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 زندگیمهمان  
 یباسمه تعال

 
 مقدمه :

 محله احساس یدر کوچه پس کوچه ها
 از ترنم شعرتو! یدنبال رد به
و پا  داغ غرور یشنها یبرهنه بر ر
باغ عشقت یشکوفه ا افتنی یبرا  از

 پر دادم کیبه  کیرا  دیام یقاصدکها
 را ........ تیصدا نیبشنوم آهنگ پر طن دیشا تا
 آرام از من گرفته !....... یا

 اول : فصل
د لبخندي ز دیدفتر آموزش که بیرون آمد نازنین را منتظر خودش د از

باسرخوش  وذوق گفت : یو بسویش قدم برداشت و
 تونستم کالسهام و با هم هماهنگ کنم ؟! یدید -

 با لبخند گفت : نازنین
با دکترآرمپس باالخر -  نیه کارخودت و کردي و سازه هاي فوالدي و

 مشایخ گرفتي؟
وبه نازن یدو به سمت درب خروج هر  گفت: نیبه راه افتادند ،ر
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که د - دلم نمیخواد سررر کالس ارجمند برم ،  گهیخودت میدوني 
بودم کالسررم و با دکتر مشررایخ بگیرم ، با اینکه دلم  میبیني که مجبور

، ولي خوب مجبورت  یکردیر و مکا نیمیخواسرررت توهم هم
 نمیکنم

سایه ! ب - ستاد ارجمند  ایببین  ست و با ا شده تو هم برو کال تا دیر ن
سهاي وحشتناك مشایخه  بگیر ، کالس اون خیلي بهتر از تحمل کال
سم نتوني با اون  ست میتر سختگیر ویکدنده ا شایخ خیلي  . دکتر م

 ! فتيیترم عقب ب هینمره بیاري واونوقت 
باهاش کالس گرفته یا وسررت ترم حذش شررده یا  یمي دونم هر ک -

اصررال نتونسررته پاس کنه . ولي تو که میدوني بعد از جریان ارجمند ، 
ازش خجالت  ییجورا هی،  رمیخواد باهاش کالس بگ یدیگه دلم نم

و سخت میگی یلیکشم ، مخصوصا من کالسهایي که استاد خ یم ره ر
 دوس دارم

 دکتر مشایخ ممکنه به ضررت تموم بشه .ولي سختگیریهاي  -
نیسررتم که بخوام از  ینگران نباش، من دانشررجوي بي اناررباط -

کالسش حذش بشم ، درسته که دکتر مشایخ خیلي سختگیر و مغروره 
صدم هم کرو)نمره ارفاق شجو( نم یو یک ستاد به دان ه ده ، ولي بچ یا

ه . یخیلي باالسررت و طرز بیانش هم عال شیها میگن سرر ع علم
مه واصال به چه چیزش اینه یکنهدلم میخواد ببینم چه طور تدریس م

 مینازه .
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 زندگیمهمان 

خود داني، ولي من از بچه ها شنیدم که دانشجوهاي دختر و خیلي  -
 ضایع میکنه وحتي بهشون اجازه اظهار نظر هم نمیده .

نازنین را دردسررت گرفت و در حالي که هردو وارد محوطه  دسررت
 :دانشگاه میشدند گفت 

وبر مشررایخ مي پلکند ،خوب  - توکه خودت میدوني چرا دخترا دور
و نمي دادم و تحویلشون نمي گرفتم .  منم بودم بهشون ر

 یعني این حرش آخرته؟ -
ستادهایي  - شتر مزه میده تا با ا ستاد هاي سختگیر بی آره ،کالس با ا

 که همین جور کشکي نمره مي دن
 لبخندي زد و گفت : نازنین

و  - سرت جوجه ر ستت تو  شمرن ، وقتي برا یه نمره د آخر پائیز مي 
و میفهمي .  بود اونوقت قدر استادهاي کشکي ر

و نیشگوني  گرفت و با لبخند گفت: شیاز باز
ستم  - دیگه دلمو خالي نکن ،. توکه میدوني من دانشجوي تنبلي نی

 که بخاطر نمره دنبال استاد بدوم .
ز سرال اول چشرمش دنبال میدونم که تنبل نیسرتي ولي ارجمند ا -

مي خواي  یتوبوده وهمیشرره هم هوات و داشررته حاال سررال آخر
ستو با  ستاد د هیکال وش بگیري که نمیشناسیش ونمي دوني ر یا گهیا

بخوره ! هیتدریسش چه جور  ، تازه ممکنه به ارجمند هم بر
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اون اسررتاد با شررعوریه و مي فهمه که من بخاطر چي نخواسررتم  -
 باهاش کالس بگیرم .

سیدم توهم مثل بقیه عاشق  - شد چون میتر خوب خیالم راحت 
صرار داري که باهاش کالس  شي و به خاطر همین ا شده با شایخ  م

 بگیري
 مگه دیوونه ام ! -

سي به طرش خیابان براه افتادند . انتظا براي س یرار بگرفتن تاک  یتاک
 گفت: یشد ، نازنین با کالفگ یطوالن یکم
ابسررتون ت یکجایي داداشرري ، که ببیني آبجي جونت توي این گرما -

 باید منتظر تاکسي بمونه
 مگه نیما کجاست؟ -
سه ماهي طول م - شهیامروز رفت اهواز ماموریت ، ماموریتش هم   ک

که زن باز بهش گیر داده بود  مان  ما بگیره ... اونم  ، قبل از رفتن ، 
 بهش گفت :

توکه اینهمه صرربر کردي چند ماه دیگه هم صرربر کن بعدا بهت  -
 میگم کجا باید بري خواستگاري ،

 رفته . اهیداداشم ! دلش بدجوري پي نخود س بیچاره
نازنین ! منو مقصررر ندون، من قبال چندبار بهش گفتم که اون و  -

 اي دوستش داشته باشمدونم و نمي تونم جور دیگه  یمثل داداشم م
 وگفت : دیکش یآه
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 زندگیمهمان 

 مي دونم ولي عشق که این چیزا سرش نمیشه ... ..... -
س شدند .پس ازچند لحظه  ستادیا شانیپا یجلو یتاک سوار  و هر دو 

باره گفت: اوردینازنین طاقت ن  ودو
دونم چرا بابات اینهمه خواسررتگار  یولي خداییش سررایه ! من نم -

 خوب و رد میکنه ، مگه ارجمند چش بود که جوابش کرد ؟!
یه ادم خ - بال  خاص  یلیخودمم نمي دونم ، فکر مي کردم دن

 میگرده ، ولي وقتي استاد ارجمند وهم رد کرد خودمم جا خوردم !
 با خنده گفت : نازنین

 شاید دنبال یه شاهزاده میگرده؟ -
 ندازهیم یفعال که داره منو ترش یم نیست ... ولبعید ه -
 بهتره منم کالسم و با دکتر مشایخ بگیرم ! گمی! م ایگیراست م -
 ؟یرنگ عوض کرد هویچرا  -
 میداد به هم یکه چه قول ادتهینیمه راه باشم .  قیدلم نمي خواد رف -

د ؟! ... ) همیشه و در همه حال با هم و کنار هم باشیم (. تو هم بای
 . یقول بدي اگه افتادم دوست نیمه راه نش

 حالي که میخندید گفت : در
 یعني منم بگم نمره نمیخوام و ردم کن ؟ -
 اره دیگه مي خواي من تنهایي ترم دیگه ، این درس و بگیرم ؟ -
اصررال مي خواي من جاي توهم امتحان بدم ! اگه نمره گرفتم هر  -

 میشیم دیگه !دو قبول و اگه هم نه که هر دومون رد 
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سر کالس مشایخ ؟! کاري میکنه که دیگه فوالد و با  - تقلب !!! اونم 
 هیشکي نتونیم پاس کنیم .

وبرو از ان خانه شرر یتاکسرري پیاده و به سررمت کوچه به راه افتادند .ر
 وگفت : ستادیمقابلش ا نینازن
کي میاي بریم خرید ؟ ، میخوام سررال آخري حسررابي ترین بزنم  -

 دل مشایخ و ببرم و دل همه دختراي دانشگاه بسوزه !! شاید تونستم
 از لن گوشتي اش گرفت و گفت: نیشگوني

و میبري -  تو توي همین لباسها هم خوشتیپي و دل همه ر
 به پاي خوشگلي توکه نمي رسم -

با  مادر به او سررالم دادن و او مد .هر دو  یاط بیرون آ نازنین از در ح
 لبخندي جوابشان را داد وگفت :

شما چقدر حرش  ینداره ؟! من نم یشما دوتا تموم یحرفا - دونم 
 برا گفتن دارین ؟!

 با لودگي جواب داد: نازنین
سایه  یمامي جون ! اگه منو پسر زاییده بود گهیتقصیر شماست د -

و م  گرفتم تا همیشه کنارم باشه یر
و مي خواست؟!! -  حاال از کجا معلوم که اگه پسر بودي سایه تو ر
 ي هم دلش بخواد ...خیل -
و  کرد و گفت : هیبه سا ر
 نمیاي تو؟ -
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 زندگیمهمان 

شت ...  - صري میام پی نه خیس عرقم باید برم یه دوش بگیرم ، ع
 خداحافظ

 خداحافظ ... مواظب خودت باش ندزدنت خوشگلک من! -
و یپر از شماتت به او انداخت ودر حال ینگاه مادرش  یکه سرش را از ر

داد از او جدا شده و به سمت سر کوچه رفت . او هم  یتاسف تکان م
ا شررد ب یکه وارد خانه م یباال انداخت ودر حال یشررانه ا یالیخ یبا ب

 گفت : یسرخوش
وغ که نم-  گم !.. یدر
سرکوچه  دیکل شان که  انداخت و در خانه را باز کرد و وارد حیاط خانه 

، با چند  ، مقابل خانه نازنین قرار داشررت شررد . خانه اي قدیمي
چه ا باغ یاط ،  یك حوض بزرگ وسررت ح خت میوه، و  پر از  یدر

که دور حوض را احاطه کرده بود . صررداي جیك جیك  بایز یگلها
شك ها  شم برگشاخ و  یکه البال ییگنج شتند و  میدرختان النه دا

شبوي باغچه اي که تازه آب خورده بود آدم را به وجد مي  گلهاي خو
 آورد .

سپله ها باال ر از شد . ک سالن  سالن نبود . در حالي که  یفت و وارد  در 
 به طرش اتاق پدرش مي رفت با خودش گفت :

 پس مامان و ساغر کجا ن؟! -
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.  دیبه داخل اتاق سرک کش یبه در اتاق پدرش زد و به آهستگ یا تقه
و ر را د یکند و به آرام دارشیب امدیتختش خواب بود . دلش ن یپدر ر

 خودش رفت.بست و به سمت اتاق 
وي چوب رخت مانتو ند و ر عه اش را ازتن ک و زانیآو یو مقن  یکرد و ر

 تخت ولو شد .
س نمي ست بود که دو واحد مهم در ست کارش در اش را با دکتر  یدان

ر بنظ یکه کرده بود راضرر یمشررایخ گرفته یا نه ... در هر حال از کار
 . دیرسیم

ه با تین و قیافمشررایخ سررال قبل به دانشررگاهشرران امده بود.  دکتر
پشررت مشررک یجذاب وقد لخت ، چشررمهاي  یبلند و موهاي پر
شت وگ سرد و ریهم رنگ موهایش بود که در ز شیرایدر  زده خینگاه 

شته  یم یاز هر مرد زیاش همچنان اورا متما شجوهاي ر کرد حتي دان
و  او به قدري خشك وليهاي دیگر هم برایش سرودست میشکستند 

س شت .از گفته  یحت یسرد بود که ک سالم کردن به او را هم ندا جرات 
یك شرررکت مشررهور  خانواده اش  که  ها فهمیده بود  چه  هاي ب

وزش را  تشیریساختماني دارند و او مد را برعهده دارد و بیشتر ساعات ر
ستادان قدیمي اش ، قبو صرار یکي از ا سر میکند و به ا شرکت   لدرآن 

 بگیرد . کرده است چند ساعتي هم کالس در دانشگاه
اش را برداشررت و از اتاق خارش شررد . وقتي زیر دوش آب سرررد  حوله

را به دست  رونیب یآب حالش را جا آورد و حس گرما یایستاد ، خنکا
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ش آمد به طرش اتاقش رفت . خواهر  رونیسپرد . از حمام که ب یفرامو
ب  مقدمه گفت : یکوچکش ساغر وارد اتاقش شد و

صبع تاحاال هیسا - سراغتو گرفته ، فکر کنم باهات ! بابا از   چند بار 
 کار داره !

 خواب بود؟ ی.ول نمشیرفتم بب شیپ قهیچند دق -
 حاال بیدار شده و گفت که بري پیشش . -
 لباس بپوشم میرم ! -

شیدن لباس راحت پس سمت اتاق پدر رفت . پس از  یاز پو باره به  ، دو
 گفت:تقه اي که به در زد صداي ضعیف پدرش را شنید که 

 بیا تو عزیزم ! -
سال کینزد پدرش سرطان خون رنج میبرد و  یبه دو بود که از بیماري 

س ست ک و دکترها همه جوابش کرده بودند  آمدیبر نم یهم کار یاز د
. 

و ستخواني اش را در  یر ست الغر و ا ست ود ش صندلي کنار تختش ن
 دست گرفت و ب*و*سه اي بر آن زد و گفت :

 خوبي بابایي؟ -
 دستش را فشرد و گفت: پدر
 خوبم عزیزم ، ثبت نام کردي؟ -
 اره ، امروز هم انتخاب واحد داشتم -
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و شررکر، امسررال د - به همه  گهیخوب خدا ر درسررت تموم میشرره و
زوهات م  . یرسیآر

شتید و فقت چون  - ست ندا و دو شته ام ر شما ر بابا ! ... میدونم که 
م ، اما همون ور که اصرار کردم راضي شدید توي این رشته درس بخون

بلندتون م  کنم . یقول دادم توي همین رشته هم سر
من بهترین بودي مهم اینه که  یمیدونم عزیزم . تو همیشرره برا -

و دوسررت داري، عالقه من و مامانت که مهم  خودت این رشررته ر
 نیست

 ساغر میگفت با من کار داشتید ؟ -
 زد و گفت : یفیضع لبخند

اره دخترم !صدات زدم بگم امشب مهمون داریم ،یکي از دوستهاي  -
و براي پسرشون ببینن .  قدیمي منه که قراره بیان تو ر

وي سا رنگ  پرید و با تته پته گفت: هیاز ر
و چرا ........ ؟ -  من...... من ر

باره لبخندي زد وگفت: حاش  علي دو
 کم باید آماده این شررتریه که درخونه هردختري میخوابه توهم کم -

 بشي وخودت و بسپري دست سرنوشت
ولي بابا من آمادگي ازدواش وندارم ،خصرروصررا اینکه شررما همیشرره  -

 میگفتید اول باید درسم تموم بشه بعد ازدواش کنم
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مادگي نمیخواد عز - که آ مدیگرو  زم،یازدواش  یه دو نفر ه کاف فقت 
سندند ، اونوقت همه چ ست هم ... در شهیخود به خود حل م یبپ

 ! یندار یبهانه ا گهیکه دیگه کم کم داره تموم میشه . د
و شما داشت -  بابا ، نه من.......... دیبهانه ر
ستگارها - من که  زمیکردم ؟! عز یکه من رد م ییمنظورت اون خوا

با صالح تو ردشون کردم! یدر مورد همشون با خودت حرش م  زدم و
 ......... ینگفتم بابا ، ول یزیمنم که چ -
و نپسندیدن و  زمیو اما نداره عز یول - ! حاال بذار بیان ، شاید اصال تو ر

و دستم موند  زد وادامه داد : یلبخند یحال ی، با ب یر
 حاال پاشو برو کمك ساغر ، بعدًا بیشتر با هم حرش میزنیم . -

شغول تم ساغر ش دنیکردن بوفه بود . با د زیم صخ  نتیاو با   یا
 گفت :

خانم ! فقت به خاطر تو کوزت )دختر زحمت کش  آهاي عروس -
هگو(شدم و دارم تمیزکاري میکنما ، یادت نره  کتوریو انینوایکتاب ب

 باید تالفي کني ، فهمیدي؟!
 سمتش رفت و با خنده گفت: به
 ، حاال میما که چند سرراله شرررمنده آبجي کوچیکه ي نازنینمون -

 امشب و هم بذار به حساب همون چند سال
 : دیتنگ شده پرس یباچشمان سپس

 ساغر ! جریان چیه ؟ چرا اینهمه بدون برنامه ؟ -



wWw.JustRoman.iR  14 

 

بدون برنامه هم نیست . خانم خنگول تشریف دارن ، حواسشون  -
برشون چه خبره .... چند وقته توي خونه خبرائیه ! ستین  دور و

 جدي ؟! ... پس چرا من متوجه نشدم ؟ -
چون خوابي آبجي جونم ، یا پیش نازي جونتي یا دانشررگاه ،وقتي  -

 هم که خونه اي توي اتاق، خواب تشریف داري !
 حاال تو که شش دانگ حواست جمعه بهم بگو قایه چیه ؟ -

 باال انداخت و گفت: یشانه ا ساغر
قا با کالسرره بود چند وقت پیش اومده بود  - چه میدونم ! ... اون آ

 ،عیادت بابا 
 همون که یه ماشین اخرین مدل و راننده خصوصي داشت؟! -
آره همون ! ... چند بار دیگه هم که تو نبودي اومده بود ولي چند  -

مد ا خانمش او با  وز پیش  جایر بون و  ن مه خیلي مهر خان خدایي   ،
و  یدوسرررت داشررتن مان ر ما با کالس بود ولي  که خیلي  با این بود. 

میکرد. موقع رفتن هم خانمه به یکسرراعت بغل گرفته بود و گریه 
 من نگاه کرد و گفت:

شده ،با ا - شاله چقدر بزرگ  ساغره ، ما حرفش معلومه بود  نیاین 
و خوب میشناسه .  که ما ر

 خوب از کجا میدوني که خواستگارن ؟ -
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و میگرفتند خانمه گفت پس عروس  - از اونجا که وقتي سررراغ تو ر
دانشگاه ، سایه طرش از اون گلم کجاست ؟! که مامان هم گفت رفته 

پوالي مملکت  مایه داراست فکر کنم تو هم رفتي جز خر
تو بهشون جواب بده  یخوا یخوب اگه پول اینهمه برات مهمه م -

پوال  و برو جزء خر
و عروس خودشررون  - که از راه نرسرریده ، تو ر نا  خه خنگول ! او آ

 میدونن ،من و میخوان چکار؟
نمیکنه، چون جوابم منفیه .نمیتونم  به هر حال برا من که فرقي -

و که نه دیدم و نه میشناسم یك شبه قبول کنم ! برا امشب هم  کسي ر
و بهت گفتم که به مامان بگ نایاصال حوصله ندارم ، ا  ! یر

ست چرا  وارد• ست .نمي دان ش وي لبه تخت ن شد و ناراحت ر اتاقش 
وغ بگوید . خوب م ست به خودش در شوره دارد ، نمیتوان سیدل  تدان

ي است غیراز آنچه  تنها دلیلي که کالسش را با دکتر مشایخ گرفته چیز
که حتي خودش هم جرات  ي  ته ، چیز نازنین و دیگران گف به  که 

 باورش را ندارد .
میفهمید چرا وقتي دکتر مشررایخ را از دور میبیند ناخوداگاه  خوب•

ود ، در  یمحسرروس به جانش م یلرزشرر افتد و تپش قلبش باال مي ر
ي که برایش  شده بود ، چیز زندگیش هیچ وقت جذب هیچ مردي ن

نمود قیافه و زیبایي استاد نبود بلکه غرور و نگاه بي تفاوتش  یجالب م
جذب خود کرده بود به خودش فهمانده بود  ابه اطرافش بود که او ر
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صیلیش تنها به دفترچه  ست و با فارغ التح ودگذر ا ساس ز که این اح
ندد .ولي اینك که قرار بود به یك مرد بیاندیشد خاطرات ذهنش مي پیو

ود ... دینمي فهم  چرا ناخوداگاه ذهنش طرش دکتر مشایخ مي ر
***************** 

به ها گذشررتیم یبا اضرر راب و بسررخت لحظات سرراعت  ی. عقر
شت و ب شان م قهیدق ستیه (دو دی. در این بین مادرش)ناه دادیرا ن

 کرد یحاضر نبودنش را به او گوشزد مبار به اتاقش آمده بود و با اخم 
شوم کالفه سش انداخت  ست و نگاهي به کمد لبا بیاز جا برخا  لندز

رد آست بع اش که به تازگ نیز فرستاده  شیخاله اش از فرانسه برا یسه ر
شک شلوار چرم م با  شت و بند یبود را بردا شک یوکمر ه ک یاز چرم م

ش ون وک س یم شیاش را به نما دهیاندام موز شت  شگذا پو  دیت کرد و
ت بود ؛ انداخ ختهیکه داخل کمد ش او یرنگرنگا ی،نگاهي به شالها

سش هماهنگ شالي که با لبا صندلها ی، اما  شد را ندید.  شته با  یدا
شک ش یم ساغر خنده اش  دیاش را پو ساغر رفت ، از رفتار  به اتاق  و

 جانیبود با ه دهیبه خودش رسرر یلیکه خ یگرفته بود سرراغردر حال
 رفت یکنار نم نهیاز مقابل آ یلحظه ا یخاص

 خنده گفت: با
 ......؟یابجي کوچولو !چه خبر !....خوشگل کرد -

 دلخور گفت : یباظاهر ساغر
و پسند -  ! پس دیگه نگران خوشگلي من نباش دنیفعال که تو ر
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شگل نهمهیبا ا- سندن وکار  یخو و جاي من میپ شب تو ر ،حتما ام
 تمومه

سرک به ساغر  شال یداخل کمد  شید و د از زر یمخلوط یابرو باد یک
شکل سند یوم سرش انداخت و  دیپ وي  شت ور و بدون اجازه آن را بردا

 در حالي که از اتاق خارش میشد گفت :
امشب بهشون جواب منفي میدم  نینگران منم نباش ، چون هم -

 و اونوقت میان سراغ تو .
 با اخم گفت : ساغر

صرربر کن ببینم ! کجا داري میري؟ من میخواسررتم خودم این  -
 شالوبپوشم

 ساغر جان مثل اینکه امشب من عروسما نه تو -
ماد و پ - قا دا کش من  شیعروس خانم ! تو که چند لحظه پیش آ

 حاال چي شد یهو چهار چنگولي بهش چسبیدي ؟! ،یکرد
و شال  کشید و گفت : رونیسرش ب یرا از ر

 ... اصال نخواستم ! سیخس بیا بگیر...-
 با خنده گفت : ساغر

شم ،  یب - و بپو شوخي کردم ،!من میخوام اون کرم رنگه ر جنبه!.... 
 بیشتر به پوستم میاد .

با نگاهي به سرتا پا مادر  ت :سایه با نگراني گف یوارد اتاق ساغر شد و
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 !!یمهمونا ببر یمنو جلو یآبرو یخوا یپوشرریدي؟! م هیاین چ -
ود باش برو عوضش کن و یه دست لباس حسابي بپوش .  ز

 ساغر گفت: -
سش که عال - ستا هیمامان مدل لبا شده ا شیز لیچون باعث  به  وبا

شه ،اما با ه اگه طرش ک میکن شیدنید افهیبه حال ق یفکر هی دیرخ بک
 رهیدر م نشیبب ینجوریا

با  کرد وادامه داد : یزیر یخنده  یشگیهم  نتیش و
 مرده متحرک شده ! نهویت ا افهیق یی! خدا هیسا -

 انداخت و گفت : هینگاهي به صورت بیرنگ سا مادر
شده بنده خدا آرمین !  - سفید  ست میگه رنگت مثل گچ  ساغر را

و اینجوري ببینه که وا میره ...  اگه تو ر
شابه ت نیشد ا رهیبا بهت به مادرش خ نیاسم آرم دنیمحض شن به

 به جانش بیعج یوخواسررتگارش لرزشرر خیدکترمشررا نیب یاسررم
 انداخته بود

و به ساغر گفت: با  صداي زنگ در، مادر دستپاچه ر
 ایاومدن ، ساغر بدو بریم ، سایه تو هم آماده باش تا صدات کردم ب -
! 

از اتاق خارش شد . ساغر نگاهي به صورت بهت زده اش انداخت  مادر
 و گفت :
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قشررنگي داره ،غلت نکنم واي چه باکالس ! )آرمین(، چه اسررم  -
شه ، سمش جذاب و خوشگل با جنتلمن  هیخودش هم باید مثل ا

 به تمام معنا .
 گفت : یبا نگران هیبا مشاهده چهره آشفته سا اما
 یشد یور هیشده ؟چرا مثل برق گرفته ها  یزی!چ هیسا -
 ؛....خوبم! ستین یزینه چ -

 گفت :خواندبا عجله  یمادرش که اورا فرا م یبا صدا ساغر
ست هیبهتره - ش ید صورتت بک ست باب یبه  و د  یا مواال تا ابد الدهر ر

 یمون
 سریع اتاق را ترک کرد. و

و نگاهي به خودش انداخت، بدون ارایش هم زیبا و  ستادیا نهیآ مقابل
با بود ، این را همه میگفتند و او هم همیشه از اینکه مورد تحسین  دلر

سلي در شمان ع ست لذت میبرد.چ ست همه ا شت وخمارش با پو
سرفید و صراش ، معصرومیت خاصري به چهره اش میداد موههاي 

وشن با رگه هایي از ز سید به  یتونيقهوه اي ر شانه اش مي ر وي  که تا ر
صورت گردش را احاطه کرده بودند و بیني کوچك و  مانند چتري دور 
خوش تراشررش به همراه لبهاي برجسررته صررورتي رنگش جذابیت 

ن میکرد اما اینك کمي رنگ پریده بود ونمیخواست صورتش را دوچندا
را به  ردسررتپاچه به نظر برسررد به همین دلیل کمي از کرم پودر سرراغ
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وي لب  بین راهایش یك را صررورتي انتخاب کرد و ر صررورتش زد و
بامرتب کردِن شالش از اتاق خارش شد .  هایش مالید و

شد،  صداي شپزخانه  سالن میآمد، وارد آ خنده وگفتگوي مهمانها از 
مادر همه چیز را از قبل آماده کرده بود، به سیني چاي نگاهي انداخت 
همه چیز نشرران میداد چقدر مهمانها خاص ومهم هسررتند. مادر 

سرررویس فرانسرروي اش را انتخاب کرده بود ،  یاسررتکان نعلبکي ها
 .ودندهمانها که به جانش بسته ب

سنگ قیدقا سخت و شتیم نیهمچنان  سا گذ سا هی، سار  هیدر 
وجودش گرم  نیافکارش همچنان غرق بود وناخوداگاه از اسررم آرم

پر حرارت م شا شدیو مقا بلش جان  خیوچهره جذاب ومردانه دکتر م
که در ذهن خود ساخته بود خنده اش  یتصور ارازیاخت یگرفت ب یم

 گرفت
 صداي مادرش به خود آمد ، با
 ! مهمونا منتظرن !! زمیسایه جان ! بیا عز -
کرد  یلب غرغر ریاورده بود ز رونیب نشیریمادر او را از افکار شرر نکهیا از

 را که از قبل آماده کرده بود برداشت ... یچائ ینیوس
ساب نگران شیکه متوجه غرغرها مادر شت و  یبود آن را به ح اش گذا

و سع اوردیخودش ن یبه ر شاره ی. و نجام ا دیکه با یبه کارهائ کرد با ا
 یبه او دلگرم کردیدهد ، حواسررش را از افکارش پرت کند و تالش م

 بدهد . :
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س - و جلو یچا ینیاول  سراغ داماد برو.  رویبزرگترها بگ یر سر  آخر
خونگرم و  یراحت باشرره ! آدمها التیفقت دسررتپاچه نشررو ... خ

ستن . نگران نباش ... من م یخوب ، تو هم چند لحظه بعد از  رمیه
 ...! و از اشپزخانه خارش شد . ایمن ب

 یپراز سوال بود ، اما خوب میدانست حاال وقتش نیست . کم ذهنش
گاه نیا باره ن پا کرد و دو نه  نهییبه خودش در آ یپا و آن  خا آشررپز

 رفت یرائیانداخت و سررپس سرریني چاي را برداشررت و به طرش پذ
صحبت ب سرگرم  صدامهمانها همه  اا شانیهمهمه  یودند و  یف

ود ا یرائیپذ سرراکت شرردند و به سررمتش  وهمهرا پر کرده بود . با ور
سال که  قایي میان شتند . با یك نگاه کوتاه همه را دور زد . خانم وآ برگ

ه و دو مرد جوان که یکي با لبخند ب ستندینگر یهر دو با لبخند به اوم
 ........او خیره شده بود و دیگري ...............

ش با صورات  صورتش پرید ت شکش زد و رنگ از   نیریدیدنش درجا خ
صال نم ست باور کن یکار خودش را کرده بود .آنچه را که میدید ا د، توان

وبسته کرد ولي اشتباه  دیفکرکرد شا توهم زده چند بار چشمهایش را باز
 او خودش بود ،....دکترمشایخ !! ... د،ید ینم
 :دیشیخود اند با

مغرور کجا !........(اما  خیکجا ودکتر مشررا نجایامکان نداره، ا نی!ا)نه 
صال  نیاو خودش بود و ا و کیا شا نینبود؛ا ایخواب ور ود ب خیدکتر م

 شده بود. رهینافذ وسرد به او خ یکه با نگاه
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شاد یا لحظه ونش پر از  شدت  یدر بان قلبش به  ضر شد . شوق  و
در دسرتانش به لرزش افتاده بود واصرال قادر به  یچا ینیباال رفته وسر
 کنترلش نبود

با لبخند نیخانم )مادر آرم یمهر بان به  ی(از جا برخاسررت و مهر
شتافت ؛سیني چاي را از اوگرفت و بروي میز گذاشت وسپس او  شیاری

 را در آغوش گرفت وگرم ب*و*سید .
 یانس نگراش به شدت احسا دهیرنگ پر افهی) مادرش ( که از ق دیناه

سر یم سرگرم پذیرایي شد  عیکرد  شت و  وي میز بردا سیني چاي را از ر
سایه به طرش مرد میانسال رفت و با شرم دخترانه به اوخوشامد گفت 

بزرگ )پدر آرمین( در حالي که میخندید خودش را  خی،جناب مشررا
 کنار کشید و گفت :

 سایه جان ! دخترم ! بیا اینجا پیش خودم بشین -
 او و خانمش نشست وسرش را پائین انداخت نیب هیسا

که  یشروع به صحبت کرد ، حرفهائ یماریاز ب یبا ضعف ناش پدرش
 بود : دهیقبال هرگز نشن هیسا
تا  ن وریهم- ندگي و دارایي من این دو مه ز ید ه یدون که خودتون م

شته ولي من همون ور  ستگارهاي زیادي دا سایه تا حاال خوا دخترن .
داده بودم تا حاال به هیچکدوم از اونها جواب ندادم که به شررما قول 

شم ، من تا  شي قائل نبا ز سایه ار شه که براي نظر  ولي این دلیل نمی
بت خود بچه هاسررت که  دمامروز به عهد خو عمل کردم ، حاال نو
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شه یا نه، نظر  شون یکي با شت سرنو نظر بدن که میخوان در کنار هم 
 نیامیدوارم آرمین جان بتونه ا مهمتره که یزیمن از هرچ یسایه برا

و درک کنه . ع ر  موضو
همچنان سرش پائین بود و با انگشترش بازي میکرد. سنگیني  سایه

و ها را بر ر گاه یکي از جوان ما جرات  ین  کیخود احسرراس میکرد ا
 .دید ینگاه کردن هم در خودش نم گریلحظه د
ع سالها قبل به هم داده بودند  موضو صحبت بزرگترها قولي بود که 

صال در جر سایه ا ستگاران  دهایوعده وع نیا انیو  نبود . با اینکه خوا
زیادي داشررت اما این اولین باري بود که جلسرره خواسررتگاري برگزار 

رد میکرد و حاال پس از چند  ی. چرا که پدرش همه را بدلیل واه شدیم
به ها دیفهم یم یرش را به خوبپد یلسال دلیل اص ت به ساع یعقر

ون جاناتیکرد وه یحرکت م یکند بر  ترشریلحظه به لحظه ب شیدر
شار م وخانواده  نیهم در مورد آرم کباری یسالها حت نیآورد ؛ در ا یاو ف

شن یزیاش چ  یبود که هرگز اجازه نم یمن ق یبود پدرش مرد دهین
ش سائل حا  نیاما ا زدیاش را برهم بر دهخانوا یآرامش زندگ یا هیداد م

سرالها  نیاو بود پس چرا پدر در طول ا ندهیقرار حکم سررنوشرت و آ
 هرگز به آن اشاره نکرده بود

 او را به خود آورد : نیمادر آرم یصدا
قا ! اگه اجازه بدید بچه ها صحبتي با هم داشته باشند -  حاش علي آ

 با شوق گفت : ناهید
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 اونا میتون برند اتاق سایه ،وراحت حرفاهشون و بزننن-
 در حالي که از جا برمیخواست گفت : نیآرم پدر
من دلم براي نشستن تو ایوان این خونه خیلي تنگ شده ، ناهید  -

 خانم ایراد نداره بریم بیرون؟
 نه چه ایرادي، بفرمائید خونه خودتونه ! -
 ؟ دیکن یم ی! شماهم منو همراه یحاش عل -

و به مهندس گفت : یبا لبخند یعل حاش  ر
 ورمخ یهم م ییهوا هی؛ دمیخونه پوس نیا یبله حتما ! من که تو -

در حالي که دسته صندلي چرخدار حاش علي را گرفته بود ، به  مهندس
 سمت در رفت و گفت :

اگه شما هم میخواید از این هواي پاك استنشاق کنید بهتره که از ما -
 دیکن یرویپ

ستند و به بیرون رفتند .همزمان آرمین  دیگران به تقلید ازاو ازجا برخا
به احترام بزرگترها از جاي خود برخاسررت . در یك لحظه سررالن 

تپش قلب خودش  یدرسرکوت محض فرو رفت و سرایه جز صردا
 هیچ صدایي نمیشنید .

