه ــازه نق ــار ت ــد، انگ آم
اون رو  میــکــردم؟ چــرا فکــر کــرد دار  کــاریشــد؟ مگــه مــن چ يطــور نیــاحتــرام کجــا رفــت؟ چــرا ا 

 م؟یکن یمسخره م
 
 یمـ ن گـر یکـرد، د  رونمیـ کـردم ب  یاحسـاس مـ  . لرزان بـه سـمت مخـالف خانـه قـدم برداشـتم       يقدمها با

ــردم   ــا برگ ــه آنج ــتم ب ــ. توانس ــرا   یبت ــردارش ب ــالق و ک ــه از اخ ــتم،    يک ــودم را شکس ــاخته ب ــودم س خ
 یدر مــوردم چــه فکــر مــ! گوشــم بــود خــانم بــه ظــاهر محتــرم يخــردم کــرده بــود، هنــوز صــداش تــو

از  يسبکســر چیهــ. کــرده بــودم یو آرام کنــار آنهــا زنــدگ ریــســر بز يختــرکــرد مــن کــه همچــون د 
 یچــون نمــاز نمــ ایــرفــتم  یمــ رونیــدر نظــر او چــون بــدون چــادر ب یعنــی! دمخــودم نشــان نــداده بــو

 !خواندم به ظاهر محترم بودم



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 27

 
 ؟ير یکجا م! جان الیسه -
 

ــ یــیزن دا يصــدا ــداز شــد نیدر کوچــه طن ــار د. ان ــه ناچــار برگشــتم . کــرد میصــدا گــریب ــا چــادر . ب ب
بــرو و نــذار غــرور و «: گفــت یاحساســم مــ. کــرد یو نگــران نگــاهم مــ ســتادهیا اط،یــنمــازش دم در ح

 روزیــعقــل پ» !؟يبــر يخــوا یمــ يســر ظهرکــدوم گــور«: زد یمــ بیــعقــل نه» .بشــه مــالیپا تتیشخصــ
 .منصرف شدم و به سمت خانه برگشتم هاز ادامه را. شد

 
 ؟یرفت یکجا م! جان الیسه -
 
 :گفتم یلبخند تصنع با
 
 . داشتم یجزئ دیخر هی -
 
 :تعجب گفت با
 
 .گم برات بخره یم رضایخوب به عل -
 
 !تو میبر. رم ینه حاال بعداً م -
 
 .يبر یخواست یخب حتماً مهم بود که سر ظهر م -
 
 !ادهیحاال وقت ز. شدم مونینه پش -
 

داخـل،   میو رفتـ  دینپرسـ  يگـر ید زیـ حـال چ  نیـ بـا ا . مشـکوکانه نگـاهم کـرد، قـانع نشـده بـود       ییدا زن
ــه رو بشــم رضــایخواســت درآن لحظــه بــا عل یاصــالً دلــم نمــ ــامــا بالجبــار ســر ســفره ناهــار با . رو ب  دی

ــا اخمهــا. کــردم یتحملــش مــ ــار. درهــم رفتــه ناهــار را کوفــت کــردم  يب  يمتوجــه نگــاه هــا يچنــد ب
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 یخــودم نمــ يانــداخت شــدم امــا بــه رو یبــه پســرش مــ یبــه مــن و گــاه یکــه گــاه یــیدا زنکنجکــاو 
 . آوردم

 
اتــاق  هیــحمــام و  هیــطبقــه بــاال بــه جــز اتــاق مــن،  در . از شســتن ظرفــا بــه طبقــه بــاال پنــاه بــردم  بعــد

و  یـی دا یآمـد ولـ   یبـاال مـ   یـی زن دا یگـاه . در دسـت مـن بـود    ییجـورا  هیـ بـاال  . مخصوص مهمانها بـود 
کـرد وجــود حمـام بـود کــه مخـتص خــودم      یجلــب مـ  یلـ یمــن رو خ تیکـه رضـا   يزیــچ! پسـرش اصـالً  

شـده بـود امـا بـا      سیتأسـ  دیـ حمـام جد  نیـ کـرده بـود و ا   ییخونـه را بنـا   یـی دا شیماه پـ  چند. شده بود
 . کردند یبود استفاده م نییکه طبقه پا یِمیاز همان قد ییورود من، خانواده دا

 
 انیــبــا ورودم بــه حمــام متوجــه گفــت وگــو م . رمیــبگ یدوش اساســ هیــداشــتم قبــل از خــواب  میتصــم
هـــواکش  کیـــصـــداها را واضـــحتر بشـــنوم گوشـــم را نزد نکـــهیا يبـــرا. و پســـرش شـــدم یـــیزن دا

 . گذاشتم
 
 .رم ینم نجایشده که من از ا یچ یتا نگ -
 
 .مادر من یچیه -
 
 !بود؟ لیدل یب الیتو و سه يپس اخمها -
 

 :گفت یبا کالفگ رضایعل
 
بچــه پولـدارا همشـون لــوس و    نیـ خـوره، ا  یچشــمت ابـرو بهـش برمــ   يبـاال  یگـ  یخـانم تـا بهـش مــ    -

 .ننرن
 
 ؟یگفت یمگه بهش چ ؟یزن یحرف م ينجوریچرا ا -
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 ! خنده یهرهر م نینشسته تو ماش یتر باشه، از وقت نیسنگ کمیگفتم  -
 
 اصالً به تو چه؟! زشته مادر، مهمونه -
 
 .خوام استراحت کنم یدارم م کیامشبم کش. مامان ول کن تو رو خدا حوصله ندارم -
 

 :گفت يبا دلخور ییدا زن
 
 . مزاحمتون شدم دیببخش -
 
 نکــهیاز ا. بــه مــن دســت داد يحرفــا حــس بــد نیــا دنیاز شــن! تــو اتــاق دمیــچپ. دوش شــدم الیــخ یبــ
عادالنــه  نیــامــا ا! دختــر پولــدار لــوس و ننــر هیــ. شــدم دهیــکــرد، رنج یدربــاره ام فکــر مــ يجــور نیــا

مـداوم   رضـا یعل يمـن بـود؟ حرفهـا    یسـبک  لیـ بـا دوسـتم دل   دنیـ بـودم، خند  ينبود مـن دختـر بـا وقـار    
 . تا بعدازظهر سرم را به درس خواندن بند کردم. ومدزد، ازش بدم ا یم زنگدر گوشم 

 
 .در بلند شد يتخت نشسته بودم که صدا يرو
 
 بله ؟ -
 

 :وارد اتاق شد و گفت ییباز شد و زن دا در
 
 .مادر گهیزود باش د انیم نایاالن خواهرم ا ؟یستیهنوز حاضر ن -
 

 :گفتم کالفه
 
 ؟ییباشم زن دا دیحتما با -
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 ! يشد يباز که دختر بد -
 

ــ امــدنین يبــرا اصــرارم مــدام مــن رو بــا خــودش   یــیزن دا نجــایآمــده بــودم ا یبــود، از وقتــ دهیــفا یب
 یکــه نمــ یدر حــال. ام مناســب اســت هیــروح يگفــت بــرا یمــ. بــرد یمــ... و روضــه و ســفره و یمهمــان

اش  یاطر دلخوشــامــا بــه خــ ســتیجالــب ن میکســل کننــده اصــالً بــرا يهــا یمهمــون لیــقب نیــدانســت ا
 !کردم یاش م یتوانستم همراه یمکه  ییتا جا

 
 .شم یباشه االن حاضر م -
 
 .انتخاب بود نیبهتر يدست کت و دامن سورمه ا هی. به لباسام کردم ینگاه یجیگ با
 

ــت ــف پوس ــا  دیس ــا موه ــا يب ــا  ،ییخرم ــب ه ــورت  يل ــت و ص ــبتاً کلف ــوه ا   ،ینس ــمان قه ــگ چش ــا رن  يب
را از پــدرم بــه  دمیتفــاوت کــه مــادرم ســبزه بــود و مــن پوســت ســف نیــمــادرم بــودم بــا ا هیروشــن، شــب

 ! ارث برده بودم
 

بــدون جــوراب  يخواســتم پــا یاول مــ. دمیپوشــ دیســاتن ســف يرا بــا روســر میــو دامــن ســورمه ا کــت
 نیــبلنــد بــود امــا ا یلــیهــر چنــد دامــن خ. دمیپوشــ یســاق کلفــت مشــک هیــمنصــرف شــدم و  یبــرم ولــ

 ! دهیهم ساده بود هم پوش. ر بودبهت يطور
 

 . بودم لیتکم گهیرا هم دستم کردم حاال د یحیدستبند دانه تسب. کردم شیهم آرا يمختصر
 
 »!خانم الیسه يشد خوشگل«
 

ــه پــذ بــا ــه طــور  اریدو خــانم بســ دنیــو د ییرایورودم ب ــکــه کــه چهــره اشــون ز  يمحجبــه ب قابــل  ادی
بلنـد شـدند و    دنمیـ هـر دو بـا د  . دادم يروسـر  ریـ را ز مینبـود هـول شـدم و بـه سـرعت موهـا       صیتشخ

 . میکرد یبا هم روبوس
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 میــرو بــه رو يپســر جــوان در مبلهــا هیــو  رضــایگرفتــه بــودم کــه تــازه متوجــه عل يجــا یــیزن دا کنــار
 .شدم

 
. لبــانم نشســته بــود يکــه لبخنــد بــرو یآنهــا مثــل بــرق گرفتــه هــا از جــام بلنــد شــدم در حــال دنیــد بــا

ــدون ا ــ نکــهیب ــ نیوچکترک ــه عل یمحل ــایب ــدم رض ــیخ. ب ــم یل ــ  مانهیص ــا آن جــوان احوالپرس ــردم یب . ک
بــود و چهــره اش رنــگ تعجــب بــه خــود گرفــت و   بیــآن جــوان عج يبــرا متیصــم نیــالبتــه ظــاهراً ا

 .نشستم میجا سرمن خجالت زده 
 

! و پســرش حامــد بودنـــد   هیــ خــانم خــواهرش بــه اتفــاق دختــرش هان      يمهــر  ،یــی زن دا مهمانــان 
 شیکردنــد بعــد از فــوت همســرش بــا بچــه هــا یمــ یشــوهرش مهنــدس نفــت بــود و در جنــوب زنــدگ

 . شد که به تهران آمده بودند یم یحدود دو سال
 

اقـوام پـدرم    نیمسـلماً اگـر در بـ   . مـا جوانهـا را تنهـا گذاشـتند     یاطیـ خـانم بـه بهانـه خ    يو مهـر  ییدا زن
 کردم؟ یم دیچه کار با یسه تا آدم مذهب انیدانم م ینم یولبگو و بخند داشتم  یبودم کل

 
 :گفت هیکرده بودم که هان ریافکارم گ انیم
 
 ن؟یشما قبالً با حامد آشنا بود -
 

 : زدم و گفتم لبخند
 
 .نمشونیب ینه، دفعه اوله م-
 
 گفت؟ یم گهید زهیچ هیتون که  یاحوالپرس -
 

 . کند یم يریگیرا پ یصمنظور خا شیاز حرفها هیهان دمیفهم تازه
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 : نبود گفتم يخبر شیلحظات پ ییکه از خوش رو يلحن سرد با
 
 .دیشما اشتباه برداشت کرد -
 
 !نطوریکه ا -
 

 .ادیحرف را زد که مثل روز برام روشن بود که از من خوشش نم نیخصمانه ا آنچنان
 
همـراه فـوق العـاده     هیـ هان. رفـت  یحوصـله ام داشـت سـر مـ    . رد و بـدل نشـد   نمـان یب یحرفـ  چیه گرید

 یکــه حامــد ســرش را بلنــد کــرد و بــا لبخنــد نمکــ دمیکشــ يآه بلنــد اریــاخت یبــ. بــود يخســته کننــده ا
 :گفت

 
 حوصله اشون سر رفته؟ یلیخ الخانمیفکر کنم سه -
 

 :به من کرد که دوباره حامد گفت يگذر ینگاه رضایعل
 
 ؟یزن یخانم حرف نم الیچرا با سه هیهان -
 
 :تمام گفت یهم با گستاخ هیانه
 
 .حرف زدن وجود داشته باشه يبرا یجون موضوع مشترک الیمن و سه نیکنم ب یفکر نم -
 

کــافر بــت  هیــشــده بــود البــد خــودش مــادر مقــدس بــود مــنم  افــتیدر یبــه خــوب امیــپ. شــدم یعصــبان
هـم   يچـه زبـان گزنـده و تنـد    . را از رو بسـته بـود   رشیآمـده بـود شمشـ    یدختـرِ پـررو از وقتـ   ! پرست
 .زدن استادن هیکنا يمعلوم بود پسرخاله و دخترخاله هر دو تو. داشت
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 :و گفتم هیام را حفظ کنم رو کردم به هان يکردم خونسرد یم یکه سع یحال در
 
 بود؟ یمنظورتون چ -
 
 .میرق دارتا آسمون با هم ف نیکنم من و شما از زم یفقط احساس م یچیه -
 
 : حرص گفتم با
 
 !؟يدیرس جهینت نیبه ا ییخودت تنها -
 

 :گفت دستپاچه
 
 ...آخه ظاهر من و شما -
 

 : به جانب گفتم حق
 
 یسـرم کـردم حتـ    يشـه مـنم روسـر    ینمـ  دهیـ موهـات د  يشـما مقنعـه سـرت کـرد     ؟یظاهر مـن چـ   -
 !من با کت و دامن يشه، تو با چادر بدنت رو پوشاند ینم دهیالخ موم هم د هی
 
 :جام بلند شدم و گفتم از
 
 با اجازه -
 

 : گفت یبا ناراحت حامد
 
 !نشینداشت ببخش يمنظور هیخانم، هان الیسه -
 

 : گفتم. را بروز ندهم میداشتم ناراحت یکه سع یحال در
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 میمتأسـفانه مـا عـادت کـرد    . صـدام بـاال رفـت    یاگـه کمـ   دیببخشـ  سـتم یدلخـور ن  یمـن از دسـت کسـ    -
 . میظاهر آدما قضاوت کن يز روا

 
 !ن؟یستیده، شما موافق ن یآدمها را نشون م تیاز شخص یبخش هیبه هر حال ظاهر آدمها  -
 

 يکـنم کـه دسـت از موعظـه      شیحـال  يدانسـتم چطـور   ینمـ . کـرد  یبود کـه اظهـار فضـل مـ     رضایعل باز
 .به طرفش برگشتم تیبا عصبان. من برداره

 
 کیـ را از سـرم بـاز کـردم و بـا      يروسـر  يبـا خونسـرد  . ذهـنم خطـور کـرد   آن، کار احمقانـه بـه    کی در

 . افتاد میشانه ها يبه رو شانیپر میجدا کردم و موها میرا از موها رهیدستم گ
 
 . باشم يا گهیتونم جور د یبزرگ شدم و نم ينطوریمن ا -
 
 :به خودم کردم و ادامه دادم يدست اشاره  با
 
 ! رونیرم ب یاز خونه تون م دیتحمل کن نیتون یاگه نم هیجور نیظاهر و باطنم هم -
 

 . کردند ینگاهم م رهیباز از فرط تعجب، خ یسه در سکوت مرگبار با دهان هر
 

ــ  يبــه اتــاقم پنــاه بــردم، خــودم را رو . دیگفــتن ببخشــ بــا  ياز متکــا را تــو یتخــت پــرت کــردم و بخش
کـار احمقانـه    نیـ ا يبـه جـا  . بـودم  مانیبـه شـدت خجـل و پشـ     میاز کشـف حجـاب ناگهـان   . دهانم کـردم 

 . دادم یجوابشان را م دیبا
 

 !ادب کجا یگستاخ و ب يدختره  نیبود اما او کجاو  ا یهم دختر مؤمن رایالم
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حــد ناراحــت  نیــدانــم چــرا تــا ا ینمــ. رفــتن بــه داخــل آن جمــع را نداشـتم  يرو امــدم؟ین رونیــب گـر ید
ـ  لیـ راحـت مقابـل فام   یلـ یبـودم مـن کـه قـبالً خ      یکوتـاه حاضـر مــ   نیآسـت  يو بـا لبـاس هـا    يروسـر  یب

 ! رفتم شیبار از خجالت تا حد مرگ پ نیاما ا. شدم
 

ــه زدم ب صــبح ــزود از خان ــه دانشــگاه بــروم  رونی ــا ب ــا د. ت ــ،ب  کیاز کشــ رضــایعل دمیــفهم ن،یماشــ دنی
 . برگشته است

 
حــرص لگــد و  نــهیبــر مــن غلبــه کــرد بــا ک نشیم بــا ماشــ یقبلــ نیآن حــس ســرکش شــباهت ماشــ بــاز

ــا یمحکمــ ــه ت ــد شــدن ســر و صــدا   نشیماشــ ریب ــا بلن ــا ب ــرس ا رشیــدزدگ يزدم، ام  یاهــال نکــهیاز ت
هـول شـدم و بـا سـرعت بـه سـمت در رفـتم هنـوز در را بـاز نکـرده بـودم کـه، محکـم               دارشوند،یخانه ب

ــه ســ ــ رضــایعل نهیب ــود برخــورد کــردم    هک ــه ب ــه خان ــه دســت در آســتانه ورود ب ــان ب حاضــرم قســم . ن
جــنس مخــالف  هیــبــار بــود  نیمطمئــنم اولــ! لبــو نیســرخ شــد، شــده بــود عــ شــتریبخــورم کــه از مــن ب

اش خنـده ام گرفتـه بـود امـا خـودم را کنتـرل کـردم         افـه یاز ق. نامحرم تو بغلـش جـا خـوش کـرده بـود     
 . کوچک بسنده کردم یعذرخواه هی تنففقط با گ. که به آقا بر نخورد

 
**** 

 
 . کنم یحوصله تر از آن بودم که منت کش یمنتظر من بود اما ب. داد یمحلم نم رایالم
 

 :گفت يام نشست و با دلخور یو کنار صندل اوردیطاقت ن درآخر
 
 ها؟ یکن یمنت کش دیتو با نکهیمثل ا -
 

 : زدم و گفتم یکم جون لبخند
 
 ؟یچ يبرا یمنت کش -
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 ! روت رو برم -
 
 .حق با توئه، شرمنده -
 

 :مشکوك نگاهم کرد و گفت رایالم
 
 !يافتاده؟ پکر یاتفاق -
 
 . برم ییخوام از خونه دا یم -
 

 :متعجب گفت رایالم
 
 شده؟ یچرا؟ چ -
 
 .خوره یافکار و اخالقم به اونا نم ستم،یراحت ن -
 
 ؟يکرد فیاز بس ازشون تعر يمخ من رو خورد روزیوا، تو که د -
 
 . فرق کرده هیحاال قض -
 
 ست؟یکه ن دیجد يباز الیسه -
 
 .گم ینه به خدا راست م -
 
 گفتن که بهت برخورده؟ يزیچ ایکردن  يروزِ عوض شدن؟ کار هی -
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 فیــ تعر شیرا بــرا هیــ هان يو اســتراق ســمع در حمــام و رفتارهــا    رضــایعل روزیــ د يحرفهــا تمــام
را  شیچــون اصــالً حوصــله ســرزنش هــا    . حجــاب خــودم را سانســور کــردم   البتــه کشــف   . کــردم
 . نداشتم

 
نبــوده آخــه  راهمیــپــر ب نیخــان همچــ رضــایعل يحــرف هــا! الیعقــل درســت بهــت بــده ســه هیــخــدا  -

در ضــمن . میدیــخند یســبک مغــز مــ يمــدام مثــل دختــرا نش،یماشــ يتــو مینشســت یمــن و تــو از وقتــ
 گــه،یخــوب بابــا بــه طــرفم برخــورده د  ،يذهنــت واقعــاً مســخره کــرد  ياون بــدبخت رو تــو یجنابعــال

 يزیـ چ هیـ در مـورد هان . کـرد  یبرخـورد رو مـ   نیشـد و همـ   یمـ  یبـود عصـبان   ینکـن هـر کـ    یانصاف یب
 یلــیحمــوم خ يتــو ســتادنتیتــونم بگــم چــون اصــالً رفتــارش درســت نبــوده درضــمن گــوش وا   ینمــ

 ! تکرارش نکن گهید. زشت بود
 
 داد؟ يچرا جوابم رو اونجوربه کنار،  نایا -
 

 ».اونهاست تیاز شخص یظاهر آدما بخش«را درآوردم  رضایعل يهم ادا بعد
 
 !من درست گفته دهیبه عق -
 
ــی - ــه  یعن ــاگ ــانتو هی ــ يا يزن م ــاب روزه بگ یو ب ــحج ــا با رهی ــم ــ  دی ــب کن ــاهرش   م؟یتعج ــون ظ چ

 باشه؟ یده آدم مؤمن ینشون نم
 
کنــه  یمــ يرویــروزه از خــدا پ يجــور کــه تــو نیمــن از اون زن توقــع دارم همــ یتعجــب کــه نــه، ولــ -

 ! هم داشته باشه یظاهر اسالم دیباالخره مسلمون با. کنه يرویحجاب هم از خدا پ يتو
 
 ! هرکس اعتقادات خاص خودش را داره یول -
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ون گفتــه انجــام ا یو هــر چــ میکنــ يرویــاز خــدا پ دیــاعتقــادات خــاص اصــالً مفهــوم نــداره مــا فقــط با -
 . میدرسته انجام بد میکن ینه اون چه را خودمون فکر م میبد
 

ــالم ــ رای ــ  یکل ــ . کــرد حتمیفــک زد و نص ــت کم ــن خواس ــ یاز م ــ   یمنطق ــا هــر حرف ــدریا یباشــم و ب  نق
ــم نر  ــابم را به ــاعص ــ     زمی ــته گل ــم دس ــه ه ــه خان ــتن ب ــع رف ــته یو موق ــرده و از دل زن دا هی ــیک در  ی

 !اورمیب
 

 :رو به من گفت تاشحیاز اتمام نص بعد
 
مگـه   د؟یهمـه سـال طـول کشـ     نیـ بـود کـه ا   یت و مامانـت سـر چـ    یـی کـدورت دا  نیا یباالخره نگفت -

جشــن تولــد پــر مــاجرا رو بــرام  نیــمامانــت فــرق دارن؟ اصــالً کــل ا يالیبــا فــام یلــیپــدرت خ يالیفــام
 !بگو

 
 ؟يحوصله دار -
 

ــدرم ــدار  پ ــواده پول ــون    ياز خون ــه ش ــود، هم ــب ــورا هی ــد ییج ــادراتند از   . تاجرن ــار واردات و ص ــو ک ت
ــا عمــه و ... گرفتــه تــا واردات بــرنج و شــکر و صــادرات فــرش و  یخــارج يهــا نیماشــ شــگاهینما دو ت
ــه قــول پــدرم   ره،یــبچــه مامــان من نیبزرگتــر سیعمــه فــرنگ. عمــو دارم کیــ شــوهرش مــالك بــود، ب
بـود، بـرج    یهاشـون اوقـاف   یآورد کـه البتـه بعضـ    یکـه مفـت بدسـت مـ     ییهـا  نیزمـ  يتـو ! خـوار  نیزم
ــه، هــر دوتاشــون مثــل عمــه ام   نیعمــه ام دو تــا بچــه داره، پســرش فــرز . ســاخت یمــ و دختــرش فتان
ــانگــار از دمــاغ ف ز،یــو نفــرت انگ ،يا افــهیق بــدتر از  نیبعــد از مــرگ شــوهر عمــه ام، فــرز ! افتــادن لی

ــرا ــ  يبابــاش ب ــول جمــع ک ــود  صیحــر ردنپ ــد. و طمــاع شــده ب ــ يرد پلمی ــود ول ــ یب ــ یکل  یکــالس م
 !ها یتف يِبلکه بشم عروس خانواده  ام،یب نیتالش کرد تا من به چشم فرز یمامانم کل. ذاشت
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ازدواج صــورت  نیــخوشــبختانه ا. گشــت یشــازده پســرش دنبــال زن مــ يهمــون موقــع عمــه بــرا آخــه
 .نگرفت

 
 چند سالش بود؟ نیاون موقع فرز -
 
 ! و نه ستیب نیفرز. من پانزده بودم -
 
ــت - ــور  مامان ــه ج ــ يچ ــ یراض ــ   یم ــن در ع ــرش را در اون س ــد دخت ــایز نیش ــور   ییب ــار از ش و سرش

 !اره؟یو نه ساله در ب ستیمرد ب هیبه عقد  یزندگ
 
 یمـولت  هیـ بـه   لیتبـد  یتفـ  يآقـا . اومـد  یدونـه از کجـا مـ    یکـه خـدا مـ    يخب به خـاطر پـول سرشـار    -
از  نیفــرز يکــه بــرا ینیمــدل ماشــ نیآخــر. تــو اســتانبول الیــآپارتمــان تــو لنــدن، و. شــده بــود ونریــلیم

دهــن همــه بــاز مونــده بــود، . داشــت مــتیتومــان ق ونیــلیم صــدیکــردن س رانیــوارد گمــرك ا سیپــار
 !گهیچشمش رو گرفته بود د زایچ نیخب مامان من هم هم

 
 خب بعد؟ -
 
بـود،   دهیکـه بـه کمـرم رسـ     يقهـوه ا  يو موهـا  یآسـمون  یشـده بـودم لبـاس آبـ     بـا یز یلـ یاون شب خ -

کـرد امـا فتانـه و عمـه      ینگـاهم مـ   نیفـرز  یهـر از گـاه  . کـه خوشـگلترم کـرده بـود     يخاکسـتر  يلنزها
مامــانم بــه  ریــآخــرم ت! مــن نشــه کیــوقــت نزد هیــدورش رو گرفتــه بودنــد کــه  گــاردیمثــل دو تــا باد

 . من عروسشون نشدم وسنگ خورد 
 
 ؟يناراحت شد -
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امــا تــو  مینداشــت الیــتــو خــارج، خونــه و و دیشــا میدرســته پولــدار بــودن امــا مــا هــم کــم نبــود . اصــالً -
ــواده اش متنفــر بــودم و  . بــود يدار هیخودمــون پــدرم واســه خــودش ســرما  رانیــا نیهمــ تــازه از خون

 . هستم
 
 شد؟ یچ نیفرز -
 
 .ازدواج کرد شیچند وقت پ -
 
 رن؟یبراش زن بگ شیسال پ 10خواستن یا، اونا که م -
 
ــا پســرش   سیاز پــار ریــســر خــاك مامــان من! ازدواجشــه نیامــا منظــورم ســوم. آره - اومــده بــود دو ت

هــم  یکــیاون  ش،یرونیــاز زن ا یشــش ســاله مــو مشــک شیکــیهــم مثــل طفــالن مســلم کنــارش بــودن 
 !بود امدهیقهر کرده بود ن دشمیزن جد ش،یپنج ساله مو بور از زن فرانسو

 
 :و گفت دیخند رایالم
 
 ؟یسال تفاوت سن کیبا دو تا بچه از دو تا زن  يچه جور -
 
حاملـه   يِهنـوز زنـش بـوده، اون فرانسـو     یرونـ یا نیـ کـه ا  یزمـان ! ریـ پسر عمـه مـن رو دسـت کـم نگ     -

 !بود
 

 :خندهاش گفت نیبه قهقهه شد و اشک از چشماش روان شد با زور ب لیتبد رایالم يها خنده
 
را  گــهید يِدو تـا هـوو   دیــبچــه بـه بغـل با   هیـ وگرنـه االن بـا    يخــوب شـد زنـش نشــد   الیگـم سـه   یمـ  -

ـ  یاون وقت مـ ! يکرد یهم تحمل م شـد کـه کنـار شـوهرت      یبـار نوبـت تـو مـ     کیـ هـر سـه روز    یدون
 خوبه؟ شیهنوزم وضع مال! يدیخواب یم
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تـازه نصـف مـالش رو بابـت طـالق      . خـارا رو خـوب جمـع کـردن     نیزمـ  يدسـت و پـا  ! نه مثل اون وقتا -
ــ . نشــدم خــدا رو شـکر کــه مــن زنـش  . اون دو تـا زنــش داد  بهـم غــر زد و مــن رو   یهــر چنـد مامــانم کل

 !عرضه خوند یب
 

بــرعکس  نــهیاونــم دو تــا بچــه داره تــورج و تهم ر،یــبچــه مامــان من نیدومــ! دومــم اســمش فروغــه عمــه
کــه  میخــانواده شــوهرش بــرعکس خــانواده پــدر . ســتیو پــز دادن ن افــهیاصــالً اهــل ق ســمیعمــه فرنگ

ــ پلمیــسوادشــون بــه د ــا تحصــ يرســه، ازخــانواده هــا یم هســتند شــوهرش  یعــال التیاســتخواندار و ب
ــد مامــان من کــه،یزیف ریــعمــه هــم دب خــودمتخصــص قلــب و  کــه ســنتها را  امرز،یــخــدا ب ریــتنهــا فرزن

خواســتگارم تــورج بــود  نیاولــ. بــذاره و از ســد کنکــور گذشــت پلمیــشکســت و تونســت پــا فراتــر از د
بــود مثــل پــدر و مــادرش، امــا مامــانم ســنم رو   نیســالش، مــؤدب و متــ 20ســالم بــود و تــورج  16مــن 

حسـاس و   کـم یالبتـه  . بـود  ییاومـد پسـر آقـا    یاز تـورج خوشـم مـ   . داد شـون بهانه کـرد و جـواب رد به  
ــ    يآزار یامـا پسـر بــ  . دسـت و پـا بــود   یبـ  بخت کنــارش عمـر خوشـ   هیــتونسـتم   یمـ  یبـود کـه بـه راحت

ــدگ ــنم  یزن ــودم .ک ــا عاشــقش نب ــ  ياگــه جــواب خواســتگار . ام ــودم م ــه عهــده خ ــاً  یرو ب ذاشــتن حتم
داد خوشـم   یبهـم بهـا مـ    نقـدر یا نکـه یو مـنم از ا  دیـ خر یمـ نـازم رو   یلـ یآخـه خ . دادم یجواب مثبت مـ 

جـوابِ   يدونسـت تـو   یکـرد، مـ   يبعـد از فـوت مامـانم بـازم خـود عمـه ازم خواسـتگار        یحتـ . اومـد  یم
طفلـک تـا قبـل    ! رو دسـتش  خـت یرا ر یبـار بابـام آب پـاک    نیـ من، مامانم هـم دخالـت داشـته امـا ا     یمنف

اون هــم . میشــد و جشــن گــرفت یبــا بهــزاد علنــ میامزدنــ دیــفهم یوقتــ یمــن ازدواج نکــرد ولــ ينــامزد
 .ناراحت و گرفته بود یلیخ میعمه فروغ تو جشن نامزد. از اقوام پدرش ازدواج کرد یکیبا 
 

و نـاخن   سیخسـ  يمـرد . هـا بـود   یفرزنـد خانـدان حـام    نیبـود و آخـر   کتریفـرخم، از پـدرم کـوچ    عمو
بـود   شینـادرِ مـا هـم نـوه پسـر      نکـه یبـا ا . خشک، مامان بزرگم عاشـق عمـو فـرخ و رهـام پسـرش بـود      

 نیـ خـانواده عمومنـد، زر   نیاقـوام بابـام همـ    نیاخالقتـر  یبـود، بـ   گـه ید زهیـ چ هیـ اما عالقه اش بـه رهـام   
خودشــون، بــاورت  يهــا یو رهــام هــم دنبــال خوشــگذران سیپــرم! دنبــال قــر و فــر خودشــه فقــطکــه 

 یمختلـف مـ   يرهـام بـه بهانـه هـا    . کـردم  یمـ  یکـه کنـار مامـان بـزرگم زنـدگ      یشه اون چنـد مـاه   ینم
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خبــر . کــرد یذوق مــ یکلــ نیهمــ يبــرا ادیــاون م دنیــکــرد رهــام بد یفکــر مــ چــارهیاومــد اون جــا، ب
رهــام بــرام  يهــا یاخالقــ ینــادر اون قــدر از بــ اد،یــم یچشــم چرونــ يبــرا اشدردونــه  زیــنداشــت عز

 .دیلرز یچهار ستون بدنم م. کرد یبا لبخند نگاهم م یگفته بود که وقت
 
 افتاد؟ یتو تولدت چه اتفاق م،یاصالً ما از اصل مطلب دور شد -
 
د کــالن کــرده ســو هیــآخــه عــالوه بــر تولــدم، پــدرم . میدعــوت کــرده بــود يادیــاون شــب مهمــون ز -

ــا  یســور درســت حســاب هیــخواســت  یخوشــحال بــود مــ یلــیبــود و خ . دو تــا نشــون زد ریــت هیــبــده ب
پــدر و دوســتان مــادرم هــم   يهــا کیپــدر و مــادرم بــه عــالوه دوســتان و شــر  کیــاقــوام نزد نیبنــابرا

ــدود دو  ــد، ح ــتیبودن ــت   س ــون داش ــر مهم ــط دا  ! مینف ــان فق ــتگان مام ــیاز بس ــانوادش و   ی ــدم و خ اس
مخـتلط بـود و بسـاط آهنـگ      یلـه مامـانم بـا دختـرش گلنـار اومـده بودنـد، طبـق معمـول مهمـون          دخترخا

شـه بهشـون خـوش بگـذره،      یکـه مـ   ییکردنـد تـا جـا    یمـ  یو رقص هم برپا بـود و دختـرا و پسـرا سـع    
 یاهــل خــوردن مشــروب بودنــد و نبــودنش نشــونه بــ       اکثــراًپــدرم   يایــکــه دور و بر ییاز اونجــا

توجــه بــه حضــور اقــوام مامــان، آشــکارا مشــروب ســرو  یپــدرم بــ. بــه مهمونــاش بــود زبــانیم یاحترامــ
 .ستین ادمیو خانواده اش  ییکرد، اصالً عکس العمل دا یم
 

اسماشـون رو بـا هـم     یشـدم هـر از گـاه    یمختلـف آشـنا مـ    يتو حال خـودم بـودم از بـس بـا پسـرا      منم
 !بهزاد بود کشونی. دمیبا چندتاشونم رقص. کردم یم یقاطع

 
ــرو درد ن ســرت ــ    ارم،ی ــان از کــف م ــام طبــق معمــول عن ــادر و ره ــا ن ــ  یاون شــب آق ــا ســر م  یدن و ت

نــادرم بــا . ره بــه بــاغ یرفــتن بــه توالــت مــ يخــورن، از بــد حادثــه، گلنــار دختــر دخترخالــه مامــانم بــرا
 یمــ دنشیکنــه و مشــغول بوســ یبغلــش مــ یو تــو حالــت مســت نــهیب یاون حــال خــرابش دختــره را مــ

 یاز مهمونهـا بـه طـرف صـدا مـ      یلـ یخ غیـ ج ياز صـدا . کنـه  یو داد مـ  غیـ از تـرس ج  ختـره د چارهیب. شه
شـب  ! زنـه  یگوشـم زنـگ مـ    يو مامـان تـو   یـی دا يافتـاده، هنـوزم بگـو مگوهـا     یچـه اتفـاق   ننیـ رن تا بب

 .بود يبد یلیخ
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وســط بــاغ بــه دختــر  لیــپســرت کــه مســت و پات نیــبچــه هــات رو، ا ریــبگ لیــبفرمــا الهــام خــانم تحو -

کنــه، اونــم از دختــرت بــا اون لباســش کــه وســط اون همــه جــوون جــا خــوش   یمــ يمــردم دســت دراز
 مدرنته؟ یاون زندگ نیکرده، ا

 
 چه مربوطه؟ یبزرگ کنم به کس یمدل نیخواد بچهام رو ا یاحترام نگه دار داداش، دلم م -
 
کــارات تــو گــور  نیــن داره از دســت اکجــا رفتــه، واال بــه خــدا آقــاجو  تیآخــه خــواهر مــن مســلمون -
 !لرزه یم
 
خــوام بچــه هــام آزاد  یمــن مــ! ناراحــت بفرمــا راه بــاز، جــاده دراز یهرکــ! نــهیمــن هم یمــدل زنــدگ -

 .باشن
 
 !هیرتیغ یب ه،یناموس یب ه،یبند وبار یب ست،ین يآزاد نیاسم ا -
 
 .ندارم يشتریانتظار ب یکه هست، از شما با ذهن بسته و سنت یهر چ -
 
 .من بعنوان داداش حساب باز نکن يرو گهیباشه الهام خانم د -
 
خــواهرت باشــم، شــب تولــد بچــه ام رو  يخــوا یبــازم مــ یکــه امشــب راه انــداخت يزیــآبرور نیــبــا ا -

 .يخراب کرد
 
 !پسرِ مست و ملنگت؟ نیا ایکردم  يزیمن آبرور -
 
اون دختـرِ سـر بـه هواسـت کـه تنهـا        ریشـب خـوش باشـه، تقصـ     هیـ خـواد   یمـ  ه؟یـ پسر من چ ریتقص -

 بکنه؟ یاومده ته باغ؟ اصالً اومده که چه غلط
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 !اریاسم من رو ن هینجوریا تیکه مدل زندگ یرم اما تا وقت یمن م! بدهکارم شدم رینخ -
 
 !شم یراحت م یبستگان امل نیمن از داشتن چن! بهتر -
 

 یحسـاب  نکـه یاز ا. گفـت  یمـ  راهیـ بـد و ب  یـی و مـدام بـه دا   دیـ شب مامـان از سـر درد تـا صـبح نخواب     اون
هـر چنـد مـن نـادر رو مقصـر      . میبـود  یو دوسـتاش رفتـه بـود همـه دمـغ و عصـبان       لیفام شیآبرومون پ

گفــت؛  یمامــان مــ! دونســت یمــون مــ یــیآبرو یداداشــش رو عامــل بــ يدونســتم امــا مامــان حرفــا یمــ
و بـــا حجـــاب بســـتگانش  یشـــوهرش بـــا وجـــود ســـر و شـــکل مـــذهب يالیو فـــام ســـتاشدو يجلـــو

 !سرافکنده شده
 
 شد؟ یدختره چ -
 
 . سر و صدا رفتند یخدا ب يبنده ها -
 
ــپــس قصــه ا - ــا ییجــدا نی ــ! بــود نی ــن م ــا دلســتر بگ یم ــرم دو ت دهنمــون خشــک شــد از بــس   رمی

 . میحرف زد
 

 . کردم يرو ادهیخاطرات گذشته ام پ يدر کوچه ها گریرفت و من بار د رایالم
 

 یهـر چـه اراده مـ   . دانسـتم  یرا نمـ  ازیـ مـن مفهـوم ن  ! ثـروت و رفـاه کامـل   . مـرادم بـود   بـر وفـق   یزندگ
رقــم زد  يگــریرا طــور د رمیامــا از آنجــا کــه خداونــد تقــد . شــد یبــرو و برگــرد فــراهم مــ یکــردم بــ

 زیـ و مـن تنهـا ثـروتم بلکـه خانـه و سـر پنـاهم را ن       . رفـت  نیکمتـر از چهـار سـال از بـ     ها،یتمام آن خوش
ــا . از دســت دادم ــل از نت ــه قب ــو  جیدو هفت ــادرم جل ــادف کــرد و فــوت کــرد  شــگاهیآرا يکنکــور م ! تص

 نیــکــرد عمــر نــوح دارد و بــه ا یکــه فکــر مــ دیرســ یکــرد و بــه خــودش مــ یمــ یمــادرم چنــان زنــدگ
دختــر هجــده  یامــا اجــل مهلــتش نــداد و در ســن چهــل و شــش ســالگ  . هــا قصــد مــردن نــدارد  يزود

 .ساله اش را تنها گذاشت و رفت و شش ستیساله و پسر ب
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ــدف  در ــم ت ــ نشیمراس ــ چیه ــز دا  کی ــتگانش ج ــیاز بس ــد و زن دا ی ــیاس ــدهین ی ــد ام ورودم در . بودن

ــد   ــاز ش ــادرم آغ ــرگ م ــا م ــگاه ب ــه     . دانش ــدرم و البت ــا بهــزاد پســر دوســت پ ــه ب ــگاه ک ســال دوم دانش
جنــتلمن  هیــو خوشــگل و خــوش مشــرب بــود،  پیدوســت مشــترك رهــام و نــادر نــامزد شــدم، خوشــت 

خــودش را در دل همــه بــاز  يزود جــا یلــیگفــت خ یمــ کیــمــن تبر بــه دشیــد یمــ یهــر کســ ،یواقعـ 
عمـرم   يشـب هـا   نیزتـر یاز خـاطر انگ  یکـ ی يشـب نـامزد  . بـود  یاش عـال  یروابـط اجتمـاع  . کرده بـود 

ــلباســم پوســت پ. بــود ــه اش رو يازی ــ يو دنبال ــ دهیکشــ نیزم ــ شــمیشــد، آرا یم کــم  یو صــورت حیمل
چــون . رو پـاش بنــد نبــود  ینــادر از خوشــحال. بهــزاد حلقــه کــرده بـودم  يدســتم را دور بـازو . حـال بــود 

 :گفت یرهام با لحن خاص. دوستش بود نیبهزاد بهتر
 
 !ها يخوشگلم رو تور زد يخوب دخترعمو -
 

 :عاشقانه نگاهم کرد و گفت بهزاد
 
 !از اولش هم مال خودم بود ندرالیس نیا -
 

 یهـ  ریـ مامـان من  دنـد، یخند یبـه زور مـ   نـه یخـورد، عمـه فـروغ و تهم    یبـود، فتانـه حـرص مـ    دمغ  تورج
دور و  یدختــرش هــم، هــ سیزن عمــو و پــرم نیــگرفتــه بــود، زر افــهیق سیزد، عمــه فــرنگ یچــرت مــ

ــ  ــر خــانم بهمن ــانیکنار هیهمســا یب ــ م ــدیپلک یم ــ . دن ــه خــاطر اردش ــه ب ــو امر  ریالبت ــه ت  کــایپســرش ک
 !دندانپزشک بود

 
ــرار ــود  ق ــامزد باشــ کســالیب ــادر    يجــار نمــانیب تیــمحرم غهیصــ م،ین ــود هــر چنــد بهــزاد و ن شــده ب

ــد و  تیــمحرم غهیموافــق صــ ــنبودن ــ کی ــ یرســم ب ــود   یخــود م ــامحرم ب ــا مــن چــون ن  میدونســتند ام
ــد  ــاس ب ــد از ا     ياحس ــد بع ــرار ش ــه ق ــودم، خالص ــت نب ــتم و راح ــداش ــ نی ــ  کی ــن عروس ــال جش  یس
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ــا هنــوز شــش مــاه از نــامز  میکنــ غــازمشــترکمان را آ یو زنــدگ میریــبگ ــود کــه  مونیام ــنگذشــته ب  هی
 .و رو کرد ریرا ز میاتفاق هولناك تمام زندگ

 
تمــام . کـرد  یاش را صـرف وارد کـردن بـرنج خـارج     هیپـدر بخـش اعظـم ســرما   . ورشکسـت شـد   پـدرم 

ســهم واردات بــرنج را بــه خــودش  نیشــتریو هــر چــه ملــک و امــوال داشــت فروخــت تــا ب  شینگینقــد
 نیــنکنــد و تمــام ثــروتش را وارد ا ســکیکــرد و گفــت؛ ر حتشیدهــد، هــر چقــدر نــادر نصــاختصــاص ب

ــ  ــد راض ــه نکن ــ یمعامل ــت ینشــد و م ــد«: گف ــرش را بدســت م نیچن ــبراب ــ ،»ارمی ــه  یاز آدم ــا تجرب  يب
کــس  چیو لجاجــت بــه حــرف هــ یامــا کــرد و بــا ســخت. انجــام دهــد یســکیر نیبــود همچــ دیــپــدرم بع

نـادر بـه نـام نـادر زد تـا اگـر        شـنهاد یشـمال را نگـه داشـت و البتـه بـه پ      يالیـ فقط خونـه و و . گوش نداد
ــاد، طلبکــارا نتوننــد اد  یاتفــاق داشــته  ينشــود و پشــتوانه ا یبکننــد و پــدرم کــامالً دســت خــال  ییعــاافت
شــود و هــر چقــدر  یانجــام مـ  لشیآن باالســت و تمــام کارهـا مطــابق مــ  یکــیکـه   ییامــا ازآن جــا! باشـد 

شـود، سـازمان بهداشـت     یدرسـت نمـ   يسـاب شـده عمـل کننـد، تـا نخواهـد کـار       و ح قیـ هم انسـانها دق 
همــه برنجهــا . اعــالم کــرد و ورودش ممنــوع شــد یبهداشــت ریــو غ یرا ســم یخــارج يبــرنج هــا رانیــا

ــرا   يرو ــد و تمــام پــولش رفــت ب ــدرم مان ــه هــزار و   دیــطلــب کارهــا، تمــام ام  يدســت پ ــه خان ــدرم ب پ
 رانیـ تـو شـمالش بـود کـه نـادر خـان بـا فـروش آنهـا و خـروجش از ا           يالیـ و و هیـ کامران يمتر ستیدو

. بــود و روش کــارکرده بــود دهیرا کشــ نقشــه نیــوقــت بــود ا یلــیظــاهراً نــادر خ. شــد لیتبــد أسیــبــه 
پــدر، فروختــه بــود و دنبــال برنامــه   یرســم یمــاه قبــل از اعــالم ورشکســتگ کیــرا  الیــچــون خونــه و و

ــا ــرا شیه ــخــروج از ا يب ــود رانی ــادر. ب ــان ز ن ــهیچن ــه     رکان ــدر ب ــن و پ ــود کــه اصــالً م عمــل کــرده ب
 .کرده است يکار نیکرد همچ یذهنمان هم خطور نم

 
آمــد نــادر گفتــه  یآن روز بــاران مــ. از ذهــنم نگــه داشــته ام يخــاطره وحشــتناك را در گوشــه  هنــوزم

ــ  کــارش مشــغول  زیــم يپــدرم رو. زده بــود بشیــغ يرود و چنــد روز یبــود بــا دوســتاش بــه شــمال م
را  شیهــا يبــدهکار هیــتوانــد بق یگفــت بــا فــروش خانــه مــ یجــور کــه مــ نیــحســاب و کتــاب بــود و ا
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دوبــاره ســر و ســامان  يتــا حــد ن،یو گــرفتن قــرض از عمــو فــرخ و فــرز الیــو روشصــاف کنــد و بــا فــ
 .به صدا در آمد فونیزنگ آ مانیصحبتها انیم. ردیگ
 
 .هیک نیبب الیسه -
 
 .گم یاالن بهشون م... داخل نییبفرما... بله؟ -
 

 : کرد گفتم یبه پدرم که منتظر به من نگاه م رو
 
 .اومدن فیشر یاز بنگاه معامالت ملک -
 

 :ابروهاش رو باال داد و با تعجب گفت پدر
 
 !نگفتم يزیفروش خونه به اونها چ يمن که هنوز برا -
 
 .حتماً نادر بهشون گفته -
 
 !گن یم یچ نمیبب رونیرم ب یمن م! دیشا -
 

خبــر از  ب،یــغر یینگــران بــودم در وجــودم غوغــا یلــیخ دیســاعت طــول کشــ کیــ بــاًیپــدرم تقر آمـدن 
 هیشــب شــترینــزار کــه ب یو حــال دهیــپر یبــاالخره انتظــار تمــام شــد و پــدرم بــا رنگــ . داد یبــد مــ یاتفــاق

 .مرده ها بود وارد خانه شد
 

 :دیکردم کرد و زار یدرمانده به من که وحشتزده نگاهش م ینگاه
 
 . میبدبخت شد الیسه -
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ــا   دمیکشــ یغــیاز تــرس ج. قلــبش گذاشــت و افتــاد يرو رو دســتش و بــا ســرعت بــه طــرفش رفــتم ب
ــ شیصــدا هیــگر ــا . کــردم یم . را نداشــتم يکــار چیانجــام هــ ییتمرکــزم را از دســت داده بــودم و توان

ــ   ــا گوش ــگ زدم ام ــزاد زن ــه به ــل  شیاول ب ــمث ــ  کی ــه پ ــو  شیهفت ــاموش ب ــ. دخ ــر   کی ــه ازش خب هفت
شـدم   دیـ از بهـزاد کـه ناام  . هـاش فکـر کـنم    یمحلـ  یبهـزاد و بـ   يبـه کـارا   بـود اما فعـالً جـاش ن  . نداشتم

 .میبرد مارستانیبه عمو زنگ زدم و پدر را به ب
 

ــدکتــر ن مارســتانیب يتــو ــه  ریــسرزنشــم کــرد کــه چــرا آنقــدر پــدرم را د   یلــیشــوهرعمه ام خ يازی ب
را از دســت  میریــگ میکــردم و قــدرت تصــم یمواقــع کــامالً هــول مــ نیــمعمــوالً تــو ا. آوردم مارســتانیب
 .ماندم یم گرانیمنتظر کمک د شهیدادم و مثل هم یم
 
بابــا و فــرار نــادر مطلــع شــدن و کــم کــم  یبــود همــه از ســقوط کامــل مــال يکــه پــدر بســتر یمــاه کیــ

ــال  ــون خ ــد یدورم ــانس آورد. ش ــش ــا می ــن يآق ــ يازی ــ یحت ــر کی ــارج     الی ــرج و مخ ــت خ ــم باب ه
مــن و  يبهــم خــوردن نــامزد دنیــپــدر رو بــه بهبــود بــود کــه بــا فهم یحــال عمــوم. نگرفــت مارســتانیب

شـوك بهـش وارد شـد     نیدومـ  م،یـ گـرفتن اقامـت دا   يبـرا  کـا ینـادر بـه آمر   یاسـ یس یبهزاد و پناهنـدگ 
 !و با سکته دوم تموم کرد

 
بـاالخره  . دیـ خـودش فهم  دمیشـا . بهـش داد  یرا چـه کسـ   يدانـم خبـر بهـم خـوردن نـامزد      ینمـ  هنوزم

 یمـاه حتـ   کیـ  نیـ ا يتـو ! بهـزاد بهـش دروغ بگـم؟    امـدن یتوانسـتم دربـاره ن   یبچه که نبود چند بـار مـ  
ــه د   کیــ ــواده اش ب ــه بهــزاد و نــه خون ــار هــم ن قــرار بــود دامــادش   یبودنــد، ناســالمت امــدهین دنشیــب

کـه اگـه    يبهـزاد . نداشـتم  امـدنش یاز بهـزاد و علـت ن   يجـا بـود کـه خـودم هـم خبـر       نیا یبختبد! شود
 یحــاال چــ نــه،یزد تــا مــن رو بب یو زمــان مــ نیشــد، بــه زمــ یروزش شــب نمــ دیــد یروز مــن رو نمــ هیــ

ــاًیشــده بــود کــه تقر ــ دهیــچهــل روز مــن رو ند ب ــود و حت زنــگ هــم نــزده بــود؟ هــر چنــد جــواب    یب
بــودم را  دهیــبــا تمــام عشــقم خر يکــه روز ينامــه بــه عــالوه حلقــه ا کیــ! رفتمزود گــ یلــیســؤالم را خ

 .آورده بود ریبه در خونه مامان من یپستچ کی
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 جان، الیسه سالم«
 
 یبـه درد هـم نمـ    گـه یتـو عـوض شـده، مـا د     طیشـرا  ،یرفتـار کنـ   یمنطقـ  یلـ یخـوام خ  یمـ  زمیـ عز نیبب

 !یخوشبخت بش دوارمیام میخور
 

 ».بهزاد
 

ــا حــاال نامــه ا مطمئــنم دهــانم خشــک شــده بــود مغــزم از کــار  ! نخونــده بــود یکســ یتلخــ نیــبــه ا يت
بهــزاد مــن، عشــق  يحرفــا نــایامکــان نداشــت، ا نیــآن را خوانــدم، نــه ا شــتریافتــاده بــود ده بــار بلکــه ب

 یآد، فقـط مــ  یبهـزاد مــ . کــردم یدادم هنـوز بــاور نمـ   یمــ يحرفــا دلـدار  نیـ خـودم را بــا ا . ســتیمـن ن 
ــوا ــل هم     دخ ــذاره مث ــرم ب ــه س ــر ب ــه،یس ــق  ش ــودش هم اون عاش ــه، خ ــهیمن ــن مــ   ش ــه م ــت یب : گف

ــا ن» !مــن ییندرالیســ« ــد،یام ــم   ام ــد جس ــال ب ــاطر ح ــه خ ــ  يبســتر یدو روز ب ــه م ــتن از  یشــدم، هم گف
روح  نیـ ا ه،یـ دونسـتم از چ  یسـر پـدرم بـودم، امـا خـودم مـ       يبـاال  مارسـتان یمـاه تـو ب   کیـ ضعفه، آخـه  

 يسـرم بـود و از مـن پرسـتار     يمـدام بـاال   رایـ الم چـاره یبـود، ب  یو زخمـ  دمن بود کـه خنجـر خـورده بـو    
از  رایــکــردم، الم ینمــ دایــپ یبــه زنــدگ يدیــام چیهــ گــهیمــن د. و حرفــاش نبــود رایــکــرد، اگــه الم یمــ

 یو حــام ســتمیکــه هنــوز تنهــا ن نیــاز ا تش،ینهــا یاش، از الطــاف بــ یالهــ شیخــدا بــرام گفــت، از آزمــا
دانسـت و معتقـد    یا احمقانـه مـ  رفـتن بهـزاد ر   يبـرا  خـتن یاشـک ر  رایـ الم. رمبـه نـام خـدا دا    يقدرتمند

 نیــکــه بــه ا ينشــد و رفــت، مــرد تیهمــان بهتــر کــه اصــالً وارد زنــدگ یآدم پــول پرســت نیبــود همچــ
 نیــدوســت داشــتن رو نــداره، ا اقــتیصــورت جــا بزنــه و از تمــام عالقــه اش بخــاطر پــول بگــذره اصــالً ل

رفـت،   یکشـد و مـ   یپـا پـس مـ    گـه یموضـوع د  هیـ بـه خـاطر    گـه ید صـباح رفـت چنـد    یآدم اگه االن نم
زن مطلقــه  هیــکــرد و مهــر  یرا بــدتر مــ طیبچــه شــرا هیــوجــود  یمشــترك و حتــ یزنــدگ هیــاون وقـت  

بچـه را بـه    تیمسـئول  ییبـه تنهـا   يکـه خـودت مجبـور بـود     يشـد  یمـ  يخـورد و مـادر   یم تیشونیبه پ
عـه کـه زن   جام نیـ اونـم تـو ا   ،يکـرد  یرو هـم بـدبخت مـ    گـه ید یکـ یو عـالوه بـر خـودت     یدوش بکش

 .کاست يهام تا حد یروم گذاشت و از ناراحت يادیز ریحرفاش تأث. الستیاگه مطلقه بشه، واو
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و مـن در  . اوردیـ و طاقـت ن  دیـ نگفـتم امـا بـاالخره خـودش فهم     یچـ یوجـو درد خـودم، بـاز بـه پـدرم ه      با
 ! شدم میتیتموم خونوادم را از دست دادم و  یسالگ کیو  ستیب

 
ــ ــ  کی ــاه، پ ــدگ شیســال و هفــت م ــادربزرگم زن ــه اش . کــردم یم ــخون ــوتیپ کی ــکوچــک در  ل  کی

 .به خونه عمو فرخ بود کینزد هیفرمان ابونیخ يتو يواحد ستیمجتمع ب
 

خونـه مامـان    يتـا چهلمـش تنهـا تـو    . تنهـا شـدم   يبسـت و مـن تنهـا    ایـ دن نیـ هـم چشـم از ا   ریمن مامان
بدسـت آوردن   يمـن بـرا   تیضـع طـاقتش بـدون توجـه بـه و     یکـردم امـا بعـد ورثـه بـ      یمـ  یزندگ ریمن

نداشــتند امــا  کیــکوچ لــوتیپ هیــبــه پــول  يازیــن چیهــ نکــهیبــا ا! ســهم االرث شــون خونــه را فروختنــد
چـون پـدرم قبـل از مـادرش فـوت کـرده بـود، فقـط          دینرسـ  يزیـ بـه مـن کـه چ   ! حرص پول نیامان از ا

بـود   ونیـ لیمـن بـاز کـرد، هـر چنـد سـهم عمـه تنهـا چهـل م          يحسـاب بـرا   هیـ عمه فروغ با پول سهمش 
 یانصـافم نصـف خونـه بـه رهـام مـ       یمـادربزرگ بـ   تیطبـق وصـ  ! بـود  مـت یمـن غن  يهمون هم بـرا  یول

 ! شد یم میعمو تقس وعمه  نیاون ب یو باق دیرس
 

 .کرد رمیتحق یلیرهام با حرفاش خ ادمهیرفتن از خونه مامان ملک  روز
 
 !؟ينه ندارخو گهید الیسه یآخ -
 
 !یمن دل بسوزون يبرا ستیتو الزم ن -
 
 !ینیب یبد نم ایبا من راه ب. نکن يلجباز نقدریا -
 
 ! خفه شو رهام -
 
 . میکن شیشرع ایب -
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 . چه برسه زنت بشم. ذارم یدوشت نم يمن جنازه مم رو -
 
 . منظورم موقت بود. میشو با هم بر ادهیپ -
 
 .يشعور یب یلیخ -
 
 گــهیباشــه تــو د ریــخ يدیــخــواب د! رم؟یــگــدا گشــنه را بگ يخــوام تــو یمــن مــ يکــرد الیــخ هیــچ -
 !یستین یچیه
 

! اوردمیــهفتـه دوام ن  کیـ کـدام کمتــر از   چیشـروع شـد امــا خونـه هـ     لیـ هـام بـه خونــه فام   يگـرد  دوره
هـم ده روز طاقــت آوردم   سیخونـه فــرنگ ! روز هــم نـرفتم  کیـ  یخونـه عمـو فــرخ بـا وجـود رهــام حتـ     

از مـادرش نداشـت    یفتانـه هـم کـه دسـت کمـ     . زد یمـ  هیـ کـرد و گوشـه کنا   یرزنش مـ از بس عمـه سـ  
 ! شد یبود که با من همکالم هم نم يا افهیآنقدر ق

 
ــ ــاردار      يروز ســتیب هی ــه دوران ب ــل و البت ــورج و عس ــا وجــود ت ــا ب ــدم ام ــروغ مان ــه ف ــه عم ــد  يخون ب

که دائماً خانـه مـادرش بـود و شـوهرش هـم مـدام در رفـت و آمـد بـود اصـالً بـرام راحـت نبـود               نهیتهم
 اریمـاه بسـ   کیـ  نیـ ا ياسـد رفـتم، انصـافاً تـو     یـی نـرگس بـه خونـه دا    یـی کـه بـه دعـوت زن دا   . شد نیا

 شــهیراحتــر از خونــه عمــو و عمــه هــام، هم یلــیکــردم خ یدر کنارشــان زنــدگ یبــدون مشــکل وراحــت 
. کردنــد یبــه مــن عرضــه مــ یغــیدر چیهــ ینکــنم و محبتشــان را بــ یبــیاحســاس غر. کردنــد یمــ یســع

ـ  یپنـاه  یمـاه احسـاس بـ    کیـ  نیـ گاه در ا چیه  گـر یکـه بـار د   روزیـ نکـرده بـودم بـه جـز د     یکسـ  یو ب
 . دمید هپنا یکس و ب یخودم را ب

 
 !بودم ییگرفتن چا يساعت تو صف برا میچقدر شلوغ بود ن ایتر یاگه بدون! ریبگ ایب -
 
 !یخورن نه بستن یم ییمردم چا يسرد نیبه ا ییهوا و،ییک يخب معلومه آ -
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 !نکن اتتیقدر من رو شرمنده اخالق نیا! به خدا من اصالً توقع احترام ازت ندارم -
 

 .خواهرانه در کنارم بود رایشاد و سرحال بود در تمام مشکالتم الم شهیزدم هم يلبخند بهش
 
 .میندار یمروز کالسا گهید میپاشو بر -
 
 ! نشده ازدهینه، هنوز زوده ساعت  -
 
 .ره یآخه من صبحانه نخوردم دلم داره ضعف م -
 
 ت؟ییخونه دا يبر يدوست ندار. کن یکیولش کن با ناهار  -
 
 . رو به رو بشم رضایتونم با عل یراستش نه، نم -
 
 !الیسه يریگ یبه خدا سخت م -
 
 .با ادب و احترام با من برخورد کرده بود یلیچند هفته خ نیازش توقع نداشتم، تو ا... آخه -
 
 .خونواده قرارت داده نیهمچ يدوست داشته که تو یلیخدا خ! زمیپاشو عز -
 
 ! سه چهار سال نشونم داده نیا يعالقش رو تو یبله به حد کاف -
 
کـربن تحـت   . باشـه  يقـو  دیـ آدم با فتـه، یبـرات اتفـاق ب   هـم ممکـن بـود    نیـ هزار بـار بـدتر از ا  ! الیسه -

 . شه یبه الماس م لیتبد ادیفشار ز
 

گـل   یـی زن دا يسـرِ راه هـم مجبـورم کـرد بـرا     . یـی کـرد کـه بـرم خونـه دا     یباالخره من رو راضـ  رایالم
 .رمیبگ
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 یبــ بــه ورودم نکــرد؛ از یاصــالً تــوجه. دمیــد نشیرا در حــال شســتن ماشــ رضــایعل اطیــورودم بــه ح بــا
ــ   شیمحلــ ــنم انگــار نــه انگــار کس ــد اطیــح يرا تــو یحرصــم گرفــت و م ــه  دمی از کنــارش گذشــتم و ب

 . سمت پله ها رفتم
 
 !سالم عرض شد -
 

 !داد یم یمنت کش ينه بهتر بگم بو یآشت يام گرفت، سالمش بو خنده
 
 :گفتم يسرد به
 
 سالم -
 
 د؟یریظاهراً شما از من دلگ -
 

 !دیریگه ظاهراً شما ازم دلگ یپر رو اون همه حرف بارم کرد حاال م ي پسره
 
 . کنم یمن از طرف مامانم مأمور شدم ازتون عذرخواه -
 
 !خودش راغب نبوده یعنیطرف مامانم  از
 
 !نیایشه کوتاه ب یم -
 

. دسـتانم شـدم   يبـه دسـته گـل تـو     شیچشـم  ریـ لحظـه متوجـه نگـاه ز    کیـ . و نگـاهش کـردم   برگشتم
ــ گفــتن داشــتم امــا نتوســتم  يحــرف بــرا یلــیخ. ه ســرعت خــودش را مشــغول کــارش نشــون داد امــا ب

 .و رفتم دمیبگم و در عوض راهم را کش يزیچ
 
 ؟یچ یعنی نیا -
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 : پله ها بلند گفتم يرو از
 
 !صلح یعنی -
 
 ن؟ییکجا ییزن دا -
 
 !يایسالم، تو آشپزخونه، فکر کردم ناهار نم -
 

 :آوردم و مقابلش گرفتم با خجالت گفتم رونیدست گل رز را از پشتم ب ششیپ رفتم
 
 !نیمن رو ببخش شبیمالِ شماست بابت رفتار د نییبفرما -
 

 :ذوق زده گفت ییدا زن
 
 . یخودت گل زمیعز یمرس -
 

و زرنـگ بـود بـه عقـل مـن کـه        دهیـ فهم یلـ یخ رایـ الحـق کـه الم  . دیهم جلـوتر اومـد و مـن رو بوسـ     بعد
 ! بکنم يکار نیهمچ دیرس ینم
 
 . میهر دو متوجه اومدنش به خانه شد رضایاهللا عل ای يصدا با
 
 ؟ییمامان کجا -
 
 آشپزخونه ایب -
 

 یخاصــ ینیریبــا شــ رضــایخطــاب بــه عل یــیزن دا. پــاش رو بــه آشــپزخونه گذاشــت رضــایکــه عل نیهمــ
 :گفت
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 . دهیبرام خر ییدخترم چه گال نیبب -
 

 : اضافه کرد یساختگ يهم با دلخور بعد
 
 ! رنیبگ ادیهام  یخداکنه بعض -
 

 : به خودش گرفت و گفت يظاهر دلخور رضایعل
 
 !من تا حاال برات گل نگرفتم؟ یلیاز دست شما، خدا وک -
 

 : و گفت دیگونه پسرش را بوس ییدا زن
 
 . کردم یقربونت برم شوخ -
 
. کردنــد یدوســت بــا هــم رفتــار مــمثــل دو تــا . خوشــم آمــد یلــیمــادر و پســر خ نیبــ یرابطــه عــاطف از
 ! که مادرم دست در گردن پسرش انداخته باشه و بوسش کنه ادینم ادمی چگاهیه
 
 
 

 3فصل
 
 
 

ســه مــاه از ورودم . نمانــده بــود دیــبــه ع يزیــگذرانــد و چ یآخــرش را مــ يهــم کــم کــم روزهــا اســفند
بـه   گـر یبـار د  یداشـت و زنـدگ   انیـ رگ هـام جر  یدر تمـام  دیـ گذشـت  بارقـه ام   یاسد مـ  ییبه خونه دا

مــومن معتقــد، شــاد و ســرزنده، فعــال و پــر  یزنــ. عاشــق نــرگس خــانم شــده بــودم. زد یمــن لبخنــد مــ
ــ ،جنــب و جــوش ــ  نیکــه زم ــه هــم م ــان را ب ــه ســر دا . دوخــت یو زم ــ رضــایو عل یــیچقــدر ســر ب  یم
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 افــهیو ق پیــبــا مــادرم فــرق داشــت، اســترس لبــاس، ت یلــیخ شیزنــدگ. خندانــد یگذاشــت و مــن را مــ
ــش خاصــ  ... و ــا آرام ــت ب ــان  ینداش ــه مهم ــ یب ــامالً آزاد مــ     یم ــاس ک ــاب لب ــن را در انتخ ــت و م  یرف

داد و  یکــرد از بــس دســتور مــ یمــ شــهیخــونم را در ش هــاینگذاشــت بــرعکس مــادرم کــه موقــع مهمو
 .بود یعال ییخالصه رابطه ام با زن دا. گرفت یم رادیا

 
ــاًیتقر رضــایعل بــا ــ دمشیــد ینمــ بــأیاواخــر ســال تقر. زدم ینمــ یحــرف خاصــ ب ــبــود  مارســتانیب ای  ای

ــاق  ش،یکتابهــا يســرش تــو ــود یهنــوز دو ســال از تخصصــش ب ــده ب ــا. مان ــ یــیطــور کــه زن دا نی  یم
ــ  ــت؛ ب ــوم  نیگف ــدرك عم ــوژ  شیم ــه اورول ــش ک ــله ز  يو تخصص ــود فاص ــب ــود  يادی ــاده ب دو روز . افت

. میگذرانـد بـود   یکـه مراحـل آخـرش را مـ     یمشـغول خانـه تکـان    ونیو آقـا  یـی ابـا زن د  دیـ مونده بـه ع 
ــه بــودم، پســردا   ــ  یــیو دا ییمــن مشــغول خشــک کــردن ظــروف بوف ــا کل غــر مشــغول نصــب   یهــم ب

 .هم مشغول دوخت و دوز بود که تلفن زنگ زد ییکردن پرده ها بودند، زن دا
 
 .دارم یمن بر م -
 
را مـتهم بـه فـرار     رضـا یکـه عل  یـی غرغـر دا  يبود کـه بلنـد شـد و البتـه متعاقبـاً صـدا       رضایعل يصدا نیا

 .کرد یاز کار م
 
 !یبله؟ شما، چندلحظه گوش -
 
 ! با شما کار دارن ییآقا هیخانم  الیسه -
 
 زنگ نزده؟ میبود؟ اگه آشنا بود چرا به گوش یک یعنیآقا؟  هی
 
. مشــغول کلنجــار رفــتن بــا نــخ پــرده بــود و حواســش نبــود یــیدا. بــه اطــراف کــردم ینگــاه اریــاخت یبــ

بـدتر از  . دیجوشـ  یو سـرکه مـ   ریدلـم مثـل سـ   . بـه طـرف تلفـن رفـتم    . نرگس خـانم در اتـاق رفتـه بـود    
خواسـت فکـر    یاسترسـم شـده بـود تـازه صـلح برقـرار بـود دلـم نمـ          شیباعـث افـزا   رضایهمه وجود عل
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 یهنــوز گوشــ. بــود یکــاف میحرفهــا را زد بــرا آن میــبــار کــه رودررو کیــکنــد، همــان  ردمدر مــو يبــد
بـاالخره  ! نـه  ایـ داشـت کـه آن را بـه مـن بدهـد       دیـ ترد ییتعلـل کـرد گـو    یدستش بود در دادنـش کمـ  

 .داد و رفت تیرضا
 
 بله ؟ -
 
 ؟یخوب زم،یسالم عز -
 
 شما؟ -
 
 عروسک؟ ینشناخت -
 
 . نیاشتباه گرفت -
 
 .رو قطع کنم صداش بلند شد یخواستم گوش تا
 
 !الیسه یچقدر خنگ. منم رهام -
 
 ؟ينکرد یچرا خودت رو معرف ؟يکرد ينجوریچرا صدات رو ا ؟ییا، تو -
 
خـودت دسـت    يچنـد تـا دوسـت پسـر بـرا      نمیـ خواسـتم بب  یراسـتش مـ  ! شـتره یحـالش ب  يجـور  نیا -

 ؟يو پا کرد
 
 :گفتم تیآهسته و با عصبان یلیخ
 
 !یمن رو با خواهرت اشتباه گرفت ؟یشناس یتو من رو نم! گهیبس کن د -
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 :و گفت دیخند
 
سـر داره، مثـل تـو     ریـ االن ده تـا پسـر ز   نیمـن زرنگـه همـ    یمـا کجـا؟ آبجـ    سیمعلومه تو کجـا، پـرم   -
 خودش دست و پا کنه؟ يرا برا یکه بعد از دو سال از فرار نامزدش هنوز نتونسته کس ستین

 
هــم  یکــرد و کلــ یمــ فیــخــواهرش تعر يبــار بنــد و یاز بــ یبــا چــه وقــاحت یشــعور، عوضــ یبــ پســره
 !برد یلذت م

 
 :که پر از ابتذال و شرارت بود گفت یجوابش رو نداده بودم که با لحن هنوز

 
 عروسک؟ رمتیبگ امیخودم ب يخوا یم -
 
 :گفتم يخفه ا يدندانهام رو به هم فشردم و با صدا تیعصبان از
 
 ! زیهمه چ یکه جوابت رو بدم ب یهست يزیپست تر از اون چ -
 
 .را گذاشتم یگوش تیبا عصبان و
 

ــه ــعق ب ــو  دهی ــن رهــام ت ــکوچــه ترب يم ــ   تی ــدرش ه ــادر و پ ــود و م ــ چیشــده ب ــرا یتالش ــرب يب  تشیت
 .نکرده بود

 
 مزاحم بود؟ -
 

 . برگشتم. کرد یبود و نگاهم م ستادهیا هیچهارپا يکه رو ییبه طرف دا دستپاچه
 
 ! نه -
 



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 59

! فکــر کــنم پــدر و پســر تمــام مــدت حواسشــون بــه مکالمــه مــن بــود . نگــاهم کــرد یرچشــمیز رضــایعل
 :بپرسند خودم گفتم ي گهیسؤال د نکهیقبل از ا

 
 ! زنه یقطع شد االن دوباره زنگ م. پسرعموم بود -
 
نبـوده کـه مـن     یمعمـول  يگفـت وگـو   هیـ  نیـ کـه ا  دهیـ نگفـت امـا مطمـئن بـودم فهم     ي گـه ید زیچ ییدا

ــوریرو ا ــم ر نط ــیبه ــود هخت ــرا! ب ــا يب ــه    ییره ــه بهان ــا ب ــو آنج ــپزخونه  ياز ج ــتم آش ــ! آب رف ــ هی  مین
 . دمیرا مشغول صحبت با تلفن د ییبرگشتم زن دا یمعطل کردم وقت یساعت

 
 .خدمتتون یجان اومد گوش الیکنم سه یم یمن خداحافظ -
 

 : گذاشت و آهسته گفت یگوش يدستش را رو ییدا زن
 
 !يزنگ زده اما تو قطع کرد شیگه پسرش چند لحظه پ یم! خانمه نیزر -
 
 :گفتم یحق به جانب افهیق با
 
 .از اون ور قطع شد -
 
 .داره کارتیچ نیبب ایخب ب یلیخ -
 
 .هم از نظرم دور نماند ییرا گرفتم و البته نگاه سرزنش بار زن دا یاکراه گوش با
 
 .جون الیسالم سه -
 
 .سالم زن عمو -
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 !یکن یاز ما نم يادی -
 
 .درس دارم یلیخ دیببخش -
 
 ها چطورن؟ ياون ور -
 

 :پر از تمسخر گفت یبا لحن بعد
 
 حــــاج خانم، حــــاج آقا؟ -
 
 :سرد و خشک گفتم یلیمنم خ! نبود دیبع يپسر نیهمچن يمادر نیهمچ از
 
 .خوبن یلیخدا رو شکر، خ -
 
 ؟ییایزنگ زدم بگم تو هم ب ش،یک میبر میخوا یهمه م دیجون ع الیسه -
 
 اد؟یعمه فروغم م -
 
 .ادیاونم م رانِ،یهم هنوز ا نیفرز نا،یا سینه، ما و فرنگ -
 
 :گفتم یبدون معطل! قوم اجوج و ماجوج برم مسافرت نیخواست با ا یعنوان دلم نم چیه به
 
 !گرفته طیمشهد بل يبرا ییدا نیگفت یکاش زودتر م -
 
 نداره؟ حیتفر يبرا ییهد که جاآخه مش ؟یگیوا راست م -
 
 !گهیگرفتن د طیبل! دونم یمن نم -
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 !گه؟ید ياینم یعنی -
 
 !جون شرمنده نینه زر -
 
 .يبا ،يمختار زمیباشه عز -
 

 :رو بگذاره بلند گفت یگوش نکهیا قبل
 
 !قیهر چه ال قیخال -
 

کردنــد، بــا  یکــه بــا تعجــب نگــاهم مــ رضــایعل یو حتــ یــیو زن دا یــیدا دنیــاز اتمــام مکالمــه بــا د بعــد
 :که سرخ شده بودم گفتم یخجالت در حال

 
 .دروغ گفتم اما اصالً حوصلشون رو نداشتم دیببخش -
 

 : بلند شد که گفت ییزن دا يصدا
 
 . مادر یدروغ نگفت -
 

 :کرد و گفت ییهم رو به دا بعد
 
 اسد آقا؟ يمسافرت به مشهد چه طور هیبا  -
 
 :هم زد و گفت دستاش رو به ییدا
 
 دکتر؟ يآقا هیبهتر نظر شما چ نیاز ا یچ -
 

 :و گفت دیخند رضایعل
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 !عاطفه و عاتکه دنیاصفهان و د میر یم يسر هیهم  میکن یم ارتیهم ز ه،یعال -
 
کــنم زنــگ بــزنم بهشــون تــا اونــا  یدســت شیدختــرام تنــگ شــده، پاشــم پــ يدلــم بــرا یگــیراســت م -

 !ششونیاونجا پ میما بر نجا،یا انیب ختنیبرنامه نر
 

شـلوغ بـود بخصـوص     یلـ یمشـهد خ . میبـه سـمت مشـهد حرکـت کـرد      رضـا یعل نیبـا ماشـ   دیدوم ع روز
 ریلـوکس رزرو کـرده بـود البتـه مـد      یهتلـ  رضـا یعل. سـوزن انـداختن نبـود    يکـه جـا  ) ع(حرم امام رضـا  

 .میاون جا اقامت کن میتونست یاز دوستانش بود و ما با پارت یکی يهتل عمو
 

ــ  لمـون یتحو یحسـاب  ییدو روز پسـردا  نیـ ا! بـازار  ایـ  میحـرم بـود   ایـ هـم   یـی و زن دا مـن   یگرفـت و کل
ــ . کــرد یولخرجــ . کردنــد یمــ یاصــفهان زنــدگ یــیهــر دو دختــر دا. میبعــد از مشــهد بــه اصــفهان رفت

ــزرگم عاطفــه، از عل یــیدختــر دا ــد بانــک و پســر دوســت دا   رضــایب ــود شــوهرش کارمن ــیبزرگتــر ب  ی
دوتـا دختـر دو قلـو هـم     . و تپـل و فـوق العـاده خـوش خنـده و خـوش اخـالق بـود         دیسف عاطفه. اسد بود

 . و حنانه داشت ثهیبه نام حد
 

ســبزه . بودنــد ییغــذا عیخــودش و شــوهرش مهنــدس صــنا . کــوچکتر بــود رضــایدو ســال از عل عاتکــه
 يشــوهرا. صــدا بــود یهــم مثــل مــادر و پــدرش آرام و بــ نیپســرش امــ. و بــا نمــک، آرام و کــم حــرف

 يدر ســفر. میبــود دهیــهــا را ند یــیوقــت بــود دختردا یلــیخ. عاطفــه و عاتکــه بــا هــم پســرعمو بودنــد 
 یِدلسـنگ  يبـه نظـرم مـادرم عمـه     . میبـه خانـه آنهـا نرفتـه بـود      میاصـفهان داشـت   بـه  شیکه چند سال پـ 

ــود  دنیــبــود کــه حاضــر بــه د   یــیکــردم خــانواده دا یاحســاس مــ نکــهیاز ا. بــرادرزاده هــاش نشــده ب
ــرافکندگ  ــد   یموجــب س ــوهرش بودن ــل خــانواده ش ــادرم در مقاب ــد . م ــت ب ــ  يحال ــم دســت م . داد یبه

 داشت؟ تیاهم دراز نگاه ما نقدریا اتیماد یعنی
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دختـر   هیـ  يغفـار  يآقـا . میهـم رفتـ   یـی دوسـت دا  يغفـار  يآقـا  يهـا، خانـه    یـی بر خانه دختردا عالوه
بــود، چشــمان درشــت  یســال آخــر پزشــکمونــا . داشــت دیــپســر ده ســاله بنــام مج هیــبــه نــام مونــا و 

و پنجـاه و شـش و از مـن     کیـ هـا بـود قـدش حـدود      يهنـد  هیشـب  یلـ یبا پوست سـبزه داشـت خ   یعسل
 .اندام بود زیر کوتاهتر بود کالً

 
ــود و  یلــیرا خ یــیچشــم زن دا. گرفــت یمــ یمعمــول یلــیرا خ شیــداشــت رو يســاده ا پیــت گرفتــه ب

ــیزن دا ــا ز ی ــیب ــود    یرک ــا ب ــات مون ــب حرک ــام، مواظ ــا. تم ــایعل ياز رفتاره ــچ رض ــر درنمــ  يزی  یس
چنـد بـار مچـش    . امـا حـاالت مونـا فـرق داشـت     ! کـرد بـا مونـا هـم     یهمان طور که با من رفتار م. آوردم

 یپهـن مـ   ییپسـردا  يکـه بـرا   اسیـ جانمـاز پـر از گـل     هیـ گـرفتم و البتـه    رضـا یزدن عل دیـ را در حـال د 
ــ  رضــایعل چـاره یب. بــود یاســتیدختــر بـا س . داد یدل گرفتــار مـ کـرد از نگــاه مـن خبــر از    ســرخ  یهـم کل

 نمیـ کنجکـاو بـودم بب   یلـ یخ. گرفـت  یاز حرکـات مونـا خنـده ام مـ    . کـرد  یمـ  یشـد و تشـکر کوتـاه    یم
 نه؟ ایبود  نشانیب يزیچ ایآ! داشتند وردبرخ يقبالً چه جور

 
ســر صــحبت بــا مــن و      یــی روز اقامــت در اصــفهان، در خانــه عاتکــه، زن دا     نیدر چهــارم  بــاالخره 

 .دخترانش باز کرد
 
 ه؟یچ رضایبچه ها نظرتون راجع به مونا و عل -
 

 :گفت عاطفه
 
 ! رهیزن بگ گهیهم وقتشه د رضایهر دو شونم که پزشکن، عل ان،یبه هم م یلیبه نظرمن خ -
 
 عاتکه؟ یگ یم یتوچ -
 
هـم   رضـا ینـه؟ عل  ایـ هسـت   یگـن؟ اصـالً مونـا راضـ     یمـ  یاونـا چـ   مینـ یبب دیـ با! تناصل اون دو تا هسـ  -

 طور؟ نیهم
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ــو چــ الیدونــم؟ ســه یرا نمــ رضــایامــا مــزه دهــن عل  دم،یــاز حرکــاتش فهم! مونــا را کــه مطمئــنم -  یت

 ؟یکن یفکر م
 
 یــیو زن دا یــیکــرد و آن وقــت مــن راحــت و تنهــا بــا دا یازدواج مــ رضــایخواســت عل یدلــم مــ یلــیخ

 نیـ از ا یدر ثـان . تـا بـه آقـا برنخـورد    . نداشـت مراقـب رفتـارم باشـم     یلزومـ  گـر یکـردم و د  یمـ  یزندگ
 :گفتم نیبنابرا. همه حجاب داشتن خسته شده بودم

 
 !خان هم خوشش اومده باشه رضایفکر کنم عل ان،یبه هم م یلیبه نظر من خ -
 

 .نزد یبه فکر فرو رفت و حرف ییدا زن
 

مـا زودتـر بـه محـل     . میبـه خـارج شـهر بـرو     حیتقـر  يبـرا  يبـا خـانواده غفـار    میگرفت میهفته تصم آخر
ــ  ــورد نظــر رس ــ. میدیم ــیفرصــت، زن دا نیدر هم ــو يموضــوع خواســتگار ی ــا عل يرا جل ــع ب ــایجم  رض

 .مطرح کرد
 

 :زود به خودش مسلط شد و گفت یلیسرخ شد اما خ یدر ابتدا کم رضایعل
 
 !من هنوز قصد ازدواج ندارم -
 

 :گفت يا دلخورب ییدا زن
 
 ! من مردم یوقت ؟يقصد دار یپس ک -
 

 :گفت یکرد و با کالفگ یاخم رضایعل
 
 . گم یوقتش که شد خودم بهتون م! مامان، خدا نکنه هیحرفا چ نیا -
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 وقتشه؟ یپس ک -
 
 .ستیاالن ن -
 
 !؟يخوا یم یچ گهید! مثل خودتم پزشکه با،یهم خانم، هم ز ،یخوب نیدختر به ا -
 
 يعالقــه ا شــونیمــن بــه ا یدر ثــان! ازدواج نــدارم ینــدارن، مــن هنــوز آمــادگ  یمشــکل چیهــ شــونیا -

 ! ندارم
 
 ؟يخواستگار میتا ما بر ن؟یعالقه دار یبه ک نییشه بفرما یم ،یچیباشه مونا ه -
 
 !ن؟یبش الیخ یشه ب یعالقمند نشدم حاال م یدر حال حاضر هنوز به کس نکهیا يبرا! نه -
 

 . بلند شد ییمعترض دا يصدا
 
 .شه دامادش کرد یولش کن نرگس خانم به زور که نم -
 
 .منم آرزو دارم! خواد مجرد بمونه؟ یم یو دو سالشه تا ک یآخه س -
 

 : مادرش بلند کرد و گفت يصداش رو به رو تیبا عصبان رضایعل
 
 !داره يمامان جان، صبر منم حد دیبس کن -
 

 . برخورد پسرش را نداشت اشک در چشمانش حلقه زد نیکه انتظار ا ییدا زن
 
 !کن یعذر خواه یعنیاشاره کرد؛ که  رضایناراحت شد و به عل ییدا
 



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 66

 .از مادرش برآمد ییدرصدد دلجو یهم با لبخند تصنع رضایعل
 
 !خوشگل خودم؟ زجونیکنم باشه عز یغلط کردم، برگشتم تهران فکرام رو م دیببخش -
 

 :زد گفت یکه در صداش موج م یبا ناراحت ییدا زن
 
 ! قربونت بشم یاله يریگم زودتر سر و سامون بگ یخوام، م یمن که بد تو رو نم! آخه مادر -
 
 ؟یکنم، حاال آشت یچشم چشم، گفتم که فکرام رو م -
 
 ! امان از دست تو -
 

 رونیـ خانـه ب  زد و از یهـم مـ   گـر ید ادیـ حـاال اگـر نـادر مـا بـود چنـد تـا فر       . کردنـد  یو پسـر آشـت   مادر
 . رفت یم
 
 
 

 4 فصل
 
 
 

 .باغ دعوتم کرد يبدر، عمو فرخ زنگ زد و برا زدهیس يبرا
 
 افــهیاصــالً حوصــله ق. دیــایقــرار شــد رهــام دنبــالم ب. و قبــول کــردم اورمیــب يبــار نتوانســتم بهانــه ا نیــا

دمــغ و گرفتــه  یام حســاب افــهیق. زن عمــو و بچــه هــاش رو نداشــتم نیــزر يهــا هیــو کنا سیعمــه فــرنگ
 . بود

 
 :کرد و گفت یدرهمم اخم افهیق دنیبا د ییدا زن
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 !گردش ها ير یم يمثالً دار ال؟یسه هیا افهیچه ق نیا -
 
 ؟ییزن دا نیاومد یکاش شما هم م -
 
 !يباهاشون سر کرد يباباتن عمر يالیفام یدر ثان! یشه مادر فقط تو دعوت ینم -
 

 : گفتم یتصنع ينگفتم با لبخند يزیفقط تحملشون کردم اما چ يخواست بگم؛ عمر یم دلم
 
 ! هم خوش بگذره نایا يبه شما و خاله مهر -
 

ــا يلحظــه صــدا همــان ــا زن دا. خبــر از آمــدن رهــام داد لمیتــک زنــگ موب  یخــداحافظ یــیبــا عجلــه ب
و . ودنــدو رهــام جلــو نشســته ب نیرهــام پــارك شــده بــود، فــرز اهیخانــه ســانتافه ســ يرو بــه رو. کــردم

تنــد راك انــدرول آنقــدر بلنــد و گــوش  یقیبلنــد عقــب نشســته بــود، موســ يپســر جــوان بــا موهــا کیــ
 یفقـط مـ  . بـود  يعـاد  ریـ غ شـان یرفتارها. شـد  یمـ  دهیشـن  یتـا تـه کوچـه هـم بـه راحتـ       هخراش بود، کـ 

بــه مــن  يحــس بــد شــانیازقهقهــه زدن ها. دمیبــا آنهــا تنهــا باشــم ترســ  نکــهیاز ا يلحظــه ا! دنــدیخند
ــ ــدس ــنم را غ یت م ــیداد و رفت ــ یرعقالن ــرد یم ــو! ک ــردد ا يجل ــتادهیدر م ــودم س ــدا . ب ــه ص ــوق  يک ب
بـه مـن    نشیاز داخـل ماشـ  . تـازه متوجـه مـن شـده بـود      قـه یبعـد از پـنج دق   هبلند شـد و رهـام کـ    نیماش

 ؟يایاشاره کرد که چرا نم
 

و بــه  ســتادمیخوانــد ا یکــه مــرا از پشــت ســر مــ رضــایعل يرفــتم کــه بــا صــدا نیبــه ســمت ماشــ ناچــاراً
ــتم  ــمتش برگش ــایعل. س ــ  رض ــرعت از ماش ــه س ــپ نشیب ــا      ادهی ــه ب ــدون مقدم ــد ب ــرفم آم ــه ط ــد و ب ش
 :دیخشونت به من توپ

 
 ن؟یبر نایبا ا نیخوا یشما م -
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 :با من من گفتم. لحن خشنش جا خوردم از
 
 داره؟ یعموم فرستادشون، اشکال -
 

 :کرد صداش باال نره با عتاب گفت یم یصداش دورگه شده بود و سع تیکه از عصبان یحال در
 
 ن؟یشما متوجه نشد یعنی! کنن یم ریتو عالم هپروت س نایا -
 

ســرش را بــه حالــت تأســف تکــان  رضــایعل. رهــام بلنــد شــد نیماشــ کســرهیبــوق  يموقــع صــدا همــون
 :گفت يداد و سپس لحن دستور

 
 . برمتون یمن، م نیتو ماش نیبر -
 

 : گفتم
 
 .نیبود کیکش شبیآخه د -
 
 .نیتو ماش دیبر ستمیمن خسته ن -
 

 نیبــه طــرف ماشــ رضــایعل. بــه مــن نــداد يامــا و اگــر چیهــ يقــاطع و محکــم حــرف زد کــه جــا  چنــان
بــه مــن کــرد ســپس بــه ســرعت آنجــا را   یرهــام بــا اخــم نگــاه. رفــت و بــا رهــام مشــغول گفتگــو شــد

ــرد  ــرك ک ــا . ت ــاهراً مرده ــذهب يظ ــدت   یم ــه ش ــد  ب ــاس بودن ــان حس ــه ناموسش ــن؛ ا ! ب ــر م ــاز نظ  نی
 یاز زنــان یهــر چنــد بــه اعتقــاد بعضــ. خــوب هــم اســت اریبســ نباشــد یاگــر بــه شــکل افراطــ تیحساســ

بســتند و مثــل ســگ گلــه  یزنانشــان را مــ يجــور مردهــا دســت و پــا نیــا. بــودم دهیــکــه در اطــرافم د
ــ   ــارس م ــان پ ــر همسرش ــد، آزاد یدور و ب ــرده   يکنن ــلب ک ــان در  را از او س ــد همسرش ــت دارن و دوس

ــاج او باشــد و مــرد ن  یتمــام ــا محت ــکاره ــاز ا زی ــا نی ــدرت نم ــ ییق ــود ب ــنها یخ  تیاحســاس رضــا تی
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ــ «: زد یمــ ادیــدر وجــودم فر ییامـا نــدا ! دارد دوســت  رتیــغ ایــمراقبــت  نیــا یدر اعمــاق وجــود هـر زن
. طالــب آن هــم بودنــد یزدنــد امــا در بــاطن بــه نــوع یبــه ظــاهر آن را پــس مــ دیشــود، شــا یداشــته مــ

ــز ــس ا رای ــدر پ ــغ نی ــوع رتی ــ   ین ــه اســت، هم ــه نهفت ــه و عالق ــر    انتوج ــاق وجــود ه ــه در اعم طورک
 ».شود یو متانت زن ستوده م ایح ،يهر چند به ظاهر متمدن و امروز يمرد

 
 شیپــ یتیبعــد از آن برخــورد مــوقع. میبــه ســمت بــاغ حرکــت کــرد رضــایعل نیســوار بــر ماشــ بــاالخره

ــدهین ــ ام ــود ک ــا باشــم ب ــا او تنه ــاز ا. ه ب ــ  نی ــت م ــوت خجال ــ یخل ــورت دادم و . دمیکش ــانم را ق آب ده
 : گفتم

 
 . مزاحمتون شدم د،یببخش -
 
 .یکنم، چه مزاحمت یخواهش م -
 
 !گه؟ید نیآدرس رو بلد -
 
 .سرم اونجا رفتم يبله به اندازه موها -
 
 اونجا؟ نیر یهرسال م -
 
 .شده يتکرار یلیبدرها، خ زدهیآره تمام س -
 
 اونجا جمعند؟ یفقط خاندان حام -
 

 :تعجب کردم و گفتم ازسوالش
 
 .آن یخانواده زن عمو هم م یگاه اینه، معموالً چند تا از دوستان خانواده عموم  -
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خـانواده بهـزاد هـم آنجـا دعـوت بودنـد و مـن چقـدر در کنـار           شیبـدر چهـار سـال پـ     زدهیآمد سـ  ادمی
 . عشقم خوشحال بودم

 
ــاز اظــاهراً  - ــاغ خــاطرات ز نی ــب ــدار يادی ــکــه ا نی ــه   نی طــور ذهنتــون رو مشــغول و شــما رو وادار ب

 سکوت کرده؟
 

 : زدم و گفتم یتلخ لبخند
 
 . باهاش دارم یخاطره خوب و بد از بچگ یباغ رو داره منم کل نیوقته ا یلیعموم خ -
 
 ؟یفقط دوران بچگ -
 

مــن  ییمطمــئن بــودم پســردا. بـود  ختــهیرانگخــاطراتم تعجــب مــرا ب دنیشـن  يبــرا رضــایوافــر عل عالقـه 
مــن  يمربــوط بــه دوران نــامزد شیکنجکــاو یدهــد و قســمت اصــل ینمــ یتــیاهم میبــه خــاطرات کــودک

 .با بهزاد بود
 
 .میخوش گذراند یو کل میبود نجایافتادم که همراه نامزد سابقم ا شیچهار سال پ ادی -
 

ــا ــکوت عل ب ــایس ــه ا رض ــامزد    يلحظ ــالً از ن ــه او اص ــردم ک ــک ک ــته   میش ــر داش ــخب ــه ای ــا ترد! ن ــب  دی
 : دمیپرس

 
 ن؟یمن خبر نداشت يشما از نامزد -
 

 :داد و گفت رونیرا ب نفسش
 
 . خبر داشتم -
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 . داشت دنیشن يبرا يادیز اقیاشت ییبه ادامه صحبت نداشتم اما پسردا یلیم
 
 بود؟ یچطور آدم -
 

 : گفتم صادقانه
 
ــود یبهــزاد پســر خــوب  - ــ . ب ــده رو، مــؤدب؛ نم ــون، خن ــم تکــون بخــوره   یمهرب ــو دل ــا . ذاشــت آب ت م
بهـم   نقـدر یرفـت ا  یاگـه بـد بـود و مـ    . هـا بـه دنبـالم بـود     یلـ یچشـم حسـرت خ  . میخوشبخت بود یلیخ
بـاورم نشـده   . هنـوزم رفتـنش رو بـاور نکـردم    ! امـا چـون خـوب بـود رفتـنش داغـونم کـرد       . خـتم یر ینم

 .ترکم کرد پولاون به خاطر 
 

 :دیهمانطور کالفه به رو به رو زل زده بود پرس رضایعل
 
 ن؟یدنبالش نرفت -
 
ــتم رو ب   - ــام وق ــع تم ــه، اون موق ــه ن ــاریخــودم ک ــ   يم ــن وقت ــود و م ــر کــرده ب ــدرم پ ــرا یپ ــزاد  يب به

 .کرده بودند یدر خونه شون رفت اما ظاهراً اسباب کش يچند بار هیاما عمه فروغم . نداشتم
 
 د؟یرا نداشت يا گهید يز آدرس خونه، آدرس جابه ج -
 
 وگرنه آدرس شرکت پدرش را داشتم میکن کیکوچ نیاز ا شتریخودمونو ب میخواست ینم -
 
 .داد یم نکارشیا يبرا دیبا یحیتوض هیباالخره  -
 
مــنم . میشــه بــا هــم ازدواج کنــ ینمــ گــهیبابــات د ینامــه کوتــاه نوشــت بــه خــاطر ورشکســتگ هیــتــو  -
 . داغون شدم یالبته از نظر روح. کنم لیستم خودم رو تحمخوا ینم
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حکمـت   یکـار خـدا بـ    چیهـ  نیمطمـئن باشـ  . نیسـقف نـر   کیـ  ریـ مصلحت شما بوده کـه اصـالً ز   دیشا -
مـدل   نیـ مثـل آقـا بهـزاده، شـما بـه درد ا      یاز امثـال  شـتر یب یلـ یشـما خ  اقـت یاز نظر مـن ل  یدر ثان ستین

 .نیخور یها نم یزندگ
 

بــودم امــا آتــش عشــقش هنــوز در وجــودم شــعله ور   ریــاز او دلگ. هنــوز بهــزاد را دوســت داشــتم مــن
ــود از ا ــهیب ــایعل نک ــهیا رض ــ  نگون ــرف م ــاره اش ح ــزد رنج یدرب ــاراحت   دهی ــا ن ــدم ب ــاطر ش ــه در  یخ ک

 :زد، گفتم یموج م میصدا
 
 ن؟یکن یفکر م یشما درباره نامزد سابقم چ -
 
ــه اخالق نــه؛یمنظــورم ا ن،یناراحــت نشــ - ــبــا توجــه ب ــا شــما ســازگار   یمــدل زنــدگ نیــشــما ا اتی هــا ب
 .ستین

 
 !رفته؟ ادتونی نکهیبزرگ شدم مثل ا نیکه شما گفت یمدل زندگ نیهم يمن خودم تو -
 
 .کنم رفتار و اعتقادات شما با اونا فرق داره یدرسته، اما من فکر م -
 
در کنــار شــما فعــالً مجبــورم مثــل   یاگــه منظورتــون از نظــر حجــاب و پوششــه، مــن بــه خــاطر زنــدگ  -

 !نیکه خاله تون مهمون ما بودند را فراموش نکرده باش یشب دوارمیام. خونواده شما رفتار کنم
 

کــنم لــذت  وسیاو را از خــودم مــأ نکــهیچــرا از ا دم؟یدانــم چــرا کشــف حجــابم را بــه رخــش کشــ ینمــ
ســکوت برقــرار  يلحظــه ا. از عمــق دلــم نبــود میکــدام از حرفهــا چیدانســتم هــ یفقــط مــ! م؟بــرد یمــ

 . شد
 
 گهید زهیبود نه چ ياسم اون کار شما فقط لجباز -
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 !و محکم بود که خودم هم باورم شد حیزدنش چنان صر حرف
 
 ...اما من -
 
فکــر کــنم منظــورم را  !نیکــنم زود قضــاوت نکنــ یحرفهــام رو کامــل کــنم و خــواهش مــ دیــاجــازه بد -

امــا رفتــار و اعتقاداتــت کــامالً  يبــزرگ شــد یطــیمح نیهمچــ يدرســته کــه تــو! نیببــ. خــوب نرســوندم
خــوب شــما را  یلــیخ نیکــرد یکـه شــما کنــارمون زنــدگ  یچنــد مــاه نیــا يمــن تــو. فــرق داره هیــبـا بق 

خــواد از نــوع  یمــن دلــم نمــ. صــادقانه ســت یلــیو رفتــاراتون خ دیســتین يا دهیــچیشــما آدم پ. شــناختم
 ینگـاه مـ   یبـه زنـدگ   یسـطح  یلـ یامـا رك بگـم اونـا خ    رمیـ بگ رادیـ عمـه ات ا  ایـ خونواده عموت  یزندگ
 .کنن

 
رو از آنــتن دنبــال  يو اقتصــاد یاســیهســتن تمــام اخبــار س يپــر ياونــا آدمــا دیشــما کــامالً در اشــتباه -
 !کنن یم
 
ــ - ــورم پ یول ــگیمنظ ــاد  يری ــار اقتص ــیس ،ياخب ــ ،یاس ــاال یورزش ــوم  و ب ــات عم ــردن اطالع ــتین یب . س

کــردن در مــدارج  لیدادن، گــردش رفــتن، تحصــ یفقــط کــار کــردن و پــول درآوردن، مهمــون  یزنــدگ
گـن انسـان اشـرف     یمـ  نکـه یپـس ا ! سـت یو چنـد صـباح بعـد هـم اجلـت اومـدن و مـردن، ن        ،یعلم یعال

پـس چـرا خـدا بـه مالئکـه اش       میقـدر بـه درد نخـور باشـ     نیـ قـرار بـود مـا ا    اگـه  ؟یچـ  یعنـ یمخلوقاتـه  
ــتور ســجده داد؟ آم  کــه  ییآدمــا. ووناســتیکــار ح دنیــمثــل و خــوردن و خواب  دیــو تول زشیــدس

بنـدن   یاصـالً فکرشـون رو بـه کـار نمـ      نـا یا! نـدارن  وونیـ بـا ح  یفرقـ  چیهـ  ننیـ ب یرا مـ  یزندگ ينجوریا
آدمـا همــه   نیـ خـوان بـرن؟ تــو ا   یآمـدن؟ کجـا مــ   یچــ يبـرا  دن؟پرسـن ازکجــا آمـ   یاز خودشـون نمـ  

عــالوه بــر کــار،  دیــمــا با! شــن یمــ دایــپ... دکتــر، مهنــدس، پرفســور و کــارگر و لیــاقشــار جامعــه از قب
بــه اســم . میدلمــون را بــه کــار ببنــد يعقلهــا ازهــامونین ریو خالصــه بــرآوردن ســا لیزاد و ولــد، تحصــ
ــرن   ــدن و ق ــوژ  21تم ــر تکنول ــد... و يو عص ــخره مــ   نی ــه س ــگ یرا ب ــالم را د رنی ــو اس ــزار و  نی ه

ـ  یدونـن و برهنگـ   یبـه اصـطالح سوسـمارخور مــ    يو متعلـق بــه عربهـا   شیچهارصـد سـال پـ    بنــد و  یو ب
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ــ  یو تمــدن مــ شــرفتیرا باعــث پ يبــار ــه تــک تــک    یدونــن، آخــه نفهم ــه خــدا اگــه ب تــا کجــا؟ واال ب
ــا نیهمــ شــهدســتورات احکــام اســالم کــه همــون دســتورات خداونــده عمــل ب    شــرفتهیمــا جــزء پ رانی

خمــس بــده، زکــات بــده صــدقه بــده،  یاگــه هــر کســ! شــه یمــ ایــدن يکشــورها نیتمنــدترو ثرو نیتــر
گــه  یمـ ! رهیــنظ یاســالم هـم بـ   اسـت یس! مونــه ینمـ  رانیـ تــو ا ریـ دونــه فق کیـ بــه خـدا  ... کفـاره بـده و  

مقابلـه کــن،   کــردبهــت تجـاوز   یآلـت دســت نشـو، هــر کسـ    ر،یــحقـت رو بگ  ســتا،یوا ییزورگـو  يجلـو 
! و بخصــوص جامعــه ســخن گفتــه ونیاز نظــر پوشــش هــم بــه صــالح خانمهــا و آقــا ! ه؟یــحــرف بد نیــا

همـه   نیـ ا! تونـه دکتـر و پرفسـور بشـه؟     ینمـ  يدونـم زن بـدون روسـر    یمـن نمـ  ! اما کـو گـوش شـنوا؟   
شـه هـوا    یباعـث مـ   يزنـان رو گرفتـه، مگـه روسـر     شـرفت یپ يکـنن؛ کـه اسـالم جلـو     یتو بوق وکرنا م

دار  اریــهســتند؛ کــه مــا اخت یهــا هــم مــدع یبعضــ! کــار نکنــه؟ســر خــانم نخــوره و طــرف مغــزش   بــه
اوالً مالــک همــه آدمهــا چــه . میــر یو راه مــ میپوشــ یمــ میو خودمــون هــر جــور بخــوا میبــدنمون هســت

بــه صــالح  یدونــه چــ یاون مــا رو بوجــود آورده خــودش مــ. جسمشــون چــه روحشــون فقــط خداســت 
بلکــه کــل ! زنــن یبــه خودشــون ضــربه نمــفقــط  شــونیبنــد و بار یبــا بــ یاندر ثــ. ســتین یماســت و چــ

 یمــ یمــردم را بــه تبــاه ياز جوونهــا یخانمهــا کلــ نیــاز ا یلــیخ! کشــن یجامعــه را بــه گنــد و فســاد مــ
بچــه هاشــون را  یناپــاک يفضــا نیچنــ يکــه تــو ییخونوادهــا نیهمچــ يمــن واقعــاً متأســفم بــرا. کشــن

دلــم تلنبــار شــده کــه اگــه  ياون قــدر حــرف تــو دیــبــاور کن! نکــن یو تمــدن بــزرگ مــ يبــه اســم آزاد
 ! کشه یبخوام بگم تا چند روز طول م

 
تنــد شــد و  میاز فــرط خشــم نفســها. بــه جگــرم فــرود آمــد و پــاره اش کــرد  يمثــل خنجــر حرفهــاش

 :بود گفتم دایهو میکه در صدا یتیدستانم عرق کرد با عصبان
 
 يبــرا دیــدون ینمــ مــا یاز زنــدگ يزیــشـما کــه چ ! ییپســردا دیبــه خودتــون مطمــئن هســت یلــیشـما خ  -

حــاال  د؟یــدون یمــ وونیــمتشــکرم؛ کــه خونــواده مــن رو ح یلــیخ د؟یــر یمــ یطرفــه بــه قاضــ کیــ یچــ
 یهمــه مــردم اشــتباه زنــدگ یعنــی ن؟یزنــ یکننــده فســادن؟ چــرا تهمــت مــ جیخونــواده مــن تــرو گــهید



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 75

 ! کنن اال شما یم
 
 

 : از تعجب از حدقه در آمد با بهت گفت چشماش
 
 ...نبود که خونواده شما نیمن اصالً منظورم ا نیکن یبه خدا شما اشتباه م -
 
 .دیلطفاً نگه دار -
 
 بدم حیتوض دیاجازه بد -
 
 !د؟یحداقل احترام عمه مرحومتون را داشت دم،یشن یبه حد کاف -
 
 . دارم امرزهایبه اون خداب کاریگن؟ من چ یم یفهمم شما چ یمن اصالً نم ه؟یعمه چ -
 
 ! نیمن رو مسخره کرد لیاالن تمام فام نیشما هم -
 
 !من؟ -
 
 !آره شما -
 
 شما دارم؟ يالیبه فام کاریمن چ -
 
 !تمام انتقادات شما از من و بستگانم بخاطر حسادته -
 
 :زد گفت یکه در کالمش موج م یناراحت با
 
 ؟یحسادت به چ -
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 ! نیه شما نداراونها، ک یاجتماع تیخب معلومه حسادت به ثروت و موقع -
 

 یکــه مــ نیــاز فکــر ا. نگــاه کــردم رضــایبــه عل یمتعجــب شــدم و بــا نگرانــ نیماشــ یناگهــان ســتادنیا بــا
 : اندازد وحشت زده گفتم یب رونیخواهد مرا با لگد ب

 
 ن؟یچرا نگه داشت -
 

 :روح گفت یوخشک و ب سرد
 
 . میدیرس -
 
 : که گفت دیبه من رس شیصدا. شدم و به طرف باغ رفتم ادهیپ نیاز ماش يدلخور با
 
. کـنم  یمـ  یجـا ازتـون عـذرخواه    نیکـردم، همـ   نیمـن بـه شـما و خونوادتـون تـوه      دیـ کن یاگه فکر م -

ــ     یباشـم کـه بخــوام راه و رسـم زنــدگ    یمـن کــ . نبــود نیقصـدم تـوه   یمـن از بسـتگانت انتقــاد کـردم ول
 .بدم ادی گرانیکردن را به د

 
 !دیانصاف یب یلیخ شما. دمید -
 
را داشــتم  يکلــه شــق و لجبــاز ياحســاس دختــر بچــه . بــودم مانینــادم و پشــ رضــایبرخــوردم بــا عل از

 ! کرد یو فقط حرف خودش را تکرار م دیکوب یم نیرا بر زم شیکه مدام پا
 

 دیــزن جد! الیــدان ن؛یو فتانــه و پســرکوچک فــرز سیعمــه فــرنگ. جمــع شــده بودنــد قیــدر آالچ همــه
 !برد یهم کماکان در فرانسه مانده و هنوز در قهر بسر م نیفرز
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فروغ هم بـه اتفـاق پسـر و عـروس و دختـرش آمـده بودنـد طبـق معمـول همسـرش کـار را بهانـه              عمه
 .بود امدهیکرده و ن

 
کـردم   یاحوالپرسـ  کیـ بـه   کیـ . خـانم بـا دو دختـرش نونـا و آنـا آمـده بـود        نیـ برآنها خواهر زر عالوه

 . گرفتم يکنار عمه فروغ جا قیام در آالچ یو شال مشک یتونیکتان ز ينتوو همان طور با ما
 
 ومدن؟یچرا پسرها ن یراست -
 

 !بلند شد نیفرز يصدا. جواب زن عمو را بدهم نکهیاز ا قبل
 
 !ندادن یدنبالش، اما افتخار همراه میرفت. ومدیبا ما ن الیسه -
 

 :و خطاب به من ادامه داد. وستیلبخند زنان به جمع ما پ نیفرز
 
 !لیفام ییجناب پسردا میشد بهیما غر گهیحاال د -
 

 :گفت متیهم دستش را به طرفم دراز کرد و با صم بعد
 
 ؟یخوب -
 

فشــردن دســتم در هــوا معلــق مانـده بــود و ســپس بــه چشــمانش نگــاه   يبــه دســتش کــه بـرا  دیــترد بـا 
 .کرد یپر از سؤال نگاهم م یزده با چشمان رتیو ح جیکردم او هم گ

 
دســـتش را . شــد  تمیــ متوجــه ن  نیفــرز ! زدم یحـــیدســت دادن منصــرف شــدم و فقــط لبخنــد مل      از

 :را باال برد و گفت شیانداخت و ابروها
 
 !است؟ینجورایا -
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ــز در ــدا    ری ــودم کــه خوشــبختانه ص ــاوش در حــال ذوب شــدن ب ــرز  ينگــاه کنجک ــام، ف را  نیســالم ره

 .آن برزخ نجات دادمتوجه او کرد و مرا از 
 

ــ  دنیــعمــو بــا د زن و بــا  دیآمــد چهــره درهــم کشــ یرهــام کــه ســوت زنــان و ســرخوش بــه طــرفش م
 : عتاب گفت

 
 ؟يکجا بود -
 
 !شد رید میرا رسوند نیبعد هم شرو ومدنین شونیاما ا ال،یدنبال ننه سه میرفت -
 
 ؟یپسره معتاد گشت نیباز با ا -
 
 !مامان يریگ یاول صبح پاچه م ه؟یمعتاد چ -
 
 .يد یم گاریس يبرو لباسات رو عوض کن بو -
 
 . رم یاستراحت کنم م یخب کم یلیخ -
 

 : گفت يکنارم نشست و با طلبکار رهام
 
 ؟يومدیچرا ن -
 

بــه آنهــا چــه  رضــایدانســتم عل ینمــ. شــدم نیفــرز شــخندیجــوابش را نــداده بــودم کــه متوجــه ن  هنــوز
 : پراندم يزیچ کی نیهم يبرا. گفته بود

 
 .جا نبود -
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 کجا جا نداشت؟ یبه اون بزرگ نیماش -
 
 : گفتم يطلبکار با
 
 !نم؟یبرم ور دل اون بش یعقبم که اون پسره بود البد توقع داشت ن،یجلو که شماها بود -
 

 : مسخره اش را حفظ کرده بود به رهام کرد و گفت شخندیکه همان ن یدر حال نیفرز
 
 .از دست رفت الیسه -
 

 :متعجب گفت رهام
 
 ؟یچ -
 
 !یفهم یحاال م -
 

 :آورد رو به من گفت یسردر نم نیفرز يکه از حرفها رهام
 
 گه؟ یم یچ نیفرز -
 
امــروز  شــهیخــواهر و بــرادر بــرخالف هم نیــظــاهراً ا. مــرا از شــر آن دو نجــات داد سیبــار پــرم نیــا

 .به من کرده بودند یندانسته لطف بزرگ
 
 !اریت رو درببرو تو عمارت لباسا الیسه -
 
 میجـ  نیسـ  دیـ و از آن مهلکـه جـان سـالم بـدر بـردم وگرنـه حـاال حاالهـا با         دمیـ از جـام پر  یسرخوشـ  با
 . گرفتم یمورد تمسخر قرار م یشدم و کل یم
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ــغول ــدم   مش ــالم ش ــانتو و ش ــرز    . در آوردن م ــه ف ــدادن ب ــت ن ــوز از دس ــودم هن ــودم  نیخ ــب ب ! متعج
 يرو ياز کـارم لبخنــد  تیکـار کــرده بـود بـا رضــا    نیـ بــه ا بیـ پشـت پــرده بـود کـه مــرا ترغ    یاحساسـ 

از بــاغ  یاحوالپرســ يبــودم کــه صــدا میمشــغول شــانه کــردن موهــا نــهییآ يجلــو. لــبم جــا خــوش کــرد
 اریبســ میزن بـرا  يامـا صـدا  . داشـته باشــد  يگـر یبـه جـز مـا عمــو مهمـان د     ردمکــ یفکـر نمـ  ! بلنـد شـد  
مـادر بهـزاد    نیشـه  يبـه صـدا   هیصـدا شـب   نیـ ا. مثـل جرقـه در ذهـنم زده شـد     يزیـ ناگهان چ. آشنا بود

هسـتند   نجـا یفکـر کـردم ا   يلحظـه ا  نکـه یکردنـد؟ از ا  یچکـار مـ   نجـا یممکـن نبـود آنهـا ا    نیـ امـا ا . بود
شـده بـود و    نیبلنـد شـد کـه مـاه هـا بـا بندبنـد وجـودم عجـ          ییبعـد صـدا   ي ظـه امـا لح . خنده ام گرفـت 

بالفاصـله بــه پشـت پنجــره   ! مــن بـود  بهـزاد  يصــدا نیـ ا. زدم یبـال بــال مـ   دنشیسـالها در حسـرت شــن  
 يزیـ کـردم چ  یهـر چـه نگـاه مـ    . سـتد یا یکـردم قلـبم هـر لحظـه از حرکـت بـاز مـ        یاحسـاس مـ  . رفتم

تمــام وجــودم  دنشیــلحظــه بــا د کیــ. تمــام حــواس پنجگانــه ام از کــار افتــاده بــود  ییگــو دمیــد ینمــ
چنـد لحظـه مـات و مبهـوت نگـاهش      ! شـد خـودش بـود بهـزاد مـن هـم آنجـا بـود         یباورم نمـ . شد یخال

قربـان صـدقه گفـتن     يبـرا  شیخنـدها  يگـرمش بـرا   يصـدا  يتنـگ شـده بـود بـرا     شیدلم بـرا . کردم
ــا ــ ش،یه ــرا یحت ــرو يســالک رو يب ــو ! شیاب ــک شــده ب ــانم خش ــ. دده ــم م ــ یدل ــه  یخواســت کس ک
ــبم تمــام زنــدگ  یتمــام هســت يروز ــود را میام تمــام قل ــ ب ــقــرار خــود بب یب امــا راحــت و خونســرد،   نمی

تمــام عشــق و عالقــه چنــد  کبــارهیاش  يچهــره عــاد دنیــبــا د. شــده بــود میگــرم صــحبت بــا زن عمــو
 ! که وجودم را آتش زده بود خاموش شد شمیپ يلحظه 

 
ــ مطمــئن ــ نیــهســتم ا نجــایدانســت مــن ا یبــودم م او خــودش . اش از درون داغــونم کــرد یتفــاوت یب

مـن عـذاب آور بـود نـه      يفقـط بـرا   يدور نیـ ا. باشـد  دنمیـ قـرار د  ینداشـت بـ   یلـ یمرا پس زده بود دل
ــاز ا. از خــودم متنفــرم شــدم! او ــاره اش  دنیــوجــودم را بــه خــاطر د  يکــه ســراپا يهمــه شــور نی دوب

 بیــبلنــد بلنـد بــه خــودم نه . مخــودم را بخــاطر حمـاقتم شــماتت کــرد . حــالم بـه خــورد  ودفـرا گرفتــه بــ 
 : زدم
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ـ  یبـال بـال مــ   يدار یبـدبخت؛ بـه خــاطر کـ    آخـه «  شیآشـغال تـو رو از زنــدگ   هیـ کـه مثــل   یکسـ ! ؟یزن
بــه  یگذرونــه؟ هرچــ یو خوشــحال، داره خــوش مــ الیــخ یبــ ینــیب ینمــ! ؟يکــور رون؟یــپــرت کــرد ب

 »!آد حقته یسرت م
 

 نجــایا. شــده بــود يادیــســؤاالت ز ریــدرگ ذهــنم. چمباتمــه زدم واریــشــل شــد و گوشــه د میو پــا دســت
و مـرا دعـوت کـرده بودنـد؟ از      دیـ ایدانسـتند کـه بهـزاد قـرار بـوده ب      یهمـه مـ   ایـ کردنـد؟ آ  یمـ  کاریچ
مـنِ احمـق را   . موضـوع مـرا دعـوت کـرده بـود خـونم بـه جـوش آمـد          نیـ فکر که عمو بـا دانسـتن ا   نیا

بــه  ازیــن یبســتگان نیآدم بــا داشــتن چنــ. کــرده بــودم یبانیپشــت رضــایعل يهــا جلــو نیــاز ا دربگــو چقــ
 . دشمن نداشت

 
ــا ــبان ب ــا   تیعص ــم ه ــاره لباس ــدم و دوب ــد ش ــ میبلن ــت   دمیرا پوش ــه پش ــردن کول ــع ک ــغول جم ام  یو مش

ــدم ــدا . ش ــا ص ــرم يب ــتم   سیپ ــرفش برگش ــه ط ــرم. ب ــاق، ا  سیپ ــارچوب در ات ــتادهیدر چه ــود و  س ب
 . کرد یمتعجب نگاهم م

 
 ال؟یسه ير یم يکجا دار -
 
 : گفتم تیعصبان با
 
 نجا؟یدعوت کرده ا یرو ک نایا نجا،یجز ا یهر قبرستون -
 
 چطور مگه؟! بابا -
 
 !؟یبه نفهم يخودت رو زد -
 

! بعـد بـه اتفـاق عمـو بـه اتـاق برگشـت        يآنکـه جـوابم را دهـد از اتـاق خـارج شـد و لحظـه         یبـ  سیپرم
 : نگاهم کرد و گفت نیعمو خشمگ
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 ال؟یسه یکن یکار م یچ -
 
 ! رم یکه، دارم م نینیب یم -
 
 ؟یچ يبرا -
 
بابــام از  چــارهیکــردن؟ ب کــاریبــا مــن چ نــایا ســتین ادتونیــ ن؟یزنــ یچــرا خودتــون رو بــه اون راه مــ -

 !ها سکته دوم رو زد و مرد نیدست هم
 
ــ - ــ! خــود شــلوغ نکــن یب کــنم  یبعــدم فکــر نمــ. ســکته کــرد زیــهمــه چ یبابــات از دســت اون نــادر ب

روز دوسـت بابـات بـود حـاال      هیـ افـروز  ! از تـو اجـازه بخـوام؟    کمیدعـوت کـردن از دوسـت و شـر     يبرا
 ! ستیروز نامزد تو بود حاال ن هیپسرش هم ! دوست منه

 
 !ن؟یدعوت کرد گهیپس چرا من رو د -
 
 . کردم یاصرارعمه هات و بچه ها بود وگرنه دعوتت نم -
 
 . ستمیبمون ن نجایبه هرحال من ا -
 

 :را گرفت و سرم داد زد یکوله پشت تیبا عصبان عمو
 
 !منم نبر يسر جات آبرو نیبش ،يبر یکن یتوغلط م -
 
 یمــردم و نمــ یآورده بــود، کــاش مــ ریــگ میتــی. شــد ریو اشــک هــام ســراز دیــبغضــم ترک ادشیــفر از

ــدگ. آمــدم ــا درمان ــتم و گر يرو یب ــتخــت نشس ــارت و   هی ــه در عم ــورج ک ــروغ و ت ــه ف ــکــردم، عم  الی
 : من به عمو گفت دنیعمو، به داخل اتاق آمدند، عمه با د ادیفر يد، با صدابودن
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 شده فرخ؟ یچ -
 
 ! خواد بره یبرادرزاده لوست بپرس، م نیاز ا -
 
 ! داداش یدون یرو م طشیدوست نداره بمونه تو که شرا -
 
 ! سوخته یاصالً به درك برو، من رو بگو دلم به حال ک! گهید يلوسش کرد یتو آبج نیهم -
 

 :گفت یعمه فروغ کنارم نشست و با مهربون. اتاق را ترك کرد عمو
 
 تورج ببرت؟ يخوا یم -
 

 :گرفته گفت ییدر ادامه حرف مادرش با صدا تورج
 
 م؟یبر يخوا یم الیسه -
 
 : خودم را جمع و جور کردم و گفتم! که مادر و پسر به من داشتند متنفر بودم یحس ترحم از
 
 . شم یتنها باشم بهتر م یکم ست،ینه الزم ن -
 

 يکــردم؛ قــو یلــب تکــرار مــ ریــمــدام ز! بگذارنــد میاز آنهــا خواســتم تنهــا یزبــان یواقــع بــا زبــان بــ در
 الیســه شــترهیارزش شــما ب«. افتــادم رضــایحــرف عل ادیــ. هیــآدمــه مثــل بق هیــبــاش دختر،چتــه ؟ اونــم 

ــ  دیشــا! خــانم  نیــچــرا آن لحظــه ا! ب گــرفتمقــوت قلــ شیادآوریــبــا  »نیمصــلحت بــوده شــما جــدا ش
ــ  کــردم متوجــه شــدم کــه  یفکــر مــ شــتریامــا اکنـون کــه ب . داد یمــ هیــو کنا شینــ ينظــرم بــو هحرفهـا ب

ــا او  یآن وقــت مــن احمــق، چــه برخــورد زشــت . هــم کــرده بــود فیــاز مــن تعر ییجــورا هیــ رضــایعل ب
 . داشتم
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ــار د    يحــد تــا ــر خــودم مســلط شــدم و از لــرزش بــدنم کاســته شــد، ب نگــاه  نــهییخــودم را در آ گــریب

و دوســت . نداشــت یتــیاهم میبــرا گــرانید هیــو کنا شینــ. قصــد داشــتم بــا حجــاب ظــاهر شــوم. کــردم
عاشقشـون   یخوشـگلم کـه زمـان    يبـه بهـزاد شـال سـرم کـنم تـا حسـرت موهـا         یدهن کجـ  يداشتم برا

 . و به داخل باغ رفتم دمیمانتو و شالم را پوش دوباره. بود بر دلش بماند
 
 ! مسال -
 

بــه  یچشـم  ریـ ز. سـرخ شـده بـود    میاز خجالـت گونــه هـا  . شـده بودنـد   خیمـن مـ   يبرگشـتند و رو  همـه 
ــ! زد یدو دو مــ شــانیتعجــب در چهــره ها. اطــراف نگــاه کــردم ــ نیب ــا آن  یآن همــه خــانم ب حجــاب ب

ــا  يتنــگ، شــلوارها يلباســها ــواع و اقســام موه ــاخن هــا  يچســب، ان ــان يرنــگ شــده و ن شــده،  کوریم
بـودم   مـده یهنـوز نفه . بـود  دیـ د يتـو  يبـدجور  یو شـال مشـک   یکتـان و شـلوار لـ    يانتومـن بـا مـ    دنید

ـ  دنیـ راحـت شـوم بـا د    شـان یاز شـر نگاها  نکـه یا يبـرا ! بهزاد کجا نشسته بـود  کـه از   یخـال  يجـا  نیاول
 . گرفتم يشانس بد کنار رهام بود به سرعت کنارش جا

 
 جون؟ الیسه ياوردیلباس ن -
 

مـن نشسـته بـود سـرم رو بـاال کـردم تـا جـوابش را بـدهم کـه بـا نگـاه              يرو بـه رو  قـا یآنا دق! شد شروع
از . شــده بــود رهیــبــا چشــمان بــه بــرق نشســته اش بــه مــن خ . شــدم ریغــافلگ یدو چشــم ماشــ يآشــنا

درسـت کــنم   یآدم نـامرئ  هیـ کـردم از بهــزاد   یجمــع حرصـم گرفـت سـع    يدر جلـو  شیپـروا  ینگـاه بـ  
بـه نـام بهـزاد     يمـرد  ییبـه آنـا نگـاه کـردم گـو      يفکـر طـور   نیمـ شـود بـا ه   ینمـ  دهیـ که اصـالً د  یکس

 . ندارد یدرکنارش وجود خارج
 
 ! آنا جون نهیلباسام هم -
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. بــه رهــام شــدم نیهمــان لحظــه هــم متوجــه اشــاره فــرز. بــه نونــا زد و ابــرو نــازك کــرد يپوزخنــد آنـا 
ــ   شــتریکــم کــم تســلطم ب عــرض ادب  یشــد درکنــار عمــو متوجــه افروزهــا شــدم و بــا لبخنــد کــم رنگ

سـکوت مرگبـار کـم کـم شکسـته شـد و       . مـن دادنـد   لیـ تحو یکردم، خـانواده افـروز هـم لبخنـد زورکـ     
 دهیـ ناد يتمـام تالشـم را بـرا   . کـانون توجـه جمـع نبـودم     گـر یباب صـحبت بـاز شـد و خوشـبختانه مـن د     

 .گرفتن بهزاد به کار بردم
 

 :کنارم نشست و گفت نهیتهم
 
 ؟یشناس یرو م يلئون تولستو بنمیبگو ب يریگ یم یشینما اتیفوق ادب يتو که دار الیسه -
 
 خب معلومه چطور؟ -
 
 واقعاً مسلمون شد؟ -
 

 :را نداده بودم که بهزاد گفت جوابش
 
 ؟یخون یفوق م يمگه تو دار -
 
توجــه بــه  یبــ. اش جــا خــوردم مانهیاز لحــن صــم. مــرا مخاطــب قــرار داده بــود یــیپروا چیبــدون هــ او

 :گفتم نهیسؤالش رو به تهم
 
نوشــته و ظــاهراً بــه اســالم عالقــه داشــته حــاال معلــوم ) ص(کتــاب دربــاره اســالم و حضــرت محمــد هیــ -
 !دونه یخدا م گهینه اون رو د ای رفتهیپذ ستین

 
 .دیگوشه لبم خز یآدم حسابش نکردم دلم خنک شد و لبخند کوچک نکهیا از
 
 ؟يکرد کاریچ الیسه يوا -
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 . به خودم آمدم نهیتهم يصدا با
 
 ؟یگفت یچ -
 
 افشیـ مـن کـه از ق   ییبـه خـودش گرفتـه، خـدا     یبرزخـ  افـه یق هیـ سـرخ شـد کـه نگـو،      نیپسره همچـ  -
 . ترسم یم
 
 ! غلط کرده -
 
ده فقـط داره تـو رو    یچسـبونه امـا پسـره محـل نمـ      یرو بـه بهـزاد مـ   خـودش   یآنـا هـ   دن،یـ همه فهم -

 . کنه ینگاه م
 
 !؟یشه بس کن یم نهیتهم -
 
 ؟یبار هم نگاش کن هی یحت يخوا ینم -
 
 !نه -
 

 !کرد یم کیمناستیاعصابم ژ يداشت رو نهیتهم
 
 م؟یکن دیخر یشهر کم میبر ادیبا من م یکس -
 
 : و گفتم دمیمثل فنر از جا پر ن،یفرز شنهادیپ نیا با
 
 !امیآره من م -
 

 :گفت دیبا ترد. کنم شیبا تعجب نگاهم کرد، باورش نشده بود که من بخواهم همراه نیفرز
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 !واقعاً؟ -
 
 ! البته -
 
 نیفـرز . میرفتـ  دیـ بـه خر  الیـ و پسـرش دان  نیبـه اطـرافم نگـاه کـنم بـا فـرز       نکـه یسـرعت و بـدون ا   به

اش  یخــوب مــال تیدر فرانســه و وضــع یزنــدگ يایــکــرد و از مزا یمــ ینیریراه مــدام خودشــ نیدر بــ
رفــت  ادشیــخوشــبختانه . کــرد فیــســرم را خــورد از بــس حــرف زد و از خــودش تعر. گفــت یمــ... و

و  میبـرد  ياو را بـه پـارك بـاز    الیـ بـه علـت اصـرار دان    دیـ عـالوه بـر خر  . کنـد  يکنجکـاو درباره حجـابم  
 !هم دارد یبرگشت کی یکردم، اما هر رفت یمنوال وقت گذران نیبه ا یساعت کیحدود 

 
ــاغ بــه همــراه دان   دهایــخر نیفــرز ــب الیــرا بــرد تــا مــن هــم بعــد از بســتن در ب امــا پســرك مثــل ! میای

پســر بـه شــدت کمبـود محبــت دارد    نیـ مطمـئن بــودم ا . بــود دهیـ خواب نیکوچـک در ماشــ  يفرشـته هــا 
طفلـک هـم    نیـ ا. زمـان محـدود وابسـته ام شـده بـود      نیلبخنـد مـن چنـان در همـ     کیـ که فقط با  يطور
ــان ییگــو  میتصــم. کــنم دارشیــآمــد ب یدلــم نمــ. مــادرش شــده بــود یهــوس پــدر و خودخــواه  یقرب

کــه همــه آنجــا جمــع بودنــد  قیــشــدم و بــه طــرف آالچ ادهیــپ نیاز ماشــ. گــرفتم پــدرش را صــدا بــزنم
 . دمیرا ند نیاما هر چه نگاه کردم فرز. رفتم

 
 !ارمشیتونم ب یخوابش برده من نم نیماش يکجاست؟ پسرش تو نیرزف! فتانه -
 
 !جا بود؟ نیدونم االن هم ینم -
 

 :کجا نشسته بود بلند شد دمیبهزاد که اصالً ند يتمام نشده بود که صدا مانیو گو هنوزگفت
 
 ! ارمشیمن م -
 



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 88

. نشســتم نــهیکنــار تهم. خواســت هــم صــحبتش شــوم یبــدنم را فــرا گرفــت، دلــم نمـ  یلــرزش لعنتــ بـاز 
ــه د  ــد لحظ ــبعــد از چن ــه رو  دمی ــبهــزاد رو ب ــتادهیا می ــر    س ــالب کــرده و منتظ ــم ق و دســتانش را در ه

 .کند ینگاهم م
 

ــتپاچه ــاز  دس ــغول ب ــدم و مش ــا  يش ــا موب ــدم لمیب ــر ا . ش ــان مص ــا همچن ــتادهیام ــان   س ــد تک ــود و قص ب
 .خوردن هم نداشت

 
 :شدم و با حرص گفتم یعصب

 
 ن؟یر یخب چرا نم -
 
 ! منتظر توام -
 

ــا ــع  ت ــه س ــه ک ــرد  یآن لحظ ــتم خونس ــتم   يداش ــوره در رف ــنم از ک ــظ ک ــهیاز ا. ام را حف ــا نک ــور  نی ط
و بــه  خــتمیشــده بــودم تمــام خشــمم را در چشــمانم ر  يکــرد کفــر یبــا مــن رفتــار مــ گــرانید يجلــو

قصـد کوتـاه آمـدن     کیـ  چیکـرد هـ   ینگـاهم مـ   رهیـ اش زل شـدم، او هـم بـدتر از مـن خ     یچشمان ماش
چشــمانم خســته شــد و نگــاه ! کــنم کــم آوردم یاعتــراف مــ. میاز رو بســته بــود ار رهایشمشــ. مینداشــت

 .برگرفتم
 
 ! جون کدومه نیفرز نیدونم ماش یمن نم -
 

 یوجـه دلـم نمـ    چیامـا مـن بـه هـ    ! خواهـد بـا مـن خلـوت کنـد      یمطمـئن شـدم مـ   ! يبهانـه مسـخره ا   چه
 . تاه در کنارش باشمکو يلحظه  يبرا یخواست حت

 
 ...ينقره ا bmvهمون  -
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 . بهونه بود با خودت کار دارم نیماش -
 
 . جا خوردم شیرك گو از
 
 ...من با شما -
 
 . گم کارت دارم یبابا م يا -
 

کـرد کــه   یمـ  یچنـان امـر و نهـ   . بلنـدش جبـران کـرد    يچنـد سـاعت قـبلم را بـا صـدا      یمحلـ  یبـ  یتالفـ 
ــ  يکفــر  يمــن کــانون نگــاه هــا گــریبــار د. د شــدم و جلــوتر از او بــه راه افتــادمشــدم امــا بــه ناچــار بلن

گذاشــتند و  یدانــد بعـد از رفتــنم چقــدر پشــت سـرم صــفحه مــ   یخــدا مــ. شــده بـودم  گــرانیکنجکـاو د 
ــد ل  ــا چن ــهت ــوب  حظ ــوع خ ــرا یموض ــوز  يب ــپ يتمســخر و دلس ــ دای ــد یم ــا را در  ! کردن ــام اون حرفه تم

 . ذهنم مجسم کردم
 

 !خب بهزاد خودش نخواست م،یندار ریبه خدا ما تقص -: نیشه
 

 . هیشما چ ریجون تقص نیدونم شه یم -: نیزر
 

 !زنیر یبهزاد جون لب تر کنه صد تا دختر براش م -: نونا
 

االن هــم  نیهمــ! شناســم، ادعــاش گــوش فلــک رو کــر کــرده یمــن بــرادرزادم رو مــ -: سیفــرنگ عمــه
 !ردشیکنم که بگ یم یرو راض نیاگه دست از غرورش برداره، فرز

 
 !اد؟یدلت م يچه جور! بلکه سه تا ،یکیکه زن داره؟ اونم نه  نیفرز ،یوا، آبج -: فروغ عمه
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داره، تــازه داشــتن هــوو بهتــر از  یکــیاوالً اون دو تــا مــادر مــرده را طــالق داده، فقــط  -: سیفــرنگ عمــه
ـ  یمـ  نهیسـنگ خـانم رو بـه سـ     نقـدر یتو که ا. هیآوارگ  نهیدسـت رد بـه سـ    يرفتـه چـه جـور    ادتیـ  ،یزن

 پسر دسته گلت زد؟
 
ــفکــر ا از ــت  نی ــش گرف ــم آت ــا دل ــدگ. حرفه ــازه زن ــاد میت ــ يروال ع ــود شیاش را پ ــه ب کــاش . گرفت
 .آمد یرفتم و بهزاد پشت سرم م یمن در سکوت م. آمدم ینم نجایشکست و ا یم میپا
 
 ! الیسه -
 

 ! دمیدو یامه دادم، در واقع مبه راه رفتنم اد يشتریتوجه و با سرعت ب بدون
 

. سـتادم یا میزد کـه از تـرس سـر جـا     يادیـ ناگهـان چنـان فر  . دمیـ دو یکـرد امـا مـن فقـط مـ      یم میصدا
تـازه کــرد،   یشــده بـود، نفســ  کمیشـد کــامالً نـزد   ینفــس نفـس زدنــش هـر لحظــه آشـکارتر مــ    يصـدا 

را مشــت  می، دســتهاداد یرا فشــار مــ میگلــو یتــپش قلــبم بــاال رفتــه بــود، دهــانم خشــک شــده و بغضــ 
 !نبرد شده بودم ادهآم ییگو. کردم

 
 : گفت يزیلحن عتاب آم با
 
 ؟ يصدات کردم جوابم رو نداد یچرا هر چ ؟يتو کر شد نمیبب -
 

 :ادامه داد يزیهم با لحن تمسخرآم بعد
 
 ؟يحاال چرا فرارکرد -
 
چـرا تـو   «مـدام تـو گوشـم بـود      رضـا یحـرف عل  نیـ ا »نیـ رو دار نیبهتـر  اقـت یخدا بوده شـما ل  مصلحت«

 »ال؟یسه
 



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 91

ــ ادیــوجــودم از درون فر تمــام ــ   دیــاون کــه با«: زد یم ــو زم ــره ت ــرار کنــه و از خجالــت آب بشــه ب  نیف
 کیـ هـم   ونیبـار شـ   کیـ مـرگ  ! بگـو  افتـه، یگرفتـه تـا پـس ن    شیدسـت پـ   يچـه جـور   نیبب» !اونه نه تو

شـدم   رهیـ شـدم خ  ینمـ  ریاز نگـاه کـردن بـه آنهـا سـ      یبه طرفش برگشتم و تـو چشـماش کـه زمـان    ! بار
 :گفتم. در آرامشش داشتم یکه سع ییلبم نقش بست، با صدا ي وشهگ يپوزخند

 
 رهیــاز خجــالتش بم دیــکــه با یمــن چــرا فــرار کــنم؟ اونــ یگــ یتــو راســت مــ! بهــزاد يرو دار یلــیخ -

سـقف، تـو رو از سـر راهـم      هیـ  ریـ بـا تـو بـرم ز    نکـه یدوستم داشـت کـه قبـل از ا    یلیخدا خ! نه من ییتو
 .برداشت

 
 . باهات حرف بزنم دیمن با ال،یتند نرو سه -
 
 ...و يتنها ول کرد میمن رو تو بدبخت یوقت شیچهار سال پ دیبا! شده رید یکم-
 

ــگر ــداد هی ــانم ن ــه دل گر. ام ــان از ت ــچن ــ هی ــه گــو  یم ــردم ک ــا    ییک ــود او ب ــده ب ــه درد آم دل او هــم ب
 .کرده بود سر باز کرده و آرامم کند ریگ میدو سال در گلوکه  یسکوتش اجازه داد بغض

 
 !بگو یخواست یجون، تو روخدا اول حرفام رو گوش کن بعد هر چ الیسه -
 

 :را پاك کردم و گفتم میبود، اشکاها یمثل گذشته گرم و دوست داشتن شیصدا
 
 .با تو ندارم یمن حرف -
 

ــا تمــاس دســتش معــذب شــدم امــا شــوق     بطــرف ــاغ راه افتــادم کــه ناگهــان دســتم را گرفــت، ب  یتــه ب
 یفرامـوش کـردنش بـ    يام بـرا  یتمـام سـع   دمیـ د یحـاال مـ  ! گرفـت  یسراسر وجـودم را فـرا مـ    بیعج

 .بود من هنوز او را دوست داشتم دهیفا
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جـا بـه دسـت و پـات      نیحاضـرم همـ  ! کـنم  یجـان مـن؟ التماسـت مـ    ! سـتا یلحظـه وا  هیتو رو خدا فقط  -
 !يحرف زدن به من بد يبرا گهیفرصت د هیتا فقط  فتمیب

 
بـــود و داغ  يبهـــزاد پســـر مغـــرور! بـــودمش دهیـــقـــدر درمانـــده ند نیـــکـــرد، تـــا حـــاال ا التماســـم
 ! گذاشت یرا در دل آدم م دنیو منت کش یعذرخواه

 
ســوزاند  یم را مــو تــا مغــز ســر دیکشــ یزبانــه مــ شیپــ يو نفــرت کــه در وجــودم تــا چنــد نــهیک آتــش

ــه رفتــه جــا   ــت داد    يرفت ــرحم و گذش ــردم  . خــودش را بــه ت زد و  يلبخنــد. برگشــتم و نگــاهش ک
 : گفت

 
 ؟يبه ارث برد یصبر و متانت رو از ک نیتو ا ،يبود دهیمعقول و فهم شهیهم -
 
 ! مچم شکست ،یشه دستم رو ول کن یم! من رو صبور کرده یمشکالت زندگ -
 
چنـد سـاعت از    نیـ همـون طـور کـه تـو ا     ،يکـرد  یناچـار بـودم وگرنـه بـازم فـرار مـ       زم،یـ عز دیببخش -

 نگاه رو نداشتم؟ هی اقتیل یانصاف حت یآخه ب! ينگاه کردن به من فرار کرد
 
 ؟!نیتأسف؟ هم هیحلقه و  هینامه،  هیبود؟  یمن چ اقتیبهزاد؟ ل یمن چ -
 
 یشـگ یشـاپ هم  یهمـون کـاف   يقـرار تـو   هیـ شـه، فـردا    ینمـ  نجـا یگـم، امـا ا   یرا مـ  یهمه چـ ! گم یم -

 م؟یبذار
 
 ؟يقرار را زودتر بگذار نیا یتونست ینم -
 
ــ  - نبــودم بــه خــدا تــازه اومــدم هنــوز دو هفتــه نشــده کــه    رانیــاصــالً ا! بــدم حینبــودم کــه بخــوام توض

 .برگشتم
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 : تعجب گفتم با
 
 ؟ينبود رانیا یچ یعنی -
 
 ؟يایب یگم البته اگه قبول کن یرا فردا م یگفتم که همه چ -
 

 هیـ گر يصـدا . رفتـه بـود؟ تـا فـردا مـن طاقـت نـدارم        ینبـود؟ چـرا رفتـه بـود؟ کـ      رانیـ ا. بودم درمانده
 .حواسم را پرت کرد الیدان
 
 ! دهیترس ییشده، حتماً از تنها داریب الیدان يوا -
 

 :گفت یساختگ زیدآمیرا گرفت و با لحن تهد میجلو بهزاد
 
 .لبخند به بهزاد بزن، بعد برو هیرو پا کن و اول اشکات  -
 
 :گفتم یتلخ به
 
 ...اگه اشکام برات مهم بود -
 

 :گفت يجمله ام تموم نشد که با دلخور هنوز
 
 ؟يبازم شروع کرد الیسه -
 
 ...بهم حق بده آخه -
 
 :گفت یکالفگ با
 
 ! کرد هیحاال برو، بچه مرد از بس گر يباشه باشه، تو حق دار -
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بــه هــق هــق کــردن افتــاده بــود بغــل کــردم و   گــریبــدبخت را کــه د الیــرفــتم و دان نیطــرف ماشــ بــه

کــرد و  الیــرو بـه دان  يبچگانــه ا ینیریآمـد بــا شـ   نیکــردم آرامـش کــنم، بهـزاد هــم داخـل ماشــ    یسـع 
 :گفت

 
 ؟يعمو بهزاد دار شیپ زهیجا هی ،يدیو ترس يتنها بود نیتو ماش ینگ نیاگه به بابا فرز -
 

 :به بهزاد نگاه کرد و مظلومانه گفت يبا ناباور الیدان
 
 م؟یاالن بخر میدم، بر یباشه قول م -
 
 ! رمیگ یات رو ازت م زهینره وگرنه جا ادتیکه قولت  یبه شرط م،یر یباشه االن م -
 
 . میو بادکنک بخر یتوپ و بستن میبه پاپا نگم، حاال بر یچیدم ه یقول م -
 

 :رو به من کرد و با خنده گفت بهزاد
 
پسـر رو   هیـ  نیهمـ ! پـررو هسـتن، هـا    یلـ یهـا خ  ییگـن اروپـا   یچه خوش اشتها هم هسـت، راسـت مـ    -

 داره؟
 
 :گفتم. افتادم، خنده ام گرفت نیفرز يدرباره همسرها رایحرف الم ادی
 
ــا، دان  - ــه باب ــن ــمــادر دان نــه،یاز زن دوم فرز الی ــ الی ــو کی ــدرش  يفرانس ــیا دو رگــه اس، پ و  یران

ــو  ــادرش فرانس ــرز . يم ــزرگ ف ــر ب ــ    نیپس ــروز پ ــده، ام ــمش مهب ــه اس ــرا  شیک ــه، ب ــ يمادرش  نیهم
 ! زن سومش هم که االن شش ماهه قهر کرده و فرانسه مونده. ستین
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ــاد بهــزاد ــ دایــپ ینیدلنشــ افــهیموقــع خنــده چقــدر ق. بــه قهقهــه افت ناخودگــاه بهــش زل زده . کــرد یم
ــودم ــرا. ب ــم ب ــود و  شیدل ــگ شــده ب ــون او را ســ تن ــ ریاکن ــد یم ــفیزا يشــاد. دمی در وجــودم  یدالوص