بود چرا که تا به حال با هیچ خواستگاري تنها  جانیاز استرس وه پر
صا که اصحبت ن صو س نیکرده بود .خ گاه جرات ن یبود که حت یک

 کردن به او را هم نداشت
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سرفه اي به خود آمد، نگاهي به اطراش انداخت غ با ز ا ریصداي تك 
تاق نبود ، دکتر مشررا چیآن دو ه کنار پنجره ایسررتاده و  خیکس در ا

 د .بگوی دیاصال نمیدانست چه با هیبود. سا رونینگاهش به ب
ید ... نفس  آرمین به سرروي او چرخ فت و  گاهش را از پنجره گر ن

 ممکن شده بود . ریکشیدن در آن لحظه چقدر برایش سخت وغ
بدر ز شیمشایخ در حالي که دستها دکتر زده بود  بغل ریرا بصورت ضر

سرد هم یبا چهره  به او خیره شده و با تن صدایي که  یشگیدرهم و
 هیچ نرمشي نداشت گفت :

 د، گوشم با شماست !خوب بفرمائی-
توانست افکارش را منظم کند با صداي مرتعشي  یکرده بود ونم هنگ

 آرام گفت :
 من ....من حر...في ندارم ......... -
 پر از غرور گفت : یلحن با
 خوبه ........ یلیخوبه !.....خ -

سا انگار شاگرد هیدر کالس درس بود و مقابلش ، خ اکار،خشک  ی! 
 وسرد ادامه داد :

که  شررهینم لی، دل نجامیا ینیب یحرفها دارم . اگه م یلیاما من خ-
شب ا دیفکر کن سخره اونها موافقم !...من ام قت ! ف نجامیبا برنامه م

شرفته  صال فکرنمیکردم توي دنیاي پی ستش ا صرار خانواده ام ،را به ا
امروز هنوز پدر و مادرهایي باشررن که از قبل سرررنوشررت بچه هاي 
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شونو رقم بزن ش نخود باني این قرار از  دی.وم مئن با که نمیخوام قر
 پیش تعیین شده مزخرش باشم.

حرفش را در نگاهش  ریانداخت تا که تاث هیبه سررا رهیرا خ نگاهش
 زده ومسخ بود پس ادامه داد: رتیهنوز ح هیبخواند اما سا

براي زندگي خودم دارم و دلم نمیخواد به  یخاصرر یمن برنامه ها-
خاطر یه قول وقرار مسرخره قدیمي برنامه و ریتم زندگیم دسرتخوش 

 تغییر بشه !
 کرد و منتظر پاسخ سایه شد . سکوت
 یکرد کسرر یمنقلب شررده بود .هرگز تصررور نم شیاز حرفها سررایه

و نینچنیا و در ر  هدگایماجرا را فقت از د نینشسته باشد وا شیگستاخ ر
هایش احسرراس حقارت میکرد  ندیخودش بب که ازغرور و تکروی ،او 

باره  عیترج داد فقت سررکوت کند .آرمین با لبخندي تحقیر آمیز دو
 گفت :

من نه عالقه اي به شررما و نه به ازدواش با شررما دارم پس خواهش -
و  یمیکنم شررما خودتون زحمت برهم زدن این سررناریو مزخرش ر

 بکشید .
ع میکرد.سعلحن زننده اش  از کرد خشمش را  یاحساس نفرت و تهو

پشت نگاه ب  گفت. یتفاوتش پنهان کند پس با آرامش ساختگ یدر
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شررما که اینهمه به خودتون م مئنید و اعتماد به نفسررتون سررر به -
و بگی نیایچرا قبل از اینکه به اینجا ب دهیفلک کشرر رین و وقت ما ر

و نکرد نیا  .ن؟یکار
 نهایت خودخواهي گفت : با
مانع این ازدواش بشررم ولي - که دارم نمیتونم  عذوراتي  خاطر م من ب

ستین و  شون خیلي عزیزدردونه ه شما برا اون ور که پدرتون میگفت 
زش و احترام قائلند پس خواهش میکنم شما  براي نظر شما خیلي ار

 بشید ... یلیمانع این ازدواش تحم
شررم را نداشررت به همین دلیل با خ شیخودخواهي ها گرتحملید

 گفت :
و م- باشررین همین کار کنم چون من یك لحظه هم  یم مئن 

وتحمل کنم  نمیتوانم خودشیفته اي مثل شما ر
 ادامه داد : و

فکر نکنم حرش دیگه اي داشته باشین .براي ملحق شدن به بقیه -
و بلدین؛ پس با اجازه ...!  هم حتما راه ر

بهت و حیرت آرمین ، به سمت اتاقش رفت .اینقدر عصباني  ودرمیان
و  یو خشررمگین بود که با خشررونت، در را محکم به هم کوبید . ر

ه دستانش پنهان کرد. مي دانست ک انیتختش نشست و صورتش را م
خودخواه و مغرور اسررت اما نمیدانسررت تا این حد که دنیا را فقت از 

 . ندیدریچه نگاه خودش بب



wWw.JustRoman.iR  28 

 

 مزمه کرد:حرص ز با
 دارم ... میزندگ یبرا یمن برنامه خاص-

درِ گوشش بزند ،اما خودش را  یمحکم یلیس خواستیدلش م خیلي
با خودش مي اندیشررید ، که او دختري  نیکنترل کرد بود . حتما آرم

ور به او قالبش کنند ؟!  ترشیده است که میخواهند با ز
شته است یکجا  خوشحال بود که تمام احساسي که به دکتر مشایخ دا

 تغییر کرده و جایش را به تنفر داده است .
 وارد اتاقش شد و گفت : ساغر

 چي شده ؟چرا اینجایي؟ همه سراغت و میگیرن؟!-
 به خودش مسلت شد و گفت : یکم
 تو برو منم میام !-

باره گفت : ساغر  دو
 به توافق رسیدید؟ -
 دم به درد من نمیخورهنه این ا -
 تین و قیافه اش که خیلي عالیه !! -
 تین و قیافه اش بخوره تو سرش ،بیشعور حرش زدن بلد نیست -
و بلد نیست ؟!! ... طرش استاد دانشگاست ! -  چي چي ر

پرس دیکش یقیعم نفس  دیو
 حاال کجاست؟ -
 پیش بقیه -
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ي نگفت ؟ -  چیز
و ازش گرفت . - سرررد گفت:  یلیاونم خ نه... مامانش سررراغ تو ر

 ( دونمی)نم
 جا برخاست و گفت : از

 بیا ما هم بریم پیششون ،بي احترامیه اینجا نشستیم-
شادوش ضعیف  دو ست در مقابلش  شدند نمیخوا هم از اتاق خارش 

ع ناراحت  سایه هم از این موضو شود. او باید متوجه میشد که  ظاهر 
ش کنار آقاي ودلخور اسررت .بیرون همه سرررگرم صررحبت بودند پدر

سته بود دو برادر هم  ش شایخ و مادرش کنار مهري خانم ن مهندس م
ت پدرش رفت وکنارش نشس رشسرگرم گفتگو باهم بودند ساغر به ط

 ومهري هم دستش را براي گرفتن دست او دراز کرد وگفت :
بونت برم عزیزم ، بیا اینجا پیش خودم بشین-  الهي قر
 نشست مقابل آرمین گذشت و کنار مهري از

 با لبخند گفت : مهري
ما چند سررالي تو این خونه زندگي کردیم چه سررالهاي خوبي بود -

لحظه لحظه اون سررالها برام خاطره اند ،چقدر خوشرربخت و شرراد 
 بودیم .

وزها آهي از حسرت کشید وگفت : ناهید  هم با یاد اوري آن ر
ود گذشت- وزگاري بود و چه ز  بله چه ر
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گفتگوي مهري و ناهید به گذشته ها کشیده شد نگاه سایه به  مسیر
و شده بود افتاد لبخندي به ر زد که  سایه یبرادر آرمین که به او خیره 

بین ارمین دور نماند  از نگاه تیز
سر ست و با  پ ش سایه ن صندلي نزدیك  وي  ست و ر جوان از جا برخا

 لبخندي گفت :
 جمع کال فراموش شده ام برادر کوچك آرمینم که توي این نیآرت من

 زد و گفت : یملیح لبخند
 از آشناییتون خوشبختم-
 میهم بود یبرا یخوب یهایهمباز یما در بچگ -
به خاطرم نمونده و شررما  یچیمتاسررفم! اما من از اون دوران ه -

و اصال به   ارمینم ادیوخانوادتون ر
شما سه چهار  میخونه رفت نیما از ا یطوره چون وقت نیحتما هم-

 نبود شتریسالتون ب
بون و - شما خیلي مهر شحالم که برخالش برادرتون  به هر حال خو

 خونگرم هستین
 خندید و گفت : نیآرت
درسررته که آرمین یکم گوشررت تلخ و سرررده ولي در کل خیلي  -

بونه  مهر
 فقت یکم ؟ -
 خوب نه ، یکم زیاد -
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ه به آرمین افتاد که با این وااه هر دوخندیدند .ناخوداگاه نگاه سررای از
اخمهاي درهم به ان دو خیره شررده بود . زهر خندي تحویلش داد 

باره گفت : نیدوخت .آرت نیونگاهش را به آرت  دو
ستش من به آرم دینیومت بایز یلیشما خ- سود نی،را که  شهیم میح

و فقت برا نهایبهتر شهیخانواده هم  خوان یاون م یر
برادر اصررال شرربیه هم شررما به من ل ف دارید .راسررتش  - شررما دو

 نیستین و اخالقتون با هم خیلي در تااده
 نگاهي به ارمین انداخت و گفت : نیآرت
بله ! آرمین یکم خودشیفته و عنقه که این به دلیله موفقیتهایي که  -

سر  شده ولي در کل پ سب کرده و باعث غرورش  سن کم ک توي این 
و  د تو عصررر اینترنتبدي نیسررت .اون فقت یکم دلخوره که چرا بای

الکترونیك ازدواش اون مثل عصر جاهلیت از پیش تعیین شده باشه ، 
و تلف نمیکردم .  البته اگر من جاي اون بودم یه لحظه هم وقت ر
و دیدم متوجه شخصیت برجسته تون شدم  من همون اول که شما ر

با صررراحت م زو م یو مقابل دو خونواده  دیکنم موفق بشرر یگم آر
ن نمیخوام هرگز شاهد زجر کشیدنتون در کنارآرمین باشم چو دیستیبا
. 

پدرش را مخاطب قرار میداد  آرمین از جا برخاسررت و در حالي که 
 گفت:

 میرفع زحمت کن گهیپدرجان دیر وقته بهتر د-
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قا  انداخت و گفت: نیبه آرم ینگاه خیمشا یآ
 هنوز که سرشبه پسرم !-

 ت :نگاه کوتاهي به ساعتش انداخت و گف آرمین
شته ،فکرنم ازدهیساعت از - ستن ز دیکن یگذ ش ال حاش ح یبرا ادین

 اقااصال خوب نیست ؟!
قا باره گفت: خیمشا یآ  دو
 برده بودم ادیوقت و از  یبله درسته من به کل-

ستوده  خانواده صرار خانواده  ستند و در برابر ا شایخ همه از جا برخا م
وي راه پله لحظه اي آرمین کنار  کوتاه نیامدند و عزم رفتن کردند . ر

 سایه ایستاد و آرام در گوشش زمزمه کرد :
 نیامیدوارم حرفهاي امشبمون و فراموش نکرده باش-

سری لحظه سپس  شد و  ستاخ و مغرور او خیره  صورت گ او  ع ازاي به 
 فاصله گرفت .

 دوم فصل
ست، بي  بعد ش ساغر جمع کرد و  سایل پذیرایي را به کمك  از اینکه و

شیدن لباس خوابش بدرون  هیچ حرفي به اتاقش پناه برد و پس از پو
شد ولي وقتي اورا خوابیده دید آرام  ساغر وارد اتاقش  رختخواب خزید .

تاق را ترك کرد ،اما او بیدار بود و داشررت با  خودش کلنجار میرفت ا
چه ح که  هایي،این مانع این ازدواش  رف نه  ید و چگو پدرش بگو به 

ست اگر آرمین آن حرفها را نمیزد  شود .خودش خوب میدان سخره  م
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ویاي زندگي با  فردا حتما جوابش مثبت بود و اینك داشت با خودش ر
ش انظر آرمین را نسبت به این ازدو نکهیآرمین را میچید .اما با توجه به ا

را خوار و ذلیل کند ، آرمین بدون  دمیدانسررت دیگر نیازي نبود خو
یش دارد براي زندگ یهیچ لفافه اي صراحتاً به او گفته بود برنامه دیگر

.شراید هم زن دیگري در زندگیش بود که با این برنامه از پیش تعیین 
شده میدید ،با این فکر که آرمین زن  سل  شده برنامه خودش را کن

شد فردا جواب منفیش را به پدر اعالم دیگري ر صمم  ست دارد م ا دو
 کند و با آرامش به خواب رفت.

وز از خواب ب صبع صبحانه  داریکمي دیرتر از هر ر شد و براي خوردن 
به آشررپزخانه رفت . مادرش درحالي که سرریني صرربحانه پدرش را در 

 دست داشت گفت:
 ساعت خواب سایه جان ! -
 مگه ساعت چنده؟ -
 بار تماس گرفته ستیعت از ده گذشته ،نازنین تا االن بسا -

 که لقمه در دهان میگذاشت گفت: درحالي
 باشه باهاش تماس میگیرم ،بابا بیداره ؟ -
 آره عزیزم! میخواي بري پیشش؟ -
میخوام بهش بگم با این خواسررتگار مخالفم ،تو این سررالها اون  -

و   من رد میکنم .همه خواستگارهام و رد کرد حاال این یکي ر
 با ناراحتي به طرفش خیز برداشت و گفت: مادر
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تو داري چي میگي؟ نمي دوني گفتن این حرش چقدر حال بابات  -
 و خراب میکنه؟

 مامان صحبت یك عمر زندگیه -
خاب کردیم؟...... کي بهتر از آرمین  - بد آدمي و برات انت ما  گه  م

قیافه است  !،هم تحصیل کرده است هم مودبه ،خوشتین و خوش
وشکر عالیه  اهل دود و دمم که نیست وضع مالیش هم که خدار

 مگه همه چیز فقت پوله مامان ! -
بدبخت چه ایرادي داره ؟ -  به من بگو این پسر
 خشم گفت : با
 مامان جون اون هیچ ایرادي نداره ولي من نمي پسندمش -
مدن  ادیتو خوشرري ز - ندس او تا دکتر و مه لت دو  زده زیر د

 ستگاریت فکر کردي دختر شاه پریونيخوا
 آخه به من بگو تو مامان مني یا این پسره؟ -
من مامان توام ،چون نگرانتم و بهت اجازه هم نمیدم که با غرور  -

 بیجات زندگیت و به لجن بکشي
شما دارین به لجن میکشین که به خاطر یه گذشته بي  - زندگي منو 

 خود به فکر احساس دوجوون نیستین
گذشررته هیچي نمیدوني پس نمیتوني همین طوري ت - و در مورد 

 قااوت کني
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خه من نم - بدونم ! ......آ یدونم و نمیخوام هم  فهمم این  ینم
 دایاین همه سال کجا بودن که یکدفعه سرو کله شون پ یخانواده تو

 شده ؟!
یکدفعه هم نبوده ! توي این سالها همیشه سراغتو میگرفتن ،نمي  -

 ه خواستگارهات و رد میکرد ؟دیدي پدرت هم
ي نمیگفتم چون بینشررون مرد دلخواهم ونمي  - اون موقع چیز

 دیدم ولي حاال نمي تونم اجازه بدم با آینده ام بازي کنید
این را گفت و به سمت اتاق پدرش رفت . دستگیره در را گرفت  سایه

ویش را گرفت و به دنبال خودش  هنوز در را باز نکرده بود که مادر باز
وي مبل نشاند وخود نیز در کنارش نشست و گفت:  کشید و ر

ي که اگر بهش بگي نه اون هم - میدونم که اینقدر براي پدرت عزیز
 میگه نه ، ولي التماست خیمشا یو به اقازیر همه قول و قرارش میزنه 

 هم فکر حال پدرت باش کمیکنم  یم
 بغض گفت : با
با ا - نه  بدو با  با گه  مان، ا ندگ نیما نابود م یکارش داره ز نه ک یمنو 
 خوره یغصه م شتریب

قا یفکر م شهیبابات هم زمیعز - سر آ شا یکرد پ  نهیگز نیبهتر خیم
 توهه یبرا
با چرا همچ یمامان م - با بدونم  قا یقرار مزخرف نیخوام  با ا و   یر

 گذاشت ؟ خیمشا
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و ابرا راه م یوما از خوشررحال یاومده بود ایتو تازه به دن -  یوجود تو ر
زو میرفت سال آر شت یچند  و دا شتن تو ر و  میدا سالها تو ر وخدا بعد از 

سبته تولدت  شب که به منا شن کوچ هیبه ما داده بود همون   کیج
شا میبودگرفته  دختر  نیا یقول مردونه بد دیبه پدرت گفت :با خیم

تو پوست خودش  یبشه بابات هم که از خوشحال ودمفقت عروس خ
و بغ دیگنج ینم  یبه کس از پسر تو ریباخنده گفت : نامردم اگه دخترم ر
ر چهارساله بود ؛ من فک نیهشت ساله وآرت نیبدم اونموقعه آرم گهید
و برا  یم شه چون چند بار ا نیآرتکردم اون تور  یتو نویدر نظر گرفته با

 یاومده خواستگار نیدونم حاال چرا برا آرم ینم امااون سالها گفته بود 
 . دیرس یمحجوب تر به نظر م نینگفتم چون آرم یزیچ ی،ول
چه مي دونم خیلي اشررتباه بوده ولي باور کن آرمین پسررر خیلي  اگر

وخوشبخت کنه ، پدرت ومشا  یو براقرار ر نیا خیخوبیه و میتونه تو ر
ست شا شونیمحکم کردن دو شتن  رد ک یپدرت هرگز فکر نم دیگذا

 باشه بندیقرار پا نیسفت وسخت به ا نهمهیا خیمشا
 نفس عمیقي کشید و گفت : سایه

 ا این همه سال کجا بودند که یکدفعه بیاد ما افتادنمامان اونه-
ند  خیمشررا- ها فرز که بخاطر  هیتن خانواده مشررهور ومتمول بود 

ونده  یاز خانواده اش ترد شده بود وقت یازدواجش با مهر از خانوادش ر
صم سالها میشد ت ستها یگرفت تا با بابات که از   یمیصم یدور دو

بعد از مدتک یراه انداز کیشرکت کوچ هیبودن   نیا یهم شراکت ینه و
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و خر شا نکهیتا ا دن،یخونه ر شدت مر خیپدر م ص ضیبه   تیشد وو
سرش برگرده تو شه ا زشیخانواده و وارث همه چ یکرد پ د ش نجوریب

بچه اش و گرفت  یتو سرره سرراله بود یوقت خیکه مشررا دسررت زن و
برگشت خونه پدر و وارث همه اموال پدرش شد . تا قبل از اینکه  شیو

ینقدر ن خانواده ایاون قایه پیش بیاد اونها همیشه به ما سر میزدند .ا
بار که به دیدن ما مي اومدند یك عالمه  و دوسررت داشررتند که هر تو ر

وز مشررا با  خیاسررباب بازي و لباس برات هدیه مي اوردند تا اینکه یه ر
ح و نقشه اومد  خونه و به بابات گفت که قصد داره این یك سري طر

نه زمین و چند طبقه لوکس  وکه نصررفش مال اون بود و بز خونه ر
شدت  شاز شت ،به  ست دا و خیلي دو بیاره پدرت که این خونه ر در

ه حرفش شد بعد از چند لحظ خیعصباني شد و براي اولین بار با مشا
شم به هم زدني تمام حرم شون باال رفت و در چ تهاي صداي هردو

ار داشت اصر خیبینشون شکسته شد و اونا شدن دو دشمن خوني . مشا
سر  ونگه داره. آخر  شت خونه ر صرار دا و خراب کنه و پدرت ا خونه ر

هم پدرت با قرض  یعصررباني بیرون رفت و بعد از مدت خیهم مشررا
با این خرید در واقع به  له تونسررت سررهم اونو از خونه بخره و  وقو

ست شاپایان داد  شونیدو وز اخري که م باره با پدرت  خیر اومد اینجا دو
 گفت: رفتیحرفش شد و اون درحالي که داشت م

فقت یك چیز بین من و توسررت که تو قولشررو به من دادي  حاال
 وقت نمي توني زیر حرفت بزني چیوه
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و گرفته بود گفت : پدرت  که منظورش ر
يمن اگه سرررم هم بره زیر قولم نمي زنم م مئن باش تنها چی-  ز

باره به هم میرسونه سایه است ودو  که ما ر
شا توي شتیم ولي م سالها اگر چه ما هیچ ارتباطي با اونها ندا و  خیاین 

ستادن وفتي هم  شب تولدت برات کارت تبریك میفر شه  مهري همی
سم نامزدي اقدام  ستادند که اماده اند براي مرا تو دیپلم گرفتي پیغام فر

وده و سایه بچه است . تا اینکهکنند ولي پدرت اونموقع گفت: هن  وز ز
پدرت هم که نگران تو و اینده  باره پیشنهاد دادن و چند وقت پیش دو
وفیصررله بدن. پدرت همیشره  ت بود قبول کرد بیان و این قارریه ر
به راحتي  با اخالقي که تو داري  وز بود. اون میدونسررت  نگران این ر

سته ما نمیشي ولي این بیماري  سلیم تصمیم و خوا و خیلي پدرت رت
ایي که ... و از اونج خیبایسته یا مشا وضعیف کرده اون یا باید جلوي ت

باره با مشا و نداره میدونم دو کنه مشکل پیدا می خیتحمل ناراحتي تو ر
و میخوایم ، هی.سا  باورکن ما خوشبختي تو ر

 گفت : باغصه
و گذاشتن ،حاال  نیبا هم ا شیدرسته که اونا چند سال پ - قول وقرار

 یول مسخره، یباز هیراه انداختن  ایبوده  شونیبرا محکم شدن دوست
قا شه که آ شا یاین دلیل نمی بخاطر خودخواهي خودش زندگي  خیم
 من و پسرش و نابود کنه
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من هم نمیدونم اونا چرا اینقدر اصرار دارن تو عروسشون بشي. ولي  -
سالها که این دو شون  نمیخوام بعد از  سیدن واختالف ست به هم ر دو

باره به خاطر تو دوستیشون به هم بخوره  برطرش شده دو
مان  - به فکر ا یعنیما دوسررتي هسررتي!.....پس من  نیتو فقت 

 یجورنیمنو ا ستیسالمه، درست ن کیو  ستیچي؟...... من فقت ب
 دیاز سرخودتون وا کن

چه اي ،ول - ب بین باور کن من در  یتونمیفهمي !! چون هنوز
 و ندیدم یخواستگارهات بهتر از آرمین هیچکس

 مامان ! ستین یآش دهنسوز نقدرهمیاون پسره ا -
ست کدورتها نهی! همّه فکر پدرت ازمی! عز هیسا -  نیب یکه تا زنده ا

و از ب خیخودشو مشا شا یم شهیببره ،هم نیر ن بوده م ریتقص دیگه 
و خرا نیا خیکه با غرورم اجازه ندادم مشا ب کنه واونچه دوست خونه ر

ب شته ازش در ست ارهیدا صر برهم خوردن دو شو مق  ی،اون فقت خود
 .نهدو یچند سالشون م

 وگفت : دیکش یآه هیسا
اونها  یجوون یغرور ولجباز یتونم خودمو فدا یمامان من نم یول-

 کنم
بود که دیگر اعصرراب بحث کردن را نداشررت. پس  اینقدرعصررباني

به اتاقش رفت  منتظر پاسخ مادرش نماند و از جا برخاست و
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شت ولي دل پدرش ست دا ته ، که بخاطر گذش دید ینم یلیرا خیلي دو
ده بود کرده و باعث ش یکند . پدرش یکبار سکته مغز یگذشت نیچن

 برایش سررم مي از ناحیه پا فلج شررود و دکتر هم اسررترس و نگراني را
 دانست ، اما باز هم نمي توانست بیخیال حرفهاي تند آرمین شود .

به ا تا شست و صر در اتاقش تنها ن ع فکر کرد وقت نیع به  دید یموضو
شماره نازنین را گرفت ،نازنین  ینم جهینت شت و سد تلفنش را بردا ر

تنها دوسررت صررمیمي و همرازش بودکه از سررالهاي بچگي با هم و 
بزرگ شده بودند تمام دوران تحصیل را در کنار هم و روي  درکنار هم

یك نیمکت نشررسررته بودند حتي وقتي او به خاطر عالقه اش رشررته 
عمران را انتخاب کرد نازنین هم براي اثبات دوسررتیش این رشررته را 

 برگزید .
 از چند بوق ، صداي سرخوش نازنین در گوشي پیچید: پس

و هم بابات پروند ؟! -  سالم عروس خانم چي شد این یکي ر
 ! بیا بریم بیرون قدم بزنیم ! یمیخوام ببینمت ناز -
گرفته ، نکنه عاشررق این یکي شردي  یلیچي شررده ، صرردات خ -

 ومیخواي جلوبابات وایسي ؟!!
یا بیرون همه چیزو  - به دهن بگیر ، ب بون لعنتي و  یه لحظه اون ز

 برات تعریف میکنم
باال - بون قدو شه تا ده دقیقه دیگه بیرونم ،فقت قر شگلت خ یبا و

ود  بیا، حوصله عالفي ندارم ی، ز
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 باشه اومدم -
و شررالش را برداشررت واز اتاق خارش شررد مادر  دیپوشرر ینخ مانتو

ي بود او را که دید پرس  : دیدرآشپزخانه سرگرم آشپز
 جایي میري؟ -
وي -  آره با نازي میرم پیاده ر

پاست به همین دلیل گفت:مید دیناه ونش بر  انست چه آشوبي در در
شم ،بیا و اینبار  - سایه جان تا حاال هرچي توگفتي ما گفتیم چ ببین 

وي غرورت بذار و کوتاه ب  ایبخاطر پدرت پا ر
مامان شررما جوري حرش میزنید انگار قراره یه خونه بخرید، بابا  -

دن خودم و حرش یه عمر زندگیه !من نمیتونم یك عمر تحقیر شرر
 ببینم و تحمل کنم

ستند وت یو تحمل کن یزیگفته قراره تو چ یک - شق تو ه و اونا عا ور
وسرشون م  زارن یر

 هیخوام  یخوام اونا عاشررقم باشررن ،من فقت م یمامان من نم -
شم ؛ شته با  شیواز پ یلی، نه تحم یازدواش معمول هیازدواش مثل همه دا

 شده ! نییتع
سته بازم سکته  - باره بره باال و خداي نخوا ولي ممکنه فشار پدرت دو

 بزنه !
ش یسع س دنیکردبا ک سپس ب قیعم ینف شمش را کنترل کند و ا خ
 گفت : متیمال
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بونت برم خواهش م یمامان !اله-  کنم اینقدر زجرم نده یقر
 سکوت ادامه داد : یپس از لخت و

 ت میکنیممن رفتم ، بعدا در این مورد با هم صحب -
سر ومنتظر سخ مادرش نماند و با حالت عیپا شده و سالن خارش   یاز 

 رفت نییاز پله ها پا یعصب
با لودگ نازنین  گفت : یپشت در منتظرش بود به طرفش آمد و

بون اون چشما - ودتر از  یقر خوشگلت بشم من ،نمیشه یه بار تو ز
 من بیاي بیرون

ست جواب ک اینقدر شوش بود که نتوان صبي و م بدهد  نایه نازنین راع
ودر سکوت قبل از او به راه افتاد نازنینن خودش را به اورساند و سقلمه 

 اي به پهلویش زد و گفت:
 ! نیزنما نه بنز یدارم حرش م یهوو -
 یسر به سرم نذار ناز نهمهیکنم ا یخواهش م -
 ؟ یا دهیپکر ورنگ پر نهمهیشده ! چرا ا یمگه چ -

باغصه گفت : دست  نازنین را در دست گرفت و
صورش هم کن - شب ینازنین ! حتي نمیتوني ت ستگار دی م کي که خوا

 بوده؟
و ا -  شیدا و واالي خودش کرده نهمهیحاالکي بوده که تو ر
 وگفت: دیکش یآه
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استاد مشایخ .. )اینقدر سریع گفت که حتي باعث تعجب خودش  -
 هم شد(

 زد زیر خنده و گفت: یپق نازنین
من میگم دیر از خواب پا شرردي ! تانگو داشررتي خوابهاي خوش  -

 خوش میدیدي!!
دیدي باورش برا تو هم سخته ،خودمم وقتي دیشب دیدمش انگار  -

 . یولت بهم وصل کردن ،هنگ کرده بودم اساس 220برق 
 ده گفت:گشاد ش یکه انگار هنوز نمیتوانست باور کند با چشمان نازنین

 منو دست انداختي ؟ ای یگ یم یتو جد -
 دارم راست میگم ،یباور کن ناز -
 آخه اون از کجا میدونست تو ازش خوشت میاد -
من غلت کنم از اون کوه غرور خوشررم بیاد ،پسررره لندهور از خود  -

 راضي !!
رو نازنین ودر  ایستاد و گفت : شیبا تعجب ر

 این حرش و تو زدي ؟!چي ....؟! تو االن چي گفتي ....؟! واقعا -
 گفت : یبا حالت عصبي و به تند هیسا
 آخه تو که نمیدوني چي شده -
 خوب جون بکن بگوچي شده تا بدونم -
یا  - و نات خواب و ر یا مه این جر باور کنم ه خه چ ور میتونم  آ

 نیستن و واقعین
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و سرم یه خبرایي هست - ودتر بگو چي شده که احساس میکنم ر  ز
 آرامش گفت : با
 آره منم میبینمشون ؛ خیلي خوشگلن و بهت میان -
باره یه خواسررتگار دکتر درخونتون و زد و توهم - چي شررد !... دو

 !...؟ نیپائ ارمیزدي،.... حاال میگي چي شده یا بزنم دك و پوزتو ب
 توامروز خیلي قلدر شدي ؛..قبلنا از این کارها نمیکردي -
و یدار یآخه بد جور -  یچ یگی، حاال م ینزیم تیاعصابم اسک یر

 نه ؟ ایشده 
ست ، بابا و مامانامون  - شده ا هیچي بابا،یه نامزدي از پیش تعیین 

و به هم داده بودن فقت مونده رضررایت ما که همه  از قبل قول ما ر
 کارش یچیز تموم بشه بره پ

و گفتي و تمام -  واي چه جالب ! حتما تو هم همون دیشب بله ر
و تمام ! اصلنم ا یچ یچ-  نیست یکن یینجورا که فکرمر
؟ توکه از اون خوشررت مي اومد ،به من نگونه که  اسیپس چجور -

 میزنم فرم صورتت و بهم مي ریزم
 ؟! یریهار شدي وهمش میخواي پاچه بگ نهمهیاه !تو چرا امروزا-
شي مي کردي  - شتي بخاطرش خودک آخه دختر خوب ! تو دیروز دا

با اون ردیف کني حاال امروز قنبرك زدي وغصرره  که بتوني کالسررتو 
 میخوري که طرش نامزد از پیش تعیین شده اته !!