ــکــردم عج یاحســاس مــ ــود تمــام دلخــور  بی ــودم  میهــا يب ــو ا. را فرامــوش کــرده ب از نگــاه مــن  نی
هـر دو   ییگـو . بهـزاد هـم در نگـاه مـن غـرق شـده و بـه فکـر فـرو رفتـه اسـت           ! ودجـز عشـق نبـ    يزیچ

 . میهر دو به خود آمد الیاعتراض دان يبا صدا. میکرد یگذشته را مرور م گریکدیدر چشمان 
 

 :گفت طنتیبه من زد و سپس با ش یچشمک بهزاد
 
 . کنم ستیعشق ما بوده را، سر به ن يوروجک را که شاهد ماجرا نیرم ا یمن م -
 

 . کردم یرفتنشان را نظاره م. را گرفت و از من دور شدند الیدست دان بهزاد
 

ــتم  ینگــاه ــردم و گف ــمان ک ــه آس ــی ایخــدا«: ب ــ یعن ــه  یم ــش ــرخودمون رو   يروز هی ــزاد دســت پس به
 » !میشه ما دوباره مال هم باش یم یعنی! ره؟یبگ
 

ــه ا یمصــلحت ییجــدا نیــدر ا دیگفــت؛ شــا یکــه مــ رضــایحــرف عل يادآوریــ بــا  يبــوده لبخنــد فاتحان
 میرا بکشـ  ییبـاالتر کـه خـدا مـا رو از هـم جـدا کـرد تـا مـزه تلـخ جـدا            نیـ از ا یچه مصلحت«: گفتم. زدم

حرفــاتون  ،یدفعـه بــا عـرض شـرمندگ    نیـ ا! ياریدکتـر شــهر  يآقـا . میبــدون شـتر یرو ب گریو قـدر همـد  
 »!گم یم یمن چ یبفهم يآخه تا حاال عاشق نبود يهر چند حق دار. آب دراومد زغلط ا

 
ــ  یخوشــحال از ــودم نم ــگنج یدر پوســت خ ــا لبخنــد دمی ــه طــرف آالچ  يب ــب ب ــر ل ــب ــادم قی ــا . راه افت ب
داده بــود و مثــل  هیــتک یقــالب شــده بــه درختــ يجلــوتر از مــن بــا دســتها ينــد متــررهــام کــه چ دنیــد

مـن و بهـزاد را    يآنجـا بـود؟ حرفـا    یدانـم چـه مـدت    ینمـ . شـده بـود خشـکم زد    رهیـ مجسمه بـه مـن خ  
ــود  دهیشــن ــب ــ   یاز کــارش عصــبان نــه؟ ای ــه نشــانه تأســف تکــان دادم و ب ــه  یشــدم و ســرم را ب توجــه ب

 . حضورش رفتم
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 !خونه دختر عمو یکبکت خروس م -
 

 .با اخم به طرفش برگشتم. دادم یجوابش را م دیول کن نبود با رهام
 
 ازت کنم؟ یخواهش هیشه  یم -
 
 شما جون بخواه؟ -
 
 !من رو چوب نزن لطفاً اهیزاغ س نقدریا -
 

 یانعصــب. دســتم را گرفــت یناگهــان یلــیمنتظــر جــوابش باشــم از کنــارش گذشــتم کــه خ  نکــهیا بــدون
 : دمیشدم و با خشم بهش توپ

 
 ؟یکن یم یچه غلط -
 

 : شد و گفت رهیبه من خ دیکش یدر آن شعله م نهیکه ک ییبا چشما رهام
 
 !؟ياشاره دوباره به طرف بهزاد برگرد هیکه با  یقدر خر باش نیکردم ا یفکر نم -
 
 :و داد زدم دمیکش رونیخشم دستم را از دستش ب با
 
 . ستیبه تو مربوط ن -
 
 . دوباره صداش بلند شد. به راهم ادامه دادم و
 
چهــار ســال چــه  نیــتــو ا ســتیدســتمال انــداختت دور، معلــوم ن هیــپســره ولــت کــرد و مثــل ! چــارهیب -

بــرات  ،يشــعور دوبــاره خــامش شــد یبــ يتــو هــم نبــوده، اون وقــت تــو ادیــکــرده و اصــالً  یمــ یغلطــ
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و  ریــموجــود حق هیــتــو  ،یســتیشــناختم ن یکــه مــن مــ ياون دختــر مغــرور گــهیتــو د! الیمتأســفم ســه
ــ یمثــل ســگ ،يبــه تــرحم دار ازیــکــه ن یبــدبخت ســرت بکشــه  يدســت بــرو یکــه هــر کســ یمــون یم

 !يد یبراش دم تکون م
 

 نیــبــه ا دیــحــق بــا رهــام بــود، نبا نبــاریانصــافاً ا دم،یشــن ینمــ گــریرا د شیحرفهــا هیــدور شــدنم بق بــا
 ! من به او قول داده بودم. شده بود رید گریاما د رفتم،یپذ یم يزود

 
بهـزاد   يکـردم خـودم را جلـو    یاحسـاس مـ  . بـودم  یاز خـودم عصـبان  . کـرده بـود   رمیـ رهـام دلگ  يحرفا

 .کرد یبود به خاطر رفتارم سرزنشم م نجایاگر مادر ا. کوچک کرده ام
 
 .نگران به طرفم اومد نیفرز قیشدن به آالچ کینزد با
 
 کو؟ یپس دان -
 
 . افروز نشون دادم و خودم اونجا نموندم يرو به آقا نتیماشمن فقط  -
 
 ! رونیجون، حتماً با پسرم بهزاد رفته ب نینگران نباش فرز -
 

 .داد یم يرا دلدار نیبود که فرز مادربهزاد
 
 !مطمئن بشم نیشه شماره اش رو بد یم -
 
الزم  شیبـرا  يخبـر  ید بـ کـر  یمـ  یکـم محلـ   یلـ یخ الیـ خنـده ام گرفـت، بـه دان    نیچهره نگران فـرز  از

 !بود
 

بــود درســت  يبهــزاد کــامالً خونســرد و عــاد. میدیــبســاط ناهــار را چ الیــبــا آمــدن بهــزاد و دان بــاالخره
کـردم و   ینمـ  یوقـت بهـزاد تـوجه    یوقـت و بـ   يبـه نگاهـا   نیهمـ  يمعـذب بـودم بـرا    یلیعکس من، خ
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چنــد لحظــه قبــل را  جــانیشــور و ه گــرید فتــدیگــرفتم تــا نگــاهم بــه بهــزاد ن یتمــام تالشــم را بکــار مــ
تـرس از رسـوا شـدن     ایـ دانـم چـرا؟ بـه خـاطر رهـام کـه از قـول و قـرار مـا خبـر داشـت؟             ینم. تمنداش

 ! کردم یبود از نگاه کردن به بهزاد فرار م یرهام؟ هر چ يحرفها ریتأث دیدر جمع؟ و شا
 

بـه   یمهمـان  يبرگـزار  يبـرا  گـر ید یاز دوسـتانش تـا سـاعت    ياز ناهـار رهـام اعـالم کـرد کـه تعـداد       بعد
ــ   ــاغ م ــه ب ــوت او ب ــدیآ یدع ــا. ن ــود   نی ــام ب ــال ره ــر س ــه ه ــ . برنام ــدازظهر س ــده ا  زدهیبع ــدر ع از  يب

ــ  راه  يو تختــه بــاز انیــقل دنیو رقــص و کشــ یقیکــرد و بســاط موســ یدوســتانش را بــه بــاغ دعــوت م
 .ندانداخت یم
 

: گفـت  یآن موقـع هـم بـه اصـرارمادرم کـه مـ       د؛یـ آ یمـ  ادمیـ . بـودم  زانیـ هـا گر  یمهمان نیاز ا شهیهم
هــا  یپــارت نیــاز ا یدر بعضــ. کــردم یهــا شــرکت مــ یمهمــان نیــدر ا» .یخــوش باشــ دیــو با یتــو جــوان«

 دنیبعــد از کشــ! مینگــو يزیــکــرد کــه بــه مــادر و پــدر چ یمــ دیــو مــن را تهد دیکشــ یمــ گارینــادر ســ
و  دیـــخند یجهـــت مـــ یبـــداد،  یاز خـــودش نشـــان مـــ بیـــو غر بیـــعج ينـــادر رفتارهـــا گار،یســـ

ـ  يحرفهـا . سرخوش بـود  بـود کـه مـرا بـه وحشـت       رمعمـول یغ شیچنـان رفتارهـا  . زد یسـر و تـه مـ    یب
ــ ــداخت یم ــا   . ان ــت رفتاره ــدها عل ــد بع ــر چن ــدم  شیه ــه ش ــ . را متوج ــادر در س ــ گارشین  شیاز حش

 نیـ در ا يزیـ کـردم چ  یجـرأت نمـ  . بـردم  یحسـاب مـ   یلـ یکـه از نـادر خ   ییاز آنجـا . کـرد  یاستفاده مـ 
 . میباره به پدر و مادرم بگو

 
جشـن کوچـک اسـت کـه فقـط چنـد تـا جـوان دور هـم جمــع           کیـ کـرد   یهـم فکرمـ   مـان یسـاده   مـادر 

 نیهــا، والــد یکــه در اکثــر مهمــان یدر حــال! نشــانینظــر والد ریــگذراننــد البتــه ز یشــدند و خــوش مــ
ت نکـرده بـودم و   هـا شـرک   یمهمـان  نیـ بـود در ا  یکسـال ی گـر یمـن هـم کـه د   ! حضـور نداشـتند   زبانانیم

ــ  ــران و   رهیــخ يکــردم آنجــا بمــانم و شــاهد نگاههــا  یاصــالً حوصــله نم پســران و حرکــات جلــف دخت
در کنـــار  یام، زنـــدگ یرغبتـــ یبـــ یاصـــل لیـــدل دیگوشـــخراش باشـــم و شـــا يو آهنگهـــا انیـــدود قل

 ریمـن تــأث  يآنهـا هـم رو   ياز اخالقهـا  یاسـد بـود کـه رفتــه رفتـه باعـث شـده بـود بعضــ        یـی خـانواده دا 
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عالقمنــد  زهــایچ یو بــه بعضــ زانیــکــه قــبالً راغــب آن بــودم گر زهــایچ یگذاشــته و ناخودگــاه از بعضــ
را بهانـه کـردم و از جمـع بلنـد شـدم کـه بـروم، در آن حـال نگـاهم بـه صـورت متعجـب              یشوم، خسـتگ 

 :رهام دور نماند و با تمسخر گفت نیزبیدادم که از نگاه ت لشیتحو یبهزاد افتاد، لبخند کوچک
 
عـده آدم متحجـر شـده و بـه درگـاه خـدا        هیـ  یوقتـه قـاط   یلـ یمـا خ  يالیبهزاد جون تعجـب نکـن سـه    -

 !توبه نموده
 

و البتــه  نیکنجکــاو و پــر ســؤال حاضــر يو بــاز هــم نگاهــا میحــرف رهــام، بهــزاد و مــن ســرخ شــد  بــا
 .پوست صورتم جوالن داد ينگاه خصمانه آنا رو

 
ــه رهــام کــردم ظــاهراً از ا  ینگــاه ضیغــ بــا ــود  گــرانید نکــهیب . را متوجــه مــا ســاخته بــود خوشــحال ب

عمـارت بــاغ   ياز اتاقهــا یکـ یاسـتراحت بــه داخـل    ياز جمـع جــدا و بـرا   یکوتـاه  یسـپس بـا عــذرخواه  
 .داد یم امکیپ هیخبر از  لمیموبا کیموز يرفتم، هنوز کامالً وارد نشدم که صدا

 
 ؟یچرا رفت -
 

 :اومد امکیکه دوباره پ. به شماره ناآشنا نگاه کردم متعجب
 
 .هنگ نکن بهزادم -
 
 .اسمش لبخند زدم و جواب دادم دنید با
 
 .ستنیرهام خوب ن يدوستا ادیبدم م ایمهمون نجوریاز ا -
 
 .زمیمن کنارت بودم عز -
 

 .داد امیهنوز جواب ندادم دوباره پ. دلم را قلقک داد زمیعز واژه
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 . مواظب خودت باش دوست دارم! ندرالیباغ بدون تو صفا نداره س. رم یم منم دارم -
 
 !يمنم دوست دارم با -
 

 .نجاتم داد نهیکه تهم. عشق غرق بودم نیریخلسه ش در
 
 ؟یاتاق يتو الیسه -
 
 .تو ایآره ب -
 

 .زد وارد شد یکه نفس نفس م یبا آن شکم گنده اش در حال نهیتهم
 
 گفت؟ یم یرهام چ -
 
 ه؟یمنظورت چ -
 
 ه؟یتو و بهزاد هنوز خبر نیخودت رو به اون راه نزن، ب -
 
 نه -
 
 !بلند شد رفت؟ ،یکن یشرکت نم یمهمون يتو تو دیدروغ نگو، پس چرا پسره تا فهم -
 
 : گفتم یتعجب ساختگ با
 
 واقعاً؟ -
 
 . کرد و رفت یاالن از همه خداحافظ نیآره به خدا، هم -
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 ؟يدیپرس یاز خودش م یرفت یدونم م یم یمن چ -
 
 . همه رو شد ينگو، اما دستتون برا یبگ يخوا ینم -
 

 :را منحرف کنم گفتم نهیذهن تهم نکهیا يبرا
 
 اد؟یب ایقراره به دن یتو ک ین ین نیا یراست-
 
 .خود حرفم رو عوض نکن یب -
 

 :ادامه داد طنتیکرده و با ش زیچشماش رو ر نهیتهم
 
 يداد یکلـک؟ نـه بـه اون اول کـه محلـش نمـ       يرو بـه اون رو شـد   نیـ کـرد کـه از ا   کـارت یتو بـاغ چ  -

 !نه به االنت
 

 . دمیگر گرفت و خند صورتم
 

 :و گفت دیخند نهیتهم
 
 !دهد از سر درون یحال رخساره خبر م -
 
 اد؟یم ایبه دن یک ینگفت -
 
 .رفتم خونه یکاش منم با تورج و عسل م گه،یماه د هیخدا بخواد  -
 
 مگه تورج و عسل رفتند؟ -
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 .آره -
 
 ؟یعمه چ -
 
 ! تا جوونها راحت باشند رونیبزرگترا رفتند ب هینه نرفته با بق -
 
 ومد؟ین يازیدکتر ن يچرا آقا -
 
 !فرخ ییدا ژهیآد به و یمامانم خوشش نم يالیاز فام یشناس یمنو م يتوکه بابا -
 
 ؟یآقا هوشنگ چ -
 
حــال مــادرش اصــالً . بــود کنــارش مونــد مــن هــم خواســتم بمــونم، نذاشــت  ضیمــادرش مــر چــارهیب -

 !نهیباشه و نوه ش رو بب ایخدا کنه عمرش به دن ست،یخوب ن
 

 .دیحسرت بار کش یشکمش گذاشت و آه يدستش رو رو بعد
 

ــ هوشــنگ ــهیشــوهر تهم ن،یرام ــر و دانشــجو ن ــدکتــر ن يدکت ــدر تهم يازی ــهیپ ــک و   ن ــود، مــادرش ت ب
ــه ا  یتنهــا پســرش را بــا ســخت  ــود و ب ــ  نجــایبــزرگ کــرده ب ــود، وقت  يهوشــنگ خواســتگار یرســانده ب

بــدون  يبـا آن همـه اعتبـار، دختـرش را بـه پسـر       يازیـ ن يکـرد آقـا   یکـس فکـر نمـ    چیآمـد هـ   نـه یتهم
 مـادر هوشـنگ   گـران، یبـدون توجـه بـه حـرف د     يازیـ متوسـط بدهـد امـا دکتـر ن     یمـال  تیپدر بـا وضـع  

و فقـط بـا تـالش و توکـل بـه       یتوانسـته پسـرش را بـا دسـت خـال      یدانسـت کـه بـه خـوب     یم یزن ریرا ش
افکــار و  نیبــود بــه خــاطر همــ نــهیازدواج هوشــنگ و تهم لیــدل نیمهتــر نیــبرســاند و ا نجــایخــدا بــه ا

 !داشتم يپدر نیکردم که کاش چن یآرزو م یداشتم و گاه وستدکتر بود که او را د دیعقا
 

 . وکم کم خواب مهمان چشمانم شد دیبه درازا کش نهیبا تهم صحبتمون
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 نـه یتهم یخـال  يجـا  دنیـ رفـت، بـا د   یمـ  یکیاز خواب بلند شـدم دم غـروب بـود و هـوا رو بـه تـار       یوقت
بـا سـرعت خـودم را    . تمـام وجـودم را فـرا گرفـت     یکـه همـه جـا برقـرار بـود ترسـ       يو سکوت مرگبـار 

ــا  ــه طبقــه پ ــ  نییب ــرســاندم و شــروع کــردم ب ــداد یکســ یه صــدا زدن ول ــه . جــوابم را ن آب دهــانم را ب
از ! اکثـر لوســرها روشــن بــود . دمیســرك کشــ گـر ید يو بــا تـرس و لــرز بــه جاهــا . دادم تقــور یسـخت 
 :بلند داد زدم يمرا تنها گذاشته و رفته بودند به وحشت افتادم با صدا نکهیفکر ا

 
 !افتم یدارم از ترس پس م. دینکن یتو رو خدا شوخ -
 
بــاز شــدن  يناگهــان صــدا. نمیــبــودم کــه جــرأت نداشــتم بــه بــاغ بــروم و آنجــا را هــم بب دهینقدرترســآ

ــدمها  يدر ورود ــب آن ق ــارت و متعاق ــذ   ییعم ــمت پ ــه س ــه ب ــ  ییرایک ــام برم ــن  یگ ــتند را ش  دم،یداش
ــتم را رو ــذ   يدس ــل مجســمه وســط پ ــبم گذاشــتم و مث ــتادمیا ییرایقل ــه در خ س ــو منتظــر ب ــدم رهی . ش

 غیـــبـــا بازشـــدن در، چشــمانم را بســـتم و ج . خـــورد و در بـــاز شــد  یچــ یپ یآرامـــ در بـــه رهیدســتگ 
 ! دمیکش يبلند یکیهستر

 
 ؟یکش یم غیچته دختر، چرا ج -
 
از  ینفسـ . کنـد  یبـا چهـره متعجـب نگـاهم مـ      دمیـ رهـام چشـمانم را بـاز کـردم و د     يبلند شـدن صـدا   با

 . دمیکش الیخ یآسودگ يرو
 

 :ده اش گفتخن انیخنده رهام بلند شد م يصدا
 
 !الیشده سه تیات مثل م افهیق -
 
 :شدم و گفتم یبا خنده اش عصبان. دیباز خند و
 
 کجان؟ هیبق! گهیبس کن د -
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 ساعت چنده؟ یدون یکه همه رفتند، م ینیب یم -
 
 ! بودم دهیحدود چهار ساعت خواب. داد نگاه کردم یتعجب به ساعتم که هفت شب را نشان م با
 

 : به رهام کردم و گفتم ینگاه
 
 ن؟ینکرد دارمیچرا ب -
 

ــام ــدون ا ره ــهیب ــاو   نک ــا کنجک ــد ب ــوابم را بده ــا  يج ــرتا پ ــرا د میس ــ دی ــت   ! زد یم ــدم عل ــه ش متوج
بــه ســرم،  یســرم اســت، از ترســم نــه مــانتو بــه تــنم کــردم و نــه شــال   ينداشــتن شــال رو شیکنجکــاو

و بلنــدم، باعــث جلــب توجــه رهــام بــه مــواج  يچســب و موهــا یبــا شــلوار لــ دیکوتــاه ســف نیبلــوز آســت
 .من شده بود

 
 :درهم رفت و با سرزنش گفتم میاخم ها. امدینوع نگاهش خوشم ن از
 
 ؟یکن ینگاه م يجور نیچرا ا -
 

 :زد و گفت يپوزخند
 
 ،يقابـل دسـترس شــد   ریـ غ یچنــد وقتـ  هیـ کـنم، آخـه    یدارم نگــات مـ  ریدل سـ  هیـ  یمـدت  هیـ بعـد از   -
 ؟یپوشون یم یگون سهیکه با ک ستیموها ن نیا فیح
 

 دم،یترسـ  یاز تنهـا بـودن در بـاغ مـ     شـتر یاز تنهـا بـودن بـا رهـام ب     دیـ رهام شـروع کـرده بـود، با    دوباره
خوانـد و بـه مـن هـم      یغلبـه بـر تـرس، مـ     يبـرا  یـی زن دا شـه یکـه هم  یالکرسـ  تیـ آ هیـ آ ادیهمان دم 

 .لب خواندمش ریو ز. داده بود افتادم ادی
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 :شد و با تمسخر گفت کمیزد و نزد يزیآم نتطیپوزخند ش رهام
 
 ؟یگرفت ادیخانم  هیجون؟ حتماً از اون حاج آقا و حاج الیسه یخون یورد م يدار -
 
 یرهـام پسـر بـ   . بـه عقـب برداشـتم    یمنزجـر شـدم و گـام   . شـده بـود   کیـ که آن قدر به مـن نزد  نیا از

کــه مــن هشــت ســاله و رهــام چهــارده ســاله بــود و دور از چشــم  یرا از همــان زمــان نیــبــود و ا یاخالقــ
ــبــود فهم دهیمــرا بوســ گــرانید ــودم دهی ــار . ب ــد ب ــه مــن   یســع میمســتق ریــغ يرهــام چن ــود ب کــرده ب

آن  شــنهادیپ نیــا اتشیــبــا توجــه بــه اخالق یازدواج داده بــود ولــ شــنهادیبــار پ کیــ یشــود حتــ کیـ نزد
بـه قـول نـادر رهـام     . آن را مطـرح نکـرد   گـر یو د دیـ مـن احمقانـه بـود کـه خـودش هـم فهم       دیقدر از د

نــادانم  يدانـم عمـو   ینمــ. کـرد  یاش بســنده نمـ  یزن در زنـدگ  کیـ گـاه بــه   چینبــود و هـ  یمـرد زنـدگ  
 يبـا رفتـنم بـه عقـب لبخنـد     ! کـه او را مسـئول بـردن و آوردن مـن کـرده بـود       اختشـن  یپسرش را نمـ 

 : زد و گفت
 
 ؟یترس یم -
 

از نظـر مـن رهـام    . قائـل نبـودم   شیبـرا  یاحترامـ  چیدانسـتم و هـ   یاحمـق مـ   يرهام را پسـر  شهیهم من
ــ  يپســر عقــده ا ــا ن ــه ب ــود ک ــو کنا شیب ــل    یســع شــهیهم شیهــا هی ــد چــون مث داشــت مــرا خــرد کن

نگــاهش کــردم  ریــبــا تحق. کــرد یاخالقــم او را کالفــه مــ نیــدادم و ا یبــه او محــل نمــ گــرید يدخترهــا
 : فتمو با پوزخند گ

 
 !تو؟ -
 
 .یترس یتو م یول -
 
 . ازت بترسم نکهیدونم چه به ا یآدمها نم یمن تو رو اصالً قاط! مزخرف نگو -
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 !من و تو تنها ،یخونه خال يخب حق هم دار ،یترس یم -
 
 !نه؟ يبر یلذت م يمن رو آزار بد نکهیتو از ا -
 
 ! هو رغبت خودت باش لیخواد با م ینداره اما دلم م يمن کار يبدست آوردن تو برا -
 
 : دمیکوره در رفتم و با خشم به او پر از
 
 .شه یگم پرروتر م ینم يزیمن چ یهر چ گهیبس کن د -
 

ــا خــودش   دیــرنــگ رهــام پر. ناتمــام مانــد مــانیگفــت و گو فــونیبلنــد شــدن زنــگ آ  بــا و متعجــب ب
 ...رفت فونیو به طرف آ» !چقدر زود اومد«: زمزمه کرد

 
کــه  نیــاســت و آن شــخص زودتــر از موعــد مقــرر آمــده اســت، از فکــر ا  یشــدم منتظــر کســ مطمــئن

را بــا مــن  يکــار نیرهــام همچــ«: دادم يامــا بــه خــودم دلــدار خــت،یمهمــانش پســر باشــد قلــبم فــرو ر
 » !اما بهر حال من ناموسش هستم هیاخالق یکنه هر چند آدم ب ینم
 
 ه؟یک -
 
- ... 
 
 شما؟! جاست نیهم -
 
- ... 
 
 .چندلحظه -
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 :رو به من کرد و با تعجب گفت رهام
 
 !تهییپسردا -
 

 :شده بود ادامه داد یکه عصبان یدر حال سپس
 
 دنبالت؟ا ادیقرار بود ب! تو شده؟ یآژانس شخص تییپسردا نیا -
 

 :گفتم يزد و با ناباور خشکم
 
 !دونم ینم یعنینه،  -
 

 :با خشم نگاهم کرد و گفت رهام
 
 !باهات کار داره ایب ؟يندازیمسخره، من رو دست م -
 

! مطمـئن شـدم کـه خـودش اسـت      رضـا یعل يصـدا  دنیو شـن  فـون یبـا برداشـتن آ  . شـد  یبـاورم نمـ   هنوز
وجـه صـالح نبـود بـه داخـل بـاغ        چیکجا؟ بـا تنهـا بـودن مـن و رهـام بـه هـ        نجاینبود او کجا ا یباور کردن

ــ نیبنــابرا. دعوتشــان کــنم ــ یحت ــتم و  . هــم نکــردم یتعــارف خشــک و خــال هی ــاال رف بــه ســرعت بــه ب
ــها ــ میلباس ــحال  دمیرا پوش ــا خوش ــا   یو ب ــا را دو ت ــه ه ــیپل ــا یک ــدم، ق نییپ ــهیآم ــه   اف ــام ک ــه ره وارفت

مـن خـودش    دنیـ بـا د . و بـه فکـر فرورفتـه بـود، خنـده دار بـود       سـتاده یا فـون یسردرگم و کالفه کنـار آ 
 :فاتحانه گفتم ،یموقع خداحافظ. را جمع و جور کرد

 
 لب خوندم ریبود که ز يهمون ورد نیا -
 

 . به طرف آشپزخانه رفت یبا حرص نگاهم کرد و بدون خداحافظ رهام
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 .سوار شدم یو با خوشحال دمیکش ینفس راحت رضایعل نیماش دنید با
 
 ن؟یکن یم کاریجا چ نیسالم شما ا -
 

 :گفت ییبا خوشرو ییدا زن
 
 باغ؟ يبر يفقط خودت بلد يفکر کرد! بدر زدهیس میاومد نجایسالم، ما هم ا -
 
 :تعجب گفتم با
 
 !واقعاً -
 
 :جلو برگشت به طرف عقب و گفت یاز صندل ییدا
 
اطرافــه دعــوت  نیزنــگ زد و مــا رو بــه باغشــون کــه همــ رضــایدوســت عل نیشــما رفتــ نکــهیبعــد از ا -

 . میا خواسته قبول کرداز خد میمد نظر داشت ییو نه جا الیو نه و میکرد ما هم که نه باغ داشت
 
 دنبال من؟ نیشد اومد يچه جور -
 
 از دکترمون بپرس؟ گهیاونو د -
 

 :به من کرد و گفت نهییگذرا از آ ینگاه رضایعل
 
و مـا خودمـون    ن،یخونـه مـا، بهتـره شـما هـم مـزاحم اقـوام نشـ         نیایـ با خودم گفتم؛ شـب کـه قـراره ب    -
 ! دنبالتون میایب
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بــا  يبــود کــه حــق نــدار نیــا» مــزاحم اقــوام نشــم«جملــه کــه  نیــاز ا رضــایمنظــور عل. دمیــدلــم خند در
شـده   یحتـ  نیخونـه، سـرجات بشـ    يایـ کـن تنهـا ب   یمـ  ریکـه تـو عـالم هپـروت سـ      لتونیفام ياون پسرا

. قــدر بــه فکــر مــن بــود، خوشــحال شــدم نیــا نکــهیاز ا! ارمــتیدنبالــت و م امیــبــوق ســگ هــم خــودم م
 .داشت میبرا يزرگترحس برادر ب

 
بـه خانــه کــه  . دور نمانــد یـی گوشــه لـبم نقــش بسـت کــه از چشــم زن دا   يفکـر مالقــات فـردا لبخنــد   از

 . کمک کنم رضایبه عل لیماندم تا درآوردن وسا اطیمن در ح میدیرس
 
 .ارمیمن خودم م ن،یشما زحمت نکش -
 
 . شه یزودتر تموم م میاگه با هم ببر ادهیز لیوسا -
 
 رم؟یتونم چند لحظه وقتتون رو بگ یخانم م الیسه دیببخش. متشکرم -
 
 ن؟ییبله، بفرما -
 
ــ - ــا  یم ــم از حرف ــو  يدون ــروزم ت ــ يام ــد  نیماش ــت ش ــا. دیناراح ــن خ يخواهره ــیم ــه ازدواج  یل وقت

ــد ــد و رفتن ــد ســال. کردن ــ  هیو چن ــا ه ــن ب ــه م ــ چیک ــادرم برخــورد نداشــتم  یزن ــز م ــا ا. ج شــما  نکــهیت
کــردم کــه باعــث  يکــار ایــزدم  یاگــه حرفــ. نــدارم یخــانم هــا آگــاه اتیــمــن اصــالً از روح. نیاومــد

 لیــبــه دل نیــدم ا یمــ نــانیکــنم و بــه شــما اطم یمــ یجــا از شــما عــذرخواه نیرنجــش شــما شــده همــ
ــه چ یناآگــاه ــاور کن! گــهید زِیــمنــه و ن ــب ــ  نیمــن اصــالً قصــد تــوه  دی ــه شــما را نداشــتم حت شــما را  یب

 . هم کردم نیتحس
 

بــار بــا مــن برخــورد  کیــبــودم تنهــا  نجــایکــه ا یتمــد نیــدر ا. محترمانــه بــا مــن صــحبت کــرد چقــدر
از مــن  یمقصــرش خــودم بــودم امــروز هــم فقــط بــه نــوع رایــالم دیــداشــته بــود کــه آن هــم از د يتنــد
 .کرده بود فیتعر
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 یکـردم بـا دختـر لـوس و زبـان نفهمـ       یبـه او ثابـت مـ    دیـ با. دادم یخـودم را نشـان مـ    دیـ من هم با حاال

 :صادقانه گفتم. کردم یجبران رفتار زشت صبح را م دیبا. ستیطرف ن
 
ــول دارم و تمــام مخالفتــام از رو  یبخشــ هیــراســتش مــن  - ــود و شــا  ياز حرفــاتون رو قب  دمیتعصــب ب

 ریــد یمنتهــا مغــز مــن کمــ. از خــود مــن بــود فیــتعر یشــما بــه نــوع يحرفهــا! يبــه قــول شــما لجبــاز
عالقـه دارم بـا    یلـ یکـنم و در ضـمن خ   یمـ  یواهکنـه و بـاز هـم از شـما عـذرخ      یاطالعات را پـردازش مـ  

 ! آشنا بشم شتریب ماتفکرات ش
 

 . گرفت يگریاز شوق زد و نگاهش رنگ د یبرق چشمانش
 
 ن؟یمن موافق دیشما با عقا یعنی -
 
ــا ا  - ــتش ت ــایراس ــأث  نج ــه ت ــ راتیک ــته،   يرو یمثبت ــردارم گذاش ــک ــ  هی ــه اش هم ــود  نینمون ــروز ب . ام

 ! نیریسخت بود اما ش
 

 :گفت
 
 .دیشم از اونها استفاده کن یدارم خوشحال م يادیز يمن کتابها -
 
 یبهـزاد خـوابم نمـ    داریـ از ذوق د میو بـه داخـل خانـه رفتـ     میرا جابـه جـا کـرد    لیوسـا  رضـا یکمک عل با

کنــدتر از معمــول  شیهــر چقــدر مــن عجلــه داشــتم ســاعت بــا مــن لــج کــرده بــود و عقربــه هــا   . بــرد
م تمـام شـد و آفتـاب عـالم تـاب بـا طلـوعش قـرار عشـق را بـه مـن            باالخره شـب هـ  . کردند یحرکت م

 .دکر يادآوری
 



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 111 

 یکــردم و بــا او مشــورت مــ یمــ فیــتعر رایــالم يرا بــرا زیــهمــه چ دیــبا. عجلــه بــه دانشــگاه رفــتم بــا
 .کرد لیداد و کالس را تعط تیرضا یکردم باالخره استاد جالل

 
 ؟یحاال بگو تا نمردم از فضول! دمینفهم یچیاز درس ه ياز بس بال بال زد! الیاز دست تو سه -
 

 :مقدمه گفتم بدون
 
 ! بهزاد برگشته -
 

 : از تعجب دو تا شد و گفت رایالم يچشمها
 
 گفت؟ چرا رفت؟ یچ ش؟یدیکجا د ؟یگ یراست م -
 
 .گم یرا م یاوه چه خبره؟ تحمل کن برات همچ -
 

درهـم رفـت    رایـ چهـره الم  م،یبـا اتمـام حرفهـا   . کـردم  فیـ تعر شیبـاغ را مـو بـه مـو بـرا      اناتیجر تمام
 :گفت يجد یلیو سرش را تکان داد و خ

 
 ؟یکن کاریچ يخوا یم -
 
 . بهش بدم گهیفرصت د هی دیکنم، با یرم حرفهاش رو گوش م یخوب م -
 
 ! شه یپسرِ برات دردسر م نیگم، منظورم رهامه، ا یبهزاد را نم -
 
 : گفتم یسرخوش با
 
 .ستین یکن یها که فکر م يجور نیرهام ا !نه بابا -
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 !خونه يدیمعجزه بود سالم رس روزیبه خدا د! بچه نشو الیسه -
 
 ! به رهام يداد ریخوام درباره بهزاد با تو مشورت کنم اون وقت تو گ یمن م -
 
 ! ؟یفهم یم هیعوض يپسره  نیا ست،یمشکل تو فعالً بهزاد ن -
 
 :زد گفتم یکه در کالمم موج م یحرص با
 
 کرده؟ کاریمگه رهام چ! فهمم ینه نم -
 

 :با تشر گفت رایالم
 
 ! داده شنهادیبهت پ میمستق ریپسره غ نیا ؟یبه نفهم يخودت رو زد -
 

 :حوصله شدم و گفتم یب. احمقانه بود میدرباره رفتار رهام برا رایالم ياخطارها
 
پسـرعموم   يبـود  ومـده یاگـه ن  شـب یبگـم د  مییگفـتم؟ بـرم بـه پسـردا     یمـ  یکـنم بـه کـ    کاریخوب چ -
 داد؟ یدستم م يکار هی
 
 لتونینفـر بزرگتـر تـو فـام     هیـ  یعنـ یدونـم؟   یبـه عمـه ات بگـو چـه مـ      ایـ بـه بابـاش بگـو    ! خـانم  ریـ نخ -
 شه؟ ینم دایپ
 
بکنــه  یخواســت غلطــ یشناســم اون اگــه مــ یمــن پســرعموم رو مــ ،یگرفتــ يجــد يادیــتــو ز رایــالم -

 .تا حاال کرده بود
 
 ! رو نداشته تشیخوب حتماً تا حاال موقع -
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بــا . میکــه بهــزاد بــود کــامالً دور شــده بــود  یاز موضــوع اصــل. کــرد یداشــت کالفــه ام مــ گــرید رایــالم
 : گفتم یناراحت

 
 ه؟ینظرت چ م؟یشه درباره بهزاد حرف بزن یکنم، حاال م یم يفکر هیباشه  -
 

 :به من کرد و گفت هینگاه عاقل اندرسف رایالم
 
 نظر من برات مهمه؟ -
 
 !البته که مهمه -
 
 .پس فراموشش کن اصالً سر قرار نرو -
 
 :زدم غیج
 
 ؟یچـــ -
 
 !بده حیکنه و برات توض داتیاومده پ ادشیهمه مدت  نیبعد از ا! نرو -
 
 ! تونسته ینبوده، نم رانیا -
 
ــات عز  - ــر ارتباط ــعص ــا! زمی ــرا  نی ــه راه ب ــرار يهم ــته    يبرق ــود داش ــو وج ــا ت ــاط ب ــی! ارتب ــه  یعن ب
 ! افتاده بوده ریتک و تنها گ رهیجز هیبگو وسط  کبارهینداشته؟ پس  یدسترس چکدومیه
 
 اد؟یتونسته ب یاون به خاطر من اومده، حتماً تا حاال نم رایالم -
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 ؟ياز ســرگذروند یــیچــه روزا ؟يدیرفتــه چقــدر عــذاب کشــ ادتیــ ؟يســاده ا نقــدریآخــه تــو چــرا ا -
 ! عشق تو رو نداره اقتیاون ل

 
 : دمیخشم بهش توپ با
 
 !گم یم یمن چ ینیبب يدرد تو حسادته، عاشق نبود -
 
 :گفت يرا برداشتم و قصد رفتن کردم که بندش را گرفت و با دلسوز فمیک یناراحت با
 
 میخــواد بگــه، زود تصــم یمــ یچــ نیاول ببــ! صــبر کــن یگــم خــواهر گلــم، کمــ یبخــاطر خــودت مــ -

 !رینگ
 

 : و گفتم دمیرا با حرص کش بند
 
ــن دوســتش دارم د - ــ گــهیم ــدگ  ینم ــدون اون زن ــونم ب ــا هــر شــرا  یت ــ یطیکــنم ب ــارش  یم خــوام کن

 . ستیهم اصالً برام مهم ن گرانیحرف د. بمونم
 
 . آمدم رونیرا ندادم و با سرعت از کالس ب رایاجازه صحبت به الم گرید
 

شــده و آمــده  مانیپــدرم رهــا کــرده پشــ یاطر ورشکســتگمــن را بــه خــ نکــهیبــودم بهــزاد از ا مطمــئن
 یقـدم را گذاشـته بـود پـس مـن هـم بـا دادن فرصـت         نیشانسـش را امتحـان کنـد، اولـ     گـر یبود تـا بـار د  

ــ  ــاره، دوم ــرا  نیدوب ــدم ب ــ يق ــه  دنیرس ــدیب ــ گریک ــتم یبرم ــ . داش ــا م ــت یم ــبخت میتوانس  یزوج خوش
. کنــد جـاد یفاصــله ا مـان یدل ها نیهـم نتوانســته بـود بــ   ییجــدا یو حتـ  میهـم بــود  قچـون عاشــ . میشـو 

 .را خراب کنند میبا حسادتشان کاخ آرزوها گرانیو د رایدادم الم یپس اجازه نم
 



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 115 

قبـل از ورود چنــد  . وجـودم را فراگرفـت   یبـ یشـاپ مــورد نظـر اسـترس عج    یشـدن بـه کـاف    کیـ نزد بـا 
آرامــم  دنشیــکــردم د یفکــر مــ. نگــاه بهــزاد را از پشــت ســر شــناختم نیبــا اولــ. دمیکشــ قیــنفــس عم
 .نبود نگونهیکند اما ا

 
ــه ــتگ ب ــتم را رو  یآهس ــتم و دس ــت     يرف ــب برگش ــا تعج ــتم ب ــبــا د. شــانه اش گذاش ــد دنمی  يلبخن

ــد . زد نیدلنشــ ــه رو يمــن هــم لبخن ــدر جــوابش زدم و رو ب ــت و   شی ــدازش کــردم، ک نشســتم و بران
ت شـده بـود    يعمـود  یآبـ  يکـه بـا خــط هـا    يدیسـف  راهنیـ بـا پ  يشـلوار سـرمه ا   یمشــک يکفشـها . سـ 

و عطــر دل  يدیــد یآن مــ يبــود کــه انعکــاس چهــره ات را بــه رو  هاش آنچنــان بــا واکــس بــراق شــد 
 نقــدریا نکـه یاز ا. پـوش و برازنــده بـود   کیشـ  شــهیمثـل هم . داد یکـه مشـامِ آدم را نــوازش مـ    زشیـ انگ

 . بودم مانیپشساده در برابرش حاضر شده بودم به شدت 
 
 ! عرض کنم یسالم هیزدنت تموم شده  دیاگه د -
 

 : گفتم صادقانه
 
 !نگاهت کنم ریدل س هیخواستم . دلم برات تنگ شده بود -
 

 :زده گفت خجالت
 
 !متأسفم -
 
 !يکرد پیخوش ت -
 
 !ها یلباسم رو بپوشم برعکس بعض نیمقابل عشقم بهتر شهیبنده دوست دارم هم -
 
 . شدم ریبود دلگ دهیام را به رخم کش یسادگ نکهیاز ا. ر و وضعم اشاره کردتعجب به س با
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ــا - ــپیچــه ت نی ــد ال؟یســه هی ــد  ؟يچــرا مقنعــه ســرت کــرد  ؟يچقدرســاده اوم ــو عــوض ش  ،ياصــالً ت
 ! یتو باغ هم حجاب داشت روزید
 
 : گفتم يدلخور با
 
 بده برم؟ پمیاگه ت. آم یدارم از دانشگاه م -
 
بــرام  روزتیــد يامـروز و رفتارهــا  پیــامـا راســتش ت ! یهــم خوشــگل يجــور نیقربونـت بــرم تــو همـ   -

 انصاف؟ یب ينموند یچرا مهمون. داشت یتازگ
 
 یدل و دمــاغش رو نــدارم، زود خســته مــ گــهیهــا شــرکت نکــردم د یمهمــون نیــا يوقتــه تــو یلــیخ -

 .شم
 
 چیهـ ! ياومـد  یدونسـتم بـه زور مامانـت مـ     ینمـ  یکنـ  یفکـر مـ   ،ينبـود  یمهمـون  هیتو از اولش هم پا -

 !يکرد یو سرت را با حرف زدن با دخترها بند م یذاشت یوقت هم که محل من نم
 
 اومدم ؟ یبه زور مامانم م يدیتو از کجا فهم -
 
ــادر - ــو! از ن ــرم  يت ــد پ ــوت د سیتول ــدخترعم ــل هم دمی ــهیمث ــ ش ــله ا یب ــهیز ،يحوص ــادر  رکان از ن

 يانـدازه تـو   یسـرش رو فقـط مثـل گـاو مـ      سـت ین ایـ و بـرو و ب  یاهـل مهمـون   الیاونم گفت؛ سـه  دمیپرس
ــه نم   ــانم نباش ــرس مام ــه از ت ــاش و اگ ــکتابه ــو رو ز  ! ادی ــم ت ــش ه ــن از اول ــم ــانم  ری ــتم خ ــر داش ! ینظ

 ؟یخون یم یچ یداد راست جهیهات نت یخرخون خرهخوشحالم باال
 
 !یشینما اتیادب -
 
 ؟یش یم کارهیاون وقت چ -
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 ؟يکرد یم کاریچ ؟ياز خودت بگو، کجا بود! بهزاد من رو ول کن -
 
 يکــه تــو یهمــون تییــدا نیـ ا نمیــبب ؟یکنــ یمــ یزنــدگ تییـ خونــه دا دمیشــن! يدیــگامـاس گامــاس ل  -

 ست؟یراه انداخت، ن يزیتولدت آبرور
 
 !بود دینبود دفاع از عقا يزیآبرور -
 

 .را باال داد شینگاهم کرد و به نشانه تعجب ابرو یطور خاص بهزاد
 
عـده آدم عقـب    کیـ  نیبـ ! یرسـ  یپـس بگـو چـرا مثـل قبـل بـه خـودت نمـ        ! رهیـ بهزاد بـرات بم  یاله -

تحمـل   یکـنن؟ کمـ   یکـه نمـ   تییـ اذ. یبشـ  یپـ یت نیـ حتمـاً مجبـورت کـردن ا    ،يکـرد  ریـ افتاده و اُمل گ
 ! دم یمغز نجاتت م یب يمتعصبها نیشم و از دست ا یم تیخودم ناج یکن
 
ادبانــه  یبــ نگونــهیاســد و خــانواده اش ا یــیخواســت دربــاره دا یناراحــت شــدم دلــم نمــ شیحرفهــا از

 ! داشت یاحترامشان را نگه م دیآنها خانواده من بودند و با! اظهارنظر کند
 
 :گفتم يدلخور با
 
بـه مـن    ینکـردن، خـودم دلـم خواسـت شـال سـرم کـنم حـس خـوب          يکـار  چیاونا من رو مجبور بـه هـ   -

کـه احســاس   ییآواره و سـرگردان بـودم تنهــا جـا    لیــخونـه فام  يکــه تـو  یمـدت  نیـ تــو ا! ده یدسـت مـ  
مهربـون   ياسـد بـود، آدم هـا    یـی ذاشـتم خونـه دا   یبالشـت مـ   يکـردم و راحـت سـرم رو رو    یمـ  تیامن

اهـل کتـاب و مطالعـه     یلـ یبلکـه خ  سـتند، یاتفاقـاً نـه تنهـا عقـب افتـاده و اُمـل ن       سـتند ه یو دوست داشتن
رفتــار و کالمشــون  يجــور آرامــش تــو هیــســت،  یمیخــانواده دوســتانه و صــم ياعضــا نیانــد، روابــط بــ

 ! هست ياورولوژ دنتیمن رز ییهست، از گُل نازکتر به من نگفتن، در ضمن پسردا
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 کیــبــه خــانواده ثروتمنــدش کــه  يخــود یتــا بــ دمیرا بــه رخ بهــزاد کشــ رضــایعل التیقصــد تحصــ از
مــالك ارزش انســانها کــه بــه ! شــد نبالــد ینمــ دایــپ لشــانیکــل فام يتــو یدانشــگاه دولتــ ســانسیدانــه ل

 .پول و ثروتشان نبود
 

ــزاد ــب. ســرخ شــد  به ــه بــا قاشــق درون بســتن    یعص ــاز یو کالف ــ ياش ب ــرد یم  نکــهیظــاهراً از ا. ک
 !نکردم دلخور بود یهمراه یینکرده و او را در تمسخر خانواده دا دییرا تأ شیحرفها

 
 :زد و گفت يلبخند یزورک

 
 !چقدر دلم برات تنگ شده بود یمن چطوره؟ اگه بدون يندرالیاونا رو ول کن، س -
 

 : زدم و گفتم يپوزخند. گران آمد میبرا حرفش
 
 ؟یازم نگرفت يخبر چیو ه يدو سال ترکم کرد نیهم يبرا -
 
 :گفت تیعصبان با
 
 !لطفاً! ات خراب نکن هیوکنا شیروز خوبمون رو با ن الیسه -
 
 : گفتم یجا خوردم و با ناراحت لشیدل یب تیعصبان از
 
 خوره؟ یزود بهت برم نقدریگفتم چرا ا يزیچ هیحاال من  -
 
 !یرو از رو بست رتیشمش ومدهین ،يزیر یاعصابم را بهم م نکهیا يبرا -
 

بــا . بـه مـا نگـاه کردنـد     يآنجـا بــا کنجکـاو   يهـا  يآنقـدر بـاال رفـت کــه چنـد تـا از مشـتر       شیصـدا  تـن 
 : تمگف يخفه ا يصدا
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 !کنن یهمه دارن نگاهمون م ؟یکن یم يجور نیبهزاد چرا ا -
 
 ! خب بذار نگاه کنن -
 

ــشــد ا ینمــ بــاورم ــود کــه ا  نی ــبهــزاد ب ــ  نی ــو يزد؟ بهــزاد یطــور حــرف م آنقــدر  گــرانید يکــه جل
ــارش بــود و وســواس رو  ــاه  يمراقــب رفت ــ گــرانیمــن و د يصــدا یحرکــاتش داشــت کــه گ  یرا درم

بــاال آورده بــود، و عکــس العمــل  گــرانیرا بــدون مالحظــه د شیتفــاوت صــدا یگونــه بــ نیــحـاال ا . آورد
 :گفتم. که حرصم گرفته بود یآرام در حال يبا صدا. بود تیماه یب شیبرا انیاطراف

 
 ! میبا هم حرف بزن گهیروز د هیبذار  ستیتو حالت خوب ن. بدهکارم شدم نکهیمثل ا -
 
 :ملتمسانه نگاهم کرد و گفت. دستپاچه شد. بلند شدم میجا از
 
 .گلم دیلحظه کنترلم را از دست دادم، ببخش هیتو رو جون بهزاد نرو،  -
 

ســر  کســرهیآب بــه دســتش دادم و آن را  یوانیــنشســتم و ل میســوز کالمــش شــدم و ســر جــا  مغلــوب
 .دیکش

 
 ؟يبهتر -
 
 ! زمیممنون عز. آره -
 

ــازه کــرد و دســتانم  ینفســ ــ ت ــا حــزن نگــاهم کــرد، لبخنــد   نیرا ب زد و  يدســتان مردانــه اش گرفــت ب
 :گفت

 
 ؟يد یدختر خوب به حرفام گوش م هیترکت نکنم حاال مثل  گهیدم د یقول م -
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 رفته؟ ادتیسنگ صبورت بودم  شهیمن هم -
 
امــا قــول بــده تــا آخــرش گــوش  یدلخــور بشــ یکمــ دیفــرق داره شــا یبــار حرفــام کمــ نیــا یولــ! نـه  -

 !یو زود قضاوت نکن یکن
 

ــ . دیــلرز دلــم مهــم تــر از آن  هیمطمــئن بــودم قضــ گــریحــاال د د؟یترســ یچــرا از عکــس العمــل مــن م
ــچ ــ   يزی ــرش را م ــه فک ــت ک ــردم یس ــ  . ک ــر ب ــم ت ــتم را محک ــتا نیدس ــار داد و   يدس ــه اش فش مردان

 :شروع کرد
 
وشـگل،  خواسـتم تـو دل بـرو و خ    یکـه مـ   يبـود  یتـو همـون  . رفـت  یمـ  شیخـوب پـ   یاولش همـه چـ   -

ــ  ــون، م ــد امــا تــو د  يادیــز يدونســتم چشــما یخــوش اخــالق، مهرب ــت بودن ــال مــن شــده   گــهیدنبال م
مشــکالت  مونیامــا بعــد از چنــد مــاه از نــامزد. آروم و قــرار نداشــتم دمتیــد یاگــه هــر روز نمــ. يبــود

 یبـ  ،يسـابق نبـود   يالیسـه  گـه یتـو هـم اثـر گذاشـت د     يپـدرت بـه وجـود اومـد و رفتـه رفتـه رو       یمال
 یاز مشـکالت مـال   یاز خودمـون بگـ   نکـه یا يبـه جـا   میهـم کـه بـا هـم بـود      یمـوقع  ،يحوصله شده بـود 

ــ  ــدرت م ــ یپ ــا  یگفت ــله درد و دل ه ــت  يحوص ــن رو نداش ــه، ا  ،یم ــدتر از هم ــهیب ــته   نک ــو درس ــن و ت م
ـ  میبـود امـا حـالل هـم     میموقتاً محـرم بـود   را  ییو اجـازه ارتبـاط زناشـو    يآورد یتـو مـدام بهانـه مـ     یول

و سـهم مـن از تـو فقـط هـر از       يشـد  یخوب منم مـرد بـودم، تـو هـر روز قشـنگتر مـ      . يداد ینم به من
روز کــه  هیـ . کـم کـم عرصـه بــرام تنـگ شـد     . تــو رو داشـتم امـا در واقـع نداشــتم   ! بوسـه بـود   هیـ  یگـاه 

 یهمـه چــ  یخـوردم تـو حالــت مسـت    يزهرمـار  یدوسـتانم کمــ  از یکـ ی شـنهاد یبـودم بــه پ  یعصـب  یلـ یخ
ــم پ    ــتم، اون ــتم گف ــه دوس ــ شــنهادیرو ب ــارت  هی ــکس پ ــم مــ    یس ــه مــن داد، قس ــد از   یرا ب ــورم بع خ

بـا   یلعنتـ  یاون مهمـون  ينبـود، تـو   يهـا نرفتـه بـودم، امـا حـالم عـاد       یمهمـون  نیـ بـه ا  گـه ید مونینامزد
تــا . رمیــخواســتم ازت انتقــام بگ یمــ ییه جــورایــ میبــا هــم بــود يدختــره همبســتر شــدم چنــد بــار هیــ
ــ   هیــد از بعــ نکــهیا ــه شــرکتم اومــد و گفــت؛ ازم بــاردار شــده، م مبلــغ  يخواســت در ازا یمــاه دختــرِ ب

چـون  . بـود  یپـدرم آدم محتـاط  . رنـو گفـتم   ایـ بـه پـدرم جر  . رو سـقط کنـه، داغـون شـدم     نیجنـ  یهنگفت
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ــد هم یاســیاز دوســتاش س یبعضــ ــهیبودن ــ  ش ــظ ظــاهر م ــه ا یحف ــرد اگ ــک ــ  نی ــرمال م ــاجرا ب ــد  یم ش
ــادا   میرفــت بــه ناچــار تصــم یاد و آبــروش مــافتــ یبــه خطــر مــ تشیمــوقع گرفــت مــن رو بفرســته کان

باهــاش مخالفــت کــردم گفــتم؛ بــدون  فتــه،یب ابیاونجــا بمــونم تــا آبهــا از آســ یمــدت هیــعمــوم و  شیپــ
 یو عــاطف یمــال یگیکــه نــرم، مــن را از تحــت الحمــا  یکــرد کــه در صــورت دمیــرم امــا تهد ینمــ الیســه

 .کنه یخودش خارج م
 

را بــا تــو  میترکــت شــد، و مــن اجبــاراً نــامزد يبهانــه بــرا نیخــان پــدرت، بهتــر دونیــفر یورشکســتگ
رفــتم،  یدادم و زنــدان هــم مــ یرا از دســت مــ زیــمونــدم همــه چ ینداشــتم اگــه مــ يبهــم زدم چــاره ا

بهـش نـداد مـنم چنـد      اهیپـول سـ   هیـ اون دختـرِ را سـر دوانـد و دسـت آخـر هـم        یسـال  کیـ پـدرم هـم   
از دوســتانش  یکـ ی شیپـ  کـا یعمـوم رفـتم آمر   شـنهاد یخـراب بـود بــه پ   یلـ یکانـادا بـودم حـالم خ    یمـاه 

بهتـر بـود بـا کـار سـرم را بنـد        یلـ یاوضـاع خ  کـا یتـو امر . امیـ حالـت درب  نیـ ام عوض بشه و از ا هیتا روح
هنـوز نتونسـتم    دمیـ شـد، فهم  ییدلـم هـوا   دنشیـ بـا د  دمیـ جشـن د  هیـ نـادر را تـو    یاتفاق نکهیکردم تا ا

ــا ا یهســت یدر چــه وضــع نمیــکــنم کنجکــاو شــدم برگــردم بب  فراموشــت ــا دعــوت آقــا فــرخ   نکــهیت ب
ــد ــاغ و د میاوم ــب ــهیاز ا دمتی ــفهم نک ــرد دمی ــدن يازدواج نک ــم دادن ای ــ  . رو به ــودم نم ــردد ب ــا م  یام

هنـوز   دمیـ حلقـه کـه هنـوز تـو انگشـتت بـود فهم       دنیـ امـا بـا د  ! ؟یکنـ  یبا مـن مـ   يدونستم چه برخورد
و چنــد  میبــا هــم ازدواج کنــ یاگــه تــو قبــول کنــ شــهیهم يبــار بــرا نیــاومــدم ا حــاال. یهســت ادمیــبــه 

 ! میکن یو اونجا زندگ سیانگل میبر گهیصباح د
 

ــه ــم حرفهــا    ناباوران ــاهش کــردم هض ــخت بــود  یلــیخ میبــرا شینگ  يچقــدر راحــت رو بــه رو  . س
بــا آن  یدوســت داشــتن يچهــره  نیــا گــریاعتــراف کــرده بــود حــاال د انتشیــعشــقش نشســته و بــه خ

ــع خند  يو لبهــا یشــیم يچشــمها ــ  ییبــایحالــت ز دنیــخــوش فــرمش کــه موق ــه خــود م گرفــت و  یب
جــذاب نبــود بلکــه  میخواهانشــان بــودم نــه تنهــا بــرا شــقانهعا یاش کــه زمــان یمجعــد و مشــک يموهــا

. دســتانش قــرار گرفتــه بــود کــردم نیبــه دســتانم کــه هنــوز محکــم در بــ ینگــاه. عــذاب آور هــم بــود
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ــه ا ــهیاز ا يلحظ ــ  نک ــا هم ــدن زن د  نیب ــتها ب ــریدس ــود    يگ ــده ب ــش ش ــم آغوش ــرده و ه ــس ک . را لم
 . دمیکش رونیچندشم شد و با سرعت دستانم را ب

 
ــاراحتم کــرد  یام جــا خــورد و متعجــب نگــاه  یحرکــت ناگهــان از ــه چهــره درهــم و ن  یهــر دو مــدت. ب

 . که بهزاد آن را شکست میسکوت کرده بود
 
گذشـته رو   ایـ ب ادتـه؟ ی يرا بـه مـن داده بـود    گـه یفرصـت د  هیـ امـا تـو قـول     يدونـم ناراحـت شـد    یم -

 !میتازه رو شروع کن یزندگ هیو  میفراموش کن شهیهم يبرا
 

فقــط بــه خــاطر مــن چنــد  يآدم هــوس بــاز، تــو حاضــر نشــد«: میبــزنم و بگــو ادیــخواســت فر یمــ دلــم
 ینــیبب ينبــود. هــوس خــودتدنبــال  یرفتــ ،یو ســرکوبش کنــ يبــذار تیــلعنت زهیــاون غر يمــاه پــا رو

 مــانیاول نامزد يفرامــوش کــنم و دوبــاره مثــل روزهــا يســرم اومــد، حــاال از مــن توقــع دار یــیچــه بال
حاضــر . ســتمیمــن ن یرگ هســت یپســت و بــ نقــدرینــه، اگــه تــو ا! میعاشــق بشــ نجشــگمثــل دو تــا گ

ــا مــرد ســتمین ــرا  يب ــاز کــرده زنــدگ   يکــه آغوشــش را ب ــا هــرزه ب ــرا. کــنم یچنــد ت وجــودم  يمــن ب
 »!ارزش قائلم آقا

 
اکثـراً در مقابـل متلـک    . نبـودم  یاصـوالً آدم حاضـر جـواب   . کـرد  یزبـانم کـار نمـ   ! کلمـه  کیـ از  غیـ در اما
 یدانســت و شــماتتم مــ یضــعف مــ یرفتــارم را نــوع نیــا شــهیمــادرم هم. خــاموش بــودم گــرانید يهــا

ترکــرده بــود و  يجــر مــن بــود کــه او را یژگــیو نیهمــ دیمقابــل بهــزاد هــم خــاموش بــودم شــا . کــرد
 یدانـم سـرخ   ینمـ . بـه چهـره سـرخش نگـاه کـردم     ! اعتـراف کنـد   انتشیـ بـه خ  یتوانسـته بـود بـه راحتـ    

 ! نه؟ ایصورتش از خجالت بود 
 
ــ  یآبــ وانیــل از لــرزش دســتانش متعجــب شــدم و بــا تعجــب   دیپــر کــرد و بــا دســتان لــرزان آن را نوش

 . به آنها کردم ياشاره ا
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 لرزه؟ یشده؟ چرا دستات م یچ -
 

 :زد و گفت یتلخ لبخند
 
 !شه یم ينجوریشم ا یم یهر وقت عصب کاستیارمغان آمر -
 

ــود مانــدن را جــا . منظــورش را متوجــه نشــدم ! کــا؟یآمر ارمغــان  میندانســتم از جــا زیحــالم مســاعد نب
داد  رونیـ عکـس العملـم بـود نفسـش را ب     نیـ منتظـر ا  ییبهـزاد کـه گـو   . و عـزم رفـتن کـردم   . بلند شدم

 :و گفت
 
 ؟يریم يدار -
 
 .آره کالس دارم -
 
 .بذار ببرمت -
 
 :گفتم يدلخور با
 
 . رم یخودم م ستین ینه تا دانشگاه راه -
 
 ه؟یخوب حاال جوابت چ -
 
 . فکر کنم دیبا -
 

شــروع دوبــاره  يبــرا يخواســتم و قصــد یاو را نمــ گــریمــن د. کــردم یمــ دوارشیــام يخــود یبــ دیــنبا
نتوانسـتم صـراحتاً    دمیـ نگـاه کـردم و دسـتان لـرزانش را د     نشیـ غمگ يبـه چشـم هـا    یامـا وقتـ  . نداشتم

 . ام را به صورتش بکوبم و خردش کنم یجواب منف
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ــمانش ــ چش ــ . زد یبرق ــم م ــرزخ ب   یدل ــر از آن ب ــه زودت ــر چ ــت ه ــخواس ــب رونی ــ . میای ــدون معطل  یب

بــه دانشــگاه  یآنقــدر افکــارم مشــغول بــود کــه ندانســتم چــه مــوقع . آمــدم رونیــکــردم و ب یخــداحافظ
 . دمیرس
 

در  یدرگوشــه دنجــ. رفــتم ایــرمــق بــه ســمت تر یبــ يبــا گامهــا. کــالس و درس را نداشــتم ي حوصــله
بــا . شــد ینمــ يســوزاند امــا اشــکم جــار  یرا مــ میبغــض گلــو. شــدم رایــجــا گــرفتم و منتظــر الم ایــتر
ــد ــالم دنی ــراه   رای ــه هم ــه ب ــرف تر ک ــه ط ــاناز ب ــس ــ ای ــم ترک  یم ــد، بغض ــآمدن ــرم را رو. دی ــم يس  زی

 . ردمک هیگذاشتم و گر
 

 میبـه چشـمها  . متعجـب بـه صـورتم نگـاه کـرد     . کـرد سـرم را بلنـد کـردم     یمـ  میصـدا  یبـا نگرانـ   رایالم
 :گفت مهیسرخ شده بود اشاره کرد و سراس هیکه از فرط گر

 
 شده؟ یچ -
 

 .سرخوردند میگونه ها يو برو دیرا درنوردصورتم  يگرمم پهنا ياشکها دوباره
 

 :گفت یبا کالفگ رایالم
 
 شده؟ یآبغوره گرفتن، بگو چ يبه جا -
 

 :گفتم دهیبر دهیبر
 
 ...بهزاد -
 
 ؟یبهزاد چ -
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 ...بهزاد رایالم -
 

ــتم ــار     نتوانس ــکم ج ــاره اش ــنم و دوب ــرل ک ــودم را کنت ــد الم يخ ــش ــا رای ــبان   نی ــا عص ــار ب ــن  تیب از م
ــرا  ــاجرا را ب ــتعر شیخواســت م ــنم و تهد فی ــک ــا گر دمی ــکــرد ب ــا  هی ــن، تنه ــ میمجــدد م . گــذارد یم

ــرا   دشیــتهد . کــردم فیــتعر شیکارســاز شــد و خــودم را کنتــرل کــردم و تمــام اعترافــات بهــزاد را ب
ــه لحظــه ب   رایــالم ــ شــتریبــا هــر حــرف مــن چهــره اش لحظــه ب از خشــم در  یرفــت و مــوج یدرهــم م

 :گفت یداد و با کالفگ رونینفسش را ب م؛یصحبت ها انیبعد از پا. شد یم انیچهره اش نما
 
 ؟ينداد یچرا همون جا بهش جواب منف -
 
 . رونیب امیبگم و ب يزیچ هیکرد، فقط خواستم  یدونم، مغزم کار نم ینم -
 
 !یختیر یدستش م يرا رو یهر جور شده آب پاک دیکنه، با یجوابت، پسره ولت نم نیبا ا -
 
ــ یمــ -  یرفــت، دســتاش مــ یشــد و از کــوره درمــ یمــ یشــده بــود، زود عصــب يجــور هیــ رایــالم یدون

 . خورد یو پشت سرهم آب م دیلرز
 
 البد دلت براش سوخت؟ -
 
 کنم؟ کاریچ یگ یتو م! ختیر یبهم م یلیدادم، خ یم یاگه رك جواب منف -
 
 ؟يبهش ندار يعالقه ا چیه یعنی گه؟ید هیحتم متیتصم -
 
 !مگه خر سرم رو گاز زده که با اون کاراش بازم بهش عالقمند باشم -
 
 یحــرف از فرصــت دوبــاره مــ! يزد یمــ گــهید يحرفــا هیــنبــود  نیــچنــد ســاعت قبــل نظــرت ا یولــ -

 !يزد
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 ! لرزه یتنم م شیادآوریکرد که هنوزم از  یاعتراف م حانهیاشتباه کردم، چنان وق -
 
ــدم د   - ــئن ش ــه مطم ــاال ک ــدار بهــش گــهیخــب ح ــه ن ــ يعالق ــط موبا. کــنم یکمکــت م ــتیاول خ رو  ل

! نـه یتهم یپـدرت نـده حتـ    يالیرا هـم اصـالً بـه فـام     دتیـ بخـر، شـماره جد   يخـط اعتبـار   هیـ عوض کـن  
و منتظـر عکـس   . میکنـ  یبـه آدرس خونـه شـون پسـت مـ      يآدرس سـور  هیـ نامـه از   هیـ بعد حلقـه را بـا   

 ره؟چطو م،یش یالعملش م
 
هـم از مـن    يشـماره ا  نمش،یـ خـوام دوبـاره بب   یمـن کـه نمـ    ه؟یـ لـش چ من از کجا بفهمـم عکـس العم   -

 نداره؟
 
ــا از زبــون خــودت نشــنوه کــه   نــهیبب گــهید کبــاریزنــه تــا تــو رو  یمــ يمطمــئن بــاش بــه هــر در  - و ت

 . ذاره یراحتت نم یباهاش ازدواج کن يخوا یو نم يدوستش ندار
 
 . نمشیخوام بب ینم گهیمحاله د -
 
 ! گهید يهر جا ای تییخونه دا ایدانشگاه  ایحاال  اد،یاون سراغت م ،يچه نخوا ،يچه بخوا -
 
 نیــا ریــخــواد درگ یدلــم نمــ دم،یــاونــا اصــالً خبــر نــدارن کــه مــن بهــزاد رو د ! نــه میــیدا ،خونــهيوا -

 ! سر و صدا تموم بشه یخوام ب یموضوع بشن، م
 
 رو، بلده؟ تییآدرس خونه دا -
 
 ! کنه دایپ یتونه به راحت یم ینه ول -
 
 !دانشگاه ادیفکر نکنم اونجا بره احتماالً م -
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 کالس دارم؟ ییدونه من چه زمانها یاما اون که نم -
 
 ! کنه یم داتیروز پ هیباالخره  -
 
 کنم؟ کاریخوب پس چ -
 
 .کنه یم یچه حرکت مینیچند روز تحمل کن، بب -
 
 بکنم؟ یاگه بعد از چند روز تو دانشگاه جلوم سبز شد چه غلط -
 
 !باهاش حرف بزن مثل خودش یمنطق -
 
 ؟یاگه قبول نکرد چ -
 
 ! میبساز یدروغ هی میسمجه مجبور یلیخ يدیرو بکن اگه د تیتو سع -
 
 ؟یچه دروغ -
 
 ؟یپرس یم یسؤال ستیدونم؟ ب یچه م -
 
 مگه نه؟ يفکرش رو کرد رایجون الم -
 
 .آره -
 
 گه؟یخوب بگو د -
 
 ! خودمون يرضایدکتر عل نیشه هم یداماد هم م يعروس شدم آقا یگ یم -
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 :گفتم يدلخور با
 
پـس چـرا بـا مـن      یگـه اگـه قـرار بـود ازدواج کنـ      یآخـه بهـزاد نمـ   ! را؟یـ الم یگـ یچرا چرت و پرت م -

 ؟یقرار گذاشت
 
ــ  يقــبالً از مــن خواســتگار رضــایبگــو عل - روزا بهــش جــواب بــدم کــه تــو   نیکــرده بــود قــرار بــود هم

فرصــت بــه هــر دومــون بــدم امــا نتونســتم بــا   هیــگــرفتم  میدوبــاره تــو تصــم دنیــبــا د ،يناغافــل اومــد
 ! جواب مثبت دادم رضایبه عل نیهم يبرا امیاعترافاتت کنار ب

 
 :گفتم یخوشحال با
 
 !يکرد يچه فکر رایالم هیعال -
 

 ! من را کرده بود شیچند وقت پ یشوخ یتالف دمیفهم. دیخند رایالم ناگهان
 
 گرفته؟ تیوسط شوخ نیزنم، تو هم ا یسکته م یدارم از نگران من رایالم -
 
 نگفته بهت؟ يزیچند وقت چ نیتو ا الیجون سه! هیخوب سیبه نظر من که ک -
 
 هیـ خونـه، مـن    یپسـرِ نمـاز اول وقـتش تـرك نشـده، هـر روز صـبح قـرآن مـ         ! من و اون؟ خنـده داره  -

بــدر بــا  زدهیصــبح روز ســ یاگــه بــدون هیتعصــب یلــیرکعــت نمــاز هــم تــو خونــه شــون نخونــدم، تــازه خ 
ــ  دایــپ يا افــهیرهــام و حرکــاتش چــه ق دنیــد  یاومــد حتــ یخــونش در نمــ يزد یکــرده بــود، کــارد م

هسـتند   یخونـواده مـذهب  . خـودش اومـده بـود دنبـالم     ام،یـ مـن بخـوام بـا اونهـا ب     نکـه یاشب هم از ترس 
تــو  ییمــانتو کدونــهیکــنن،  دایــپ دیــعــروس مثــل خودشــون با هیــخــورم،  یمــن بدردشــون نمــ را،یــالم
 . میاصالً بهم عالقه ندار رضایتازه من و عل. ستین لشونیفام
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هـا کـه اصـالً     چـاره یواال اون ب! گرفـت  يچقـدر خـانم جـد   ! سـؤال کـردم هـا    هیـ خوبه مـن  ! اوه چه خبر -
ــا     ــون رو پ ــو پسرش ــن و ت ــداره، م ــر ن ــم خب ــون ه ــوند   يروحش ــم نش ــد ه ــفره عق ــم   میس ــه رو ه و بل

 يدیــبــود د يآقــا بهــزاد کــه خونــواده مــدرن و امــروز ه،یــدلــتم بخــواد پســرِ مؤمن یلــیتــازه خ! میگــرفت
 !دراومد؟ کارچطور از 

 
 !حد وسط خوبه ،یخشک و تعصب رضایبند و بار نه مثل عل ینه مثل بهزاد ب -
 
ــایعل - ــذهب   رض ــک و م ــو آدم خش ــطه، ت ــد وس ــ  یح ــه گچ ــرا ند یو کل ــن د  يدی ــا م ــام ــوام  دم،ی در اق

محارمشــون بــا  گــریبرادرهــا و د يشناســم کــه دخترهاشــون مجبــورن جلــو  یرا مــ يمــادرم خــانواده ا
 نن،یو مــانتو بشــ يزنانــه بــا روســر يهــایمهمون يحجــاب کامــل باشــن، کفــش پاشــنه بلنــد نپوشــن، تــو 

 از خونه را ندارن، بازم بگم؟ جحق کار کردن خار
 
 واقعاً؟ -
 
تـو   يجـد  يحـاال جـد  ! و بـا شـعورن   دهیـ فهم یلـ یخ تییـ م خـانواده دا گـ  یمـ  نیهمـ  يبـرا  زمیـ بله عز -
 رفتار نکرده؟ یجور خاص ،یاون چ ؟يچند ماه بهش عالقمند نشد نیا

 
 یبهــش نــدارم، تــازه کلــ يعالقــه ا یآد ولــ یازش خوشــم مــ هیــخوب یلــیپســر خ را،یــنــه بــه جــون الم -

 . کنم یم یازدواجش هم بازار گرم يبرا
 
 : گل کرد و گفتم طنتمیش
 
 ه؟ینظرت چ ن،یخور یبه هم م یلیخ رضایبه نظر من، تو و عل رایالم -
 
 . من فعالً قصد ازدواج ندارم! مرض -
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 ؟یکن یم فیازش تعر نقدریپس چرا ا ياگه دوستش ندار -
 

 :سرخ شد و گفت رایالم
 
 . یکن یبرداشت م گهیجور د هیکردم تو چرا  یغلط هیحاال من  -
 

 :تمسانه نگاهم کرد و گفتمل بعد
 
 ها؟ يند شنهادیوقت پ هی ال،یجون سه -
 
 : و گفتم دمیلحنش خند از
 
 ؟يدیترس نقدریباشه بابا حاال چرا ا -
 

 :رو جمع و جور کرد و گفت خودش
 
 !که االن آقا بهزاد دم در دانشگاه منتظرته ییبترسه تو دیکه با یاون -
 
 :هول کردم و گفتم. معرفت خوب به هدف زد یب

 
 م؟یبکن یفکر درست حساب هی ایدستم به دامنت ب -
 
 :و گفت دیخند یبدجنس با
 
 . میسینامه مفصل براش بنو هی میپاشو بر! يمساو کی کی -
 
خـودت کـه   ! نامـه خـودش رو بکـنم    یکـارش تالفـ   نیـ کنـه خواسـتم بـا ا    یخـودش فکـر مـ    شیحتماً پ -
 !شروع دوباره هی يدم برارفته بو يدید
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 .شه یدرست م یهمه چ... توکلت به خدا باشه انشاا -
 
 .کردم یم کاریمن چ ياگه تو نبود! جون رایممنون الم -
 
 !ندارم شتریب الیسه یدونه آبج کیپاشو خودت رو لوس نکن، من که  -
 

 .میسلف حرکت کرد يبه سو رایبه دست با الم دست
 
 
 

 5 فصل
 
 
 

کــه  میمطمــئن شــده بــود گــرید. نبــود يگذشــت و از بهــزاد خبــر یهفتــه از پســت کــردن نامــه مــ ســه
 !مزاحم من نخواهد شد گریبا مسئله کنار آمده و د یبهزاد به راحت

 
 . میتئاتر جمع شدن پاشو ما هم بر یهمه بچه ها تو آمف! الیسه -
 
 چه خبره؟ -
 
 .امتحانات جلسه گذاشتند خیتار رییتغ يبچه ها با چند تا از مسئوالن برا -
 
 . رو جمع کنم لمیباشه وسا -
 

بعــد از جلســه، بچــه هــا بــه . از امتحانــات عــوض شــد یکــی خیفقــط تــار. تمــام شــد جــهیبــدون نت جلســه
ــذ       ــا پ ــه ه ــت از بچ ــد داش ــش قص ــبت ازدواج ــه مناس ــه ب ــاناز ک ــرار س ــ  ییرایاص ــد، در آمف ــاتر  یکن تئ
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 یبچـه هـا سـر بـه سـر سـاناز مـ        یبعضـ . کـرد  یعـارف مـ  ت ینیریبـه همـه شـ    یساناز بـا خوشـحال  . ماندند
ــثگذاشــتند و با ــده بق ع ــخن ــ هی ــو خ. شــدند یم ــیج ــاد یل ــود يش ــالم. ب ــس خند رای ــه از ب ــک ــود  دهی ب

ســالن  يبــه طــرف انتهــا ییهمــه مشــغول گــپ و گفــت بودنــد کــه بــا صــدا . صــورتش ســرخ شــده بــود
 !برگشتند

 
 ن؟یمهمون ناخوانده دار کی يکه مزاحم محفل دوستانه شما شدم، جا برا دیببخش -
 

 یکـه مـوج   یدر حـال  میشـد  رهیـ بهـم خ  رایـ لحظـه مـن و الم   کیـ در . بهـزاد بـود   يصـدا  نیـ زد ا خشکم
بهـزاد عقـب    م،یکـرد  یفکـر مـ   زیـ چ کیـ هـر دو بـه   . شـده بـود   انیـ مـا نما  يدر چهره هر دو یاز نگران

 !نکرده بود ینینش
 

کردنــد تمــام وجــودم را  یرف بــه آمــدن مــاز بچــه هــا کــه او را تعــا یو بعضــ یاقدســ يآقــا يصــدا بــا
را  رایـ خواهـد داشـت؟ دسـت الم    يدانسـتم چـه برخـورد    یکـرده بـود نمـ    خیـ دلشوره گرفـت، دسـتانم   

 !زد حال او هم بهتر از من نبود یبه من کرد و لبخند کم رنگ ینگاه رایگرفتم و فشار دادم، الم
 

کـه کـامالً خونسـرد     یزود به دعوت بچـه هـا جـواب داد و بـه مـا ملحـق شـد سـپس در حـال          یلیخ بهزاد
 :کرد یطور معرف نیخودش را ا. بود

 
 یاز هنــر نمــ یچــیهنــرم، امــا ه يعاشــق بــر و بچــه هــا  ،يحســابدار پلمیــمــن بهــزاد افــروز، فــوق د  -

 !فهمم
 

 : کرد ادامه داد یره مدستش اشا يتو ینیریکه به ش یشد و در حال رهیآشکارا به من خ سپس
 
خــانم  هیــنظــر شــما چ! دوســت نــدارم یعروســ ینیریمثــل شــ ایــدن يرو هــم تــو يزیــچ چیو البتــه هــ -

 ن؟یرو دوست دار شیاون هم از نوع عروس ،ینیریشما هم ش ؟یحام
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نگاهشــان ذوب شــدم و ســرم را  ریــمــن و بهــزاد متمرکــز شــد؛ ز يکنجکــاو بچــه هــا رو ينگاهــا تمــام
ــا ــ    نییپ ــه م ــه وضــوح متوج ــورتم را ب ــداختم حــرارت ص ــرا   . شــدم یان ــت؟ چ ــر داش ــه در س ــزاد چ به

بـود کـه شـروع کـرده      يچـه بـاز   نیـ ا م؟یهـا  یاز پـانزده تـا از همکالسـ    شیآن هم در حضـور بـ   نجا؟یا
 بود؟

 
 الینــامزدم، ســه د،یــبــه مــن کمــک کن نکــهیا يمــن امــروز اومــدم تــو جمــع شــما بــرا زمیــدوســتان عز -

مــن رو بخــاطر اشــتباهات گذشــته ام ببخشــه، حــاال از  ســتیمــن قهــر کــرده و حاضــر نبــا  یمــدت یحــام
بهــزاد  دیــو بهــش بگ دیــدنــده مــن صــحبت کن کیــنــامزد مغــرور و  نیــکــنم تــا بــا ا یشـما خــواهش مــ 

 !رهیم یبدون تو م
 

ــرگ آور  ــکوت م ــد يس ــالم. برقرارش ــبان رای ــت چ  یعص ــد و خواس ــش ــبگو يزی ــار دادن   دی ــا فش ــا ب ام
ــاســتم آرام بگدســتش از او خو ــدر حــال حاضــر از همــه چ  میآبــرو. ردی ــرا زی ــا اهم میب ــب ــود،  تی تــر ب

مســئله  نیهمــ يبــرا ســتم،یبخصــوص در جمــع ن ادیــو داد و فر يگــر یدانســت اهــل هــوچ یبهــزاد مــ
 :ساناز درآمد يمن سکوت کرده بودم که ناگهان صدا. کرده بود مطرحطور در جمع  نیرا ا

 
 !بشه یهر دومون، خاطره خوب يجون بذار امروز برا الیسه -
 
 :زد و آرام گفت میبه پهلو يسلقمه ا یلیل

 
کــرده و غــرورش را  یهمــه آدم ازت عــذرخواه نیــا يبلنــد شــده جلــو افــه،یو ق پیــت نیــپســره بــا ا -
 !گهید ایپا گذاشته، تو هم کوتاه ب ریز
 

 :گفت روشنک
 
بـا مـن بـرداره، مـن تـا       یآشـت  يبـرا  یآقـا قـدم   نیـ به خدا اگـه شـوهر مـن، حاضـر بـود فقـط نصـف ا        -

 . االن ده روز خونه مامانم به قهر نرفته بودم
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 :گفت یافخم يآقا. و ساکت شد دیکش يآه حسرت بار سپس

 
 !نیریسخت بگ دیکنن شما نبا یاشتباه م شونیزندگ يهمه آدمها تو -
 

 :گفت مرجان
 
 !ستیخوب ن ادشیاما ز هیداره، دعوا نمک زندگ ادیها ز یقهر و آشت نیاز ا یزندگ -
 

دلـم  . از دل مـن بـا خبـر نبـود     یکـرد مـن را متقاعـد کنـد امـا کسـ       یمـ  یگفـت و سـع   یم يزیچ هرکس
مـن   هیـ خـود بـر عل   یبـ  نیدونـ  ینمـ  يزیـ شـما کـه از مـاجرا چ   «: گفـتم  یزدم و مـ  یمـ  ادیخواست فر یم

بــار بــه کنــه عاشــق منــه، تــا حــاال چنــد  یبــه ظــاهرمحترم، کــه ادعــا مــ يآقــا نیــا. نیحکــم صــادر نکنــ
هـوس سرکشـش بـذاره و     يانت کـرده و نتونسـته فقـط چنـد مـاه بـه خـاطر عشـقش پـا رو         ینامزدش خ
» کـنم؟  یارزشـه زنـدگ   یبـراش بـ   نقـدر یکـه وجـودم ا   يتـونم بـا مـرد    یمـ  يآخـه چـه طـور   ! رامش کنه

خورنــد،  یرا مــ يمــرد نیخــانم هــا کــه حســرت همچــ نیــهمــه ا نــبیز ا،یــروشــنک، مهــوش، لع نیهمــ
ــآ ــ  ای ــر م ــرد  یحاض ــا م ــن ب ــ  يش ــه باره ــرا  اک ــش را ب ــزن  يآغوش ــدد  ای ــان متع ــدا   يزن ــط خ ــه فق ک

 کنند؟ یکوتاه زندگ يا هیثان يبرا یحت! دونه گشوده یتعدادشون را م
 

را  ارشیـ اخت رایـ الم نکـه یکـرد تـا ا   ینداشـت و لحظـه لحظـه حـال مـرا بـدتر مـ        یبچـه هـا تمـام    يحرفها
 :از دست داد و گفت

 
مـن و شـما   . تـا خودشـون بـا هـم حـرف بزننـد       میدو تـا را تنهـا بـذار    نیـ مـا ا بهتـره  ! بچه هـا  دیبس کن -

 ه؟یموضوع دعوا از چه قراره و مقصر ک میدون یکه نم
 

 :به بهزاد کرد و با پوزخند گفت ينگاه سرزنش بار سپس
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 ! ستین دنیاشتباه ها آنقدر بزرگه که قابل بخش یهرچند بعض -
 

 : رو به من کرد و گفت مرجان
 
 ؟يبد گهیفرصت د هیعاشق  يآقا نیبه ا یموافق -
 

نداشـتم و بـا خواسـته بچـه      يچـاره  . مـن بـود   يهمـه نگاهـا بـه سـو    . قرار گرفتـه بـودم   يبد تیوضع در
 . ها موافقت کردم

 
 :گفتند یپسرا رو به بهزاد م. سوت و کف زدن بچه ها بلند شد يصدا

 
 ! یموفق باش -
 

باعــث  نکــهیا الیــبــه خ یســپس همــه بــا خوشــحال! نــاز نکــنم نقــدریخواســتند ا یهــم از مــن مــ دخترهــا
ــد، ســالن را تــرك کردنــد   ــا. وصــال دو جــوان عاشــق شــده ان بــود کــه از  یتنهــا کســ را،یــوســط الم نی

 .ماجرا خبر داشت
 

 :گوشم نجوا کرد ریموقع ترك سالن در ز رایالم
 
 ! ایکوتاه ن -
 

سـالن  . را نظـاره کـرد   رایـ مانـد و بـا خشـم رفـتن الم    بـا مـن، از نگـاه بهـزاد دور ن     رایـ الم یپچ درگوش پچ
. گذشــت یشــد مــدت ینمــ دهیمــن و بهــزاد شــن ينفــس هــا يجــز صــدا يصــدا چیشــد و هــ یکــامالً خــال

ــود  ــاکت ب ــر دو س ــ  . میه ــا نم ــرد ام ــه ام ک ــکوتش کالف ــن    یس ــرف م ــکوت از ط ــتن س ــتم شکس خواس
روشــن کــرد و شــروع  يگاریبلنــد شــد و ســ شیاز جــا یبــا کالفگــ. صــبر کــردم اطرخــ نیباشــد، بــه همــ

 :باالخره طاقتش را از دست داد و برگشت با خشم به چشمان زل زد و گفت. به راه رفتن کرد
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 ه؟یها چ يمسخره باز نیا یمعن -
 

 . آماده کرده بودم یهر سؤال يرا برا خودم
 
 . واضح بود یلیاش خ یمعن -
 
 !خوام از زبان خودت بشنوم؟ یم. من واضح نبود ينه برا -
 
 .من به تو عالقه ندارم. خوام با تو ازدواج کنم یمن نم -
 
چـه زود   ادتـه ی ؟يدیاشـاره مـن، بـه طـرفم پـر کشـ       کیـ بـا  ! ادتـه؟ یعمـوت   يالیـ تـو و ! یگ یدروغ م -

حلقـه   نیـ ا یبـود؟ معنـ   یکـارات چـ   نیـ ا یمعنـ  ياگه بـه مـن عالقـه نـدار     ؟يقرار مالقاتم رو قبول کرد
 ه؟یانگشتت چ يتو
 
ــا اون روز نمــ - ــامزدم  یت ــاز و خائنــه  کیــدونســتم ن اشــتباه کــردم، غلــط کــردم، حــاال  . مــرد هــوس ب

 !؟يشد یراض
 
ــم اون دختــره چــادر چــاقچور  ینمــ يفکــر کــرد ســتیتــو ن يحرفــا نــایا - ــو يدون گوشــت وز وز  يت
 کنه؟ یم
 
 .امیتونم کنار ب یتو نم انتینداره، من خودم عاقل و بالغ ام، من با خ یبه اون ربط -
 
 .دم یکردم دو ساله که دارم تاوانش رو پس م یغلط کیمن  انت؟یکدوم خ انت،یخ انت،یخ -
 
دســتاش مــن رو  ،یهــر زنــ يمــن بــاز باشــه نــه بــرا يخــواد آغــوش همســرم فقــط بــرا یمــن دلــم مــ -

 ه؟یادیخواسته ز نینوازش کنه فقط من رو، ا
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 !يهمه فرق دارمن با  يهوس بود نه عشق، تو برا ياون نوازشها از رو -
 
 .يپا بذار تیلعنت زهیاون غر يفقط چند ماه رو یارزش بودم که نتونست یبرات ب نقدریمن ا -
 
 . کنم یم کاریدارم چ دمیفهم یتو حال خودم نبودم، نم -
 
چنــد بــار  یخــودت گفتــ ؟یبعــد چــ يروزهــا ،یکنــ یمــ یچــه غلطــ يدیــنفهم ياون شــب مســت بــود -
 !؟يهم ادامه اش داد گهید
 
 . کنم یجبران م يهر جور بخوا. اشتباه کردم -
 
 من بخوام؟ یهرچ -
 
 . کنم یقبول م يبذار یآره هر شرط -
 
 یو رفتـ  یهـام تنهـا گذاشـت    یدست از سرم بردار، قصـه مـن و تـو همـون زمـان کـه مـن رو تـو بـدبخت          -

 .دنبال هوست تموم شد
 

ــا دســتها  آمــاده ــازو يحرکــت شــدم کــه ب ــرزانش ب ــ راگرفــت و مــن  میل ــه ســمت خــودش کش . دیرا ب
 :گفت ضیسرخ شده بود، با غ تیاز فرط عصبان. نگاهم کرد نیخشمگ

 
 !یو نقص بیکه هست قبول داره با هر ع يکه عاشقه، معشوقش را همون جور یآدم -
 

ــازو ــا خشــم از دســتش ب  میب ــو خ دمیکشــ رونیــرا ب ــد تمســخرآم  رهی زدم  يزینگــاهش کــردم، پوزخن
 :و گفتم
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مــرد شــبم را  هیــپــس اگــه مــنم هــر شــب بــرم بغــل  ه،یــو هــرزه گر يکثافتکــار يبــرا یخــوب هیــتوج -
 !؟يریغلطم را بپذ يکارها دیو با یچون عاشقم ،يریبگ يرادیا دیصبح کنم تو نبا

 
 نهیبــه ســ فمیشــد بــا کــ ریبــه صــورتم زد کــه پوســتم گزگــز کــرد و اشــکم ســراز یمحکمــ یلیســ چنــان

 . دمیاش کوب
 
 .نمتیخوام بب ینم گهید. یمن دست بلند کن يرو يتو حق ندار -
 

ســالن رفــتم  يکــردم بــه ســمت انتهــا یمــ هیــگونــه ام گذاشــته بــودم و گر يکــه دســتم را رو یحــال در
 :بلند داد زد يکه با صدا

 
ــ  شیآبــروت پــ! گــه؟ید ییجــدا یعنــی نیــا - کــنن مــا بــا هــم   یدوســتات رفتــه بــدبخت، همــه فکــر م

 !مینامزد
 

خــاطر  نیــراه انــداخت فقــط بــه ا هیــبق يکــه جلــو یشــیاز اولــش هــم حــدس زدم نما. گرفــت حرصــم
 . بزنم رشیجمع ز يفکرکنند من نامزد بهزاد هستم و من نتوانم جلو میهایبود که همکالس

 
 :خشم گفتم با
 
آبـرو   یخـوام صـد سـال بـ     یمـ  ن،یهمـ  میعـدم تفـاهم از هـم جـدا شـد      لیمـا بـدل   ؟یـی آبرو یکدوم بـ  -

 !نکنم یساعت هم با تو زندگ کیا باشم ام
 
ــواده دا  - ــنظــرت در مــورد خون ــه   ســت،یدانشــگاه ن گــهیاونجــا کــه د نــه؟یهم تمیی هــر روز چشــمت ب

! مهمــه یلــیمسـائل براشــون خ  نیــکــه ا تییـ دا یو ســنت یافتــه، اون هـم خونــواده مــذهب  یچشمشـون مــ 
 ییوفـا  یز و گـداز از بـ  قصـه پـر سـو    هیـ جونـت مهمـون کـنم و     یـی روز خـودم رو، خونـه دا   هیـ تونم  یم

اش، براشــون ســرهم کــنم، مــثالً بهشــون بگــم کــه تــو دور از چشــم اونــا بــا مــن  اهرزادهخــو یو ســنگدل
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نگــران ! یزنــ یرو بهــم مــ تیــو نامزد یشــ یاز مــن دل زده مــ یمــدت هیــامــا بعــد از  ينـامزد شــده بــود 
شـه تنهــا بــا   یرا مــ غهیصـ  تیــمالک يبــایشــه، ورقـه ز  یهمــش بـا پــول حــل مـ  ! مـدرك و شــاهدم نبـاش  

 ! راه ممکنه نیو آبرودارتر نیبهتر نیالبته ا! جعل کرد نییو پا البا یصد هزار تومن کم
 
 !يدونن تو سابقاً نامزد من بود یخود زحمت نکش، اونا م یب -
 
ــول،   - ــه قب ــباش ــور د هی ــهیج ــ  گ ــتان رو م ــاز یداس ــ م،یس ــه دا  هی ــگ خون ــروز زن ــ تیی ــن،  یرو م زن

 یمــ شــونیا لیــبســته مهــر و مــوم شــده رو تحو کیــ یپســتچ هیــکنــه  یمــره در رو بــاز  یمــ ییپســردا
ــ ــا کنجکــاو ییره پســردا یده و م ــ يب ــاز م ــه، ق یبســته رو ب ــا د افــهیکن ــ دنیــاش ب ــذل  یکل عکــس مبت

ـ  یتـو مـ   ال؟یبـازم بگـم سـه   ! باشـه  یدنیـ د یلـ یخ دیـ با بـه یغر سـر پ کیـ دخترعمه اش و  کـارا   نیـ ا یدون
 !ادیاز من برم

 
کـه رو   يمـرد  نیـ نگـاهش کـردم، آب دهـانم خشـک شـده بـود مغـزم از کـار افتـاده بـود، ا           ينابـاور  با

 !نامزد من بود؟ من عاشق او بودم؟ یواقعاً زمان ایزد آ یحرفها را م نیبود و ا ستادهیا میبه رو
 

 : گفتم یکارساز شده و مرا ترسانده با شجاعت ساختگ دشیدادم تهد ینشان م دینبا
 
 ! کنن یباش اونا باور نم الیخ نیبه هم -
 
ــ یاز کجــا مــ - ــه آزاد ؟یدون ــا توجــه ب ــه شــما وجــود داشــته و اونــا هــم ازش مطلــع    يکــه تــو يب خون

 ! ستین یبودند باورش کار مشکل
 

 : گفتم صالیبودم با است دهیترس واقعاً
 
 ! یکن ینم يکار نیتو همچ -
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 :نبود گفت يخبر شیپ قیکه از خباثت دقا يبا لحن آرامتر بهزاد
 
 ! کنم یم يبدست آوردنت هر کار يمن دوست دارم و برا -
 

چشــمانش غصــه دار . گرفتــه بــود يگــرینــوع نگــاهش رنــگ د. شــد رهیــشــد و بــه چشــمانم خ کمینــزد
 .شده بود

 
 !باورم کن -
 

 :لرزان گفتم ییکردم و با صدا بغض
 
 !میرس ینداره ما به بن بست م ییطرفه راه بجا کیعشق  نیبهزاد ا -
 
 !؟يکرد یوگرنه تا حاال ازدواج م يدونم تو هنوزم دوستم دار یمن م ستیطرفه ن کی -
 
تـرکم کـرده    يخبـر  یکـه بـه مـن کـرده بـود و در بـ       یانتیـ خ یاز طرفـ . درست بـود  يدانم چه کار ینم

 یمــ يعاجزانــه بــه هــر در نگونــهیا دمیــد یمــ یوقتــ یاز طرفــ. رمیبپــذ یتونســتم بــه راحتــ یبــود را نمــ
را قبـول کنـد، دلـم     یازدواج جلـب کنـد و حاضـر بـود بـه خـاطر مـن هـر شـرط          يرا بـرا  تمیزند تـا رضـا  

ــرا ــیب ــا  دیشــا. ســوخت یش م ــب ــدگ  هی ــاره، زن ــار د يرو یفرصــت دوب ــن و او  گــریخوشــش را ب ــه م ب
 دیــســخت بــود با یلــیخ میمــرد مغــرور بــرا نیــا ياشــکها دنیــزدم د ایــدلــم را بــه در. داد ینشــان مــ
 .دممان یکنارش م

 
 . کنم یبهت اعتماد م گهیبار د کیباشه،  -
 
 :گفت يکودکانه ا یذوق با
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گـم زنـگ بزنـه بـا      یامشـب بـه مامـانم مـ    . بـاالخره دلـت نـرم شـد     يدید. خانم خوشگل خودم یمرس -
 .هماهنگ کنه تییدا
 
 .نگفتم يزیهنوز چ ییبه دا. ندارم یهمه عجله من هنوز آمادگ نیچرا ا -
 
 .خونه بهشون بگو یخب امروز که رفت -
 
کــه اون هــم از  یحســاب بــانک هیــنــدارم جــز  یچــیه. ســتمین شیچهــار ســال پــ يالیبهــزاد مــن ســه -

 .ندارم یچیه گهیصدقه سر عمه فروغمه، خودمم و لباس تنم، د
 
ملــک و امــالك خواســتم؟ بابــام  ،یو حســاب بــانک هیـ مــن از تــو جهز ،یکنــ یچـرا خــودت رو لــوس مــ  -
ــا آخــر عمــ نقــدریا . خــوام یدل عاشــق مــ کیــمــن فقــط از تــو  . میکنــ یر در رفــاه کامــل زنــدگ داره ت

 ؟يدار يچه بهانه ا گهیخوب د
 
 ؟یبه من وفادار باش يد یبهزاد قول م -
 
 ... بهت وفادار بود اگه شیبه خدا همون دو سال پ -
 

 . را ناتمام گذاشت شیحرفها
 
 ! میهات پخش کن یهمکالس نیب میبخر ینیریش میبر -
 
 به چه مناسبت؟! االن؟ -
 
 !جون به آقا بهزاد افروز الیبه مناسبت جواب مثبت سه -
 
 . افتادهین یکشم بذار بعد از عقدمون، هنوز که اتفاق یمن خجالت م! نه بهزاد -
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 شه؟ یم دایپ يورا قناد نیحاال ا م،یمن و تو از االن زن و شوهر زمیعز -
 

گرفـت و بـا مـن بـه طـرف       ینیریکـار خـودش را کـرد و شـ     بهـزاد . بـود  دهیـ فا یاصـرار کـردم بـ    هرچه
در دســتمان ســر و صــدا کردنــد و بــه مــا   ینیریمــن و بهــزاد و شــ دنیــبچــه هــا بــا د. کــالس راه افتــاد

بـه او زدم   یلبخنـد کـوچک  . مـا وارفـت و بهـت زده بـه مـا نگـاه کـرد        دنیـ بـا د  رایـ امـا الم . گفتند کیتبر
 .دمیاز کالس خارج شد؛ به دنبالش دو او سرش را به حالت تأسف تکان داد و اام
 
 ؟ير یجان کجا م رایالم را،یالم -
 
 .رم خونه یم -
 
 . میکالس دار -
 
 .تنهام بذار ستیحالم خوب ن -
 

 . کردم و راهش را سد کردم شتریرا ب سرعتم
 
 ؟یاز من ناراحت -
 
 :نگاهم کرد و گفت يدلخور با
 
 ال؟یسه يتو من ر و مسخره کرد -
 
 . بکنه يحاضره بخاطر من هر کار مونهیپش یلیاما بهزاد خ ،یدونم از دستم ناراحت یم -
 
 .ییخوا یم یچ یدون یتو خودتم نم -
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 !داره ازیکنارش بمونم اون به من ن دیسنگدل باشم با نقدریتونم ا یمن نم -
 
 ؟یش یم یپس خودت چ ؟یکن يفداکار دیتو چرا با -
 
 . میبا هم ازدواج کن میخوا یما م. و طرفه اسعالقه د نیمنم دوستش دارم ا -
 
 !ن؟یو فقط اسم بچه تون را نذاشت دیظاهراً همه حرفاتون را زد -
 
 ؟ینزن هیو کنا شین نقدریشه ا یم رایالم -
 
 .سوخته يچون دلم بدجور! تونم ینه نم -
 
 . یخوشحال باش یلیاز ازدواج من خ دیبا ،یدوست من نیتو بهتر -
 
 یمـ  دیـ جد میتصـم  کیـ مثـل تـو کـه هـر لحظـه       یمزاجـ  یتـونم بـا آدم دمـدم    یمـن نمـ  . ستمین گهید -
 . دوست باشم رهیگ
 
 .یکن یمن رو درك نم تیتو وضع -
 
 . تونم تو رو درك کنم یو نم ستمینبود عاشق ن ادمی یگ یراست م -
 
 ...من را،یالم -
 
 . يکرد يتو با من باز ال،یبسه سه -
 
 . از انتقامه شتریب یلیگن لذت بخشش خ یم يدیمگه نشن! نه به خدا -
 

 :گفت يگرفته ا يبا صدا. نبود يچند لحظه قبل خبر تیشد از عصبان نیغمگ رایالم چهره
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بـار امتحـانش را پــس داده،    کیـ بهـزاد  ! ؟یکنـ  یمـرد زنـدگ   نیـ عمـر بـا ا   کیـ  ییخـوا  یتـو مـ   الیسـه  -
قـدر   نیـ اگـه واقعـاً ا  ! کـرده  یمـ  کـار یچ کـا یآمر يمـدت تـو   نیـ ا یدونـ  ینمـ  یآدم مشکوکه تو حتـ  نیا

 امده؟یعاشقته چرا زودتر برنگشته و دنبالت ن
 
 !مجبور شده بمونه ییبه خاطر اون رسوا یدون یتو که م -
 
 . مرد خانواده دوست باشه کیخواد  یو م مونهیاصالً من قبول کردم اون پش -
 
 خب پس مشکل کجاست؟ -
 
در کنـار خـانواده    یزنـدگ  ،یسـت یاون دختـر سـابق ن   گـه یتـو د  ال،یسـه  يوقتـه کـه عـوض شـد     یلیتو خ -
 یمهمـون  يتـو  یتـون  ینمـ  گـه ید یگفتـ  یگذاشـته، مگـه خـودت نمـ     ریتـأث  دتیـ افکـار و عقا  يرو تییدا

ــ  يهــا ــو ،یمخــتلط حضــور داشــته باش ــامحرم با يجل ــن ــحجــاب رو رعا دی ــ تی ــه ســر و لباســت  . یکن ب
ــ يوهــامانت. نگــاه کــن ــدگ ،يزیــر ینمــ تینشــویپ يرو يچتــر يموهــا یپوشــ یمناســب م  تیمــدل زن

 ! يایبهزاد و خانواده اش کنار ب يها یژگیبا و يبا مرد یتون ینم گهید الیعوض شده، سه
 
 ! ده یکامل به من م يذاره و آزاد یاحترام م دمیبه عقا هیبهزاد آدم متمدن -
 
 ؟یمطمئن -
 
 !البته -
 
 !همون طورکه خدا دوست داره ؟یپاك و سالم داشته باش یزندگ هی يخوا یمگه تو نم -
 
 . کنم یزندگ وهیش نیکردم به هم یسع یمن مدت یدون یطوره، تو که م نیمسلماً هم -
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ــ  ور،یکــه مشــروب، قمــار، رســ يخونــه ا يبــه نظــر تــو، تــو -  یاخــتالط محــرم و نــامحرم وجــود داره م
 کرد؟ یزندگ یمدل نیشه ا

 
 ! داره ریاونا هم تأث يکارها يبه طور حتم رفتار من رو -
 
کــه بــا  ادهیــبگــذاره؟ فاصــله تــو و بهــزاد آنقــدر ز  ریتــو تــأث يهــم بلعکــس رفتــار اونهــا رو  دیو شــا -

 !یمدل اونها بش یکه تو هم بخواه نکهیشه مگر ا یفاصله پر نم نیعشق و عالقه ا
 
 .کنم یخوام مثل گذشته زندگ ینم گهیدوست دارم د يجور نیرا هم دمیجد یاما من زندگ -
 
 .خدانگهدار ر،یرو بگ متیتصم نیشه، فکرات را خوب بکن و بهتر یبا انتخاب بهزاد نم -
 

اسـد   یـی واقعـاً خواسـته مـن چـه بـود؟ مثـل خـانواده دا       . افکـارم را مغشـوش کـرده بـود     رایـ الم يحرفها
 بهتر بود؟ یکدام زندگ ه؟یمثل خانواده عمو فرخ و بق ایکنم  یزندگ

 
 . عظه برداشتخانم دست از مو نیچه عجب ا -
 
 . بهزاد به طرفش برگشتم يصدا با
 
 نجا؟یا ياومد یتو ک -
 
 ؟يندار يسر به شرکت پدرم بزنم با من کار کی دیبا ال،یرم سه یاالن، من دارم م نیهم -
 
 شدن؟ ییراینه، همه پذ -
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کـه دنبـال خـانم     هیـ بـرم چنـد هفتـه ا    دیـ با گـه یمـن د . تمـوم شـد  . بله، چقدر هم خوش خوراك بـودن  -
 یمــ! شــده یشــاک یشــرکت عقــب افتــاده و بابــا حســاب يکــارا. افتــادم یاز کــار و زنــدگ یبــودم و حســاب

 برسونمت؟ يخوا
 
 .نه کالس دارم تو برو به سالمت -
 
 !يبا. زمیعز یماه یلیخ -
 

 یبـ  يبـه کنجکـاو   رایـ رفـت و مـن کـه تـا بعـدازظهر کـالس داشـتم مجبورشـدم بـدون حضـور الم           بهزاد
 .بچه ها در مورد بهزاد پاسخ بدهم انیپا
 

مــن واقعــاً عــوض شــده بــودم؟  ایــآ. کــردم یبــا خــودم فکــر مــ یــیدانشــگاه تــا خانــه دا ریتمــام مســ در
 .بود راتییتغ نیاز هم یکینماز خواندنم 

 
کتــاب فلســفه  رضــایعل یســخت بــود امــا وقتــ میبــرا لیــاوا. خوانــدم یبــود کــه نمــاز مــ يروز 10 تنهــا

 . اورمیداشتم حتماً نمازم را به جا ب یشده بود و سع شتریاد عالقه ام بنماز را به من د
 

بــا دادن چنــد  ییکــه بــاز هــم پســردا. ام بــود یدر زنــدگ یهــم نقطــه عطفــ ینــید انیشــوایبــا پ ییآشــنا
کتابهــا؛ نهــج البالغــه  نیــاز جملــه ا. افکــارم در مــورد آنهــا کــرد رییــبــه تغ یانیکتـاب بــه مــن کمــک شــا 

ــ  ــ . بــود یکــه ســخنان امــام عل ــ نیکــه چنــد عهیو کتــاب مغــز متفکــر ش دربــاره هــوش  یدانشــمند غرب
ـ  یوقتـ . کـرده بودنـد   فیـ تـأ ل ) ع(جعفـر  امامسرشار  را خوانـدم   یبـار کتـاب نهـج البالغـه امـام علـ       نیاول

ــ  شــانیکلمــات ا ییبــایاز ز ــاز بزرگــان و متفکــرا ياریشــگفت زده شــدم و ســخنان بس ــ ین غرب  یرا کپ
 . از سخنان آن امام دانستم

 
تمــدن  يخــورد نشــانه انتهــا یآن مــ يکــه مــارك غــرب رو زیــماننــد بهــزاد هــر چ یینظــر خانوادهــا در

 یدر حـال . بـود  یاسـالم و مسـلمانان بـود نشـانه عقـب مانـدگ       نیـ و کالس بود و هر چه کـه مربـوط بـه د   
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ــ  ــاب مغــز متفکــر ش ــاز نظر ياریبســ عهیکــه در کت ــام اتی ــان، ســتارها و  ) ع(صــادق ام ــور، زم ــاره ن درب
 . شده بود اتیاز اختراعات و ابداعات و نظر ياریگذار بس هیبعدها پا زهایاز چ ياریبس
 

ــدم  وارد ــه ش ــیزن دا. خان ــه رو  ی ــر و گرفت ــود     يپک ــه ب ــرو رفت ــر ف ــه فک ــته و ب ــل نشس ــان در . مب چن
 .متوجه حضورم نشد یافکارش غرق بود که حت

 
 !جون ییسالم زن دا -
 
 :لبخند زد و گفت یبه تلخ. به من انداخت یسرش را بلند کرد و نگاه ییمن، زن دا يصدا با
 
 ؟ياومد یک! سالم دخترم -
 
 !يکه متوجه من نشد ياالن، شما آن قدر تو فکر بود نیهم -
 

 :و گفت دیکش یآه
 
 .حواسم نبود دیببخش -
 
 . بودم دهیحد ناراحت ند نینگران شدم تاکنون او را تا ا ییرفتار زن دا از
 
 !جون ییشده زن دا يزیچ -
 
 . حوصله ام یب ینه مادر کم -
 

 : گفتم یبه شوخ اورمیاو را سرحال ب نکهیا يبرا
 
 چند تا؟ -
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 چند تا؟ یچ -
 
 غرق شده؟ اتونیچند تا از کشت -
 
 ! حوصله ندارم الیولم کن سه -
 

ــرا ــهیا يب ــر درب  نک ــاجرا س ــاز م ــه   اورمی ــالش ب ــه دنب ــتم ب ــپزخانه رف ــه   . آش ــود ک ــغ ب ــدر دم ــا او آنق ام
 یکــه در اتــاقم بــه ســرم یتمــام مـدت . گذاشـته و بــه اتــاقم بــروم  شیدادم تنهــا حیشــدم و تــرج مانیپشـ 

 . بگذارم انیبهزاد را با آنها در م يکردم که چگونه مسئله خواستگار یفکر م نیبردم به ا
 

منظـور   نیبـه همـ  . شـام ابتـدا بـا او صـحبت کـنم      هیـ ته يبـرا  یـی گرفتم به بهانـه کمـک بـه زن دا    میتصم
را کــه  یــیو زن دا رضــایو عل یــیدا يبــودم کــه صـدا  دهیاول نرســ ياز اتـاقم خــارج شــدم هنــوز بـه پلــه   

 . دمیمشغول گفت وگو بودند را شن گریکدیآهسته با 
 

 : ییدا زن
 
 .که ازدواج کرد يبگم آنقدر دست دست کرد یواال چ -
 

 : بلند شد رضایگرفته عل يصدا. دواج کرده بوددرست بود مونا از حدسم
 
 زنگ زدند؟ یک -
 

 :ییدا زن
 
 !ادیب الیسه نکهیبعد از ظهر، قبل از ا -
 

 :رضایعل
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 تمومه؟ یعنی -
 

 :ییدا زن
 
موافقــه  الیچنــد ســاعت قبــل صــحبت کــرده، ســه  الیگفــت؛ پســرش بــا ســه یجــور کــه مــادرِ مــ نیــا -

 !يخواستگار انیداده ب تیرضا نیهم يبرا
 
 .کردند یآنها در مورد من صحبت م. خشکم زد ییاسمم از زبان زن دا دنیشن با
 

 :رضایعل
 
 شده؟ یروزِ راض هی -
 

 :ییدا زن
 
 ! شده یزنن، امروز راض یوقته با هم حرف م یلیخ نکهینه، مثل ا -
 
 :ییدا
 
 عجله دارن؟ نقدرینگفته، حاال چرا ا يزینکرده که به ما چ یکار خوب الیسه -
 

 :ییدا زن
 
خـواد زودتـر    یمـ  دهیبـه هـم خـورده، ترسـ     الیبـا سـه   شیپسرش عجله داره، دو سال قبـل کـه نـامزد    -

 .عقد کنن
 
 :با گله گفت ییدا
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 !یگفت یزودتر م ؛یخواست یچشماته، م يدخترِ مثل دسته گل جلو نیچند ماه ا -
 

 داد؟ ینشان نم يزیچ شیآمده؟ پس چرا رفتارها یاز من خوشش م رضایعل یعنینشد  باورم
 

 :رضایعل
 
 يجـور  نیـ کـردم ا  یفکـر نمـ  ... فکـر . دونـم  ینمـ  یچـ یه الیمن بهش عالقـه دارم امـا از احسـاس سـه     -

 !شد؟ دایپسرِ چطور سر و کله اش پ نیاصالً ا. بشه
 

 :ییدا زن
 
 ده؟ یبروز نم يزیچ ایاونم تو رو دوست داره از ح دیبرم باهاش حرف بزنم؟ شا -
 
 :ییدا
 
ــوده، د  نیــزن، دل ا ســتیقســمت ن - ــا اون پســرِ ب ــو انگشــتش   يدیــدختــر هنــوز ب ــوز ت حلقــه اش هن

 !بود
 

 :رضایعل
 
صـبر کـردم،   . نذاشـتم  شیوقـت پـا پـ    چیهـ  نیهمـ  يبـرا  ادهیـ ز یلـ یخ الیدونستم فاصله مـن و سـه   یم -
 میتــون ینــه، مـ  ایـ  میخــور یاز نظــر فکـر و اعتقــاد بـه هــم مـ    ه،یـ چطور اتشیــخواســتم بـدونم اخالق  یمـ 

عالقـه دو طرفـه باشــه و اون هـم بـه مــن      نیــدوسـت داشـتم ا   ینــه، در ثـان  ایـ  میایـ بعـدها بـا هـم کنــار ب   
 يتونسـتم ادا  ینمـ  گـه ید يمـن راهـش رو بلـد نبـودم، مـن مثـل پسـرا        یعنـ ی. کنـه امـا نشـد    دایـ پ القهع

 شیاون رو بـه سـمت خـودم بکشـونم بـا حرفـام باعـث دلخـور         نکـه یا ییکـنم بـه جـا    يعاشق هـا را بـاز  
ـ  چیکـه بـا هـ    یکـردم البتـه کسـ    یخواستم ابـرو را درسـت کـنم چشـم رو کـور مـ       یشدم م یم جـز   یزن
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ــو ــادرش برخ ــر از ا  ردم ــه بهت ــنداشــته باش ــ نی ــن     یهــم نم ــه داره م ــه اون پســر عالق ــه ب ــاال ک شــه، ح
... مــــ  نیبهـش نگـ   یچـ یخوشـبخت بشـه شـما هـم ه    . دوارمیـ ام... ــــ یشـم ام  ینمـ  شیمزاحم خوشـبخت 

 ...مـن
 

 .آشپزخانه را ترك کرد. یلرزان يبا صدا رضایعل
 
 ! حرف بزن الیاسد آقا برو با سه -
 
 :معترضانه گفت ییدا
 
ــ  یبــرم چــ -  يخواســتگار ادیــو دو ســال ســن خــودش عرضــه نداشــت ب  یبگــم؟ بگــم پســر مــن بــا س

 ! باباش را فرستاد
 

ــیدا زن ــیو دا ی ــد  ی ــوز مشــغول صــحبت بودن ــل شــن گــرید. هن ــه  شــانیحرفها دنیتحم را نداشــتم و ب
 . اتاقم پناه بردم

 
واقعــاً بــه مــن عالقــه  رضــایعل. بــودم دهیرا کــه شــن ییزهــایکــردم چ یبــاور نمــ. در شــوك بــودم هنــوز

وسـط   نیـ کـرد؟ ا  یکـنم چـه مـ    یبـا بهـزاد ازدواج مـ    ياز سـر دلسـوز   دیـ فهم یمـ  رضـا یداشت؟ اگر عل
از دو سـنخ کـامالً    یشـدم؟ خواسـتگارانم؛ مردانـ    یخوشـبخت مـ   کیمـن چـه بـود؟ مـن بـا کـدام       فیتکل

 ینمــ یســر ســوزن یمــن آن دو حتــ دیــکــه از د يبطــور. متضــاد بودنــد يو رفتارهــا دیــمتفــاوت بــا عقا
ــار ب   يتوانســتد درمســئله ا ــا هــم کن ــق برســند و ب ــه تواف ــدیایب ــروح. ن ــه کــدام  اتی ــرینزد کیمــن ب  کت

 بود؟
 

کــه  يبهــزاد ایــکــنم  هیــبــه او تک یانســتم بــه راحتــتو یاحتــرام قائــل بــودم و مــ شیکــه بــرا ییرضــایعل
 . دوستش داشتم اما مورد اعتمادم نبود
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ــزاد ــ   يبه ــود و م ــد ب ــه ثروتمن ــ  یک ــه راحت ــت ب ــدگ یتوانس ــرا   یزن ــته ام را ب ــرق گذش ــر زرق و ب  میپ
رسـانده   یدرجـات علمـ   نیاز بهتـر  یکـ یخـودش را بـه    یکـه بـا دسـت خـال     ییرضـا یعل ایـ فـراهم کنـد؟   

 .نداشت يا هیداشت اما در حال حاضر سرما یرخشاند ي ندهیبود و آ
 

هــم  یــیو زن دا یــینبــود، دا رضــایعل. در ســر ســفره شــام بــه وجــود آمــده بــود  يســابقه ا یبــ ســکوت
 .به شکستن آن داشته باشند یلیحوصله تر از آن بودند که تما یکسل و ب

 
شــماره بهــزاد . هــر دو نگاهشــان بــه مــن معطــوف شــد  لمیزنــگ موبــا يصــدا یبلنــد شــدن ناگهــان بــا
حــس  دم،یکشــ یخجالــت مــ. کــرد جــرأت نداشــتم جــواب بــدهم یمــ ییخــود نمــا توریصــفحه مــان يرو

ــه عز  یآدمــ ــرا داشــتم کــه ب ــا قطــع شــدن صــدا . کــرده اســت انــتیخ زانشی ــ  يب ــگ نفــس راحت  یزن
 . دمیکش

 
 :زد و گفت یلبخند کوچک ییدا
 
 !تو را بشنوه يخدا زنگ زده صدا ي بنده ؟يچرا جوابش را نداد -
 

 !نداشتم با بهزاد حرف بزنم یلیدانم چرا در آن لحظه تما یرا خاموش کردم نم لمیموبا
 

**** 
 
از  یبـا خسـتگ  . کـردم  یبـه پـارچ خـال    ینگـاه . سـوخت  یمـ  میگلـو  ادیـ ز یخواب بلنـد شـدم از تشـنگ    از

خـوابم را عـوض کـنم و بـا همانهـا بـه        يلباسـها . دمیـ د ینمـ  یلزومـ  رضـا یبـا نبـود عل  . آمـدم  نییتخت پا
ــا ــه پ ــو  نییطبق ــتم  کی ــپزخانه رف ــه آش ــود . راســت ب ــق ب ــه در ســکوت مطل ــپ  . خان ــا الم ــپزخانه ب آش

امــا احســاس کــردم فــرد . رفــتم خچــالیبــه طــرف . روشــن بــود یفیبــا نــور ضــع یســبز رنگــ یهــالوژن
ــرید ــور دارد  يگ ــپزخانه حض ــم در آش ــه   . ه ــرس ب ــا ت ــورت دادم و ب ــانم را ق ــرو  آب ده ــرف راه  يط

بــه شـوفاژ لــم   دمیـ را د رضـا یآشـپزخانه قـرار داشــت رفـتم درکمـال تعجــب عل     يکـه در انتهــا  یکـوچک 
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 .داده و غرق در مطالعه بود
 
 
بـا شـلوارك    دیتـاپ سـف  . نـاجورم شـدم   يبـه خانـه بازگشـته بـود؟ ناگهـان متوجـه لباسـها        یدانم کـ  ینم

ــ دمیســف ياز رانهــا ییقرمــز کــه فقــط قســمتها  ــبم را گــاز گــرفتم و تصــم ! ودرا پوشــانده ب گــرفتم  میل
 یلــیشــده بــود چــون خ ریــد گــریامــا د. تــرك کــنم یمتوجــه مــن شــود آنجــا را بــه آرامــ نکــهیقبــل از ا

زدم  یکــوچک غیــج. کــار از کـار گذشــته بــود  گــریســرش را بــاال کــرد و متوجـه حضــورم شــد د  ینناگهـا 
 : و گفتم

 
 !نیتو رو خدا چشماتون رو ببند -
 

 :و شوکه شده بود دستپاچه گفت جیصحنه آنقدر گ نیکه از ا رضایعل
 
 .چشم چشم چشم -
 
 ! گهید رونیب دیخب حاال بر -
 
 :گرفت با من من گفت واریچشمان بسته بلند شد و دستش را به د با
 
 د؟یکن ییشه راهنما یم رونیبرم ب يجور نیتونم ا ینم -
 
 !کنم یم تونیباشه من راهنما -
 
ــاول راســت بر - ــه  دی ــه ن ــاون جــا من ــو  رضــایو متعاقــب آن ســر خــوردن عل  یافتــادن صــندل... زی و ول

ــدان کر     ــتن گل ــه شکس ــپزخانه و البت ــف آش ــدنش ک ــتالیش ــم يرو س ــدا زی ــار يص ــرا تول يناهنج  دی
 .کرد
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 ...آخ -
 
 : گفتم ینگران با
 
 شد؟ تونیخان طور رضایعل -
 
ــداده بــود کــه  ! چشــمانش هنــوز بســته بــود  چــارهیب از چــراغ هــا روشــن شــد و   یکــیهنــوز جــوابم را ن

 دنیــبــاز بــه آشــپزخانه آمــد بــا د  مــهین یبــا چهــره خــواب آلــود و چشــمان  مهیسراســ یــیســپس زن دا
 :شد و با تعجب گفت اریکه کف آشپرخانه ولو شده بود چشمانش باز و هوش رضایعل
 
 ؟يشد يجور نیوا، مادر چرا ا -
 

ــیبدهــد، زن دا یحیتوضــ رضــایعل نکــهیا قبــل ــاال آ ی ــا آن ســر و   ســرش را ب ــازه متوجــه مــن ب ورد و ت
 :گونه اش زد و گفت يزد با دستش رو رونیچشمانش از تعجب از حدقه ب! وضع شد

 
 چه خبره؟ نجایخدا مرگم ا -
 
ــت صــورتم ســرخ شــد نصــف شــب، مــن ن   از ــا عل مــهیخجال ــه ب ــاز رو رضــایبرهن ــ يطــاق ب ــ!! نیزم  یب

ــج اریــاخت ــرار کــردم  غی ــا ســرعت از آشــپزخانه ف ــداختم تــو . زدم و ب ــاقم و همــان جــا   يخــودم را ان ات
لحظـه   کیـ شـد در   يکـم کـم تنفسـم عـاد    . آمـد  یبـودم نفسـم بـاال نمـ     دهیـ از بس دو. پشت در نشستم

ــو   ــات از جل ــام اتفاق ــت از   يتم ــمانم گذش ــچش ــتزده عل  يادآوری ــره وحش ــایچه ــل   رض ــس العم و عک
کــرده  ریغــافلگ میحجــاب یبــود کــه بــدبخت را بــا بــ یدفعــه ســوم نیــا. دمیــخــودش و خــودم خند يهــا

 کیـ کـه در عمـرش    يپسـر  ينـاجور جلـو   یبـود، مـن بـا لباسـ     متـر یبـار اوضـاع وخ   نیـ هر چنـد ا . بودم
ــ ــارمش ند   یزن ب ــز مح ــاب ج ــحج ــود ا دهی ــتادهیب ــودم و خ س ــب ــودم   رهی ــرده ب ــاهش ک ــمت . نگ قس

 نکــهیا يمـن هـالو، بــه جـا   . میاوضـاع شــد قرمـز   تیهــر دو متوجـه وضــع  یبــود کـه وقتـ   یجـالبش زمـان  
ــا چشــمان    ــه ب ــودم ک ــورکرده ب ــرارکنم او را مجب ــا ف ــد  یخــودم از آنج ــرك کن او . بســته آشــپزخانه را ت
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حــرف احمقانـه ام را قبــول کـرده سـپس آن برخــورد و بعـد هــم پخـش شــدن       عیـ مط یهـم مثـل کــودک  
 ! نیزم يرو رضایعل
 
اذان  يبـا صــدا . دمیـ خند ریدل ســ کیـ د از مـدتها  چهـره بـا نمکــش، خنـده ام گرفـت و بعــ     يادآوریـ  از

 .و نمازم را خواندم دمینخواب گریصبح د
 

نگــران برخــوردم بــا او بــه خــاطر اتفــاق   گــریزودتــر از مــن از خانــه خــارج شــده بــود و مــن د  رضــایعل
داشــتم دلــم  ازیــاش ن یبــه هــم صــحبت. کســل کننــده بــود میبــرا رایــدانشــگاه بــدون الم. نبــودم شــبید

ــ  دیــاز ترد رضــا،یخواســت از احســاس عل یمــ بهــزاد، از  نیو حــس تــرحمم بــه بهــزاد، از چشــمان غمگ
 يحــق داشــت مــن دختــر سســت اراده ا  رادیــالم! امــا چــه ســود میبگــو زیــرضــا، از همــه چیســکوت عل

و هــر لحظــه نظــرم  رمیــبگ میدرســت تصــم میمســئله زنــدگ نیمهمتــر يتوانســتم بــرا یبــودم کــه نمــ
 .گرفتم یم دیجد یمیشد و تصم یعوض م

 
بعـد از  . جـوابش را نـدادم   رنـده یتوجـه بـه تمـاس گ    یخـورد بـ   یزنـگ مـ   یدر پـ  یپـ  لمیکالس موبا سر

ــا نگــاه انیــپا ــاموفق متوجــه شــدم بهــزاد   يبــه صــفحه تماســها یدرس ب . بــار تمــاس گرفتــه بــود  18ن
 . رمیگرفتم خودم تماس بگ میتصم

 
 بله؟ -
 
 .سالم بهزاد جان -
 
 ؟یهست یمعلومه کدوم قبرستون -
 
 چه طرز حرف زدنه؟ -
 
 ؟يدار یرو برنم تیجواب من رو بده، چرا گوش -
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 .تونستم یسر کالس بودم نم -
 
 ؟يداد یو جواب م رونیب يزد یلحظه از کالس م هی يمرد یم -
 
 ؟یزن یچرا مثل طلبکارا حرف م -
 
 !يشد یسگ م یداشت یچند بار تماس ناموفق شبیتو هم اگه مثل من از د -
 
 . شد، به جاش حاال زنگ زدم یگفتم که اون موقع نم -
 
 یتـون  یلحظـه هـم نمـ    کیـ بـه خـاطر مـن     یمرده شور تـو و اون دانشـگاه مسـخرت رو ببـره کـه حتـ       -

 !يازش بگذر
 
 .داره يتحمل منم حد ،يد یفحش م زیر کی يدار ،يزنگ زد یاز وقت! بسه بهزاد -
 

مکــرر زنــگ  يصــدا. .چنــد بــار زنــگ خــورد امــا جــوابش را نــدادم . را قطــع کــردم یگوشــ ینــاراحت بــا
ــا  یعصــب ــا حــرص موب نشســتم و در افکــارم  مکــتین يرا خــاموش کــردم و همــان جــا رو  لمیام کــرد ب

ــوز هــ. غــرق شــدم ــت ا  ینســبت چیهن ــا مــن نداشــت آن وق ــب ــ  نی  یطورگســتاخانه ســرم داد و هــوار م
 !نه به امروز روزشینه به رفتار د. دیکش

 
 !الیسه -
 
 .کرد به خودم آمدم یم میبود و صدا ستادهیا میساناز که رو به رو يصدا با
 
 . دختر؟ چند بار صدات کردم ییکجا -
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 ؟یکارم داشت. دیببخش -
 
 تیگفـت؛ گوشـ   یسـر بـزنم مـ    هیـ آره نامزدت بـه مـن زنـگ زد، نگرانـت بـود از مـن خواسـت بهـت          -

 !خاموشه
 
 :تعجب گفتم با
 
 بهزاد شماره تو را از کجا داره؟ -
 
ده،  یمــن رو نمــ ياز مــن دلخــوره جــواب تلفــن هــا  یوقتــ الیگفــت؛ ســه یاز مــن گرفــت، مــ روزیــد -

دانشـگاه از احـوالش بـا خبـر      يتـونم تـو   یشم اگـه شـماره شـما را داشـته باشـم حـداقل مـ        ینگرانش م
 ؟يبازم باهاش قهر يحاال چرا جوابش رو نداد. باشم

 
 . د ناراحت شدمبد حرف ز -
 
خــوان  یمــ یهــر چــ هیــبــذار بق ن،یاالن جــدا بشــ نیهمــ نیاگــه واقعــاً بــا هــم ناســازگار! الیســه نیببــ -

ـ  ه،یـ و بچـه باز  يقهرکردنـات از سـر لـوس بـاز     نیـ بگن، امـا اگـه ا   خـود اعصـاب خـودت و اون بنـده      یب
 !فردا قهر نیامروز دوست باش ستین يکه بچه باز یخدا را خراب نکن زندگ

 
 یاالن زنـگ مـ   نیرفـتم؛ همـ   یدوانـده بـود کلنجـار مـ     شـه یکـه در درونـم ر   یضـ یاحساسـات ضـد و نق   با

خودشــون  نیرا تمــوم شــده بــ هیره حتمــاً تــا حــاال قضــ یآبروشــون مــ یکــنم، ولـــــ یزنــم و تمــومش مــ
 الیتمــام فــام نیپــولم بــ هیــمــن رو ول کــرد و ســکه  یآبروشــون، مگــه وقتــ يفــرض کردنــد؟ گوربابــا

 شیعمـه فـروغ و بچـه هـا     زیـ تـرحم برانگ  ينگـاه هـا   ریـ تـا چنـد وقـت ز   ! من بـود؟  يآبرو رکرد به فک
... مـــــن اد،یـ امـا امـا از مــن بـر نم   . خـرد شــدم  سیزن عمـو و عمــه فـرنگ   نیـ دار زر شینــ يهـا  هیـ و کنا
 . کنم کاریچ ایخدا
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 !ساناز -
 
 بله؟ -
 
 ه؟یاسم شوهرت چ -
 
 !محمد -
 
 ؟يمحمد خوشت اومد که جواب مثبت داد هیازچ -
 
 ؟یپرس یهاش، چرا م یژگیو یلیاز خ -
 
 !نگو يدوست ندار ،يجور نیهم -
 
ــ یمــ! نــه بابــا - بعــد هــم کــه . بودنــد یو مــؤدب فیشــر ياول از خــانواده اش خوشــم اومــد آدمــا  یدون

ــ . ظــاهرش بــه دلــم نشســت دمیــپسرشــون رو د  ینــدو یچهــره اش بــرعکس خــانواده مــا بــود آخــه م
و  دیســـف لمونیفــام  يپوســـت هســتند از بــس تمــام پســرا     دیو ســف  یربرنجیهمــه خــانواده مــا شــ    

 یپــیت نیهمــ قــاًیشــوهر مــن ســبزه و تنومنــد باشــه کــه محمــد دق  واســتخ یبودنــد دلــم مــ یاســتخوان
 یشــه و مــدت یمــ يمــن صــداقتش بــود همــون روز اول گفــت؛ عاشــق دختــر  لیــدل نیامــا مهمتــر. بــود

 یو فقـط اهـل مهمـون    هیـ سـبک و ولخرج  یلـ یفهمـه دختـر خ   یکنن اما بعـد از چنـد مـاه مـ     یهم نامزد م
ــدگ  هیو خوشــگذرون ــاه تــوافق  الصــهخ. ســتین یو کــالً اهــل زن ــ  یبعــد از چنــد م ! شــن یاز هــم جــدا م

بــا خــودم کلنجــار  یلــیبــدم، خ یداشــتم جــواب منفــ میشــد و تصــم یراســتش بعــد از حرفــاش دلــم خــال
 يبــه اون و خــودم بــدم چــون احســاس کــردم تــو  گــهیفرصــت د کیــفتم گــر میتصــم نکــهیرفــتم تــا ا

ــر دو از   ــه اول ه ــون جلس ــدیهم ــود  گریک ــده ب ــمون اوم ــار . خوش ــد ب ــ   يچن ــم رفت ــا ه ــه ب ــب میک  رونی
حواســش بــه  یلــیو از آن مرداســت کــه همــه جــورِ در خــدمت خــانواده شــه، خ هیــمــرد مهربون دمیــفهم

 يهــا یژگــیو ســتیانصــاف ن دمیــد. کــرد یمــ مؤدبانــه و بــا متانــت بــا مــن صــحبت  یلــیمــن بــود و خ
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بــه نظــرم محمــد . بکــنم شــشیچنــد ســال پ کیــاشــتباه کوچ کیــ يمثبــتش را کــه کــم هــم نبــود فــدا 
و خـدا رو   میراضـ  یلـ یکـه گـرفتم خ   یمیتونـه مـن رو خوشـبخت کنـه و االن هـم از تصـم       یکه مـ  هیمرد

 . کنم یشکر م
 

 :زدم و از ته دل گفتم يلبخند
 
 . یکن یاحساس خوشبخت شهیهم دوارمیام -
 

 :زد و گفت ینیلبخند دلنش ساناز
 
 .طور نیمتشکرم تو هم هم -
 
 :گفت طنتیبه من زد و با ش یساناز، ساناز چشمک لیبلند شدن زنگ موبا با
 
 .خودشه، چه حالل زادست -
 

شــد بــا تکــان دادن دســتش از مــن  یرا جــواب داد و همــان طورکــه دور مــ لشیتمــام احســاس موبــا بــا
 .کرد یحافظخدا

 
شــوهرش در پشــت تلفــن بــه وجــد آمــده بــود غبطــه   يصــدا دنیبــه ســاناز کــه از شــن يلحظــه ا يبــرا

. میایــبهــزاد درب يبــه همسـر  يبهــزاد خوشـحال نشــدم؟ قــرار بـود بــه زود   يچــرا مـن از صــدا . خـوردم 
 ! را نداشتم شیصدا دنیحوصله شن یپس چرا حت

 
پــدربزرگش  یاز طــرف بهــزاد بــود کــه خبــر فــوت ناگهــان  امــکیپ کیــفقــط . را روشــن کــردم یگوشــ

ــا خوانــدن پ  ــود ب ــه مــن داده ب ــ   نکــهیاز ا امیــرا ب ــد و گوش ــداده بــودم حــرفش را بزن را قطــع  یاجــازه ن
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ــ  نبــود امــا بــاالخره فــوت پــدربزرگش  ریتقصــ یکــرده بــودم از خــودم بــدم آمــد هــر چنــد بهــزاد هــم ب
 .از بهزاد برآمدم و زنگ زدم ییودرصدد دلج. گذاشته بود ریاخالق او هم تأث يرو
 
 بله؟ -
 

 .زمیبر میکردم تمام حسم را در صدا یسع
 
 .سالم بهزاد جونم -
 
 .سالم -
 

 . آنقدر سرد و خشک بود که دلسرد شدم شیصدا لحن
 
 فوت کردند؟ یگم ک یم تیبهزاد جان تسل -
 
 .فوت کرد شبید! يتو نگاه کرد یچه عجب باالخره گوش -
 
 : اش گفتم هینااعتنا به ک یب

 
 ؟یبه من نگفت شبیخب چرا د -
 

 :زد و گفت داد
 
ــ  شــبیمــنِ خــر، از د - ــگ م ــا جنابعــال  یدارم بهــت زن ــم ام ــ یگوشــ یزن  ،یداشــت یات رو برنمــ یلعنت

 !يکرد ينجوریامروزم که ا
 
 :تحمل بود، با بغض گفتم رقابلیغ میداد زدنش برا یدادم ول یبهش حق م يحد تا
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 .حق با توئه دیببخش -
 
 .خب، منم شرمنده ام که داد زدم یلیخ -
 

 ! آرام و ساکت یو گاه نیمواج و خشمگ یبود گاه ایبهزاد مثل در. شده بود آرامتر
 
 ؟یداشت کارمیصبح چ -
 
 ه؟ینظرت چ میعقب بنداز دیو عقد را با يخواستگار خیتار ياوضاع چند روز نیبا ا -
 
 . یتو بگ ینداره هر چ یمن فرق يبرا -
 
گفتنــد  سـتند ین یمـن و تـو معلـوم بشــه امـا خـانواده ام راضـ       فیـ مـن کـه از خدامـه هرچـه زودتــر تکل     -

 . میصبر کن یبهتره کم
 
 .کنم یفکر م شتریب يجور نیا. ندارم یمن مشکل -
 

 : دیپرس مشکوکانه
 
 ؟يچه فکر -
 

 : گفتم دستپاچه
 
 !گهید زایچ نیفکر عقد و مراسم و لباس و از ا ،یچیه -
 
ــ   ! آهــان - ــا عروس ــن، کــو ت ــه م ــا را بســپار ب ــام کاره ــد، حــاال بگــذار اول ب  یتم ــو عق ــتگار میای  يخواس

 ! الیسه یچقدر هول
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 !نظر در ازدواج با شما دیتجد يفکر درباره ! آقا ریگرفت دوست داشتم داد بزنم؛ نخ لجم
 
 .کن امکیزمان و مکان مراسم ختم را برام پ یراست -
 
 !نامزدت برات مهمه، چشم يامکهایاگه پ -
 
 !بهزاد -
 
 .جان بهزاد -
 
 .کردم یمن که عذرخواه -
 
 ذره شده؟ کیقشنگت  يصدا يدل بهزاد برا یگ یتو نم گرم،یآخه ج -
 
 من؟ يبدون صدا يکرد یم کاریپس اون چهار سال چ -
 
 !م؟یبدون دعوا داشته باش يگفتگو کی میتون یمن و تو نم ال،یسه يباز شروع کرد -
 

 .کردم یمن کوتاه آمدم و خداحافظ گهیجر و بحث نداشتم بار د حوصله
 
قــرار شــده . نداشــت فیــام اصــالً تعر یاوضــاع روحــ. گذشــت یمــاه از فــوت پــدربزرگ بهــزاد مــ کیــ

 کیــ نیـ در ا. نــدیایب یـی زمـان عقــد بـه خانــه دا   نیـی تع يبـود خـانواده بهــزاد بعـد از مراســم چهلـم بــرا    
 یبــا هــم جــر و بحــث مــ یرفتــه بــودم هــر بــار بــر ســر مســئله کــوچک رونیــبــا بهــزاد ب يمــاه چنــد بــار

عــوض شــده  یلــیبهــزاد نســبت بــه قبــل خ اتیـ روح. میشــد یاز هــم جــدا مــ یاوقــات تلخــ او بــ میکـرد 
ــود ــوچکتر   . ب ــا ک ــود و ب ــده ب ــله ش ــم حوص ــ نیک ــ  یحرف ــوره درم ــ  یاز ک ــاش م ــت و پرخ ــرد یرف . ک

ســر  شیبـود، از رفتارهـا   يگــرید زِیـ زاد چبهـ  نیــشـناختم آرام و صــبور بـود امـا ا    یکـه مــن مـ   يبهـزاد 
 ! یو عصب شانیکالفه، پر یو گاه یو دوست داشتن بانمواقع مهر یآوردم بعض یدر نم
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 شیســگرمه هــا میــشــده بــود، دا نیهــم بهتــر نبــود بعــد از آن شــب بــا مــن ســر ســنگ  رضــایعل رفتــار

شـدم آنقـدر سـرباال و     یهـم کـه بـا او همکـالم مـ      یداد، وقتـ  یجـواب سـالمم را بـزور مـ     یدرهم بود حت
دانشــگاه . کــرد کــه اصــالً چــرا بــاب گفتگــو را بــازکرده ام  یمــ مانمیداد کــه پشــ یمختصــر جــوابم را مــ

 . شدم یو من روز به روز تنهاتر م. با من قطع رابطه کرده بود رایبودم الم هاهم تن
 

بــار  نیآخــر يبــرا .آمدنــد يخــانواده بهــزاد بــه خواســتگار ریــت لیــاوا. دیروز موعــد فــرا رســ بــاالخره
ــودم را در آ ــهیخ ــف   ن ــن س ــت و دام ــدازکردم؛ ک ــ     دیبران ــال پ ــد س ــدر چن ــه پ ــادرم، ک ــان  شیم از آلم

 شیـ آرا. بـودم  دهیپوشـ  يشـال قهـوه ا   کیـ تنـگ کـردم و بـه همـراه      یـی بود را بـا کمـک زن دا   دهیخر
 نیـ ا يچـرا امشـب خوشـحال نبـودم؟ چـرا نتونسـتم تـو       . شـدم  رهیـ هم داشـتم، و بـه چهـره ام خ    یمیمال

 يبرســه؟ حــاال بــرا نجــایخــوام باهــات ازدواج کــنم، چــرا گذاشــتم کــار بــه ا یمــدت بــه بهــزاد بگــم نمــ
 . در به خودم آمدم يبا صدا. منتظر مند نیینفر اون پا ستیب رهید یلیخ یمونیپش
 
 بله ؟ -
 

 .بهم انداخت نیتحس ياز رو یزد و نگاه دیرا د میوارد شد و سر تا پا نهیتهم
 
 :گفتم یحال لبخند کم با
 
 چطور شدم؟ -
 
اون دو تــا خــواهر  افــهیق ياز بــس خوشــگل شــد یشــ یمــ ســتیب ،یلبخنــد مهمــون لبــت کنــ هیــاگــه  -

 !شونیعقاب يبا اون دماغها ه،یدنیشوهرت د
 

ــا خروجمــان از اتــاق عل . بهنــاز و بهــاره را درآورد و باعــث خنــده ام شــد  يادا نــهیتهم ــن رضــایب هــم  زی
مــا ســالم  دنیــآمــد بــا د رونیــدســتش بــود ب يخــور وهیــکــه چنــد تــا بشــقاب م یزمــان بــا مــا درحــال
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ســر بــه ســرش  نکــهیا يکشــد بــرا یاز آنهــا خجالــت مــ رضــایعل دیــکــه فهم نــهیتهم. کــرد يمختصــر
 :بگذارد گفت

 
 
 !دکتر يشما آقا یعروس ینیریانشااهللا ش -
 
 : گفت یخشک با
 
 . ممنون یلیخ -
 
 :جا خورد و گفت رضایلاز رفتار ع نهیبه سرعت رفت، تهم و
 
ــ  يجــور نیــچــرا ا نیــا - تــا  ششــونیانــدازه و ن یلپاشــون گــل مــ یکــرد؟ همــه مردهــا از اســم عروس

 !ناراحت شد نکهیشه، ا یبناگوش باز م
 

 يرا دار شیکــه ادعــا ياز عالقــه ا ياگــر تــو ذره ا دیشــا ؟يچــرا ســکوت کــرد. ســوخت شیبــرا دلــم
اگـر آن شــب بـا گــوش    يامـا تـو فقــط سـکوت کــرد   . گشــتم یهرگــز بـه بهــزاد برنمـ   يداد ینشـانم مـ  

مـن   يبـرا  یامـا هـر چـه هسـت    . کـردم  یاصـالً عالقـه ات را بـه خـودم بـاور نمـ       دم،یشـن  یخـودم نمـ   يها
. خــتمیر یدور مــ رضــایتمــام افکــارم را دربــاره عل دیــبا. یخوشــبخت باشــ دوارمیــام يزیــمحتــرم و عز

بــه همســرم  انــتیاز نظــر مــن خ رضــایبــه علشــوم و فکرکــردن  يگــریرفــتم همســر مــرد د یاکنــون مــ
 .بود

 
مهمــان لــبم کــردم و از همــه تشــکر کــردم و   يلبخنــد. کــف زدنــد میهمــه بــرا ،ییرایورودم بــه پــذ بــا

ــه رو ــار تهم  يرو ب ــزاد کن ــهیبه ــتم ن ــ . نشس ــزاد برق ــمان به ــد یچش ــانواده  . زد يزد و لبخن ــز خ ــه ج ب
ــرنگ   ــه ف ــزاد، عم ــدون ر    سیبه ــرخ ب ــو ف ــانواده عم ــه و خ ــز     و فتان ــه ج ــروغ ب ــه ف ــانواده عم ــام و خ ه

دکتــر  يآقـا . آمـده بودنـد   هیـ کردنــد، بق یمـ  يکـه بــه اتفـاق مـادرش بچـه دار     نـه یهمهوشـنگ شـوهر ت  
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 یعمـو فـرخ کمـ   . کـرده بـود   دایـ مراسـم حضـور پ   نیـ همسر عمـه فـروغ فقـط بـه خـاطر مـن در ا       يازین
اسـد برگـزار شـده     یـی بـود کـه بـه خواسـت مـن مراسـم در خانـه دا        نیـ احتمـاالً بـه خـاطر ا   . گرفته بـود 