 نازنین قایه همین نیست -
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سته که تو خیلي تودار و لجبازي ،اما من از بچگي با - سایه در ببین 
یدونم وقتي میگي از کسرري خوشررت میاد حتما تو تو بزرگ شرردم وم

 دلت یه خبرایي هست
که نمي  - باش! تو  به هم ن نازنین خواهش میکنم اینهمه اراجیف 

 دوني دیشب چي شده
 خوب بگو تا بدونم-
بون به دهن میگیري تا که من بگم چي شده -  مگه تو ز
ل مي شم ، حاال تو بنال ببینم چي شده -  خوب من ال
قا دیشب - بي هیچ حرفي نه گذاشت ونه ورداشت و گفت: من نه از  آ

شما و نه از ازدواش با شما خوشم میاد خوب توقع داري من حاالچکار 
چاکتم ،پس خواهش میکنم با من  نهیکنم بگم نه من عاشررق سرر

 ازدواش کن !!!
 با چشمهاي گرد شده و متعجب گفت : نازنین

رش و تو خونشون چه از خود راضي !.....خوب میتونست همین ح-
کي ووقت مردم و ال دنیچرا اینهمه راه کوب گهیبه بابا ومامانش بزنه؛ د

 گرفتن
صرفشون کنه(و از من  - سته من نمي دونم خودش که میگفت :)نتون

 خواست تا جوابم نه باشه
 با پوزخند گفت : نازنین
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عا خیلي  - مدلي ، واق گاري این  یده بودیم اال خواسررت مه چیز د ه
به ، دا بده ، جال له جواب نه بهش  یاد از عروس بخواد بجاي ب ماد ب

و بکن  حاال میخواي چیکار کني؟ خوب تو هم بگو نه و قال قایه ر
داشرتم ولي با حرفهاي امروز مامانم سرر دوراهي  مویتصرم نیهم -

 موندم
 ؟ گفتیمگه مامانت چي م -
مامانم میگه اگه من بگم نه ،ممکنه حال بابا از ایني که هسررت  -
 تر بشه و انوقت مامان وساغر منو مقصر حاِل بابا بدونن .بد
واي از دسررت این مامانا! که تا یه خواسررتگار اومد درخونشررون  -

ویاهاي دخترشررونه و بهتر از این پیدا  فکرمیکنند همین شرراهزاده ر
 نمیشه
وي اولین صندلي پارك نشست وگفت : نازنین  ر

یخ خودخواه و از خود توي بد مخمصه اي افتادي دختر !..... مشا -
مامانت از طرش  چیراضري یک رش ،باباي مریارت و گیرهاي سره پ

 گهید
با آه سایه  گفت: قیعم یهم کنارش نشست و

ض -  شمیم ینمي دونم چکار کنم ، نه میتونم خودم و فدا کنم و نه را
 زهیکه بابا بهم بر

ستم خودش مانع این ازدواش - شایخ میخوا اگه من جاي تو بودم از م
 شهب
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که  - قدر مغروره  ما اون این آره خودمم هم همین فکر و کردم ،ا
 میترسم این حرش منوبزاره به حساب اینکه من ازش خوشم میاد

نه که تو هم ازش خوشررت نمیاد، در هر حال تنها راهت همینه،  -
 ؟ یحاال میدونه تو دانشجوش

 نه فکر نکنم، اصال حرفي از دانشگاه و رشته من نشد -
ست م - شه در شه فکرش وهم نکن به نظر نمیاد آدم بي من قي با ی

و نمیخواد ؟  .حاال چرا میگفت تو ر
 گفت : یوحرص دیکش یقیعم نفس

 نمي دونم ... میگفت : -
با ا خاص خودم و دارم و نمي خوام  هاي  مه  نا ازدواش ،  نی))من بر

 ریتم زندگیم بهم بخوره !!((
 چه پرادعا! ..... شاید کسي و زیر سر داره و خانواده اش راضي نیستن -
فکرو کردم ،......بهرحال اصال برام مهم نیست ، بلند  نیمنم هم -

 شو بریم، مامانم نگران میشه
 یعني فکرمیکنه فرار کردي -
 با این چاهي که برام کندن تعجبي هم نداره این فکر و کنن -

***************** 
وي صررندلي چرخدار در حیاط کنار  ردوا خانه که شررد پدرش را بر ر

ستهاي  صندلي اش زانو زد و د حوض آب دید به طرفش رفت و کنار 
 :دینحیفش را در دست گرفت و پرس
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 امروز خوبي بابا؟ -
وکه میبینم بهترم میشم -  خوبم عزیزم ،لبخند تو ر
وي گونه اش فشرررد .پد با ر محبت دسررت پدرش را ب*و*سررید و ر

باره گفت :  دو
بار زنگ زد و وقت براي بله برون خواسررت ،ولي  نیپدرِ آرم - امروز دو

 من گفتم : باید تو اول بهم جواب بدي
 بابا جواب من براتون خیلي مهمه ؟ -
سر راه اوردم؟ خوب معلومه  - و از  یعني چي دخترم !...مگه من تو ر

 که جوابت مهمه
 بخاطر قول و قرارتون میگم -
شت درسته - و میذا  میعزیزم ما نباید از اول همچین قرار مسخره اي ر

باره  وي قول من حساب باز کرده میترسم بگم نه ! دو ؛ آرش خیلي ر
باعث ناراحتي و کدورت بشرره ، ولي این دلیل نمیشرره که نظر تو برام 

زش  نداشته باشه یار
 بابا اگه اجازه بدي میخوام یه بار دیگه با پسرشون حرش بزنم، آخه -

 صحبت یك عمر زندگیه
سیار خوب دخترم میگم آرمین بیاد اینجا هرچي میخواي بهش  - ب

شه من پاي همه چیز  بگو نگران منم نباش اگه جوابت منفي هم با
زشتره ي توي این دنیا با ار  مي ایستم . باور کن زندگي تو برام از هر چیز

 مي دونم بابا ،میدونم . -
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شب آنج قرار شت  ساعت ه ست با بود آرمین  شد البته نمي دان ا با
خانواده اش مي اید یا تنها ،به هرحال براي او فرقي نمي کرد چرا که 
ماده هر توهین و تحقیري از طرش آرمین کرده بود وهر  خودش را آ

 :کردیبا خودش زمزمه م کباریچند لحظه 
سمو  هیفقت  - شنبه اول وقت مي رم و کال امشب تحملش میکنم و

 عوض میکنم تا دیگه مجبور نباشم ریختشو ببینم
شوره اي عجیب به جانش افتاد که باعث  با صداي زنگ در حیاط دل

 یکنترل اعصررابش لحظه ا ی. برادیشررد همه وجودش به لرزه درآ
د شچشمانش را برهم گذاشت و نفس عمیقي کشید .مادر وارد اتاقش 

 و گفت:
 آرمین توي حیاط منتظرته -
 چرا توحیاط !.........چرا باال نیومد؟-
 نمیدونم میگفت اینجا راحتترم -
 . نییباشه ! منم میرم پا -

وبرو دیناه یوقت تاقش خارش شررد، ر ئ یاز ا  ونگاهي به سررتادیا نهیآ
خودش انداخت ، خیلي رنگ پریده به نظر مي رسررید کمي راگونه به 

 و کمي را به لبهایش مالید و از اتاق خارش شد .گونه هایش 
ون حوض  آرمین کنار حوض نشرسرته بود و داشرت با ماهي هاي در

سرد به طرش تخِت چوب سالمي   کنار حوض رفت و یِ بازي میکرد با 
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وي تخت چیده  سایل پذیرایي را ر ست ، مادرش همه و ش وي آن ن ر
 اورد .پائین بیبود . نمیدانست کي وقت کرده بود اینهمه وسایل را 

 هیاز جا برخاسررت و متقابال جوابش را به سررردي داد و با کنا آرمین
 گفت :

گفتین هیچ حرفي با من ندارین، پس چرا منو مجبور  یشما که م -
و تا اینجا بیام  کردین اینهمه راه ر

 بیخیالي شانه اي باال انداخت و گفت : با
 میتونستین اصال نیاین !!-
و  از تخت نشست و گفت: یگوشه ا یر
 اصال به قیافه تون نمي یاد اینهمه بي ادب باشین -
 در برابر آدم خودشیفته اي مثل شما نمي شه با ادب بود !! -
ید و فقت بگید حرش مهمتون چ - بون نریز ود ب یبرا من اینهمه ز

 ؟! نیکه بخاطرش منو از کار و زندگي انداخت
 :حرص دندانهایش را برهم فشرد وگفت با
 من نتونستم جلوي خانواده ام بایستم یمعذرت میخوام،ول -

 و درشتش را تنگ کردو باخشم گفت : اهیس چشمان
 ....................؟ ی؟.........این یعني چ دینتونست -
 به اونها جواب منفي بدم تونمیمن نم -

 :دیغر عصباني
 یعني با این ازدواش مزخرش موافقید؟ -
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 زده گفت : جانیه
 نه نه ! ... منظورم این نیست که موافق............. -
 : دیپرس دیحرفش پر انیم یبا کالفگ نیآرم
 پس چي؟...... -

 جواب داد : یوعصب سردرگم
ش - سخره ب ست من برنمي  دیشما باید مانع این ازدواش م کاري از د
 یاد
 عصبانیت گفت: با
! من اگه مي تونسررتم که قبل از اینکه بیایم اینجا این  ویک یآخه ا -

و میکردم  کار
بغض گفت: با  نا امیدي و
اه و ممکنه جواب منفي من حالشو  - من هم نمي تونم ،پدرم مری

سبب  صورت مادر و خواهرم منو م ست بدتر کنه و در اون  از ایني که ه
 حال پدرم میدونن و هیچوقت منو نمي بخشن

 رو رفت و سپس گفت :به فکر ف یلحظات
 پس با این حساب فقت یه راه مي مونه -
ه ک یحوصررلگ یچه راهي؟با ب -: دیپرسرر ینگاه متعجب وسرررد با

ش م دیترد  ،جواب داد : زدیدر آن مو
ازدواش میکنیم و بعد از چند ماه به دلیل عدم سررازش از هم جدا  -

 میشیم
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 حرفش برآشفت و عصبي گفت: نیا از
سر من  - ست چه بالیي  صال مهم نی معلومه چي میگین ؟ براتون ا

زشه !  میاد ؟ یعني زندگي من اینقدر بي ار
 زد و با خودخواهي تمام گفت : پوزخندي

باشررم ، اگه  - به من نداره،که بخوام نگرانش  ب ي  زندگي شررما ر
 براتون مهمه میتوانین مانع این ازدواش بشید یلیزندگیتون خ

 را به حوض آب انداخت وزمزمه کرد :حرص نگاهش  با
 ن؟یدونم شما با این طرز فکر چ ور استاد شد ینم -
 من هیچوقت بین زندگي خصوصي و شغلم راب ه برقرار نمیکنم -

باره شت ودرنگاه ب دو ل زد وگفت  یبه طرفش برگ سردش ز تفاوت و 
: 

این  مانع نیمیتونم بپرسررم شررما چه معذوراتي دارید که نمیتون -
 ش مسخره بشید ؟ازدوا
با غرور گ ستینگر هیسا یبار درعمق چشمان عسل نیاول یبرا  فت :و
و بدم ؟ -  مجبورم جواب شما ر
چه چیز  - خاطر  بدونم ب ید  با ید!......چون من  که مجبور ته  الب

 خودتون کنید یفدا مویمهمي، میخواید منو و زندگ
 در نگاهش آهسته گفت : رهیکرد وخ زیرا ر چشمانش
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 یداو ف تونیندگي شما کاري ندارم،شما خودتون دارید زندگمن با ز -
زشرره ،با  تونیحس فداکار میکنید .اگر واقعا زندگیتون تا این حد با ار

 همه چیز و به حالت عادي برگردونین نیمیتون ییك جواب منف
بانه م یحالت با  ، گفت : دیکش یکه خشم در تمام وجودش ز
 چندبار باید بگم من نمي تونم! ............. -
پس حاال که تا این حد ضررعیفید ، مجبورین پیشررنهاد منو قبول  -
 دیکن

 با پوزخندي ادامه داد: سپس
 قول میدم درطول این دو سه ماه حتي نگاهت هم نکنم -
بار بود که دلش میخواست سیلي  نیدوم یخشم نگاهش کرد . برا با

 زند . باز هم بر خودش مسلت شد و گفت:گوشش ب یمحکمي تو
 زن دیگه در میونه ؟ هیپاي  -
،چه  سررتیمتحیر به اونگر یحرفش آرمین جا خورد ولحظه ا نیا از

 فکر را در مورد اوکند ؟! نیا هیباعث شده بود سا یزیچ
سخر آم سایه شید ))مگه این کوه غرور  یزیلبخند تم زد و با خود اندی

وبه غیر از  خودش هم دوست داشته باشه (( میتونه کسي ر
 آورد : رونیآرام آرمین او را از افکارش ب یصدا اما
سته !....کس دیگه ا - زندگي منه ،پس بهتره خودت و  یتو یآره در
 یمن نکن یرزندگیدرگ

 وآهسته گفت : دیکش یقیعم نفس
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 فکرکنم و بعد جوابتون و بدم . دیمن با -
 بلند شد ودست در جیبش کرد وگفت : ازجا

 که هسررت تلفني به من یبیا این کارت منه ، بهتره جوابت هرچ -
و ب یبگ مه راه ر باره اینه به ا امی،دلم نمي خواد دو فات  نیو  مزخر

شتر از اینکه به  سعي کن بی صیحت!  شما ن گوش کنم ! اما از من به 
گي باشي ،پدر و مادرت زند تیفکر دیگرون باشي به فکر خودت وزندگ

 ! یکه تازه در اول کوچه زندگي هست تویيخودشون و کردن، این 
 شباهت به تمسخر نبود ، گفت: یکه ب یلبخند با
 ممنون از همدردیتون سعي میکنم نصحیتتون و به خاطر بسپارم ! -
یدوارم تصررمیم  - حافظي کن ،ام خدا خانواده ات  از طرش من از 

 و.......... درست و من قي بگیري
 حرفش را ادامه دهد وگفت: نگذاشت

و نبینیم -  امیدورام دیگه هرگز همدیگه ر
 گفت: یهم با لبخند آرمین

 امیدوارم -
ي بود  با دیدن لبخندش قلبش فرو ریخت ،این درسررت همان چیز

وي تخت نشست .صداي بسته شدن در  دیترس یکه از آن م .همانجا ر
وشرن شردن موتور ماشر ین آرمین را شرنید ولي به حیاط و سرپس ر

ستش مچاله  یخودش زحمت ستن نداد . کارت آرمین در د براي برخا
 شده بود .
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 او را به خود آورد . درکنارش نشست و با نگراني گفت: دیناه صداي
 آرمین رفت؟ -
 آره رفت ! -
 به نتیجه هم رسیدید؟ -

گلویش را میفشرد ،خود را در آغوش مادرش انداخت و گریست،  بغض
 مادر آرام موههاي نرمش را نوازش کرد ، در بین گریه اش گفت:

کاش  - یاورده بودي ! ..... یا ن بدن قت  کاش منو هیچو مان ، ما
و نب یذاشررتیم !.......کاش نمي ذاشررتي این قرار  نمیمي مردم تا امروز

وبذارند تا امروز تحقیر شدن منو ببیني  مسخره ر
 فت :او را از آغوش خود بیرون آورد و گ دیناه
چي مي گي عزیزم ؟ تحقیر کدومه ،آرمین خیلي پسررر خوب و با  -

به ا یه .چون تو فکر میکني اونو هم مثل خودت مجبور   نیشررعور
 سخت میگیري نهمهیازدواش کردن به خودت ا

 اما مامان ،باور کن !اونم راضي به این ازدواش نیست -
گه مخالف این ازدواش بود میت - ونسررت اشررتباه نکن عزیزم اون ا

 خانواده اش ومنصرش کنه
ز او ا نیکه آرم دیمي خواسررت همه چیز را به مادرش بگوید،بگو دلش

متنفر اسررت ، اما غرورش اجازه نمیداد تا این حد خودش را تحقیر 
کند دلش نمیخواسررت به مادرش بگوید آرمین حتي او را آدم هم به 

 حساب نمي اورد.
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******************* 
وز شته بود و دور ستي بگیرد از بس گذ صمیم در سته بود ت او هنوز نتوان

فکر کرده بود احسرراس میکرد سرررش در حال انفجار اسررت .عجز 
وناتواني همه وجودش را فرا گرفته بود .نازنین هم با پیشنهاد احمقانه 

 آرمین مخالف بود
ساغرنگران  با سرش را برگرداند  صداي تلنگري که به در اتاقش خورد 

وبه او گفت:وآشفته در چهار چ  وب در ایستاده بود با لبخندي ر
 چرا اونجا وایسادي بیا تو -
وزها اینقدر توخودت غرقي، که جرات ندارم از کنار اتاقتم  - آخه این ر

 رد بشم
 چرند نگو ، خون آشام که نیستم ، ازم بترسي -

وي لبه تختش نشست و گفت: ساغر  ر
وز دلگیرتر میشه - وز به ر  حال و هواي خونه ر
باني دست ساغر را در دست گرفت وگفت: با  مهر
 من مقصرم؟ یکنیفکر م -
وحي نداره -  توکه غصه دار و دپرس باشي انگار خونه اصال ر
وح خونه که تو هسررت - ،نه من !......تو همیشرره با  یخوشررگلکم ر

و شاد میکن  یخنده هات همه ر
 ولي وقتي تو نباشي سر به سر کي بزارم و باهاش بخندم -

 آرام بر سرش زد وگفت : هباخند
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 ! مگه من دلقکم ونهید -
حالي که سررعي میکرد بغض پنهان و فروخورده اش را مهار کند  در

شروع به باز وتخت یسرش را به زیر انداخت و سای هیسا یبا ر ه کرد .
ونش آشوب پاست .دست زیر چانه اش برد وسرش  یحس کرد که در بر

 را باال گرفت و گفت:
 نبینم خواهر کوچولوي خوشگلم پکروگرفته باشه -
 چرا نباشم ،تو این خونه انگار اصال من وجود ندارم -
 نمي خواي بگي چي شده؟ -
دو هفته دیگه اول مهره و مدرسرره ها باز میشررن ولي هیچکس  -
شده فقت  نیتوا ست .همه فکر و ذکر بابا و مامان  خونه فکر من نی

 یتو و این خواستگاري لعنت
 مگه هنوز نرفتي خرید؟مامان که خیلي وقت پیش بهت پول داد -
تو که اخالق منو میدوني ،دوس ندارم تنهایي برم خرید ،مامانم که  -

وزها حوصررله خودش و هم نداره چه برسرره خرید .توام که  این ر
 خودت و تو این اتاق زنداني کردي و فقت غصه میخوري

 مگه قرار نبود همراه سودابه بري؟ -
وز دیگه برمیگرده -  سودابه رفته مسافرت و چند ر
غصرره نخور ،مگه من مرده باشررم بذارم خواهر نازم به  زدلمیعز -

ناراحت باشه ، با نازنین هماهنگ میکنم عصر  خودیب زیچ هیخاطر 
 خرید ،خوبه؟ ریمیسه تایي م
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 نه !..... با نازنین نه -
 چرا؟-
شیم وقتي نازي - ست دارم دوتایي با هم با همراهمونه یادتون از  دو

 رهیمن م
 اي کرد و نیشگوني از لپش گرفت وگفت: خنده

 اي حسود! -
که  - ید  قدر حرش برا هم دار ما این که نمیگم ، شرر وغ  خوب در

 ستیهیچوقت تموم بشو ن
س - صر دوتایي با هم میریم ولي باید یه چیز خوشگل  اریب خوب ! ع

 هم براي من بخري
پولي که -  داري چه نیازي به کادوي من داري؟ تو با اون نامزد خر

 گفت : یعصب یوکم نیغمگ
 ساغرجان ! اون نامزد من نیست -
 سایه توواقعا آرمین و نمیخواي؟ -
 چرا باید اونو بخوام ! -
سررایه باور کن توخیلي خنگي ،اگه پسررري به جذابي و خوشررتیپي  -

و  آرمین خواسررتگارم بود یه لحظه هم شررك نمي کردم و بهش بله ر
 میدادم

 خواهرِ من ! همه چیزکه خوشگلي و خوشتیپي نیست ! -
زوشو داره -  آرمین مرد کاملیه که هر زني آر
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زوي مردي مثل آرمین و -  داشته باشم اما من اون زني نیستم که آر
شته که مردي به این  - سنگ وردا ست میگه تومخت پاره  مامان را

و رد میکني یجنتلمن  ر
وي  دستش زد و گفت: ر

شو بروکه مامان داره  - ع حادش ، حاال پا شدم اونم ازنو آره من خل 
 صدات میزنه

 حالي که بر میخواست گفت: در
که همون شرررب  - یدي  ید گار من بود م کاش آرمین خواسررت

و راحت مخواس و میدادم وهمه ر  کردم یتگاري بله ر
 از اتاق خارش شد و

بان از  سایه با جمله آخر ساغر به فکر فرورفت ساغراگرچه از نظر سروز
ستر از  سا شکننده ترو ح وحي  بانتر بود ولي از نظر ر او خیلي خوش ز

شت و قهوه ا شمهاي در ص تیجذاب شیسایه بود و با اینکه چ  یخا
به پ نمیدانست  .سایه دیزیبایي و ظرافت سایه نمیرس یاداشتنداما هرگز

شد به  ضر می به جاي او بود چه تصمیمي میگرفت آیا حا ساغر که اگر 
بازي  گذارد و وارد  وي غرور خودش ب پا ر یت آرمین  جذاب خاطر 
خ رناِك آرمین شررود و یا اینکه به خاطر غرور و خودخواهي آرمین 

فکر  نیدو خانواده شود با ا آشوبي به پا میکرد که درس عبرتي براي هر
صمیم گرفت خودش را فداي خانواده  صدبار با خودش  اشت نکند ،

زوهایم و جوانیم را فداي غرورِ بي جاي  تکرار کرد نمي توانم زندگیم ،آر
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آرمین کنم ،بهترین راه را صررحبت با پدرش میدید . باید به پدرش 
ضي ن ست ،پدرش هرگز را سته ا شد اورا میگفت آرمین از اوچه خوا مي 

 خودش کند .با خودش گفت : یفداي دوست
)امشررب حتما به پدرم خواهم گفت و خودم را براي همیشرره از -

راحت خواهم کرد ،باید هر طور شررده  هودهیاینهمه فکر و خیال ب
باره شادي را به خانه امان برگردانم (  دو

 از اینکه سرنوشت بازي دیگري را با او شروع کرده است . غافل
****************** 
وقتي به همراه ساغر از خرید برگشت اتومبیل دکتر نجم پزشك  عصر

سریع از  شده دید نگران وهیجان زده  معالج پدرش را در کوچه پارك 
سته بود وگریه میکرد .خریدهایش را  ش سالن ن پله ها باال رفت مادر در 

 گوشه اي پرت کرد و به طرش مادر دوید
 الش خوبه؟مامان چي شده ؟بابا ح -
 خوبه دخترم نگران نباش -
 پس چرا دکترنجم اینجاست ؟ چرا گریه میکني؟ -
بد شررد .براي یه لحظه فکر کردم میخواد  - باره حالش  پدرت دو

.............. 
سیمه به طرش اتاق پدرش رفت  گریه سرا سایه  شدت گرفت و  مادر 

 وتقه اي به در زد صداي دکتر را شنید که گفت:
 بیا تو! -
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 اتاق پدرش شد و به طرش دکتر رفت اردو
 سالم دکتر ،خسته نباشید -
 سالم دخترم..... -
 دکتر حال پدرم چ وره ؟ -
 فعال که خوبه ،یه مسکن بهش تزریق کردم -
 چي شده ؟چرا اینجوري شده؟ -
و من باید از شما بپرسم ،قبال هم گفته بودم با شرایت پدرتون  - این ر

شما  هرگونه اسرترس و هیجاني براشرون خ رناکه ولي متاسرفانه یا 
 رعایت نمیکنید یا پدرتون خیلي حساسه

من نمیدونم چه چیز باعث این حالت شده من بیرون بودم تازه  -
 اومدم

شکالت سایه خانم ! اگه جون پدرتون براتون  - سعي کنید از م مهمه 
سکته کرده و آمادگي و  دور و برش کم کنید خودتون که میدونید یکبار 
ست هم با این  شار خونش باال و هم داره هم ف سکته دوم ر شرایت 

باره مشررکل یبیمار وهایي که مصرررش میکنه احتمال اینکه دو  یو دار
 ! یادهز ادیب شیبراش پ یجد
و بهم نر -  ! میزیچشم دکتر ،سعي میکنم آرامش خونه ر
ها راهي که  تا به خوبي میفهمید تن قه کرد خودش  بدر َدِم در دکتر را 

باره آرامش را به خانه اشان باز م  ، چیست گرداندیدو
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صندلي میز  با شپزخانه بود . بي حالي از پله ها باال رفت . مادرش در آ
وي آن ن  شست و گفتغذاخوري را عقب کشید و ر

 مامان چرا بابا یکدفعه حالش بد شد -
وزه میگه قفسرره سررینه ام درد میکنه ولي به - یکدفعه هم نبود چند ر

وهاشررو  تاقش دار من اجازه نمیداد دکتر و خبر کنم ظهر رفتم توي ا
 بهش بدم دیدم ناراحته . میگفت:

ست نداري سایه عروس من بشه که تا  - مهندس گفته توخودت دو
جواب ندادي خیلي ناراحت بود میگفت: تو راضي نیستي و  حاال بهم

قولي به مهندس داده و حاال  هیاونم دلش نمیاد مجبورت کنه از طرفي 
 توش مونده

 عمیقي کشید و اضافه کرد: نفس
عصررر که رفتم اتاقش دیدم بیحال افتاده و نمیتونه نفس بکشرره  -

ه بخاطر ر میگسریع اکسیژنو بهش وصل کردم و دکترو خبر کردم ،دکت
 استرس و هیجانه ...

 کرد . ستنیآرام شروع به گر و
جا برخاست و سر مادرش را به آغوش کشید وآرام نوازش کرد .بغض  از

شدن  سرازیر  شکهایش در حال  کرده بود و دلش ماالمال از غصه بود ا
شود به همین دلیل به  ست مادر متوجه گریه اش  بودند ولي نمیخوا

ست و براي مرگ همه اتاقش پناه برد و  ش شت در ن در را قفل کرد و پ
زوهایش ساعت  . یستگر یآر



                
 

 

63 

 زندگیمهمان 

ستید .  پدرش شت و مي پر ست دا ي در این دنیا دو شتر از هرچیز را بی
 پس مجبور بود خودش را فداي او کند

که آرمین به او داده بود را  یشررد و از کشرروي میزش کارت ویزیت بلند
پس از چند بوق صررداي بیرون اورد و شررماره همراهش را گرفت .

 بفرمائید -پرابهتش در گوشي پیچید 
 صداي مرتعشي گفت: با
 سالم منم سایه ............. -

سررکوت کرد انگار داشررت در ذهنش به دنبال نام سررایه  یا لحظه
 میگشت

 وخشک گفت: یبا لحني جد سپس
 بله میشنوم ..... -
 یدطرز رفتارش جا خورد و فراموش کرد چه میخواست بگو از

باره گفت: نیآرم  دو
 چي شد... زنده این؟ -
بي رمق گفت: با  صدایي ضعیف و
 میخوام با شما حرش بزنم -
 اکراه گفت: با
 خوب!..... گوش میکنم -

ش بان قلبش لحظه به لحظه  فیخف یلرز ضر به جانش افتاده بود و
 بیشتر میشد، مستاصل گفت:
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و از نزدیك ببینم -  من تلفني راحت نیستم اگه امکان داره شما ر
 دیمن بیرون شررهرم و تا فردا هم برنمیگردم اگه میتونید تلفني بگ -

 صبر کنید تا فردا دیاگه هم که نه، با
 زده گفت : شتباب

 ،مزاحمتون که نیستم کنمیتا فردا صبر م -
 صر میام اونجامزاحم که چه عرض کنم ولي ایراد نداره ،فردا ع-

 گفت : ما رب
و ببینیم -  اینجا نه ! خواهش میکنم اگه میشه بیرون همدیگه ر

 اي اندیشید و سپس گفت: لحظه
ستین همون جا همد- شما راحت ه ست هرجا  شکلي نی و  گهیم ر
 مینیبیم

وساعت شش عصر توي پارك محلمون  - اگه ایراد نداشته باشه شما ر
 ببینم

 ناباوري گفت: با
ك ؟)انگار به پرسررتیژشررش نمي خورد که کسرري را در پارك توي پار-

 مالقات کند(
از محله مون دور بشم  ادیخوام ز یمتاسفم !اما من عجله دارم و نم -
. 

س - صرتو اریب شش ع ساعت  سعي میکنم   شاپ یکاف یخوب ،
وبرو و بب یر  ارمگرفت یلیفقت دیر نکنید که خ نمیپارک شمار
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 حتما!-
باره شروع به گریستن کرد،چ ور میتوانست  گوشي را که ق ع کرد ودو

چند ماه را در کنار این مرد خشرن و از خود راضري دوام بیاورد،اما حاال 
شروع به  ستنیوقت گر سجاده اش را پهن و  نبود . ازجا برخاست و 

خداییش خلوت کرد و از او  با  ماز  عد از ن مازش کرد. ب ندن ن خوا
وي سجاده گذاشت و یا هخواست در این را ر و یاورش باشد .سرش را ر

شتر از این ناراحتي خانواده اش  ست بی سیر گریه کرد .نمي توان یك دل 
وي لب تک  شان لبخند از ر ود این خانواده به زندگی را ببیند .انگار با ور
تک اعااي خانواده پرکشیده بود وهر کدام به نوعي نگران و دلواپس 

که غبار غصرره و اندوه را از آسررمان زندگي  او بود فهیبودند و این وظ
وي سررجاده برداشررت کمي  خانواده اش کنار زند.وقتي سرررش را از ر
احساس آرامش میکرد با خود اندیشید این تقدیریست که خداوند برایم 
شامدي کنم .با این حس  ست پس باید خود را آماده هر پی رقم زده ا

از  ز اتاقش خارش شد پسا شدکه میتواند در مقابل هر مشکلي صبور با
ئ ر این انداخت د نهیاینکه چند مشت اب به صورتش زد نگاهش را به آ

ستگي میکرد .با یك لبخند  شک سر ساس نا امیدي و  وز کلي اح چند ر
تاق پدرش رفت و تقه اي به در زد با صررداي  سرراختگي به طرش ا
وي پنجره و خیره به  شد نگاه پدرش ر شود و وارد  ضعیف پدر در راگ

 ان سیاه شب بود .اسم
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و اینهمه  - شما ر سیاه چه چیز جذابي وجود دارد که  توي این چادر 
 مجذوب خودش کرده؟

 با لبخند به طرفش برگشت وگفت: پدر
وشن کرده -  یك ستاره درخشان و پرنور که همه زندگي منو ر

 استخوني پدرش را در دست گرفت و گفت: دست
وشن تره ؟ -  یعني از من ر

 رد و گفت :دستش و فش پدر
 وآرامش من ! یخوشبخت هیاون همه زندگي منه ، سا -
وي لب پدرش گذاشت و گفت: آرام  انگشتش را ر
باره حسودي میکنه -  هیس ،ساغر میشنوه دو
 ییساغر هم جاي خودشو داره ،اما تو عزیز دل بابا  -
بون باباي خوب خودم برم ، توهم عزیزدل من -  یالهي من قر
و بکنم  - ستم به آرش بگم تو راضي نیستي و قال قایه ر امروز میخوا

 ولي از بخت بد حالم بهم خورد .فردا حتما بهش میگم
وز دیگه هم به هم وقت بدید فردا حتما جوابتون و میدم -  بابا یه ر
و به راحتي  - دخترم میدونم تو راضرري به این ازدواش نیسررتي ،این ر

ومجبور نمیکنم .این اشررتباهیه که تونگات میخونم ،..... من ت و ر
 من مرتکب شدم وخودم تا آخر پاش مي ایستم

شته  - ستگاري دا شایخ خوا سر آقاي م نه بابا ، فکر نمیکنم بهتر از پ
 باشم
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سي که  - سر خوب و فهمیده ایه و من فکر میکنم تنها ک آره آرمین پ
و داشته باشه همین آرمینه  واقعا لیاقت تو ر

 *سید و گفت:پدرش را ب*و دست
 من میرم بیرون تا شما استراحت کنید -
بت هر  - باش جوا بکن م مئن  هات و حت فکر برو دخترم و را

شه من از توحمایت میکنم و نگران هیچي هم نباش. نگاهي  چي با
باني به پدرش انداخت با اینکه م مئن بود حرش دل پدرش  با مهر

ویش زد و اتاق را ترك ک  رد .چیز دیگریست لبخندي به ر
شد؛چه  تمام شب را در رختخواب غلت زد و از این پهلو به آن پهلو 

سر م شت  سترس را پ سخت و پر ا صبع  یشبي  شت ،دم دمهاي  گذا
به خواب رفت. وي هم افتاد و  بود که از خستگي چشمهایش به ر

***************** 
به ساعتش انداخت هنوز ده دقیقه به شش مانده بود سرعت  نگاهي

ا بیشتر کرد نمي خواست بعد از آرمین برسد و غرغرهایش قدم هایش ر
شت آدم نکته بین و دق صد دا شاید هم ق نظر  به یقیرا تحمل کند 

وي همه میزها  بیاید .وقتي وارد کافي شرراپ شررد نگاهش را سررریع ر
پشت یکي از میزهاي مشرش به در ورودي  ودچرخاند ، اثري ازآرمین نب

و  .ندیاورا بب یدش به راحتنشست میخواست آرمین در بدو ور
کنارش ایستاد و با احترام به او خوش آمد گفت :با صداي  پیشخدمت

ضرعیفي تشرکر کرد و درخواسرت لیوان آبي کرد . خیلي سرریع لیوان 
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شیده بود که  وي میز قرار گرفت .هنوز جرعه اي از اب ننو خنك آب ر
ب در در چارچو یافراشررته وجد یقامت بلند و اسررتوار آرمین با گردن

شد ، چقدر آن ت و دقیق بود حتي یك دقیقه هم دیر نکرده  میاظاهر 
با قدمها افتیاو را  یبود،به راحت بت به طرفش ییو  پر اقتدار و با صررال

 گام برداشت .
شکي  قیافه سپرت م شلوار ا سبان با کت و  سفید چ شرت  اش در تي 

ست  شهیجذابتراز هم ش وي لبش ن ضایت ر شده بود .لبخندي از ر
شرره دکتر مشررایخ را در لباس رسررمي دیده بود حتي شررب اوهمی

شیده بود و اینك جایي که  سمي پو شلوار ر ستگاري هم کت و  خوا
د بفر ومنحصررراولین قرارشرران شررکل میگرفت او در هیبتي جذاب 

ظاهر شررده بود .تپش قلبش هر لحظه بیشررتر میشررد واو قادر به 
 کنترلش نبود .وقتي کنار میزش رسید بدون توقف ارام زمزمه کرد :

 دنبال من بیا-
راهش را ادامه داد و در آخر سررالن ، جایي دنج و آرام صررندلي را کنار  و

سایه در حالي ک ست . ش وي آن ن سایه بر ر شید و بدون تعارش به  از  هک
وبروی دیکش رونیرا ب یرفتار چندش آورش حرص میخورد، صندل ش و ر

 نشست
بي  یشررخندیکرد با ن یکه انگشررتانش را در هم گره م یدر حال آرمین

 مقدمه گفت:
و نب -  مینیتا اونجایي که بیاد دارم قرار بود دیگه هیچوقت همدیگه ر
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نا از ما نمیخواسررت امروز قیعم یاش غم هیک از  قلبش را فشرررد، ا
 درخشونت وارد شود پس با چهره اي سرد وآرام گفت:

 من قبال از شما عذرخواهي کردم -
به  از وي خودش نیاورد و چهره سرررد و بي تفاوتش جا خورد ،اما به ر

 زد وگفت: هیتک یصندل
شروع  - شما گوش کنم ، میتونین  من هم اینجا م تا به حرفهاي 

 کنید
ر آن د یایي از کنایه به خوبچه لحن سررخنش مودب بود اما رگه ه اگر

رد  مشهود بود که دل سایه را مي آز
 حوصله و بي مقدمه گفت : بي
 من با پیشنهاد شما موافقم -
شد  نیآرم وي میز خم  سپس به ر شد و  لحظه اي متحیر به او خیره 

 : دیوآرام پرس
 میتونم بپرسم چرا؟-

 آلود جواب داد: بغض
نم همه اونها به خاطر من پر از باید آرامش و به خانواده ام برگردو -

شویش و نگران شما داده  نیت پدرم مدام به خاطر قولي که به خانواده 
سرزنش م و غصه میخوره ،مادرم از غصه هاي پدرم هر  کنهیخودشو 

سم !از  سا شك مي ریزه و خواهرم ،خواهر ح ساعت داره ا لحظه و هر 
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او فرام سرده ا وشاینکه ع ست دلگیر و اف ست ، من شده خانواده ا
 بیشتر از این تحمل درد و غصه خوردن خانواده م و ندارم

 گفت : یمیبا لحن مال آرمین
متاسفم!.... اما در این مورد کاري از دستم بر نمیاد و در این جریان  -

 من اصال مقصر نیستم
شي هاي ما  - شما همه خو ود خانواده  ستم ، با ور م مئنا منم نی
باره به خونواده ام  کی و دو شرربه از بین رفته .من میخوام شررادي ر

 برگردونم
براي گرفتن سفارش کنار میزشان ایستاد آرمین خیلي آرام  پیشخدمت

 پرسید:
 چي میخوري؟-
 فقت یك لیوان آب خنك -
 طرش پیشخدمت برگشت وگفت: به
 یك لیوان آب خنك ، ل فا -

 س گفت:ماند تا که پیشخدمت دور شود و سپ منتظر
 پس همه فکرهاتو کردي ؟ -
 من مجبورم به خواسته شما عمل کنم البته با شرط! -
 دیگردشدومتعجب پرس یچشمان با
 چه شرطي !؟ -
 لحن آرام و محزوني جواب داد: با
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با - حت هیچ شرررای ي ن ي  دیت هامون از این قرار چیز خانواده 
 مبفهمند این یك قرار مصرلحتي بین من وشرماسرت نمیخوام پدر

 خودشو مقصر بدبختي و ناراحتي من بدونه
 و گفت: دیچهره در هم کش آرمین

 بدبختي ؟! -
 پوزخندي گفت : با
جدا  - ماه از هم  ند  عد از چ بدبختي ،فراموش کردین، قراره ب له  ب

و یدك  ییبشرریم ،به هرحال من بعد از جدا اسررم یك زن م لقه ر
 میکشم

شما میتوانید خیلي  - شه  سي بین ما با سا ست هیچ اح وقتي قرار نی
 راحت به زندگي عادي خودتون برگردین

شما تو - سم  شه تداعي گر این ایام تلخ  یاما ا سنامه من همی شنا
 مونه یم یباق
شما اینه من میتوانم کار - سم یاگه ناراحتي  صال ا ز من ا یکنم که ا
 شناسنامه شما ثبت نشه یتو
وسرراده  تیاهم یب نهمهیرا ا یمهم نیبه ا یکه آرمین مسرراله ااین از

میگرفت عصربي شرده بود ولي حوصرله بحث کردن در این مورد را 
 نداشت .پس براي پایان دادن به این بحث گفت :

 تا زماني که پدرم در قید حیاته همسر شما باشم دیمن با -
 با اعتراض به طرفش نیم خیز شد و گفت: آرمین
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شم  معلومه - شته با زوي مرگ پدرتو دا چي میگي؟ منکه نمیتونم آر
 ومنتظر............