کـرده   يچنـد مـاه تشـکر    نیـ در ا یـی از زحمـات دا  یخواسـتم بـه نـوع    ین کـار مـ  یـ بـا ا ! بود نـه خانـه او  
ــا غــرور و نخــوت رو . باشــم ــلم یــیزن دا يمبــل هــا يمهمانهــا ب ــد و ب دهی ــیدا چــارهیبودن اســد و زن  ی

ــیدا ــ ییرایپــذ ی ــد یم ــود از ا چهــره هــر دو. کردن ــیباعــث زحمتشــان شــده بــودم خ  نکــهیخســته ب  یل
 .دمیکش یخجالت م

 
ـ . مـن بکننـد   یـی بـه زن دا  یدخترها مثل ملکه هـا نشسـته بودنـد و حاضـر نبودنـد کمکـ       همه  یادبـ  یاز ب

ــروغ نشســتم      ــا اشــاره عمــه ف ــا ب ــت، قصــد کــردم خــودم کمکــش کــنم ام عمــه از . شــان حرصــم گرف
ــهیتهم ــه زن دا  ن ــه ب ــرد ک ــیدرخواســت ک ــد ی ــر ن . کمــک کن ــشــعور دکت ــ  يازی ــروغ تحس ــه ف  نیو عم

مهمانهـا بـاد بـه     هیـ آنجـا بودنـد امـا مثـل بق     لکردهیجـزء تنهـا افـراد تحصـ     ودشـان بود با آنکـه خ  زیبرانگ
در  نیــکردنــد ا یبرخــورد مــ یــیو زن دا یــیتکلــف بــا دا یو بــ یمیصــم یلــیغبغــب ننداختــه بودنــد و خ

بـه   نکـه یکردنـد مثـل ا   یبـه سـر و وضـع خانـه نگـاه مـ       ریـ بهـزاد چنـان بـا تحق    یحتـ  هیـ بـود کـه بق   یحال
ــ   فیخونــه کلفتشــون تشــر ــه راحت را در چهــره  يدلخــور یآوردنــد رفتارشــان چنــان زننــده بــود کــه ب

 !يکرد یمشاهده م زبانیم يها
 
ــا      از ــول هــا و نگاه ــا و ادا و اص ــردن ه ــازك ک ــم ن ــخرآم يچش ــ زیتمس ــه بگــذرم   یبرخ ــان ک . از زن

بــاالخره صــحبت بــر ســر . و دروغ و درهــم یاز تجمــالت و فخرفروشــ بــود پــر يمراســم کســل کننــده ا
ــ . بــاز شــد زهــایچ نیــو ا هیــمراســم و مهر  ییکردنــد گــو یخــانواده افــروز آنچنــان بــا تکبــر صــحبت م

ــیخ ــر مــ   یل ــه س ــم ب ــتگار   نه ــه خواس ــته و ب ــت گذاش ــد  میمن ــده ان ــان   . آم ــحبت کردنش ــن ص از لح
و عمـو فـرخ کـه     سیامـا بـا وجـود عمـه فـرنگ     . کننـد  نـه یمـن هز  يبـرا  سـتند ین لیـ ما یلیمشخص بود خ

 لیـ را عـرف فام  نیسـنگ  هیـ و مهر دندیکشـ  یمـان را بـه رخ خـانواده افـروز مـ      یخـانوادگ  تیدائـم وضـع  
 .دندنبر شیاز پ يدانستند کار یم یحام
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ــ  مبالغــه ــروت ب ــرز  یعمــه از ث خــودش و در مقابــل  یعمــو از اوضــاع مــال  فیو تعــار نیحــد و حصــر ف
بــازار بـورس کــرده بــود   هیشـب  شــتریجلســه را ب نیـ افــروز از بــاال رفـتن ســهامش، ا  يآقـا  يصـحبت هــا 

مــو و  دیــو ســبک جد شیــمتــد آرا نیزن هــا هــم از فرصــت اســتفاده کــرده از آخــر . يتــا خواســتگار
ــ یفارســ دیــجد يالهایســرمــدل جــواهرات و  ــا. زدنــد یوان حــرف م ــدجور رضــایوســط عل نی  يکــه ب

ــن يچشــم آقــا حوصــله ام ســر رفــت و بــه بهــزاد کــه بــا  . را گرفتــه بــود بــا او همکــالم شــده بــود  يازی
کــرد و هــر از  یمــادر را گــوش مــ يحتهاینصــ عانــهیپســر مط. کــرد نگــاه کــردم یمــادرش صــحبت مــ

 . داد یتکان م دییسرش را به نشانه تأ یگاه
 

همــه  گــرانیدافــروز بلنــد شــد و  يعمــو و آقــا کیــبلنــد تبر يســاعت چــک و چانــه صــدا کیــبعــد از 
بهــزاد خوشــحال و لبخنــد زنــان  . بلنــد شــد و بــه آشــپزخانه رفــت  رضــایهمــان لحظــه عل. دســت زدنــد

بـرخالف بهـزاد، مـن دل    . ترسـاند  یبـود کـه مـرا مـ     ينگـاهش نگـاه تبـدار و عاشـقانه ا    . کـرد  ینگاهم م
 يصــدا بـا ! وصـلت بــود  نیــا يریـ تنهــا خواسـته ام از خداونــد در آن لحظـه عاقبــت بـه خ    ونگـران بـودم   

 .عمو رشته افکارم پاره شد
 
 . میگلومون خشک شد از بس حرف زد! ؟ياریبرامون ب يزیچ يخوا یعمو جون نم -
 
 ! چشم، با اجازه -
 

ــه ــتم  ب ــپزخانه رف ــایعل. آش ــرا د رض ــت م  دمی ــه پش ــک ــرش را م  زی ــته س ــنشس ــه و   انی ــتانش گرفت دس
ــه خــاطر مراســم مــن احســاس خســتگ  نکــهیاز ا. دهــد یرا ماســاژ مــ شیهــا قهیشــق  یمــ یو کالفگــ یب

 . برآمدم یکرد شرمنده شدم و درصدد عذرخواه
 
 . شما هم شدم یباعث خستگ. دیببخش -
 

 :به من کرد و گفت ییگذرا نگاه
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 !یخوشبخت بش دوارمیام. نه مراسم شما شبهید کیمن بخاطر کش یخستگ -
 
 !نمزحماتتون رو جبران ک يدونم چطور ینم. ممنون -
 
 !وابسته شده یلیمادر به شما خ. دیاز حال ما بعد از ازدواجتون جبران کن يریبا خبرگ -
 
 . کنم یهم ولتون نم يزود نیکردم، به ا دایمن تازه شماها را پ. دیمطمئن باش -
 
 .دیما رو خونواده خودتون بدون. دیهست یشما آدم قدرشناس -
 

ــ نیــداشــت ا یدل پــاک چــه  يبــود امــا ا دهیمــن کنــار کشــ یه خــاطر خوشــبختمــرد، خــودش را فقــط ب
هــم او باختــه بــود هــم مــن، او کــه . دیــبر یخــودش حکــم نمــ يرفــت و بــرا ینمــ یکــاش تنهــا بــه قاضــ

ــخــودش بر ــ  دهی ــود و همــه چ ــه ب ــ  یو دوخت ــده م ــام ش ــد یرا تم ــه او    دی ــه جــرأت نداشــتم ب و مــن ک
 رضـا یمـن عاشـق عل   دیشـا ! کنـد  یکـه او فکـر مـ    سـت ین يزیـ بهـزاد آن چ  هاعتراف کنم احسـاس مـن بـ   

ـ  حرفهـا گذشـته    نیـ زمـان ا  گـر ید. مـن مناسـبتر بـود    ياو از هـر جهـت نسـبت بـه بهـزاد بـرا       ینبودم ول
. قرارداشــت رفــتم نــتیکاب يشــربت کــه رو ینیکــه بــه طــرف ســ نیهمــ. مــن هــم ســکوت کــردم. بــود

دانــم  ینمــ. ردکــ یو بــا خشــم نگــاهم مــ ســتادهیا زخانهآشــپ يکــه در چهــارچوب ورود دمیــبهــزاد را د
 ضیو بــا غــ دیرا درهــم کشــ شیزدم امــا او اخمهــا شیبــرو يبــود؟ لبخنــد ســتادهیاز چــه موقــع آنجــا ا

نگـاه کـردم سـرش     رضـا یبـه عل  یجـ یاز رفتـارش متعجـب شـدم و بـا گ    . کـرد و رفـت   رضـا یبه عل ینگاه
ــ   ــت تأســف تکــان داد و مــرا گ ــه حال ــار بهــزاد تنهــا گذاشــت و از آشــپزخانه    و ســردرگم از جیرا ب رفت

 . رفت رونیب
 

ــا ابروهــا  یمــ ییرایکــه پــذ یتمــام مــدت در گرفتــه نشســته  يگــره خــورده و چهــره  يکــردم بهــزاد ب
 یبــه کنــارش رفــتم تــا علــت نــاراحت. طاقــت شــدم یداشــتم محلــش نگــذارم امــا درآخــر بــ یســع. بــود

 . اش را بپرسم
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 شده؟ يزیچ -
 
 :اخم گفت با
 
 ؟يرو پوشوند نقدرخودتیچرا ا ه؟یچه لباس نیا -
 

 :دلخورم کرد با حرص گفتم حرفش
 
 لخت بودم خوب بود؟ ام؟یب يهمه نامحرم چطور نیا يجلو یتوقع داشت -
 
 اومدند؟ ینامحرم به حساب نم شونیجونت ا ییموقع گپ زدن با پسردا -
 

 : دمیپرس متعجب
 
 ه؟یمنظورت چ -
 
 د؟یقدر سرخ شده بود نیکه هر دو ا دیگفت یبهم م یچ -
 
 !نیازش تشکر کردم هم -
 
 بابت؟ -
 
 ؟يفکر کرد یتو در مورد من چ. امشب یمهمون -
 
 ! یشناس یتو جنس مردا رو نم. يریپسره گرم بگ نیخواد با ا یدلم نم ،یچیه -
 
 . دمیاز اون ند دمید يچند ماه من از چشمم بد نیا يتو ه،یپسر مؤمن رضایعل -
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 !یکن یم رضایعل رضایعل یه هیچ گه،یبس کن د -
 
در برابـر حـرف    ،يزیـ از تـرس آبرور . فتانـه متوجـه مـا شـد و نگاهمـان کـرد       شیباال رفـتن تـن صـدا    با

 .اما بهزاد ول کن نبود. و جوابش را ندادم. ناحق بهزاد کوتاه آمدم
 
 داره؟ یبیبگو بخند کنه، ع بهیغر يخواد زنم با مردا یدلم نم -
 
 :گفتم يخفه ا يبا صدا تیتوانستم خودم را کنترل کنم با عصبان ینم رگید
 
ــا - ــا ا    يآق ــه ب ــو ک ــدن، ت ــطالح متم ــه اص ــب ــعقا نی ــه  دتی ــذهب  ياز هم ــکه م ــا   یخش ــا و متحجره ه

 !داره؟ دادیهمه داد و ب نیتشکر ا هیکدوم بگو بخند؟ ! يبدتر
 
 ! و چشم چرون ترن زتریاز همه ه ،یزن یم نهیکه تو سنگشون رو به س یمذهب يآدما نیهم -
 
 ! طرز تفکرت نیبرات متأسفم با ا -
 
ــرا - ــ  يب ــا اون افکــار پوس ــب چــارهیب! متأســف بــاش دهیخــودت ب ــ ای ــا رو بب ــه حــرف مــن   نیاروپ اگــه ب

نگــاه نــاجور  هیــاز  غیــامــا در ان،یــم رونیــبرهنــه ب مــهیاونجــا زنهــا ن! بگــو يخــوا یمــ یهرچــ يدینرســ
 ...رانیاما تو ا. شده يون عادچون براش! مردا به اونها

 
ــ - ــز مســافرتها  یب ــده  يخــود پ ــه مــن ن ــات رو ب ــخــودم از نزد! اروپ ــاون ور رو د يکشــورها کی . دمی

 . زد یسر به فلک نم شونیانحرافات اخالق گریبود آمار تجاوز به عنف و د يعاد یاگه برهنگ
 
 ست؟ین نجایا يفکر کرد -
 
 . نه به وخامت اونجا یهست ول -
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 !الیخوب روت کار شده سه -
 
 ! جا تموم کن نیلطفاً بحث رو هم. افکار من کار نکرده يرو یکس -
 
 !يجا زد -
 

 .کرد یام م وانهیرسماً داشت د شیبا حرفها بهزاد
 
 :گفتم یدرماندگ با
 
 ؟يهمه کل کل خسته نشد نیاز ا -
 
 !نه يایتو کوتاه ن یتا وقت -
 
 پس درد تو کم آوردن منه؟ -
 
 آره -
 
 ! بهزاد يدرست مثل بچه ها شد -
 
 . دادم تا آخر مراسم به کنارش نروم حیبلند شدم و ترج میاز جا یناراحت با
 

 يبهانــه دور یــیو دا یـی رغــم اصــرار زن دا یقــرار عقــد را گذاشـتند و مهمانهــا علـ   گـر یهفتــه د بـاالخره 
ــ  یموقــع خــداحافظ. راه را گرفتنــد و رفتنــد  ادهیــپ نیرخ آمــده بــود از ماشــرهــام کــه بــه دنبــال عمــو ف

بـودم رهـام بعـد از بهـزاد بـه طـرف        دهیـ او را ند گـر یبـدر د  زدهیبعـد از سـ  . شد و به طرف بهـزاد رفـت  
 :زد و گفت يمن آمد باالجبار به او سالم کردم، پوزخند
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 !ریگرم من رو بپذ کاتیبه خاطر خر شدن دوباره ات، تبر -
 
 یبهـزاد کـه بـا بهـاره صـحبت مـ       دنیـ بـه اطـراف کـرد و بـا د     یرهـام نگـاه  . نگـاهش کـردم   تیعصبان با

 :صورتم آورد و آهسته و با تمسخر گفت کیکرد سرش را نزد
 
 ! دفعه قالت نذاره نیا دوارمیام -
 
 : و با خشم گفتم دیرکشیحرفش مغز سرم ت از
 
 . گم یبه بهزاد م یحرفا بزن نیدفعه به من از ا نیبه خدا ا ه؟یتو مشکلت با من چ -
 

 : و گفت دیخند رهام
 
 ! دمیبهزاد؟ ترس ،یچه کس -
 

بــود کــه بهــزاد  نیــکــرد، جالــب ا یمــ یمــزه پرانــ یبــود و هــر از گــاه ســتادهیهمچنــان کنــارم ا رهــام
ام  چــارهیب ییپســردا يرو رتشیــو غ تیاصــالً بــه وجــود رهــام در کنــارم حســاس نبــود و تمــام حساســ 

 .بود امدهین رونیهم از ترس برخورد زشت از طرف بهزاد اصالً ب رضایعل. بود
 

ــه ام را جلــو یعــیطب یلــیبهــزاد خ ،یخــداحافظ موقــع و مــن از خجالــت  دیبوســ یــیو زن دا یــیدا يگون
 .من و بهزاد را تنها گذاشتند و به داخل خانه رفتند ،ییو زن دا ییدا. سرخ شدم

 
 :تشر به بهزاد گفتم با
 
 .میمما هنوز نامحر -
 

 :با شرارت گفت بهزاد
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ذارم کـه   یمـن نمـ   یعنـ ی! خـواب  یخـواب بـ   گـه یهفتـه خـوب اسـتراحت کـن کـه از هفتـه د       کیـ  نیا -

 !یبخواب
 

 :گفتم يوجودم عرق شرم شد و با دلخور تمام
 
 !بهزاد -
 
 . شه یآدم وسوسه م یخودته از بس خوشگل ریتقص! جان دل بهزاد -
 
 .ستین يخبر چیه یشرمنده تا عروس -
 
! م؟یکنـ  یخـوام عقـد رسـم    یمـ  یچـ  يبـرا  يپـس فکـر کـرد    سـت، ین شیدفعه مثل دفعـه پـ   نیعمراً ا -

 !ینداشته باش يبهانه ا گهید يدیل نکهیا يبرا
 
ــ  - ــوردش حــرف م ــ یبعــداً در م ــا يجــا نجــایا. میزن ــا ن نی ــ ســتیحرف ــا چ ــ یب ــرد یبرم ــه؟  يگ خون

 .خونواده ات که رفتند
 
 . آوردم نیمن خودم ماش -
 
 ؟ير یخُب پس چرا نم -
 
 !بخوابم نجایخوام شب ا یم -
 
 !خجالت بکش -
 
 ! رمیبوس از لبات بگ کیرم،  یشرط م کیبه  -
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 ابون؟یخ يتو -
 
 .آره -
 
 ! بهزاد زشته -
 
 .رم ینم ينوچ، تا ند -
 
 ...ما هنوز -
 
 :گفت يدلخور با
 
 !الینکن سه تیاذ -
 

بــوس  کیــکوچــه کــامالً خلــوت بــود بــا خجالــت لــبم را جلــو آوردم و بهــزاد هــم بــا ولــع    خوشــبختانه
 میهــر دو دســتپاچه شــد. میدینفـر را شــن  کیــ »دیآخ ببخشــ« ياز لــبم گرفــت کــه ناگهـان صــدا  یطـوالن 

 :لبم را گازگرفتم و با عتاب گفتم یاز ناراحت. نبود یکس میو به طرف صدا برگشت
 
 ؟یخواست یرا م نیهم -
 

 :گفت يبا طلبکار بهزاد
 
 ! رونیموقع اومد آشغاال را بذاره ب یکه ب تییپسردا راونیتقص -
 

 : از نهادم بلند شد و گفتم آه
 
 . آبروم رفت -
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 .میبه قول شما حلـــال م،یمن و تو زن و شوهر -
 
 .ستیو درمال عام ن ابونیخ يکارا تو نیا يجا یدر ثان ستمیاوالً ما هنوز بهم حالل ن -
 
 ؟يخب، با من کار ندار یلیخ -
 
 ! يبا! نه مواظب خودت باش -
 

 ياوضــاع خانــه را تــا حــد یــیو زن دا یــیبــا کمــک دا. و خجــل بــه داخــل خانــه رفــتم نیشــرمگ يرو بــا
هــا را بــاال آورده  ینیریهــا و شــ وهیــمــن، چنــان تــه م رِیاقــوام پولــدار و شــکم ســ. میــســر و ســامان داد

پـر از   يبـا چهـره متعجـب بـه بشـقابها     . زده بـه خانـه حملـه کـرده انـد      یعـده قحطـ   کیکه  ییبودند گو
 . میخنده زد ریو ناگهان ز میو شکالت نگاه کرد ینیریو نرمه ش وهیم وستپ
 
 شده؟ یبه خنده، چ شهیهم -
 

بــه کمــر و ســرش  يبــه بشــقابها کــرد قــر ياشــاره ا یــیزن دا میبــه طــرفش برگشــت رضــایعل يصــدا بــا
 :گفت يداد و با لحن بامزه ا

 
 م؟یکدومش را باور کن نا،ینه به اون همه افاضات، نه به ا -
 
 :و گفت دیخند ییدا
 
 .هستند زیما هم عز يبرا الیسه ينوش جانشون، مهمونا -
 
 :با بغض گفتم. شدم نیهمه محبت آنها شرمگ نیا از
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همـه سـال از    نیـ ا نکـه یبـه خـدا از ا  . جبـران کـنم   يشـما را چطـور   یهمـه خـوب   نیـ دونـم ا  یمـــن نمـ  -
پـدر دلسـوز    هیـ کـنم چـون    ینمـ  یمـ یتیاحسـاس   گـه یمـن د . خـورم  یحسـرت مـ   یلـ یشما دور بـودم خ 

ــادر مهربــون  هیــدارم  ــم ــرادر خــوب دارم هی ــادر هــم عز  رضــایعل! ب ــرام از ن ــرهیب ــیخ زت دوســتتون  یل
 ...ون همه شما هستم منیدارم من مد

 
ــرا یمجــال هیــگر بــا بغــض  یــیدا. و بغلــش کــردم دمیرا بوســ یــیادامــه حــرفم نگذاشــت دســت دا  يب

 :گفت
 
 . یالهام ادگاریتو تنها . مون بود فهیجون، وظ ییبسه دا -
 
 هیـ بـا گر  یـی زن دا. دمیکـرد در آغـوش گـرفتم و بوسـ     یمـ  هیـ را کـه گر  یـی جـدا شـدم و زن دا   ییدا از

 :گفت
 
 ...من که آرزوم بود امشب مراسم تو و ع. قربونت بشم یاله -
 

ــیدا زن ــرفش را ن ی ــهیح ــ   م ــرد، م ــکوت ک ــت و س ــام گذاش ــ  یتم ــتم م ــه بگو  یدانس ــد چ ــخواه از  د،ی
 :گفتم سیآغوشش جدا شدم و با چشمان خ

 
 . انداختم هیشما رو هم به گر دیببخش -
 

ــه ــه ا   رضــایطــرف عل ب ــثالً تشــکر خواهران ــا از او هــم م ــتم ت ــه    يرف ــه ب ــره مغمــومش ک ــا چه بکــنم ام
 . کار باز داشت نیزل زده و غرق فکر بود مرا از ا یقال يگلها

 
**** 
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گفتــه  رایــآن روز افتــادم کــه بــه دروغ بــه الم ادیــبــه . شــده بــودم رهیــرختخــوابم بــه ســقف اتــاق خ در
کـرد و گفـت؛ تـا اون     حتیمـن را نصـ   تیاو هـم بـا جـد   ! کـنم  يخواسـتگار  رضـا یخـواهم از عل  یبودم مـ 

جلــو نذاشـت و اون قــدر  وقــت پـا   چیهـ  رضــایعل! رایـ الم نیببــ ،یبکنـ  يکــار ينذاشـته حــق نـدار   شیپـاپ 
چشـمانم کـم کــم گـرم و آمـاده خــواب شـد کـه بــا بلنـد شــدن        ! کـرد کــه بـاالخره بهـزاد اومــد    تسـکو 

. بــه ســاعت کــردم، ســاعت دو نصــف شــب بــود  ینگــاه یجــیبــا گ. دیــخــواب از ســرم پر لیــزنــگ موبا
 .حرصم گرفت شیفکر یشماره بهزاد از ب دنیبا د

 
 بله؟ -
 
 !هیاوه اوه چه عصبان -
 
 نگاه به ساعت بنداز؟ هی -
 
 ؟يخواب بود -
 
 .با اجازه شما، بله -
 
 ؟يدیخواب يتو چه جور ادیمن که اصالً خوابم نم -
 
 بره؟ یخوابت نم یچ يبرا -
 
 !ها فتهیب مونیاتفاق زندگ نیفردا قرار مهمتر نکهیبه به، زن من رو باش، مثل ا -
 

 . میگفت فردا قرارِ محضر داشت یم راست
 
 ؟یکن يادآوریرو  نیا يزنگ زد -
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 . افتاده یاتفاق هینه، راستش -
 

 : دمیپرس مضطرب
 
 افتاده؟ یاتفاق -
 
 .ستیمهم ن ادیآره اما ز یعنینه،  -
 
 ! بگو نصفه جون شدم -
 
 . کنم ینم دایگردم شناسنامه ام رو پ یم یهر چ -
 

 !میواقعاً ما قسمت هم نبود دیشده بود شا ییچه ماجرا گرید نیا ایخدا
 
 ال؟یگوشت با منه سه -
 
 !بشه؟ دایقرار فردا رو کنسل کن تا شناسنامه ات پ يخوا یم م؟یکن کاریآره، حاال چ -
 
 میـ ر یو مـ  میریـ گ یمـ  یبعـد هـم سـور و سـات عروسـ      م،یخـون  یمـاه مـ   کیـ  غهینه اصالً، دوبـاره صـ   -

 . خونه خودمون
 
 ...آخه -
 
 !طول بکشه يممکنه چند هفته ابرام صادر بشه،  دیشناسنامه جد یتا وقت ؟یآخه چ -
 
 .شد دایشناسنامه ات پ دیاصالً شا م،یکن یخب صبر م -
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طاقـت   گـه یمـن د  یدر ثـان . شـده بـود   دایـ بشـه تـا حـاال پ    دایـ خواسـت پ  یگـردم مـ   یهفته دارم م کی -
 ؟يخوا یرو نم نیزودتر به تو برسم مگه تو هم هم یندارم دوست دارم هر چ

 
 : من من گفتم با
 
 ....یخب چرا، ولـــ -
 
 ؟یدنبالت، اُک امیفردا ساعت هشت م -
 

 . رد کنم ایدانستم خواسته اش را قبول کنم  یبودم، نم مردد
 
 خوابت برد؟ الیالو سه -
 
 .نه -
 
 ؟يد یپس چرا جواب نم -
 
 . باشه -
 
 . يبا نمتیب یفردا م -
 

 یآهــ. صــاف و پرســتاره نگــاه کــردم مکالمــه بــه طــرف پنجــره اتــاقم رفــتم و بــه آســمان  انیــاز پا بعــد
 »!کن ریازدواج را به خ نیخودت آخر و عاقبت ا ایخدا«: و با خودم رمزمه کردم دمیکش

 
حوصـله و دمـغ    یبـ  یبـه حـد کـاف   . معطـل نمانـد   ادیـ عجله صـبحانه ام را خـوردم تـا اگـر بهـزاد آمـد ز       با

 .بهزاد خارج از تحملم بود يغر زدنها. بودم
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 !مادر يخورد یت را مکاش همه صبحانه ا -
 
 . دنبالم ادیممنون، االن بهزاد م یلیخ. شدم ریس گهید -
 
 کرد، بهتر نبود؟ یم دایشناسنامه اش رو پ  -
 
 .عجله داره یلیندارم اون خ یمن که حرف -
 
 . نداره یهمه عجله لزوم نیآخه ا -
 

زنــگ در،  يبــا صــدا. و دلخــور بــود یازگــم شــدن شناســنامه بهــزاد و عقــد موقــت مــا ناراضــ  یــیدا زن
ــا زن دا. آمــاده حرکــت شــدم ــ  یخــداحافظ یــیب بــا  یــیرفــتم کــه زن دا یکــردم و بــه ســمت در خروج

نگـران بـه مـن لبخنـد      يبـا چهـره ا  . بـا تعجـب بـه طـرفش برگشـتم     . سرعت خـودش را بـه مـن رسـاند    
 :زد و گفت یکم حال

 
 ؟يمادرت قبول دار يتو من رو جا -
 
 ؟شده يزیالبته، چ -
 

امـا خجالـت    دیـ بگو يزیـ خواهـد چ  یکـه مـ   یدسـت و آن دسـت کـرد ماننـد کسـ      نیـ ا یشـد، کمـ   سرخ
 :تازه کرد و گفت ینفس. کشد یم
 
عقــد موقــت نــه  یعنــی نیشــ یمــ غهیدختــرم حواســت رو جمــع کــن، تــو و آقــا بهــزاد فقــط بــا هــم صــ -

حــق و  چیهــ ســت،یبنــد ن ییزن دســتش بــه جــا غهیصــ يتــو! بــا هــم فــرق دارن یلــیخ نــایا! عقــد دائــم
 ن،ینگـرفت  یو عروسـ  نیعقـد دائـم نشـد    یتـا وقتـ   ره،یـ گ یبهـش تعلـق نمـ    یچـ یهـم نـداره و ه   یحقوق
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ـ  ییارتباط زناشو اگـه بهـزاد هـم اصـرار داشـت قبـول نکـن راسـتش مـن از           یحتـ  ن،یهـم نداشـته باشـ    اب
 .ترسم جا پات رو محکم کن بعد یم یخانواده کم نیا

 
از خجالـت تمـام بـدنم گـر گرفـت و صـورتم مثـل لبـو شـد          ! حـرف  نیـ را داشـتم جـز ا   یهر حرفـ  انتظار

 .در جوابش فقط سکوت کردم
 
 قبول دخترم؟! برم اتیقربون شرم و ح -
 

 :دهانم را قورت دادم و با خجالت گفتم آب
 
 .نیمطمئن باش -
 

 .و قرآن ردم کرد نهییآ ریو از ز دیصورتم را بوس ییدا زن
 

بـه   يمـن اشـاره ا   دنیـ بـا د  دیکشـ  یمـ  گاریمـن نشسـته بـود و سـ    منتظـر   نشیحوصله در ماشـ  یب بهزاد
 .ساعتش کرد و اخم کرد

 
 سالم -
 
 ! نیماش يتو یساعته من رو منتظر کاشت مین -
 
 سالمت کو؟ -
 
 .خب سالم یلیخ -
 
 ؟يکرد نقدراخمیچرا ا. باهام کار داشت ییزن دا -
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 . از انتظار متنفرم -
 
 !ستین یچیه دمیکه من کش يساعت نسبت به اون چهار سال انتظار مین نیا -
 
هــر گونــه  يخــودم را بــرا. کــرد یبــود کــه هــر آن فــوران مــ یســرخ شــد مثــل آتشفشــان تیعصــبان از

 .حاضرکرده بودم اما خودش را کنترل کرد و بحث را عوض کرد یعکس العمل
 
 .هم دعوت هستند تییده دادادن، خونوا بیترت کیجشن کوچ هیشب خونواده ام  یراست -
 
 .بود یکاف یهمون جشن عروس -
 
 ؟یاز خانواده افروز هست يعضو گهیرفته تو د ادتی نکهیمثل ا -
 
بشـم کـه جلـوتر از دماغشـون      يعـروس خـانواده ا   دیـ نرفتـه کـه با   ادمیـ نـه متأسـفانه   «: خـودم گفـتم   با
 »!ننیب ینم يزیچ
 
 : به بهزاد گفتم یلبخند تصنع با
 
 . پدر و مادرم هستند يبه بعد جا نیافروز از ا يجون و آقا نیشه -
 

 : گفت یزد و با سرخوش یبخش تیلبخند رضا بهزاد
 
 !ياونها مثل بهاره و بهناز يتو هم برا -
 
ــ از ــد   يادآوری ــه ش ــالم گرفت ــاره ح ــده کنا . به ــاره عق ــبه ــت   هی ــر فرص ــت و از ه ــداختن داش ــرا یان  يب

بــود  یامــا بهنــاز دختــر خــوب. و تلــخ بــود نیل مــار، زهــرآگزبــانش مثــ. کــرد یضــربه زدن اســتفاده مــ
 !به کارم نداشت البته اگه تا حاال عوض نشده باشه يکار
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 بودند؟ یبهزاد اونا از ازدواج من و تو راض -
 

 :را صاف کرد و صراحتاً گفت شیگلو بهزاد
 
 . وجه چینه به ه -
 
عـروس مـردد، فقـط     ،یخـانواده عـروس ناراضـ    ،یخـانواده دامـاد ناراضـ   ! بـود؟  یچـه ازدواجـ   گـر ید نیا

 !یداماد راض
 

بــا سـکوتم، خــودش  . نـد یسـخنش بب  نیــنگــاهم کـرد تـا عکــس العملـم را در مقابـل ا     یرچشـم یز بهـزاد 
 :به حرف آمد و گفت

 
 ؟يتعجب نکرد -
 
 شدن؟ یراض يزدم موافق نباشن، چه جور یکه از افروزها دارم حدس م ینه، با شناخت -
 
 !زنن یحرفش حرف نم يشون هستن، رو کدونهی یکیاونا عاشق پسر  -
 

کـرده بـود کـه بـاالخره بـه       شـه یکـرده و خونشـان را در ش   تیـ داند چقـدر پـدر و مـادرش را اذ    یم خدا
 !داده بودند تیوصلت رضا نیا

 
 . میدیرس -
 
ــود  - ــور ب ــاال مجب ــ يح ــو  کی ــر ت ــهر پ  يمحض ــمال ش ــش ــ دای ــنزد ،یکن ــه دا کی ــیخون ــدم  ی ــاس  کی

 .محضرخونه بود
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 . ازدواجم رو ببندم مانیجنوب شهر، پ يمن اُفت داره تو يبرا -
 

 غهیشـد در حضـور محضـردار، صـ     یمـن محسـوب مـ    مینُـه صـبح مـن و بهـزاد و عمـوفرخ کـه قـ        ساعت
 . میرفت رونیعمو فرخ به محل کارش رفت و ما هم دست به دست هم ب. میماه خواند کی
 
 م؟یحاال کجا بر -
 
 . امشب حاضر بشم یمهمون يرم خونه خودمون برا یمن م -
 
 کنم؟ کاریمن چ -
 
نگـران لباسـم نبـاش     شـگاه، یآرا میدنبالـت بـر   امیـ تـا سـاعت سـه بعـدازظهر ب     تییـ فعالً بـرو خونـه دا   -

 ! میدیقبالً برات خر
 
 ساده است؟ یمهمون کیفکرکردم  -
 
 !ها مونهیمثالً جشن نامزد -
 

کــردم مــورد تمســخر مهمانــان  یاحســاس مــ. داشــته باشــم يخواســت دوبــاره مراســم نــامزد ینمــ دلـم 
 : گفتم یبا ناراحت. قرار خواهم گرفت

 
 ! خواد سوژه خنده مهموناتون بشم یدلم نم م،یداشت يما قبالً جشن نامزد -
 

 : دیسرم داد کش بهزاد
 
 !گهیبس کن د ياعصابم را خُرد کرد ،يریگ یبهانه م ياز صبح دار -
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 !سرمن داد نزن -
 

دسـت مـرا بـه طـرف خـودش       کیـ مقدمـه بـا    یناگهـان بهـزاد بـ   . برقـرار شـد   نمـان یسـکوت ب  يا لحظه
 :گفت يگرفته ا يداد و با صدا يو در آغوشش جا دیکش

 
ــعز دیببخشــ - ــم، دســت خــودم ن  زی ــ یزود عصــبان ســتیدل ــ  یشــم، الهــ یم  یقربونــت بشــم امــروز م

 باشه؟. یبدرخش یالماس وسط مهمون کیخوام مثل 
 
ــبا گــرید ــ دی ــول م ــد اخــالق و کــم صــبر شــده ام   يکــردم همســر مــرد  یقب ــد  . ب ــه لبخن ــابلش ب در مق

دادم  حیزد و مـن تـرج   یبهـزاد حـرف مـ    میکـه بـا هـم گذرانـد     یزمـان  یدر بـاق . بسـنده کـردم   یکمرنگ
 و قهـر  يبـا حـرف زدنـم دوبـاره کارمـان بـه بحـث و جـدال بکشـد و دلخـور           دمیترسـ  یمـ . سکوت کنم

 .بازگشتم و بهزاد به خانه خودشان رفت ییاز خوردن ناهار من به خانه دا عدب. آن شود جهینت
 

زن . زد یچــرت مــ یـی دا نییدرطبقـه پــا . حاضـر کــردم  شــگاهیرفـتن بــه آرا  يخـودم را بــرا  یخســتگ بـا 
هــم بــه مبــل  رضــایعل. بــود حشیبــود و در حــال ذکــر گفــتن بــا تســب دهیدراز کشــ يهــم گوشــه ا یــیدا

ــود  لــم داد ــا لــپ تــابش مشــغول ب ــود و ب . داشــتم یعجــب عشــاق. حرصــم گرفــت شیاز خونســرد. ه ب
 یو دلـم را مـ   دیکشـ  یکنـه مـدام سـرم داد و هـوار مـ      یتونـه زنـدگ   یبود بـدون مـن نمـ    یبهزاد که مدع

 ! بود دهیهم چه زود عقب کش رضایشکست، عل
 
 ؟يندار يرم، کار یمن دارم م ییزن دا -
 
 ؟يبر يخوا یاالن م -
 
فعـالً   نیایـ ب ییو پسـردا  یـی حتمـاً بـا دا   یشـده راسـت   رمیـ وقـت گـرفتن تـازه د    شـگاه یآره، برام از آرا -

 !خداحافظ
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ــه مــادرش آمــد  رضــایعل يکــامالً در را نبســته بــودم کــه صــدا  هنــوز ــاز   يرو«: خطــاب ب مــن حســاب ب
 »!فتمینکن من امشب ش

 
بهــزاد  نیعقــب ماشــ يهایصــندل. آمــد ریتــأخ قــهیخانــه منتظــر آمــدن بهــزاد شــدم کــه بــا ده دق يجلــو

 .اشغال شده بود دیجعبه بزرگ سف کیبا 
 
 ه؟یچ دهیجعبه سف نیبهزاد ا -
 

 : زد و گفت يلبخند
 
 .مال توئه -
 
 مه؟یلباس نامزد -
 

 :گفت و ادامه داد يا دهیکش بله
 
 !خودمه قهیسل -
 
 .هیدنیپس د -
 
 !تره یدنیتو اندام تو د -
 

خانـــه افروزهـــا  یکـــیدر نزد یمجللـــ شـــگاهیبـــه آرا. زد یرا گرفـــت و فشـــار داد و چشـــمک دســـتم
از  نیشـه . را انتخـاب کـرده بـود    نجـا یاز مـن خـودش ا   ياظهـار نظـر   چیخـانم بـدون هـ    نیشـه . میدیرس

ــادر شــوهران  ــود کــه دوســت داشــت اخت  یآن دســته م ــب ــعــروس و دامــادش را در دســت بگ  اری و  ردی
 یالیــمــن را بــا خ یبــه وجــود آمــده بــود تــا عنــان زنــدگ  شیفرصــت بــرا نیــشــدن مــن ا میتــیحــاال بــا 

 !ردیراحت در دستانش بگ
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ــر انســالیزن م شــگریآرا ــان صــدا  يو الغ ــه مرج ــود ک ــ شیب ــد یم ــا د. زدن ــب ــد  دنی ــن لبخن زد و  يم

 : گفت
 
 !عروس گرفتنش نیاست با ا قهیجون چه خوش سل نیماشاهللا شه -
 

 . زدم و تشکرکردم يلبخند
 
 . نیبش یصندل نیا يعروس خانم رو ایب -
 
 .رمیاول وضو بگ نیاجازه بد -
 

 :زد و گفت يلبخند يابتدا متعجب شد، سپس با طنار زن
 
 ! میکار دار یفقط زودتر، کل زمیباشه عز -
 

 . کارش را تمام کند شگرینشسته بودم تا آرا یصندل يساعت کامل رو سه
 
 !ینیبب نهییآ يتوخودت رو  یتون یحاال م زم،یتموم شد عز -
 

ــره ــیام خ چه ــتغ یل ــا  ریی ــود ابروه ــرده ب ــوه ا يک ــا آرا  يقه ــازکم ب ــن ــال شی ــامالً   تی ــالتم ک ــم ح و ک
بــه عنــوان  يا شــهیو بلنــدم را تمامــاً جمــع کــرده بــود و چنــد گــل ش ییخرمــا يموهــا. هماهنــگ بودنــد

 قــهی. شــد یمــ دهیکشــ نیزمــ يبلنــد بــود و دنبالــه اش رو. دمیلباســم را پوشــ. زده بــود شیــتــاج بــه رو
پختــه  افــهیق.. ام کــامالً لخــت بــود نهیســ يشــده بــود و تــا رو لینــازك تشــک اریاز دو بنــد بســ طاش فقــ

 ! کرده بودم در کل جذابتر شده بودم دایپ شینسبت به سه سال پ يتر
 

 :نگاهم کرد و گفت نیبا تحس شگریآرا
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 . کنم دایدت پعروس خوشگل و خوش اخالق مثل خو کیداداشم  يدعا کن منم برا -
 
 . میصحبتمان را ادامه نداد گریداد د یخبر آمدن داماد را م شگرکهیشاگرد آرا يصدا با
 

 :به من بدهد با تعجب گفت دنیپوش يرا برا یخواستم شنل شگریرفتن از آرا موقع
 
 !کدام از عروسهام تا حاال شنل نخواستن چیه -
 

 :گفتم دانهیناام
 
 خودم رو باهاش بپوشونم؟ ن،یندار يزیچ چیه یعنی -
 
 ...یشنل کهنه دارم ول هیچرا  -
 
 .دیشم به من بد یممنون م -
 

و از  دمیرا پوشــ فیــشــنل کهنــه و کث یبــا خوشــحال شــگاهیمقابــل چشــمان متعجــب حاضــران در آرا در
 . آنجا خارج شدم

 
 :گفت يکودکانه ا نیریکاله شنل را باال زد و با لحن ش بهزاد

 
 !الیسه يچه خوجل شد -
 
 .اوردیچندان دوام ن میاما خوشحال! دلم گرم شد دوباره بهزاد من شده بود شیمهربان از
 
 .قشنگتره ينطوریشانه هات، ا يشنلت رو بنداز رو -
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 :نبود به دروغ گفتم يلجباز يجا فعالً
 
 !یبش زیخوام سورپرا یم گهینه د -
 

 :گفت طنتیبا ش بهزاد
 
 !پاك بشه دیکه امشب با شیهمه آرا نیاز ا فیح -
 

هــر طــور شــده  دیــبا. بهــزاد را متوجــه شــدم او از مــن توقــع داشــت امشــب را درکنــارش بمــانم  منظــور
ــیزن دا ــ  ی ــرار م ــطه ق ــودم او زن ز  . دادم یرا واس ــرده ب ــوش نک ــارش را فرام ــوز اخط ــیهن ــود و  یرک ب

 ریــه افروزهــا اشــتباه غبشناســد از نگــاه او اعتمــاد بــ يجلســه تــا حــد کیــتوانســته بــود افروزهــا را در 
خوشـبختانه   میو چنـد تـا عکـس انـداخت     هیـ آتل میبهـزاد رفتـ   شـنهاد یبـه پ . مـن بـود   يبـرا  یبرگشـت  لقاب

 . همه عواملش زن بودند
 

ــا ــه منــزل افــروز و د  دنیرســ ب ــب ــد   ينهایماشــ دنی ــر مهمانهــا آمــده ان . پــارك شــده متوجــه شــدم اکث
خانـه بـه اتـاق بهـزاد      گـر یاز در د. کـردم  یبـود کـه فکـرش را مـ     يزیـ مفصـل تـر از آن چ   یلـ یجشن، خ

ــ  يادیــاســترس ز م،یدر طبقــه بــاال رفتــ و  ســتادیا میــبهــزاد رو بــه رو. زد یداشــتم و قلــبم بــه شــدت م
 :گفت یتیبا نارضا میمدل موها دنیسرم برداشت و با د يرو ازشنل را 

 
 همه اش رو جمع کنه؟ یچقدر موهات رو بد درست کرده چرا گذاشت -
 
 : گفتم يدلخور با
 
 بد شدم؟ یلیخ -
 
 !شد رید میبجنب بر گه،یولش کن د! نه اما دوست داشتم موهات مثل دفعه قبل باز باشه -
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 :را برداشتم که بپوشم، بهزاد با عتاب گفت شنل
 
 ؟يدار یرو بر م نیچرا ا -
 
ــدســتم ب از ــاق پــرت کــرد  يو گوشــه ا دیکشــ رونی ــ . از ات ــزاد م  هــم از دمیترســ یهــم از واکــنش به
 :گفتم يجد یلیخ. مهمانها ظاهر شوم شرم داشتم يطور در جلو نیا نکهیا

 
 .امیب ينجوریکشم ا یبهزاد، من خجالت م -
 
 رفته؟ ادتی ،یمهمون ياومد یم يطور نیتو قبالً هم ا ه؟یمنظورت چ -
 
 ! حاال فرق داره -
 
 .اریدر ن يمسخره باز -
 
ــت خــودم ن  - ــه خــدا دس ــتیب ــ س ــ  . ام يجــور هی ــدان م ــاس عــذاب وج ــ. کــنم یاحس ــونم ینم ــ! ت  یم

 ؟يدیفهم
 

 :از خشم سرخ شد و داد زد بهزاد
 
 فهمم؟ ینه نم -
 
 . امینم يجور نیبه هر حال من ا -
 

 :بدون اعتنا به حرف من گفت. میزد یهر دو داد م حاال
 
 .عجله کن -
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بهــزاد هــم . نــامحرم ظــاهر نشـوم  يوقــت بـدون پوشــش جلـو   چیخـودم عهــد کــرده بـودم هــ   يخــدا بـا 
مـن هـم    دیـ گرفـت کـه بـه عقا    یمـ  ادیـ  دیـ شـود و داد بزنـد، بـاالخره با    یخواسـت عصـبان   یهر چقدر م

ــرام بگــذارد، اگــر االن جلــو  ــ شیاحت ــاه م ــا آخــر عمــرم با  یکوت ــآمــدم ت کــه او دوســت  يآن طــور دی
بــا . همســرم بــود تیمهمتــر از رضــا میخــدا بــرا تیکــردم امــا رضــا یمــ یزنــدگبــود  یداشــت و راضــ

محکـم بـه طـرف شـنل رفـتم دسـتم را جلـو بـردم تـا آن را بـردارم کـه بهـزاد بـا               يعزم راسـخ و گامهـا  
ــدانها   را بــه هــم فشــار داد و  شیخشــونت دســتم را پــس زد، مــچ دســتم را محکــم گرفــت از خشــم دن

 :گفت
 
احمقانــت خــراب  يکــارا نیــشــب عمــرم بــا ا نینــذار بهتــر! الیســه اریــســگ مــن رو بــاال ن ياون رو -

 ! بشه
 
االن بهمـش   نیهمـ  یقبـول کنـ   يجـور  نیـ مـن رو ا  یتـون  یهسـتم اگـه نمـ    یمـدل  نیمتأسفم، مـن همـ   -

 ! بزن
 
 ! نه یشکل نیا یخوام ول یتو رو م! زمیشرمنده عز -
 
 !پس بهمش بزن -
 
 ؟یکن یتالف يخوا یم ؟يزیمن رو بر يامشب آبرو يدوست دار یلیخ -
 
ــ یتیمــوقع نیهمچــ يه تــوکــ ســتمیمــن آنقــدر بچــه ن - اعتقــاداتم پــا  يتــونم رو یامــا نمــ. کــنم یتالف

 . بذارم
 
 .الیسه رهیحرفا د نیا يبرا -
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و بـه خـارج از اتـاق بـرد هـر چـه        دیهمان طـور دسـتم را محکـم گرفـت و مـن را دنبـال خـودش کشـ         و
ــتم را ب   ــتم دس ــردم نتوانس ــال ک ــتق ــا ا  رونی ــم ت ــهیبکش ــه    نک ــا خال ــرو ب ــط راه ــه   يِوس ــزاد ک ــادر به م

 :خونسرد و مسلط با لبخند گفت یلیبهزاد خ. میکرد برخورد کرد یمتعجب به ما نگاه م
 
 ! ارمشیمجبور شدم به زور ب! نبود ایب نییپا یلفظ ریخاله جون، خانم من بدون ز ینیب یم -
 

ــه ــپ خال ــره  رشی ــا چه ــه هــ یبشاشــ يب ــ  ینشــان چیک ــد لحظــه پ ــود  شیاز تعجــب چن ــده ب در آن نمان
 : زد و گفت يبخندل

 
ــیز - ــه وظ یرلفظ ــهیک ــاد ن ف ــتیدام ــرم، وظ س ــهیدخت ــاده  ف ــادر دام ــدر و م ــان! پ ــز یدر ث ــ ری رو  یلفظ

 ! دن نه تو خلوت یمهمون م يجلو
 
ــپ چــارهیب ــاورکرده بــود و ســع  الیــخــوش خ رزنی ــه مــن   یب ــداشــت رســم و رســومات را ب ! بدهــد ادی

ــ    يلبخنــد . میزدم و تشــکر کــردم و بــه ناچــار دســتم را بــه دســت بهــزاد دادم و بــه ســمت پلــه هــا رفت
 : بهزاد با لبخند گفت

 
 !ندرالیس یمونده بهزاد را بشناس یلیهنوزخ -
 
 .نگفتم یچیدفعه آخره، به خاطرحفظ آبروت ه نیاشتباه نکن ا -
 
 . اخالقتم نیمن کشته هم -
 
 .یکن یاخالقم سوء استفاده م نیتو از ا -
 
 . میرس یپله ها م يبه انتها میفعالً بخند دار! گهیبسه د -
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کـف   يصـدا . میجشـن بـود وارد شـد    يکـه محـل برگـزار    نییطـور لبخنـد زنـان آرام بـه طبقـه پـا       همان
زدم تــا  یمـ  يدانـد چــه زور  یخــدا مـ . شـد  شیو سـوت بلنـد شــد و آهنـگ عــروس و دامـاد هـم چاشــن     

شــد از  یحــالم بــدتر مــ میشــد یمــ کتــریهــر چــه بــه ســالن نزد. لبــانم نگــاه دارم يد را روبتــوانم لبخنــ
لخـت   ییکـنن کـه گـو    ینگـاه مـ   يکـردم همـه بـه مـن طـور      یاحسـاس مـ  . درد گـرفتم  لزور استرس د

 نــهیکــردم، تهم یبــا عمــه فــروغ روبوســ. ســرخ شــد میاز شــرم گونــه هــا. نــدارم یلباســ چیهســتم و هــ
 :گوشم گفت يتو
 
 ؟يتب ندار اناًیتو اح نمیبب! يخوشگل شد یلیخ الیسه -
 

 :رهام رو بهزاد گفت. را در آغوش گرفتند گریرهام به طرفش رفت و همد دنیبا د بهزاد
 
 !ما يدخترعمو نیچه ناز شده ا -
 

 :به من زل زد و گفت حانهیرهام وق. زد يلبخند یزورک بهزاد
 
 !یبار خوشبخت بش نیا دوارمیام -
 

 :زد و گفت يلبخند بهزاد
 
 . میدوباره مال هم شد الیرهام جون، من و سه ینیب یرو م ریتقد -
 

 :زد و گفت يپوزخند رهام
 
 . عاشقانه ام يخوب داستانها انِیمن عاشق پا. نمیب یالبته دارم م -
 

و رفاقــت بــه بهــزاد  یاز دوســت يرهــام اثــر يواقعــاً رهــام را دوســت داشــت امــا مــن در رفتارهــا بهــزاد
و بـا اشـاره بـه بهـزاد فهمانـدم کـه        امـد یامـا مـن اصـالً خوشـم ن     دیـ بهزاد از حـرف رهـام خند  ! دمید ینم
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 رضــایعل دنیــکـه بــا د  میرفتــ گــریدســت در دسـت بهــزاد بــه طـرف د  . مهمانهــا منتظــر مـا هســتند  هیـ بق
 !دارد کیکه گفته بود کش رضایشد عل یباورم نم. که کنار پدر و مادرش نشسته بود خشکم زد

 
امـا تـوان حرکـت از مـن گرفتـه شـده       . را کـج کـرد و بـه سمتشـان رفـت      رشیآنهـا مسـ   دنیـ با د بهزاد
و تکـان نخـوردم دســت بهـزاد کـه در دســتم گـره خـورده بــود بـا توقـف مــن          ســتادمیا میسـر جـا  . بـود 

 . شد دهیبه عقب کش
 
 ؟یکن یم کاریچ -
 
 .امیمن نم -
 
 :گفت يگریزد و با موذ يخشندین

 
 !جونت؟ ییدا شیپ میبر میخوا یم ياینم یچ يبرا -
 

ــه قصــد خــوش آمــد گــو  دمیــفهم. خصــمانه بهــزاد مــرا رنجانــد  رفتــار بــه ســمت خــانواده  ییاز عمــد ب
 نیــا روزیــرود تــا از عکــس العمــل آنهــا در برابــر پوششــم لــذت ببــرد و بــا افتخــار خــود را پ  یمــ یــیدا
ــا نزد. بدانــد دانیــم ــب ــه آنهــا ناگهــان دســتم را از دســتش ب   کی ــشــدن ب ــه . دمیکشــ رونی دســتانم را ب

امــا بــا نگــاه عتــاب . ام را بپوشــانم نهیچــاك ســ يام گــرفتم تــا بتــوانم جلــو نهیســ يجلــو بدرحالــت ضــر
 .سالم کرد ییبهزاد با خوش رو. برگشتم يو دوباره به حالت عاد. بهزاد منصرف شدم زیآم
 
 !دکتر يسالم خانم، سالم آقا. دیخوش آمد یلیجان خ ییسالم دا -
 

 .کف سالن بود يو نگاهم به پارکتها نییعارف بودند و من در تمام مدت سرم پامشغول ت آنها
 
 حواست کجاست؟ زمیعز -
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مـردم و مجبـور بـه نگـاه      یخواسـت آن لحظـه مـ    یدانـد دلـم مـ    یفقـط خـدا مـ   . سرم را بلند کردم ناچار
چهــره . آهســته ســالم کــردم میدر صــدا یبــا لرزشــ! شــدم یو همســرش نمــ یــیکــردن بــه چشــمان دا

ــیاد ــ   ی ــا گرفتگ ــد و ب ــرخ ش ــان داد  یس ــرش را تک ــیزن دا. س ــتن  ی ــه گف ــط ب ــ «: فق ــبخت باش  »یخوش
ــاهراً م  ــرد و ظ ــاء ک ــیاکتف ــرا  یل ــ يهــم ب ــت دنیبوس ــره عل. نداش ــایچه ــرا ند رض ــرش را   دمی ــون س چ

و  دمیآمـدن نداشـت کشـ    الیـ خ ییو بـه سـرعت دسـت بهـزاد را کـه گـو       يسـر سـر  . انداخته بـود  نییپا
 . دمیرا شن شیشدم صدا یکه از آنها دور م ینیدر ح

 
 . يخدارو شکر که قسمت من نبود! برات متأسفم -
 

چنـان بغـض کـردم کـه بـا      . در لحظـه آخـر ضـربه خـود را بـه مـن زده بـود        زیـ ن رضـا یعل. شد ینم باورم
از دل پـر خـون مـن چـه     . کـرده بـود   یانصـاف  یاو دربـاره مـن بـ    نـار یا. شکسـت  یمـ  يتلنگر نیکوچکتر

ــر ــه ا خب ــهیداشــت ک ــ  نگون ــرا ســرزنش م ــات م  یم ــکــرد؟ مگــر او از اتفاق ــه در   انی ــن و همســرم ک م
ــاخبر بــود؟   يخلوتمــان رو ــود ب ــداده ب ــ ادی ــه الم یحرف ــکــه ب ــادم؛  رای ــروز «زدم افت و  يبهــزاد مــرد ام

 . چه ساده و احمق بودم» !ذاره یمن احترام م دیاست و به عقا یمتمدن
 

ــیخ رضــایعل ــد دور . زود رفــت یل ــه اصــرار بهــزاد چن ــود . دمیرقصــ يب ــه ب ــم گرفت ــامزد. دل  يجشــن ن
ــانیقبل ــحال م ــرواز مــ   يرو یاز خوش ــا پ ــتگ    یابره ــز خس ــروز ج ــا ام ــردم ام ــاس   یک ــالت احس و کس
 .نداشتم يگرید
 
 !مونهیسرم امشب شب نامزد ریخ ؟یات کن افهیق یلبخند چاشن هیشه خواهش کنم  یم -
 
 !ینیکنار عروست بش يداد تیچه عجب رضا -
 
وســط  دیـ با یکـ ی يخـور  یو از جـات تکــون نمـ   یکـنم؟ تـو کـه مثــل مجسـمه ابوالهـول نشسـت       کـار یچ -

 !نه؟ ایباشه 
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 :خشم نگاهش کردم و گفتم با
 
 شنل بپوشم؟ یچرا نذاشت -
 
 . خواد مسخره عام و خاص بشم یچون دلم نم -
 
 ؟ییایاب من کنار ببا حج يخوا یتو کنار اومدم تو نم ییوفا یمن با ب -
 
 ! خوام ینه نم -
 
 !یهام رو به تو عرضه کنم نه هرکس ییبایکه من فقط ز یخوشحال باش دیتو با -
 
 .یباش يخواد امروز یدلم م -
 
 ؟یچ یعنیبودن  يامروز یمعن یشه بگ یم -
 
بـا همـه برخـورد     یمیصـم  یلـ یخ ،یلباسـت حاضـر بشـ    نیهـا بـا بهتـر    یمتمـدن در مهمـون   يمثل آدما -

نگاهــت بـه همــه باشــه،   ،ياریــکــه در شــأن خـانواده منــه بــه جـا ب   يو آداب معاشــرت را اون جـور  یکنـ 
 . من بتپه ياما قلبت فقط برا یبه همه لبخند بزن

 
و  رمیــمــن بــا همــه گــرم بگ يتوقــع دار! يرســم کــه تـو مشــکل دار  یمــ جــهینت نیــکـم کــم دارم بــه ا  -

کــدومش ! یکنــ یســرزنش مــ میــیاز پســر دا کیــتشــکر کوچ کیــبخنــدم اون وقــت مــن رو بــه خــاطر 
 را باور کنم؟

 
 :فک منقبض شده گفت با
 
 . ادیخوشم نم رضایاز عل -
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 :زد و گفت يا روزمندانهیهم لبخند پ بعد

 
 . حالش رو گرفتم يچه جور يدید -
 
 ؟یکن یم یباهاش دشمن نقدریچرا ا -
 
 :شد و شمرده شمرده گفت رهیچشمام خ به
 
 !تحمله رقابلیمن غ يبرا نیو ا ادیچون اون از تو خوشش م -
 
در تمـام   سـت، یحرفـا ن  نیـ اصـالً اهـل ا   یکنـه در ثـان   یمثل مـن تـره هـم خـرد نمـ      ییزنا يبرا رضایعل -

بـه  . ربـع هـم مجلـس رو تـرك کـرد      کیـ بـار هـم سـرش رو بلنـد نکـرد تـازه بعـد از         کیـ  یمجلس حت
کـه چطـور    يدیـ د یهـا را مـ   یو بعضـ  يکـرد  یرو بـاز مـ  چشـمات   رضـا، یخـود بـه عل   یب تیحساس يجا

 ! دادن یرو قورت م اموستبا چشماشون ن
 
 ! شناسم یخودم رو بهتر م يمن هم جنسا! من زیعز يتوهم زد -
 
 . بهزاد جون یچشمات رو بست -
 
 .تمومش کن -
 
 !یگ یرو م نیهم ياریهر وقت کم م شه،یمثل هم -
 
 .به طرف من و بهزاد آمدند یخداحافظ يبالفاصله بعد از شام بلند شدند و برا ییو زن دا ییدا
 

 :گفت زیتمسخرآم بهزاد
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ــ یبــا چــادر مشــک تییــزن دا نیــا الیســه -  کیــتابلوئــه حــداقل  یلــیهمــه زن و دختــر خ نیــا نیاش ب
 !آبرومندانه تر بود ينجوریا. دیپوش یدست کت و دامن م

 
کشـه پـاش لـب     یزن خجالـت نمـ   رهیـ بهتـره، پ  یلـ یهفتـاد سـال سـن خ   تـو بـا    یـی زن دا پیاز ت پشیت -

ــوره ولــ  ــل دخترهــا   یگ ــوان کاوارهــا    يخــودش رو مث ــاله آوازه خ ــده س اروپــا درآورده، آدم  يهج
 !رهیگ یعقش م

 
دانســتم بــا چــه  ینمــ. آنهــا گرفتــه و دلخــور بــود يمــا شــدند چهــره هــر دو کیــنزد یــیو زن دا یــیدا
دانســتم بعــد از شـام تــازه مجلــس   یخـواهش کــنم مــن را همـراه خودشــان ببــرد، مـ    یــیاز زن دا یـی رو

 .شود یبه پا م یخوارگ یشود و بساط م یاش شروع م یخصوص يبهزاد با مهمانها یاصل
 

مــن،  زهــوشیت یــیزن دا. بــه بهــزاد کــردم يچشــم دوخــتم و بــا نگــاهم اشـاره ا  یــیبــه زن دا ملتمسـانه 
. خــانم رفــت و بــا او گفتگــو کــرد نیرانم گرفــت و بــه طــرف شــهنگــ يرا از چشــما انیــبــه ســرعت جر

را  یــیزن دا يتکــان داد و بــا اکـراه حرفهــا  يخـانم درهــم رفــت و سـر   نیشــه يموقـع گفتگــو اخـم هــا  
ــرد  ــول ک ــد. قب ــت  يلبخن ــبم نشس ــر ل ــ . ب ــدم راض ــئن ش ــا   یمطم ــود رض ــده ب ــت، مان  تیاش کــرده اس

بــا او مشــغول  یــیصــدا کــرد و زن دا پســرش را نیعکــس العملــش بــودم شــه  نیبهــزاد، منتظــر بــدتر
پرتــاب  میبــه ســو ینیبهــزاد درهــم رفــت و بالفاصــله از همــان جــا نگــاه خشــمگ افــهیحــرف زدن شــد ق

 . شد و بهزاد به طرفم آمد مامت شانیگفتگو دمیاز نگاهش ترس. کرد
 
 ؟یگ یم یخانم چ نیا -
 
 . خوام شب بمونم ینم -
 
 ! من همسرتم یقبول کن يخوا یچرا نم -
 
 ! میاما ما عقد موقت -
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 . میدائمش کن میخوا یباالخره که م -
 
 . میستیفعالً که ن -
 
 . به کارت نداشته باشم يدم کار یتو شب بمون، قول م -
 
 .یداشته باش يحالت عاد ستمیمونده و من مطمئن ن تیخصوص یهنوز مهمون. متأسفم -
 
 يحــاال بــرو تــو. رو بــزنم یمهمــون دیــم قتــون یکــنم کــه بــه خــاطر تــو نمــ یاعتــراف مــ. میباشــه تســل -

 .عجله دارن ناتیا ییاتاق من آماده شو دا
 
ــاه آمــده بــود هــم تعجــب کــردم هــم خوشــحال شــدم    نکــهیا از ــاق  . آنقــدر زود کوت ــه ســرعت بــه ات ب

ــا لباســم را عــوض کــنم ب  ــنبا نیــاز ا شــتریبهــزاد رفــتم ت ــ دی لباســم را در آوردم . کــردم یمعطلشــان م
بـدنم گـرفتم و    يبهـزاد هـول شـدم و لباسـم را جلـو      دنیـ اد داخـل اتـاق آمـد، بـا د    که در باز شد و بهـز 

 :گفتم
 
 
 . کشم یخجالت م يجور نیلباس ندارم ا رون،یب يشه بر یبهزاد م -
 

بهــزاد بــا دســتش لبــاس را  دمیــآوردم کــه د رونیــنــزد متعجــب ســرم را از پشــت لبــاس ب یحرفــ چیهـ 
 :بهت زده نگاهش کردم و گفتم. گرفت و پرت کرد

 
 ؟یکن یکار م یچ -
 
 ! میعاشقانه داشته باش یخداحافظ هی يخوا ینم -
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توانســتم تکــان  یبــود آنقــدر کــه نمــ دهیکــامالً بــه مــن چســب. زد واریــنــداد و مــرا محکــم بــه د مهلــت
 یهـر چـ  . کـرد  یبـه مـن نـداد بلکـه حـالم را بـد مـ        يندیخشنش نه تنهـا حـس خوشـا    يبخورم بوسه ها

ـ  یتقال م از سـوزش لـبم اشـکم    . دیشـن  یرا نمـ  میصـدا  ییالتماسـش کـردم امـا گـو    . بـود  دهیـ فا یکردم ب
 . داد و از من جدا شد تیباالخره رضا. شد ریسراز

 
 : زدم ادیرا از چشمانم پاك کردم فر میاشکها

 
 ؟یروان يکرد نجوریچرا ا -
 

 :نفس زد و گفت نفس
 
 . رفتار کنم ينجوریا دیحقت بود با تو با -
 
 : دمینال
 
 کردم؟ کاریمگه من چ -
 
 .یکن یازم فرار م يهمش دار! ؟يمثل سابق دوستم ندار گهیفهمم که د ینم یکن یفکر م -
 
 :اضافه کرد دیتهد با
 
 !یکن یکنم تا آخر عمرت کنارم زندگ یبه زورم شده مجبورت م یحت -
 

 میلباسـها  هیـ بـا گر . بـر سـر صـورت و لـبم آورده اسـت از اتـاق خـارج شـد         یـی چـه بال  نـد یآنکه بب نبدو
پـاره   یلـبم کمـ  . بهـزاد بـود   يشـده بـود کـه اثـر لبهـا      یسـرخ  يتمام صـورتم پـر از لکـه هـا    . دمیرا پوش

کـه بـه دنبـال     دمیـ فهم رضـا یعل نیماشـ  دنیـ آمـدم بـا د   رونیـ ب یاز در عقبـ . آمـد  یشده بـود و خـون مـ   
چهــره . انــداختم و ســوار شــدم نییتوانســتم پــا یکــه مــ ییســرم را تــا جــا. و مــادرش آمــده اســت پــدر
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 بیــو غر بیــعج يکــردم و در ســکوت بــه رفتارهــا یهــر ســه از انتظــار کالفــه بــود مختصــر عــذرخواه
 . بهزاد فکر کردم

 
ــمطمــئن شــدم در ا گــرید ــد ســال غ نی ــات بــتشیچن ــدگ یاتفاق ــاده کــه او را ا یدر زن ــاش افت ــه گو نی ن

ــرا. کــرده اســت ــم ب ــ يدل ــدگ یخــودم م ــراه باشــد     یســوخت زن ــوا و ناســزا هم ــا دع ــه شــروعش ب ک
رسـند   یبـه بـن بسـت مـ     يکننـد روز  یکـه بـا عشـق شـروع مـ      یینخواهـد داشـت، آنهـا    یعاقبت خوشـ 

 ما چه بود؟ فیپس تکل
 

ـ  گـر یکـردم د  یاحسـاس مـ  . کـرد  یام مـ  وانـه ید نیماش سکوت  نـدارم و خـودم   ییخـانواده جـا   نیـ ا نیب
ــهیرا غر ــ يا ب ــر  یم ــه زور وارد ح ــه ب ــانواده ا میدانســتم ک ــ   يخ ــار م ــه ک ــام تالشــش را ب  یشــده و تم

ــو   ــا عض ــدد ت ــاز ا يبن ــا از ورود غر   نی ــا آنه ــود ام ــانواده ش ــهیخ ــ ب ــتند یناراض ــا   ! هس ــت ب ــم گرف دل
ــر  ــم ب ــهیهم ياازدواج ــت دا   ش ــر از محب ــه پ ــیخان ــت دادم ی ــاس  . را از دس ــاره احس ــیتیدوب ــ یم  یو ب

 . کردم یم یسرپناه
 

عالقـه   نیشـدم کـه کـوچکتر    یمـ  يوارد خانـه ا  گـر یبا وجود بهزاد هـم تنهـا بـودم تـا چنـد هفتـه د       یحت
امشــب . شــدم یمــردم و راحــت مــ یکــاش مــ. آمــد یوقــت آن روز نمــ چیکــاش هــ. بــه آن نداشــتم يا
 !داده بود هیعمرم بود که نامزدم به من هد يشبها نیاز بدتر یکی
 

ــا ــد ب ــد  دنی ــد ش ــادم بلن ــ. ســاعت دوازده آه از نه ــا    یســرم درد م ــا ب ــودم ام ــاخوش احــوال ب کــرد و ن
بــود حــالم  يبــد يهمــراهم کــه حامــل خبرهــا یخوانــده نشــده گوشــ يهــا امــکیخوانــدن چنــد تــا از پ

تـرم بـا    نیـ ا! تـرمم داده بودنـد   نیـ خبـر از مشـروط شـدن ا    میهـا  یاز همکالسـ  يعـده ا . بدتر هـم شـد  
مطمــئن بــودم امتحانــاتم را خــراب کــردم امــا مشــروط شــدن . کــه داشــتم ینامناســب یوحــاوضــاع ر نیــا

 !دیگنج یام نم لهیدر مخ
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صــورت پــر  نیــبــا ا. کــردم نــهییبــه آ ینگــاه. دادم و بــا رخــوت تخــتم را تــرك کــردم تیرضــا بــاالخره
ــ  نیــا يتــا حــاال جلــو! بـروم  نییشــد پــا ینمــ میــاز لـک رو  ده کــر یــیآبرو یخــانواده محتـرم چنــد بــار ب

 .نداشتم يچاره ا یاما با وجود گرسنگ! بس بود گریبودم، د
 

خانــه نبــود بــا خجالــت  یدر آشــپزخانه مشــغول فــراهم کــردن ناهــار بــود، از قرارمعلــوم کســ یــیدا زن
ــه عقــب برگشــت  یتکــان. وارد آشــپزخانه شــدم و از پشــت ســر ســالم کــردم   ــا د. خــورد ب ــب مــن  دنی

 :گفت
 
 . مادر چه خبرته، سکته کردم -
 
 :گفتم یحال یب اب

 
 .دیببخش -
 
 . يبخور ارمیب يزیچ هیبرات  نیبش -
 

ــا  يناهــارخور زیــزدم و پشــت م یکــم رنگــ لبخنــد را  زیــتنــد تنــد م. انــداختم نیینشســتم و ســرم را پ
چانـه ام بـرد و سـرم را بـاال گرفـت       ریـ دسـتش را ز  یبـه آرامـ  . داغ بـه دسـتم داد   ریشـ  وانیـ ل هیـ و  دیچ

 :دیصورت و لبم، متعجب پرس دنیبا د
 
 کنه؟ یم تتیاذ الیسه -
 

 :زدم و با شرم گفتم لبخند
 
 !کنه یدوستم داره فقط خواست تالف یلینه خ -
 

 :با مالمت گفت ییدا زن
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 ؟ينموند شبیبهش برخورد د! چه مدل دوست داشتنه نیا -
 
 .آره -
 
 کرد؟ یتالف يجور نیطاقت نداشت که ا گهیتا دو سه هفته د یعنی -
 
 .فقط کم حوصله اس هیپسر خوب -
 
 .باشه، از چشم من که افتاد یگ یکه م يجور نیخداکنه هم -
 
بــه خــاطر مــن ناراحــت شــده بــود حــس  نکــهیآمــد از ا یدانســتم از اول هــم از بهــزاد خوشــش نمــ یمــ

 !مادر به دخترش یداشتم حس نگران یخوب
 

کــم شــدن التهابــات  يپمــاد بــرا یخــواهش کــردم کمــ یــیاز زن دا. میبــا هــم خــورد يرا دو نفــر ناهــار
 چیخوشـبختانه تـا بعـد از ظهـر هـ     . خجالـت نکشـم   رضـا یو عل یـی صورتم بدهـد تـا بـا آمـدن دا     يلک ها
بهتــر  یلــیتــا بعــد از ظهــر حــالم خ ینــه زنگــ یامیــنبــود نــه پ يخبــر چیاز بهــزاد هــم هــ. امدنــدیکــدام ن

 . در چهره اش نبود يخبر شیشب پ ياز دلخور دیچرخ یمثل پروانه دورم م ییدا زن. شد
 

بـا   مانهیصـم  یلـ یخ یـی آمدنـد در بـدو ورودشـان دا    یـی بـه همـراه دا   رضـا یشـش بعـد از ظهـر، عل    ساعت
و  اوردمیــخـودم ن  يبــه رو. سـرم نگــاه کـرد   يبـه شــال رو  يبـا پوزخنــد  رضــایمـن برخـورد کــرد امـا عل   

. سـالم بسـنده کـرد    کیـ ه گفـتن  بـ  يو بـا لحـن گزنـده     دیرا درهـم کشـ   شیاخـم هـا  . با او گرم گـرفتم 
ــان  ــهآنچن ــ ب ــ یمــن ب ــ یمحل ــه گــو  یم ــه وجــود خــارج  ییکــرد ک ــدارم یمــن در آن خان هــر چهــار . ن