 حرفش پرید وگفت: میان
و  هشیدرسم تموم م گهی...! خواهش میکنم ، دو ترم دکسالیفقت -

 بعد از فارغ التحصیلي مي تونم براي طالق راهي پیدا کنم !
وي میز قرار داد و دور شد پیشخدمت  سفارش را بر ر

شعله  سایه ست  شید انگار میخوا سر ک شت و  سریع لیوان آب را بردا
 هاي خشمش فروکش کند

 : دیکالفه پرس آرمین
 چه راهي؟ -

وي میز قرار داد وگفت : لیوان  را ر
 مثال براي ادامه تحصیل میخوام برم خارش و شما موافق نیستین -

 و گفت: دیکش یقیبه فکر فرو رفت و سپس نفس عم کمي
 ماه تا درس شما تمام بشه ونه بیشترپس فقت هشت  -
 اینکه او اینهمه سرد وسخت بود دلش گرفت پس با دلخوري گفت: از

 بسیار خوب ،فقت........... -
 تمسخر حرفش را ق ع کرد وگفت: با
 هست ؟ یزیهنوز هم چ-

 گفت : قیعم یبا آه همراه
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وزي که تو دیشما همان ور که به من قول دادید با -  خونتون یتا ر
 هستم احتراممو نگه دارین

 م مئن باش کاري میکنم که اصال حاور منو حس نکني-
 : دینگاهي به ساعتش انداخت و پرس سپس

 حرش دیگه اي هم باقي مونده ؟ -
 تکان داد و گفت: یرا به حالت نف سرش

 نه ، دیگه حرفي ندارم . -
 از جا برخاست ودر حالي که به پیشخدمت اشاره مي کرد گفت: آرمین

صمیمیه ک نهیمونده ،واونم ا گهیپس فقت یك حرش د - ه که ، این ت
شما گرفتید پس بعدها نم صرا یخود  شنوم که منومق امر  نیخوام ب

 نیدون یم
ستین به  - شما میتون شما بود ، شنهاد احمقانه از جانب  اما این پی

 دیزدواش بشراحتي مانع این ا
وي دسررتانش  دودسررتش وي میز قرار داد وسررنگیني بدنش را به ر را ر

انداخت و در حالي که سرررش را به صررورت سررایه نزدیك میکرد در 
با تحکم گفت: ل زد و  چشمانش ز

 ! اگه زندگیت برات خیلي مهمه میتوني گمیقبال هم گفتم ، بازم م -
وزانه خواسررتگارهاشررون و ر د میکنن این مثل هزاران دختري که ر

و رد کني  خواستگاري ر
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شرد ووقتي آنها را  یمهار خشمش لحظه ا براي چشمهایش را برهم ف
 گشود، آرمین رفته بود

آدم بي من قي نبود و از اینکه به راحتي شرررطهایش را پذیرفته  آرمین
 بود کمي احساس راحتي وآرامش میکرد

ن .نازنیمبرمي به صررحبت با نازنین در خودش احسرراس میکرد  نیاز
سررعي میکرد مرهم  شررهیتنها کسرري بود که دردش را میفهمید وهم

دردش باشررد .وقتي به نازنین گفت چه تصررمیمي گرفته نازنین با 
 زده گفت : جانیچشماني گشاد شده وه

 تو دختره احمق چکار کردي!؟ -
همین که شررنیدي، من تصررمیم خودمو گرفتم ! با اون ازدواش  -
 کنمیم

جه !.....خره !این  کنيی!......ازدواش م یچ - ! فکر کردي این ازدوا
ندگي خودت  با ز ته ! دیوونگي محاررره!...توچ ور میتوني  ماق ح

 و کني ؟! یخ رناک یباز نیهمچ
زشتره ناز - ي با ار  !یزندگي پدرم برام از هر چیز
خنگول !پدرت که اگه بفهمه تو بازندگیت میخواي چکار کني ، از  -

 نهغصه دق میک
 میکن یبدونه ،ما مثل همه باهم ازدواش م یزیقرار نیست اون چ -
با ناباور دیکش یآه  آهسته گفت : یو
راتونو با هم گذاشتین -  پس همه قول و قرار



                
 

 

75 

 زندگیمهمان 

 اره ، همه حرفامونو زدیم -
 سایه با اینکه تو دختر صبور و فهمیده اي ، اما من نگران آینده ام -

 آلود گفت : بغض
 به پدرم فکر میکنم وآینده اصال برام مهم نیستمن فعاًل فقت  -

 ودلواپس گفت : نگران
 سایه به خدا داغون میشي -

 گفت : هیشکست و با گر بغاش
 نازنین راه دیگه اي ندارم -

ست عز یم نازنین ست دو ست ودر ا زشیدان شار ه  نیچقدر تحت ف
 دارد پس نفس عمیقي کشید و گفت: ازین شیلحظه تنها به دلدار

ندگي و ازدواش نیسرررت ولي برات آرزوي  - یدونم این ز که م با این
شاید به این دیوونه مغرور کمي  و چه دیدي  شبختي میکنم خدا ر خو

و دید وعاشقت شد  عقل داد و زیبایي تو ر
 وگفت : دیازسرحسرت کش آهي

 دیگه گیره یجا هیاما او دلش  -
 اضافه کرد : یبا لبخند تلخ سپس

 سیاه میرهدل ما هم پي نخود  -
 اورا در آغوش کشید و گفت : نازنین

 الهي چشمش کور بشه که دوست خوشگل منو نمیبینه ...-
******************* 
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 سوم فصل
شید و  وقتي شادي هلهله اي ک جواب مثبتش را به پدرش داد مادر با 

او را ب*و*سه باران کرد پدر هم با خوشحالي میخندید ساغر از اینکه 
نه اي گرفته ،درحالي که او را درآغوش میکشررید به او  تصررمیم عاقال

شتند  پا بود خبر ندا شوبي که در دلش بر تبریك گفت .اما هیچکدام از آ
جواب مثبت او را به خانواده مشررایخ اعالم کرد و  رشهمان شررب پد

شادي خانواده  شد .درحالي که به  شخص  زمان برگزاري بله برون م
ب یاش لبخند تاقش پناه برد و درخلوت  صرردا یتلخ میزد آرام و به ا

 خود ساعتها گریست .
صفي جهیزیه  همه شادي غیر قابل و در تکاپو و عجله بودند مادر با 

که  یاز مدل لباسرر قهیاش را آماده میکرد وسرراغر هر سرراعت ،وهر دق
 زند یاش سفارش داده بود حرش م یشب عروس یبرا
ست گرفت صداي زنگ تلفن همراهش، کتابي را که به ظاهر در با ه د

شه نازنین بود  شت مثل همی شي را بردا بود بخواند را کناري نهاد و گو
 که با لحن شاد و پر نشاطش به او انراي میداد

 سالم عروس خانم ،خوبي ؟ -
و دلم  یچه عروسي؟! چه کشک - ؟! خواهش میکنم تو دیگه دست ر

 نزار،که خونه !
باره زانوي غم بغل گرفت -  ؟یچي شده ، دو
 مامان پدرمودرآورده -
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 باز چه کار کرده؟ -
هیچي !....هر لحظه میره و میاد ،میگه جهازت این و نداره اونو  -

نداره ،چه رنگي برات بخرم ،چه مارکي بخرم . هرچي میگم بابا هر 
گلي زدین به سررر خودتون زدین دسررت از سرررم بردارید به خرجش 

شده قوز باال رهینمیره که نم قوز دم به دقیقه زنگ  ،مهري خانم هم 
و  مه ر و ببین ، خالصررره ه نه ر یا بریم خو ید ،ب یا بریم خر نه ب میز

 یاعصابمن حساب
وبب یحاال چرا نرفت-  یکن یاونجا زندگ یخوا یم ی،نا سالمت ینیخونه ر
،چرا  نهکیم ریحد منو تحق نیتا ا یاون داره به بهونه گرفتار یوقت-

 که برام حکم زندونو و داره ذوق زده بشم یخونه ا دنید یمن برا
ود عروسرري برگزار بشرره؟ال اقل م -  یپس چرا قبول کردي اینهمه ز

 مدت بگذره اخالقتون با هم مچ بشه بعد ! هی یذاشت
قا یمن چه کاره ام ناز- صرار آ شا یجون !ا ست  یبود که م خیم خوا
ودتر سر وسامون بگ نیآرم  یجردم هیکه پسرش مدت نهیبهونشم ا رهیز

 شهیباعث نگران نیوا کنهیم یزندگ
 این که نشد حرش ،حاال برا آزمایش کي میرید؟ -
سرش ب - شت گل پ صرار دا دنبالم ،تا که با  ادیفردا ،.........مهري ا

و  نیب خیکه  کنهیداره همه تالش خوشررو م چارهیهم بریم ،ب ما ر
شکنه ، امامن آب پاک و ر یب ستش و گفتم خودم تنها ختمیر و د با  ییر

 تاکسي میرم
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 کرد و گفت : یزیخنده ر نازنین
جب د - نهیتو هم ع جدا از هم برن  دهید ی! کایا و ماد  عروس و دا

 آزمایشگاه حتما کالس هم جداگونه میرید ؟!!
شم ودادم  - من به این کالس مزخرش نیازي ندارم، بعد از اینکه آزمای

صله دیدن ر صال حو ون ا هافیوق ختیسریع برمیگردم خونه چون ا
وانپر  ندارم شویر

 سایه ! مامان صدام میزنه با من کاري نداري؟ -
 ! برو زینه عز -
 پس خداحافظ -

شي ست گرفت اما نگاهش روي  گو باره کتابش را در د را ق ع کرد دو
یدهفت صرربع آنجا  با ته بود و  که از مهري گرف آدرس کلینیکي بود 

 میبود .
با صررداي زنگ تلفن از خواب پرید نگاهي به سرراعت اش  صرربع

بع به هفت بود و او فراموش کرده بود سرراعت  هیانداخت سرراعت  ر
به آاانس زن دیآالرم تلفنش را تغییر دهد با عجله لباس پوشرر گ زد و و

با عجله از اتاق خارش شد  شت و ست تاکسي داد . کیفش را بردا درخوا
 یرفت گفت:م لو در حالي که به سمت درب حا

 مامان چرا منو بیدار نکردي؟ -
 مگه قرار نیست آرمین بیاد دنبالت ؟! -
 نه خودم آاانس گرفتم -
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 آخه این چه کاریه دختر؟! تو دیگه نامزد اون هستي ! -
شهاي شت ودر حال کف شي بردا سپرتش را از جا کف ش یکه م یا ید پو

 گفت:
شروع نکنید مهري د - شما دیگه  سه مامان خواهش میکنم  یروز 

و مخم بوده  ساعت ر
 امان از دست شما جوونا ما نمیدونیم چ ور باید با شما رفتار کنیم -

 مادرش را ب*و*سید و گفت : صورت
شم مامان !......ول - شما نبود که ما با  نیمگه ا یفدات ب سته  خوا

و م نیهم می؛خوب دار میهم ازدواش کن  ! گهید میکن یکار
 ، اضافه کرد : دیبگو یزیفرصت دهد مادرش چ نکهیاز ا وقبل

 من رفتم کاري نداري؟-
 برو به امان خدا -

ون باره نگاهي به ساعتش انداخت و به راننده گفت : یتاکس در  دو
 ببخشید میشه سرعتتون و یکم بیشتر کنید -
 چشم خانم -
صله  قهیدق ستیساعت از هفت و ب- صال حو شته بود و اوا هم گذ

را نداشررت .مي دانسررت که براي هر دقیقه اش یك  اخم وتخم ارمین
ا بود چون ب دهیفهم یچند وقته به خوب نیبرنامه اي دارد. این را در ا

شرکت  سم بله برون هم  ست حتي در مرا بهانه اینکه خیلي گرفتار ا
سپرده بود. اوحتي براي  یزنکرده بود و عمال همه چ را به خانواده اش 



wWw.JustRoman.iR  80 

 

شتر از هر چیز بر هم نیامده بود  یخرید نامزد و این بي اعتنایي ها بی
وح ترد و شکننده سا  خت مي انداخت . هیر

سي به  تاک شد و سریع پیاده  ستاد و او با پرداخت کرایه  کنار کلینیك ای
شد لحظه اي  شگاه  ودي دوید وقتي وارد بخش آزمای سمت درب ور

شمرده به راه افتاد ونگاهش  سپس آرام و  سي تازه کند و ستاد تا نف ا رای
وي مردمي که درحال آمد و شد بودند چرخاند  ر

 ؟یمالحظه و بیخیال یب نقدریهمیشه هم -
انداخت. آرمین در حالي که از  هیپرابهت کالمش رعشه براندام سا لحن

خ شده بود به او مینگریست .شرمزده نگاهش را  خشم صورتش سر
 انداخت وآهسته زمزمه کرد ریبه ز
 شرمنده خواب مونده بودم -

 درشتش را ریز کرد و با تحقیر به او نگریست و گفت : چشمان
 هیتوي این موقیعیت که به گفته خودت آخر بدبخت یچ ور میتون -

 و راحت بخوابي؟! یاینهمه آرامش داشته باش
ح حس  از حالت صررورتش میشررد خشررم فروخورده اش را به وضررو

 کرد.سایه با تنفر گفت:
ر و خیال نتوني چشم برهم وقتي تمام شب و با کاب*و*س و فک -

 بزاري ،م مئنا صبع هم خواب میموني
 اش به راه افتاد و گفت: هیتوجه به کنا یب

 دنبال من بیا -
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شگاه داد  به شي ازمای ستش را به من دنبالش راه افتاد. آرمین مدارك در د
ست لحظه اي منتظر بماند .فکري که از  شي با لبخندي از او خوا ومن

سرش افتا ده بود مثل خوره مغزش را میخورد به آرمین شب قبل در 
 .آرمین با پوزخندي گفت : ستادینزدیك شدوکنارش ا

 نگراني؟ -
 گفت : یساختگ یتفاوت یب با
 چرا باید نگران باشم ! -
که همه خانمها در این مواقع نگرانن  یلیچه میدونم !به همون دل -
! 

 شرایت من با همه اونها فرق میکنه -
 وا کرد :نج یشخندین با
 !! کنهیم مئنا که فرق م-

با اشرراره به  منشرري برگه هاي مخصرروص آزمایش را به آرمین داد و
 آزمایشگاه از آنها خواست براي خونگیري به آنجا مراجعه کنند

 برگه مخصوص سایه را به دستش داد و گفت : آرمین
 همینجا منتظرت هستم -
قایان چند قدم برداشررت که سررایه  به طرش ازمایشررگاه مخصرروص آ

 گفت :
 جناب مشایخ! -
 طرفش برگشت وگفت : به
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 باز چي شده؟ -
 خواهش میکنم !.......فقت یك لحظه! -

 ی. تا سررر شررانه اش مسررتادیرفت وکنارش ا نیقدم به طرش آرم چند
 شی، آرمین منتظر شنیدن بود واو مبهوت قامت بلند وعاله ا دیرس

........... 
 : دینگاهش کرد و پرس ظیحوصله با غ یب نیآرم
 شده !؟ یزیچ -

صله سر بالفا شمرده  عیبه خودش آمد و  نگاهش را از او گرفت وآرام و
 گفت :

و  میتونیما میتونیم .......ما م - از این فرصررت بهترین اسررتفاده ر
 کنیم

 گفت : میشد و سپس مال رهیاي متفکر به اوخ لحظه
ستاي صمیمي  - این امکان نداره چون رئیس این کلینیك یکي از دو

و میبره  پدرمه ،امکان هر تقلبي آبروي هر دوي ما ر
و انتخاب کرد -  ن؟یپس چرا از بین اینهمه کلینیك اینجا ر
تازه  نیچون آرت - یل داده بود ومنم  جا تحو و این مدارك ر مه  ه

 ؟ ، دیگه حرفي نیستمتوجه شدم که براي عقد این آزمایشات الزامیه
 سر جواب نفي داد و از او دور شد . با

سریع اتفاق  نمي سته اش اینهمه  برخالش خوا ست چرا همه چیز دان
ست هم داده اند تا حکم بدبختي  ایافتد ،انگارتمام دن یم ست به د د
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او هرچه سررریعتر امارراء گردد.وقتي از آزمایشررگاه بیرون آمد آرمین را 
با غرور گفت: ستادیکنارش امنتظر خودش دید آرمین   و

رکت شرر یکالسررهاي فرمالیته ا یتو دیبرگه ها با نیا دیتائ یبرا -
کنیم که من اصررال نیازي نمیبینم به همین دلیل با رئیس کلینیك 
و امارراء کنن ولي اگه تو  صررحبت کردم که بدون شرررکت برگه ها ر

 کالس شرکت کني ............ نیا یدوست داري تو
 یکرد برا یحن کالمش رگه هایي از تمسررخر را حس مکه در ل سررایه

 کردنش با بي خیالي گفت عیضا
 منم وقتي براي این کالسهاي مسخره ندارم ،پس با اجازه .......... -

باره گفت: هنوز  چند قدم برنداشته بود که آرمین دو
 هي تو ......-
گر گرفت  تیاینچینین اورا بي ادبانه صدا مي زد،از عصبان نیاینکه آرم از

 ایستاد. حرکتی،پس بدون اینکه به طرفش برگردد همانجا ب
رو آرمین ودر که کیف پولش رااز ج شیر حالي  فت ودر   بشیقرار گر

 بیرون مي آورد گفت:
مادرم اصرررار داشررت بعد از آزمایشررگاه برا خرید حلقه بریم اما از  -

جا له و وقتي هم برا این لوس  ییاون تارم وحوصرر که من خیلي گرف
 یخرید حلقه بر یبه تنهایي برا یتون یزیها ندارم تو مبا

 گرفت وادامه داد هیرا به طرش سا شیاعتبار کارت
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بیا این کارت اعتباري من ، هر حلقه اي خواسررتي انتخاب کن و -
 نگران پولش هم نباش ،رمزکارتم .............

اما  ستیدر دستش قرارداده بود نگر نیبا خشونت به کارتي که آرم سایه
 نیتحمل اینهمه تحقیر را نمیدید. پس خشررمگ گریدر خودش د
و  او پرت کرد و گفت : یکارت را به ر

من نه به پول تو،و نه به اون حلقه اي که نماد پیوند یك عشررق  -
 ندارم یاجیشیرین و ناگسستنیه ،احت

 به سرعت از اودور شد . و
غمگین و آشفته بود که اشکهایش بدون اینکه سعي در مهارشان  انقدر

ي پهناي صورتش را پوشانده بود و حتي حوصله  کند مثل باران پائیز
وي نیمکتي زیر یك درخت بلند در  پاك کردنشرران را هم نداشررت .ر
شد،  ست میگفت! او در این زندگي نابود می ست . نازنین در ش پارك ن

ساس و ظریفش ت وحیه ح شت ه حملر یچ توهین و تحقیري را ندا
.از آرمین و خانواده اش متنفر بود چ ور میتوانسررت در کنار این مرد 
شن و بي رحم دوام بیاورد .تنها یك هفته باقي مانده بود .تنها یك  خ
ست ؛ مي  سرت،.... دلش میخوا شیماني و ح بعد یك عمر پ هفته و

جسارت را  این شتوانست همه چیز را برهم زند اما حیف که در خود
سیش لحظه  وز عرو شاد پدرش که براي ر وحیه  نمیدید. وقتي به یاد ر

وان میشدند . باره اشکهایش بي محابا ر  شماري میکرد مي افتاد دو
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از عمق وجود کشررید و به خورشررید پرنور خیره شررد اگر چه نور  آهي
رد ول شمهایش را مي آز شید چ شت به آن خ یخور ست دا شود  رهیدو

 نکهیاز ا نکیزندگیش در حال افول بود .و ا یادچرا که خورشررید شرر
 زندگیش در تاریکي م لق فرو مي رفت، غصه دار بود .

************************************
************* 

باالخره  با اصرررار فراوان مهري ، براي خرید حلقه و لباس عروس ،
ر شد جهت خرید رهسپا نیاش شد و همراه او و آرت یتسلیم اراده قو

. 
با وسررواس خاصرري از بین حلقه ها حلقه اي انتخاب کرد  مهري

ودرحالي که دسررتش را در دسررت میگرفت در انگشررتش فروکرد و با 
 شوق گفت :

وي پوسررت سررفیدوظر - همه چیز جذابه  فتیواي چقد قشررنگه ر
 فکر کنم این خوشگل تره باشه زمیلحظه صبر کن عز هی،ولي 

حلقه در انگشررتش رفت و بیرون  یسررنهایت بعد از اینکه نزدیك  در
و پرنگین توست مهري انتخاب شد. در  فییك حلقه ظر تایآمد، نها

ساختگي به او نگاه میکرد و آرت سایه فقت با لبخندي   نیتمام مدت 
به آن دو خیره شررده بود. وقتي از خرید حلقه فارغ  یبا بي حوصررلگ

لف نواع مختلباس عروس رفتند و از بین ا نشدند به طرش پاساا مزو
ست آنها را پرو کند .  سها مهري چندتایي را انتخاب کرد و از او خوا لبا
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با تحسین به او مینگریست و لب  یپس از پرو هر کدام از لباسها، مهر
اده بود و به که گوشه اي ایست نیگشود نگاه سایه به آرت یم ششیبه ستا

رد . نیآرت درنگاهاو خیره شده بود افتاد ،  چه بود که او را اینهمه میآز
بین لباسها یکي به سلیقه مهري انتخاب شد لباسي دکلته و  باالخره

شده بود و یقه آن با دو بند ظریف  سنگ دوزي  سیار زیبا که تماما  ب
وهایش را بنمایش  پشررت گردن گره میخورد و سررفیدي شررانه و باز

شت با ا سند ینم ادیلباس را ز نیا نکهیمیگذا ص یول دیپ باره حو له دو
ش شت .مهري هم با محبت تمام نظراورا  را یگریلباس د دنیپو ندا

خود  را بي فاتیدر هر مورد مي پرسید ولي از آنجایي که او همه این تشر
 و بي جهت میدید هیچ نظري نمي داد.

و به آرت از  گفت: نیمزون عروس که بیرون آمدند مهري ر
ي نیست؟دارم از تشنگي میمیرم اینجا کافي شا-  پي ، چیز
 چرا اونجا یکي هست -
سه به طرش کافي شاپ رفتند .مهري بسته هاي خرید را به دست  هر
 داد و گفت : نیآرت
 تا تو سفارش میدي منم اومدم-
شتي رفت .آرت و سرویس بهدا ستهایش به طرش  ستن د ش  نیبراي 

صورتش هنوز پر از غم  ست  ش صندلي ها ن وي یکي از  سایه ر وبروي  ر
سا صندلي کناریش بود . وي  ستش را ر سته هاي درد یه در حالي که ب

 میگذاشت گفت :
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 اتفاقي افتاده،شما امروز خیلي غمگین به نظر مي رسین -
 آهي کشید و گفت : نیآرت
 ! هیمن نگران توهم سا -
 شد وگفت: رهیخ نیتعجب در چشمان دلواپس آرت با
 چرا ؟ -
یه ازدوا - یدوني چرا !چون این  ش صرروري و خودت هم خوب م

 ساختگیه
ه گفته ب نیکرد شرراید آرمین صرروري بودن ازدواجشرران را به آرت فکر

 همین دلیل گفت :
 اما من مجبور به پذیرفتن این ازدواش اجباري هستم -
و بار اول دیدم به تو خیلي  یسررتیسررایه تو مجبور ن - ،من وقتي تو ر

 امیدوار شدم ،فکر میکردم تو محکمتراز این حرفها باشي
!..........نمي تونم خانواده امو زیر غرور خودم له  نیمي شرره آرتن -

 کنم
نار آرمین از بین میري ،سررا - ما تو در ک ،آرمین  هی......... سررا هیا

 شخصیتي دیر جوش و مغرور داره که تو تحملشو نداري
 میدونم و سعي میکنم با همه چیزکنار بیام نویا -
تو اصال میدوني چرا آرمین ،با توجه به اینکه مخالف سرسخت این  -

 ازدواش بود مانع این ازدواش نشد ؟
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چرخید این درسررت همان  نیگرد شررده به سررمت آرت یچشررمان با
زو داشت بداند.آرت ي بود که آر  لبخند تلخي زد وگفت : نیچیز

پدرم اونو از ارث  - که اگر جوابش منفي میبود  یل  به این دل او فقت 
کرد حاضر شد با تو وارد این بازي بشه او  یمحروم واز شرکت اخراش م

 داره اشیپدرم احت هیبه سرما دشیبه خاطر پرواه جد
وتار شررده ،چرا اصررال منظور  رهیت دگانشیدر مقابل د ایکرد دن حس

م میفهمید ولي برایش غیر قابل باور بود . را نمیفهمد ، شاید ه نیآرت
ا تکان میداد ب نیدر حالي که سرررش را به حالت تکذیب حرفهاي آرت

 ناباوري گفت:
 متاسفم ، اما من متوجه منظور شما نمیشم ! -
 با لحني خسته و عصبي گفت: نیآرت
ازدواش شده ، او هیچ  نیآرمین فقت بخاطر تهدید پدرم حاضر به ا -

 ! هیه ازدواش با تو نداره ساعالقه اي ب
 نجوا کرد آرام
وغه ،آرم نیا -  حد پست باشه نیتونه تا ا ینم نیدر
وغ ن -  نیبب توی! چشماتو باز کن وواقع هیسا ستیدر

و مهري آن نشررسررت  یدر حالي که صررندلي را بیرون میکشررید ر
 وسرخوش گفت :

خواسررتم باب  یهمونجور که م دهامونیخوشررحالم که همه خر -
 هر دومونه قهیسل
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 تلخ اکتفا کرد یدر جوابش فقت به لبخند هیسا
************************************

************* ************** 
 چهار فصل
باره به حرفهاي آرت موقع . از فکر کند نیخواب فرصررتي یافت تا دو

زش است غمگ  ودلگیر بود. نیاینکه تا این حد براي آرمین بي ار
سته بود خود را وارد بازي با آرمین  نیآرت سوزي از او خوا با چه حس دل

نکند، نمي توانست درك کند که این دو برادر چقدر از لحاظ شخصیت 
وز اول هم میدانسررت که  با هم تفاوت دارند .به هر حال او از ر ورفتار

زشرري براي آرمین ندارد !و ا نبود . پس دانسررتن این  یتازه ا زیچ نیار
ع که آ  هم دور از ذهن نبود. ادیپول کرده ، ز یاو را فدا نیرمموضو

سالمتي پدرش از هر چیز با شادي و  ست  یاین فکر که  شمند تر ا ز ار
 چشمهایش را برهم فشرد و خود را بدست سرنوست سپرد.

با وسررواس خاصرر همه مادر  ماده و محیا بود . هازش را  یچیز آ ج
ه براي چیدن آنها رفتبا دخترانشان  شیفرستاده بود و ساغر و عمه ها

بودند. در برابر خواهش مهري که دوست داشت خود سایه جهازش را 
با  بچیند فقت گفته بود:) من سررلیقه شررما را بیشررتر میپسررندم (و

فقت قرار است  لینمیداند این وسا چارهخودش زمزمه کرده بود :) بی
 (. شتریبه مدت هشت ماه مهمان خانه آرمین باشند و نه ب
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به اتاقش رفت .حال مسرافري را  شیوسرایل شرخصر بسرتن براي
وزها  ساغر این ر شت که تنها چند ماه از خانه خود دور خواهد بود . دا
یا مدرسرره بود و یا در حال کمک به مادر ، به همین دلیل وقتي براي 
اینکه در کارهاي او دخالت کند ،را نداشررت و او میتوانسررت با خیال 

 فقت خیلي نیاز داشت را بردارد . را که ایيراحت بین وسایلش چیزه
 مادرش افکارش از هم گسست : یصدا با
 ! آرمین براي رفتن به آرایشگاه منتظرته زمی،عز هیسا -

از آخرین برخوردشرران در کلینیك تا به امروز او را ندیده بود .از جا  بعد
 برخاست و از اتاق خارش شد

ون اتومبیل ب آرمین  نتظارش رااش ا یشررش مشررک کسیا یام و یدر
صرار مادرش نبود ترجیع میداد با تاکسي به آرایشگاه برود  میکشید اگر ا

،  نیچند وقته آرم نیا ی.دلش مي خواسررت به تالفي تمام تحقیرها
کمي او را آزار دهد. به همین دلیل قدمهایش را آهسررته آهسررته بر مي 

طالسررت واز  نیآرم یدانسررت که وقت برا یم یداشررت . به خوب
زشتر است.ب یزیهرچ  ا ار

چشررمهایش را برهم فشرررد تا بي خیالي اش را نبیند و کمتر  آرمین
 حرص بخورد.

شنید .چشمهایش را گشود . زیر لب سالم  وقتي شدن در را  صداي باز 
ویش را برگرداند  نیسررردي به آرم کرد و بي آنکه منتظر جواب بماند ر

جواب سالمش هم به سردي سالمش بود. خود را به بیخیالي زد و در 
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شد. آرمین هم همین حس را  رهیتمام طول راه فقت به خیابان خ
شت و بي آنکه به ا ستم پخش  ودا سی نگاه کند فقت به آهنگي که از 

 میشد گوش سپرده بود :
 هر سال بدون تو تموم شد**امسالم مثل 

 *امسالم گذشت و باز مثل هر سال حروم شد*
 *شمیتوپ یومدی*امسالم مثل هر سال ن

 *شمیافسرده م گهید تی*کم کم دارم از دور
 *نمیبش ییتنها نکهی*خسته شدم از ا
 *نمیعکساتو بب ی*تو کنج اتاقم ه
 بره هستم* ادمیخوام  ی*خسته شدم و م
 و خستم* رمیدلگ ای*من از همه دن

 ندارم* یدیخوام من ع یو نم دیع نی*ا
وز عذابه* دیع نی*ا  واسه من ر

وز مثل د دمی*ع وز هر ر  *روزیمثل هر ر
 خرابه* یلی*من حال دلم خ

 *نجایکنم ا یکنم دارم دق م ی* احساس م
 خونه و هر جا* نیزندونه ا هیخونه  نی*ا

 از تو اونجا نباشه* ی*هر جا که نشون
 نباشه* ایدن نیخوام ا ی*دغ مرگ شدم و م

 ندارم* یراه چیه گهیکنم د ی*احساس م
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 دل ذارم* نیبا ا میی*من موندم و تنها
 گم* ینم یچیسازم من ه یسوزم و م ی*م

 گم* یبه تو م کیتبر دیع زمی*اما عز
 )آهنگ افسردگي امین حبیبي(

ظه گاه آرم رهیبه طرفش برگشرررت ،وخ یا لح گاهش کرد ،ن  نین
صه بود از ا نیمگغ پر از غ  دیشیاجبار دلش گرفت ،با خود اند نهمهیو

وز عروسیش آهنگ غمگین گوش م ای)خدا  !( کندیچه کسي ر
با  در دل به خود جواب داد: یپوزخند و

ورک نی)پ ن پ ! با ا صه (...  دیبا یازدواش ز بندري بذاره و بزنه و برق
! 