ــذ  ــان در پ ــود  ییراینفرم ــته ب ــا مینشس ــ يو چ ــ یم ــنود از ا . میدینوش ــان خوش ــآن چن ــرم   نی ــل گ محف
 .بود تیاهم یب میبرا ییدرهم پسردا افهیق یبودم که حت
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 .باال نییسالم بفرما ه؟یک-
 

 :را زد و به طرف ما برگشت و گفت فونیدکمه آ ییدا زن
 
 .جان آقا بهزاد اومده الیسه -
 

ــ . بــه اتــاقش رفــت رضــاینــام بهــزاد عل دنیشــن بــا  یمــ یآه از نهــادم بلنــد شــد تــازه داشــتم نفــس راحت
 يچـا  یـی جـا کنـار خـانواده دا    نیدادم همـ  یمـ  حیتـرج  م،یبـرو  رونیـ حتماً آمده بود تـا بـا هـم ب   . دمیکش

 ! بروم و شام بخورم کیرستوران ش کیبا بهزاد به  نکهیبنوشم تا ا
 
 نکـه یو بـدون ا  یناگهـان  یلـ یبرنداشـته بـودم کـه بهـزاد خ     یمبـل بلنـد شـدم هنـوز قـدم      ياکـراه از رو  با

 :کند رو به من کرد و گفت یخانه عرض ادب یآنکه به اهال یدر بزند وارد خانه شد و ب
 
 . میرو جمع کن بر لتیبرو وسا -
 

از . سـت یجـز مـن در خانـه ن    یگرفتـه بـود کـه انگـار کسـ      دهیـ و خـانمش را ناد  یـی چنان وجـود دا  بهزاد
 : گفتم یبرخورد زشت و دور از ادبش جا خوردم و با ناراحت

 
 !ها یوقت سالم نکن هیتو؟  ياومد ينجوریچرا ا -
 

 : و گفت اوردیخودش ن يبه رو بهزاد
 
 ! منتظرم نیماش يتو نییمن پا -
 
 : بود رفت و گفت ستادهیمبل بلند شد و به طرف بهزاد که کنار در ا ياز رو ییدا
 
 . داخل نییافروز دم در بده بفرما يسالم آقا -
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 یتـ یاش کبر یدر مقابـل گسـتاخ   یـی بشـکه بـاروت شـده بـود عکـس العمـل دا       کیـ بـه   هیکـه شـب   بهزاد

 :زد ادیفر. شد تا بشکه باروت را منفجر کند
 
 ؟ياریشهر يآقا یچه سالم -
 
 : چهره اش درهم رفت و گفت ییدا
 
 شده؟ يزیچ -
 
 ن؟یدار یبر نم الیبشه، چرا دست از سر سه نیخواست یم یچ گهید -
 
 ؟ نیگ یم یفهمم چ یمن که نم -
 
 نقـدر یمـن بمونـه، چـرا ا    شیپـ  الیسـه  نینذاشـت  شـب ید یچـ  يآقـا، بـرا   نینـزن  یخودتون رو بـه نفهمـ   -

 ن؟یکن یما دخالت م یندگز يتو
 
 .ادیخواست با ما ب یخودش م الیسه -
 
کــه ده ســال از خــواهرزاده اش خبــر نداشــت؟   یــیدا هیــجــز  ن؟یهســت الیســه ي کــارهیاصــالً شــما چ -

 د؟یکن يخواهرزادتون باز ينقش پدر را برا دیافتاده با ادتونیبعد از ده سال تازه 
 
 :حرف بهزاد قرمز شد و گفت نیبا ا ییدا
 
 . دختر منم نیو سرپرست ا مینداره آقا، درحال حاضر ق یبه شما ربط گهید نیا -
 

 : دخالت کرد و گفت ییدا زن
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ــدر و مــادرش را دار  الیســه - ــمثــل دختــر ماســت، مــاحکم پ ــرا میــحــق دار م،ی  میدخترمــون تصــم يب
 .با شما باشه الیسه نینشد یتا شما عقد رسم میما دوست ندار میریبگ
 

 : زد و گفت یوحشتناک ادیفر بهزاد
 
 نیکن یجا م یب یلیشما خ -
 

ــیدا زن ــا فر ی ــب ــد    ادی ــاموش ش ــورد و خ ــا خ ــزاد ج ــایعل. به ــرد و     رض ــاز ک ــدت ب ــا ش ــاقش را ب در ات
 :دیبه بهزاد توپ نیخشمگ

 
 ؟یصحبت کن يجور نیبا مادر من ا يحق ندار -
 
 ! زنم یمن هر جور دلم بخواد حرف م -
 
 .میما آبرو دار! یزن یداد م ستین دونیچاله م نجایا! یکن یجا م یتو ب -
 
 . نیکرد ینم میخونه تون قا يشد زن مردم را تو یاگه آبرو سرتون م -
 
 .خونه شه نجایمزخرف نگو، ا -
 
 الیمغـز سـه   دتیکشـم از دسـت توئـه، تـو بـا افکـار پوسـ        یمـ  یمـن هـر چـ   ! دکتـر  يآقـا ! يکورخوند -

 !قدر با من سرد شده نیه اون اتوئه ک يبه خاطر حرفها! يرا شستشو داد
 
ــودم د   - ــو داده ب ــو ياون جــور شــبیاگــه مغــز خــانم شــما را شستش ــ  يت ــاهر نم ! شــد یمجلســش ظ

 !نداره یربط چیخانمت به من ه يرفتارا يسرد
 
 ؟ينظر دار الیدونم به سه ینم يفکر کرد -
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ــا بهــزاد گالو    رضــایعل ــه ور شــد و ب ــه طــرف بهــزاد حمل ــکنتــرلش را از دســت داد و ب  يصــدا. شــد زی
گوشـم زنـگ    يداشـت آنهـا را از هـم جـدا کنـد تـو       یکـه سـع   یـی دا یعصـب  يادهـا یو فر یـی زن دا غیج
بـودم کـه ناگهـان     شـان یادهایبـودم و شـاهد فر   سـتاده یا میسـر جـا  . نداشـتم  يکـار  چیقـدرت هـ  . زد یم

بهـزاد قصــد حملـه مجـدد داشــت    . پــرتش کـرد  نیزمـ  يو رو دیـ کوب رضــایبـه دهـن عل   تبهـزاد بـا مشــ  
رفتـه بـود و از بلنـد     رضـا یهـم بـه کنـار عل    یـی زن دا. داد یدسـتانش را گرفتـه بـود و اجـازه نمـ      یـی ما داا

 اریبهـزاد بـود کـه بسـ     يریـ درگ نیـ شـک برنـده ا   یبـ . کـرد  یممانعـت مـ   يریـ ادامـه درگ  يشدنش برا
مــن کــه تــا آن لحظــه ســکوت کــرده و فقــط شــاهد مــاجرا بــودم و . بــود رضــایعل ازتنومنــدتر و درشــتر 

 ییلــرزان بــه ســمت آنهــا کــه گــو يندانســتم و بــا قــدمها زیتعلــل را جــا گــرید. در آن نداشــتم یدخــالت
 : با التماس دستش را گرفتم و گفتم. وجود مرا فراموش کرده بودند رفتم

 
 !تو رو خدا برو. امیبندم و م یمنم االن چمدونم رو م نیماش يبهزاد جان برو تو -
 

 :محاصره شده بود گفت ییدستان دا نیکه ب ینفس نفس زنان در حال بهزاد
 
 .رو کم کنم نیا يرو دیمن با -
 
 : دمینال
 
 !تو رو جون من برو -
 

ظـاهراً سـوز کالمـم در او    . بـه رفتـنش کـنم    یافتـادم تـا راضـ    یمـ  شیاگر شده بـود بـه دسـت و پـا     یحت
کــه  یپــاره، در حــال قــهیو  یرا بــا دهــان خــون رضــایعل ،یــیدا. ا را خاتمــه داد و رفــتاثــر کــرد و مــاجر

آب  وانیـ ل کیـ  دهیـ پر ینـزار و رنگـ   یهـم بـا حـال    یـی زن دا. مبـل نشـاند   يرو دیکشـ  یتند تند نفس مـ 
 : و گفت دیکش ششیبه ر یدست یکالفه و عصبان ییدا. درست کرد شیقند برا
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ـ  يپسره  - ـ  یب خـودش   قیـ حـرف زد ال  یهـر چـ  . شـه  ینمـ  شیحـال  کتریشـعور، بزرگتـر کـوچ    یادبِ ب
 . بود

 
ــه زن دا ســتادهیجــا ا همــان ــیبــودم و ب در آرام  یکــه در دو طــرف پسرشــان نشســته و ســع   یــیو دا ی

بــه  یبـه حـد کـاف   . بـروم  کشــانیاوضـاع جـرأت نداشـتم نزد    نیـ بــا ا. کـردم  یکـردنش داشـتند، نگـاه مـ    
 :گفتم يخفه ا يصداشده بودند، با  تیخاطر من اذ

 
 ....شـــ... مـــن... مـــن -
 

 ادیــبــه خــون نشســته اش نگــاهم کــرد و فر یبــا چشــمان رضــایحــرفم را نــزده بــودم کــه عل یبــاق هنــوز
 :دیکش

 
 کیـ مثـل   ،يخـوا  یمـ  تیاز زنـدگ  یچـ  یدونـ  یتوئـه، هنـوز خـودت هـم نمـ      ریاتفاقهـا تقصـ   نیـ تمام ا -

 !یکن یم ينقش باز هی. یافت یم یکه به دست هرکس یمون یم يشب باز مهیعروسک خ
 
 :با عتاب گفت ییدا
 
 !ستیمربوط ن الیرفتار بهزاد به سه رضایبس کن عل -
 

ــد را   ســکوت ــد عل . ســره خــورد کیــکــرد و بــا حــرص آب قن  رضــایحرفهــاش تمــام وجــودم رو لرزان
بـه   یحرفـ  چیون هـ بـد . خـواهم  یدانسـتم چـه مـ    یگفـت؛ خـودم هـم نمـ     یراسـت مـ  . من را شناخته بود

 یـی زن دا هیـ و چـادر نمـاز کـه هد    رضـا یعل ییاهـدا  يکتـاب هـا  . اتاقم رفـتم و چمـدان کـوچکم را بسـتم    
بــا نگــاه بــه در بســته اتــاقم  . دوســتش داشــتم خــارج شــدم تیــنها یاز اتــاقم کــه بــ وبــود را برداشــتم 

ــم ترک ــبغض ــرا . دی ــم ب ــود  شیاز االن دل ــده ب ــگ ش ــا . تن ــه ه ــه پل ــ  يب ــر رس ــدا دمیآخ ــا يص  يچرخه
را کـه   میاز نگـاه کـردن بـه آنهـا شـرم داشـتم بـا پشـت دسـت اشـکها          . چمدانم باعث توجه هر سـه شـد  

 :گفتم یلرزان يبا صدا. پاك کردم دیلغز یصورتم م يرو یدر پ یپ



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 208 

 
 نقـدر یبراتـون نبـودم متأسـفم کـه ا     یدونـم دختـر خـوب    یبشـه، مـ   يجـور  نیـ خواسـتم ا  یشرمنده نمـ  -
خونـه و در کنــار   نیـ ا يرو تـو  یخــوب يروزهـا . کـنم  یقــدر زود ترکتـون مـ   نیـ کـردم و ا  داتونیـ پ ریـ د

 .خداحافظ. کنم یخونه دفن م نیتو دل ا شهیهم يرا برا میبایکردم، خاطرات ز يشما سپر
 
 : چمدان را گرفت و گفت ییدا. هر دو بلند شدند و به طرفم آمدند ییو زن دا ییدا
 
 .کرد یشد، رو تو خال یناراحت نباش اون از دست بهزاد عصبان رضایجون از عل ییدا -
 
 . ستمیناراحتم ن یینه دا -
 
 ؟يبر يخوا یپس چرا م -
 
 .ییبرم دا گهیبهتره د -
 
 !یترکمون کن يجور نیخواست ا یاما ما دلمون نم-
 
 !گهیماه د هیداره چه امروز چه  یچه فرق -
 

 :گفت یبا نگران ییدا زن
 
 !هیعصب یپسره کم نیبه نظرم ا الیسه -
 
 ! هیاالن تحت فشاره وگرنه پسرخوب -
 
 . من نگرانتم -
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. کــنم یمــ یبــه خــاطر رفتــارش از شــما عــذرخواه! نیکــم حوصــله شــده فقــط همــ ییبــه خــاطر تنهــا -
 ! فعالً خداحافظ نمتونیب یم میانشاهللا عروس

 
ــا    - ــا آدم ــه م ــفم دخترعم ــده ا   يمتأس ــب مون ــل و عق ــت ياٌم ــ میهس ــتگ ک ــث سرشکس ــو تیه باع  يت

 .میایهمون بهتر که ن. میش یم تیمراسم عروس
 
 ! رضایعل -
 
 ادتیــخواهرتــون  ياگــه شــما حرفــا. دلــم شــده يحرفــا عقــده  نیــچنــد ســاله ا! پــدر نیاجــازه بــد -

و گفــت؛ شــما امــل هــا باعــث  ســتادیاون همــه آدم تــو روت ا نیبــ يچطــور ادمــهیرفتــه مــن نــه، هنــوز 
 یخــانم اون همــه محبتــ نیهمــ گــهیچنــد صــباح د! دختــر همــون مــادره نمیــا! نیمــن هســت یســرافندگ

! کنـه  یمـ  نیکنـه و بـا وقاحـت تمـام بهتـون تـوه       یشـده را فرامـوش مـ    ختـه یخونه بپـاش ر  نیا يکه تو
ــ  شــونیا يآخــه بــرا  نیخــوا یافــت داره مــا رو بــه خونــواده بــاکالس شوهرشــون نشــون بــدن، چــرا نم

 . ستین یجه مشترکو چیه نهایما و ا نیب دیقبول کن
 

 :به چشمانم زل زد و گفت اهشیبار با چشمان س نیاول يبرا سپس
 
 ادتـه ی ؟يکـرد  شـخندم یو ر یحـال مـن رو گرفتـ    يکـه اون جـور   يکـرد  یذوق مـ  یلـ یخ روزیـ البـد د  -

تـو هـم    رمیـ گ یحـرفم رو پـس مـ   ! ؟يفـرق دار  التیبـا فـام   يگفـتم؛ تـو از نظـر اعتقـاد     شیچند وقت پ
 !فتهیزنده ام چشمم به چشمت ب یخواد تا وقت یدلم نم گهید ،ییهمونا نیع
 

پسـت   نقـدر یکـرده بـود چـرا ا    رونمیـ ادب ب تیـ او بـا نها . بـا خشـم بلنـد شـد و بـه اتـاقش رفـت        رضایعل
 رهیــکردنــد خ یکــه ســرافکنده نگــاهم مــ یــیو زن دا یــیو ســنگدل شــده بــود؟ مــات و مبهــوت بــه دا 

ــده ن  ــه مان ــا ت ــیرویشــدم ب ــه در وجــود تحل ی ــک ــاق ر لی ــوز ب ــه ام هن ــود یفت ــا   یخــداحافظ. ب کــردم و ب
 یکــه مــرا مــ یــیزن دا يبــاز شــدن در و متعاقبــاً صــدا يرفــتم، صــدا اطیــسســت بــه ســمت ح يگامهــا
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ــ دمیشــن یخوانــد را مــ  يافــزودم و خــود را بــه انتهــا  میکــنم بــه ســرعت قــدمها  یآنکــه تــوجه یامــا ب
از پلــه هــا بــود در  یــیاز پــرت شــدن زن دا یکــه حــاک یوحشــتناک يرســاندم همــان لحظــه صــدا اطیــح
ــح ــ اطی ــد  نیطن ــداز ش ــبشــدت . ان ــه آن صــحنه را        دمیترس ــردن ب ــاه ک ــرات برنگشــتن و نگ امــا ج

ــتم ــدا  . نداش ــد ص ــه بع ــد لحظ ــران دا يچن ــینگ ــایو عل ی ــه وارد ح رض ــک ــ اطی ــدند و زن دا یم ــیش را  ی
از ســر  یب بـود نفسـ  ظـاهراً حـالش خـو   . دیبـه گوشـم رسـ    دندیپرسـ  یخطـاب قـرار داده و حـالش را مـ    

 .بهارستان را ترك کردم خکیم کوچهو پنج  یخانه پالك س شهیهم يو برا دمیکش یآسودگ
 

کنــارِ  یاحســاس و تهــ یبــ خیــاز  یآرام شــوم، مثــل کــوه هیــبــودم کــه بــا گر يزیــدارتــر از آن چ غصــه
 : از سکوتم کالفه شد گفت. بهزاد سکوت کرده بودم

 
 . لحظه از دست دادم هیبشه، کنترلم رو  يجور نیخواستم ا ینم -
 
راحــت  الــتیخ! يدیو احمقانــت تمــام غــرور و عــزتم رو بــه لجــن کشــ دهینســنج يکارهــا نیــتــو بــا ا -

 .قطع شد شهیهم يخونواده برا نیمن و ا یرشته ارتباط گهیباشه د
 
 .اونا با من مشکل دارن نه با تو -
 
 !باهاشون رفت و آمد کنم يچه رو با گهید یکه راه انداخت يزیآبرو ر نیبا ا -
 

 .به من کرد یینگاه گذرا بهزاد
 
 ؟يکرد هیچشمات سرخه، گر -
 
 ستین يزیچ -
 
 افتاد؟ یمن نبودم اتفاق -
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 .حساس شود يخود یببرد و دوباره ب ییبو رضایمن و عل انیخواست از برخورد م ینم دلم
 
چنـد مـاه رو ازت طلـب کـرده حـق       نیـ ا هیـ جونـت کرا  یـی باشه نگو بذار خـودم حـدس بـزنم؛ آهـا دا     -

 !کرد ریشه شکم چهار نفر رو س یکه نم يخراز کیمغازه کوچ هیداره بنده خدا با 
 

 !تا چقدر ینفهم ایخدا
 
رفتـه   ادتیـ  نکـه یدر ضـمن تـو مثـل ا   . بـراش نـدارم   یجـواب  چیقـدر بچگانـه سـت کـه هـ      نیـ حرفات ا -

 ! من دکتره ییپسردا
 
 .نبود ياما چاره ا. کردم خودم را سرزنش کردم فیتعر رضایاز عل نکهیا از
 
 !یکن یقدر دکتر دکتر م نیچه خبره ا -
 
 !من شو الیخ یجونت ب نیتو رو جون شه -
 
 ! يسرکوفت و سرزنش شد یکل شبینکنه سر جشن د -
 

ــه هــدف درســت ــ. زد ب ــ ییپســردا يتمــام حرفهــا ادی ــه وجــود  میبــزرگ در گلــو یانصــافم بغضــ یب ب
 .آورد

 
ــچ - ــ هی ــدس ــهر     ؟ايرخ ش ــتاد ش ــاب اس ــس جن ــا پ ــتیتوب ياریه ــرد آره خ ــحالم فهم! ک ــخوش  يدی

 !هستن يمتحجر و عقب مانده ا يآدما
 
 : زدم ادیشد و فر زیکاسه صبرم لبر. را حفظ کنم مینتوانستم خونسرد گرید
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خـودت رو آروم   ریـ و تحق نیبـا تـوه   يخـوا  یمـ  ؟یکنـ  یچـرا ولشـون نمـ    يخـوا  یاز جون اونا مـ  یچ -
 .منم به خونوادت ناسزا بگم يدوست دار ؟يخسته نشد ؟یکن
 
 !يکرد جایتو ب -
 
 !تونم؟ یمن نم یکن یو هتاک یمن گستاخ لیبه فام یتون یچطور تو م -
 
 ؟یکن یم یکیتو اونا را با خانواده من، با افروزها  -
 
اســدم  یــیکــه خــانواده دا یصــدم شــعور و فهمــ کیــمــن کجــا، خــانواده افــروز کجــا؟  یــیخــانواده دا -

 ! دارن، افروزها ندارن
 
 !یکن یم میعصب يدار گهید -
 
شـم، بـه    یمـ  وونـه یتـو د  يمـن کـه دارم از دسـت کارهـا     ؟یمـن چـ   ؟یبشـ  یعصـب  يفقط تـو حـق دار   -

ــو از عز ــخــاطر ت ــ   نیبهتــر دم،یــبر زانمی ــه مــن پشــت کــرد، امــا االن م ــب یدوســتم ب ــگ یچــیه نمی  رمی
 . ومدهین

 
 م؟یچیمن ه -
 
ــ  يدونــم چطــور یمــن احمــق نمــ. یســتین یچــیآره تــو ه -  یشــیادب و روانپر یبــا مــرد بــد دهــن و ب

 . کنم یسقف زندگ کی ریمثل تو ز
 

ــه خــودم ب  نیماشــ بهــزاد ــل از آنکــه ب ــ یلیســ. میایــرا متوقــف کــرد و قب صــورتم را ســوزاند و  یمحکم
 ياشــک هــا. آمــد یلــبم پــاره شــده بــود و خــون مــ شــبیزخــم د. مــزه شــور خــون دهــانم را پــر کــرد
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ــ  يگــرمم رو ــاره ام م ــب پ ــ شــتریو سوزشــش را ب خــتیر یل ــم ب  یم ــا دل ــود شــتریکــرد ام ! ســوخته ب
 .گرفت تمبه سم یبهزاد دستمال

 
 .رشیبگ ایب -
 

 .را برگرداندم میرا پس زدم و رو دستش
 
 !دستم خشک شد -
 

ــ یوقتــ بــا شــدت ســرم را بــه طــرف خــودش چرخانــد و بــا حــرص    دیــاز جانــب مــن ند یعکــس العمل
ســـرش را . دســـتش زدم و خـــودم دســـتمال را گـــرفتم يمحکـــم رو. لـــبم گذاشـــت يا رودســـتمال ر

 . فرمان گذاشت يرو
 
 . دم یبار اول و آخرم بود قول م -
 
 رفت؟ ادتیتئاتر رو  یدفعه اولت نبود آمف -
 
 .یکن یتو با کارات و حرفات ناراحتم م یول نیببخش -
 
 !یاشب یکنم تا تو راض کاریدونم چ ینم گهیبه خدا د -
 
 .شم یبهتر م یشدم اگه تو کمکم کن يدونم آدم کم حوصله ا یم -
 
 .يتو عوض شد -
 
 .يکه عوض شد ییتو نیا -
 



 سایت مھدرمان
 

@donyayroman 214 

بــا . یســتیاون بهــزاد صــبور و آروم ن ،يدائــم دنبــال بهانــه ا يعــوض شــد گــهیجــور د هیــآره، امــا تــو  -
 .يد یو فحش و ناسزا م ير یحرف از کوره درم نیکوچکتر

 
 . خوام در موردش حرف بزنم ینم گهید -
 
ــو  - ــه اون روز ت ــقمون پا     ياگ ــه عش ــتم قص ــردم و نخواس ــت ک ــاره قبول ــاغ دوب ــب ــبگ انی ــه   رهی ــط ب فق

همـون پسـر مهربـون و خـوش اخـالق کـه نـازم         ،یکـردم تـو بهـزاد خـودم     یبـود کـه فکـر مـ     نیخاطر ا
 يتـو  قـه یبـه دق کـه دم   یو بـد دهنـ   ینـه پسـر عصـب   . گفـت  یو از گـل نـازکتر بـه مـن نمـ      دیکشـ  یرو م

 ! هزن یصورت زنش م
 

 :را بلند کرد و با التماس گفت سرش
 
 .کنم تمومش کن یخواهش م -
 

ــاره شــروع شــد و قطــرات درشــت عــرق رو   لــرزش ــه . اش نشســت یشــانیپ يدســتانش دوب ــاره ب دوب
ــود کــایارمغــان آمر يقــول خــودش دچــار عارضــه   ــا د. شــده ب ــب ــدون   دنی ــاز هــم ب حــال ناخوشــش ب

 . آن را خاتمه دادم رمیاز بحثمان بگ يا جهینت نکهیا
 
 ؟یکن یرانندگ یتون یحالت بهتره؟ م -
 
 .خوبم -
 

 . میمقصد حرکت کرد يبه سو دوباره
 
 م؟یر یکجا م -
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شناســنامه ام  گــهیدو هفتــه د. منطقــه فــوق العــاده تــوپ هیــبــرج آذرخــش در  يتــو! خونــه خودمــون -
مـاه عسـل    هیـ  میـ ر یهـم مـ   یعروسـ  يبـه جـا  . دخـوا  یمـ  ینظافـت اساسـ   هیحاضره، آپارتمان هم فقط 

 چطوره؟ میآب و هوا دار رییبه تغ ازیتوپ هر دو ن
 
ـ  یکلمه عروس دنیشن با  یبـه خـود مـ    تیـ کـم کـم رنـگ واقع    میکـابوس هـا  . شـد  یدلـم خـال   اریـ اخت یب

 .گرفت
 
 . و پاش رو ندارم موافقم ختیمنم حوصله جشن و ر -
 

نشســته  نیماشــ يشــدم امــا بهــزاد همچنــان تــو  ادهیــمــن پ. نگــه داشــت یکیشــ اریمجتمــع بســ يجلــو
 .بود

 
 ؟یش ینم ادهیچرا پ -
 
 .ریرو بگ دهایکل ایب.گردم  یتو برو، من االن برم -
 
 ؟ير یکجا م -
 
 .امیکار دارم االن م -
 
 . امیمنم باهات ب ستایوا -
 

 :حوصله گفت یب بهزاد
 
 . زود برگردم -
 
 طبقه چندمه؟ ،یراست! باشه -
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 .16هار واحد طبقه چ -
 

تمــام مبلهــا لبــاس افتــاده بــود، آشــپزخانه  يو بــزرگ امــا شــلوغ و نامرتــب بــود، رو کیشــ آپارتمــانش
آنهــا  يســه تــا اتــاق داشــت دو تــا. شــد یشــور مــ دنشیــو درهــم بــود دل آدم از د فیــکــه از بــس کث

ــود   یکــیبــود و فقــط  یکــامال خــال ــا ســت کامــل خــواب پــر شــده ب هــا  یاز عســل یکــی يرو. از آنهــا ب
ــامزد  ــس ن ــ يعک ــودم را د یقبل ــخ ــال . دمی ــره بچــه س ــد. داشــتم یچه ــاك را از رو. زدم يلبخن ــخ  شی

 کیــتار يو خانــه  قــهیســاعت نــه و ده دق دنیــبــا د. دمیــخواب ینمــازم را خوانــدم و ســاعت. پــاك کــردم
امـا هــر   دمیترسـ  ییاز تنهـا . کـه در سـکوت غـرق شـده بــود متوجـه شـدم بهـزاد هنـوز برنگشــته اسـت         

 . داد ینم جوابگرفتم  یرا م لشیچه موبا
 
 دنیـ بـا د . در چرخانـده شـد و در بـاز شـد     ي رهینشسـته بـودم کـه دسـتگ     ونیـ زیتلو يحوصـله جلـو   یب

مبـل برداشــتم   يرا از رو يروســر یبــا دسـتپاچگ . بغــل بهـزاد را گرفتــه بـود جــا خـوردم    ریـ رهـام کــه ز 
بـدون مـانتو بـودم معـذب بـودم       نکـه یتـنم بـود امـا بـاز هـم از ا      يا دهیبلوز و شـلوار پوشـ  . و سرم کردم

ــ ــ   تیوضــع یول ــود ب ــرده ب ــرانم ک ــزاد نگ ــخ یبه ــ  الی ــانتو شــدم و سراس ــا    مهیم ــتم و ب ــه ســمتش رف ب
 . به بهزاد کردم ياشاره ا ینگران

 
 شده؟ یچ -
 
 .هیاز خوشحال -
 
 : عتاب گفتم با
 
 شده؟ یگم چ یم! هیاالن چه وقت شوخ -
 
 .رو از دست داد ارشیاخت یاز خوشحال ه؟یچ یشوخ -
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 .گند الکل تا مغز سرم نفوذ کرد يدهان بهزاد را بو کردم بو مشکوك

 
 :و گفتم دمیرا درهم کش میاخمها

 
 بهزاد کجا بود؟ -
 
 . دم یم حیکاناپه بعد برات توض يرو مشیکمک کن بذار ایب -
 

ــا ــرف د  ب ــدش ط ــرشیچن ــرفتم گ ــوردن ز. را گ ــاز خ ــوشیب ادی ــود  ه ــده ب ــنگ . ش ــام س اش را  ینیو تم
 . میکاناپه گذاشت يبود او را رو یبه هر جان کندن. من و رهام انداخته بود يرو
 
 .روش بندازم اریمالفه ب هیبرو  -
 

 :رهام نشستم و گفتم يمبل رو به رو يرو. که مالفه را انداختم نیهم
 
 خُب؟ -
 

 . دیکش یم گاریکرد و س یمتفکر به من نگاه م رهام
 
 شوهرش معتاده؟ يخبر ندارکه  یهست یتو چطور زن -
 

ــه ــده کــم کــم در چهــره اش نما   . نگــاهش کــردم ناباوران ــار خن ــدم کــه آث ــل  انیــمنتظــر مان شــود و مث
 :دمینال. کرد دمیاش ناام يکند اما چهره جد یسابق با من شوخ

 
 !نکن یرهام تو رو خدا شوخ -
 
 ! و حاضر نگاش کن یخودش ح -
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 . از نظر گذراندم دیکش یباز خرناس م یرا که با دهان بهزاد

 
 ! کنم یباور نم -
 
 بازم بگم؟ يریبهانه گ یبد خلق. يقرار یب! يچند ماه به رفتاراش مشکوك نشد نیا يتو -
 

مواقــع  یگــاه. کــردم حـق بــا رهــام بـود   یبهـزاد را حالجــ  يو در ذهــنم رفتارهــا دمیـ را مال میهــا قهیشـق 
! دیرسـ  یبـه سـر وضـعش نمـ     ادیـ و زو کالفـه بـود    یعصـب  یو گـاه  پیـ سرخوش و خوشحال و خـوش ت 

توانســتم  یدرســت نمــ یبــودم کــه حتــ جیآنقــدر گــ. دمیــفهم یرفتارهــا را نمــ نیــا لیــگــاه دل چیامــا هــ
 . حرف بزنم

 
 ...ینم... فکـــر... مـــن -
 
 ؟یگیرهام تو رو خدا راست م -
 
 .زد نیزد باال، قبلش هم دو تا پک هروئ شهیاالن چند تا ش نیهم -
 

 : زدم ادیفر
 
 !نیهروئ -
 

ــ ایخــدا. زده چنــد بــار کلمــه معتــاد را تکــرار کــردم  وحشــت ــبهــزاد مــن  دمیشــن یچــه م  ینــیهروئ هی
 !شده بود یالکل

 
بـه جهـنم کـه جشـن     ! جـا بـرو   نیـ نشـده از ا  ریـ تـا د  الیبلنـد شـو سـه   «: زد بیـ درونـم بـر مـن نه    ییصدا

ــ  ــا ؟يریــبگ یالل مــون يخــوا یمــ یتــا کــ ،یشــ یگــرفتن، بــا مونــدنت بــدبخت م تمــام  یمــرد الکلــ نی
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راه برگشــت  یبمــون شــشیاگــه امشــب پ ؟يدلــت رو خــوش کــرد یبــه چــ. ده یرو بــه فنــا مــ تیزنــدگ
ــ  ــتــا اوضــاع از ا! يبــه بهــزاد نــدار يتعهــد چیتــو هنــوز هــ! هشــ یبــرات ســخت تــر م بــدتر نشــده  نی

ــن ــرکش ک ــ    » .ت ــم را پوش ــتم و لباس ــاق رف ــه ات ــده ام ب ــا عــزم جــزم ش ــت   دمیب ــدان کوچــک دس و چم
از اتــاق گذاشــته بــودم برداشــتم و قصــد تــرك اتــاق را داشــتم کــه رهــام را  ينخـورده ام را کــه گوشــه ا 

 .کند یو نگاهم م زده هیبه چهارچوب در اتاق، تک دمید
 
 ؟یکن یترکش م يدار -
 
 . تونم ینم ادشیبا اخالق بدش ساختم اما با اعت انتش،یبا خ -
 
 شه؟یهم يبرا -
 
 .کردم یتمومش م نهایزودتر از ا دیبا -
 
 ؟يساعت وقت دار مین هی -
 
 ؟یچ يبرا -
 
 .بود ومدهین شیخوام بهت بگم اما وقتش پ یوقته که م یلیخ ،یبدون دیهست که با يزایچ هی -
 
 . دونم یرو م یاگه درباره بهزاده، من همه چ -
 
 . مطمئنم همه را بهت نگفته -
 
 . کنم یکه دارم ترکش م ینیب یم! کنه ینم یفرق گهید -
 
 !شه یم یمثالً چ ،يبر رتریساعت د میحاال ن! يریگ یچه سخت م -
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 . رو ندارم نجایتحمل ا گهیخب فقط زودتر، د یلیخ -
 
آشــکار شــود مضــطرب  میبهــزاد بــرا یاز زنــدگ يپشــت پــرده ا يایقــرار بــود بــاز هــم قضــا  نکــهیا از

ــ  يمشــوش رو یبــا ذهنـ . بـودم   یآوردن صــندل ير منتظـر آمــدن رهــام کـه بــرا  قــرا یتخــت نشسـتم و ب
. نشســت میبـه دسـت بــه اتـاق آمـد و روبـر      یکــه صـندل  دینکشـ  یطـول . رفتـه بــود شـدم   رونیـ از اتـاق ب 

هــر چقــدر مــن نــاآرام بــود او خونســرد  . روشــن کــرد يگــرید گاریانــداخت و ســ هــم يرا رو شیپاهــا
بـا حـرص بـه حرکـاتش نگـاه کـردم کـه ناگهـان بـا تمـام قـدرت            . دیکشـ  یمـ  گاریو راحت لم داده و سـ 

 .دیاز سرفه ام خند. دودش را در صورتم رها کرد
 
 !يحالم رو بهم زد! ؟یکن یم کاریچ -
 

 :زد یشروع کرد انگار با خودش حرف م رهام
 
ــ - ــتور نیاز هم ــم مــ   زهیپاس ــد یبودنــت خوش ــرا . اوم ــو رو ب ــگل يت ــ تیخوش از تــو . خواســتم ینم

مطمـئن بشـم بـا چنـد      نکـه یا يامـا بـرا   يظـاهراً اهـل دوسـت پسـر نبـود     . بـود  ادیدور و برم ز خوشگلتر
بــال  یاز خوشــحال يد یگفــتن چــراغ ســبز نشــون نمــ یدوســتام مــ یوقتــ. امتحانــت کــردم قــامیتــا از رف

 هیــآرزو بــه دلــم مونــد . يبــود یتــو زن زنــدگ. ام رو بــا تــو بســازم نــدهیخواســت آ یمــ لــمد. درآوردم
 یامـا مـادرم زن زنـدگ   . میغـذا کوفـت کنـ    زیـ م هیـ و همـه دور هـم سـر     ادیـ ذا از خونه مـون ب غ يروز بو

 دمیــام مثــل بابــام باشــه دورادور هـوات رو داشــتم امــا تــا فهم  نــدهیخواسـت آ  یدلــم نمــ. ســتینبـود و ن 
حــرف دلــم  يکــنم و چطــور کــاریدونســتم چ ینمــ. احســاس خطــر کــردم تیخواســتگار دهتــورج اومــ

و مســخره ام  دیــگــرفتم از نــادر کمــک بخــوام بهــش گفــتم عاشــقت شــدم خند  میتصــم. رو بهــت بگــم
خونـواده ات نفــوذ داره   يدونسـتم نــادر تـو   یمـ ! هیـ جد هیقضــ دیـ فهم دیـ ســماجتم رو د یامـا وقتـ  . کـرد 

ــ  ــرو داره و م ــه  یو حــرفش ب ــهتون ــ ب ــ   یراحت ــو رو راض ــوص ت ــه خص ــواده ات و ب ــ  یخون ــا ب ــه، ام  یکن
 يآدمــا» !چهــارم ســهم االرثــت مــال مــن کیــ«: گفــت. ذاشــتگ نیشــرط ســنگ هیــوجــدان در قبــال تــو 
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ــ  ــول پرســت و ب ــوجــدان ز یطمــاع و پ ــادرِ شــما   دهیــد ادی ــبــودم امــا ن ــود گــهید زهیــچ هی  يچــاره ا. ب
ــتم ــو رو. نداش ــام وا يت ــهم ا  ســتادمیباب ــتم؛ س ــمو گف ــده الرث ــاراحت! رو ب ــهید یاز ن ــو  وون  يشــد و زد ت
از . ومــدین رمیــهــم گ یپاپاســ هیــنکــرد و  دهیــو فــرار از خونــه فا ادیــچنــد مــاه قهــر و داد و فر. گوشــم

کــه  یتنهــا راهــ. خواســتگار داره الیگفــت؛ ســه یداد و مــ یتحــت فشــار قــرارم مــ یاون طــرف نــادر هــ
 نکــهیا يامــا بــرا. شــمال بابــام رو بفروشــم ينــایاز زم یکــنم و بخشــ يبــود کــه ســند ســاز نیــداشــتم ا

 ریـ نـادرم گ . بـود  ریـ وقـت گ  یلـ یکـردم کـه خ   یرو آب مـ  اشنـ یآهسـته و بـه مـرور زم    دیـ شک نکنـه با 
ــ  ــه م ــود ک ــره آمر  یداده ب ــواد ب ــایخ ــه  ک ــگ پول ــودم ! و لن ــون ب ــرا. داغ ــرف يب ــابر قی درد و دل  کمیف

بـه طـور موقـت     دیـ با يرو از دسـت نـد   الیهسـ  نکـه یا يگفـت؛ بـرا  . بـه مـن داد   شـنهاد یپ هیـ اونم . کردم
توئــه، امــا  دنیــاولــش فکــر کــردم منظــورش دزد! يبســپار يقبــولش دار یلــیکــه خ یآدمــ هیــبدســت 

ــ ــب رو روشــن کــرد، مخالفــت کــردم   یوقت ــرام مطل ــرف. ب ــا پ قیشــف قی ــ شــنهادیم ــامزد هی ــور ين  يس
اون  يکــنم و تــو ســتیشــه تــا مــن کــارم رو راســت و ر یمــدت باهــات نــامزد مــ هیــ یعنــی. کــرده بــود

سـخت بـود امـا بـه خـاطر      ! زنـه  یبـه همـش مـ    يبهانـه ا  هیـ بعـد هـم بـه     یازدواج نکنـ  یبرهه تو با کسـ 
ــردم   ــولش ک ــت قب ــر. بدســت آوردن ــا ز   نیو بهت ــزاد ب ــا به ــن آق ــت م ــیدوس ــه یرک ــانم رو  الیدل س خ

خبـر   یتبـان  نیـ نـادر از ا . رفـت  یمـ  شیخـوب پـ   یهمـه چـ  ! عشـق مـن   یبدست آورد و شد شوهر مـوقت 
! نـداره بـه نـادر بـاج بـدم      یلزومـ  گـه یمـنم بـا خـودم گفـتم؛ د    . شـدم  الـت یخ یکـرد بـ   یو فکر م داشتن

 يمهربـون رو بـرات بـاز    يپسـرعمو  هیـ شـم و نقـش    یبهزاد ولـت کـرد، خـودم دسـت بـه کـار مـ        یوقت
 یلـ یمجبـور نبـودم بـه داداشـت پـول بـدم خ       گـه ید نکـه یاز ا. ارمیـ کـنم و کـم کـم دلـت رو بدسـت م      یم

 یامـا انتظـارم بـ   . شـم ب تیـ رهـات کنـه و مـن ناج    يبهانـه ا  هیـ و منتظر بودم تـا بهـزاد بـه     مخوشحال بود
دسـت آخـر   . دیتراشـ  یبهـم زدنـش بهانـه مـ     يبهـزاد کـم کـم دلباختـت شـد و هـر روز بـرا       . بـود  دهیفا
ــا جــا! تونــه تــرکش کنــه یشــده و نمــ الیو گفــت؛ عاشــق ســه ســتادیروم وا يروز تــو هیــ ــ ییت  یکــه م

ـ  یخورد زدمـش ولـ   نـابود  عشـق دو طرفـه سـت و اگـه ازت جـدا بشـه تـو         نیـ افتـاد و گفـت؛ ا   هیـ گر هب
بـه   ياش رو بـدجور  نـه یک. اومـد  یوجـه کوتـاه نمـ    چیبهـزاد بـه هـ   . خـودم سـوخت   يدلـم بـرا  ! یشـ  یم
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 يبـرا  دنیشـب و روزم شـد نقشـه کشـ    . گرفـت  یجـوابش رو مـ   دیـ کـرده بـود و با   ينـامرد . دل گـرفتم 
 !بهزاد

 
ــه ذهــنم زد  يفکــر بــاالخره ــ يکــردن معشــوقه  دایــپ. مثــل جرقــه ب ــر  یقبل ــام  يبهــزاد کــه دخت ــه ن ب

 شــونیهجــده ســالش نشــده بــود کــه عاشــق دختــر همسا. عشــق بهــزاد بــود نیاولــ لــوفریبــود، ن لــوفرین
ــا ن ــوفریشــد، ام ــت آمر ل ــایرف ــاموفق ک ــود ا   یو ازدواج ن ــته ب ــت ســال برگش ــد از هف ــکــرد بع ــا . رانی ب

 !خواست منم تو رو یراحت قبول کرد اون بهزاد رو م یلیخ. دمحرف ز لوفرین
 

بــا وجــود . و بهــزاد عاشــقانه دوســت داشــت نیبــا هــم نــامزد بــود یموقــع بهــزاد و تــو شــش مــاه  اون
. بـود امـا بـاالخره موفـق شـدم      یسـخت  یلـ یتونسـتم بهـزاد رو ازت دور کـنم هـر چنـد کـار خ       یمـ  لوفرین

کــرد امــا بهــزاد  یبــه بهــزاد التمــاس مــ لــوفرین. را بــا هــم رو بــه رو کــردم لــوفریبهــزاد و ن يچنــد بــار
بهـت   یلـ یاعتـراف کـنم خ   دیـ شـده بـود با   الینداشـت و تمـام فکـر و ذکـرش سـه      يبه اون عالقـه ا  گهید

حاضـر نبـود دســت    یدوانـده بـود و بـه سـادگ     شــهیوفـادار بـود، عشـق تـو در تمـام وجـودش ذره ذره ر      
کـرد و لـب بـه     یبـدون تـو شـرکت نمـ     یمهمـون  چیهـ . از سرت بـرداره، اخـالق هـاش عـوض شـده بـود      

 . بود الیورد زبونش سه اد،یبدش م الیگفت سه یم د،ز ینم يزهرمار
 
 یلـ یبهـزاد دسـت رد زده بـود خ    ي نهیبـه سـ   شیچنـد سـال پـ    نکـه یکم کـم خسـته شـد آخـه از ا     لوفرین

ــ ــود مونیپش ــر. ب ــ  نیآخ ــون رو عمل ــرد ینقشــه م ــوفرین. میک ــر کث ل ــیدخت ــرا  یف ــود و ب ــا  يب ازدواج ب
 یو بهـزاد بـا اصـرار مـن راضـ      میـ داد بیـ رتسـه نفـره ت   یمهمـون  هیـ . زد یمـ  يبهزاد دست بـه هـر کـار   

 یبـار اول بهـزاد از فـرط نـاراحت    . همبسـتر شـد   لـوفر یکـم کـم حـالش خـراب شـد و بـا ن       رهبخو یشد کم
 یتـوجه  یامـا مـا بـ   . عـذاب وجـدان داشـت    يکـرده بـود بـدجور    انـت یبهـت خ  نکـه یکرد و از ا یم هیگر

و تمـام   يعمـو بـود   یمـال  یورشکسـتگ  ریـ آخـه اون موقـع درگ  . میدیکشـ  یتو بـه بهـزاد را بـه رخـش مـ     
 یبهــزاد هــم از بــ. يکــرد یپــر کــرده بــود و مثــل قبــل بــه بهــزاد توجــه نمــ  اتوقتــت رو مشــکالت بابــ
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 ياون مــورد بخصــوص هــم بهــزاد رو بــدجور يتــو رتیو ســختگ. کــرد یمــن گلــه مــ شیپــ اتیــتوجه
 .کالفه کرده بود

 
هــر بــار کــه بهــزاد نــادم و  . بهــزاد بــودخــوب اســتفاده کــرد و همــه جــوره بــا   تیــموقع نیــاز ا لــوفرین

کــه همســرش را دوســت داشــته باشــه  یزنــ«: گفــت یداد و مــ یمــ شیدلــدار لــوفریشــد ن یمــ مونیپشــ
بــاالخره ! زایــجــور چ نیــاز ا... و» .بــه تــو عالقــه نــداره الیکنــه، ســه یمــ میتمــام وجــودش را بــه او تقــد

ــوفرین ــزاد رو تهد   ل ــد و به ــه ش ــحامل ــه نگ  دی ــرد اگ ــک ــ   ردشی ــروش رو م ــا آب ــه ج ــره و ازش  یهم ب
! رفـتن  رانیـ عقـد کـردن و از ا   لـوفر یپـدرت سـکته کنـه بـا ن     نکـه یکنـه، چنـد هفتـه قبـل از ا     یم تیشکا

ــودم، ب    یتنهــا کســ ــه شــون کــرد مــن ب ــاه بدرق ــا رنــگ و رو  چــارهیکــه تــو فرودگ ــپر يبهــزاد ب و  دهی
 :گفت منبه  یچشمان باران

 
 .خوشبخت بشه دوارمیرا نداشتم ام الیسه اقتیمن ل -
 

از ! یکــس رو نداشــت چیتــو هــ... ينــه پــدر ،يشــد نــه بــرادر یمــن خــال يبــرا دونیــرفــتن بهــزاد م بــا
فرصـت چهارسـاله   . یذاشـت  یاومـد امـا تـو اصـالً محلـم نمـ       یذاشـتم خوشـم مـ    یسـر بـه سـرت مـ     نکهیا

 . من با اومدن دوباره بهزاد تموم شد
 

و بچــه اش رو تــرك  لــوفریحــال بهــزاد ن نیــشــده بــود بــا ا یعقــب مانــده ذهنــ لــوفریبهــزاد و ن يِ بچــه
 یرو مــ شیصــحنه تمــام زنــدگ نیشــه و بــدتر یروز بهــزاد ســر زده وارد خونــه مــ هیــ نکــهیتــا ا. نکــرد

کــه پســر عقــب مانــده اش هــم شــاهد اون صــحنه  یدر حــال ه،یهمســرش در آغــوش پســر همســا. نــهیب
افتـه زنـدان، بـه     یسـال مـ   هیـ  نیه بـه خـاطر همـ   زنـ  یرا تـا حـد مـرگ مـ     لوفریکنه و ن یم يکتکار. بوده

! زده یمــ نیهــم هــروئ یو هــر از گــاه ارهیــشــه رو بــه الکــل م یکــه بهــش وارد مــ یخــاطر فشــار عصــب
ــ لــوفرین ــ یو پســرش رو ول م ــه و در اول ــه ا نیکن ــفرصــت ب ــ رانی ــو. گــرده یبرم ــا د يت ــاغ ب ــب  دنتی

احمـق هـم    يِدوبـاره بـا تـو شـروع کنـه، و تـو       رهیـ گ یمـ  میکنـه و تصـم   یمـ  ستونهند ادی لشیدوباره ف
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چشـمات بـودم    يمـن جلـو  . يد یفرصـت رو بهـش مـ    نیـ کـه در حقـت کـرد بـازم ا     ییهـا  يبا تمام بـد 
 ال؟ایحماقت تا چقدر سه ،ياما تو بازم بهزاد رو انتخاب کرد

 
شــد  یبــاورم نمــ. کــه اشــک در آن حلقــه زده بــود نگــاه کــردم شیــو مبهــوت بــه چشــمان قهــوه ا مــات

ــاو  دیــمــن کــه از د! باشــد شیعاشــق دخترعمــو ،یامِ حــامرهــ ــه تمــام معنــا بــودم کــه از    کی احمــق ب
... نــادر، بهــزاد، رهــام! مــن بــود نیتحســ یتمــام آن انتقادهــا بــه نــوع یعنــی! بــردم یلــذت نمــ میزنــدگ
شــد  یبـاورم نمــ ! مــرا رقـم زده و مــن را آلــت دسـت دل خودشــان کـرده بودنــد    سرنوشـت کــه  یکسـان 

بـا تمـام   . ت چنـد نفـر شـده بـودم در آن لحظـه از همـه آنهـا بـه حـد مـرگ متنفـر شـدم            دسـ  چهیمن باز
بــه ســرعت از . جــا خــورد و چشــمانش را بســت. صــورت رهــام انــداختم يقــدرت آب دهــانم را بــه رو

 یبـود و خرنـاس مـ    دهیـ مبـل خواب  يبـه بهـزاد کـه بـا دهـان بـاز رو       یبا چنـدش نگـاه  . آمدم رونیاتاق ب
ــ ــر  د،یکش ــردم و س ــان دادم  يرواز  يک ــف تک ــتگ. تأس ــار داد  رهیدس ــدر را فش ــار و  کی ــار، دو ب ... ب

 شد؟ یچرا باز نم
 
 .زحمت نکش قفله -
 

از آنچــه . دیــخند یبـاز کــردن در مـ   يام بــرا جـه ینت یبـود و بــه تـالش بــ   ســتادهیا ییرایوســط پـذ  رهـام 
. عــرق شــدم سیخــ. دســتانم شــل شــد و چمــدان افتــاد . خــتیکــردم دلــم فــرو ر یکــه تصــورش را مــ

وحشـت زده نگـاهش کـردم در    . بـود کـه احسـاس کـردم دچـار تشـنج شـدم        ادیـ لـرزش بـدنم آنقـدر ز   
 . زد یبود که شعله م نهیعشق نبود تنها ک از يچشمانش اثر ین ین

 
همـان طـور کـه    ! گرفتـه بـودم   یرا شـوخ  زیـ کـرد امـا مـنِ احمـق همـه چ      حتمیبدبخت نص يرایالم چقدر

 هـوشِ یب! پلـک زدن  کیـ از  غیـ زدم امـا در  یبهـزاد را صـدا مـ    دانـه یناام. کـردم  یبـه رهـام نگـاه مـ     رهیخ
 .بود هوشیب

 
 !شه ینم داریب یزور نزن تا فردا ظهر هم صداش کن -
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ــ بــه ــه در چســب   یآرام ــه ســمتم آمــد از تــرس کــامالً ب ــا کمیبــودم، نــزد دهیب ــه  يشــد گرم ــدنش را ب ب
 :سرش را به گوشم چسباند و نجوا کرد. کردم یحس م یخوب

 
 !میبا هم شروع کن میتون یما م! الینشده سه ریهنوز د -
 

کــارم بهانــه  نیــا. شــده بــود حــالم را بــد کــرد و عــق زدم ختــهیادکلــنش درآم يبــدنش کــه بــا بــو يبــو
 :نعره زد. اش شد

 
 .دم ینشونت م! خوره؟ یحالت از من بهم م -
 
شـد   کتـر ینزد. تـار و پـود لباسـم کـامالً مشـخص بـود       ریـ قلـبم از ز  يتـپش هـا  . ترس الل شـده بـودم   از

ــدن ها يبطــور ــه ب ــا  مــانیک ــتمــاس پ گریکــدیب ــانش را رو . کــرد دای ــانم  يچشــمانش را بســت و لب لب
تعـادلش را  . کـه در بـدن داشـتم بـه عقـب هلـش دادم       یـی رویبـا تمـام ن  . دادم یاجـازه مـ   دیـ نبا. گذاشت

از اتاقهــا را نشــانه گــرفتم و بــا ســرعت  یکــی. پارکــت افتــاد يخــورد و رو زیــبــه م شیداد پــا تاز دســ
را گرفــت و محکــم  میاز پاهــا یکــیبــه آنجــا برســم بــا دســتانش  نکــهیامــا قبــل از ا دمیــبــه ســمتش دو

نشسـت و دسـتانم    میـ اجـازه بلنـد شـدن بـه مـن بدهـد بلنـد شـد و رو         نکـه یقبـل از ا . فرش افتـادم  يرو
 .را گرفت

 
 ؟يانداز یصورتم آب دهنت رو م يگم تو تو یکجا؟ من از عشق برات م -
 

 :زدم زار
 
 . رهام بذار برم یپرست یم یتو رو به هرک -
 
 ! نهیب یرو پول م زیمال اون داداش پستت که همه چ یلیس نیا -
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 :به صورتم زد و گفت يا گهید یلیس
 
 .سهم اون نامزد نامردت نیا -
 
 .شم درد گرفتگو يلحظه ا يرا چنان به گوشم نواخت که برا یلیس نیسوم و
 
 .يدیعشق من رو ند يخودت که اونقدر کور بود يبرا نمیا -
 
 . ولم کن ،یآشغال عوض -
 
 !شنوه یصدات رو نم نجایا یخود دست و پا نزن کس یب -
 
 :زدم غیج یکیستریه
 
 . پاشو تو رو خدا پاشو... بهزاد... بهزاد -
 

 دمیکشـ  یمـ  غیـ کـردم ج  یتقـال مـ  . مـانتو را بـا سـرعت بـاز کـرد      يو دکمه هـا  دیرا از سرم کش يروسر
کـه بـه او نـارو زده     یکـردم امـا رهـام زخـم خـورده تنهـا بـه انتقـام از دوسـت          یدادم التماس م یفحش م

نگــاهم کــرد و دســتش را بــه  رهیــبعــد از چنــد لحظــه صــورتش را بلنــد کــرد و خ . کــرد یبــود فکــر مــ
 . تنم برد نییبه طرف پا یآرام

 
 .ذارم یدل بهزاد م يداغش رو رو -
 

 : کردم یکردم و التماسش م یم هیگر
 
 ! نکن يتو رو خدا رهام با آبروم باز -
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 .یفتیقدر التماس کن تا از نفس ب نیحقته، ا -
 
 .کنم یبا تو ازدواج م رمیگ یبه خدا از بهزاد طالق م -
 
 !رهید یلیخ گهید -
 
 :دمیته دل نال از
 
 ؟ییکجا ایخدا -
 
 من؟... زن... با... با... یکن یم یلط... غ... چه... يدار... زاده... روم... ح -
 

 :گفت يشده بود و رهام با چشمان گرد شده با ناباور اریبهزاد هوش ،يدیاوج ناام در
 
 .یباش هوشیتا فردا ب دیامکان نداره تو با -
 
از ســرش  یصــحنه مســت نیــا دنیــبــا د ییبهــزاد کــه گــو. آمــدم رونیــشــل شــده اش ب يدســت و پــا از
 .شدند زیبه طرف رهام حمله کرد و با هم گالو. بود دهیپر
 
 ؟یکن یم ينامرد به زن من دست دراز -
 
 .يچشمام عشقم رو از چنگم درآورد يکه جلو یینامرد تو -
 

ــا ــه درگ   ب ــه ب ــدون توج ــه ب ــعجل ــال  يری ــا درح ــ  یآنه ــه ه ــ چیک ــا  يرو یکنترل ــت و پاه ــرزش دس  میل
ــ  شــانیادهاینعــره هــا و فر. رفــتم نداشــتم بــه ســمت در ــود و نم توانســتم  یمغــزم را از کــار انداختــه ب

ناگهــان از پــس چشــمان . پشــت در نشســتم و بلنــد بلنــد زار زدم دیــدرمانــده و ناام. کــنم دایــرا پ دیــکل
 ینــور لوســتر بــرق مــ ریــکــه ز دمیــاز مبلهــا د یکــی يرا رو يفلــز ءیشــ کیــاز  يتــار ریتصــو انم،یــگر
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ــه ام. زد ــبارق ــد  دی ــود آم ــم بوج ــحال   . در دل ــا خوش ــتم ب ــرفش رف ــه ط ــکل یب ــه   دی ــتم و از خان را برداش
 . رفتم رونیب

 
ــدا ــتن ش يص ــهیشکس ــا و فر ش ــانیادهایه ــن   ش ــا ش ــه ه ــ دهیدر راه پل ــد یم ــاو . ش ــرس کنجک  ياز ت

بـه سـرعت    نـد یمـرا بب  یکسـ  نکـه یشـدند، قبـل از ا   یمـ  ریبـه راه پلـه هـا سـراز     يهـا کـه بـزود    هیهمسـا 
را در  دیــخر يکــه پاکتهــا یانســالیدر بــدو ورودم زن م. شــدم نــگیســوار آسانســور شــدم و وارد پارک 

. بودنـد بـا تعجـب بـه مـن نگـاه کردنـد        يکـه مشـغول تـوپ بـاز     یو دو پسـر نوجـوان   ددستش گرفته بو
ــ  یتــوجه نکــهیبــدون ا ــه آنهــا کــنم آن خانــه جهنم را دربســت  ینیماشــ مهیسراســ. را تــرك کــردم یب

دســت خــودم نبــود . خــتمیر یاشــک مــ ریدر تمــام طــول مســ. شــدم رایــخانــه الم یکــردم و راهــ هیــکرا
 : بلند گفتم اریاخت یسالم بودم ب نکهیاز ا. رمیرا بگ زششانیر يتوانستم جلو ینم
 
 .خدا یبزرگ یلیخ -
 

 :جوان متعجب نگاهم کرد و گفت راننده
 
 افتاده؟ یشده؟ اتفاق يزیخواهرم چ -
 
 : گفتم یلرزان يصدا با
 
 .فتادیخدا رو شکر ن -
 

 . شدم و زنگ را فشار دادم ادهیپ رایمنزل الم مقابل
 
 ه؟یک -
 
 !الیمنم سه! رایالم -
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 :گفت يبا ناباور یاز مکث طوالن بعد
 
 ال؟یسه ییتـــو، تو -
 
 .آره خودمم -
 
 .تو ایب -
 

کـه بـه سـرعت بـه طـرف       ییگـام هـا   يبعـد صـدا   يلحظـه ا . سـتادم یدر ا يباز شد و من منتظـر جلـو   در
حــق داشــت ســاعت ده شــب بــا . ســر و وضــع مــن خشــکش زد دنیــبــا د رایــالم. دمیآمــد را شــن یدر مـ 

بسـته شـده    نییاز تـرس و عجلـه بـاال و پـا     شیکـه دکمـه هـا    ییبـدون کفـش و بـا مـانتو     انیـ صورت گر
 :گفت ادیز ته چاه درما ییکه گو ییمات و مبهوت با صدا. بودم ستادهیا شیبود رو به رو

 
 ال؟یشده سه یچ -
 

ســکوت کــرد و اجــازه داد ســبک شــوم ســپس بــدون  . و خــودم را در آغوشــش انــداختم دیــترک بغضــم
 .بپرسد مرا به داخل برد یسؤال نکهیا

 
**** 

 
 ....نــــه... کنم یخواهش م... تونم یمن نم... بهزاد ولش کن... خون... خون

 
عـرق شـده بـود و سـرم درد      سیتمـام تـنم خـ   . نداشـت  یتمـام  میکابوسـها . دمیـ وحشـت از خـواب پر   با
بلنـد شـدم امـا هنـوز چنـد       یبـه سـخت  . سـوخت  یمـ  میشـده بـود و گلـو    یبدنم مثل کـوره داغـ  . کرد یم

 . و افتادم دیراه نرفته بودم که تمام اتاق دور سرم چرخ شتریب یقدم
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ــ میپلکهــا ــه آرام ــا د  یرا ب ــاز کــردم ب ــب ــاق لحظــه ا يناآشــنا يفضــا دنی شــدم امــا  جیو گــ ریــمتح يات
از  روزیـ دوبـاره اتفاقـات وحشـتناك د   . آمـده بـودم   رایـ بـه خانـه الم   شـب یآمـد کـه د   ادمیـ زود بـه   یلیخ

ــو ــت  يجل ــمانم گذش ــدرگ. چش ــه دا يری ــیخان ــا ،ی ــام، و  يحرفه ــره ــا  يادآوری ــحنه ه ــرم  يآن ص ش
تخــت نشســتم متوجــه  ينالــه رو بــا! نجــایرهــام و بهــزاد، فــرار مــن و پنــاه آوردنــم بــه ا  يآور، کتکــار

بـه   يرایشـان از پـذ   يگفتگـو  يصـدا . مشـغول صـحبت بـود    رایـ شـدم کـه بـا الم    يمـرد  يناآشـنا  يصدا
 .شد یم دهیوضوح شن

 
 شده؟ يجور نیا یاز ک -
 
 !اومد خونه مون و از همون موقع هم حالش بده 10ساعت  شبیدونم د یکه نم قیدق -
 
ــمشخصــه کــه از  مــشیاز عال - ــاق  هی ــاتف ــشــوکه شــده  يخبــر ای ــ ای ــ ده،یترســ ییجــورا هی  یشــما نم

 براش افتاده ؟ یچه اتفاق دیدون
 
 يجـور  هیـ  شـب یبـراش افتـاده، آخـه د    ياتفـاق بـد   هیـ بـه سـرش اومـده، امـا مطمئـنم       یدونم چ ینم -

ــود پر ــســر و وضــع لباســش هــم عج . وحشــتزده، آشــفته شــون،یب ــ  بی ــل کس ــب، مث ــود نامرت ــه  یب ک
ــدون   مهیسراســ ــا عجلــه ب ــ چیهــو ب ــا ســرعت ب ییو از جــا دهیپوشــ یلباســ یدقت ــب ــده باشــه،  رونی اوم

ــفقــط گر شــبید ــکــرد و بعــد هــم خواب  هی ــ. دی ــار کــه بهــش ســر زدم د  کی ــب ــو دمی خــواب  يداره ت
چنــد  ،ینــوبت. از همــون جــا تــبش بــاال رفــت. دمیرا شــن... مثــل بهــزاد، کمــک و یگــه الفــاظ یمــ ونیهــذ
 دنشیــبــار کــه مامــانم بعــد از نمــاز صــبح بد  نیآخــر نکــهیتــا ا میــزد یبــا مامــانم بهــش ســر مــ ،يبــار

 . میشد که ما هم مزاحم شما شد يجور نیا. افتاده هوشیوسط اتاق ب دیرفت د
 
 ست؟یشما آشنا ن ينام بهزاد برا -
 
 !نامزدشه -
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 ن؟یشما با نامزدش تماس گرفت -
 
 .هم همراهش نبود الیسه یگوش م،یازش ندار يشماره ا چینه ما ه -
 
 ؟یچ گرشیاز بستگان د يشماره ا ،یآدرس چیخبرش کرد ه دیشه با یکه نم يجور نیا -
 
 .ادیخودش بهوش ب مید یم حیراستش ترج. مینه ندار -
 
 . شه یم داریب گهیدو ساعت د یکیخب احتماالً تا  اریبس -
 
 حالش چطوره دکتر؟ -
 
کــه  يقــو ياومــده، بــا مســکن هــا نییبهتــره، تــبش پــا یلــینســبت بــه صــبح خ ســت،ین ینگرانــ يجــا -

 جهیسـرگ  ایـ شـد قطعـاً سـردرد     داریـ اگـه ب  اد،یـ بهـوش م  گـه یسـاعت د  هیـ کردم احتماالً تـا   قیصبح تزر
داشـت بـا مـن تمـاس      يا گـه یاگـه مـورد د   هیـ عیحالت تهـوع داشـته باشـه کـه کـامالً طب      یهم کم دیو شا

 .دیریبگ
 
 .دکتر نیداشته باش فیتشر -
 
 . کنم یرفع زحمت م گهید. متشکرم -
 
 .نیدیزحمت کش یلیخ -
 
 .رو ادا کردم، خداحافظ یگیهمسا فهینکردم وظ يکار -
 
 .خداحافظ -
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هــا پنــاه  بــهیبــه غر یکســ یو بــ یپنــاه یاز ســر بــ نکــهیاز ا. و دکتــر بغــض کــردم رایــالم يصــحبتها از
 : گفتم ادیم با فرسرم نگاه کرد يبه باال ضیله شده بود با غ تمیشخص. آورده بودم داغون شدم

 
 يهـم ازم مونـده کـه بخـوا     يزیـ اصـالً چ  ؟یکنـ  رمیـ تحق يخـوا  یمـ  نیـ از ا شـتر یخـدا؟ ب  يخسته نشد -

! يکــنم کــه تــو بــرد  یاعتــراف مــ ؟یخوشــحال یلــیخ يدیقــدرتت رو بــه رخــم کشــ نکــهیاز ا ؟يریــبگ
. غــرق بــود یثــروت و خوشــ يپــدر، مــادر و بــرادر داشــت و تــو شیکــه تــا پــنج ســاله پــ یحــام الیســه

 .پوچِ پوچه. ستین یچیاالن ه
 

 :با پرخاش گفتم. شد رهیبه داخل اتاق آمد و هاج و واج به من خ مهیسراس رایالم
 
 ؟يدیبدبخت ند هیچ -
 

ــ چیبــدون هــ رایــالم ــارم نشســت ســع  يجلــو آمــد و رو یحرف از  رد،یــکــرد در آغوشــم بگ یتخــت کن
 : گفتم یوحشتناک ادیفر شدم و با خشونت پسش زدم و با نیاحساس ترحمش خشمگ

 
 . رونیبرو گمشو ب ادیبه من دست نزن، از همه تون بدم م -
 

 : دینال صالیحلقه زد و با است اهشیدر چشمان س اشک
 
 ؟یکن یم ينجوریشده؟ چرا ا یقربونت برم، چ یجون اله الیسه -
 

 : ها داد زدم وونهید مثل
 
ــم کــن، مــرگ از ا  - ــول ــدگ نی ــره خســته شــدم از ا  یجهنمــ یزن ــبهت کــه ســرم آوار  یبتیهمــه مصــ نی

 . شده
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شـه خـدا الــرحمن    یدرســت مـ  یصــبر کـن همـه چـ    یکمـ  سـت ین يابـر  شــهیجـان آسـمون هم   الیسـه  -
 .نهیالراحم

 
 : کردم و گفتم یعصب ي خنده

 
 !همش خرافاته نایا. اعتقاد ندارم یچیبه ه گهیکدوم خدا؟ من د -
 

گونــه ام گذاشـتم و بـا بهـت بـه چهـره برافروختــه اش       يرا رودسـتم  . محکمـش سـاکت شـدم    یلیسـ  بـا 
ــبغضــم ترک. نگــاه کــردم ــداختم  دی ــه آغوشــش ان ــالم. و خــودم را ب بــزرگ نوازشــم  يمثــل خــواهر رای
 :گفت يگرفته ا يکرد و با صدا

 
 . نذار تو دلت تلمبار بشه زدلمیکن عز یخودت رو خال -
 

ــرا روزیــتمــام اتفاقــات د. آرام شــدم نکــهیاز ا بعــد ــه جــز حرفهــا و کارهــا . کــردم فیــتعر شیرا ب  يب
ــام ــا . ره ــه تنه ــبا ییک ــوا  دی ــار رس ــ  ییب ــه دوش م ــ یاش را ب ــارهیب. دمیکش ــالم چ ــب   رای ــرط تعج از ف

 .کرد ینگاهم م يدهانش باز مونده بود و با ناباور
 
 واقعاً معتاد شده؟ یعنی -
 
 . دعواش شد هم با رهام ضاریبود که هم با عل یقدر عصب نیا ادشیاعت نیآره، به خاطر هم -
 
 ؟یکن کاریچ يخوا یم -
 
 ! تحمل ندارم گهیخوام جدا شم د یم -
 
 !رو بگو زیو همه چ تییزنگ بزن به خونواده دا -
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 . رم یخونه اونا نم گهیاصالً حرفشم نزن د -
 
 ؟یپس چ -
 
 ! اوضاع از چه قراره نمیسر خونه بزنم بب هی دیاول با -
 
 بعدش؟ -
 
 !گم و خالص یاگه بهزاد بود بهش م. ستادمیحرفم وا ينگران نباش من رو -
 
 !تا حاال دنبالت گشته یحتماً کل -
 
 مونه، باشه؟ یخودمون دو تا م نیمسئله فقط ب نیا رایشم، الم یبا خبر نم یچیتا نرم از ه -
 
 ...حتماً مطمئن باش اما -
 
 ؟یاما چ -
 
 ؟یاگه بهزاد قبول نکرد چ -
 
 . کنم ياز سر بگذرونم پس بهتره خودم رو قو دیبا يادیدونم مشکالت ز یم -
 

 :زد و گفت تیاز سر رضا يلبخند رایالم
 
 ! یش ینم مونیپش متیتصم نیمطمئن باش از ا -
 

از  ریــدادم قبـل از آمــدن مــادر الم  حیاز خــوردن غــذا بـا آن کــه حــالم چنــدان رو بـه راه نبــود تــرج   بعـد 
 . آنجا خارج شوم
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 .بهتره میبر ییگم دو تا یبازم م -
 
 .نه نگران نباش -
 
 .خب لجباز، حتماً خبرم کن یلیخ -
 
 .باشه -
 
 ! خونه ما ایاومد ب شیپ یمشکل اناًیاگه اح یراست -
 
 ! ندارم نجایجز ا ییمطمئن باش فعالً جا -
 
 بگم؟ یبه مامانم چ -
 
 ! قصه براش سرهم کن هی -
 
 .باشه، زود برگردد، خداحافظ -
 
 .خداحافظ -
 

از دســت  کبــارهیشــد و تمــام جــرأتم را بــه  یناگهــان دلــم خــال. دمیمجتمــع رســ يکــه بــه جلــو نیهمــ
کــه رهــام بــه  یبهــزاد نســبت بــه حرکتــ یاز واکــنش احتمــال. داشــتم دیــرفــتن و مانــدن ترد نیبــ. دادم

 يود و در ذهـنم هــزار بـار مـاجرا را بــرا   بـ  شــانیشـد ،افکـارم پر   خیمـن کـرده بـود مــو بـه تـنم ســ      يرو
واحــد بهــزاد  يافکــارم بــودم کـه متوجــه نشــدم چــه موقــع جلــو  ریــآنچنــان درگ! دادم یمــ شــرحبهـزاد  

ــ تعلــل در بــاز  . دادم و در زدم رونیــنفســم را محکــم ب . راه برگشــت نداشــتم  گــرید. بــودم دهیرس
ــاز مــرا بســو  ــاب کــرد  يکــردن در ب ــار نگــران عکــس   نیــا. افکــارم پرت  مانییالعملــش از خبــر جــدا ب
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ــه د! بــودم ــاز یگذاشــتم کــول یمــن گــریامــا ن ــه التماســها شیدهایــتهد ش،یهــا يب ــأث شیو ن ــر  يریت ب
 . بگذارد میتصم

 
در ظـاهر شـده    يجلـو  یسـال  انیـ خـانم م ! مـرا بـه خـود آورد    مـان یبـاز شـدن در واحـد رو بـه رو     يصدا

 :دیبود و پرس
 
 ن؟یدار یافروز نسبت يشما با آقا -
 
 . نامزدش هستم -
 
 .ستیخونه ن یخود در نزن کس یب -
 
 د؟یدون یچطور؟ شما از کجا م -
 

 : درهم رفت و گفت یاش کم چهره
 
 !نیخبر ندار يزیشما از چ نکهیمثل ا زمیعز -
 

 :دمیپرس نگران
 
 افتاده؟ یاتفاق -
 
 ن؟یشما متوجه پلمپ شدن خونه نشد -
 
 ! که به در چسبانده بودند انداختم يبه نوار زرد ینگاه یجیگ با
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ــ   - ــا پل ــد ت ــبح چن ــروز ص ــایا سیام ــا  نج ــدن و از همس ــؤاالت  هیاوم ــا س ــد، د یه ــبیکردن ــده ا ش از  يع
هــا دنبــال اون خــانم  سیفــرار کــرده پلــ نجــایاز ا مهیکــه سراســ دنــدیرا د یســاکنان بــرج دختــر خــانم