را  ه ، وااه وااه این ترانهچنان به فکرفرورفته بود که انگارخوانند آرمین
 با تمام احساسش براي عزیز از دست رفته او میخواند .

ش شگاهیبه آرا وقتي سیدند بي هیچ حرفي از ما شدو نیر در را  پیاده 
 بردارد که صداي آرمین او را متوجه خود کرد. یخواست قدم یبست م

 ساعت چند آماده اي؟ -
 !......شاید حدود پنج دونمینم -
 در هر صورت قبلش بهم زنگ بزن ،حوصله عالفي ندارم -
وشو برگردوند وگفت : یکمال خونسرد در  ر
و بردارید  - و ندارم،پس ل ف کنید شماره آرایشگاه ر من شماره شما ر

 )و به تابلو آرایشگاه اشاره کرد(
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 مگه کارتمو بهت ندادم ؟! -
باره با اخم جواب داد دو  به سمتش برگشت و

فکر نکنم اونقدر ازت خوشررم بیاد که بخوام کارتتو با خودم این ور  -
 و اون ور ببرم

 حالي که چهره اش پر از خشم شده بود گفت: در
ه من تا ک ،یبپوس نجایپس حاال که از من خوشت نمیاد بهتره هم -

 !امیدنبالت ب
 زد و گفت: یشخندین

و کن یخیلي دلم م - رش خود به خود و این ازدواش مزخ یخواد اینکار
 کنسل بشه

 ابروشو باال داد وگفت: یتا کی یظیپوزخند غل با
واعصاب من بپر بپر  یآهان پس به خاطر اینه که از صبع داري ه - ر

نه بیرون  خام و بچگو هاي  خانم! از این فکر نه دختر  میکني ؟ 
باید این ازدواش مزخرش و برهم م  تویي نه من بزدیبیا،چون اوني که 

ج همین جا منتظرت هسررتم و خیلي دلم میخواد ،پس سرراعت پن
 که هستي همراه خودم ببرمت یا افهیحاضرنباشي تا با هر ریخت وق

باخودش گفت: دیکش یقیحرص نفس عم با  و
 ریو با تمام وجود بخوابونم ز خوادیکه دلم م یلیاون س گهیم  ونهیش

 -گوشش تا که راحت شم!!
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دیدش به طرش آرایشررگاه خودش را کنترل کرد و بي توجه به ته اما
 رفت.

او  گذشته بود و میبه ساعت آرایشگاه انداخت ساعت از چهار ن نگاهي
ن آرمین ، بلکه به ای دیپر از اسررترس و نگراني بود ؛نه به خاطر تهد

دلیل که تا چند سرراعت دیگر قرار بود دفتري را اماررا کند که حکم 
 نابودیش را داشت .

شد  وقتي شد این خودش با ستاد خودش هم باورش نمی مقابل آینه ای
ونش بود .دستیاران آرایشگر  لباسش هم واقعا برازنده اندام کشیده و موز
ساعتي قبل آمده  ستودند .نازنین که از  سرت زیبائیش را می همه با ح

 بود با خوشحالي صورتش را ب*و*سید و گفت:
شدي !م مئنم ماه ام - شه نمیدوني چقدر ماه  شب خجالت میک

 بیاد بیرون
 لبخند تلخي گفت: با
 همه اینها فرمالیته ست ! ی! وقت یچه فایده داره ناز -
شب با اینهمه زیبائ - شه، م مئن باش ی هیاون اگه ام شقت ن ه تو، عا

 تخته اش کمه و یه مشکل اساسي داره
 وگفت : دیکش یحسرت آه با
سي داره و اونم این - سا شکل ا شده و آره ، اون یه م شق  ه که قبال عا

باره عاشق شدن نداره  دیگه نیازي به دو
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اما من م مئنم که این خودشرریفته عوضرري نمیتونه جز خودش  -
 کسیو دوست داشته باشه و مشکل اساسي اونم فقت همینه

اعالم اینکه داماد پائین منتظرش اسررت با دسررتپاچگي به نازنین  با
بان گفت:خیره شد .نازنین دست سردش را در دست گر  فت ومهر

خاب کردي سررا - که خودت انت  یچی! پس نگران ه هیاین راهیه 
 نباش و با اعتماد به نفس برو جلو

 بغض گفت: با
ودتر از خواب بیدار  - زو میکنم !همه اینها یه کاب*و*س باشرره و ز آر

 یبشم ناز
 گفت: یبا لبخند آرامش بخش نازنین

م مئنم که این !....من  هیتو دختر قوي و محکمي هسررتي سررا -
 کوه غرور و در هم خرد و نابود میکني

وي سرش مرتب کرد و گفت: وسپس  تور بلندش را ر
حاال برو و نگران هیچي هم نباش ، من همیشرره کنارت خواهم  -

 بود
به طرش  با شید و حرفهاي نازنین کمي آرامش یافت . نفس عمیقي ک

درب خروجي براه افتاد .آرمین بي خیال و آسرروده به درب اتومبیلش 
با دن که  عالم نبود و این عروسرري  گار در این  از  ییایتکیه زده بود .ان

شو ینگران صداي  شیوت ست .با  صال عروس او نی به طرفش مي آمد ا
 ونریبه طرش عروس برود از عالم خود ب خواسررتمیفیلمبردار که از او



wWw.JustRoman.iR  96 

 

سا سته گلي را که ماد هیآمد و با بي رغبتي تمام به ب رش  رش رفت ود
ست دراز  سایه با بي میلي د سایه گرفت . سفارش داده بود را به طرش 
 کرد دسته گل را بگیرد اما با لرزش دستش دسته گل از دستش افتاد .

را بردارند که در یك لحظه  اختیار هردو خم شرردند دسررته گل بي
نگاهشرران در هم گره خورد . براي لحظه اي آرمین متحیر ماند و 

س شت و شم در شد . دو چ شمان  اهیمات و مبهوت خیره اش  درچ
ش تند تند ا نهیدر س هیقفل شده بود وقلب سا هیوافسونگر سا یعسل

بلنددسته گل را برداشت  عی. سر دیتپیم آمد  شد آرمین هم به خود و
به طرش اتومبیلش رفت  یجد یبا قیافه ا و ست و سرد برخا و خون

 ودرب را برایش گشود
ست شد و از  نیبدون کمک آرم میخوا شود که فیلمبردار مانع  سوار 

ویش را بگیرد و به او کمك کند. آرمین زیر لب آرام  نیآرم خواسررت باز
 زمزمه کرد:

 متنفرم! هایاز این بیمزه باز -
 ینمیشد ،اما در لحن صدایش خشم دهیدر نگاهش د یچه خشم اگر

سایه  ،یزاریهمراه ب سایه را بگیرد که  مشهود بود .دست برد تا دست 
 مانع شد و با لجاجت گفت:

من بدون کمك شررما  یاوال ما هنوز به هم محرم نیسررتیم، در ثان -
 دارم یاحساس بهتر
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ح حس کرد .ف یقیتنفر عم نینگاه آرم از ضو  یا حالتب ارلمبردیرا به و
 لب زمزمه کرد ریز یعصب

 شده دایپ یا دهیآسفالت ند غولهیاز کدوم ب گهید نیا-
سا نیریش یبا خنده ا نیحرفش نازن نیا از سای هیبه طرش  ه رفت .

شدو نازنین در حالي که دنباله بلند  سوار اتومبیل  بدون کمك آرمین 
 : تلباسش را جمع میکرد به اتومبیل تکیه داد و با لبخند گف

! اینقد خوشگل شدي که به خدا اگه پسر بودم حتما امشب  هیسا -
 میدزددیمت

بندش را در قفل م آرمین  زیآم ریزد نیم نگاهي تحق یدر حالي که کمر
باره با شرر شیسرررتا پا  نت یرا برانداز کرد و هیچ نگفت نازنین دو

 گفت:
شگل وامل ما باش ، بال مالیي هم  - سک خو اقا داماد مواظب عرو

ضمنا ! با  نجایسرش نیاري بگي عروس فرار کرده که من ا شاهدم، 
ون  از سرعت باال میترسه زمیچون سایه عز یسرعت باال هم نمي ر

و ب*و*سید و درب اتومبیل را بست و گفت: سپس  گونه سایه ر
 تفعال خدانگهدار، تو باغ میبینم -

 گفت : یبا ناراحت سایه
 کجا ؟! بیا با خودمون بریم دیگه-
 زد وگفت : یسرخوش لبخند نینازن
 میخواي فیلمبردار پوستموغلفتي بکنه ، .فعال باي-
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 :دیرفتن نازنین آرمین حرکت کرد وآرام پرس با
و میدونه ؟ -  دوستت جریان ما ر
 آره ! مگه اشکالي داره؟ -
 بي تفاوتي گفت: با
 خودت اصرار داشتي کسي بویي نبره ؟ ین نه ! ولم یبرا -

 را به خیابان دوخت و آهسته گفت: نگاهش
 نازنین برا من هرکسي نیست !-
دو سررکوت کردند ودرافکارشرران به چند ماهي که قرار بود در کنار  هر

 هم سرکنند مي اندیشیدند .
ه به در آین اریاخت یعاقد خ به عقد را جاري کرد ، نگاه آرمین ب وقتي

سایه افتاد . لحظه اي دلش گرفت، چرا  صوم و بغض آلود  چهره مع
باني تعصب وغرور خانواده اش میشد  این دختر پاك و معصوم باید قر
سایه زنیست مثل همه زنها ، با خوي و خصلت  اما با یادآوري اینکه 
بیگ*ن*ا*هش دیوي خفته  شرری اني که پشررت نگاه معصرروم و

 ش را از او برگرداند .تفاوت یاست ، نگاه ب
س شا یعرو سایه ا یبرگزار م خیدر باغ بزرگ و زیباي خانواده م ز شد .

ستند ،دلش پر از  سرحال ه شحال و  اینکه مي دید دیگران اینهمه خو
غصه شد ،به نظرش مي رسید که همه دست به دست هم داده اند تا 

وانه زندان بدبختي اش کنند .به جاي خالي آرمین د ارش ر کنکه او را ر
سپس به  نهانگاهي انداخت ت شسته بود و  چند لحظه کوتاه کنارش ن
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در  هشرریبه میان جمع رفته بود .هم گرانیبهانه خوش آمد گویي به د
ها زو چه عروسرر یبرا شیآر به  ی.پوزخند کردیتصررور م یخودش 

ها زو وآر کار گاهش را درم یاف ون ذهنش زد ون ته در باد رف  انیبر 
 گرداند شیاربه دنبال داماد فر تیجمع

وي ص نیبه طرفش برگشت .آرت نیصداي گرم آرت با ندلي در حالي که ر
 داماد مي نشست با اکراه گفت:

 گمیو تبریك م مونیاین ازدواش خجسته وم -
یه ،  در نا ناراحتي و دلخوري هم ک مه چیز بود.هم  لحن کالمش ه

 طنز......
 لبخند تلخي گفت: با
 ازدواش اصال خجسته نیست نیکه ا یدونیخودت خوب م -
 توباید به حرش من گوش میدادي وخودت و بدبخت نمي کردي -
راسررت میگفت حتي تا قبل از اینکه عاقد خ به عقد را هم  نیآرت

بخواند از سایه خواسته بود این بازي را برهم بزند ولي سایه با لجبازي 
 فقت به او گفته بود

 راه برگشتي نیست !( چی)دیگه ه -
 با قلبي پر از اندوه گفت: سایه

و کنم !،خواهش میکنم منودرك کن نینمي تونستم ا -  کار
ي که بیشررتر از  هیتو خودتو فداي خانواده ات کردي سررا - و چیز

 اونها اینو نمي دونن نکهیهرچیزمنو عصبي میکنه ا
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گردانند و به پدرش که در کنار آقاي مشررایخ  تیجمع انیرا م نگاهش
سته بود خ ش ضاشد.  رهین ساس ر شحالي پدرش اح کرد  تیاز خو

 وگفت:
سرحال ندیده بودم . طي  - شاد و و اینهمه  ببین ! هیج وقت پدرم ر

این دو سررالي که گرفتار این بیماري شررده ، حتي یکبار هم جهت 
شحال و پرانراي در کنار  سمات از خونه بیرون نرفته و اما حاال خو مرا

تر از  ن تر و لذت بخشپدرت نشسته و انگار که هیچ چیز براش شیری
و ازاون بگ یخوش نیا خوامینم ناین لحظات نیست وم  رمیر

 آهي کشید وگفت: نیآرت
 دخترش انتخاب کرده ! یپدرت فکر میکنه بهترین و برا- -

انداخت به دنبال رگه هایي از  نیبه چشررمان آرت یقینگاه عم سررایه
 عاري از هرگونه احساسي بود نیحسادت میگشت اما نگاه آرت

 با پوزخندي گفت: نیآرت
ي که منو  - فکر کردي به آرمین حسررادت میکنم ،اما نه ، تنها چیز

 نگران کرده وضعیت وآینده توهه
 و گفت: دیکش یبا ناامیدي آه هیسا
تنها دلخوشي من آسودگي خانواده م بوده و هست و حاال هم تنها  -
ض نیباا شحالن ا یفکرکه اونها را سپري  نیوخو سخت و  وزهاي  ر

 میکنم
 به او خیره شد و با آرامش گفت: نیآرت
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!بار اولي که تودانشررگاه دیدمت و درموردت تحقیق  هیسررا یدونیم -
بي باکي و تنها با این دلخوشي که مقابل  دمیکردم فهم دختر جسور و

ایستي سکوت کردم حتي شب خواستگاري هم وقتي  یخانواده ات م
دیگه  نیین ازدواش مخالفي به خودم گفتم آرتقاطع ومحکم گفتي با ا
 یهیچ شرای ي زیر جبر خانواده اش نم تحتهمه چیز حله ، وسایه 

تازه متوجه  ید  مد نار او با هم ک ما وقتي تو و آرمین مصررلحتي  ره ا
شدم که دیگه خ شتباهم  سایه ! من براي برهم  یلیا شده بود.  دیر 

 درگیر شرردم ولي نتونسررتمخیلي با خانواده ام  یزدن این ازدواش لعنت
با اون همه شوق و  کهمن باشم  یهیچ کاري کنم ؛ شاید مقصر واقع

اشتیاق درمورد تو براي پدر ومادرم تعریف وتمجید کرده بودم اونها منو 
مامور کرده بودن در مورد تو تحقیق کنم ومن غافل از این بودم که 

و کاندیداي ازدواش براي آرمین میدونن  تو ر
صال یرا میفهمید ول نیحدودي منظور آرتتا  سایه  دلیل ناراحتي او را ا

 : دیپرس رتیکرد به همین دلیل با ح یدرک نم
 ؟ ی!تو خودتو مقصر این ازدواش میدون نیآرت -

 تلخي زد و گفت: لبخند
 تو! یمقصر این ازدواش وهمه بدبختي ها -

 ادامه داد : وغمگین
 اما دیگه همه چیز تموم شده و راه برگشتي نیست-
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سایه در جمع به آرمین افتاد ، آرمین در حالي که در حال گفتگو  نگاه
وي او وآرت  بود نیبا دو مرد شیك پوش بود اما همه حواسش ر

باره گفت: نیآرت  دو
حت من گوش مي کرد - به نصرری کاش  ندگي  یای و خودتو درگیرز
وز ، اما ا یکرد یفهمي که اشتباه بزرگ ینمي کردي ،یکروز م نیآرم ون ر
 رهید یلیخ گهید

زد که او نمي دانست  یاز چه چیز حرش م نیوجود سایه لرزید آرت همه
و  اش باشد .نمیتوانست ناراحتي ندهیباید اینهمه نگران او وآ نیچرا آرت

 جیرا در مورد زندگي خودش درك کند به همین دلیل گ نینگراني آرت
 وسردرگم گفت :

خاب آرمین  یفهمم تو از چ یمن نم - ید انت با حرش میزني وچرا 
 بزرگترین اشتباه من باشه ؟!

و به  گاهیاز سررکوي جا آرمین مخصرروص عروس و داماد باال آمد و ر
 گفت : نیآرت
شون  نیآرت - به شرکت تندیس برس و نذار ل ف کن به بچه هاي 

 بد بگذره
 گفت: هیا کنادرحالي که برمي خاست ب نیآرت
 احساس تنهایي کنه نجایتو هم نذار سایه ا -

و به سایه گفت: وسپس  ر
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سعي کن ازش  - شه پس  ي برات با شب خاطره انگیز شب باید  ام
 لذت ببري

 از آنها جدا شد . و
 با غاب نگاهي به چهره غم گرفته اش انداخت و گفت : آرمین

 بهتر انتخاب کني ؟ نیاز ا ینمي تونستي لباس -
 حرص جواب داد : با
 لباس این عروسي هم مثل دامادش به اجبار تنم شده -
 خوب میتونستي انتخاب نکني ،عقل که داشتي ! -

با چشمان خیره  تنگ شده گفت : یبه او نگریست و
و یا لباس و ؟ -  چیو ؟ تو ر

 عمیقي کشید وکنارش نشست وآرام زمزمه کرد : نفس
 ینیب ینره واال بد م نترییلحظه از شونت پا هیبهتره شنلت  -
 گفت : نیلحنش برآشفت وخشمگ نیا از

گوش به حرفت بدم ؟! ...  دیکه با یچرا؟! ..... مگه تو چکاره من -
ست یکیکه تو هم برا من  یهان؟! ...... فراموش کرد مثل همه  یه

ها جایکه ا ییمرد  نی! فقت هم بهیغر هیحاررور دارن !..... ن
نکن  فیخون خودتوکث یخود حرص نزن والک ی!..........پس ب

زش نداره  ،چون برا من اصال ار
و نیآرم کرد  یم یکه سع یمهمانان چرخاند ودر حال ینگاهش را به ر

 بزند با آرامش گفت : یشینما یلبخند
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سر وجلف متنفرم ؟! پس  یمن چقدر از زنها یدون یم چیه - سبک
شررده مجبور هنوز جوهر عقد نامه مون خشررک ن ینکن وقت یکار

 بشم برگه طالق و تو دستت بزارم
 انکه منتظر جوابش بماند از جا برخاست و او را تنها گذاشت. یب و

ونش  آخر شررب موقع خداحافظي از خانواده اش تازه متوجه درد در
شررد مقابل ویلچر پدرش زانو زد و با شرردت گریسررت .حاش علي در 

 حالي که موهاي نرم دخترش را نوازش میکرد با غصه گفت:
ساس  - شي دخترم ، تا که من هیچوقت اح شبخت ب امیدوارم خو

 نکنم . یشرمندگ
 شید و گفت:خم شد وسایه را در آغوش ک ناهید

! منو ببخش ، من به غیر از خوشرربختي تو چیز دیگه اي  زمیعز -
 خوام. ینخواستم ونم

به  سررایه با گریه به سرراغر نگاه کرد و خود را در آغوشررش انداخت و
 سختي گریست.

 با گریه گفت : ساغر
وح چی! بدون تو خونه دیگه ه هیسا -  نداره یر

 میخواست بگوید : دلش
ودي برمیگردم( ) زیاد نگران نباش  چون منم به ز

 در حالي که میان گریه لبخند میزد گفت: اما
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تاق من دسررت نمیزني من حتما هر چند وقت یه بار اونجا  - به ا
 میمونم

 علي دست سایه را در دست آرمین گذاشت و گفت : حاش
سایه همه زندگ - سرم مراقبش باش ، شبختش  یپ منه قول بده خو

 میکني
 لبخندي زد و گفت : آرمین

 مراقبشم شترینگران نباشید آقاي ستوده از چشما مم ب -
عروس رفت . وقتي  نیمیان غم پدر و مادرش و ساغر ، ب رش ماش در

 کنارش بود و آرام زمزمه کرد نیمیخواست سواراتومبیل شود آرت
نمي رسونه پس راحت و  یصدمه ا چیم مئن باش آرمین به توه -

هم نباش . اگر احیانا  یچیزندگي کن و نگران هآسرروده در کنارش 
یج که ه خورمی، قسررم م یبه من بگ هیقصررد آزارتو داشررت فقت کاف

و اذ  کنه تیوقت بهش اجازه نمي دم تو ر
 زد و گفت : لبخندي

 نگران من نباش من مواظب خودم هستم -
شد و پس از  قبل سوار  سریع  صادر کند  ستوري  از اینکه فیلمبردار د

شغول  چند لحظه سکوت م شت فرمان قرار گرفت ودر  آرمین هم پ
 رانندگي شد
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زد ،هم دلشوره و استرس  یبه وجودش چنگ م یگوناگون احساسهاي
داشررت و هم ترس و نگراني ، نمي دانسررت این چندماه را در چه 

 شرای ي طي خواهد کرد
گاهش به آرم ن و  ناراحتي ر با  تاد و  و فیلمبردار اف به خودر نه   نیدر آی

 گفت:
 بهتر نیست فیلمبردار ومرخص کني بره ؟! -

 بي حوصله نگاهش کرد و او ادامه داد : آرمین
این عروسي مسخره چه چیزیش شبیه بقیه عروسي هاست که نیاز  -

شه نه من رغبتي برا دیدن این  یبه فیلمبردار شته با وثبت خاطره دا
ش  وفیلم کوفتي دارم و نه م مئنا شرما ، پس بگو بیشرتر از این خود

 اذیت نکنه
و ف یمقابلش نگاه نهیدر آ آرمین به سرد لمبرداریبه خودر  یانداخت و

 گفت :
وهم نمي گرفتم نیاگه دست من بود که حتي هم -  عروسي ر
 بله مي دونم! -
کاري انجام دهد، اما  هیاینکه دلش نمي خواسررت طبق نظر سررا با

و را کنار جدول نگه  وقتي دید درسررت مي گوید با زدن راهنما خودر
و  ست نگه دارد وقتي خودر ست از فیلمبردار خوا شاره د شت و با ا دا

 فیلمبردار کنارش ایستاد گفت:



                
 

 

107 

 زندگیمهمان 

شه  - صي زندگیم فیلمبرداري ب صو دلم نمي خواد از لحظه هاي خ
 بهتره همینجا فیلمتون و تموم کنید

 با تمسخر تکرارکرد : یهمراه با پوزخند هیاس
 !!! یخصوص یلحظه ها -

 از خداخواسته گفت: فیلمبردار
قا ! لیچشم هر طور م -  شماست آ
 آنها جدا شد . واز
باره به راه م یدر حال نیآرم  افتاد با پوزخند گفت : یکه دو
ش - ست لجباز دیبیچاره چه زجري ک شب از د سرخودیهاي  هایام و 

 یتو! حسابي کفریش کرده بود
 وگفت : برآشفت

شما؟ فراموش کرد - شنهاد داد با هم بریم  یاز دست من یا  وقتي پی
 ، یسرش زد یبرقصیم چه داد

صال خوشم نمیاد(ب که  یاز ترس قالب ته چارهی: ) از این لوس بازیها ا
 کرد !

با تبسم ز به  گفت : ییبایطرفش برگشت و
لباس  نیداشررتي اجازه بدم میون اون همه مرد با انکنه دوسررت  -

 لختي برقصي ؟!
 گفت : یشخندین با
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شم در کنارت  - شته با زو دا ستي که آر زوهاي من نی نه !..تو که مرد آر
 یدار یبرقصم،در ضمن لباسمم انتخاب مادرتونه ، بهتره هر اعتراض

 ! یبه خودش بگ
 کرددوخت وسکوت  ابانیتفاوتش را به خ ینگاه ب سپس

ش بلند ونوسرراز نیآرم با ر یمقابل بر  یدرب بزرگ موتیتوقف کرد و
 ییشررد ودر جا نگیوارد محوطه پارک یبیرا گشررود وسررپس از سررراشرر

و پ بدون آنکه منتظر سررا ادهیمخصرروص پارک کرد واز خودر  هیشررد و
 بماند به طرش آسانسور رفت

سنگ ادهیپ شکل بود اما غرورش اجازه  شیبرا نیشدن با آن لباس  م
 لبرداریدرخواسررت کمک کند دفعه قبل هم ف نیداد که از آرم ینم
او را به  نیآرم یتفاوت یب نباریرا مجبور کرده بود کمکش کند اما ا نیآرم

صب ستش دلخور و ع سانده بود و او از د  یبود . با تقال یمرز جنون ر
بدون کمک آرم اریبس او را از  نیآرم یشود که صدا ادهیکرد پ یسع نیو

 تالش باز داشت
 !یبمون نیتا صبع تو ماش یخوا یم-

بدون کهیا و و ن باز ند  ما بدون ه شیمنتظر جوابش ب فت و   چیرا گر
 دیکش نییاو را پا یمتیمال
شدند آرم هر سور  سان دکمه طبقه هفت  نیدو در کنار هم وارد اتاقک آ

ز ا یکیدر طبقه هفتم  نیبود که واحد آرم دهیشررن یرا فشرررد از مهر
 که پرواه خودش بوده . ستیبرجهائ
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س به شد ومقابل یکي از  نیآرم دندیطبقه هفت که ر قبل از او خارش 
 شش واحد ایستاد و در را باز کرد و خود را کنار کشید تا اواول وارد شود

قابلش هاي کرم  یسررالن م با کف پوش قهوه اي تیره ودیوار بزرگ 
وشررن دید لوسررترهاي ز وشررن کرده بودند با  بایر محوطه سررالن را ر

کرد .یك سررت مبل راحتي چرم کرم  یکنجکاوي به اطرافش نگاه م
سالن پذیرایي که  یقهوه ا سپس  شت و  شپزخانه اپن قرار دا وبروي آ ر

ست سل نتي کرم قهوه اي هم  کیوبا دو پله از سالن جدا شده بود 
گ به رن در سررالن پذیرایي خودنمایي میکرد غذاخوري سررل نتي هم

کرم قهوه اي و تلوزیون بزرگ ال اي دي ،دکوراسریون خانه شریك و 
 جذاب بود .

از رنگ و مدل پرده هاي بلند که از زیر سررتون سررقف تا کف  سررایه
ع خودش  سررالن مي رسرریدند خیلي خوشررش آمد .همه چیز در نو
سپس به راه پله  شپزخانه کرم قهوه اي و  وي آ بهترین بود نگاهش ر

شد افتاد و در حالي که از  اي با پنج پله سه اتاق خواب ختم می که به 
 :تپله ها باال مي رفت خسته گف

 اتاق من کدومه ؟ -
وفرش یآورد ودرحال رونیرا از پا ب شیکفشها آرمین  دیپوشیاش را م یکه ر

 با چهره اي عب*و*س و درهم گفت:
 بمون، باهات حرش دارم -

رد هیتند و محکم کالمش دل سا لحن  را آز
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سته وي اول د وي میز پرت کرد ور س یمبل راحت نیکلیدش را ر ش ت ن
ب وبرویش اشاره کرد وآمرانه گفت : یو  حوصله به مبل ر
 میباهم حرش بزن دیبشین با -

وي شانه گوش دادن باال  ر سرش را به ن ست و  ش نزدیك ترین مبل ن
 گرفت

 گفت: نیاز لحظه اي سکوت آرم پس
وافقت کردم حاال نوبت توهه تو حرفها و شرررطهاتو گفتي و منم م -

 یکه به حرفهاي من گوش بد
 گفت: کالفه

 این زندگي با این شرایت خواسته شما بوده، نه من! یفراموش کرد -
 داد و قاطع گفت: هینفس عمیقي به مبل تک با
ته تو هم قبول کردي و قول داد - ته من بوده والب  یآره خواسرر

 وقت تو این مورد مقصر ندوني چیمنوه
 مرد را بیفایده میدید پس با اکراه گفت: نیبحث با ا سایه

 کنم! ی،گوش م دیادامه بد -
با لحن رهیعمق چشمان خوشرنگش خ در  گفت: یجد یشد و
بار میگم  - من از تکرار مکررات متنفرم پس حرفم و فقت یک

با ا ندگیو  خاب کرد تیشرررا نی،توخودت این ز پس حق  یانت
 یسرکوفت زدن و سرزنش منوهرگز ندار

 گفت : یبرآشفت وعصب شیهایتکرو از
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 نیدون یم نویمن مجبور بودم شما هم ا -
شمو  نیفهمم ودلم نمي خواد ا یآره م - شه که من آرام اجبار باعث ب
 خونه از دست بدم . نیا یتو

 کرد وگفت : زیرا ر چشمانش
 ارم،من با آرامش شما چکار د هیمنظورت چ-
 هی!..ی، فقت یه مهمون یسررتیخونه همسررر من ن نی،تو ا نجایتو ا -

بانش سررک بکشره و در مسرائل  یدر زندگ دیمهمون که هرگز نبا میز
صي اون دخالت کنه ، اینکه چه وقت میرم و چه وقت مي یام  صو خ

بوط نمي شه.........  هیچوقت به تو مر
ستیدادمیم اگراجازه صلکند پس ب رشیتا فردا تحق خوا گي ا بي حو

 گفت:
 و بعد.......... ؟! -
شگاهي که  نیاز آرت - شجوي همون دان شنیدم عمران میخوني و دان

تدریس میکنم پس نمیخوام تحت هیچ شرررای ي )لحظه ا  یمن 
اب ه ما کسي از ر ی یشرا چیبود (ه دشیتا ک لیبه دل نیمکث کرد وا

شم  صال خو شم ا شگاه ب سواه دان شه ،چون از اینکه  با هم خبردار ب
 ادینم

 با پوزخندي گفت : سایه
ع اول  - متوجه ام ،پس نهایت سعیمو میکنم . اما در راب ه با موضو

به شررما و زندگي  تا اونجا که دو خانواده متوجه نشررن کاري  من 
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 تونیآرامش به زندگ خصرروصرریتون ندارم پس میتونین مثل قبل با
صال هم فکر نکنین که ا دیادامه بد  برنامه هاي از یازدواش اجبار نیوا

شده را با  نییتع شیاز پ یزده )برنامه ها رهمپیش تعیین شدتون و ب
 تمسخر ادا کرد (

حرش از جا برخاسررت که آنجا را ترک کند . آرمین از  نیگفتن ا با
 به طرفش گرفت وگفت :جیب کتش شناسنامه اش را بیرون آورد و

بیا این شررناسررنامه ات، همان ور که قول داده بودم صررفحه  -
بعد از جدایي  نیمشخصات همسر سفیده پس نگران ا ازدواش نباش و

 خیلي راحت به زندگي عادي خودت ادامه بده
باره شید . او  شیسر جا دو ستش بیرون ک سنامه را از د شنا ست و ش ن

سف صال آرمین همسرشسفید بود . مث دیدرست میگفت :  ل اینکه ا
 نیست و یك غریبه است

 :دیاز اینهمه بیخیالي آرمین گرفت و با خودش نال دلش
راحت مي گیرد، شرراید قصررد دارد با اینهمه  نهمهی) چرا همه چیز را ا
 بیخیالي آزارم دهد(

 افسوس گفت: با
وقتي امشب همه شاهد و ناظر ازدواش ما باهم بودن ثبت شناسنامه  -

شه چه فایده داره به هر حال من چند ماه دیگه یك بیوه  شه یا نبا با
 م لقه ام
پرس مشکوک  دینگاهش کرد و
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 همه منظورت شخص خاصیه ؟ -
 نه همه آشنایان و مي گم-
سیده ازهم  - سرانجام نر شه، به هر حال خیلي از زندگي ها به  میپا

 این هم میتونه یکي از اون موارد باشه
بحث کردن در هر زمینه اي را با او بیفایده مي دید ،چون از اول  هیسا

هم حرش ،فقت حرش خودش بود و براي نظر سررایه هیچ ارزشرري 
 تمام گفت: یقائل نبود پس با خستگ

 حرفهاتون تموم شد -
 با خودخواهي تمام گفت : آرمین

سرانجام این زندگي جدائ گهیتنها یك حرش د - صورت هی،  ي ! پس در 
شد سته وعالقمند  ش دیکه به هر دلیلي به من واب تنها  دیم مئن با

به میخوره فقت خود شما هستین  کسي که ضر
با  از ته بود ،پس  کاذبش خنده اش گرف ماد بنفس  اینهمه غرور و اعت

 گفت: یزهرخند
وي کره خاک - هم باشررین  یم مئن باش اگه شررما آخرین مرد ر

شما عالقمند نم صله  شمیهرگز به  سنگها فا چون با مرد ایده الم فر
 دارین .

ب لکسیر  تفاوت گفت : یو
 یگ یباشه که م یامیدوارم همین طور -

 جدي ادامه داد سپس
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ما من در زمان جدا -  مونیبا اینکه قراره توافقي ازهم جدا بشرریم ا
 از تو ینیخوام د یهمه مهریه ات و تمام و کمال پرداخت میکنم ونم

 بگردنم باشه
وعصب سایه بود ازاینکه میدید چه راحت زندگیش را  یکه هنوزازاو دلخور

 با پول مقایسه میکند برآشفت وگفت:
به رخ  پولتو نهمهیمن به پول تو احتیاجي ندارم پس ل ف کن و ا -

 من نکش
 تمسخر آمیز گفت: یلحن با
 ازدواش چه بود؟پس اینهمه اصرار خانواده ات براي این  -

همه وجودش را گرفت . با خشم از جاي خود برخاست و  یآن یلرزش
وبرو مل و چهره پراز  شیر به عکس الع جب  با تع تاد. آرمین  ایسرر

 برافروخته و هیجان زده گفت: یخشمش خیره شد بود ، با چهره ا
و پول پرسررتن؟!......فکر  فیفکر کردي همه مثل خودت کث -

نه بشرري ؟! کردي نمي دونم چرا نت قا مانع این ازدواش احم ونسررتي 
به  دونمیمیدونم ! م زوی.........من همه چ تو حیوون کثیف فقت 

پدرت تهدیدت کرده همه سرررمایه اش و از پرواه ات  خاطر اینکه 
سخ شدي این بازي م ضر  شه حا و با من راه بنداز رهبیرون میک  یر

گي دیگرون د،پس کسرري که محتاش پوله تویي نه من ،تویي که براي زن
زشي قائل نیستي نه من و خانواده ام ، که براي زندگي همدیگه  هیچ ار

 از جونمون مایه میذاریم !
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شم م همه سرمایي غیر عادي میکرد.  دیلرز یوجودش از خ ساس  واح
هد که انگشرررت ت حالي  فت نفس  دشیدر  به طرش آرمین میگر را 

با نها  خشم ونفرت ادامه داد : تیعمیقي کشید و
ق - تا ک نویدر هم بخواي میتواني منو تحقیر کني ولي حق اتوهر ه 
وز خانواده ام توهین و بي احترامي کني  نیکه تو ا یر به  نه ام  خو

و اصال ندارم نیچون تحمل ا یوندار  ر
سپس شمان ح و سرعت از پله ها باال  نیزده آرم رتیدر مقابل چ به 

ست ،به همین دلیل در  ست کدام یك از اتاقها اتاقش ا رفت .نمي دان
وي تخت انداخت و با تمام  شدوخودش را ر اولین اتاق را گشود و وارد 

 وجود گریست.
شده بود ولي تحمل توهین به خانواده  گرید شدنش عادي  تحقیر 

این لحظات را از پیش افتاد او  نیاش را نداشررت . به یاد حرفهاي آرت
مام راه خودش را رفته  ینیب شیبرایش پ با لجبازي ت ما او  کرده بود ا

زش ندارد اما حاال که میدید  سوزني ار سر  ست براي آرمین  بود .مي دان
برایش  نیتحمل ا ند،یبیاش را هم مثل خودش م نوادهآرمین اوو خا

 سخت بود یلیخ
و با را  شد واشکهایش زیخ میتخت ن یتقه اي که به در خورد سریع ر

 پاك کرد .آرمین پس از لحظه اي در را گشود و وارد شد.
 به او انداخت وگفت: ینگاه
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وزي که ا - تاق اسررتفاده کني ،  یمهمون من نجایمیتوني تا ر از این ا
 یمن همه وسایلم و از اینجا برمیدارم تا تو راحتر باش

ص بي سمان  به آ ستاد و شت پنجره ای شاعتنا و خاموش پ د اش خیره 
ماه در آسمان همچون گویي درخشان خودنمایي میکرد و ستاره هاي 
بیشماري در محفل سیاه شب به دورش گرد آمده بودند به یاد حرش 

 افتاد : شیمادرش در زمان بچگ
 )نوراني ترین ستاره در آسمان سیاه شب ،ستاره اقبال توست(

با خود گفت : آهي  از ته دل کشید و
شاني در ا آه مادر ، چه - سي  یزندگ نیستاره درخ شده ! ک سهم من 

زویش را دارند،اما هیچکس نمي داند این سررتاره  هایلیخ دیکه شررا آر
 ستیپرنور چقدر مغرور وازخود راض

برگشررت اثري از آرمین در اتاق نبود .در اتاق را قفل کرد و لباس  وقتي
به  و عروسش را به سختي از تن بیرون آورد ،حوله حمامش را برداشت

گانه داشررت  تاقش سرررویس بهداشررتي جدا حمام رفت از اینکه ا
خوشرحال بود چرا که دیگر مجبور نبود چهره منفور آرمین را ببیند . 

آمد یکدست لباس راحتي پوشید و به رختخواب  نوقتي از حمام بیرو
ود در خواب یلیرفت آنقدر خسته بود که خ  فرو رفت . قیعم یز

****** 
 پنجم فصل
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سکوت م لق فرورفته بود وقت صبع ست خانه در  ي از خواب برخا
 یرفته باشررد ب دیزد کجا با یحدس هم نم ی.آرمین رفته بود و او حت

صال  وي مبل انداخت .ا حوصرله در خانه چرخي زد و کالفه خود را ر
و نیعادت به تنهایي نداشت .در خانه خودشان همیشه در ا ز ساعت ر

وگل  تگفیگل م نیبا نازن ایساغر بود و به دو کردن با یکیسر گرم 
 . چقدر دلتنگشان بود دیشنیم

وزگذشته بود اما خ ازدهیبه ساعت افتاد با اینکه ساعت از  نگاهش انه ر
فرو رفته بود . بلند شد و پرده ها را کنار زد ، از دیدن  یریدلگ یکیدر تار

تصررویر زیبا و باورنکردني شررهر از پشررت پنجره هاي بزرگ وتمام 
شه  تیسکور سقف تا کف اتاق بود متحیر ماند او همی سالن که از 

حاال که مي دید خانه اش  ریهاي بزرگ ونورگ جرهعاشررق پن بود و
خانه  یرا حت نجایم ابق سلیقه اش است )البته خانه آرمین، چرا که ا

 دانست ( کمي احساس آرامش میکرد . یخود هم نم
رنگ  ببیند یوحسررابقبل نتوانسررته بود آشررپزخانه را درسررت  شررب

بوفه  کابینتها با رنگ مبلمان سررت بود و انواع و اقسررام لوازم برقي در
میدانسررت همه این  ی، به خوب داشررتیاو را به تعجب وام نتیکاب

 بود . یوسایل را مادرش تهیه نکرده است پس کار مهر
سوپري کابینت پر از مواد خوراکي بود.در یخچال را گشود چند  قسمِت 

ون یخچال  ظرش پر از وزش کافي بود در ماده که براي چند ر غذاي ا
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 یم تیقرار داشت از اینکه مهري اینهمه دوستش داشت احساس رضا
 کرد .

شتهایي براي خوردن نداشت به همین دلیل در یخچال را بست و از  ا
پله ها باال رفت میخواست وارد اتاق خودش شود اما حس کنجکاوي 

شان وبروک سمت اتاق ر سرک او را به  شود و به داخل آن  د در اتاق را گ
ش شک دیک سفید وم سرویس خواب دونفره با رنگ   ی، آنجا هم یك 

به همان رنگ در کنار تخت وجود داشررت ، اتاق بزرگ و  یباکاناپه ا
به سرررویس  تاق هم مجهز  با پنجره اي بزرگ بود.این ا دلنشررین 

وي م اد فتا ِزعسررليیبهداشررتي جداگانه بود.نگاهش به قاب عکس ر
 دنی،عکس آرمین در کنار یك پسرر بور و چشرم عسرلي در حال خند

سرزنده بود .آه شاد و پر از حسرت  ی،نگاه آرمین در این عکس چقدر 
ش شود که  دیک ست از اتاق خارش  سر جایش قرار داد مي خوا وعکس را 

سام ع ر وال مو ،واکس مو  وي میز آرایش افتاد انواع و اق نگاهش به ر
وي میز چ یده شررده بود .میان انبوه ع ر و اسررپري ها واسررپري ر

صرار مهري برا شمش به حلقه اي که خودش به ا خریده  نیآرم یچ
بود افتاد از اینکه اینهمه نسبت به همه چیز بي تفاوت وسرد بود دلش 

با خود گفت :  گرفت .آن را برداشت و
 ( واز اتاق خارش شدیندار زویچ چی)تو لیاقت ه -

را نداشررت و پر از غصرره به اتاق خودش  گریاتاق د دنید حوصررله
برگشررت ، دکوراسرریون این اتاق هم مثل اتاق آرمین بود و انگارکه 
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اي خودداري کند البته این فقت در ظاهر  ع تبعی ست از هر نو میخوا
 در رفتارش بود .جا حلقه ایش را ازکشررو ضیتبع نیبود چرا که بزرگتر

را در آن قرار داد و زمزمه  میز درایور بیرون آورد و حلقه خودش و آرمین
 کرد:

وز جدا سررتیبین ما ن ی) هیچ پیوندعاطف - ما شرر یجا ییپس تا ر
 ( نجاستیا

طي  یکیصداي زنگ تلفن به وجد آمد با خوشحالي پله ها را دوتا  با
کرد و خودش را به گوشي رساند نفس نفس میزد قبل از اینکه گوشي را 

 شت و گفت:بردارد نفس عمیقي کشید و گوشي را بردا
 بله بفرمائید -

بان مهري در گوشي پیچید صداي  مهر
 سالم گلم ،خوبي عزیزم! -
 خوبند ؟ نیسالم مهري جون ،شما خوبید ،عمو و آرت -
 خوبن عزیزم .آرمین خوبه ؟ -
 بله ، ما هم خوبیم -
مبارك باشه دخترم ،امیدوارم سالهاي سال در کنار هم خوشبخت  -

 باشید
 مرسي مهري جون -
آرمین چیکار میکنه ؟ این پسررر باید تو خونه موندن براش خیلي  -

 سخت باشه !!
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 آرمین.......؟!! -
 مگه خونه نیست؟ -
 خونه..........چرا ولي............. -
و تنها گذاشته و رفته ب زمیولي چي عز -  ... رونی؟ نکنه امروزهم تو ر
مد میگم  - ود برمیگرده ، او پائین ، ز فت  ظه ر یه لح نه .. نه ..

 باهاتون تماس بگیره !
با خبر بشررم ، چون  - حالتون  نداره فقت میخواسررتم از  لزومي 
 ی، براتون چند جورغذا گذاشررتم تو یدوسررت دار یچ دونسررتمینم

شتید گرم کنید و بخورید بخاطر آرمین  خچالی ست دا و دو هرکدوم ر
 گوشت هم گذاشتم اون خیلي دوست داره پلو با ایلوب
ي درست میکردم نیکرد تیچرا خودتون اذ -  ؟! خودم یه چیز
عزیزم ؟! وظیفه اسررت ،نگران شررام امشررب هم نباش  یتیچه اذ -

 آماده کردم همراهم میارم زویخودم همه چ
 تعجب گفت: با
 شام امشب ؟!! -
 آره مگه نمي دونستي ؟! -
و؟ -  چي ر
شب - ستیم بریم خونه پدرت  اینکه همه ام میایم اونجا ، اول میخوا

وح بهتره ،آخه این  یلیخ شی، ولي گفتیم خونه شررما براي حال ر
 رسمه عزیزم !
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 خونه خودتونه،خوشحال میشیم -
،خوب گلم امشب میبینمت ،با من کاري  یزنده باش زمیعز یمرس -

 نداري ؟
 سالم برسونید . نینه ،به عمو وآرت -

 :دیشیرا که گذاشت با خودش اند تلفن
با بحثي که  - یدا کنم  جا پ حاال آرمینو از ک حاال چیکار کنم؟  یا  خدا

 دتماس بگیر نیشب قبل باهم داشتند دلش نمي خواست با آرم
شماره آرمین را  گیج ست ، سردرگم به مبل تکیه داد .اگر هم میخوا و 

شوي میز اتاقش انداخ شت چون کارتش را همانجا در ک ته بود به ندا
خانواده متوجه سرروري بودن  فکر فرو رفت اگر میخواسررت هر دو
ازدواجشان نشوند باید غرورش را کنار میگذاشت و از در صلع و دوستي 

 با آرمین کنار مي آمد
 صداي زنگ تلفن نگهباني گوشي را برداشت با
 بفرمائید -
 سالم خانم دکتر -
ش باشدحدس میزد باید نگه یصدا را نمي شناخت ،ول -  بان بر
 بفرمائید -
ستتونن، به اسم  - ببخشید خانم ،خانم جواني هستن که میگن دو

 ، اجازه میدید راهنماییشون کنم ؟ نیخانِم نازن
 بله حتما -
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 پس با اجازه -
ش هاي بزرگ خنده ا ش گرفته  نیقوان از سخره بر ست و پاگیر و م د

شد ه شحال  ي از آمدن نازنین خو شتر از هر چیز بی یچ چیز در بود و
 این شرایت بد برایش لذت بخش تر از حاور نازنین در کنارش نبود

شتیاق  با شور و ا صداي زنگ در به حالت دو در را باز کرد . با دنیایي از 
رها کرد و او را ب*و*سید .نازنین هم او را  نیخودش را در آغوش نازن

او را از خود جدا کرد و با  یفشرررد .پس از چند لحظه ا یدر آغوش م
 لودگي گفت:

 خوره یم یبروکنار! خوردي منو ،انگار داره بستن -
با شمان و شد و بي هیچ  یکنجکاوي وچ شده به اطرافش خیره  شاد  گ

قدم برداشررت و پس از لحظه ا به جلو جان  یحرفي  با هی کاوش 
 گفت:

 واقعا این زندگیه توئه سایه؟ -
 اجاره نشینم !!نه مال عمه مه ! منم اینجا  -
اجاره نشررین که هسررتي ،زندگي که ازاولش آخرش معلومه از اجاره  -

 نشیني هم بدتره
 حاال اینهمه راه اومدي اینویادم بندازي ؟! -

که حس کرد سررایه از حرفش دلخور شررده اسررت به طرفش  نازنین
با لودگ بان گفت: یبرگشت و  مهر
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بون اون دل نازک نارنج یاله - خ وآب یمن قر شم ؟به خدا  تیسر ب
 واقعا همه چیز بي نظیره یول ه،یمنظوري نداشتم سا

 دیاخود نب یاین واقعیته که این زندگي مال من نیسررت ؛ پس ب -
 خودمو گول بزنم

سته  - ستگي داره آرمین در سایه قبال هم گفتم همه چیز به خودت ب
که خیلي سرررتق و مغروره ولي به هرحال یه مرده که میشرره خیلي 

 ش اوردراحت بدست
نه نازنین اشررتباه نکن،منم مثل آرمین دوسررت دارم این زندگي  -

ودتر به آخرش برسه  هرچه ز
پر نازنین  گفت: شانیدست سرد سایه را در دست گرفت و

 دختر ؟! یدینا ام نهمهیواه ... تو چرا ا -
وز که میگذره بیشررتر به اشررتباه بودِن  یکه نه ... ول دینا ام - هر ر

 تصمیمم پي مي برم
 اما تویك راه بیشتر نداشتي که اونم انتخاب کردي! -
 با بغض گفت : هیسا
 توي بد مخمصه اي گیر کردم ،نمي دونم باید چیکار کنم یناز -
 گفت : ینگران با
 شده ؟ یمگه چ-
 وگفت : ندیبه او اشاره کرد بنش یلبخند تلخ با
پا وایسادي ؟! -  حاال بیا بشین ، چرا سر
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؟! از لحظه اي  یدیآخه دخترِ خوب مگه تو بهم اجازه نشستن م -
پذیرایي کردي ! واقعا شررما باال  با چهره غم گرفته ت ازم  که اومدم 

 دارید !! یشهریها چه قانونهاي مسخره ا
ي بیارم بخوري بعد شررروع کن به غرغر  - حاال بشررین تا یه چیز

 کردن
وي مبل راحتي لم داد وگفت: نازنین  ر

  شاخ شمشاد کجاست؟حاال -
ون یخچال پر  وارد بِت آماده در آشپزخانه شد و در حالي که لیواني از شر

 میکرد گفت:
 چه میدونم؟ صبع افتاب نزده ،زده بیرون -
 یعني رفته سرکار؟امروز که جمعه است -
 برا من فرقي نمیکنه ،چون اگه نباشه خیلي راحتترم -

باره به اشررپزخانه  لیوان بت خنك را مقابل نازنین گذاشررت و دو شررر
 برگشت و در حالي که میوه خوري با پیشدستي برمیداشت ادامه داد:

میگه نباید توي رفت و آمدش دخالت کنم ،هروقت دوست داشته  -
مثل یك مهمانم  نجایباشه میره و هروقت هم دلش بخواد میاد من ا

بانم و داش  ته باشمکه باید احترام میز
وي مبل کنار میوه ست  شیخوري را مقابل نازنین گذاشرت و ر نشر

 نازنین با اندوه گفت:
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و میدونسررتي پس نباید حاال ازش دلگیر  - توکه خودت این چیزها ر
 باشي

نه من از اون دلگیر نیسررتم به هرحال ما از اول با هم قرار جدایي  -
جزو  م همگذاشررتیم و اینکه توي زندگي هم دخالتي نداشررته باشرری

شروطمون بوده ولي از اینکه مجبورم جلو خانواده هامون نقش بازي 
 کنم ناراحت و نگرانم

به د - قل وقتي در کنار خانواده هاتون هسررتین به  گهیخو ! حدا
 آرامش مي رسید

به این یکي  یمشررکل اینجاسررت که من مجبورم ه - وغ بگم و در
 اصال عادت ندارم

وغ بزرگ باشرره عادت میکني عزیزم وقتي زندگی - ت خودش یه در
 مجبوري بهش عادت کني

وغ هم حل نمیشه -  اما مشکل امروز حتي با در
 مگه چي شده؟ -
قرار دوخانواده امشب بیان اینجا،منم با آرمین دیشب حرفم شده ،  -

ود بیاد خونه که ضایع نشیم  نمي دونم چ ور بهش بگم ز
 اس بده هیخوب بهش  -
 ت نکنمگفته تو رفت و آمدش دخال -
سا - ست  شرط کردین نباید خانواده از  هیاین دخالت نی شما از اول 

واب تون بویي ببرن پس اون نمي تونه اعتراض  کنه یر
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 آخه من شماره تلفنش وندارم -
 آهي کشید و گفت: نازنین

دراز دارد ، حاال خنگول میخواي چیکار  یکه این رشررته سررر یوا -
 شدي نیان اینجا کني؟ میخواي من به مامانت بگم مریض

 نه نه !..اگه اینو بگي که بیشتر سه میشه -
سافرت بیاین  - سافرت ،بعد از م بگو با آرمین برنامه ریختیم بریم م

 اینجا
مادر - هاش هم  هینمیشرره ،مهري  چه  به آب خوردن ب که حتي 

اهمیت میده ... حاال خودت ونگران نکن یه کاریش میکنم ، فوقش 
 یش اومد مجبور شده بره بیرونمیگم براي آرمین کاري پ

 آخه کار، اونم درست فرداي عروسیش؟!! -
شم نداره من و خانواده  یچکار کنم ناز - ! نمي تونم بگم آرمین چ

 ام و ببینه که
ستو ر - ني اما من ک ستشیاین زندگي خودته وخودت بهتر میتوني را

مل  هینگران خودتم سرررا که تح ود رنجي  ! تو دختر حسررراس وز
 استاد مشایخ و نداري بدرفتاري

به  - یه غری ندم اون فقت  به خودمم فهمو مل کردم و  که تح فعال 
 است
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صد  - شایخ و این زندگي بگذریم ، ق سیار خوب هر طور راحتي ،از م ب
شده و تو قید  شروع  سها  ست کال شگاه ؟! دو هفته ا نداري بیاي دان

 زدي ممکنه عقب بیافتي زویهمه چ
 فردا هم کالس داریم؟ -
و فراموش کرد -  می؟آره کالس دار یبرنا مه ر
 حوصله ام سر میره یفردا حتما میام توي این خونه حساب -
ي گم  - یه چیز گار  گذره ان جا بي تو اصررال بهم خوش نمی منم اون

ي  غت و میگیرن منم چون گفتي چیز ها همش سرررا چه  کردم .ب
 بهشون نگم ، نگفتم ... گفتم رفتي مسافرت

 حاال بگو نهار چي بخوریمخوب کاري کردي ، -
 من باید برم مامان نگران میشه -
 بهش زنگ بزن بگو پیش من میموني -
 آخه عاشق !! اونوقت نمیگه چرا مزاحم عروس داماد شدي -
که نمیخواي منو توي این  - گه تو ي ردیف کن دی یه چیز خوب 

بر !باور کن توي این چند سرراعت  یخونه درندشررت تنها بزاري و
 تمافسردگي گرف

 خودکشي نکن ،میمونم گهیخوب باشه حاالد -
 برا غذا سفارش پیتزا میدم چون تو عاشق پیتزایي -
و نداري باهم  - سراغ این محله ر درست  یزیچ هینمي خواد !توکه 
 میخور یوم میکن یم
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 از نگهبان میپرسم -
ش شماره نگهبان یگو شت و  و یتلفن را بردا فن دفترچه تل یرا که ر

سفارش پیتزا  شان  ست برای شده بود را گرفت و از نگهبان خوا شته  نو
 دهد و سپس به طرش نازنین برگشت و گفت :

 حاال بیا با هم بریم اتاق من -
نوان و موقعیتش به ع نیتلخش با آرم یزندگ نیعصررر در کنار نازن تا

را به کلي فراموش کرده بود .ولوم آهنگي که  از لن یك زن شرروهردار
 یم نیتاپش پخش میشد را تا آخر باالبرده بوده وشاد وسرمست با نازن

خ میزدند . سیو با هم در اینترنت وف دیخند یگفت وم  بوک چر
به اي که به در خورد نگاه با پراز وحشررت به نازنین  یصررداي ضررر

 دوخت .نازنین با آرامش گفت:
و باز کن -  حتما آرمینه، بلند شو در

ا گشود. چون لباسش نا مناسب بود پشت در پنهان شد و درب ر بلند
 ریقآرمین با تح ستیبه او نگر رهیآورد وخ رونیدر ب یشدوسرش را از ال

 نگاهش کردو آرام پرسید
 کسي اینجاست؟-
 آره! -

باره پرس نگاهش  : دیپر از خشم و بدبیني بود خشك و سرد دو
 کي؟ -
 نازنین! -



                
 

 

129 

 زندگیمهمان 

 یا اتاقم، کارت دارمل ف کن ولوم اهنگ و کم کن و بعد ب -
بدون منتظر جواب بماند به سررمت اتاقش رفت . سررایه با  نکهیا و

حرص دست مشت شده اش را در هوا به طرفش پرت کرد ونگاهش 
 دوخت ،نازنین با لبخند گفت: نیرا به نازن

 حاالچرا اینقدرعصبي ؟! -
 ؟! حتي خواهش هاش هم دستوریه ینیب یآخه نم -
 برد ادامه داد : یم نییرا پاحالي که ولوم آهنگ  در
فکر میکنه آسررمان سرروراخ شررده و فقت او افتاده پائین، واي که  -

 چقدر رفتارش حرصم میده
وي تاپ قرمزش یك بلوزسررف ودر مي انداخت باحرص  دیحالي که ر

 گفت :
قا کارم دارن -  حاال هم که دستور فرمودن برم اتاقشون ، چونکه آ
سریهایش ، از و سر کیبین ر و شت و در حالي  یر شرنگ بردا قرمزخو

و  سرش مرتب میکرد ادامه داد: یکه مقابل آینه ر
ستم که  - شجوش نی ست و منم دان شگاه نی باید بهش بگم اینجا دان

 هرجور دلش خواست باهام رفتار کنه
 گفت : یبا پوزخند نینازن
 اون که نامحرمت نیست یکن یحاال چرا داري خودتو خفه م -
 زند گفت : یونفس نفس م دیلرز یم شیکه از خشم صدا یحال در
 تره ! بهیچرا هست ،توکه نمي دوني ، اون از هرکسي برامن غر -
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 خنگ نشو دختر ،اینجوري فقت خودتو اذیت میکني -
فعال برم ببینم این خودشرریفته عوضرري چه کاري باهام داره ،بعدا  -
 میزنیباهم مفصل حرش م نموردیدرا
صفحه مانکه نگا یحال در سا توریهش را به  بود با  انداخته هیلن تاپ 

 آرامش گفت:
 ادتهو اونم است یاون یباشه برو، فقت فراموش نکن که تو دانشجو -
نازن با به طرفش برگشررت .  نازنین مثل جن زدها   نیاین حرش 

ي را که سایه به کلي فراموش کرده بود ،این بود  درست میگفت ،چیز
را با آرمین گرفته بود ، با چشررمهاي گشرراد که این ترم کالس فوالش 

ا رفتارش شررده بود ب رییشررده به او خیره شررد. نازنین که متوجه تغ
 :گفتخنده به در اشاره کرد و 

حاال برو تا طرش قاط نزده ،بعدا در این موردمفصررل صررحبت  -
 میکنیم

به طرش اتاق آرمین رفت و تقه اي به در زد .صرداي  یوعصرب آشرفته
 ا شنید که گفت :سرد آرمین ر

 بیا تو-
با گامها درب پشت به درب، در  نیلرزان وارد اتاقش شد آرم یرا گشودو

بود آرام سرش را به طرفش برگرداند ودهانش  لشیحال گفتگو با موبا
شوده که چ جا خورد وکالم در  یلحظه ا دنشیاما با د دیبگو یزیرا گ

س سایه با این  دیدهانش ما شاید براي او هم باعث تعجب بود که  .
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ود ماسك بي تفاوتي به چهره  اهرهیبت مقابلش ظ شود .ولي خیلي ز
 کوتاه به مخاطبش گفت: یلیزد وخ

 یندار یکار گهیشد حتما اطالع بده ،د یخوب ،اگه خبر اریبس -
و لشیموبا یق ع کردن تماسررش گوشرر با تخت پرت کرد و  یرا ر

ب  دوخت وگفت : هیاره به سانگاهش را دو
 میدوني امشب قراره دوخانواده اینجا جمع بشن -
 ادامه داد: نیکرد وآرم دیسرحرفش را تائ با
مد متنفرم و - فت و آ که از ر مانم گفتم  ما به  وز اول  که من ر با این

ید هم بع یلیاین از اون خ یدوسررت ندارم اینجا پاتوق اونها بشرره، ول
و ز یزندگ قیطر نینیست که بخواد به ا ما من نظر داشته باشه، ا ریما ر

به ه ینم نه بهم بخوره این  نیا یآرمشررم تو یمتیق چیخوام  خو
 یفراموش کن نویهرگز ا دیکه نبا شهشامل تو هم می

 عمیقي کشید وآهسته گفت: نفس
 منظورت نازنینه ؟ -
و شید  یر ستي میان موهایش ک ستگي د ست و با خ ش لبه تخت ن

 وگفت :
در جریان راب ه ماهست ومن  شونیاون نیست .الاقل ا نه منظورم -

 مجبور نیستم مقابلش نقش بازي کنم
 بله متوجه ام ،منظور شما خانواده امه -
و شیپا با کش شیپا یرا ر  گفت : قیعم یآه دنیانداخت و
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ش - ز سته من هیچ ار شده ،  ینمي دونم چرا مامانم براي خوا قائل ن
هر دومون این خواهش و ازش کرده بودم  شیمن براي راحتي و آسررا

باره بهش گوشزد م ه کنم ک ی.به هر حال امشب تموم میشه و فردا دو
برداره ،توهم میتوني بري و براي  مونیخصوص یدست از سر ما وزندگ

 امشب حاضر بشي
شد . نازنین از  از صبي وارد اتاق خودش  شفته وع شد و آ اتاق خارش 

ون نا آرام  ش پي برد . به همین دلیل گفت:حالت صورتش به در
 که اینهمه بهم ریختي ؟ نیدعوا کرد -
نه ! فقت میدونم هرچي بیشتر میگذره بیشتر از این موجود مشمئز  -

 کننده متنفر میشم
سیاه  هیاین که خیلي عال - وزگارت  شدي که ر ،اگه بهش عالقمند می

 بود
 اره ، از این لحاظ خیلي بهتره -
 ازش متنفري؟ خوب حاال نگفتي چرا -
قا از اینکه خانواده هامون قراره امشب بیان اینجا شاکیه -  آ
 یعني مشکل اون تا این حد حاده؟ -
ي بیشتر از اینها، اون یك خودشیفته به تمام معناست -  یه چیز
وانیه تا خودشرریفته ،خوب بهتره من دیگه برم ،چون  - بیشررتر ر
 رونیمنم پرت کنه ب ترسمیم

 ینجا بمون ،بعدا با مامان اینا میري دیگهکجا ؟امشب شام ا -



                
 

 

133 

 زندگیمهمان 

 نه مامان ناراحت میشه خصوصا که نیما نیست وکلي تنهاست -
 دیپرس اریاخت یب مایاسم ن با
ي هم گفتي؟ یناز -  ! نیما از ازدواش من خبر داره؟ بهش چیز
بت کمش  - نه مگه مغز خر خوردم، داداش بیچاره ام اون گرما و غر

وهم که بهش بگم داغون منیست بیام قایه ازدوا  شهیش تو ر
 به هرحال که چه،آخرش میفهمه -
 حاال تا اومدنش کلي مونده تا اون موقع هم خدا بزرگه -

 برخواست و در حالي که مانتواش را مي پوشید گفت: نازنین
صاب  - شا دیر نکن که اع ستم ،فقت خواه صبع منتظرت ه فردا 

 معصاب ندارم
 قتي تو کنارمي احساس آرامش دارمحاال میري؟ کاش میموندي و -
باید کم کم به همه چیز عادت کني ،امروز هم چون میدونسررتم  -

 غصه بخوري یتنهایي اومدم اینجا ،نمي خواستم تو تنهایي ه
 مرسي نازي جون ،توهمیشه برام از همه نزدیکتر بودي -
بد شرای ي هستي ولي این راهیه که خودت انتخاب  یمي دونم تو -

که خودت و  کردي پس یدا کن  یه راهي پ به جاي غصرره خوردن 
 نجات بده

شم ،اما من مجبورم  - شه من همین فردا ازش جدا ب اون که از خدا
 بخاطر بابام همه چیزو تحمل کنم



wWw.JustRoman.iR  134 

 

سه اي  هر شدند در کنار درب خروجي نازنین ب*و* دواز اتاق خارش 
 بر گونه اش زد و گفت:

 امیدوارم شب خوبي داشته باشي -
 مرسي ، ولي اصال م مئن نیستم . -

********************* 
ي به آمدن مهمانها  پس  شیاز رفتن نازنین به اتاقش برگشررت .چیز

با آرایش  نمانده بود به همین دلیل سررریع لباسررش را عوض کرد و
وسررري سرراتن نقره ا وي موهایش  یملیحي یك ر انتخاب کرد و ر

 انداخت واز اتاق خارش شد
را نمیدانسررت و براي پیدا کردن هر تکه مجبور  ییرایوسررایل پذ جاي

بود همه کابینتها را وارسرري کند ولي در نهایت توانسررت همه را از یك 
سرویس انتخاب کند .آرمین هنوز در اتاقش بود و او احتمال میداد در 
ساعتش انداخت نزدیك هفت بود  شد .نگاهي به  ستراحت با حال ا

 بازي کردن اماده میکرد . وکم کم باید خودش را براي نقش
شد ،از هر  با سینه حبس  سش در  شدن در اتاق آرمین نف صداي باز 

بار او را میدید با برخوردي  برخوردي با آرمین هراس داشت چرا که هر
 قهی یناخوشایند از هم جدا میشدند .آرمین در حالي که تیشرت شکالت
شد  شیده بود مقابلش ظاهر  شکي پو شلوار کتان م یپش .تهفت با 

ااي  شه کامل و بي نقص بود و بوي ع ر و ال مویش ف مثل همی
وي مبل  خانه را پر کرده بود .نگاه بي تفاوتي به سررایه انداخت و ر
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را به دسرت گرفت .سرایه که از حارورش  یو ینشرسرت و کنترل ت
صد رفتن به اتاقش از پله ها باال رفت اما هنوز دو پله  معذب بود به ق

 ه آرمین گفت:هم باال نرفته بود ک
شیم ،دلم نمیخواد ب - شب مراقب رفتارمون با زك خود گ یبهتره ام

 بدم یدست کس
 طرفش برگشت وآرام زمزمه کرد: به
 بسیار خوب -
 یدر ضمن ،توهنوز مامان منو خوب نمیشناسي پس بهتره وقتي م -

وغ یخوا  بگي نهایت دقت وکني یدر
 حتما -

شت .آرمین از  گریپله د کی باره برگ صداي زنگ دردو باال رفت ؛اما با 
شدند  نیجا برخاست و درب را گشود آرت و مهري با ظرفهاي غذاوارد 

فت و  فت ومهري او را گرم در آغوش گر ندو ر به طرش آ یه  ،سرررا
سید .آرت ش نیب*و* سي کرد نیریهم با لبخندي   با او گرم احوالپر

ش دست میداد سراغ پدرش را گرفت و برادر ادر.آرمین در حالي که با م
 .مهري با خوشحالي لبخندي زد و گفت:

 پدرت رفته دنبال حاش علي و خانواده ش -
 سبد در دستش به طرش آشپزخانه رفت وادامه داد: با
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باره حاش علي و دیده کلي حرش با هاش - حاال که بعد از سررالهادو
ودیها تموم بشو ن رفت  ال مادرشهم بدنب نیآرت ستیداره که به این ز

با ناراحتي گفت :  وسایه به دنبالشان وارد آشپزخانه شد و
 کاش اجازه مي دادید خودم شام و اماده کنم ،اینجوري کلي معذبم -

 با محبت گفت : یمهر
عذب چ - ید تو  یم با که ن تازه عروس و  تازه عروسرري ، عزیزم ؟ تو 

 دردسر انداخت ،ما امشب فقت میخواستیم دور هم باشیم
 ش آمدیدخو -

به دنبال خود کش دستش  وگفت : دیرا گرفت و
خوش باشرري گلم ،حاال بیا بریم برام از زندگي متاهلي تعریف کن  -

 .شازده من که اذیتت نمیکنه
باخجالت سرررش را پا نگاه وي چهره سرررد آرمین افتادو  نییسررایه ر

 انداخت
 با اعتراض گفت: نیآرت
وزه آرمین و مامان جان راحتش بزار ،این بدبخت که فق - ت چند ر

وده که بفهمه شازدت چقد تلخ و نچسبه !....  یلیمیشناسه هنوز خ ز
ودي خودش همه چیز دستگیرش میشه  م مئن باش به ز

و یمهر  را در کنارش نشاند وگفت : هیمبل نشست وسا یر
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نداشررته باش آرمین درسررته یکم  نی!کاري به حرفهاي آرت زمیعز -
واب  ت خانوادگي بهترین پسررریه که تا حاالیکدنده ولجبازه ولي توي ر

 شناختم
 مامان جان کي میگه دوغ من ترشه -
ع بحث حوصررله اش سررر رفته بود با کالفگي  - آرمین که از موضررو

 گفت :
 شما حرش دیگه اي ندارید بزنید -
با معذرت خواهي  در حالي که دسررتش هنوز در دسررت مهري بود 

باره دسررتش را در دسررت گرفت و  کوتاهي از جا برخاسررت مهري دو
 گفت :

 عزیزم پس حلقه ات کو؟ -
بش گره خورد، با دستپاچگ نیسرد آرم نگاه  فت :گ یدر نگاه ما ر

حلقه ام ،.........خوب ......خوب یکم برادستم گشاد بود ترسیدم  -
 بشه درش اوردمگم 
 متعجب گفت : یمهر

وز خر زمیچرا عز -  که اندازه بود دی! ر
 گفت: یبالودگ نیآرت
 از رفتار آرمین کلي غصه خورده ،وزن کم کرده -

 گفت: نیبا تشر به آرت مهري
 بسه! گهید نیآرت -
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و به او ادامه داد سپس  ر
نه ،عز نیآرم یداد یم - ندازه ات ک هل و  نیا زمیببره ا تا وزا زن م ر

ستش م شگل یفقت از حلقه تو د شالله تو هم که خو سن ،ما  یشنا
........ 