خــانم بــا  نیــبهشــون اطــالع بــدن، ظــاهراً ا دنیــگــردن و بــه همــه ســپردن کــه اگــه اون خــانم رو د یمــ
 ! شب ربط دارهیاتفاق د

 
 افتاده؟ یچه اتفاق شبید ن؟یشه واضح تر بگ یم دیببخش -
 
 .نیفهم یرا م یاون جا همه چ یآگاه نیبهتره شما بر -
 
 !افتاد؟ ینامزدم اتفاق يبرا ن،یکنم بگ یخانم خواهش م -
 
 ؟ينامزدت خبر ندار يز کارهامعلومه ا ؟يایتو چطورحاال م زمیآخه عز -
 
 ؟ییچه کارها -
 
 .کل مجتمع رو برداشته بود ادشونیداد و فر يچه خبر بود صدا ینیبب ينبود -
 
 . بودم نجایا شبیمن خودم د -
 

 :زن از تعجب گرد شد و با من من گفت چشمان
 
 ...که فرار یاون خانم -
 
 ؟يبرم کالنتر دیچرا با نیگ یحاال م. آره من بودم -
 

 : گفت یکه هول شده بود با دستپاچگ یدر حال زن
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 !خداحافظ. هیموضوع چ نیتا بفهم! منطقه نیهم یآگاه نیاالن بر نیهم -
 

ســرم  یــیدســتهام گــرفتم، معلــوم نبــود چــه بال انیــپلــه هــا ولــو شــدم و ســرم را در م يرو صــالیاست بــا
شـد   یبـاز مـ   يمن مثل کـالف نـخ سـردرگم شـده بـود؟ چـرا هـر بـار کـه گـره ا           یآمده بود؟ چرا زندگ

 .همان زن به خودم آمدم يآشنا يآمد؟ با صدا یبوجود م يتر دهیچیگره پ
 
 زم؟یحالت خوبه عز -
 

 :به من داد و گفت یآب وانیرا بلند کردم ل سرم
 
 ! نگران نباش حتماً قسمت بوده -
 
 قسمت بوده؟ یچ -
 
 .برو يرو بخور و زودتر به کالنتر نیافعالً  یچیه -
 
رمـق بـه    یبـ  يتشـکر کـردم و بـا گامهـا    . بهتـر شـد   یحـالم کمـ   دمیسـر کشـ   يرا گرفتم و جرعه ا وانیل

 .راه افتادم
 

 يشــده بــودم بــاالخره از ســرباز جیبــروم گــ دیــدانســتم کجـا با  یشــلوغ بــود اصــالً نمــ هیــزعفران یآگـاه 
 .کرد ییراهنما یکمک گرفتم و او مرا به طرف اتاق

 
 .نییفرما -
 

برگــه خــم کــرده بــود  يتعــداد يکــه ســرش را رو یدر حــال زشیــدر پشــت م ياتــاق شــدم مــرد وارد
 :کند، گفت یبدون آن که نگاه
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 امرتون؟ -
 
 .سالم -
 
 :را برداشت و گفت نکشیمن سرش را باال کرد و ع يصدا دنیشن با
 
 ؟یداشت يخانم کار نییبفرما -
 

آب دهــانم را ! پرسشــگرانه نگــاهم کــرد ،يو پــنج ســاله بــا چهــره جــد یســال حــدوداً ســ انیــم يمــرد
 : قورت دادم و گفتم یبه سخت

 
 . هستم یحام الیمن سه -
 

 :زد و گفت يلبخند
 
 بندازه؟ يزیچ ادیمن رو  دیاسم شما با -
 
 . من نامزد بهزاد افروز هستم... من -
 

 : دیپرس دیبا ترد اوردیب ادیب يزیچ نکهیمثل ابه خود گرفت و بعد  يچهره متفکر يا لحظه
 
 بود؟ هیکه ساکن مجتمع آذرخش در زعفران يهمون آقا -
 
 .بله -
 
 . داخل ایلطفاً در را ببند و ب -
 

 .کارش بود نشستم زیکه کنار م یصندل نیکترینزد يرو
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 ن؟یتا حاال کجا بود -
 
 . از دوستانم یکیخونه  -
 

 :و گفت دیبه صورت اصالح شده اش کش یدست
 
 د؟یخبر دار شبید يشما از ماجرا -
 

 . را گم کرده بودم میدست و پا یبود حساب دهیفا ینلرزد اما ب میکردم صدا یسع
 
 ...یول... اون جا بودم شبیمن د... من یعنی... بله -
 
 :دیتعجب پرس با
 
 دنتون؟یحال خروج از اون جا ددر  شبیمجتمع د نیکه ساکن دیهست یشما همون خانم -
 
 .بله -
 
 افتاد؟ یخب چه اتفاق -
 
 .شدن از ترسم فرار کردم ریبا هم درگ یوقت -
 
 بود؟ یاون ها سر چ يدعوا -
 
ــ - ــ  یبهتــون م ــاده مــن خ یچــه اتفــاق شــبید دیــکــنم بگ یگــم امــا اول خــواهش م ــیافت نگــرانم از  یل

 ! ندارم يخبر چینامزدم ه
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 : و گفت دیکش یجوان نفس بازپرس
 
 ! براتون دارم يبد يمتأسفانه خبرا -
 

 : دمینال يمختصر يسخت شد با صدا میبرا دنیکش نفس
 
 کنم؟ یخواهش م -
 
طورکــه مــأموران  نیــرخ داده ا يدیشــد يریــدرگ ینــامزد شــما و دوســتش رهــام حــام  نیبــ شــبید -

اً بعلــت تــرس، زنــه و ظــاهر یبــه ســر بهــزاد مــ یمجســمه ســنگ هیــبــا  یکــردن، رهــام حــام قیــمــا تحق
طــول  یکنـه و کمـ   یخــروج از مجتمـع اسـتفاده مــ   يآسانسـور بـرا   يدسـتپاچه شـده و از پلــه هـا بـه جــا    

بشــه و فــرار کنــه بهــزاد کــه از  نشیبتونــه ســوار ماشــ نکــهیبرســه، قبــل از ا نــگیرککشــه کــه بــه پا یمــ
ــطر ــه پارک  قی ــر ب ــور زودت ــگیآسانس ــ ن ــو  دهیرس ــود و ت ــ يب ــا     نشیماش ــته، ب ــام نشس ــار ره ــه انتظ ب

بــا  یافـروز بعــد از کشـتن حـام   . شـه  یکوبــه و از روش رد مـ  یبهـش مـ   نیبـار بــا ماشـ   نیچنـد  دنشیـ د
ــ یفــرار مــ بلشیاتــوم  لشیاتــومب يبــر ســرعت بــاال یتســلط ،يخــاطر نداشــتن حالــت عــاد  هکنــه امــا ب

ا دچـار مـرگ   متأسـفانه همسـر شـم   ! کنـه  یشـه و چـپ مـ    یاز دسـتش خـارج مـ    نینداشته، کنتـرل ماشـ  
 .نداره یبخش تیرضا تیشده و وضع يمغز

 
حـس   یآمـد از مغـز سـرم تـا نـوك انگشـتانم بـ        یرفـت نفسـم درنمـ    جیسـرم گـ   دم،ینشـن  يزیـ چ گرید

 هر دو مرده بودند؟ آن هم به خاطر من؟ حماقت تا چقدر؟ یعنیممکن نبود؟  نینه ا. شده بود
 
 حالتون خوبه؟ یخانم حام -
 
تمـام   یتلخـ  نیدو تـا دوسـت بـه همـ     یزنـدگ  انیـ شـد پا  یشـدم بـاورم نمـ    رهیـ بـه بـازپرس خ   یجـ یگ با

 بود؟ يریچه تقد نیا دم؟ید یروز را نم نیمردم و ا یشود؟ کاش اصالً وجود نداشتم؟ کاش م
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 اون دو تا افتاد؟ نیب یچه اتفاق دیکنم بگ یخواهش م یخانم حام -
 

دوسـتش بـود    نینـامزدم کـه بهتـر   چشـمان   يقصـد داشـت جلـو    میگفـتم پسـرعمو   یگفـتم؟ مـ   یمـ  چه
ــ   ــد؟ م ــن تجــاوز کن ــه م ــه خــاطر ارضــا  میگفــتم؛ پســرعمو یب ــهیک يب ــد ن ــدگ یمیق ــا زن ــن و  یاش ب م

 کیـ رهـام هـم   ! انـدازم  یرا بـه گـردن رهـام بـ     زیـ بـود کـه همـه چ    یانصـاف  یکـرد؟ امـا بـ    ينامزدم بـاز 
 نـه یکـه خـورد ک   یکـه عشـق را در دلـش کاشـت امـا بـه خـاطر زخمـ         یکسـ ! یقینـارف  یبود، قربان یقربان

ــه شــکل  شیبــایمــادر روشــنفکر مــن، کــه دختــر ز . بودنــد مــانیبــدتر از رهــام خانوادها! درو کــرد را ب
ــا  ــس ه ــار يپرنس ــ يدرب ــه د   یدر م ــالس ب ــار در مج ــا افتخ ــآورد و ب ــ  دی ــرها م ــه پس ــت یهم . گذاش

 یابرهــا پــرواز مــ يمــادرم رو. زد بـه مــادرم بــود دســتم نیبهتــر ییآنهــا گــو زیــبرانگ نیتحســ ينگاههـا 
دختــرش  يتوانســت پــز دختــرش را بــه همــه دوســتان و بســتگان بدهــد و بــا خواســتگارها  یکــرد و مــ

گذاشـتند   یمـ  شیشـکل بـه نمـا    نیفخر بفروشد، خـانواده بـه ظـاهر متمـدن مـن دخترشـان را بـه بهتـر        
ــهیو بعــد از ا ــوان نک ــ  یج ــت ازدواج م ــر یدرخواس ــ  د،ک ــرش م ــاد  یرو ت ــد و ب ــ  يکردن ــب م ــه غبغ  یب

ــ ــداره  یانداختنــد و م اگــه قصــد عــروس کــردنم را  ... پــدرم... مــادرم! گفتنــد دختــر مــا قصــد ازدواج ن
پــوز عمــه و زن عمــو و  دیخواســت یمــثالً مــ د؟یــداد یمــ شــمینما لیــفام يپســرها يچــرا جلــو دینداشــت

ــ ــا  ای ــانم همس ــاك بمال  هیخ ــه خ ــرا ب ــه بگو ! د؟ی ــه هم ــب ــفال دیی ــتگار  ین ــرم را خواس ــا   يدخت ــرد م ک
خــانواده متمــدن . شــما شــدند يبــاز یقربــان گرکــهیرهــام و جوانــان د چــارهیتــورج، ب چــارهیب! م؟ینــداد

 هــا،یسانســور آن طرف یو بــه بهانــه اخبــار بــ دیدانســت یبــه روز بــودن مـ  تیــرا نها وریمـن، شــما کــه رســ 
اگـر بچـه هـا بـا      دیـ و معتقـد بود  دیـ دکر یسـکس و مبتـذل آشـنا مـ     يرا با انـواع صـحنه هـا    تانیبچه ها

ــا ــ يعــاد شــانیمســائل برا نیــشــوند و ا ینمــ يعقــده ا یآشــنا بشــوند، در بزرگــ زهــایچ نی شــود  یم
 ! آتش يشد رو ینینشد؟ بلکه بنز يچرا هرگز عاد

 
تــرگلش رو بــه  يدخترعمــو یچــون وقتــ ؟یمتــیخواســت آن هــم بــه هــر ق یرهــام دلــش مــرا مــ چــرا

لرزانــد و آنچنــان حســرت داشــتنم را  یشــد دل او را مــ یحاضــر مــ یآزاد و رهــا بــا هــر پوششــ شیــرو
 ریــنفــس پــا بگــذراد و از خ يهــوا يشــوهر داشــتم نتوانســت رو نکــهیبــا وجــود ا یکــه حتــ دیکشــ یمــ
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آن قـدر سسـت    نیفـرز  یزنـدگ  هیـ چـرا پا ! خـوددار باشـد   دیـ بـود کـه با   گرفتـه ن ادیـ چـون  . من بگـذرد 
و چهــار  یق داشــته اســت؟ چــرا فتانــه بــا ســن ســ اســت کــه در عــرض هشــت ســال، ســه ازدواج نــاموف 

پــول، مملکــتش را فروخــت؟  یانــدک ينکــرده؟ چــرا نــادر بــه بهــا دایــســال هنــوز مــرد دلخــواهش را پ
ــدبخت ــ  يهــا یتمــام ب ــه خــاطر هم ــا ب ــرنگ  يو روشــنفکر نتمــد نیم  سیشماســت؟ عمــو فــرخ، عمــه ف

 . دیهست یشماها طبل تو خال د؟یکن یبه چه افتخار م تیوضع نیحاال با ا
 

مــاجرا  نیــبــه حــال مــن نداشــت، ا ینفعــ چیهــ شــانیآبرو خــتنیمــرده بودنــد و ر گــریو بهــزاد د رهــام
ــ  شـه یهم يبــرا دیـ با آنهـا را بــر ســر   يدعــوا يگــرفتم مـاجرا  میتصــم! شـد  یدر صــندوقچه دلــم دفـن م

کـردم بـه جـز تهـاجم رهـام بـه مـن         فیـ تمام مـاجرا را همـان طـور کـه بـود تعر     . عنوان کنم یمسئله مال
نگــه  يآنهــا بــود را فــاکتور گــرفتم، بــا توجــه بــه عــزم راســخم بــرا  يدعــوا ي زهیــانگ نیتــر یه اصــلکــ

ــرا   شــانیداشــتن آبرو ــاجرا را ب ــا تســلط م ــان ب ــازپرس توضــ يچن ــاًیدادم کــه تقر حیب ــا   ب ــانع شــد ام ق
اطــالع نشــان دادم و گفــتم؛ کــه نــامزدم  یآن دو مشــکوك بــود کــه خــودم را بــ یهنــوز بــه مشــکل مــال

اش  یبهــزاد از مســائل مــال رایــهــم درســت بــود ز يتــا حــد. زد ینمــ یبــا مــن حرفــ شیارهــادربــاره ک
ــ   ینمــ يزیــچ پــدرش ســمت  یغــاتیدانســتم در شــرکت تبل یگفــت و مــن هــم کنجکــاو نبــودم فقــط م

 .دارد یعامل ریمد
 
 د؟یاونا رو از هم جدا کن دینکرد یو سع دیچرا منزل رو ترك کرد -
 
 !دمینداشتن ترس ياونا حالت عاد -
 
ــه نظــر م - ــب ــ    ادی ــع داشــتم شــما رو ب ــا مــن توق ــامزدتون شــما رو ناراحــت کــرده ام ــر  یمــرگ ن قرارت
 ! نمیبب
 
بـود کـه هـر     يبهـزاد مـرد   میدر دوران نـامزد . تـرکم کـرد   یوقتـ  یعاشـق بهـزاد بـودم حتـ     یمن زمان -

 یکــه بــ نیـ بــا وجــود ا یبــود کــه حتـ  ادیـ هــاش اون قــدر ز یتونسـت خوشــبخت کنــه، خـوب   یرا مــ یزنـ 
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 ياومــد بــرا یخــاطرم نمــ يزیــچ هــاشیکــردم جــز خوب یمــ ادشیــهــر وقــت . خبــر گذاشــت و رفــت
بـا برگشـتنش دوبـاره بـه طـرفش اومـدم، امـا         رمیـ بـه دلـم بگ   يا نـه یوقـت نتونسـتم ازش ک   چیهـ  نیهم
 ییشــناختمش، گــو یتنــدخو، شــکاك، اصــالً نمــ ،یعــوض شــده عصــب یلــیبهــزاد خ دمیــزود فهم یلــیخ

 گـه ید اتیـ روح و اخالق هیـ در قالـب همـون شـکل و ظـاهر امـا بـا        گـه یکـس د  هیـ بهزاد من مرده بـود و  
ــود   ــده ب ــود اوم ــه وج ــنم  . ب ــه م ــوضالبت ــودم و خ  ع ــده ب ــیش ــا یل ــزاد رو د ياز رفتاره ــهیبه ــول  گ قب

ــ  يچنــد بــار. نداشــتم  هیــراســتش . رفــت یبــار نمــ ریــامــا ز میازش خواســتم رابطــه مــون رو کــات کن
وقتـه کـه مــرده جنـابِ بـازپرس، مــن      یلــیمـن خ  يعشـق بهــزاد بـرا  . سـوخت  یم بـراش مــ دلـ  ییجـورا 

امـا  ! قصـد داشـتم کنـارش بمـونم نـه عشـق       دمکـرده بـو   دایـ که نسـبت بـه بهـزاد پ    یفقط به خاطر ترحم
 . گرفتم ییبه جدا مینتونستم تحمل کنم و تصم گهیکه د دمیفهم شیاز زندگ ییزایچ هی
 

را بــه طــرفم  ينتوانســتم ادامــه دهــم بــازپرس جعبــه دســتمال کاغــذ  گــرید خــتیفــرو ر میهــا اشــک
 :گرفت و گفت

 
 .دارتونهید نیآخر نیمالقاتش، احتماالً ا نینشده بر ریتا د -
 

ــ  رونیــب یاز اداره آگــاه یوقتـ   یکـه بــا شــتاب بـه دنبــال ســرپناه   یمردمــ دنیــد. آمـد  یآمـدم، بــاران م
رفــتم و از  یبــاران راه مــ ریــمحابــا در ز یم بــخــود رایــجالــب بــود ز مینشــدن بودنــد بــرا سیخــ يبــرا

هفتـه   کیـ انـداخت کـه چهـار سـال قبـل درسـت        يشـعر  ادیـ بـاران مـرا بـه    . نداشـتم  ییشدن ابـا  سیخ
 .خواند میدست به دست بهزاد برا مانینامزدبعد از 

 
 اومد یبارون م آره

 
 ...ادمهیاومد خوب  یبارون م آره

 
 ا،یره به رو یقصه، که آدم م يآخرا مث
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 ...ادمهیاومد خوب  یبارون م آره
 
 لب زمزمه کردم، ریز
 
 ره؟یرو از من بگ وونهیتونه دل د یم یک
 

 نپرسم،  يزیقَدر باشه که من، دل و دستش بدم و چ اون
 
 نمونه بعد نگاهش، یحرف گهید
 

 ادمه،یاومد خوب  یبارون م آره
 

 ...ادمهیاومد خوب  یبارون م آره
 
 ...گونه هات، دو تا قطره يغروب بود رو هی
 

 اشک چشمات، ایبارونه  یآخرش نگفت که
 
 هم نداره، یفرق گهید
 

 ست،یقلبم سر جاش ن گهیحرفا گذشت و د نیاز ا کار
 

 ...ادمهیاومد خوب  یآره بارون م ادمه،یاومد خوب  یبارون م آره
 
 ش،یسال پ یلیخ
 

 ست،یخ يبودم، تو رو با گونه  دهیخوابم د يتو
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 اشک چشمات، ایهم نشد بپرسم، بارونه  اونجا
 

 ...اشک چشمات ایهم نشد بپرسم، بارونه  اونجا
 

 ...ادمهیاومد خوب  یبارون م آره
 

امــا  دمیــکــه مــن د يزیــچ. بهــزاد از اول هــم رنــگ عشــق داشــت یماشــ يمطمــئن بــودم چشــماها مــن
 ! کرد یبود و باورش نم دهیرهام ند

 
آنهــا . دمیبـود رســ  يکـه بهــزاد در آن بســتر  يا شــهیپشـت اتــاق ش از پرســتاران، بــه  یکـ ی ییراهنمــا بـا 

 يمهایســ نیبهــزاد کــه در بــ دنیــبــا د. نمیــاو را ب شــهیاز پشــت ش قــهیچنــد دق ياجــازه دادنــد تنهــا بــرا
 : که همراهم بود گفت يپرستار. مختلف احاطه شده بود شوکه شدم

 
شـوهرتون در   يهـا  هیـ ر. ده یباشـه بـه ضـربانش ادامـه مـ      یرسـان  ژنیاکسـ  يکـه دارا  یقلب تـا زمـان   -

ــال حاضــر توســط دســتگاه تــنفس مصــنوع      ضــربان قلــبش   يالزم را بــرا ژنیاکســ) التــوریونت( یح
 .کنه یافته و تموم م یکنه و به محض جدا کردن دستگاه، قلبش از کار م یفراهم م

 
 ست؟ین يدیام گهید یعنی -
 
خونـواده   یاگـه بتـون  . ادیـ شـده، تـو کمـا کـه نرفتـه بهـوش ب       ينه خانم همسـر شـما دچـار مـرگ مغـز      -

 ازیــن یپســر جــوون هیــ مارســتانیب نیتــو همــ. شــه یمــ یعــال یلــیخ یاعضــا کنــ ونــدیبــه پ یاش رو راضــ
 ونــدیهمسـرت انجـام دادن متوجــه شـدن کـه پ     يکــه رو ییشـها یپزشــکان بـا آزما . بـه قلـب داره   يفـور 

 . داره تیمن مسئول يخانم برا گهیخب بسه د یلیخ.رهیجوون امکان پذ نیقلبش به ا
 

 يحرفهـا . کـرد  رونیـ مـرا ب  یرحمـ  یو او بـا بـ  » .بمـونم  گـه یکـمِ د  هیـ فقـط  «: درخواست کـردم  ملتمسانه
 ،يوقــت نــدار گــهید الیســه«. کــردم یمــ يبهــزاد کــار يبــرا دیــبا. پرســتار مــرا بــه فکــر انداختــه بــود 
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 دنیبـه آرامـش رسـ    يبـرا  يا لهیتـو وسـ   دیشـا ! پاشو شانسـت رو امتحـان کـن و بـا افـروز صـحبت کـن       
 ».يبهزاد

 
زمخــتش در ابتــدا منصــرفم کــرد امــا بــه خــاطر   يتــرس و لــرز شــماره پــدر بهــزاد را گــرفتم صــدا  بــا

 .شدم یم میتسل دیبهزاد نبا
 
 .افروز يسالم آقا -
 
 ن؟ییسالم بفرما -
 
 .هستم الیسه -
 
 :را باال برد و با عتاب گفت شینامم صدا دنیشن با
 
 ...پسر دسته گلم شبیاز د ؟يتا حاال کجا بود -
 

بنــد بنــد . انــداز شــد و نتوانســت ادامــه حــرفش را کامــل کنــد نیطنــ یدر گوشــ شیهــا هیــهــق گر هــق
حــاال هــر دو بــا هــم . زن بــود هیــســخت تــر از گر یلــیمــرد خ هیــگفتنــد گر یراســت مــ دیــوجــودم لرز

 .باالخره سکوت برقرار شد. میکرد یم هیگر
 
خبـر نداشــتم بهـزاد اگـه پسـر شـما بــود       یچـ یز مـن تـازه بعـد از ظهــر خبـردار شـدم از ه     افـرو  يآقـا  -

ـ  ینامزد منم بود خودتون که مـ  و آرزوم  دیـ همـه ام . بـود کـه بـرام مونـده بـود      یبهـزاد تنهـا کسـ    نیدون
 .بود

 
 یلـ یامـا دل . کـنم  هیـ بهـزاد تک  نیـ توانسـتم بـه ا   ینمـ  چگـاه یمـن ه . کـنم بـا او صـادق نبـودم     یمـ  اعتـراف 

 . میبگذار فکر کنند ما در کنار هم خوشبخت بود. اشت آنها از اختالفات ما خبردار شوندند
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 :گفت يگرفته ا يچنان پرسوز بود که مرد سکوت کرد و سپس با صدا میحرفها
 
 !ادیکمرم رو شکست، خدا کنه بچه ام بهوش ب بتیمص نیدخترم ا دیببخش -
 
 ...م... م یراستش بهزاد از نظر پزشک. متأسفانه مارستانمیافروز من االن ب يآقا -
 
 مرده؟ -
 
. بــدن بهــزاد اســتفاده کــرد يشــه از اعضــا یمــ گــهیمــن فقــط زنــگ زدم بگــم فقــط تــا چنــد ســاعت د -

کوتــاه شــده فقــط بــا  ایــدســت بهــزاد از دن ن،یریــشــانس رو از بهــزاد نگ نیــافــروز تــو رو خــدا ا يآقــا
 ! میروحش رو آروم کن میتون یکار م نیا

 
 !خودم تو خاك کنم؟ يبچه ام رو با دستا يتواز من توقع دار -
 
زنــه کــه اونــم تــا  یرفتــه فقــط قلــبش مــ نیمغــزش از بــ ادیــاالن هــم زنــده بحســاب نم نیبهــزاد همــ -

هســت کــه  مارســتانیب نیهمــ يجــوون تــو هیــافــروز،  يآقــا ســته،یا یاز حرکــت مــ گــهیچنــد ســاعت د
 يپسـرتونه، بـه خـدا بهـزاد بـه جـا       ياونـم جـا   نیفکـر کنـ   ره،یـ م یقلـب نشـه مـ    ونـد یاگه تا آخر هفته پ

 !ازمندترهیکار ن نیبه ا دیریمراسم ختم با شکوه براش بگ هیشما  نکهیا
 
ــا يهــم تــو - ــا هســت   ؟يآورد ریــوقــت گ تیوضــع نی پســرم  چــارهیب ؟یاصــالً متوجــه حــال خــراب م

 !زد یدست و پا م یبدست آوردن چه کس يبرا
 

دلــش را نــرم  شــترمیاصــرار ب دیشــا. شکســت و خواســتم مکالمــه را قطــع کــنم امــا منصــرف شــدم  دلــم
 .کرد یم
 
 ! نظرتون برگرده دیشا نینیجوون را بب نیا نجایا نیایکنم ب یالتماستون م -
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 . دمیشن یبه حد کاف -
 
 ! کنم به خاطر بهزاد یخواهش م -
 

 .بوق ممتد نشان داد که تلفن قطع شده است يصدا
 

ــناام ــا د. نشســتم مارســتانیمحوطــه ب يهــا یاز صــندل یکــی يرو دی ــب ســاعت هفــت شــب متوجــه   دنی
ــول  ــرخالف ق ــدم ب ــه الم  یش ــه ب ــک ــرده ام   رای ــاخبر نک ــودم ب ــواالت خ ــ ! دادم او را از اح ــا ب ــر یام  يخب

کنـار   قیدقـا  نیداشـتم تـا آخـر    میتصـم . خبـر باشـد   یدادم فعـالً بـ   حیتـرج . بهتر از خبر بـد بـود   شهیهم
 دنیـ د يرا بـرا  ریپرسـتاران سـختگ   تیبـود رضـا   یدوبـاره بـه داخـل رفـتم و بـا هـر زحمتـ       . مانمبهزاد ب

کـه   يتنـد  يقـدم هـا   يکـردم کـه بـا صـدا     ینگـاهش مـ   يا شـه یش واریـ از پشـت د . دوباره بهزاد گرفتم
ــرام يرو ــا کیس ــتانیب يه ــ  مارس ــربه م ــه نزد  یض ــر لحظ ــریزد و ه ــ کت ــد   یم ــب ش ــوجهم جل ــد ت . ش

گرفـت   يشـتر یشـدت ب  شیهـا  هیـ گر دنمیـ مـادرش بـا د  . آمدنـد  یاتـاق مـ   متبودند که بـه سـ  افروزها 
 .داد يو مرا محکم در آغوشش جا

 
 !که پرپر شد رمیبراش بم یاله! رو به گور برد؟ شیعروس يآخر بچه ام آرزو ال،یسه يدید -
 
 یمــن دخالــت مــ يهــم کــه عروسشــان شــدم در کارهــا  ینداشــتم بــار اولــ یخــانم دل خوشــ نیشــه از

ــ  يپســرش را نداشــت تمــام قــدرتش را رو  يدر کارهــا یچــون جــرأت فضــول . کــرد ــه کــار م  یمــن ب
! وصـلت نبـود و فقـط اصـرار بهـزاد باعـث مـوافقتش شـده بـود          نیـ بـه ا  یبا دوم هم کـه اصـالً راضـ   . برد

ــ  . بــود او داغــدار پســر جــوانش. تنهــا بگــذارم طیشــرا نیــانصــاف نبــودم او را در ا یامـا مــن آن قــدرها ب
 یگـوش مـ   شیکـردم و بـه زجـه هـا     یمـ  هیـ صـدا گر  یکـرد و مـن بـ    یگفـت و نالـه مـ    یخانم مـ  نیشه

ــرد  . دادم ــدا ک ــادرش را ج ــار م ــاالخره بهن ــاره ا   . ب ــن اش ــه م ــدرش ب ــه پ ــان لحظ ــه   يهم ــرا ب ــرد و م ک
ــد ــ . طــرفش خوان ــ. دمیترســ یاز عکــس العملــش م ــه خــاطر پ  یگمــان م اهــداء اعضــا  شــنهادیکــردم ب
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ــوش جــان کــنم  یمحکمــ یلیســ ــبگو يزیــقبــل از آن کــه چ. ن دادم خــودم  حیتــرج. کنــد خمیو تــوب دی
 . کنم یعذرخواه

 
 . نداشتم يپدرجون، منظور دیببخش -
 
 کدوم بخشه؟ یگ یکه م ياون پسر -
 

 .شده بود ینگاهش کردم ظاهراً راض ناباورانه
 
 ! دونم ینم -
 
 ! بدم تیخوام رضا یم. ستیبهش ن يدیام گهید ختن،یدستم ر يرو رو یدکترا آب پاک -
 
 ؟یجون چ نیشه یول هیعال نکهیا -
 
 .کرد میاون راض -
 
ـ  شـه یخودم شـرمنده شـدم او را هم   از  يداد و دردهـا  یمـ  تیـ کـه فقـط بـه ظـاهرش اهم     دمیـ د یمـ  یزن

ـ  شیمـردم بـرا   حاضــر شـده بـود از جســم    یاکنــون بـه خـاطر نجــات جـان همـوطن     یبـود ولـ   تیــاهم یب
 .پسرش بگذرد

 
ــدر ــن از ا  پ ــت و م ــرا نکــهیبهــزاد رف ــا يرو یبکــنم از خوشــحال يهمســرم کــار يتوانســتم ب ــد  میپ بن

پــول بــه  يبــروم و مقــدار) ع(انجــام شــد بــه حــرم امــام رضــا  ونــدیهمــان جــا نــذر کــردم اگــر پ. نبــودم
شـده   ریـ کـه د  نیـ از ا. درهـم برگشـت   يافـروز بـا چهـره ا    يچنـد لحظـه بعـد آقـا    . کنم میآستانش تقد

 . شدم نبود نگرا
 
 شد؟ یافروز چ يآقا -
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 :شده بود گفت رهیخ يطور که به نقطه ا همان

 
 ه؟یبهزاد الکل یدونست یتو م -
 

 .احتماالً دکترا گفته بودند! یکی نیرا داشتم اال ا یهر حرف انتظار
 
 : گفتم یتلخ به
 
 .آره -
 
کـرده و   یرف مـ وقتـه مصـ   یلـ یگفـت؛ خ  یکـردن، دکتـرش مـ    دایـ الکـل پ  يادیـ خـونش مقـدار ز   يتو -
 ! شده یمحسوب م یمعتاد الکل ییجورا هی
 
 شه کرد؟ ینم يکار گهید یعنی -
 
خوشــبختانه  یپــر خطــر داشــته ولــ ياونهــا رفتــارا دهیــبــوده کــه بــه عق یمــارانیبهــزاد از اون دســته ب -
 !تونه اهداءکننده باشه ینداره و م یخاص يماریب چیه
 

 . و خدا را شکر کردم دمیکش یاز آسودگ ینفس
 

را امضـاء   تنامهیحـال نامسـاعد آن جـوان منقلـب شـده بودنـد رضـا        دنیـ افـروز و خـانمش کـه بـا د     يآقا
پزشــکان اجــازه دادنــد تــا . تمــام پرســنل بــا ســرعت مشــغول آمــاده کــردن اتــاق عمــل شــدند . کردنــد

بــودم کــه  يفــرن نیمــن آخــر. میرفتــ دارشیــتــک تــک بــه د. میوداع را بــا بهــزاد داشــته باشــ نیآخــر
بهــزاد  دهیـ صـورت رنــگ پر  يرو یدر پــ یکـه مثــل بـاران پـ    میاشــکها يرو یکنترلـ . فــتمر دنشیـ بـه د 

 : را زدم میحرفها نیآخر. نداشتم ختیر یم
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ــ  يرو يحرفــا هیــوقتــه  یلــینبــاش امــا خ ریــجــونم از مــن دلگ بهــزاد« خــوام  یدلــم تلنبــار شــده کــه م
 ...کردم اما حاال یبرات بگم، راستش جرأت نم

 
و همـون بهـزاد    ياومـد  یکـاش نمـ  . تـو رو از دسـت دادم   شیکه مـن همـون چهـار سـال پـ      نهیا تیواقع

ــ  يمهربــون رو گوشــه  ــرام  یدادم، بــا همــه خــاطرات قشــنگ  یدل خــاك خــورده ام جــا م  ادگــاریکــه ب
ــا برگشــتنت خ. یگذاشــت ــیامــا ب ــ. یســتینــامزد ســابق مــن ن گــهیتــو د دمیــزود فهم یل ه خــودم بارهــا ب

 یو نمــ میمــا اصــالً تفــاهم نداشــت. شــدم یمــ دیــناام شــتریگذشــت ب یمــ شــتریب یهــر چــ ازمــان دادم امــ
و بــا  يرهــام بــه مــن گفــت؛ تــو بهــش نــارو زد. میدغدغــه داشــته باشــ یآروم و بــ یزنــدگ هیــ میتونســت

ــاور  يتــو عشــق رو خونــدم و حرفهــا  يامــا مــن از چشــما یســرراهم قــرار گرفتــ ینقشــه قبلــ اون رو ب
 ».ندارم

 
 :اش زدم و گفتم یشانیپ يرو يا بوسه

 
 ! بود شمیبوسه مال بهزاد چهارسال پ نیا -
 

کـه تمـام سـهمش از عشـق      يبـا مـرد  . بـا او وداع کـردم   شـه یهم ينگـاه را بـه او انـداختم و بـرا     نیآخـر 
 !بود يمن فقط دو بار جشن نامزد

 
 يزد، بـرا  یو ضـجه بهـاره و بهنـاز درگوشـم زنـگ مـ       نالـه  يصـدا . نداشـت  یفـ یافروزهـا اصـالً تعر   حال

ــ ــرگ عز  نیدوم ــه م ــود ک ــار ب ــب ــ مارســتانیرا در ب يزی ــد یم ــدرم و ا. دمی ــکیپ ــامزدم ن ــام ا! ن ــتم  نی
. بـودم  دهیـ غـش کردنهـا همـه و همـه را د     ادهـا، یتکـرار شـد اشـکها، نالـه هـا، فر      میصحنه ها دوباره بـرا 

 بــهیبــا مــرگ بهــزاد، مــن غر. ندانســتم و خــانواده افــروز را بــه حــال خودشــان گذاشــتم زیرا جــا انــدنم
 ! آنها شده بودم انیدر م يا
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ــ. شــان بشــوم یخصوصــ میخواســت وارد حــر ینمــ دلــم ــه آرام کــه از  یترکشــان کــردم و در حــال  یب
 ایـ بـوده   ینـ یبهـزاد واقعـاً هروئ   ایـ آ«سـؤال پـر شـده بـود کـه؛       نیـ شـدم، ذهـنم از ا   یخارج م مارستانیب

 نیــاز ا یداده کــه کسـ  حیافـروز تـرج   يآقــا دیبــود و شـا  مییجـدا  يحربـه رهــام بـرا   نیآخــر دیشـا ! نـه 
 ».آبرو نشود یب نیاز ا شتریو ب! نکند دایپ اطالعموضوع 

 
ــد ــرك ب بع ــتانیاز ت ــرج مارس ــرا حیت ــدت يدادم ب ــه الم  یم ــه خان ــب ــر   رای ــر بهت ــال حاض ــروم در ح  نیب

و . مـن نبـود   يجـا  گـر یهـا د  یاسـد بـا وجـود آن حرمـت شـکن      یـی خانـه دا . اقامتم آنجا بـود  يبرا نهیگز
بــه جــز چنــد بــار کــه ســرگرد  ! هــم، مــن نقــش همســر قاتــل رهــام را داشــتم  یدر خانــه خانــدان حــام

ــ  ــئول پرون ــرا دهمس ــتکم يب ــد  لی ــرا فراخوان ــده اش م ــا. پرون ــه ا  يروزه ــه دور از دغدغ را  يآرام و ب
ــپر  ــا س ــ يدر آنج ــ یم ــام ا. ردمک ــدر تم ــدت از طر نی ــم ــع   قی ــروغ از وض ــه ف ــش   تیعم ــو و زن عم

 زهیـ بهـزاد و رهـام بسـته شـد و انگ     يریـ عمـه خبـر داد پرونـده قتـل و درگ     یوقتـ . گـرفتم  یاطالعـات مـ  
ــا ــ   نی ــق اطالع ــر طب ــاجره ب ــال   اتمش ــات م ــده اختالف ــب ش ــحال   یکس ــدت خوش ــده از ش ــزارش ش  یگ

معجــزه از  نیـ کـرده بــود و ا  دایــپ قـت یرنــگ حق میشــد دروغ سـاختگ  یبــاورم نمـ . سـجده شــکر کـردم  
ــرا  ــد ب ــب خداون ــرو  يجان ــظ آب ــود میحف ــ    ! ب ــردم ول ــرکت نک ــالً ش ــه ک ــام ک ــتم ره ــم خ در  یدر مراس

 رایــنســبتاً آســوده در خانــه الم الیــخ بــاکــه  یدر مــدت. کــردم یبهــزاد دوررادور شــرکت مــ يمراســمها
کـه از فـروش خانـه     یگـرفتم تـا از عمـه بخـواهم بـا پـول       میتصـم  ،یفـ یبالتکل نیـ از ا ییرهـا  يبـرا . بودم

ــه او ارث رســ ــرا دهیمــادربزرگم ب رهــن کنــد و مــن  میبــرا يمــن کنــار گذاشــته بــود خانــه ا  يبــود و ب
 . مستقل شوم

 
 .سالم عمه جون -
 
 ؟یخوب الیسالم سه -
 
 ن؟یممنون، شما چطور -
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 . ستمیبد ن -
 
 چه خبر از عمو فرخ؟ -
 
کــرده نشســته  لیــخــوره، فــرخ هــم کــار رو تعط یقــرص اعصــاب مــ نیــداغــونن، زر ال،ینپــرس ســه -

بــه کــارش  يکــه اصــالً کــار نیــکــه بــه حــال خــودش رهــا شــده، فــرخ و زر  ســمیخونــه اش، پرم يتــو
 !که انگار نه انگار سمیبره، فرنگ یندارن، از منم حساب نم

 
 نداشتند؟ يریبا خونواده بهزاد درگ -
 
 ! چرا -
 
 ؟یک -
 
شــکنه و بــا خــود  یهــا را مــ شــهیش زه،یــر یره شــرکت افــروز و اون جــا رو بهــم مــ یز فــرخ مــرو هیــ -

کشــه امــا افــروز  یمــ یو کــار بــه اداره آگــاه 110زننــد  یشــه، کارمنداشــم زنــگ مــ یمــ ریــافــروز درگ
 .کرده بود شیدادگاه عصبان يرأ! شه یده و فرخ آزاد م یم تیرضا

 
 دادگاه؟ يرأ -
 
 !به قاتل بودن بهزاد نداده يآره، دادگاه رأ -
 
 چطور؟ -
 
علــت تصــادف بهــزاد هــم  یگرفتــه، ولــ ریــرهــام رو ز نشیدرســته کــه بهــزاد عمــداً چنــد بــار بــا ماشــ -
بـه   ریـ  نـه یبـه قـول تهم  ! دادن صیکـه رهـام بـا مجسـمه بهـش زده بـود تشـخ        يبه خـاطر ضـربه ا   یجیگ
 !ری
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اتفـاق هولنـاك، فقـط رهـام بـود       نیـ مقصـر ا نـه عمـه جـان     میبـزنم و بـه او بگـو    ادیـ خواسـت فر  یم دلم

 !و بس
 
 . ستمیهمسر قاتل رهام ن گهیپس من د -
 
ــ  يدعــوا - ــه تــو ربط ــا ب ــ  یاون ــداره، هــر ک ــا مــن طرفــه  يزیــبخــواد چ ین  يکــار یراســت! بهــت بگــه ب

 ؟یداشت
 
 ! خوام باهاتون مشورت کنم یم ،یانداخت ادمیخوب شد  -
 
 .بگو -
 
 ...حساب برام گذاش يکه تو یاون پول -
 
 ؟يالزم دار يزیچ -
 
 !نیخونه خودتون رهن کن کیخونه نزد هیخواستم باهاش برام  ینه، راستش م -
 
 ...مگه تو خونه ندار -
 

 . دمیپر شیحرفها نیرا نداشتم ب شیحتهاینص حوصله
 
خــوام مســتقل  یخسـته شــدم مـ   یفــیبالتکل نیـ از ا یولــ ن،یــبـه مــن محبـت دار   یلــیدونــم شـما خ  یمـ  -

 !ستمیخودم وا يپا يکار و بتونم رو هیبشم و برم سر 
 
 !گن؟ یم یآخه مردم چ -
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 : طاقت شدم و گفتم یب
 
 !کنم یکارخالف که نم! خوام بکنم؟ یم کاریمگه چ -
 
 يخونــه اجــاره ا هیــ يتــک و تنهــا تــو یرفتــ ل،یــهمــه فام نیــآخــه اگــه دوســت و آشــنا بفهمــن بــا ا  -

 !زنن یپشت سرمون هزار جور حرف م یکن یم یزندگ
 
 !نیتو رو خدا مخالفت نکن! چه بد یهست چه خوب باش شهیعمه جون، حرف مردم هم -
 
. موعـدش سـر برسـه    دیـ سـود دراز مـدت، با   يآخـه گذاشـتم تـو    یمـدت صـبر کنـ    هیـ  دیبا یول! باشه -

 . تونم پول رو بردارم یزودتر نم
 
 ؟یک -
 
 !گهید میسه ماه و ن -
 
 !ادهیز یلیخ نکهیا یول -
 
 ! قانونشه ستین يچاره ا -
 

 : گفتم دانهینام
 
 .مونم یمنتظر م -
 
 ؟یاون جا بمون يخوا یم یتا ک -
 
 !که خونه دار بشم یتا وقت -
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 !نجایا ایب یاون جا بمون ادیز ستیخوب ن -
 
 ! ها راحتترم بهیغر نیاما ب نیناراحت نش! باشم الینقل مجلس فام ادیخوشم نم! نیاصرار نکن -
 
 ! تیزندگ يکه مثل بختک افتاده رو هیاهیچه سرنوشت س نیآخه ا -
 
 !نکن عمه هیگر -
 
 :و گفت دیرا باال کش شینیب

 
 ... اگه االن زن ستیدست خودم ن -
 

شـد عمـه را وادار بــه سـکوت کــرد و او را از     دهیشــن یکـه از پشــت گوشـ   يازیـ ن يمعتـرض آقــا  يصـدا 
 !دیخواهد بگو یدانستم چه م یهر چند م. ادامه حرفش منصرف کرد

 
دورتــر از مــزار  يدر کنــار ســنگ قبــر. میبــه بهشــت زهــرا رفتــ رایــمراســم چهلــم بهــزاد مــن و الم در

 . عزادار بشود تیاز جمع یتا مزارش خال میمنتظر شد دیخورش دیتابش شد ریبهزاد ز
 
 !سوختم چقدر داغه -
 
 !رایالم یزن یچقدر غر م -
 
 !و پسرش هم اومدن تییدا ال،یسه! ادیتازه داره مهموناشون م م،یعالف نجایحاال حاالها ا -
 

داشــتم آرام باشــم  یســع. افــتیقلــبم شــدت  يو تپشــها. دچــار اســترس شــدم رضــاینــام عل دنیشــن بــا
 : دمیشدم با تعجب پرس یبیعج يقرار یدچار ب یول
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 ؟یمطمئن -
 
 .ینیب یآره خودشونن، روت رو برگردون م -
 

ــت ــه جمع پش ــب ــودم و زوا    تی ــته ب ــاك، نشس ــر خ ــر در س ــحاض ــد هی ــتم   يدی ــا نداش ــه آنج ــبت ب . نس
 ! تکان نخورم میدادم از جا حیشدن ترج دهیاما از ترس د. نمشان،یکنجکاو بودم بب

 
 !نهیمن رو بب یترسم کس ینه ولش کن، م -
 
 یواشــکی دیــاون وقــت با ،يودنــامزد اون بنــده خــدا بــ یجنابعــال یتــو، ناســالمت يکــارا نیــاز دســت ا -
 !سر مزارش يایب

 
 هست؟ ممییزن دا! راحتترم يطور نیا -
 
 کشف کردم؟ يزیچ هینه،  -
 
 ؟ یچ -
 

 .دلم نبود يدل تو يساکت ماند و من از کنجکاو رایالم
 
 گه؟یبگو د -
 
گـرده،   یگذرونـه، مطمئـنم دنبـال تـو مـ      یرو بـا چشـم از نظـرش مـ     تیـ جمع یهر از گـاه  تییپسردا -
 !کردن دایپ يریچند وقته درگ ستیها معلوم ن چارهیب

 
 . زارشدمیآنها را فراهم کرده بودم از خودم ب یام اسباب نارحت يفکر یبا ب نکهیا از
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 . کردم يدادم، عجب کار بچگانه ا یکاش بهشون خبر م -
 
 !دیمن رو د رضایفکر کنم عل الیسه يوا! رهید یلیخ گهیحاال د -
 

 : گفتم یعصب
 
 !؟يمن رو ببر يامروز آبرو یتون یم نمیبب -
 
 . شدم ریسرش رو باال آورد، غافلگ ییهوی! به من چه -
 
 !یعوض يپسره ! بکنه؟ یخواد چه غلط یمثالً م! نهیبه درك بذار بب -
 

 :با سرزنش نگاهم کرد و سرش را به حالت تأسف تکان داد و گفت رایالم
 
 !واقعاً که -
 

. متوجــه مــا نشــده بــود رضــایظــاهراً عل. میآفتــاب نشســته بــود میتــابش مســتق ریــکوت زدر ســ یقیدقــا
 :حوصله گفتم یب

 
 !چه خبره نیبزن بب دید هی -
 

 !ردیرا نگ دشید يسرش را کج کرد تا تنه من جلو اطیبا احت رایالم
 
 .فقط باباش و خواهراش موندن -
 
 رفتن؟ هیبق -
 
 .آره ته،ییاگه منظورت دا -
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 !رن یاونا هم دارن م الیپاشو سه -
 
 ! بذار کامالً دور بشن بعد -
 

آرامگـاه   يبـه سـو  . قبـور او هـم تنهـا مانـد     یشـد و مثـل تمـام اهـال     یخـال  تیـ مزار بهزاد از جمع باالخره
 .کرد خکوبمیم ییمشغول شستن سنگ قبرش بودم که صدا. میرفت شیابد
 
 !یمعرفت باش یقدر ب نیکردم ا یفکر نم -
 

! بــود دهیـ مــا را د رضـا یپــس عل. دمیشـن  یاسـد بـود کــه از پشـت ســرم مـ     یــیدا يشــد صـدا  ینمـ  بـاورم 
 . برگشتن و نگاه کردن به او را نداشتم ياما من رو ستادیهراسان خبردار ا رایالم
 
 .ياریشهر يسالم آقا -
 
 ! ازت گله دارم یلیخ ،يسالم خانم موسو -
 

 :دستپاچه شد و گفت رایالم
 
 ...بود وگرنه من الیخواست سه -
 
 !مادرتون بده که ما رو مطلع کرد ریخدا خ -
 

بلنــد  میبــه مــن کــرد و بــا اشــاره از مــن خواســت از ســر جــا  یگــل انداختــه نگــاه يبــا گونــه هــا رایــالم
ــاز ا شــتریشــوم و ب ــ. را معطــل نکــنم یــیدا نی ــم م ــ یدل ــد و مــرا درســته   نیخواســت زم ــاز کن دهــن ب

 . انداختم نییاما سرم را پا ستادمیا شیبلند شدم و رو به رو! ببلعد
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بــرات تنــگ  یلــیســرت رو بــاال کــن بــذار نگاهــت کــنم کــه دلــم خ ،یخــواد خجالــت بکشــ یحــاال نمــ -
 .شده

 
 :زد و گفت يلبخند. به او کردم ینگاه مین یرا آهسته بلند کردم و با شرمندگ سرم

 
 ! امان از تو -
 

 . دمیو من هم متقابالً گونه اش را بوس دیام را بوس یشانیجلو آمد و پ سپس
 
ــر خــوب ا  - ــآخــه دخت ــود کــرد يچکــار نی ــ ؟يب  ،يپشــت ســرتم نگــاه نکــرد  یچهــل و دو روزه رفت

 یکنــ یرو مــ تیزنــدگ يدار امرزیخونــه اون خــداب نکــهیا الیــمــا هــم بــه خ! يداد یمــ يخبــر هیــالاقــل 
ــ  ادیــشــوهرت خوشــش ن دیشــا میگفتــ میدنبالــت نبــود گــهید مــادر  نکــهیتــا ا ،یبــا مــا رفــت و آمــد کن

 يشـونه هـا   نیـ تـا بـا ا   يکـرد  یمـ  کیغمـت شـر   يحـداقل مـا رو هـم تـو    . کـرد  نخبرمو يخانم موسو
 ! یبه دوش نکش ییرو تنها یبزرگ نیشکننده بار غم به ا

 
 !آنها نگران حال من شده بودند نکهیکرد و من ته دلم خوشحال، از ا یم هیگال ییدا
 

 :داد و گفت رونیبرا محکم  نفسش
 
 ! منتظرمونه نیتو ماش رضایعل ا،یزود ب ،یذارم تا باهاش خلوت کن یتنهات م -
 

هــر چنــد از اعمــاق وجــودم از  . را بــه مــن نــداد یحــرفش را زد کــه جــرأت مخــالفت  تیــبــا قاطع چنــان
ــنهادیپ ــیدا ش ــ    ی ــه ه ــه ب ــا آن ک ــدم ب ــحال ش ــ  چیخوش ــم نم ــه دل ــود    یوج ــر از خ ــا آن پس ــت ب خواس

کــرد،  یمــ ینیدلــم ســنگ يتلــخ و گزنــده اش رو يهنــوز هــم حرفهــا رایــو بــه رو شــوم زمتشــکرش ر
مــزاحم آنهــا شــوم  نیــاز ا شــتریدرســت نبــود ب. را نداشــتم رایــالم يخانــه  هبازگشــت بــ يرو گــریامــا د

کــردم طبــق  یتحمــل مــ یــیاگــر ســه مــاه در خانــه دا. تــرك آنهــا بــود يبــرا تیــموقع نیبهتــر نیــو ا
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ــ ــه دار شــوم  یتوانســتم پــولم را از ســپرده ســود طــوالن  یگفتــه عمــه م ! مــدت بانــک خــارج کــنم و خان
بـه مـن زل زد    یرود بـا چـه وقـاحت    ینمـ  ادمیـ . آزاردهنـده بـود   میاکـه بـر   رضـا یوسط فقط وجـود عل  نیا

را  رهــایتمــام آن حرفهــا و تحق یتالفــ دیــبا!! فتــدیخواهــد چشــمش بــه چشــم مـن ب  ینمــ گــریو گفـت؛ د 
 ! کردم یجبران م یبه خوب

 
 نیبــه ماشــ یـی دا. حرکـت کــردم  نیکــردم و بـه طــرف ماشــ  یخـداحافظ  رایــدلشــوره از الم ایـ دن کیــ بـا 
 يرعشــه ا دنشیــبــا د. تلفــن همـراهش مشــغول صــحبت بــود  یهــم بــا گوشــ رضــایداده بــود و عل هیـ تک

کــه در برخــورد بــا او جمــع کــرده بــودم رفتــه   یلرزانــد تمــام اعتمــاد بــه نفســ یاز دلهــره وجــودم را مــ
متوجـه   یـی دا! را گـم کـرده بـودم؟    میاو دسـت و پـا   يقـدر جلـو   نیـ دانـم چـرا ا   ینمـ . رفت نیرفته از ب

همـان لحظــه پســرش متوجــه حرکــت   م،یایــمـن شــد و دســتش را تکــان داد و اشـاره کــرد کــه زودتــر ب  
کـنم قـدرت    یاعتـراف مـ  . مـام کـرد  و مکالمـه اش را ت  دیـ مـن برگشـت و مـرا د    يپدرش شد و بـه سـو  

پــدر و مــادرش خــرد کــرده بــود و مــرا از درون       يرا جلــو تمیشخصــ. اشــتمبــا او را ند ییارویــرو
! دختــر؟ خــودت رو جمــع کــن يچــرا دســتپاچه شــد«. دادم یمــ يدائــم خــودم را دلــدار. شکســته بــود

 یوجــود خــارج اصــالً محلــش نــذار انگــار! ه؟یــک یحــام الیبشــه ســه شیباهــاش تــا کــن تــا حــال نیهمچــ
 »!نداره

 
حرفهـا را بـا خـودم تکـرار کـردم تـا بتـوانم اعتمـاد بنفسـم را           نیـ آنهـا برسـم آنقـدر ا    شیبـه پـ   یوقت تا

 میآورد اخمهــا یدر مــ يکــه داشــت مــرا از پــا یرغــم اســترس وحشــتناک یعلــ! اورمیــدوبــاره بدســت ب
ــ   ــه نزدشــان رس ــردم و ب ــم ک ــیدا. دمیرا دره ــا  ی ــه از گرم ــوا يک ــود د   يه ــده ب ــه ش ــرداد کالف ــریم  گ

ــه ســرعت ســوار شــد، امــا عل  ردمعطــل نکــ بــود هنــوز بــا او فاصــله داشــتم   ســتادهیهمچنــان ا رضــایو ب
 :کرد و گفت یدست شیپ رضایعل
 
 .سالم -
 

 . کردم يلب سالم آهسته ا ریرا تکان دادم و ز سرم
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 .کنم یعرض م تیتسل -
 
 .ممنون -
 

از جانــب  يگــریآنکــه منتظــر حــرف د یجــوابش را دادم و بــام، ســرد و خشــک  یبرزخــ افــهیآن ق بــا
موفـق شـده بـودم     نکـه یاز ا. را بـاز کـردم و مثـل طلبکارهـا نشسـتم      نیاو باشم، بـا شـدت در عقـب ماشـ    

مکــث کــرد، ســپس بــرخالف   رونیــب يلحظــه ا! داشــته باشــم خوشــحال بــودم  يبــا او رفتــار خصــمانه ا
مـا   انیـ همـان ابتـدا خـوابش بـرد و م     یـی ول راه دادر طـ . را بـاز کـرد و نشسـت    نشیماشـ  رمن آهسـته د 

هـر طـور بـود بـاالخره آن جـو      . شـد  یمـ  دهیهـم شـن   مـان ینفـس ها  يبرقرار بود کـه صـدا   یچنان سکوت
در گـچ بـود شـوکه     شینـرگس کـه پـا    یـی زن دا دنیـ بـا د . میدیوحشتناك تمام شـد و مـا بـه منـزل رسـ     

 . رفتم شیبه سو یاشک در چشمانم حلقه زد و با نگران. شدم
 
 ؟ییشده زن دا یچ -
 

ــیدا زن ــال ی ــک   یذوق زده در ح ــا کم ــه ب ــک ــا ز کی ــعص ــش ا ری ــتادهیبغل ــرا در    س ــت م ــا محب ــود ب ب
 .داد يآغوشش جا

 
 .از پله ها افتادم یچیه -
 

 . اطالع هستم یوانمود کردم که از ماجرا ب يطور. شد یتداع میخاطرات تلخ آن روز برا دوباره
 
 ن؟یشد ينطوریا یاز ک -
 

 . اوردیخودش ن يهم به رو ییکه زن دا والحق
 
 ؟یدلم برات تنگ شده بود خوب یلیپام رو ولش کن، خ -
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 : زدم و گفتم یمحزون لبخند

 
 ! زنده ام -
 

 .دیاز بغض لرز شیصدا
 
 !يدیکش یچ رمیبم یاله -
 

دل ســوزانده بودنــد کــه از  میروزهـا آن قــدر مــردم بــرا  نیــخــارج از حوصــله ام بــود، ا یــیزن دا تـرحم 
بــا صــبر و محبــت جــواب  شــهیدر ظــاهر هم. همــه محبــت قلمبــه شــده حالــت تهــوع گرفتــه بــودم  نیــا

ــوز ــانیها يدلس ــ ش ــال یرا م ــودم  یدادم در ح ــون ب ــه از درون داغ ــه دا  . ک ــان لحظ ــد هم ــوب ش ــیخ  ی
 .از او، پرت کرد یبا پرسش ار ییحواس زن دا

 
 !؟يبدبه ما ناهار  یخواه ینرگس خانم نم -
 
 : حرف را عوض کردم و گفتم ریفرصت استفاده کردم و مس نیا از
 
 ! کنم یکمکتون م امیرم لباسام رو عوض کنم بعد م یمن م -
 

 :زد و گفت يغرولند ییدا زن
 
دونسـتم   یمـ ! مونـده  يبـرو مـادر اتاقـت دسـت نخـورده همـون جـور       !! مـردا  نیـ امان از دست شکم ا -

 !يگرد یباالخره برم
 

مــن  ياتــاق نـه متـر  . از آن کــه انتظـارش را داشـتم دلتــنگش شـده بـودم     شـتر یدوبــاره اتـاقم ب  دنیـ د بـا 
تمــام . آمــد یمــن بشــمار مــ يبــرا ریــنظ یبــ یمــأمن اطشیــبــا آن موکــت ســبز رنــگ و پنچــره رو بــه ح
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توانســت کــار  یدر گــچ گرفتــه اش نمــ يکـه بــا آن پــا  یــیزن دا. بــود رضــایتـدارکات غــذا بــه عهــده عل 
ــز ــدب يادی ــا پرو  کن ــم ب ــن ه ــیم ــام رو ی ــدها    يتم ــت و آم ــودم و رف ــم داده ب ــل ل ــایعل يمب ــ رض  نیب

کــه مــرا  دیــآنچنــان بــا ظرافــت و وســواس ســفره را چ! گذرانــدم یرا از نظــرم مــ ییرایآشــپزخانه و پــذ
ــ يدخترهــا ادیــ ــه شــدت مراقــب کارها  یدم بخــت م ــا مبــادا خرابکــار  شــانیانــداخت کــه ب  يبودنــد ت

فـرش و غـر غـر     يالبتـه بـا چـپ شـدن ظـرف ماسـت رو      !! فتنـد یادر دامـاد ب مـ  وبکنند و از چشـم دامـاد   
ــزود فهم یلــیکــه بــه آب داده بــود، خ یاز دســته گلــ رضــایو ســرخ شــدن عل یــیوحشــتناك زن دا  دمی

دور هـم جمــع   يبعــد از ظهـر کــه بـه صـرف چــا   ! ام را چشـم زدم  ییدارم و پسـردا  يکـه چشـمان شــور  
 .ردباب صحبت را باز ک ییدا. میشده بود

 
 !کنم يواریخونه رو کاغذ د يوارایخوام د یم -
 

 . استقبال کرد یبا خوشحال ییدا زن
 
 ! و خونه بد منظره شده ختهیرنگاش ر واراید ياز قسمتها یچه خوب، اتفاقاً بعض -
 

 : همان طور که مشغول خواندن روزنامه بود گفت رضایعل
 
 ! نیکرد یم يواریکاغذ د میداشت ییکه بنا شیسال پ هیکاش همون  -
 
 .تونم یجان، اما خدا رو شکر االن م یبود عل یاون موقع دستم خال -
 
 ! تمام مخارجش با من ن،یریبگ نیکه خواست یمتیبا هر ق یهر مدل -
 

هــر دو بــا محبــت  یــیو دا یــیزن دا. لجــم گرفــت شیاز چاپلوســ! مــن پطــروس شــده بــود يجلــو حــاال
پســرش بـه وجـد آمـده بــود ذوق     يسـخاوتمندانه   شـنهاد یکـه از پ  یــیزن دا. بـه پسرشـان نگـاه کردنـد    

 :زده خطاب به من گفت
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بابــاش رو  ایـ بـار مـن و    کیـ و دو سـالش،   یپسـر تــو عمـر سـ    نیـ اگـه بگـم ا   الیشـه سـه   یبـاورت نمـ   -
 ســتادیخــودش ا يپــا يگرفــت رو ادیــبچــه ام دســت چــپ و راســتش رو  یاز وقتــ! کــرده باشــه تیــاذ
 شـه یخـودش رفتـه هم   بیـ ج يهـم کـه دسـتش تـو     یاز مـا پـول خواسـته باشـه، از وقتـ      ادینم ادمی کباری

 !کردهما رو شرمنده 
 

 :بلند گفت يدستش را به حالت دعا باال گرفت و با صدا ییزن دا سپس
 
 !مادر یبش ریبه حق فاطمه الزهرا عاقبت بخ شاهللایا -
 
و مــن بــاز هـم او را بــا نــادر خودمــان   .کـرد  دییــبلنــد، حـرف زنــش را تأ  يهــم بــا گفـتن انشــااهللا ا  یـی دا

فـرو گـذار نبودنـد هـر چنـد کمبـود        یتالشـ  چیمـا از هـ   یراحتـ  يپدر و مـادر مـا هـم بـرا    . کردم سهیمقا
دانـم   ینمـ . مهربـان بـود   شـه یشـد امـا پـدر هم    یآن هم از جانـب مـادرم احسـاس مـ     يمحبت، گاهگدار

!! نشـاند  اهیو پـدرمان را بـه خـاك سـ     تمـام مـن   یهمـه محبـت پشـت پـا زد و بـا سـنگدل       نیچرا نادر به ا
ــه هــا  فیکــه از تعــار رضــایعل ــ  شیپــدر و مــادرش گون  یســرخ شــده بــود، ســرش را در روزنامــه مخف

 ! کرد تا چهره خجالت زده اش در کانون توجه نباشد
 
 .باشه یاتاقت چه طرح يواریکاغذ د يخوا یجان تو م الیسه یراست -
 

 .بکشم شیمن بود تا موضوع خانه را پ يزمان ممکن برا نیبهتر ییدا پرسش
 
 !خواد ینم نهیهمه هز نیا هیدو سه ماه کرا نیا ن،یزحمت نکش -
 

 :دیرا با تعجب باال انداخت و پرس شیابروها ییدا زن
 
 چرا دو سه ماه؟ -
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ــم - ــم  میتص ــال   . دارم مســتقل بش ــعمــه فــروغم دنب ــا هی ــردن نزد  يبــرا ییج ــن ک خونــه  کیــره
 !خودشونه

 
و صـورتم از حـرارت داغ   . نگاهشـان معـذبم کـرد    ینیسـنگ . کردنـد  ین بـا تعجـب نگـاه مـ    سه بـه مـ   هر
 .شد

 
 :گفت يبا دلخور ییدا زن

 
 ؟يمونده بود رونیمگه ب يکرد يکار نیچرا همچ -
 

 : و با خجالت گفتم آهسته
 
 . راحت ترم يطور نیا -
 
 :گفت ییدا
 
 گذره؟ یکنار ما بهت خوش نم -
 

 : شدم و گفتم دستپاچه
 
 .بهتره ییتنها یول. چرا به خدا -
 
 :که چهره اش گرفته و درهم بود گفت ییدا
 
 ؟يقراره بر یاز ک -
 
 .کار داره یچند ماه هیپولم رو بانک بده  یتا وقت -
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تحمــل آنجــا را نداشــتم بــه بهانــه شســتن   گــریکــردم ناراحــت شــده بودنــد د یاز آنچــه فکــر مــ شیبــ
بــه آنجــا  رضــاینگذشــته بــود کــه متوجــه ورود عل  يادیــز هنــوز زمــان. آشــپزخانه شــدم یظرفهــا راهــ

مـادرش تنهـا بـا     ایـ گـاه بـدون حضـور پـدر      چیبا من خلوت کـرده بـود متعجـب شـدم، هـ      نکهیاز ا. شدم
 . کرده بود نیسنگ میآشپزخانه را برا يحضورش فضا! نمانده بود اقات کیمن در 

 
 رم؟یشه چند لحظه وقتتون رو بگ یم -
 
 : گفتم يسرد با
 
 نییبفرما -
 
 . بعد بهتره يبرا نیو شستن ظرفها رو بذار نیاگه لطف کن -
 
 : کردنش داشتم گفتم یکه تالش در مخف یحرص با
 
 ! راحت ترم يطور نیمن ا -
 
ــا حــاال منتظــر    - ــاز ســر خــاك ت ــون معــذرت خــواه  هی ــ  یفرصــتم ازت ــا شــما همچ ــنم ام ــن  نیک ــا م ب

 ...که نیکن یبرخورد م
 

 : داد و ادامه رونیکرد و نفسش را محکم ب سکوت
 
 نجـا یا نیخـوا  ینبـودم، االنـم اگـه بـه خـاطر مـن نمـ        یخـوب  زبـان یدم، متأسـفانه مـن م   یبهتون حـق مـ   -

درســمون هــم  انیــداده تــا پا شــنهادیوقتــه بهــم پ یلــیاز دوســتانم خ یکــیرم،  یمــ نجــایمــن از ا نیبمــون
خونــه اجــاره  ســتیالزم ن گــهیاون جــا، شــما هــم درم  یخســته شــده، مــن مــ ییخونــه اش بشــم، از تنهــا

 ! شن یمنم تنها نم يجا مامان و بابا نیبمون هم ن،یکن
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 دیســـف يکهایرا بـــه کـــف ســـرام شیآب را بســـتم و بـــه طـــرفش برگشـــتم بالفاصـــله چشـــمها ریشـــ
آره فقـط بـه خـاطر حضـور توئـه کـه دوسـت        «: بـزنم و بگـم   ادیـ خواسـت فر  یدلم مـ . آشپزخانه دوخت

ــ  ــدارم حت ــ ین ــم ا  کی ــه ه ــایلحظ ــونم نج ــ  » .بم ــه آدم ب ــا ک ــا از آنج ــ یام ــوارد   یادب ــز در م ــودم و ج نب
ــاراحت  ردهنکــ یحاضــر جــواب يمعــدود ــا اخــم و تخــم و ق میبــودم و معمــوالً تمــام ن  ینشــان مــ افــهیرا ب

 : دادم گفتم
 
 .نداره يا گهید لیدل! نیخواد مستقل بشم هم یفقط دلم م -
 
خـانم بـه سـن شـما اصـالً درسـت        هیـ  ینـداره، در ثـان   يبـه شـما کـار    یکسـ ! نیهـم مسـتقل   نجـا یشما ا -
 !کنه یتنها زندگ ستین

 
او و مــادرش را اســتراق ســمع کــرده بــودم  يآن روز افتــادم کــه در حمــام حرفهــا ادیــحــرفش  نیــا بــا

دخالـت نبـود پـس چـه      نیـ اگـر اسـم ا  » .کنـه  یدائـم هرهـر و کرکـر مـ     نیدر ماشـ  الیسه«: و او گفته بود
 .تمام قدرتم را جمع کردم و جوابش را داد! بود؟

 
 ! بشم میج نیس يخواد بابت هر کار یدلم نم ستم،ینه مستقل ن -
 

 ! شد طرف صحبتم خود اوست متوجه
 
 . کنم یشما دخالت نم يبه کارا گهیمن د نیمطمئن باش -
 
ــازم دار - ــ ن،یکنــ یمــن دخالــت مــ يکارهــا يتــو نیــشــما ب کــه چنــد لحظــه  یحرفــ نیه اش همــنمون
 » !یکن یتنها زندگ ستیدرست ن«: نیگفت شیپ
 

 :شد و با لکنت گفت دستپاچه
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 ... چون... خب -
 

 . نگفتن ادامه حرفش داشت ایدر گفتن  دیترد یرا ناتمام گذاشت نوع حرفش
 
ــ  ن،یمــن مهــم هســت يچــون بــرا دیشــا -  نکــهیکــنم بــدون ا یدارم ناخودگــاه تــو کارهــاتون دخالــت م

 . متوجه باشم
 

. دیآب در دهــانم خشــک. داشــتم، وجــودم را گــر گرفــت و داغ شــدم  یچــه احساســ میتــوانم بگــو ینمــ
ــه خــوب ــانتظــار ا! متوجــه منظــورش شــده بــودم  یب ــه    نی حــرف آن هــم بعــد از مــرگ بهــزاد و آن هم

ــ  ــاجرا بس ــرا اریم ــرهیغ میب ــود رمنتظ ــت از    !! ب ــود و داش ــگ زده ب ــودم چن ــه وج ــطراب ب ــوره و اض دلش
البـد انتظـار داشـت بعـد از ابــراز     . بـه مـن ابـراز عالقـه کـرده بـود       یبـه نـوع   رضـا یلآورد ع یدرم مـ  يپـا 

ــه او چــراغ ســبز نشــان دهــم    ــه اش مــن هــم ب ــ! عالق ــا نم ــه مــرد  یام ــاه  يتوانســتم عالق کــه در دادگ
ــه گنا   ــول    میهکــارخــودش مــرا محاکمــه کــرده و حکــم ب ــود قب داده و اجــازه دفــاع را از مــن گرفتــه ب

 . کنم
 

کـه در   یبـود بـا لـرزش محسوسـ     دهیـ فا ینلـرزد امـا بـ    میداشـتم صـدا   یبرقرار شـد سـع   نمانیب سکوت
 : زد گفتم یموج م میصدا

 
 ! نیستیمن مهم ن يشما اصالً برا یول -
 

او کـه داشــت بــا   يگذاشــتم و از جلــو نکیسـ  يدسـتکش هــا را رو . درهــم شــد شیخــورد و ابروهـا  جـا 
 ریدفعـه بـا حـرفش غـافلگ     کیـ زد رد شـدم کـه    یضـربه مـ   کهایبـه سـرام   شیبـا نـوك پـا    یحالت عصب

 . شدم
 
 یدونــم شــما چــه برداشــت ینمــ ،یبــرام مهــم هســت کیــخــواهر کوچ هیــبــود کــه مثــل  نیــمنظــورم ا -

 !ن؟یکرد
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 : ام کرد با حرص گفتم یکالمش عصبان تمسخر

 
کــس  چیو نـه هـ   ییشـما رو نـه بـه عنـوان داداش نـه پسـردا      . مـن خـودم داداش دارم   نیزحمـت نکشـ   -
و  نیبـه کـار مـن نداشـته باشـ      يکـه مهمـون شـما شـدم کـار      یمـدت  نیـ ا نیلطـف کنـ  . قبول نـدارم  گهید

بـره، بـا    نییچنـد مـاه آب خـوش از گلـوم پـا      هیـ کـه سـرم اومـد     یهمـه بـدبخت   نیـ بعـد از ا  نیاجازه بـد 
 ! اجازه

 
 
ــذرت  - ــمع ــ  یم ــا نم ــ یخــوام ام ــونم س ــیزم بیت ــ ین ــا   ! رگ باشــم یب ــون رو ب ــره خودت ــم بهت ــما ه ش