به  انیپا یبرا نیآرم و  مادرش را ق ع کرد ور حث ،حرش  به ب دادن 
 اوگفت :

 فردا بده ببرم اندازه ات کنم -
از سررر واکردن  یحرش را تنها برا نیا نیدانسررت که آرم یم یخوب به

ورک یلبخندمادرش زده است پس با   : کوتاه گفت یلیخ یکامال ز
 باشه حتما -

برا  یهایفرار از دست کنجکاو یبه آشپزخانه رفت )کاش برا ییرایپذ یو
ستیم یمهر شب ا توان بت  نجایتمام  شر با لیوانهاي خنك  بماند (و

 برگشت
خانواده اش رسیدند، انگار جاني تازه گرفته بود به طرفشان رفت  وقتي

بان ، پدر ست که از  وگرم ومهر سالها ومادرش را در اغوش گرفت انگار 
 آنها دور بوده یاد نداشت که حتي یك شب هم از آنها جدا بوده باشد

او را محکم در اغوش گرفته بود و میفشرررد. سرراغر در حالي که  پدرش
اشك در چشمانش حلقه زده بود او را در بغل گرفت و ب*و*سید .با 

آبشان در یك جوب نمي رفت  اینکه خودش و ساغر هیچ وقت با هم
لحظه دوریش را نداشررت .احسرراس میکرد چقدر  کیولي تحمل 
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به او اجازه فکر کردن به  وان خسررته اش  وح و ر ما ر دلتنگش بوده ا
 خانواده اش را نمیداد .

با تعجب به این صحنه مینگریست هنوز برایش وابستگي سایه  آرمین
با  حاش علي  بل درك نبود ، قا خانواده اش  به آرمین به  و  ند ر لبخ

 گفت:
وز هم از سررا کسررایو سررتیب نیما در ا -  میجدا نبود هیل حتي یه ر

روزسختي برا هممون بود  امروز
 با لبخندي گفت: مهري

وزهاي اول سخته اما به مرورکم کم عادت میکنید -  ر
 درحالي که اشکهایش را پاك میکرد گفت: ناهید

با فکر  - هاي عمرم بود ولي  وز خت ترین ر که یکي از سرر با این
 خوشبختي سایه دلشاد بودم

شود به اش ن یمادرش متوجه ناراحت نکهیلبخند تلخي زد و براي ا سایه
وارد آشررپزخانه شررد.آرمین هم به دنبالش رفت  عیبهانه پذیرایي سررر

 وگفت:
 به کمك احتیاش نداري ؟-

زمزمه کرد: خیلي  سردوغصه دار
 نه.......... -

نداخت و بي هیچ حرفي آنجا را  ینگاه آرمین به چهره پر از غمش ا
سنگ شار را گرفته بود ،چقدر تحت ف شیراه گلو ینیترك کرد .بغض 
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د گریه کند ،از اینکه همه فکر میکردن توانستیبودو دلش میخواست ،م
به دل  هاي مهري آتش  نده  خت اسرررت ، دلگیر بود. خ خوشررب

قا پردردش مي زد و بانیهاي آ صبي وکالفه اش مي کرد  يمهر شایخ ع م
وح زخم خورده اش بود . نی،حتي دلسوزیهاي آرت  هم تازیانه اي به ر

ش  به سلیقه به خر شام را چید مهري واقعا  ساغر و مهري میز  همراه 
داده بود با اینکه مجبور بود غذا را از مسررافتي دور حمل کند ولي چند 

ع غذا پخته بود وموقع چی صي هرکدام را بنا نو سواس خا دن میز با و
ي هم  بر ذائقه هر فرد میچید او حتي از عالقه سررایه به قورمه سرربز

 و با خنده گفت: ودغافل نشده ب
و هم خصرروصرري براي عروس گلم پختم چون در جریان  - این ر

 بودم که عاشق قورمه سبزیه
ست  به شده بود که مهري در مورد او خیلي کنجکاو ا ح متوجه  ضو و

 خودش باز کند یدر دلش برا یکند که راه یوتمام تالشش را م
میز شرام آرمین بین او و پدرش نشرسرته بود و با پدرش سررگرم  سرر

صحبت بود براي لحظه اي از این صمیمیت دلش غنج رفت پدرش 
زوي داشتن یك پسر را داشت و حاال از اینکه آرمین میتوانست  همیشه آر

 دلش شاد گشته بود .با خودش گفت: جاي پسر نداشته اش را پر کند
سي که دکتراي  شایخ، ک )چقدر پدرم به دامادش افتخار میکند .دکتر م

تهاي یکي از شرک ریعمران داشت و برخالش سن کمش توانسته بود مد
 مشهور ساختمان سازي شود (
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.اما با یادآوري اینکه آرمین به خاطر این شرکت و پرواه مهمش حاضر 
باني  باره همه وجودش پر از نفرت از شررده او راقر غرور خود کند دو

 آرمین شد .
از شررام در حالي که در آشررپزخانه سرررگرم پاك کردن ظرفها و  پس

شویي بود آرت شین ظرف شتن آنها در ما س نیگذا ش تن صندلي را براي ن
با لحن دوستانه ا  گفت: یخودکنار کشید و

 ،اتفاقي افتاده؟ یامشب درهم و افسرده ا -
 تحمل نقش بازي کردن و ندارمنه فقت  -
 !لمهیکم کم عادت میکني ؛.....زندگي همش ف -
که دیگرون فکر میکنن خوشبختم ،در حالي  نجاستیسختیش ا -

 که اصال نیستم
 کشید و گفت: آهي

باره پیوندي که با  - ساختن دو شونن !......براي  اونا فقت فکر خود
 مایه گذاشتندستهاي خودشون خرابش کردن از زندگي شما دوتا 

 دیپرس دیترد با
 !تو از اونها دلگیري؟ نیآرت -

 را به نشانه تائید تکان داد و گفت: سرش
 تونم ببخشمشون یوهیچ وقت هم نم -

 گفت : متعجب
 چرا؟ -



wWw.JustRoman.iR  142 

 

 نگاهش کرد وگفت : رهیخ
 چون باعث بدبختي تو شدن -
گیج وسررردرگم شررده بود؛ نمي توانسررت  نیآرت یهم با حرفها باز

دلسرروزي بیش ازحد او را درك کند .چرا باید بدبختي اش تا این حد 
 مهم باشد که باعث تنفرش از خانواده اش شود نیبراي آرت

 گشوده شد وگفت: یکه او را در فکر دید لبش به لبخند نیآرت
 نگران نباش ،همه چیز درست میشه -
 نجوا کرد : یلبخند تلخ با
 اره !اما به قیمت زندگي من -

و به سا آرمین  :دیپرس هیوارد آشپزخانه شد ور
 چاي تازه دم هست؟ -
 جا برخاست وجوابش داد : از

 همین حاال میریزمو میارم -
 خواد ؛تو به کارت برس خودم میریزم . ینم -

 سخنش پر از نیش کنایه بود لحن
ست وآرم شیسر جا یدلخور با ش شت به او وآرت یب نین  نیتفاوت پ

 سرگرم ریختن چاي شد
باره با مخاطب قرار دادنش پرس نیآرت  :دیدو
 کالسهات شروع نشدن؟ -
 چرا اتفاقا چند جلسه هم گذشته وکلي عقب موندم -
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 اشاره کرد وگفت : نیبه آرم یپوزخند با
سهاي عقب افتاده بهت کمك  - شوهرت حتما توي در ایراد نداره 

 میکنه
 شد اما او با آرامش گفت : رهیو سایه همزمان به آرمین خ نیآرت نگاه

و با خودم بیرون ادیفعال تنها کمکي که از دستم برم - ببرم  اینه که تو ر
سه ،پس دنبالم بیا چون باهات  تا اون با خیال راحت به کارهاش بر

 کار دارم
شپزخانه بیرون رفت و آرت آرمین سیني چاي از آ به پا  هم عصبي نیبا 

 واست و گفت:خ
ساب کني،  - وي کمك من ح شتي میتوني ر شکلي دا سها م اگر در در

 کافیه فقت خبرم کني
 حتما -
نفس راحتي کشید. نمي دانست چرا در برخورد با  نیرفتن آرت رونیب با
 احساس دوگانه اي دارد .با صداي آقاي مشایخ به خود آمد نیآرت
و ب - اال و بنمیدخترم نمي خواي از اونجا بیرون بیاي .من اومدم تو ر
 کنم یم ارتیکه صبع تا غروب ز نویآرم
شد و به طرش آنها رفت مهري که کنار  یلبخند با شپزخانه خارش  از آ

شسته بود خودش را کنار کشید تا میان خودش و آرمین جا  ییآرمین ن
 براي او باز کند وهمزمان گفت:

 !بیا اینجا بشین زمیعز -
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 مبل کنار ویلچر پدرش نشست و گفت : روي
 شما راحت باشید من همینجا کنار بابا میشینم-

جعبه اي بیرون آورد و با گفتن اینکه  شیمشررایخ از کیف دسررت آقاي
قابل دختر گلم ونداره آن را به طرش او گرفت ؛در حالي که با خجالت 

 هم جعبه کوچکي را باز کرد و نیجعبه را میگرفت از او تشررکر کرد .آرت
ک از پر یه داد زیبا به اوهد یبا بالها یکوچک یزنجیر ظریف با یك پال

را بهم نزدیك کند از آرمین  نیخواسررت او وآرم یباز هم م همهري ک
خواسرت به سرایه کمك کند تا زنجیر را به گردنش بیندازد اما او با قرار 

 دادن زنجیر در جعبه با لجبازي گفت:
  وقت زیادهحاال -

رد به  ناهید ي سررفیدوز با ب*و*سرریدنش یك دسررتبند زیبا از طال
دسررتش انداخت و در حالي که آرمین را میب*و*سررید به او هم یك 

 جعبه که حاوي یك دستبند مردانه بود هدیه داد
ساعت بعد شان نگاهي  یاز  که هر دوخانواده رفته بودند به جاي خالی

 چینمي دانست چرا در میانشان ه دیاز عمق وجود کش یانداخت و آه
 یاحسرراس شررادي نمي کرد .میدانسررت زندگیش دسررتخوش تغییر

شده است اما نمیتوانست باور کند تغییرات تا این حد بر روي  یاساس
وحیه اش اثرمنف  . شندگذاشه با یر
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استفاده  تیبراي بدرقه مهمانان پائین رفته بود واواز نبودش نها آرمین
سرگرم جمع آ شد وقتي آرمرا کردو  سایل پذیرایي  ش نیوري و ت او برگ

 هنوز در آشپزخانه بود درآستانه در قرار گرفت وآرام پرسید:
 به کمك نیاز نداري؟-
 نه ......... -
شك کرد و به دنبالش وارد  و سش را با حوله خ ستهاي خی همزمان د

خواست از پله ها باال برود که چشمش به جعبه اهدایي  یسالن شد.م
قاي مشررایخ افتاد حت ش به طرف ندیفرصررت نکرده بود آن را بب یا

سرویس زمرد زیبا  شت ونگاهي به آن انداخت یك  شت و آن را بردا برگ
 : دیبه صفحه ال اي دي بود آرام پرس گاهشبود. آرمین در حالي که ن

 با هم چه سرو سري دارین؟ نیتو و آرت -
 :دینگاهش کردو پرس متعجب

 ؟ هیمنظورت چ -
به تند نگاهش  گفت: یرا به طرش او برگرداند و

سم  - و کنار هم میبینم ،میتونم بپر شما ر شنه، من مدام  و منظورم ر
 ه؟یجریان چ

شیم ،شما  - شته با ستانه اي دا سعي میکنیم با هم راب ه دو ما فقت 
 وت دارین !دوتا خیلي با هم تفا

وي  مبل نشست و ادامه داد ر
 تفاوت شما زمین تا اسمونه و این باعث تعجب من شده -
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ب رهیعمق چشمانش خ در وح اما با آرامش آهسته گفت  یشد وسرد و ر
: 

 و شما در مورد این تفاوتها مدام با هم پچ پچ میکنید ! -
ساس راحتي  - سعي میکنه من در کنار خانواده جدیدم اح  واو فقت 

شود  امنیت کنم )این حرش را فقت به این دلیل زد که به آرمین یادآور
 جزخانواده انهاست ( گریکه اود

 به توگفته ؟ نیجریان شرکت وتهدید پدرم و هم آرت -
 خیلي مهمه ؟ نیا -
 جواب سوالم و بده -

 عصبي شد و با خشم گفت: کمي
زش نداره اینهمه یزیچرا باید جواب کسي که برات پش -  اشهمهم ب ار
 اشتباه میکني یتودار -
زش بودن خودم -  در مورد چي؟ تهدید پدرت یا بي ار
 فاصله بگیري نیبه نفعته که از آرت -
چرا ؟چون یکي توي این خانواده منو درك میکنه باعث ناراحتي  -

 تو شده
 گفت : ادگونهیفر بایرا باال برد و تقر شیتن صدا باخشم

شب بقیه تو را درك نمي کنن؟  - سر فکر میکني متوجه نبودم که از 
 مدام مادرم و ضایع مي کردي
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شو برا - ضایع نکردم اما نمي تونم من ق ما  کردن کینزد یمن اونو 
و درك کنم  بهم ر

 خشونت گفت: با
 ازدواجند نیفکر میکني فقت پدر و مادر من مقصرا -
ما داشررتیم زندگي خودمون و مي کردیم و خیلي هم خوشرربخت  -

 بودیم
 یکه داشررت یچاک نهیپس چرا بایکي ازهمون خواسررتگارهاي سرر -

 ازدواش نکردي؟...هان ؟ .......چرا منتظر من نشستي؟
 از لحن تند او برآشفت و داد زد: سایه

وحمم از وجود توخبر  چیمن ه - قت منتظر تو نبودم حتي ر و
 نداشت
داد  عیترج یقیکه دید او حسررابي عصرربانیسررت ،با نفس عم آرمین

کند،او هم از جایش برخاسررت و در حالي که جعبه اهدایي سررکوت 
وي میز میگذاشت گفت: خیآقاي مشا  را ر

به عروس آ - پدرت  یه  هد گه ش داري  ندهیاین هم  اش ،بهتره ن
 براي صاحب اصلیش

 با بي تفاوتي گفت : آرمین
 و هدیه دیگرون و پس میفرستي؟ یادب یب نهمهیتو همیشه ا -

 عمیقي کشید و گفت: نفس
 نه هر هدیه اي و ،من عروس او نیستم و اینم به من تعلق نداره -
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 فعال عروس اون تو هستي، پس مال خودت -
 دیکش ادیخشم فر با
 ندارم ،از همتون متنفرم یاجیمن به هیچ چیز شما احت -
با عصرربانیت به طرش جعبه هجوم برد و با خشررونت آن را به  نیآرم

 دیوار کوبید و داد زد :
 ال راحت شدي،حا ایب -

سایه که از ترس  جعبه شد . شد و هر تکه آن به طرفي پرت  شي  متال
شد.آرمین دهان باز کرد  بانش بند امده بود با بغض به آرمین خیره  ز

ي بگوید اما منصرش شد وسر  از پله ها باالرفت عیچیز
************************************

********** ************** 
 ششم فصل
و صبع اش از خواب بیدار شد خوشحال بود  ید با صداي زنگ گوشز

خانواده اي  ند .او در  مازش را قاررا بخوا که قرار نیسررت امروزهم ن
ي به  متعصررب و متدین بزرگ شررده بود که پدرش بیش از هر چیز
نماز اول وقت اهمیت میداد از نظر پدرش بیشررتر رفتارهاي سرربك 

وي بي ای شه به ب مانيسرانه جوانان امروزي از ر ود به همین دلیل همی
پدرش در هر مورد پدرش او را خیلي  ینظرات  احترام مي گذاشررت .
بار آورده بود. دختر مه را در اولین  یخوب  که ه متین و سررنگین 

 برخورد به تحسین خودش وا میداشت .
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با این خیال که آرمین هنوزدر  یبرا رفتن به دانشررگاه آماده شررد و
به ااتاقش اسررت پشررت در اتاقش قرا کم جان به در  یر گرفت وضررر
کسرري جوابش را نداد. از روي  سررتادیاتاقش نواخت .اما هرچه منتظر ا

شید تخت مرتب بود  سرك ک شود و به داخل اتاق  ناچاري درب را گ
 واثري از آرمین هم نبود

نداخت، نبودن  سررریع گاه ا به جا کلیدي ن پائین رفت و له ها  از پ
بود .آه از نهادش برخواسررت  نیآرمکلیدهاي اپارتمان دلیل بر رفتن 

 کلید خانه را نداشت .نمي دانست آرمین یباید به دانشگاه مي رفت ول
ود بود  چه ساعتي از خانه بیرون رفته، چون هنوزخیلي ز

ساعت ده و  تا سش  شت راهي پیدا کند چرا که کال ساعت نه وقت دا
د، وش شیشد و نمي توانست امروز هم بیخیال کالسها یشروع م مین

شده  ضر ن سهاحا سر کال سي دو هفته  چون به خاطر گرفتاریهاي عرو
 یمرییبود .در ضمن باید هر طور شده امروز کالسش با آرمین را هم تغ

 داد .
وي پله ها نشررسررت و به فکر فرورفت .نه شررماره آرمین را  عاجزانه ر

شرکتش را هیچ راه حل شت ونه آدرس  سید .با  یدا به ذهنش نمي ر
شید ، ست که دخود اندی وزها صبي همین ر شار ع و  هوانیبا اینهمه ف

وانه ت ستانیر برا مار ست و سا یشود. از جا برخوا شتن و به  لشیبردا
 این بود که فکرش را رسرریدیاتاقش رفت . تنها راهي که به ذهنش م

وي فکر نازنین بریزد شاید به نتیجه برسند.  ر
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منتظر  شررانیشررگیقرار هم یدانشررگاه که شررد نازنین را در جا وارد
 خودش دید .نازنین با خوشحالي به طرفش آمد و ذوق زده گفت:

 کجایي دختر ؟ یکساعته منتظرتم -
 گفت : کالفه

 مثل همیشه تو هچل افتادم یناز -
 باز چي شده؟ -
شار  - ستم و به مخم ف ش ساعت ن شتم یک وندا هیچي ؟ کلید خونه ر

 اوردم چیکار کنم ؟
 خوب حاال چکار کردي؟ -
عد از کالس برم خونه خودمون ،توي کشرروي  یچیه - !مجبورم ب
و دارم ،بهش زنگ میزنم ورمیدرا  کارت ویزیتش ر
شته  - سرش و ندا شماره تلفن هم ست  سي هم ه آخه خنگول ،ک

 باشه ؟
 گفت: یاکراه به تند با
 !اون همسر من نیست ! یناز -
چه بخواي چه نخواي همسرته ،پس بهتره لجبازي وکنار بذاري و  -
 نقد زندگي و به خودت تلخ نکنيای
 اندوه گفت : با
 ! یمهمون هیقبول نداره ، میگه تو فقت  یخودشم منو به همسر -
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بانت و داشته باشي ،چون الزمت  - مهمونم که باشي باید شماره میز
 میشه

 ورمهیکشو درا یگفتم که دارم ،تو-
وي پیشاني خودش کوبید و گفت : نازنین  ر

شي بی - سایه اومده ؛......عزآخ کجایي دادا وز   زدلمیاي ببیني چه به ر
شه و کارت ویزیت وانداخته  ساغر اتاقت و تمیز کرده با !حاال اومدیم و 

 چکار کني؟ یخوا یباشه آشغالي اونوقت م
 -گفتم دست به اتاقم نزنه  بهش

 به کي ؟... ساغر!......نه که اونم خیلي حرش -!!  شنوهه
وي من ببند ،اصررال مي مونم همه درهاي دن یحاال توهم ه - و ر یا ر

 خونه خودمون اونم از خداشه
وز بعد از عروسرریش برگرده  هیخوب اینم  - حرفیه ،عروسرري که یه ر

 خونه باباش واقعا که محشره ،ببینم ! امروز کالس نداره؟
قاط زدیا من میگم شررماره اش وندارم ،تو از  - چه میدونم ،توهم 

سي؟ تازه گف سیش میپر صد متري منمبرنامه کال شگاه از  رد  ته تو دان
 نمیشي

شو درآورده ،آخ که چقد دلم م - شور  هیخواد  یاههههه،اینم که دیگه 
وز بزنم تو برجکش تا حالش جا ب  ....ادیر

 حاال بیا بریم سر کالس تا ببینیم بعد چي میشه-
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ب هردو شدند و ستند .بعد ا شانیسر جا یحرف چیه یوارد کالس  ش ز ن
 بهایش را برداشت وگفت:کالس نازنین کتا

سازه ها دیمن با - سرکالس  ستاد ارجمند !......تو  یفوالد یبرم  ا
 این دو ساعت بیکاري چه میکني؟

میخوام برم دفتر آموزش ،باید هر طور شررده امروز کالسررمو عوض  -
 کنم

 پوزخندي زد و گفت : نازنین
ورش آممگه کشکه؟ً!! حاال که از هر کالس دوجلسه گذشته عمراً اگه  -

 قبول کنه
شاید قبول کردند ،جزوه هات و  - مي رم خواهش والتماس میکنم 

 هم بده ؛ بعد از آموزش میرم کتابخونه ،بعد از کالست بیا اونجا
 باشه اونجا میبینمت -

یه هم سرررگرم جمع کردن  نازنین فت و سرررا از در کالس بیرون ر
دایش در حالي که ص مهیکه نازنین سراس دینکش یوسایلش شد اما طول

 از هیجان میلرزید برگشت و گفت:
 سایه اینجاست ،خودم همین حاال دیدمش از کالس اومد بیرون -
بهش بگو -  پس منتظر چي هستي ؛ برو
 چشمهاي گشاد شده به خودش اشاره کرد و گفت: با
سکته  یچ - شوهم نزن ،اینجا از دیدنش  صال حرف ...من!..........ا

ي  میزنم حاال خونه بود یه چیز
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که خودمم جلوش شرریر بودم  - نه بود  گه خو خه خنگول،ا آ
 ؛.........جون من نازي بروتا نرفته .

آخ از دست تو من چه ها که نمیکشم ،حاضري به خاطر خودت  -
 منو تو دهن شیر بفرستي

 زن ؛ برو تا نرفته !اینهمه غر ن -
سراغ  کتابهایش شد واز بچه ها  وي میز پرت کرد و از کالس خارش  را ر

شاره به درب خروجي بیرون را  شایخ را گرفت ، بچه ها هم با ا دکترم
که به سمت پارکینگ میرفت شروع به  نینشانش دادند . با دیدن آرم

 لش را بازدویدن کرد .اما همین که به او نزدیك شررد آرمین در اتومبی
 سوار شود که با صداي نسبتًا بلندي داد زد : استکرد و میخو

 دکترمشایخ ! -
سر خودش دید . به  ریمتح شت  شت و نازنین را پ صدا برگ سمت  به 

 و سرد گفت: دیطرفش چرخ
 بله؟ -

 در حالي که نفس نفس میزد گفت: نازنین
 ...سایه امروز کالس داشت ومجبور شد بیاد دانشگاه ......... -

ق ع شررد ونتوانسررت صررحبتش را ادامه دهد نفس عمیقي  نفسررش
با ب  گفت: یتفاوت یکشید و دهان باز کرد ادامه دهد ولي آرمین قبل از او

ب ي به من داره؟ -  خوب این چه ر
 تازه کرد و گفت: نفسي
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 اون کلید نداره ونمي دونست شما چه ساعتي برمیگردید خونه -
با لحن دیکش یآه  گفت: یعصب یو
 آخ از دست این دختره خنگ! -

ید دلش میخواسرررت بگو نازنین ندان گز به د  دیبا حرص لبش را 
بادته ( اما به موقع جلوي دهنش را  ی)خنگ خودت و هفت جد و آ

 گرفت
ل زد وگفت : ظیغل یبا اخم نیآرم  به او ز
با این  - مًا تو را  ید حت با گه؟  حاال نمیتونسرررت اینو تلفني بهم ب

 ستاد ؟وضعیت دنبالم میفر
خ باشرم گفت : سر  شد و

ونداشت ! -  آخه شماره شما ر
و سرش  تاسف چند بار تکان داد و نفس عمیق کشید و گفت: یرا از ر

 تا ساعت چند کالس داره؟ -
 کالسمون تموم میشه 4ساعت  -
بهش بگو سعي میکنم تا اونموقه خونه باشم ، بعد از کالس سریع  -

 بیاد خونه
بدون  هیچ حرش دیگري سوار اتومبیلش شد و راه افتاد . و
پیغام آرمین را به او داد و با عجله به کالسرش رفت ،بعد از جدا  نازنین

نازن با خواهش و التماس  نیشررردن  فت و  به دفتر آموزش ر از او ، 
 یدرخواسرت تغییر کالسرش را داد اماهر چه التماس کرد خانم اسرد
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شش را نپذیرف سمت کتابخانه کارمند آموزش خواه ت .پس ناگزیز به 
 رفت.
فکر و حواسررش پیش کالسررش با آرمین بود .کم کم داشررت  همه

م مئن میشررد یك تخته اش کم اسررت ،آخر این چه زندگي بود که 
 یبراي خودش درسررت کرده بود ،چند هفته قبل داشررت به هر در

برنامه کالسرریش را بتواند ردیف کند که با اسررتاد مشررایخ کالس  زدیم
سش بگی شت التماس میکرد کال  با او عوض کند .حتي رارد و حاال دا

شده بود .تنها راهي  شاکي  ستش  سدي کارمند آموزش هم از د خانم ا
بود که این درس را حذش کند که این هم  نیکه به نظرش میرسررید ا

امکان نداشررت چون با حذش سررازه هاي فوالدِي دو یك ترم عقب 
 آرمین نبود .میافتاد و این جزؤ برنامه او و 

و کالفه به طرش خانه به راه افتاد .احسرراس گرسررنگي روي  خسررته
اعصابش اثر گذاشته بود .عادت نداشت از سلف غذا بگیرد ،غذاهاي 
خوشمزه و گرم مادر را به چند ساعت گرسنگي ترجیع میداد اما حاال 
که حتي غذاهاي مادر هم منتظرش نبود پس چرا حاضر نشده بود با 

ه سررلف خودش را سرریر کند ؟ با خسررتگي خودش را در غذاي بدمز
 اتاقك آسانسور انداخت ،هزاران فکر بیهوده در ذهنش وول میخورد

پشررت در موندنم  ای! نکنه آرمین فراموش کرده باشرره ؟  ای)) خدا-
شت در به  شم مثل خل ها پ شاید مجبور ب شه ؟  صال مهم نبا براش ا
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ه تاکسرري بگیرم و به خونه پدرم برم، اما اگ هی؛یا بهتره  نمیانتظار بشرر
وغ دیمامان پرسید اینجا چه میخوام با  بهش بدم ؟(( یچه در

ترس از اینکه ممکن است هنوز آرمین به خانه برنگشته باشد پشت  با
وي پاشررنه  درب آپارتمان ایسررتاد و زنگ را فشرررد .لحظه اي بعد در ر

شد نفس را ستانه در ظاهر  سالم کرد چرخید و آرمین درآ شید و  حتي ک
سردي داد و به او اجازه  ستگیره در جوابش را به  ،آرمین با رها کردن د

ود داد پ شت و به  شتور پن گذا وي او سایلش را ر شد .و سرش وارد 
طرش یخچال رفت آنقدر گرسررنه بود که قادر به تحمل یك لحظه 

 نبود گرید
 که حرکاتش را زیر نظر داشت با تعجب پرسید : آرمین

 نوزغذا نخوردي؟ه -
 برداشت وگفت : خچالیاز  یظرف

 به غذاي سلف عادت ندارم -
شتن  مقداري ون مایکروویو گذاشرت و با بردا غذا براي گرم شردن در

با اینکه همیشرره در خانه لباس راحتي  تاقش رفت . به ا وسررایلش 
شد  سب بپو اور آرمین لباس منا بود بخاطر ح شید اما مجبور میپو

بع نیآسررت یبلوزآب  پوشررید و شررالي روي یخی نیبا شررلوارج سرره ر
خت ، در نظر او آرمین غری ند هایش ا ید  بهمو با که  اي بیش نبود 

 مواظب حریمش با او باشد .
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پله شد .آرمین  نییها پا از شپزخانه  شت و وارد آ آمد واز کنار آرمین گذ
فوتبال میدید و او حدس زد باید طرفدار یکي از این دوتیم باشررد که 

صف ست .غذایش را از ماکروویو  ونیزیحه تلواینگونه به  شده ا خیره 
و به آرمین گفت:  برداشت ور

 ن؟یشما نهار خورد -
 گفت: یزده ا خینگاهش کند با لحن  نکهیا بدون

و ظهر میخورن نه حاال -  نهار
 یلیسوالش پشیمان شد.در نگاه این مرد او تحقیر شده بود ؛پس دل از

 دنداشت وجودش را در کنار خودش حس کن
شت .نگاهش  پس سالن برگ ست و به  ش از خوردن غذا ظرفهایش را 

وي سرویس متالشي شده افتاد ،هنوز هر تکه اش یک رش افتاده بود  ر
 .با بي میلي گفت:

 چاي میخوري؟ -
 سردي جواب شنید به
 نه ،کار دارم ،میخوام برم -
صب از ست خودش ع اور  یبود ، م ید ست چه را ثابت کند ح خوا

 ...........ایخودش را و
ست  کیرفتن به اتاقش ، یبرا پله باال رفت که آرمین از جایش برخوا

 و گفت:
 بیا این کلید یدکي خونه -



wWw.JustRoman.iR  158 

 

پله پائین آمد و مقابلش ایسررتاد و کلید را از او گرفت .آرمین کیف  از
 بیرون کشید و گفت: یپولش را بیرون اورد و از میانش کارت

متنفرم باشرري باز هم این کارتو  این کارت ویزیت منه ،حتي اگه ازم -
 به اون مغز فندقیت فشار بیاري ینگه دار تا مجبورنشي ه

وي میز انداخت و ادامه داد: یجوابش را بدهد که پاکت میخواست  ر
مبلغي براي  انهییه حسرراب به اسررم خودت برات باز کردم وماه -

قدر یت توش واریز میکنم .واریزیم اون چه  یخرج که هر هسرررت 
گه  باز هم ا باز هم تموم نشررره،ولي  پاش کني  خواسررتي بریز و ب

 کافیه بهم یه اس ام اس بدي یبیشترخواست
 اسپرتش را برداشت و اضافه کرد: کت

و از داخل قفل کني و کلید و برداري -  من شب دیر میام ،بهتره در
 ادامه داد دیتاک با
و در جا نذاري من پشت در بمونم -  یادت نره کلید و ر

 :دیبکشد و بگو ادیفر میخواست
ندارم ،من به خودت نیازي ندارم ،من اصررال  ی)من به پولت احتیاج

ست م سایلش را نمي خواهم ،اما التما و  یاین خونه و و شب ر کنم 
ود بیا ،چون من ازتنها  و تاریکي شب وحشت دارم ( ییز

التماسش از گلو خارش شود ... و آرمین بي  ادیه نداد فرغرورش اجاز اما
ب  تفاوت رفته بود . یخیال و
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کت باز کرد و نگاه پا نداخت کارت اعتباري بود با  یرا  به داخلش ا
برگه رمزوبرگه افتتاح حسرراب نگاهي به رقم افتتاح حسرراب کرد رقم 

ست پرداخت یباالیي بود که هزینه ها سالش را به راحتي میتون  چند 
که او هم مثل  چه فکري کرده بود  با خودش در مورد او  ند آرمین  ک

شخیلي از دخترهاي پر پاکت را  ی.با ناراحت سررتیو مخارش امروز خر
برا وي میز انداخت و زمرد پخش شررده به  سیجمع کردن سرررو یر

و ون جعبه اش  شیخم شررد همه تکه ها نیزم یر را جمع کرد ودر
بهمراه خود به اتاقش برد .  ختیر جعبه را هم در کنارجا حلقه  نیاو
با خود اندیشید این هم متعلق به من نیس شیا باید به و تگذاشت و

 دست صاحب اصلیش برسد .
سته بود هم فکرش  کالفه وي تخت انداخت هم خودش خ خود را ر

وانش کمي استراحت کند . وح و ر  ،پس تصمیم گرفت براي آسایش ر
شود ،هوا تاریك  ییصدا با شمهایش را گ صله چ صال حو شده بود ا

خانه را نداشت اگر خانه خودشان بود حتما حاال داشت  نیتنهایي در ا
شت و یا در اتاقش با نازنین خلوت کرده بود  ساغر مي گذا سر  سر به 
ستاد با یاد خدا کمي آرامش یافت  سجاده نماز ای ضو گرفت و پاي  .و

پ سلي خاطر ست ، ت ست که مواظب او سي ه لي . ککردیم دای.اینکه ک
با خدا درد و دل کرد و از او خواست که در این راه به او صبر و استقامت 
جا  ماز احسررراس آرامش وراحتي بیشررتري میکرد از  عد از ن هد. ب د
به سررالن رفت.همه  برخواسررت و لپتاپ و جزواتش را برداشررت و
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شن کرد واز قفل بودن درم و سترهاي خانه را ر شن   مئنلو شد .رو
سش  سبي خود را بودن خانه کلي از تر سایش ن ساس آ ریخته بود با اح

وي مبل رها کرد وسرررگرم مرورجزوه هایش شررد .پاندول سرراعت  ر
به سرراعت ده را اعالم میکرد اما هنوز از آرمین  10سررالن با زدن  ضررر

شد .از بچگي از  سپري کرده با شبي را تنها  شت  خبري نبود .یاد ندا
شررب وحشررت داشررت اما قرار بود در این زندگي  تاریکيتنهایي و 

شود لحظه  شاید مجبور به کند با این فکر که  چیزهاي تازه اي راتجر
شید  سر بگذارد قلبش تیر ک شت  شتناکتري را پ سخت و وح هاي 
و کرد اما غرورش اجازه نداد با  شت و زیر و ر .چندبار کارت آرمین را بردا

 اوتماس بگیرد .
 که دانسررتیآمد اما م یم شررشیامشررب پ از نازنین میخواسررت کاش

امشب تنها شبي نخواهد بود که تنها میماند و این شب سخت تکرار 
شته بود اما انگار قرار نبود آرمین  ساعت از یك هم گذ ست . شدني ا
شب نیاید گریه اش  صال ام ست ا شب بیاید .از این فکر که ممکن ا ام

شفته زگرفت .با هر صدایي قلبش ا  یود ولو خسته ب جا کنده میشد .ا
ضعیف و  شان دهد اما در واقع  ضعف ن ست از خودش  دلش نمیخوا
شررکننده بود و خودش این را به خوبي میفهمید دیگر تحمل این 
شي تلفن را  صل گو ستا شت پس م سخت و دلهره اور را ندا لحظات 
برداشررت و از سررر ناچاري شررماره آرمین را گرفت .پس از چند بوق 



                
 

 

161 

 زندگیمهمان 

گوشرري پیچید براي لحظه اي از شررنیدن پرابهت آرمین در  صررداي
باره گفت:  صدایش آرامش یافت .آرمین با لحن خشك و آمرانه اي دو

 بله؟ -
 حالي که صدایش از هیجان میلرزید گفت: در
 سالم ،منم سایه -

بي احساس گفت: سالمش  را به سردي پاسخ داد و
 میشنوم ! -
وي خودش نیاور از سرد و تلخ او جا خورد اما به ر صداي لحن  د و با 

 ضعیفي گفت:
ودتر به خونه برگرد -  نیاگه امکان داره کمي ز

 گفت: مغرورانه
 چرا؟......مگه اتفاقي افتاده؟ -

شررد مگر حتمًا باید اتفاقي مي افتاد تا که او به خانه برگردد  شرروکه
با لحني که  شم و نفرت به جاي ترس همه وجودش را فراگرفت و .خ

 باشد گفت: سعي میکرد از خشم کنترل شده
ي مهمتر باشه -  فکر میکردم آسایش و راحتي مهمان باید از هرچیز

 و ریلکس جواب داد: بیخیال
 من هم در فراهم کردن وسایل راحتي شماکوتاهي نکردم -

 زد: ادیکرد در حال انفجار است خشمگین فر احساس
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و م - صال م گنیتور شعور چ یدون یآدم ؟!تو ا  چی!........ه هیدرک و
نصف شب تك و تنها 2یه دختر جوونوتا ساعت  شهیحاضر نم یانسان

بره پ ون یرها کنه و  خود! یخوشگذر
 آرامش گفت : با
 پس منو....... یاین زندگیه که خودت انتخاب کرد -

 حرفش پرید و گفت: میان
نقشرره اسررت  هینقشرره اسررت ؟.........آره  هیپس همه این کارها  -

که من فرار و به قرار ترجیع بدم؟... باشه مشکلي  فینقشه کث هی!.....
وم اما م مئن باش به  نیسررت من همین امشررب از این خونه مي ر

 هستین یگم شما چه حیوون کثیف وحال بهم زن یهمه م
برنده تره! شیهیچ میدوني ن - بونت از یه خنجرم تیز و  ز
و برده! -  قلب شما هم آبروي هرچه سنگه ر
 گفت:لحني تمسخر آمیز  با
و  - به ر ما اصررال  با اینکه از ترس داري میلرزي ا خیلي مغروري !...