 ! میخونه وفق بد نیا طیشرا
 

 : زدم و با تمسخر گفتم يپوزخند
 
 رفت؟ ادتونیچه زود ! نیندار يمن کار يبه کارا گهید نیاالن گفت نیهم -
 

ــه ــد ر متوج ــخندشیش ــه ا    ش ــد و لحظ ــرخ ش ــردم، س ــا رنجشــ    يک ــپس ب ــرد س ــکوت ک ــه در  یس ک
 :شکل گرفته بود، گفت شیصدا

 
ــشــما دار - ــ نی ــاون روز رو ســرم درم یدق و دل ــاگــه دوســت دار ن،یاری ــا بهــم ر نی اعصــاب  خــتنیب

خونــه  نیــا يحساســم، تــو ینــید لیمــن بــه مســا نیدونــ ینــداره، شــما کــه مــ یبــیع نیمــن ســبک بشــ
هـر چنـد مطمئـنم شـما      ن،یهـر طـور دلتـون خواسـت رفتـار کنـ       نجـا یاز ا ریـ بـه غ  يهر جـا  نیکن تیرعا

 !نیرو به من ثابت کن نیخالف ا نیدار يدونم چه اصرار یاما نم! نیهست يطور نیهمه جا هم
 

 : گفتم. آمد و آن را سرخ کرد دیاز خشم در چشمانم پد ییکم کم رگه ها. و واج ماندم هاج
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ــن اصــرار دارم  - ــم ــودم رو  ! شــما؟ ای ــرض دارم خ ــمگــه م ــ هی ــد یآدم ب ــ نی ــق یو ب ــون   دی ــد نش و بن
چشــمات جلــو  يذره ذره جلــو! شــبِ هــم بــذارمش کنــار هیــشــبِ مســلمون نشــدم کــه  هیــمــن ! بــدم؟

 ! نیکردم تا شدم ا قیرفتم، کتاب خوندم تحق
 
 : سرم اشاره کردم و ادامه دادم يدست به مانتو و مقنعه رو با
 
وقـت بـاورم    چیهـ  !حجـاب؟  یبهـزاد بـ   يتـو بـا حجـاب شـدم و بـا حرفهـا       يمن بـا حرفهـا   يفکر کرد -

ــاد کــرد شــهیهم ،ينکــرد ــه خــاطر تمــام اون توه  ،يبهــم تهمــت زد ،يازم انتق ــایب ــا نه ــه  ییو افتراه ک
 ! کردم تیازت شکا غمبرشیخدا و پ شیپ يبارم کرد

 
ــکها ــا  ياش ــرمم از پهن ــر مــ   يگ ــم س ــورت داغ ــورد و رو یص ــرزانم مــ   يخ ــب ل ــتیر یل ــدا. خ  يص

 :لرزانش بلند شد
 
نینَ       والْکَـاظمینَ الْ ( - سـحالْم ب حـی اللّـهنِ النَّـاسِ و ینَ عـاف الْعـظَ وبرنـد و از   و خشـم خـود را فـرو مـى    )(غَـی

ــى  ــردم در م ــد ن  م ــد و خداون ــارانیگذرن ــت دارد کوک ــار ا ). را دوس ــدها ب ــص ــآ نی ــا   هی ــدم ام رو خون
زشــت و شــرم  ياون برخوردهــا نهکــردم نکــردم و متأســفا یازش اســتفاده مــ دیــکــه با یزمــان هــات،یه

حســادت  يو البتــه تــا حــد ادیــز تیعصــبان ياومــد و متعــاقبش اون حرفهــا کــه تمامــاً از رو  شیآور پــ
ــود   ــه ب ــأت گرفت ــا نمــ ! نش ــتم   یام ــرار نداش ــرا از اون روز آروم و ق ــم چ ــر مــ  . دون ــو رو مقص ــن ت  یم

ــه خــاطر چنــد مــاه زنــدگ  یدونســتم فکــر مــ رو  تیو راه زنــدگ يشــد ریــدر کنــار مــا جــو گ یکــردم ب
بـه همـه    يبـه خـاطر عشـق بـه اون، پشـت پـا زد       امرز،یدوبـاره بهـزاد خـداب    دنیـ امـا بـا د   يوض کـرد عـ 

عشــقِ  هیــخــب لجــم گرفــت، آخــه آدم بــه خــاطر ! يخواســت شــد یکــه اون مــ يو اون طــور دتیــعقا
ـ  ینیزم کـردم شـما    یکـنم احسـاس مـ    یخواسـتم خـودم رو خـال   ! کنـه  ینمـ  یحرمتـ  یکه به احکام خدا ب

بــه  یخــاطر از کــوره درفــتم و هــر چــ نیبــه همــ نیداشــت حیو فقــط قصــد تفــر نیرو مســخره کــرد مــن
 ...باالخره نکهیتا ا دمید یم يبد ياز اون روز هر شب خوابا یذهنم اومد بهتون گفتم ول
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 :ادامه داد هیو با گر دیبغضش ترک رضایعل
 
مـــن از «: التماســـش کـــردم، گفـــت. روش رو از مـــن برگردونـــدن. دمیـــرو د) ص( امبریـــخـــواب پ -

 »!زارمیامت من رو بشکنه ب نِیاز مؤمن یکیکه دل  یکس
 

 . خورد یتکان م شیکه شانه ها يشدت گرفت بطور شیها هیگر
 
 ! حاللم کن -
 

 .بودم تنها گذاشت دهیرفت و مرا مات و مبهوت از آنچه شن اون
 

ــه اردوبــه مــد رضــایآن روز، عل يفــردا ــه ب از منــاطق محــروم کرمانشــاه   یکــیدر  يجهــاد يت دو هفت
بهتـر بـود،    مـان یهـر دو  يبـرا  يطـور  نیـ نشـوم ا  یآفتـاب  شیدادم تـا لحظـه رفتـنش جلـو     حیتـرج . رفت

ــرا  ــم اص ــاهراً او ه ــرا يظ ــداحافظ يب ــور یخ ــت و زن دا  يحض ــن نداش ــا م ــیب ــداحافظ  ی ــأمور خ  یرا م
و قلــب  دیــلرز شیاو را همــان لحظــه کــه شــانه هــا . بــود يکــار ســاده ا رضــایعل دنیبخشــ. کــرده بــود

کـه بهـزاد و رهـام و نـادر بـه سـرم آورده بودنـد کـار او بـه           ییدر مقابـل بالهـا  . دمیلرزانـد بخشـ   زیمرا ن
و  رضــایعل يبعــد از حــرف هــا. نگــاه کــنم نیــتــر بــه د قیــگرفتــه بــودم عم میتصــم! آمــد یحســاب نمــ

کـرده بـودم و شـروع کـرده بـودم بـه مطالعـه کتـاب          دایـ پ امبریـ پ تیبـه شخصـ   یبـ یخوابش، کشش عج
شــناختمش  یمــ شــتریهــر چــه ب! شیطــور ابعــاد مختلــف زنــدگ نیبزرگــوارش و همــ تیدربــاره شخصــ

 خیاو را تــوب رضــا،یکــه در خــواب عل یخــودم متأســف بــودم از کســ يبــرا. شــدم یاش مــ فتهیشــ شــتریب
 يســر کیــدانســتم و  یفقــط اســمش را مــ شیوقــت پــ چنــدکــرده بــود، تــا  ییکــرده و از مــن دلجــو

 . از او داشتم یو جزئ یاطالعات سطح
 

 نیــدر ا. متعجــبم کـرد  اریام آمــد کـه بسـ   ییاز طــرف پسـردا  یامکیـ پ ،ییروز بعـد از رفــتن پسـردا   سـه 
ــاز امــکیشــناختم مطمــئن بــودم او اهــل پ  یکــه او را مــ یمــدت ــ نیــو ا ســتین يب بــود کــه  يبــار نیاول
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 یحــرفش را مــ دیــزد و مختصــر و مف یهــم داشــت زنــگ مــ ياگــر کــار. ودفرســتاده بــ امیــمــن پ يبــرا
 . بازش کردم یمعطل یب دیشد يکنجکاواز سر . زد
 
 »!ممنون دخترعمه خانم. نشانه بود کیمن  يبرا نیو ا دمید یخواب خوب شبید. سالم«
 

از واژه ! خـوابش بــه او القـاء شـده بــود    قیـ بخشـش مــن، از طر  امیـ جالـب بــود پ !! ایـ هـم کوتــاه و گو  بـاز 
ــم ــانم « یرس ــه خ ــر عم ــام زوا  » !دخت ــا تم ــره اش ب ــت، چه ــده ام گرف ــخن ــت  ای ــکل گرف ــنم ش از . در ذه

کـه تنهـا    شیدوختـه شـده بـود تـا تُـن گـرم صـدا        یو قـال  واریـ محجوبش کـه دائـم بـه در و د    يچشم ها
ــ  رضــایعل يظــاهر يبرتــر ســر بــه ســرش  یکمــ وسوســه شــدم. آمــد ینســبت بــه بهــزاد بــه حســاب م

کــه تمـاس برقـرار نشــده بـود خونســرد     یزمـان . شــماره اش را گـرفتم  طنتیبـا شـ   نیهمــ يبگـذارم بـرا  
ــ يبــودم امــا بــا صــدا  شــده  مانیکــه پشــ یبــوق دســتگاه تلفــنش دچــار اســترس شــدم و در حــال  نیاول

 .دیچیپ یآرامش در گوش يصدا. شده بود رید گریبودم خواستم قطع کنم اما د
 
 . خانم الیسالم سه -
 

 : گفتم دیلرز یکه از خجالت م ییبا صدا. زد یتند تند م قلبم
 
 .سالم -
 

ــدر ــد و ب  چق ــخــودم را فحــش دادم و ب ــار خــودم کــردم  راهی ــو کــه عرضــه  ! نث ــا يآخــه ت غلطــا رو  نی
 !!یزن یزنگ م یکن یخود م یب ،يندار

 
 ن؟یخوب -
 
 .ممنون یلیخ -
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 : دیپرس دیبا ترد رضایعل. برقرار شد یسکوت وحشتناک یمدت
 
 ن؟یداشت يکار -
 

 : شدم و پراندم دستپاچه
 
 ن؟یایم یک -
 
 ؟یچ يبرا گهیخدا بخواد هفته د -
 
 . ادامه اش نداشتم يبرا یحرف چیکه ه یببرم در حال شیدانستم مکالمه را چگونه پ ینم
 
 ...ییزن دا -
 

 .نبود يخبر شیدر صدا شیلحظات پ يو نگران شده بود و از خونسرد مضطرب
 
 شده؟ شیزیمامانم چ -
 
 ...نه نه فقط -
 
 !ام؟یشده ب يزیتو رو خدا اگه چ ؟یفقط چ -
 
ــه خــدا، فقــط گفــت  یچــیه - ــ«: ب ــرام حتمــاً   يکــاك هــا ینیریبســته از اون شــ هی معــروف کرمانشــاه ب
 »!ارهیب

 
 :دیمشکوك پرس رضایعل
 
 !نگفت يزیاصالً چرا به خودم چ ن؟یرو بگ نیهم نیزنگ زد -
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در محلــه  يحفــار يســر کیــاســد بــه خــاطر  یــیتلفــن منــزل دا. مثــل جرقــه در مغــزم زده شــد يفکــر

 .شان، قطع شده بود
 
 ! نره ادشی شیبه من گفت به شما بگم سوغات نیهم يخب تلفنا قطع شده برا -
 

 :که معلوم بود خنده بر لب دارد گفت ییبا صدا رضایعل اما
 
 !بره ادمیو فراموش کنم محالِ مالِ اون ر یهر کس یسوغات دیچشم به حاج خانم بگ -
 
 : گفتم یدستپاچگ با
 
 .خداحافظ گهیخب د -
 
 يرا قطــع کــردم و رو یاجــازه صــحبت بــه او را نــدادم و بــدون آنکــه منتظــر جــوابش شــوم گوشــ گـر ید

. رفــت یذهــنم رژه مــ يکــه بــا خنــده همــراه بــود تــو  شیحــرف هــا نیدائمــاً آخــر. تخــت ولــو شــدم
 شیلحــن صــحبت هــا. شــد یدر آن احســاس مــ یبــه خــوب هیــادا شــد و کنا یطــور خاصــ شیحــرف هــا

 .شده است یکاك و سوغات ینیریکرد متوجه بهانه بودن ش مبود که مطمئن يبه گونه ا
 

ــه رو رو ــهییآ يب ــتادمیا ن ــه رو س ــا  يو ب ــه ه ــت کشــ   يگون ــب دارم دس ــرخ و ت ــانم را . دمیس آب ده
ــد زدم  ــورت دادم و لبخن ــاس عج. ق ــیاحس ــ  یب ــم م ــهیاز ا. داد یغلغلک ــان جد نک ــمهم ــه  يدی ذره ذره ب

ام را  کــرهیتمــام پ یوصــف ناشــدن یخــودش کــرده بــود شــوق ریــدرگ یقلــبم وارد شــده و مــرا بــه نــوع
 دنشیــبــا د. اوردیــانگشــتم چنــدان دوام ن يرو يســاده  يبــا بــرقِ حلقــه  میامــا خوشــحال. در برگرفــت

ــامزد ســفر کــرده ام افتــادم مــرد  ادیــو  خــتیدلــم ر ــ ين ــرا شیکــه ب ــد مــرا تــرك  ياز پنجــاه روز ب اب
 دیــبــه او تعهــد نداشــتم، پــس چــرا با گــریمــن د. دچــار عــذاب وجــدان شــدم امــا يلحظــه ا. کــرده بــود
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ــودم را زنج ــخ ــرد ری ــ يم ــه د  یم ــردم ک ــریک ــود گ ــم ! نب ــه را درآورم و تص ــرفتم در اولــ  میحلق  نیگ
 . افروز بفرستم يخانواده  يفرصت آن را برا

 
ــتن عل ده ــ  رضــایروز از رف ــار دلتنگ ــود و آث ــته ب ــا یگذش ــیمغمــوم دا يدر صــورت ه ــیو زن دا ی ــه  ی ب

مشــغول هـرس کــردن درختــان باغچــه   یــیدر بعـد از ظهــر همــان روز بــه کمـک دا  . بــود انیــنما یخـوب 
 .من را صدا کرد ییکه زن دا میبود

 
 .خودش رو کشت لتیباال موبا ایجان ب الیسه -
 
 !هیک نمیجان، من برم بب ییدا -
 
 .جان ییبرو دا -
 

 . دمیزدم رس یکه نفس نفس م یکردم و در حال یط یکیها را دو تا  پله
 
 ؟ییکجاست زن دا -
 
 !آشپزخونه زیم يرو ؟يدیقدر دو نیمگه دنبالت کرده بودن که ا اد،یبذار نفست جا ب -
 
و  بیـ شـماره عج  نیـ وجـود ا . زد یو ناآشـنا دلشـوره تمـام وجـودم را چنـگ مـ       یشـماره طـوالن   دنیـ د با

نشــانه داشــته باشــد و آن هـم نــادر بــود کــه از خــارج کشــور   کیــمـن   يتوانســت بــرا یتنهــا مــ بیـ غر
شــد و آن شــماره  یروشــن و خــاموش مــ یگوشــ توریدر همــان لحظــه دوبــاره صــفحه مـان ! زد یزنـگ مــ 

دادم و  رونیــبــاالخره نفســم را محکــم ب. داشــتم دیــدر جــواب دادنــش ترد. کــرد یینمــاخود گــریبــار د
 : جواب دادم لرزانم يبا صدا

 
 بله؟  -
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. تنــدتر شـده بــود  مینفسـها  ادیـ از اضــطراب ز. را قطــع کـردم  یمــرد جـوان بــه سـرعت گوشـ    يصـدا  بـا 
ــدانها    یدلــم مــ. را بــه هــم فشــردم مینــادرِ نــامرد چطــور توانســته بــود زنــگ بزنــد؟ از خشــم تمــام دن

ام شـروع   یدوبـاره گوشـ  . نثـارش کـنم   دیرسـ  یخواست بـه او زنـگ بـزنم و هرچـه فحـش بـه ذهـنم مـ        
 : زدم ادیفر یمکث چیو بدون ه تیبه زنگ خوردن کرد با عصبان

 
 !!یزنگ بزن يحق ندار گهید ؟یفهم یم! يمن مرد يتو برا -
 
 شده؟ يزیخانم چ الیسه -
 

نــادر کــرده  ریــاشــتباه کــرده بــودم آنقــدر فکــرم را درگ . بــه خــودم آمــدم رضــاینگــران عل يصــدا بــا
ــ بــودم کــه ــا عل يمتوجــه تفــاوت صــدا  یحت ــودم رضــایاو ب ــارهی تیتمــام عصــبان. نشــده ب فــروکش  کب

 .کرد
 
 : گفتم یشرمندگ با
 
 ! نیدار یبیغر بیچه شماره عج! دیببخش -
 
 ن؟یاشتباه گرفت یمن رو با کس. زنم یحرم زنگ م يتو ژهیتلفن و هیاز  -
 
 : گفتم. به من دست داد یحس خوب تشیحساس از
 
 . اصالً به شماره ها دقت نکردم. بله، فکر کردم نادر از خارج تماس گرفته -
 
 "اومده؟ شیپ یباز چه مشکل"من که مردم و زنده شدم، با خودم گفتم ! آها -
 
 ن؟یندار يازش خبر -
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 ! زد یحرف م يشتریآسوده شده بود و با آرامش ب الشیخ ظاهراً
 

 : گرفت و گفتم بغضم
 
دونـم کجاسـت    یمـدت زنـگ نـزده، اصـالً نمـ      نیـ بـار هـم در ا   کیـ  یعاطفـه اسـت کـه حتـ     یاونقدر ب -

 ! کنه یم کاریو داره چ
 
ناگهـان   رضـا یعل يادآوریـ خواسـت سـر بـه تـن نـادر نباشـد امـا بـا          یدلـم مـ   شیچنـد لحظـه پـ    نیهم تا

 .دیپر کش شیدلم برا
 
زاحم شــما شــدم ظــاهراً مــ دیشــه، ببخشــ یازش مــ يانشــاهللا هــر چــه زودتــر خبــر  نیناراحــت نباشــ -

 ن؟یشه مامانم رو صدا کن ینداشت م لیموبا یکس گهیشما د ریتلفن خونه قطع شده به غ
 
 !بله حتماً -
 

ــیدا زن ــد    ی ــرش ش ــا پس ــو ب ــغول گفتگ ــدا کــردم و او مش ــرا . را ص ــم ب ــن ه ــهیا يم ــند   نک ــت باش راح
 : گفت یآمد و با لحن خاص ییرایبه دست به پذ لیموبا ییکه زن دا دینکش یآمدم طول رونیب

 
 !با تو کار داره رضایجان عل الیسه -
 

ــاال یــیرا گــرفتم بــا وجــود زن دا یگوشــ. نگــاهش کــردم متعجــب  اریبــود، بســ ســتادهیســرم ا يکــه ب
 : دادم و گفتم رونیب میرا از ته گلو میبود صدا یمعذب بودم با هر جان کندن

 
 ن؟ییبفرما -
 
 سالم مجدد، مامانم اونجاست؟ -
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 یاز آنچـه تصـورش را مــ  . زنـد در خلــوت باشـد   یرا کـه مـ   یخواهــد حرفـ  یمتوجـه شـدم مـ   . جـاخوردم 
 : کردم رنگ به رنگ شدم و با لکنت گفتم

 
 چطور مگه؟. بله -
 

 :آهسته گفت رضایعل
 
 !گهید يجا هی نیشه بر یم -
 
 ...آخه -
 
 !مهمه هیقض -
 

وجــود  گــرید يشــد مخالفــت کــنم و از ســو ینمــ میــرو یکــرده بــودم از طرفــ ریــگ يبــد مخمصــه ا در
 یــیبــود از مقابــل چشــمان متعجــب زن دا یبــه هــر زحمتــ. دســت پاچــه ام کــرده بــود اریبســ یــیزن دا

 .بلند شدم و به آشپزخانه برگشتم
 
 !نیشه حرفتون رو زودتر بگ یآشپزخونه م يمن اومدم تو -
 
 . کار بشماول خواستم نظر شما رو بدونم تا بعد دست به . خب بهتر شد -
 

ــد حدســم ــه     . درســت درآم ــورتم داغ شــد ب ــف دســتانم عــرق کــرد و ص ــانم خشــک شــد و ک آب ده
ــور ــس مــ     يط ــامالً ح ــرارتش را ک ــه ح ــردم یک ــاورم نمــ . ک ــتگار  یب ــد خواس ــه ا  يش ــم ب ــآن ه  نی

 سرعت؟؟
 
 نظر من؟ -
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 !بله -
 
 !شدم رمیراستش غافلگ -
 
 :تعجب گفت با
 
 !نگفتم يزیمن که هنوز چ ن؟یشد ریغافلگ یاز چ -
 
ــم مــ یمــ - ــ ن،یصــحبت کنــ یچــ يدربــاره  نیخــوا یدون لطفــاً . نــدارم یمناســب تیــمــن االن موقع یول

 !بعد يبرا نیبذار
 
 شما داره؟ تیبه موقع یتولد مامانم چه ربط يشم کادو یمن اصالً متوجه حرفاتون نم -
 

 : زدم داد
 
 تولد؟ يکادو -
 
 :گفت دیترد با
 
 ...آره شما چ -
 

 :گفتم عیادامه حرفش داشته باشد تند و سر يرو ينتواند تمرکز نکهیا يبرا
 
 اد؟یاز دستم برم يچه کار -
 
بــود کــه از شــما نظــر  نیــراه ا نیبهتــر رمیــبــراش بگ یدونــم چــ ینمــ یتولــد مامانــه، ولــ گــهیهفتــه د -

 .بخوام
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 ن؟یکرد یخواهراتون از من مقدم ترن، بهتر نبود با اون ها مشورت م -
 
 !نیپرسم حاال شما بگ یو هم منظر اونا ر -
 

ــ ــا چــرخ خ  يادیــز يزهــایفکــر کــردم و چ یکم ــدر ذهــنم شــکل گرفــت ام ــر  یــیکهنــه زن دا یاطی پ
 : گفتم. بود هیرنگتر از بق

 
 .است نهیگز نیبهتر یاطیچرخ خ -
 
 ...آخـــه -
 
 ن؟یارزونتر بخر زیچ هی نیخوا یم -
 
 نه، واجبه؟ -
 
 !هیاطیکنه، مامان شما هم که عاشق خ یم تشیاذ یلیکهنه شده خ یلیآره خ -
 

 :گفت یبا گرفتگ رضایعل
 
 !میندار يازین گهیکنه، ما که د یدونم چرا ولش نم ینم -
 

زنــده شــده و او  رضــایعل يبــرا یمتوجــه شــدم خــاطرات نــه چنــدان جــالب یاطیــآوردن اســم چــرخ خ بــا
 . شدم نیگذشته پر زحمت مادرش انداخته بودم شرمگ ادیاو را به  نکهیاز ا. کرده بود ریرا دلگ

 
 !چطوره؟ یارتیسفر ز هی -
 

 :خوشش آمد و فوراً گفت شنهادمیپ نیاز ا ظاهراً
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 سم؟یکربال بنو وریآخر شهر يبراشون نوشتم، برا شیمکه رو چند وقت پ ه،یعال -
 
 ن؟یکن یم کاریشما مشهد چ یراست! نیکار رو بکن نیحتماً ا -
 
 :گفت یخوشحال با
 
االنــم . اردو بهــم زنــگ زدن و مــنم اومــدم مشــهد يتــو. امیــب دیــمــاه با هیــشــدم هــر  يخــادم افتخــار -

 . دارم کیکش
 

 :و گفتم دمیخند
 
 !نیگذروند کیکش يبابا شما نصف عمرتون رو تو يا -
 

 :و گفت دیخند اونم
 
 !ق دارهفر یلیخ گهید يها کیبا اون کش کیکش نیاما ا ن،ییفرما یدرست م -
 
 ! نیباش ارهیالز بیاز طرف ما هم نا -
 
 ! نیزنم تا خودتون سالم بد یزنگ م حیضر يشب از رو به رو -
 

 : زده گفتم ذوق
 
 ! کنم تا شب یم يلحظه شمار -
 
 !تونییممنون از راهنما یحتماً، راست -
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ــا ــتم  ب ــودم گف ــادو «: خ ــه ک ــو ک ــنهادیپ يت ــرد  يش ــو رد ک ــهید يمن ــرد  گ ــرا ف ــاز نیچ ــدر م يب !! ياری
 »!!یبه من گفت یو الک يمطمئنم از قبل هم خودت به فکر سفر بود

 
 !کنم، خداحافظ یخواهش م -
 
احتـرام   يبـود و بـرا   ختـه یمطمـئن بـودم از قبـل هـم خـودش برنامـه سـفر را ر       . کـرد  یهم خـداحافظ  او

کــه از اش نــه تنهــا نــاراحتم نکــرد بل  یمشــورت ســاختگ نیــامــا ا. کــرده بــود يبــا مــن مشــورت ســور 
همـه   نهـا یا دیدانـم شـا   ینمـ . بهانـه بـه مـن زنـگ زده بـود از اعمـاق قلـبم خوشـحال بـودم          نیـ به ا نکهیا

 !و پرداخته ذهن من بود هساخت
 

از  شیسـال پـ   کیـ  نیتـا همـ  . چانـه ام گذاشـتم و بـه فکـر فـرو رفـتم       ریـ مکالمه دسـتم را ز  انیاز پا بعد
از  یلـ یآشـنا شـدم خ   یـی بـا او و دا  کیـ از نزد یآمـد امـا از وقتـ    یبـدم مـ   رضـا یعل تیبـا خصوصـ   یمردان

 دخصـلت هـا بـو    نیاز همـ  یکـ یو وقـار در رفتـار بـا خـانم هـا       ینیسـنگ . دمیپسـند  یرا مـ  شیهـا  یژگیو
 يو تــالش بــرا يجهــاد ياردوهــا نیهمــ ایــمنــت بــه آنهــا و  یاحتــرام بــه پــدر و مــادرش و کمــک بــ ایــ

ــالمت ــا یپنهــان نیهموطنــان محــرومش مــرا وادار بــه تحســ     یس ــهیاز ا. کــرد یش م حــرف او را  نک
 دیشــا! ام نشــد یبرداشــت کــردم خنــده ام گرفــت خــدا را شــکر کــردم کــه متوجــه ســوت   يخواســتگار

 !!!اوردین شیرو به یهم متوجه شد ول
 

ــا د  عــزم ــتن کــردم کــه ب ــه مــن نگــاه هــا   یــیو زن دا یــیدا دنیــرف  يدر چهــارچوب کــه لبخنــدزنان ب
ــ ــ يدار یمعن ــد از تعجــب م یم همــان طــور کــه  . شــدم اصــالً متوجــه حضورشــان نشــدم  خکــوبیکردن

 : بلند شده بودم دوباره نشستم و با تعجب نگاهشان کردم و گفتم یصندل ياز رو زیخ مین
 
 شده؟ يزیچ -
 

 :زد و گفت يمرموز لبخند ییدا زن
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 !شه یخدا بخواد داره م -
 
ــور    از ــورت دادم بط ــم ق ــانم را محک ــت آب ده ــدا    يخجال ــنم ص ــر ک ــه فک ــنرا  شیک ــد در  دندیش بع

 . که تا بناگوش سرخ شده بودم آن ها را ترك کردم و به اتاق کوچک خودم پناه بردم یحال
 

بــه تهــران آمدنــد و جمــع  وریآخــر شــهر التیتعطــ يخــواهرانش هــم بــرا رضــایقبــل از آمــدن عل شــب
 . دندیکوچک ما را صفا بخش

 
گشــت و  یبعــد از دو هفتــه برمــ رضــایامــروز عل. شــدم آرام و قــرار نداشــتم داریــزود از خــواب ب صــبح
خـودش کـرده بـود     ریـ را کـه ذهـنم را درگ   یسـؤاالت گونـاگون   لیصـبرانه منتظـرش بـودم تـا سـ      یمن ب

ــه ســو ــنم  شیب ــه ک ــعج یشــوق. روان ــ  بی ــردم یدر خــودم احســاس م ــرا. ک ــه زن دا  يب ــار ب ــیناه و  ی
ــک کــ   ــرانش کم ــر       ردمدخت ــوانم بهت ــا بت ــداختم ت ــاقم ان ــودم را در ات ــرعت خ ــه س ــت نیو ب را در  پمی

! میایــاو از همــه بهتــر بــه نظــر ب يداشــتم جلــو یدانــم چــرا ســع ینمــ. ام داشــته باشــم ییپســردا يجلــو
. مواجــه بــودم یبــا احساســات گنگــ دیکــه در گذشــته بــه مــن داشــت و شــا  يبــه خــاطر عالقــه ا دیشــا

ــرام ز ــاحت ــرا يادی ــل  شیب ــودمقائ ــ   نکــهیو از ا ب ــذت م ــورد توجــه اش باشــم ل ــردم یم ــا وســواس. ب  ب
. انتخــاب بــود نیرنگــم بهتــر دیســبز و شــال ســف یشــنل يمــانتو تیــدر نها. را برانــداز کــردم میلباســها
معطـل کـردم    یمتوجـه شـدم آمـده اسـت از عمـد کمـ      . آمـد  نییکـه از پـا   یسـالم و احوالپرسـ   يبا صـدا 

 دیــکــه از خــودم بع يادیــخرامــان بــا اعتمــاد بــه نفــس ز مــانتــازه کــردم و آهســته و خرا یســپس نفســ
ــ ــا د  نییاز پلــه هــا پــا دمیــد یم ــ يصــحنه ا دنیــآمــدم امــا ب ــا و . خشــکم زد دمیــد یکــه م وجــود مون

ــرا ســتادهیا رضــایمــادرش کــه در کنــار عل  ــد ب ــود  ریــغ میبودن ــاور ب ــا  . قابــل ب تمــام شــوق و ذوقــم را ب
ــانید ــارهی دنش ــمه گچــ    کب ــون مجس ــت دادم و همچ ــتادهیا یاز دس ــان مــ  س ــردم یو نگاهش ــا ! ک آنه
آنهــا بــودم کــه  داریــآمــده بودنــد؟ هنــوز در شــوك د رضــایهمــراه عل یعنــید؟ کردنــ یچکــار مــ نجــایا

 يمــن کــه هنــوز در پلــه   دنیــآمــد و بــا د رونیــشــربت از آشــپزخانه ب ینیهمــان لحظــه عاطفــه بــا ســ 
 :بودم با لبخند گفت ستادهیآخر ا
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 ؟يستادیجون چرا اونجا وا الیسه -
 

ــا ــه د  ب ــرف عاطف ــرانیح ــتند    گ ــرفم برگش ــه ط ــدند و ب ــورم ش ــه حض ــد . متوج ــاراً لبخن زدم و از  ياجب
ــرار کــردم    ــه آشــپزخانه ف ــه نشــانه ســالم تکــان دادم و ب آنقــدر ســرعت عمــل  ... همــان دور ســرم را ب

توانسـتم   ینمـ  گـر یبرخـوردم دور از ادب بـود امـا د    دم،یـ ند یاز آنهـا را بـه درسـت    کیـ  چیداشتم کـه هـ  
 . دادم هیتک زیو کهنه م یچوب يهایبا چهره گرفته و مغموم به صندل. تحمل کنم اآنجا ر

 
 ؟یجون ما رو نشناخت الیسه -
 

بـا شــدت   یکــه صـندل  يبلنـد شــدم بـه طـور    یصـندل  يمونـا هراســناك از رو  يبـا یو ز فیــظر يصـدا  بـا 
گرفتـه بـود    يجـا  اهیسـ  يو باوقـار کـه صـورت گنـدمگونش در قالـب چـادر       بـا یز يمونـا . افتـاد  نیبه زم

ــ  حیملــ يبــا لبخنــد ــه نفســم را کــه لحظــات . کــرد یبــه مــن نگــاه م ســر بــه کــوه  شیپــ یتمــام اعتمــاد ب
ــ  ــت م ــا د دز یاورس ــرا ب ــت دادم دنشی ــا. از دس ــن از او ز دیش ــاتریم ــا امت  ب ــودم ام ــب ــ ازاتی  اریاو بس

ــود شــتریب ــود و حجــابش همــان طــور کــه عل  . از مــن ب ــر ب ــ رضــایاو دکت  دندیپســند یو خــانواده اش م
ــادر ــانواده    يچ ــانون خ ــا ک ــه ب ــود و البت ــم  يب ــرم و ص ــر یمیگ ــدل نیو مهت ــر لی ــته  يبرت  ياش گذش

ــود  ــاکش ب ــ . پ ــز درگذش ــرد تههرگ ــود نداشــت  ياش م ــانواده   . وج ــا خ ــن ب ــا م ــ  يام ــم پاش و  دهیاز ه
نبــود و البتــه گذشــته دردنــاکم کــه حاصــلش   یــیخــانواده دا دییــکــه مــورد تأ یآشــفته و حجــاب یاقــوام

 !سرانجام بود یب يزددو بار نام
 
 اریام بسـ  رهیـ از حالـت صـورتش مشـخص بـود از نگـاه خ     . شـده بـودم   رهیـ بـه او خ  یدانـم چـه مـدت    ینم

ــا ا. معــذب شــده اســت ــب کــرد همچنــان لبخنــدش را هــر چقــدر شــل و   یمــ یوجــود کماکــان ســع نی
و . دملــبم کــر یچاشــن يکــه بغــض کــرده بــودم بــه زور لبخنــد یدر حــال. لبــانش نگــه دارد يوارفتــه رو

 . باز کردم وسر صحبت را با ا
 
 چرا شناختم چطور مگه؟ -
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 !بوس کوچولو هم نبودم؟ هیوفا حداقل اندازه  یب يا -
 
ــندل   از ــدم ص ــرخ ش ــت س ــ یخجال ــا   نیرا از زم ــر ج ــردم و س ــد ک ــه    شیبلن ــرف او ک ــه ط ــتم و ب گذاش

ــود رفــتم او هــم انــدک  ســتادهیآشــپزخانه ا یخروجــ یکــیهمچنــان در نزد ــا   یب  گریکــدیجلــو آمــد و ب
ــان. میکــرد یروبوســ ــا مهرب ــا  ! امــا مــن بــا اکــراه  دیمــرا بوســ یاو ب انگــار متوجــه رفتــار ســردم شــد و ب

 : گفت یلبخند مصنوع
 
 !آشپزخونه کمکت يتو امیبرم لباسام رو عوض کنم االن م -
 

ــ . کــردم دشییــتکــان دادن ســرم تأ بــا  يواز کنجکــا. کــردم یاو رفــت و مــن از پشــت ســر نگــاهش م
 درآورده اند؟ نجایسر از ا رضایها با عل يدلم نبود تا بدانم چطور غفار يدل تو

 
 : شمردم و گفتم متیآمدن عاطفه به آشپزخانه فرصت را غن با
 
 کنن؟ یم کاریچ نجایا نایعاطفه ا -
 

خصــمانه و بــه دور از ادب دربــاره آنهــا حــرف زدم کــه عاطفــه متعجــب نگــاهم کــرد ســپس بــا   آنچنــان
 : گفتسرزنش 

 
 ! خداست بیمهمون حب! الیسه -
 

 :زدم و گفتم يلبخند یزورک
 
 ! یشه بگ یحاال م... دونم یم -
 
 .يجهاد يرفته بود اردو رضایمونا هم مثل عل -
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 ! يجهاد ياردو کیدو هفته در  رضایمونا با عل دم؟یشن یم یشد، چ ینم باورم

 
 ! به تهران داره یاصفهانه چه ربط يآخه مونا دانشجو -
 

 : مشکوك نگاهم کرد سپس گفت عاطفه
 
 ؟!کنه یم یدونم حاال چه فرق یمنم نم -
 

 . را باال انداختم میشانه ها یتفاوت یرا جمع کردم و با ب میو پا دست
 
 ! يمحض کنجکاو -
 

ــودم ــال    خ ــان دادم، در ح ــاالد نش ــردن س ــت ک ــغول درس ــه ز یرا مش ــک ــال ذوب   ری ــه در ح ــاه عاطف نگ
درهـم رفـت و از    میاخمهـا . بلنـد شـد   رضـا یعل يهمـان زمـان صـدا   . ظـاهراً قـانع نشـده بـود    . ودمشدن بـ 
امــا مــن همچنــان ســرم را بــه خــرد   ســتادیا زیــم يرو بــه رو يصــورتم ملتهــب شــد لحظــه ا  تیعصــبان

 . کرده بودم رمکردن کاهوها گ
 
 .خانم الیسالم سه -
 

ــب  يتپشــها ــبم، عص ــد قل ــود میبلن ــام عصــبان. کــرده ب ــه    تمیتم ــا درآوردم ک را ســر خــرد کــردن کاهوه
 . در انگشتم احساس کردم یناگهان سوزش

 
 .آخ -
 

 :همزمان بلند شد رضاینگران عاطفه و عل يصدا
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 شد؟ یچ -
 

ــکم ــتم چک يرو اش ــانگش ــود    . دی ــم نب ــوزش دل ــر از س ــتم مهمت ــوزش انگش ــایعل. س ــرا رض آوردن  يب
 :دیپرس میاشکها دنیعاطفه با محبت کنارم نشست با د. رفت رونیپانسمان ب

 
 دختر خوب؟ یکن یم هیچرا گر -
 
مــن کــه در گذاشــته طعــم تلــخ طــرد  . شــدم زاریــکــه نشــان داده بــودم از خــودم ب یهمــه ضــعف نیــا از

خــودم را باختــه بــودم؟ احســاس شکســت تمــام قلــبم را   نیچنــ نیــشــدن را تجربــه داشــتم پــس چــرا ا
از  یشــاپ بــه بخشــ یکــه در کــاف یرا زمــان یحــال نیهمچــ قــاًیدق دیــآ یمــ ادمیــ. تکــه تکــه کــرده بــود

ــ. دادم داشــتم یگــوش مــ داعترافــات بهــزا فروخــت و اکنــون  لــوفریبهــزاد مــرا بــه ن شیچهــار ســال پ
 . داده بود و باز هم من کنار گذاشته شده بودم حیمونا را به من ترج رضا،یعل
 

ــرا همــه ــه آشــپزخانه هجــوم آورده بود   دنیــد يخانمهــا ب ــد و هــر کــدام  انگشــت چــاك خــورده ام ب ن
ــ  زیــچ کیــتوجــه بــه آنهـا تنهــا بـه    یدادنـد امــا مــن بـ   یمــ ينظـر   نیــبــا ا یوداع دائمـ "کــردم  یفکـر م

 ."خانواده
 

بـه چهـره    یکـنم و همـه پـ    يدار شـتن یتوانسـتم خو  ینمـ  گـر ید. آخـر مونـا آن را پانسـمان کـرد     دست
ــد  ــرده بودن ــاراحتم ب ــه و ن ــ ... گرفت ــار جهنم ــاالخره آن ناه ــه کمــک خانمهــا  . تمــام شــد یب طبــق روال ب

شســتند و مــن و  یمونــا و عاتکــه ظرفهــا را مــ. شــد يو هــر کــس مســئول کــار میســفره را جمــع کــرد
 :دیعاتکه پرس. میکرد یجور م وعاطفه جمع 

 
 ن؟یاردو بود هی يما تو يرضایبا عل يچطور یمونا جون نگفت -
 

 . دتمام وجودم گوش شده بو. نگاهم کرد یچشم ریز عاطفه
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ــنم از طر - ــ  . دانشــگاه تهــران اومــدم  قیــم ــو  شیآخــه کــل ســه مــاه تابســتون رو پ ــه ام ت  يدختــر خال
خونــه اجــاره کــرده مــنم تابســتونا   هیــ شیراحتــ يو بــرا هیارشــد پرســتار ياون دانشــجو. تهــران بــودم

اردومــون  يتــو دمیــداد مــنم قبــول کــردم و د شــنهادیخالصــه پ ه،یــدختــر خوب یلــیخ شــش،یرم پ یمــ
ــا ــه ا  ياریشــهر يآق ــونیهــم هســتن، البت ــ ش ــتن مشــهد يدو روز هی ــیخ! رف ــدا   یل ــت خ خــوش گذش

 . رم یقبول کنه بازم م
 

 ! دانست یم قیرا هم دق رضایگرفته بو چقدر آمار عل حرصم
 

 :گفت عاتکه
 
 ن؟یکن یتهران زندگ نیایب نیخوا یگه م یمامانم م -
 
 . بهتره شیدانشگاه امکانات نجایمن اصرار دارم آخه ا ستین یهنوز قطع -
 

ــ( يصــدا ــایعل) ااهللای ــاخت   رض ــود س ــه خ ــا را متوج ــ  . م ــار کش ــت از ک ــا دس ــم يو از رو دیمون ــادر  زی چ
 : خطاب به عاطفه گفت رضایعل. دیرا پوش دشیسف
 
 ! رو بده وهیم يعاطفه جان لطف کن بشقابها -
 
 .باشه -
 
 د؟یبه من بد نیرو دار یپزشک ياریشما نمونه سؤاالت دست ياریشهر ياقا -
 
 ن؟یریتخصص بگ نییخوا یچه رشته م. دم یحتماً م نییاگه بخوا یول هیمیقد -
 
 . اطفال و قلب موندم يتو -
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 .نیموفق باش دوارمیام نیرو انتخاب کرد یسخت يرشته ها -
 
کــه  یدر آن لحظــه از تمــام کســان. تلــخ بــه دلــم چنــگ زد  یو مونــا حســادت رضــایعل انیــم يگفتگــو از

ــه دســت همــه داده و قصــد تخر     ــودم انگــار همــه دســت ب ــد متنفــر شــده ب ــآنجــا بودن کــردن مــرا  بی
 .که مزه بد خون را درون دهانم احساس کردم دمییآنقدر از حرص لبم را جو. داشتند

 
را بــه بــودن در آن  ییتنهــا. کــردم يرا بهانــه کــردم و تــا شــب از بــودن در آن جمــع خــوددار  ســردرد

ــ ییجمــع و صــحبتها مــن حــق . دادم یمــ حیشــد، تــرج یرد و بــدل مــ انــاًیاح رضــایمونــا و عل نیرا کــه ب
ــ  يتعهــد چیهــ رضــایحســادت نداشــتم، عل خــودش را  یتوانســت آزادانــه زنــدگ یبــه مــن نداشــت و م

 انـت یکـه بهـزاد بـه مـن خ     یچـرا حـالم دگرگـون شـده بـود؟ حـاال مطمـئن بـودم زمـان          پسانتخاب کند 
ام در  ختــهیکــه در اتــاق بــودم افکــار بهــم ر  یتمــام مــدت. ده بــودمنشــ ختــهیکــرد هــم، آن قــدر بهــم ر

 . دادند یذهنم جوالن م
 

حوصـله آنهـا خـارج از تـوانم      گـر یبـدتر هـم شـد د    يخبـر آمـدن خالـه مهـر     دنیبد بود امـا بـا شـن    حالم
خـاطر بـود بـه مـن اصـرار       دهیـ کـه رنج  یبـه اتـاقم آمـد و در بـار آخـر در حـال       يچنـد بـار   ییزن دا. بود

آمـد نـاراحتش کـنم امـا حـال خـرابم دسـت خـودم نبـود و           یدلـم نمـ  . میایـ ب نییکه تنها نمـانم و پـا  کرد 
 میبـه هـر حـال تسـل    . بـود  دهیـ فا یرا از سـرم دور کـنم بـ    رضـا یکـردم تـا فکـر مونـا و عل     یمـ  يهر کـار 

ــم  ــدم و تص ــرفتم م میاصــرارش ش ــگ ــان برگــردم  انی ــد و د  . مهمان ــاز کــردن در کم ــا ب ــب ــانتو و  دنی م
ــدم     ــران برآم ــدد جب ــان درص ــاتنم ناگه ــلوار س ــرم را عملــ  . ش ــله فک ــانتو  یبالفاص ــردم و م ــ يک  اریبس

ــ   دمیام را عقــب کشــ یتــونیز يو روســر. دمیاش پوشــ یکوتــاه و چســب ســاتنم را بــا شــلوار لولــه تفنگ
 دیاز معمــول ســرخاب ســف شیبهــره نمانــد و بــ یبــ شیــاز آرا زیــصــورتم ن. باشــد دیــدر د میتــا موهــا

شـده بـود و حسـادت چشـمم را کـور کـرده بـود هـر طـور بـود            نـه یاز ک زیـ تمام وجـودم لبر . دمیب مالآ
 دنیپلـه بـه انتهـا و رسـ     ییآمـدم هنـوز چنـد تـا     نییپـا  پیـ بـا همـان ت  . آوردم یرا درمـ  رضـا یلـج عل  دیبا

مــن  پیــت دنیــآمدنــد و بــا د رونیـ بــه همــراه مــادرش از اتــاقش ب رضـا یمانــده بــود کــه عل ییرایبـه پــذ 
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ــ  خ ــاهم م ــوت نگ ــات و مبه ــد یشکشــان زد و م ــا. کردن ــایعل ياخمه ــه    رض ــا تحکــم ب ــت و ب درهــم رف
 : مادرش گفت

 
 . تو اتاق کارت دارم ایلحظه ب هیمامان لطفاً  -
 

بـا سـرعت دوبـاره بـه بـاال برگشـتم و خــودم را در       . بـه همـراه پسـرش بـه اتـاق رفــت      رینـاگز  یـی دا زن
 . را که مطمئن بودم درباره من است را استراق سمع کنم شانیحمام انداختم تا حرفها

 
 ؟یداره چ یصورتت و گفت به تو چه ربط ياگه برگشت تو -
 
 .کنه ینم يکار نیهمچ الیسه -
 
 !آد عوضش کن؟ یخوشش نم پتیکارِ برم بهش بگم پسرم از ت هی! ها یزن یم ییحرفا -
 
ــ یاگــه نگــ - ــ یخــودم م ــن خوشــم نم. گــم یرم بهــش م ــم ــا ادی ــو يطــور نی ــد ب يجل ــحام ــام  ادی تم

 ! اندامش معلوم بود
 
چنـد   نیکنـه؟ بـه خـدا همـ     یداره لـج مـ   یبـا کـ  ! دختـر امـروز چـش شـده؟     نیـ دونـم ا  یمن اصـالً نمـ   -

 یتـا کـف پـاش، سـاده و بـ      دهیپوشـ  يمـانتو  هیـ  نجـا یو حامـد اومـده بـودن ا    تیـ که خاله مهر شیوقت پ
 کجا؟ رضایعل. شیآال
 
ــام ب از ــحم ــاقم برگشــتم  رونی ــه ات ــدم و ب ــه رو. آم ــهییآ يرو ب ــر از آرا  ن ــه صــورت پ ــب ــا شی  يو موه

ــر ــهیر يچت ــانیپ يشــده رو خت ــف یش ــردم دمیس ــ . نگــاه ک ــا چــه کس ــاً ب ــودم؟ ا  یواقع ــج کــرده ب ــل  نی
 يا لهیرا وسـ  نیـ مـن د . بـا خـدا بـود    ينبـود بلکـه لجبـاز    گـر یهـر کـس د   ایـ و مونـا و   رضایبا عل يلجباز

دلخـور   رضـا یبـود کـه هـر وقـت از عل     يدار نیـ چـه د  نیـ آخـر ا . ار داده بـودم بـه مقاصـدم قـر    لین يبرا
ــ ــ یبــودم ب ــ  دهیاو پوشــ لیــداشــتم مطــابق م تیشــدم و هرگــاه از او رضــا  یحجــاب م  یو بــا حجــاب م
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حجـاب را   دیـ داشـتم؟ مـن با   یمـ  نیـ بـه د  ینـ یچن نیـ نگـاه ا  دیـ با یمـن بـود؟ تـا کـ     يمگر او خدا! شدم
 !!!وآن نیا يدادم نه خوشنود یت خدا انجام میفقط به خاطر رضا

 
 میو تصــم. بلنــد ســرم کــردم یکوتــاه شــال يآن روســر يبــه جــا. دمیپوشــ يمناســب و بلنــدتر يمــانتو

ــور  ــان ط ــرفتم هم ــا يگ ــروم نییپ ــ . ب ــادر نپوش ــدت  دمیچ ــان م ــه الم یدر هم ــه خان ــک ــه   رای ــودم تجرب ب
ــ يخــدا، نصــفش رو شــهیهم. را داشــتم دنشیپوشــ ــود و هــر کــار  نیزم ــ يب ــ یم توانســتم  یکــردم نم

ــلط ب     ــودم و تس ــر ب ــت ت ــانتو راح ــا م ــنم، ب ــش ک ــتریجمع ــتم يش ــار د. داش ــریب ــودم را در آ گ ــهییخ  ن
بـودم و داشـتم بـا او     رضـا یبرانداز کـردم و بلنـد بـا خـودم شـروع بـه حـرف زدن کـردم انگـار مقابـل عل          

ــت مــ   ــام حج ــردم یاتم ــه «: ک ــن س ــام الیم ــادر  میح ــه م ــدر  ين ــه پ ــا  ين ــب ــ هی ــت و  یداداش ب معرف
بهـم   یقـبالً دو بـار نـامزد شـدم ولـ     . هـم نـدارم   یلیچ فـک و فـام  یعمـه مهربـون هـ    هیـ کالهبردار، به جز 

تـونمم   یرو نـدارم، نمـ   ییدر حـال حاضـر جـا   ! میخونوادمـون داشـت   يهـم تـو   یلیقتـل فـام   هیـ . میدینرس
حــاال ! ولــهســاده و قابــل قب پمیــامــا ت رمیــتــونم خــوب رو بگ یدســت و پــام و نمــ یبشــم آخــه بــ يچــادر

ــال  ــه جنابع ــ یاگ ــوا یم ــاتون رو بگ  نییخ ــت باب ــر دوس ــدخت ــت و خ   نیری ــرم هس ــا دکت ــه از قض ــیک  یل
 »!و ما رو به سالمت ریشما رو به خ! بسم اهللا رهیگ یشما رو م لیقشنگ باب م

 
 »!مهمتره يزیبودن با تو برام از هر چ ایخدا«: گفتم يبلندتر يبا صدا سپس

 
ــد ــوچک لبخن ــتم   یک ــت و گف ــبم نشس ــنج ل ــه «: ک ــود س ــمتت نب ــور دن  الیقس ــه نخ ــغص ــر   ای ــه آخ ــه ب ک

 »!!دهینرس
 

پـر سـبک شـده ام و آسـتانه      کیـ کـردم بـه انـدازه     یناراحـت بـودم امـا احسـاس مـ      یچند هنوز کمـ  هر
ــا حــال بهتــر. تحملــم چنــد برابــر شــده اســت   دنیــکــرده بــودم در را بــاز کــردم امــا بــا د  دایــکــه پ يب

ــه پشــت در رضــایعل ــتادهیا ک ــود خشــکم زد س ــ . ب ــس کش ــترس نف ــرا دنیاز زور اس ــده  میب ســخت ش
 : گفتم یفیضع يقلبم گذاشتم و با صدا يدستم را رو. بود
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 ...نجایا... شما -
 

 ایــکــرد و در آخــر تقرب یمــ دایــپ يشــتریشــدت ب شیلحظــه لحظــه خنــدها دنیــکــرد بــه خند شــروع
 :حرصم گرفت و گفتم. زد یقهقهه م

 
 !چه خبره؟ -
 

مشــخص بــود و اشــک را از گوشــه     شیاز خنــده در صــدا  ییهــا  هیــکــه همچنــان تــه ما   یالحــ در
 : کرد، گفت یچشمش پاك م

 
 .خنده دار بود یلیآخه خ دیببخش -
 
 : گفتم تیعصبان با
 
 کجاش؟ -
 
 .گهید نیزد یبا خودتون حرف م نیکه داشت نیهم -
 

 . دانم چرا از فال گوش دادنش ناراحت نبودم ینم. هم خنده ام گرفته بود خودم
 
خـانم بـا کمـاالت و مهربـون کـه       هیـ  گـه، یخـوام د  یمـ  یخـانم  نیهمچـ  هیـ منم  ،يحرف دل من رو زد -

 ! صافه نهییآ هیدلش مثل 
 
 : گفتم يناباور با
 
 مونا؟ -
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 ! الیسه رینخ -
 

 :گفت هیهم با گال بعد
 
ــ يبــر یخــودت مــ يبــرا -  یبــه مــن مــ یوحشــتناک يامــروزم کــه چنــان نگــاه هــا ! گــهید يدوز یو م

 انگشتت خوبه؟ ؟يپشت تلفن مهربونتر بود. امیکه جرأت نداشتم طرفت ب يکرد
 
 نیــهنــوز هضــم ا. شــده بــودم شیذوق، زمــان و مکــان را فرامــوش کــرده بــودم و محــو حــرف هــا   از

 : شده ام کردم و آرام گفتم یچیبه انگشت باند پ ینگاه. سخت بود میحرفها برا نیصحنه و ا
 
 .خوبه -
 
 : گفت یمهربان با
 
 .خدا رو شکر -
 

ــاهش ــب د  نگ ــال تعج ــردم در کم ــریک ــا  گ ــاهش را ج ــرید ينگ ــه    يگ ــط ب ــود و فق ــرده ب ــوف نک معط
 : گفتم طنتیبا ش. صورتم دوخته بود

 
 !عوض شده؟ اتتونیاردو اخالق نیدکتر رفت يآقا -
 

 : گفت تیبا جد. نشوداز آن بود که متوجه منظورم  زرنگتر
 
 داره؟ رادینگاه کردن به خانمم ا -
 

 :شدم و گفتم دستپاچه
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 ...من یول -
 
ــ15مــن  - ــر يعشــقم رو در چشــمها شیســال پ ــنج يمعصــوم دخت ــاك پ بی ــو پ ــ. کــردم دای ــم م  یدل

شـده بودنـد رو    رهیـ معصـوم خ  يکـه بـه اون چشـمها    يدیـ هـوس آلـود و پل   يخواست تمـوم اون نگاهـا  
ــا صــد ح ارمیــاز کاســه درب ــام  يچشــما يو نجابــت رو تــو یمــن هنــوزم اون پــاک الیســه. کــه نشــد فی
اون موقـع  ! شـه یوقـت پ  یلـ یبلکـه مـال خ   سـت یچنـد مـاه ن   نیـ بـه تـو مـال ا    منعالقه . نمیب یمعصومت م

 نیــتونســتم خوشـبخت بشــم امـا بــا ا   ینمـ  الیفقـط عشــق بـود امــا االن هـم عشــق هـم عقــل، بـا اون ســه     
 . شم یانشاهللا خوشبخت م الیسه

 
ــا ــان بــ  شیحرفه ــآال یآنچن ــرا     شی ــاورش ب ــه ب ــود ک ــادقانه ب ــخت  میو ص ــار س ــود یک ــه دور از . نب ب
 ! زالل و روان یمثل آب ياکاریو ر یچاپلوس

 
 ه؟ینظرت چ -
 
ــو  - ــا يمــن خالصــه شــدم ت ــو ییهمــون حرفه ــه رو يکــه ت ــاقم رو ب ــهییآ يات ــه شــما هــم   ن زدم و البت

 !!دیدیشن
 
 .پولدار و نه پول لیز تو چادر خواستم نه خونواده نه فاممن نه ا -
 

 : مکث کرد و گفت یاندک
 
 ...تو هم ينامزد -
 

 :معذبش کرده است ادامه داد شیادآوریمطمئن بودم . کرد سکوت
 
 . میباش ندهیبه فکر آ دیگذشته ها گذشته، با -
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 . مسائل حساس بود نینسبت به ا يحساس باشد هر مرد زهایچ نیداشت به ا حق
 

 : زدم و گفتم ایرا به در دلم
 
 . با بهزاد نداشتم يرابطه جد چیمن ه رضایعل -
 

ــ  صــورتم ــ  يدانــم چــه اصــرار یاز حــرارت داغ شــد امــا نم در  یداشــتم بــه او بقــوالنم کــه مســئله خاص
 :زد و گفت يلبخند. به صورت تا بناگوش سرخ شده اش نگاه کردم. رخ نداده است مینامزد

 
 ؟یپس موافق -
 
 ! من که هنوز جواب ندادم -
 
 !یقلبه، خانم حام چهیچشم در -
 
 !پس خودم رو لو دادم -
 
 !پشت تلفن، بازم بگم؟ يها یامروزت و سوت ياخمها! يوقته خودت رو لو داد یلیخ -
 

 !!متوجه شده بود پس
 
 .ایتو هم زود ب نییرم پا یمن م -
 

ــایعل ــ    رض ــاهش م ــر نگ ــت س ــن از پش ــت و م ــان   یرف ــردم ناگه ــک ــانواده    ادی ــا خ ــان او ب ــدن همزم آم
 :افتادم و بلند گفتم يغفار

 
 !رضایعل -
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 .و پرسشگرانه نگاهم کرد برگشت
 
 ن؟یباهم اومد يچطور با خانواده غفار -
 
ــاردو ند يرو تــو يدر ضــمن مــن اصــالً خــانم غفــار . و سوارشــون کــردم دمشــونیســر کوچــه د -  دمی

 حاال برم؟
 

 : کردم و گفتم میبه لباسها يزدم و با خجالت اشاره ا لبخند
 
 لباسم خوبه؟ -
 

 : زد و گفت تیبا رضا يلبخند
 
 !من رو نگه ندار يقدر به هر بهانه ا نیآره خوبه ا -
 

 : گفتم معترض
 
 !! رضایعل -
 

 . لبش گذاشت و رفت يرا به عالمت سکوت رو انگشتش
 

همزمــان  بــاًیآمــدم و البتــه آمــدن تقر نییبــه پــا ییبعــد از پســردا یکمــ یوصــف ناشــدن یخوشــحال بــا
ــاز د رضــایمــن و عل ــ  دی ــد و بــا حالــت خاص رفتــارم صــد و هشــتاد . کــرد ینگــاهم مــ یمونــا پنهــان نمان

مـن بــاالخره از   ییدانسـتم چـرا کـه پسـردا     ینمـ  بیـ مونـا را رق  گـر ید. درجـه بـا صـبح فـرق کـرده بـود      
آنقــدر بــا مونــا گــرم گــرفتم تــا جبــران   نیبنــابرا. داشــته بــودمــن پــرده بر شیدر پــ شیقلبــ تمکنونــا

از همــان . میوسـت یبعـد از اتمــام کارهـا بـه اتفــاق عاتکـه و عاطفـه بــه جمـع پ      ! رفتـار سـرد صــبح را بـدهم   
 . کرد یگاه حامد کالفه ام م یگاه و ب يسر شب نگاه ها
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 ! را عنوان کنم يخوام مسئله ا یحاال که همه جمع شدن م دیببخش -
 
 یحـرفش بـ   نیـ گفـت ا  یدر دلـم مـ   يزیـ خـانم همـه متعجـب نگـاهش کردنـد چ      يبلنـد مهـر   يصـدا  با

 !زد یدلم شور م! ست؟یارتباط به من ن
 
 . کنم يحامدم خواستگار يرا برا الیخوام سه یم ،یبا اجازه آقا اسد و آبج -
 

 یم بــخــان يشــد کــه مهــر یشــده بــودم بــاورم نمــ جیگــ. خــانم نگــاه کردنــد يمتعجــب بــه مهــر همــه
نگــاه کــردم  رضــایبــه عل اریــاخت یبــ. کــرده باشــد يحامــد خواســتگار يجمــع بــرا يمقدمــه از مــن جلــو

نگـاه   یـی بـه زن دا  یبـا درمانـدگ  . دیکشـ  یبـه صـورتش دسـت مـ     یصورتش سرخ شده بـود و بـا کالفگـ   
ــ يکــردم امــا او کــه از مــاجرا   ــ  نیب ــاره ! بکنــد؟ یتوانســت کمکــ یمــا بــاخبر نبــود پــس چگونــه م دوب

 . به خاله اش کردم يشد به ناچار اشاره ا یتالق رضایا نگاه علنگاهم ب
 
 ! میخانم با هم نامزد شد الیخاله جان مگه مامان به شما نگفتن من و سه دیببخش -
 

همــه در ســکوت . دمیکشــ یاز آســودگ یرا راحــت کــرد و نفســ المیــخ رضــایمحکــم و قــاطع عل يصــدا
 يبـه خصـوص حامـد کـه بـا نابـاور       د،یـ بار یمـ  شـان یکردنـد و تعجـب از چهـره ها    ینگـاه مـ   گریکدیبه 

 : و گفت دیخند یبر خودش مسلط شده بود ساختگ یکه به نظر، کم ییزن دا. کرد ینگاهم م
 
 مگه اسد آقا؟! دخترهام هم خبر نداشتن یما بود حت نیموضوع فقط ب نیراستش ا -
 
 :گفت یجیبا گ ییدا
 
 !گهید دیبله ببخش -
 

 : معترض گفت عاطفه
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 !مامان -
 

 : با دستش او را وادار به سکوت کرد و ادامه داد ییدا زن
 
 . شد يطور نیکه ا میامشب مطرح کن نیخواستم هم یم -
 

خـانم خوشـحال شـده بـود      يمهـر . گفتنـد  کیـ کـرد و همـه بـه مـن تبر     دایـ پ يکـم جـو حالـت عـاد     کـم 
ــتگار  ــاهراً خواس ــ   يظ ــرخالف م ــن را ب ــد از م ــود و هان   لشیحام ــر ب ــد پک ــود، حام ــام داده ب ــانج ــ هی  یب

عاطفــه و عاتکـه هــر دو خوشـحال بودنـد و ســر بـه ســر     . بــا شـوهرش بـود   يبـاز  امــکیمشـغول پ  الیـ خ
ـ  يآقـا و خـانم غفـار   . را بـه مـن داده بودنـد    رکـاه یگذاشـتند و لقـب آب ز   یمـن مـ   تفـاوت بودنـد در    یب

مـن   شیچنـد سـاعت پـ    يهمـان حالتهـا   قـا یدق دیرسـ  یفقـط مونـا گرفتـه و مغمـوم بـه نظـر مـ        انیم نیا
. همــان جــا از خــدا خواســتم تــا او خوشــبخت شــود . بــود یســوخت دختــر خــوب شیدلــم بــرا. را داشــت
کـرد   یهـر بـار بـا محبـت بـه مـن نگـاه مـ         رضـا یعل. عمـرم شـد   يشـبها  نیزتریاز خاطرانگ یکیآن شب 
 . میعقد کرد یدو روز بعد به طور رسم. زد یو لبخند م

 
نامــه ارشــد قــرار شــد بچــه   انیــبــه عنــوان پا. پشــت ســر گذاشــتم تیــم آخــر را بــا موفقتــر امتحانــات

 یبـار نگـاه   نیآخـر . اجـرا کننـد   یتئـاتر بـا موضـوع مـذهب     هیـ کالس سه گروه بشوند و هـر گـروه    يها
 یمقـدس را در حـال   میپـرده رفـتم مـن نقـش مـر      يو بـرو  دمیکشـ  یکـردم و نفسـ   نـه ییدر آ ممیبه گـر 

بـود کـه خــودم هـم پـنج مــاه      نیــکـردم قسـمت جـالبش ا    یمــ يرا بــاردار بـود بـاز   یسـ یکـه حضـرت ع  
امـا  ! مینقـش دعـوا بـود آخـه هـر سـه بـاردار بـود         نیـ من و سـاناز و روشـنک بـر سـر ا     نیب. باردار بودم

شـکمم گذاشــتم و   يصـحنه شـدم دســتم را رو   کیــنزد. دیقرعـه بـه نــام مـن افتــاد و نقـش بـه مــن رسـ      
 :گفتم

 
 ؟!باشه پسرم. یخراب نکن دوارمیمامان جون ام -
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 قیدر آخـر هـم مـورد تشــو   . برگــزار شـد  یبـه خـوب   یو همـه چـ   امــدین شیپـ  یمشـکل  چیهـ  خوشـبختانه 
. میبچـه هـا بودنـد قـرار گـرفت      یاسـتاد و دانشـجو و همسـران و دوسـتان بعضـ      يحضار کـه البتـه تعـداد   

 .رز به طرفم آمد ياز گلها یبا دسته گل زمیعز يرضایعل
 
 من چطوره؟ يناصر يسایمقدس و ع میحال مر -
 
 :گفتم یخستگ با
 
 نیزد تـا همـ   یجـور لگـد مـ    نیرفـتم تـو سـن همـ     یپسرت که من رو کالفه کـرد، بـه خـدا از وقتـ     نیا -

 .االن
 
 !رسم یخودم خدمتش م ادیب ایکنه بذار به دن تیکنه مامان خوشگلش رو اذ یغلط م -
 

 : به پشت سرم اشاره کرد و گفت رضایعل
 
راحـت بـا    الیـ و بـا خ  نیتـا راحـت باشـ    نیماشـ  يرم تـو  یمـ  گـه یطرفـت، مـن د   انیـ ا خانم دارن مدوت -

 ! یکن یدوستات خداحافظ
 

 :زد و گفت یچشمک
 
 .فعالً -
 
تـوپ گـرد شـده     هیـ  هیشـب  بـاً یآمدنـد لبخنـد زدم سـاناز تقر    یساناز و روشنک کـه بـه طـرفم مـ     دنید با

خـورد   یلواشـک را بـا ولـع مـ     کیـ کـه   یسـاناز در حـال  ! نداشـت  یچنـدان  رییـ روشـنک هنـوز تغ   یبود ول
 : گفت

 
 ! مقدس میسالم مر -
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 : شد و با اعتراض گفتم زانیدهنم آو آب

 
 .دلم آب افتاد به منم بده يکوفت بخور -
 

 :گفت روشنک
 
 ! گه منم االن هوسم شد یراست م -
 

 : کرد و گفت یشوهرش سالم. مقدمه شوهرش را صدا کرد و ما را متعجب کرد یب ساناز
 
 شده ساناز جان؟ یچ -
 
 ؟يمحمد جان بازم لواشک دار -
 

 : زد و گفت يلبخند شوهرش
 
 !ها ستیخوب ن ادشمیز یآره ول -
 
 یدو تــا هــم دارن مامــان مــ نیــخــوام آخــه ا یدو تــا دوســتم مــ نیــا يخــوام، بــرا یخــودم نمــ يبــرا -

 !شن
 

بــه ســاناز کــرد و مــن چشــم غــره بــه او نگــاه  یروشــنک اخمــ. میو روشــنک از خجالــت ســرخ شــد مــن
از مــا  یزد و چنــد بســته لواشــک بــه ســاناز داد و بــا خــداحافظ يشــوهر ســاناز محجوبانــه لبخنــد. کــردم

 .جدا شد
 
 ؟يکرد يجور نیچرا ا وونهید -
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 ! گه ساناز مردم از خجالت یراست م -
 
حـاال   نیهـوس لواشـک کـرد    نیکنـ  یمـ  خـود یب یدر ثـان  ن،یتـابلو هسـت   یشکماتون بـه حـد کـاف    نیبا ا -

 !کار از کار گذشته گهید نیبخور نیریبگ
 
 !به خوردن لواشک میو شروع کرد میدیزد و خند یلواشک چشمانمان برق دنید با
 

ــد ــهیاز ا بع ــا نک ــ يکارته ــالم یعروس ــرا   رای ــا دادم ب ــه ه ــه بچ ــهیهم يرا ب ــداحافظ  ش ــگاه خ  یاز دانش
 . آمدم رونیکردم و ب

 
 !شد رید دیببخش -
 
 ؟يکرد یم کاریچ -
 
 !یخداحافظ -
 
 !را ثبت کنن یرانیا يزنا یخداحافظ نسیگ يرکوردها يتو دیبا یلیخدا وک -
 
 !رضایعل ير یور م نیچرا از ا -
 
 ! تئاتر شما، شام مهمونت کنم تیخوام به افتخار موفق یم -
 

ــه    آن ــرم شــب ب ــاق همس ــه اتف ــشــب ب ــدن ادی ــهیرا در گنج یمان ــرا  ن ــم ب ــت  شــهیهم يخــاطرات دل ثب
 . کردم

 
مثـل قبـل    گـر یعـوض شـده بـود د    یلـ یزن عمـو خ . عمو فرخ بـا مـرگ رهـام کنـار آمـده بودنـد       خانواده

هــم بــدتر شــده و  سیحوصــله و کــم حــرف شــده بــود بعــد از طــالق پــرم  یرســد، بــ یبــه خــودش نمــ
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ــه د دانــم  یکــرد، نمــ یبرگشــت و تجــارت مــ يعمــو بــه روال عــاد. کــرد یرخــاش مــپ گــرانیدائــم ب
ــ وتهمــه ثــر نیــا یچــه کســ يبــرا دامــاد شــارالتان و  ایــکــه مــرد؟  يپســر يکــرد؟ بــرا یرا جمــع م

و پـوچ از همسـر    چیکـه بـه خـاطر هـ     سیهمسـرش بـود؟ پـرم    يکه مـدام مشـغول کتـک کـار     یبداخالق
 ریــچنـد بــار ز  يازدواج کــرد کــه روز يبــا مـرد . خـوب و معقــول بــود طـالق گرفــت   ياولـش کــه پســر 

 .خورد یدستش کتک م
 

ــه ــدگ  عم ــروغ زن ــ یف ــه ا یآرام و ب ــهیتهم. دارد يدغدغ ــر دو   ن ــورج ه ــو ت ــه و   کی ــد، عم ــر دارن پس
 !بند بود شانیهم سرشان با نوه ها يازیدکتر ن

 
شــد و همســر  رانیــا یاز اروپــا راهــ یبــد اروپــا، بــا ورشکســتگ ياقتصــاد تیهــم بخــاطر وضــع نیفــرز

توانســت  یکــه مهبــد پســرش را مــ نیــســومش همــان جــا طــالق گرفــت، همســر اولــش خوشــحال از ا 
د،     نیرفـت و آمـدها فـرز    نیـ رفـت در ا  یپسـرش مـ   دنیـ هـر هفتـه بد   ندیبب شتریب و سـالومه مـادر مهبـ

 الیـ دان یشـدند و بـا هـم ازدواج کردنـد، سـالومه هـم عـالوه بـر پسـرش سرپرسـت           نـد دوباره بهـم عالقم 
شــود، نشــد کــه  دایــنشســت تــا بلکــه خواســتگار مــورد پســندش پ یفتانــه کــه هرچــ. ا هــم قبــول کــردر

ــ  . نشــد ــا همــان پســرعمه اش کــه ده ســال پ ــاالخره ب ــ شیب ــود ازدواج کــرد  یجــواب منف ــه او داده ب . ب
 . دو ساله بود وو سه و داماد چهل  یعروس س

 
وقـت اسـت کـه     یلـ یخ. کنـد  یچـه کـارم   دانـم کجاسـت و   یخبـر بـودم اصـالً نمـ     یاز نادر برادرم بـ  فقط

ــبــه آمــدنش نــدارم امــا ام يدیــام گــریهــر چنــد د. ام دهیاو را بخشــ هــر جــا هســت خوشــبخت   دوارمی
 !باشد

 
ـ . را دوسـت داشـتم   يسـهراب سـپهر   يکتابهـا  شـه یهم دیـ آ یمـ  ادمی از  یکـ یقطعـه از   نیـ ا شـه یهم یول

 .مرا مشغول خود کرده بود شیشعرها
 
 ".دید دیبا گریشست جور د دیچشمها را با"