 خودت نمیاري
 ! نیوشما هم چقد از این وضعیت من لذت میبر -

 گفت: یباپوزخند
 که ضعیفي و ترسیدي. یاعتراش مي کن یپس دار -

باره  پر از خشم شد وداد زد : دو
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 ی!......حاال راضدمیترس میلی!......خ دمیآره من ترسیدم !.....ترس -
 مدیترسرر یاگه نم کنمی؛.............اما من برخالش تو فکر م یشررد

 اصال یك دختر طبیعي و نرمال نبودم
 اي سکوت کرد و سپس با لحني آرامش بخش گفت: لحظه

و تامین  - ش چند تا نگهبان داره که امنیت اونجا ر نگران نباش ،بر
بع د و از داخل فقل مي کنن، منم تو راه هستم و تا یه ر یگه خونم ،در

برو راحت بخواب .  کن و
را که ق ع کرد به آرامش رسیده بود . نمي دانست در لحن کالم  گوشي

 آرمین چه بود که تا این حد باعث آرامشش شده است.
کشرید و از جا برخاسرت و به اتاقش رفت م مئن بود  یعمیق نفس

بع دیگر مي اید با اینکه دلش  ي نا نمي خواسررت ولکه آرامین تا یك ر
گاه به او اعتماد مي کرد .  خودآ

زد و لباس خوابش را پوشید و در اتاقش را فقل کرد اما تا آمدن  مسواك
سپس  شدن در و  صداي باز  ست راحت بخوابد وقتي  آرامین نمي توان

شن یصدا سیدیپایي که از پله ها باال مي امد را  سش در  نه . از ترس نف
صداي پا شد ولي وقتي  شد  حبس  سپس ق ع  شد و  وبرو  وارد اتاق ر

 بعد به خواب رفت . ینفس راحتي کشید و لحظات
************************************

***** 
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شد ،دوش گرفت و پس از  صبع شي موبایلش بیدار  صداي آالرم گو با 
شماره نازنین  شت و در حالي که  تعویض لباس کتابها و لپتاپش را بردا

راحت و فکر اینکه درخانه تنهاسررت و آرمین  را مي گرفت با خیال
نازنین خواب آلود  رونیب عد از چند بوق  خارش شررد ب تاق  ته، از ا رف

 : وگفترا جواب داد  یگوش
 بله ! -
 سالم ، خوبي گلم !-
 باشه ریآره خوبم ، کله سحري خواب دیدي خ-
ناز- ناز خه  مهیمن !... ا یآ باد مي کني مي  یمي خواب نه قت  یه و

 ترکیها
 سر کیفي ! ....نکنه خبرایي شده یحاال چي شده اول صبح-
وي  از  مانده به آخرین پله نشست و گفت: یکیپله ها پایین امد و ر

 خنگ نشو بدبختي هم سر کیفي داره-
 پس بگو امروزم مشکل تازه داري-
ل مشکالتي-  مگه تو حال
 کي من ! منو چه به این غل ا-
 دميحاال به دل نگیر ، تو عزیز دل خو-
باره چي شده . نهمهیا-  پاچه خواریو بذار کنار ! جون بکن ببینم دو
، مشررکل کالسررم هنوز حل نشررده ، دیروز هر کاري کردم  چيیه-

ستادا  و دادن ا سامي ر سمو تغییر بدم . مي گن ا آموزش قبول نکرد کال
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دیگه نمي شرره کاریش کرد . مگه اینکه حذفش کنم که اینم امکان 
 نداره یك ترم عقب مي مونم و کلي برنامه هام بهم مي ریزه .

 حاال مي خواي چه کار کني .-
باهاش کالس دارم باید تا قبل از کالس هر  میسرراعت ده ن امروز-

ن ترم ای هیبدم درغیر اینصررورت مجبورم  رییطور شررده کالسررمو تغ
زهر( از خود راضي و تحمل کنم  زقلوت)تلختر از

 م مئن باش آموزش قبول نمي کنه .-
خوام برم پیش اسررتاد ارجمند ، تو که مي دوني اون حاضررره  یم-

انجام بده با اینکه دلم نمي خواست هیچ وقت بخاطر من هر کاري 
 خوب مجبورم و نمي شه کاریش کرد یاز او کمك بگیرم ،ول

اره اون بیچاره هر کاري مي کنه تا به تو نزدیك بشرره غافل از اینکه -
 تو نکبت خودتو بدبخت کردي .

این زندگي کوفتي و تو سررر من بکوب ، خودت که  یحاال تو هم ه-
 . دمیخوب مي دوني خودم بیشتر از هر کسي دارم تاوانشو م

ست- شتم ؛را شو ،من که منظوري ندا ستاد ارجمند دیروز  یناراحت ن ا
 گرفت . یسراغتو م

 جدي، تو چي بهش گفتي .-
شایخ - شدي با دکتر م شته مجبور  سهات با او تداخل دا گفتم کال

 . یبگیرکالس 
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رم بهش مي گم دوسررت ندارم سررر کالس  یخوب کردي ،حاال م-
 مشایخ برم یه کاري کن کالسم با او کنسل بشه .

 بتونه . یکن یفکر م-
 کنه یمي دونم هر چي بهش بگم نه نمي گه و همه تالششو م-
 پس غرورت چي مي شه !-
مجبورم !خودت که مي دوني ، در غیر این صررورت باید کالس این -

 د شیفته عوضي وتحمل کنم .خو
 امیدوارم موفق بشي .-
 وگفت : دیکش یآه
سالو خ- شروع کردم اما امیدوارم تو این مورد موفق  یلیبا اینکه ام بد 

 شهیبشم ،واال تمام ترم زهرمارم م
 دانشگاه ؟ یایساعت چند م-
ساعت  نیهم- ستاد ارجمند و ببینم . سم، ا حاال ،باید تا قبل از کال

بان مي بینمت . دوازده کالس  ز
 باشه برو .-

خوردن صرربحانه وارد  یرا ق ع کرد و از جا برخاسررت و برا گوشرري
 آشپزخانه شد اما در آستانه در خشکش زد

خیلي خونسرررد و ریلکس با حرکت اسررلو موشررن داشررت  آرمین
صبحانه مي خورد البته بیشتر تظاهر به خوردن مي کرد . م مئن بود 
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ز ا دیدیکه او را مسررخ شررد م نی،آرم که تک تک کلماتش را شررنیده
با آرامش گفت:  جابرخاست و

ست وحتما تغییر بدي در غیر  - شن من ،کال ساک بهتره تا قبل از 
ض صورت این زقلوت از خود را سرت مي یاره که از جون  یاین  بالیي 

 خودت سیر بشي
 محکم گفت: یساختگ یجرات با
ومیم مئن باش اگه مجبور بشررم حذفش کنم ا- ا کنم ؛اما پ ینکار

 توي کالس تو نمي زارم .
وبرویش با ابروهای ر  : گفت قیعم یدرهم کشیده و اخم یایستاد و

فکرشررو هم نکن که به این طریق برنامه طالق و یك ترم عقب -
 بندازي .

شمان نهمهیطالق ا دید یاینکه م از شم با چ ست پراز خ  یبرایش مهم ا
 گستاخ گفت : .

ودتر از شرم خالص بش نکهیا یپس برا-  مجبوري منو سر کالست یز
 تحمل کني و حتي بهم کروم بدي

و کیفش  رونیخواسررت از در ب یکه م یبرداشررت ودر حال زیم یرا از ر
وبرو  و گفت: ستادیا شیبرود ر

سر کالس تحملت کنم اما م مئن باش یك - شم  شاید مجبور ب
ست به دامن همون  شده برو د صدمم بهت کرو نمي دم پس تا دیر ن

 ارجمند شو .
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سر دیبگو یزیاجازه دهد او چ نکهیاز ا وقبل شت  عی، از مقابلش گذ
 واز در خارش شد

بود با عصبانیت جزوه در دستش را به  نیکه از رفتارش خشمگ سایه
 در پرت کرد و داد زدطرش 

وانپر کهیمرد - و م نی!م مئن باش هم یعوض شیر  کنم یکار
باره ذره اي  شیهم به دفتر آموزش رفت ،اما خواهش و التماسررها دو

 نفوذ نکرد و حرفش فقت یك کالم بود یهم در دل خانم اسد
 )کاري از دست من برنمي آید( -

سش ب وقتي ست . ناراحت  یدید عجز و التما صبفایده ا آنجا  از یوع
خارش شد و سراغ استاد ارجمند را از بچه ها گرفت . استاد ارجمند سر 

شود ؛ پس ناگزیر  یکالس بود و او دلش نم سش  ست مزاحم کال خوا
 پشت در کالس منتظرش ایستاد .

انتظار نگاهي به سرراعتش انداخت وقت کالس  یمدتي طوالن بعداز
ص شده بود، اما انگارا ستاد ارجمند تمام  ال خیال بیرون امدن نداشت ا

که در حال حاضررر همه  دیفهم ی.اخالقش را خوب مي دانسررت و م
و سرش ریخته اند و به او اجازه خروش نمي دهند با دلشوره  یبچه ها ر

. ده دقیقه دیگر کالسش با مشایخ شروع مي  دعرض راهرو را مي پیمو
رد، کده دقیقه وضعیت کالسش را مشخص مي  نیشد و باید قبل از ا

 در غیر این صورت مجبور بود تا دیر نشده سر کالس اوحاضر شود.
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سر  در شاد و  شه  شد و مثل همی همین لحظه در کالس ارجمند باز 
 هیسا دنیحال از کالس بیرون امد ؛با د

 : هم به طرفش رفت و گفت هیلبخند به طرفش قدم برداشت .سا با
 سالم استاد .-
 سالمش را جواب داد و گفت : یمیگرم وصم یلحن با
 کم پیدائید خانم ستوده !-
 لبخند گفت : با
 همین جا هستم نزدیك نیم ساعته پشت در کالستون منتظر تونم.-
 باید خیلي مهم باشه که شما منتظر من باشید . حاال چي شده-
ي نیست در مورد کالسمه.-  چیز
 خانم ایزدي شنیدم با دکتر مشایخ کالس گرفتي از

شدم و  آره- شیمون  شون بگیرم ولي حاال پ سمو با ای شدم کال مجبور 
نه وم که دفتر آموزش هم قبول نمي ک بدم  ه گ یمي خوام تغییرش 

 مهلت حذش واضافه تموم شده
 خوب حاال چه کاري از دست من برمي آید-
 مي خوام از شما خواهش کنم این مشکل و برام حل کنید-
کا- کار هم نداریم توي  جازه  ما ا ما  لت کنیم. ا خا راي خودمون د

شوانتخاب  ستاد  شجو ا ست که دان شگا صا اینکه این قانون دان صو خ
و  کنه نه استاد دانشجو ر

 ولي استاد من مجبور بودم-
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 ارجمند با لبخندي گفت : استاد
به ا- ستاد خوب و با تجر شایخ ا شجو ها ب هیدکتر م شتر دان راش که بی

 سرو دست مي شکنند
همین لحظه دکتر مشررایخ وارد راهرو شررد و در حالي که نگاهش  در

شد ه بود به  وم  ل زده بود ز سایه ز وي چهره خندان ارجمند که به  ر
وبه ارجمند گفت:  آندو نزدیك شد سایه با لبخندي ر

 اما من از اون دانشجوها نیستم .-
 بله متوجه ام-

و گذشررت . مشررایخ سررالم سررردي به ارجمند کرد و از کنار هر د دکتر
 ارجمند به سایه گفت :

 فعالسر کالست برو تا ببینم چه کار مي تونم برات انجام بدم-
 یعني امیدي هست-
مگه دانشجویي پیدا بشه که بخواد مثل تو از کالس من انصراش بده -

 که در اونصورت باید باهم کالستون وعوض کنید
 ناامیدي گفت: با
شما ترجیعکه فکر نکنم کسي کالس دکتر مشایخ ر- بده  وبه کالس 
. 

ویي خودش حالش بهم مي خورد (  )خودش هم از اینهمه دو ر
 ارجمند با خنده گفت: استاد

 دانشگاه خیلي محبوبه . یولي اون که تو -
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 کالسهاش اینهو حکومت نظامیه .-
وشي داره ،حاال تا دیر نشده برو سر کالست .-  خوب هر کسي یه ر
 تون شدم .باشه مي رم ببخشید که مزاحم-

 گفت: باخنده
و مي بینم بیشتر - باشه مي بخشم ، اما من وقتي چهره بشاش شما ر

 خستگیم از تنم بیرون مي ره
تلخي زد و از او خداحافظي کرد خوب منظورش را گرفته بود .  لبخند

شابهي با  شرایت م با اینکه او مرد ایده الش نبود ولي فکر مي کرد اگر در 
ما او را تاد  ارمین بود حت که م مئن بود اسرر خاب مي کرد چرا  انت

او را بر زندگي زجر  ک رفهیارجمند عاشررق اوسررت و تحمل عشررق 
 ادد یم عیاورش ترج

صندلي  با سالمي کوتاه به طرش  شد و با  چهره اي در هم وارد کالس 
پر ابهت آرم صداي محکم و شد  نیخالي رفت اما با  برجا میخکوب 

. 
 خانم محترم ! کجا ؟.........-
بر به  گفت : دهیبر دهیطرفش برگشت و مق ع و
 من....من ........دانش........دانشجوي همین کالسم-
با تمسخر گفت: به  طرش بچه ها برگشت و
 فک کنم، منم استاد همین کالس باشم!-
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، سایه که احساس خجالت وسر  رخندهیحرش آرمین بچه ها زدند ز از
 ت :گف یبا صداي مرتعش ولرزان کردیدر گمي م

 مي رم که بشینم-
 دیطرفش برگشت وآمرانه پرس به
 با اجازه چه کسي؟-
حرص لبش را به دندان گزید نمي دانسررت چه جوابي باید بدهد  با

کمکش نبود  یاریواقعا در آن لحظه ذهنش هنگ کرده بود واصررال 
شفتگ نی.آرم ض یکه ازآ شنود به نظر م یاو را سیو خ سرخ دیر شبا   یو

 گفت :
که از قانون هاي کالس من خبر  نیداشررت فیشررما خواب تشررر-

 ندارین ؟
 : دیپرس کالفه

 چه قانوني؟-
 تا حاال کجا بودین، که حاال اومدین سر کالس ؟-
من اولین جلسرره ایه که میام سررر این کالس و خبر از قانون هاي -

 شما ندارم .
و شمرده  بلند رفتیم بونشیاستوار به طرش تر یکه با گامها یحال در

 گفت :
ود  ییدانشجو چیدونن که ه یبه هر حال همه م - بعد از من حق ور

 نمي دونستید؟ نویبه کالس و نداره ؛ شما ا
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 من در جریان نبودم .-
 وگفت : دیرا کاو شیسر تاپا زیآم ریتحق ینگاه با
 کمیبهتر بود قبل از اینکه با من کالس مي گرفتي در مورد کالسررم -

 یردتحقیق مي ک
 صبرش لبریز شده بود با خشم گفت : دیگر

شما کالس بگ- شدم با  ضمن  رمیمن به خاطر تداخل مجبور  ،در 
کنم  قیفکر هم نمي کردم اینقدر مهم باشه که بخوام در موردش تحق

و گرفتم معذرت مي  ن وری. حاال هم از اینکه وقت کالس وهم شررما ر
 خوام .

شود که آرمین  مي ست از کالس خارش  صندلي خالي خوا ست به  با د
 و قاطع گفت : یاشاره کرد و جد

 ؛دیگه هم تکرار نشه . دینیبش دیبر -
گسررتاخش  دگانیحرص دندانهایش را برهم سرراید و از مقابل د با

وي اول صررندلي خالي کنار سررتایش یکي از دوسررتانش  نیگذشررت و ر
وي برگه نوشت .  نشست . ستایش ر

 ش!تو برجک یمرحبا ،خوشم اومد خوب زد-
باز نوشت شیرفت اما ستا شیبه ستا یغره ا چشم و نرفت و  از ر

که اجازه  یثبت بشرره ؛چون تو تنها کسرر نسیامروزتو کتاب گ دیبا -
 داده بعد از خودش وارد کالس بشه
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ستایش را  اینقدر صله جواب دادن به  شم بود که حو صبي و پر از خ ع
شت به همین خاطر بي هیچ حرفي نگاهش را به تخته وایت برد  ندا

 استاد گم شد. یِ گفتار درس یانداخت و در البال
انداخت  یم نیرسررا و پر ابهت آرمین در سررکوت کالس طن یصرردا

 تش قابلبیان مي کرد و جمال وایراحت وشرر یلیکلمات را خ نی.آرم
جمله در مقایسرره با اسررتاد ارجمند خیلي  کیفهم ودرک بودند و در

ش صال قابل فهم نبود  واتریبهترو ي که برایش ا تدریس مي کرد اما چیز
گاه تبع هابه  نیآرم زیآم ضین حت بین  دانشررجو بود او خیلي را

سر شد وقتي پ سرفرق قائل مي  شجوهاي دختر و پ ي سوالي م یدان
ا به او مي دوخت و فقت او را مخاطب جواب پرسررید تمام نگاهش ر

را  در حالي که کالس دیپرسرر یقرار مي داد ولي وقتي دختري سرروالي م
 برايمخاطب قرار مي داد جواب سروالش را کوتاه مي داد این حرکت 

ساس حقارت م سوال برانگیز بود و در آن کالس اح  کرد اما در یسایه 
به غیر از سازه هاي فوالدي کل از کالسش راضي بود چرا که در کالس 

 نداشت ختنیهیچ بحثي نمي شد و هیچ دانشجویي حق مزه ر
به قصد ب کالس شت و سایلش را بردا سریع و شد  رفتن  نرویکه تمام 

باره استاد مشایخ با تمسخر گفت :  به طرش درب کالس رفت که دو
ودهم مي ري ؟! -  حاال چه عجله ایه دیر اومدي و ز

باره دانشجوها بخندند . آرمین تمسخرآمیزش باعث  لحن شد که دو
 ادامه داد .
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 به تو یاد ندادن به بزرگترت احترام بذاري-
ست  کنار ستاده بود وفقت حرص مي خورد چقدر دلش مي خوا در ای

داد اما نمي توانسررت ،اگر جاي دیگري بود  یرا م شیجواب تکه ها
شکني به همه توه هم مي داد، آرمین  شیها نیحتما جواب دندان 

ند جواب  که بتوا که او در موقعیتي نیسرررت  خوب مي دانسرررت 
 استفاده رامي برد تیتحقیرهایش را بدهد و ازاین لحظات نها

 زمزمه کرد: یبه آرام یوعصب آشفته
 فك کردم کالس تموم شده-
 پایان وقت کالس و من اعالم مي کنم نه شما.-

 به طرش بچه ها برگشت و گفت : سپس
 براي جلسه بعد این همورك و محاسبه کنید . -
شت و  و شت و از مقابلش گذ سایلش را بردا شید و سته نبا با گفتن خ

 کالس را ترك کرد .
با خسررتگ نازنین به طرفش رفت و بان دید   کنارش یرا در کالس ز

شت  شش برمي دا وي گو ست . نازنین در حالي که هنذفري را از ر ش ن
 گفت:

 ؟ینکالست وعوض ک ی.چه کار کردي ؟ تونستخسته نباشي !........-
شو با تو - س شه که بخواد کال ستاد ارجمند مي گه باید یکي پیدا ب نه ا

 عوض کنه .
 یعني کسي پیدا مي شه؟-
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 یك در هزار-
 گفت : ریمتح

 اینهمه کالسش بده ؟-
نه اتفاقا کالسررش خیلي هم عالیه!... نحوه تدریسررش با ارجمند -

نه ولي خوب کالسررش خیلي خشررك و زمین تا اسررمون فرق مي ک
 رسمي که بیشتر بچه ها اینو نمي پسندد

مي گردن که راحت نمره  یآره بچه ها دنبال اسررتادهاي شررل وآبک-
صدم کرو نمي ده ،حاال اگه تنها  ست و یه  بده ، اونم که الکي خوش نی

 راه اینه مي خواي من کالسمو باتو عوض کنم
شو ندار- سبت به من فاک رهاشیزتحقواگر ا ینه تو تحمل رفتار تور ن

در کل کالسش خیلي خوبه خودت که مي دوني من از کالس  یبگیر
هاي که شل و ولن اصال خوشم نمي یاد ، اما اون خیلي به خودش و 
سوال هاي بچه ها یه لحظه هم فکر  سش اعتماد داره ،در برابر  تدری

 بمي خوان بپرسررن و همون لحظه جوا چينمي کنه انگار مي دونه 
 مي ده، مي شه گفت : یك خود شیفته به تمام معناست

خوب خوشحالم که با این مساله کنار اومدي ، خیلي نگرانت بودم -
، حاال این قارریه تحقیرها چیه مگه اونجاهم به پرو پاي هم مي 

 پیچید ؟!
 زد و گفت : لبخندي

 اوه ... چه جورم !! البته همش هم تقصیر من بود-
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 شده؟ ی!........ حاال چ یایردونم ، م یتو که م-
ود هم بزنم بیرون که  - هیچي دیر سرررکالس رفتم و مي خواسررتم ز

چه خبر،  مانم  ما با و  با گذریم از  فت . ب یه چیزاي گ قات زد و اونم 
 حالشون خوبه

ساله بابا و مامانش و ندیده ،هیچي مامانت - دختر لوس ، انگار یك 
ي خواست بهش بگم هم نشسته هي اشك مي ریزه آخ که چقد دلم م

که مجبورش کرد باس عروسرري بپوشرره  لشیبرخالش م نیحاال  ل
بدبخت شه،که از خوشحالي تو پوست خودتون نم حاال  دیدیگنج یو

یه  ینم عاواق هی....... ؛سررا یکه چ نیقنبرک زد گه این گر دونم دی
 هاشون چیه .

 اینجوري نگو نازي ، اونها هم یه جورایي مجبور بودن-
چه اجبار یگ یم یاجبار! تو چ- به  یدختر!...  ندگیتو و  !.......... ز

ستي !  شیدن مي گي مجبور بودن ،...........بابا تو دیگه کي ه لجن ک
 اگه من بودم بخاطر این کارشون هیچ وقت نمي بخشیدمشون .

ره ،حاضرم به خاطرش  یتو که مي دوني من جونم برا بابام م یناز-
 تو آتیش هم برم .

 باهات نکهیر خنگول بودن تو که شررک ندارم ،مثل امي دونم ، د-
شدما ! و مي دونم چقدر لجباز و یکدنده اي . حاال نمي خواي  بزرگ 

 بهشون سر بزني ؟
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حاال نه ... شرراید آخر هفته اومدم ، دارم به زندگي جدیدم عادت -
 . کنمیم

************************************
***** ************** 

 هفتم فصل
شد . دو هفته از  زندگي سپري مي  شیرینش همچنان  با همه تلخي و 

ازدواجش گذشررته بود و سررعي مي کرد با خیلي از چیزها کنار بیاید . از 
وزهائ ه دانشگاه ک یزندگي کسل کننده و یکنواختش خسته شده بود ر

وزهایي که مجبور  کالس داشت کمتر حوصله اش سر مي رفت ، ولي ر
تا مرز جنون عذاب مي کشررید با اینکه نازنین  بود توي خانه بماند

وزها به او سررر مي زد ولي باز هم خود را در انتهاي جاده بي  بعارري ر
 کسي حس مي کرد

این مدت دو بار مادرش به او سررر زده بود و هر بار سررعي کرده بود  در
خود را خوشحال و شاد نشان دهد تا که مادرش غصه نخورد .مهري 

وزي یك بار تما س مي گرفت و حالش را مي پرسررید دیگر مثل هم ر
وزهاي اول از او متنفر نبود چرا که ادعا م محبتهایش صررادقانه  کردیر

مبهم باعث  ی.اما هنوز هم حس ردیگیم شمهواز عمق وجودش سرچ
 برقرار کند یمیصم ینتواند با او راب ه ا شدیم
شش امده بود ،با  یبه همراه مادرش ،چند بار نیآرت وقتي تنها بود پی
با اوحس همان برادر راداشررت که  نیآرت احسرراس راحتي مي کرد و
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شته، آرت زویش را دا شه آر شه  نیهمی او را به خوبي درك مي کرد و همی
همرازش بود با اینکه این احسرراس را به نیما برادر نازنین هم داشررت 

از  ه دارد و محبتهایششررده بود که نیما به او عالق وجهولي از وقتي مت
وي عشق است سعي کرده بود از او فاصله بگیرد نیما و آرت هر دو  نیر

زشمند بودند .  به یك اندازه برایش ار
وح بود ،ط رفتار دو هفته بیشررتر  نیا یآرمین همچنان سرررد و بي ر

آرمین را در دانشررگاه مي دید تا در خانه ،بعد از آن شررب کذایي آرمین 
ساعت سعي کرده بود تا  شد و او چند لحظه قبل از  قبل ازده خانه با

شه بعد  صبع ها هم همی ده به اتاقش مي رفت و در را قفل مي کرد ، 
رفته اسررت از اتاقش خارش مي  رونیمي شررد آرمین ب ناز اینکه م مئ

 شد .
هیچ نیازي به او نداشت . غذایش را بیرون میخورد و لباسهایش  آرمین

برارا به اتو شررویي مي داد و  همان مهمان ناخوانده  نیآرم یدر واقع او
 بود که ناخواسته برسرش آوار شده بود . یا

شت . با بي حالي خودش را  آن سته و کوفته به خانه برگ صر خ وز ع ر
وي مبل انداخت و چشمهایش را لحظه ا سال  یر بر هم نهاد چون 

سعي مي کرد  شده بود و  شتر  سهایش خیلي بی آخرش بود حجم در
وي هم تلنبار نشررود چون افتادن از هر یك از درسررها به درسررهایش  ر

شش را مي  سعي و تال منزله عقب افتادن از یك ترم بود . پس نهایت 
 کرد
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خسررتگي بیش از حد با همان لباس و همان جا به خواب رفت .  از
خوش فرو رفته بود که با صداي بسته شدن در  یدر خواب قیعم یلیخ

وبرویش د وحشت زده از جا پرید وآرمین  :دیآرام پرس نی.آرمدیرا ر
 چرا اینجا خوابیدي ؟ -

 : دیالود پرس خواب
 مگه ساعت چنده ؟ -
 هفت !-
ودي اومدي ؟ -  هفت ؟پس چرا تو به این ز
و لیکه وسا یحال در  داد گفت : یقرار م زیم یدر دستش را ر
 ناراحتي ! مي خواي برگردم-
و شیجمع کردن کتابها یبرا  خم شد وگفت : زیم یبه ر
 دیر وقت باشه . دمیکلي درس داشتم که با دیدن تو ترس-
و یخستگ با  مبل نشست وگفت : یر
 حاال هم فرصت درس خوندن ندارم-

پرس ستیرا بلند کرد ودر عمق چشمانش نگر سرش  :دیو
 چرا؟ -
 چون مامانم امشب دعوتمون کرده و باید بریم اونجا .-

باره ب نییسرش را پا دو  گفت: یتفاوت یا بانداخت و
 بهتره تنهایي برید ،چون من کلي درس دارم-
 مستبدانه گفت : یلحن با
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اصرررار مي کنن یه شررب بریم اونجا و من  ی! چند وقته ه شررهینم-
 دعوتشون و رد مي کنم

با لجباز شیجا از  گفت: یبرخاست و
 یه بهونه براي نرفتن من سر هم کن .-
 : را باال برد وگفت شیازخشم تن صدا پر
صال دلم نمي  - و نمي کردم ،منم ا ستم این کار فکر مي کني اگه مي تون

 مجبور بشم نقش بازي کنم یخواد جایي برم که ه
به جاي  لحن کالمش انقدر محکم و تند بود که سررایه ترجیع داد 

 بحث بي مورد تسلیم خواسته اش شود پس آرام زمزمه کرد .
 بسیار خوب میرم حاضر شم -
یك دوش آب گرم  و عد از  فت . ب تاقش ر به ا گذشرررت و  نارش  از ک

 آمد رونیاز تنش ب یخستگ
ین با شلوار ج یمیان مانتوهاي رنگ ووارنگش یك مانتو آبي آسمان در
پوشررید و آرایش مالیمي کرد صررورت ظریف و جذابش با آرایش  یخی

باتر مي شررد شررال آب وي موهایش انداخت و از اتاق  یالجورد یدلر ر
 شد . خارش
شیده یك  آرمین شیك و اتو ک شه  سالن منتظرش بود مثل همی در 

بن یپیراهن آب برا ک پشیبا شررلوار پارچه اي مشررکي که ت یکار  یامل و
 همهنیکرد این رنگ پیراهن جذابترش کرده بود در دل به ا ینقص م

 ستود . یغب ه خورد وآن را م تیجذاب
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کنار هم از آپارتمان خارش شرردند و منتظر پائین آمدن آسررانسررور  در
ون اتاقك  ماندند پس از لحظه اي در آسانسور باز شد و دو پسر جوان در
سالم کردند و از کلمه دکتري که  سور با دیدن آرمین با احترام به او  سان آ

اشند از دانشجوهایش ب دیبراي آرمین بکار بردند سایه متوجه شد که با
سرها با ح ، ل زده بودند که از نگاه ت رتیپ سایه ز بیبه  دور  نیمآر نیز

شید واجازه داد  شود خود را عقب ک نماند پس بدون آنکه وارد اتاقک 
سور بدون ا سان شود و آ سته  سور ب سان شوند پا نکهیدرب آ سوار   نییآنها 

 رفت
 متعجب به طرفش برگشت وگفت : هیسا

 -! نفره باشه 5کنم ظرفیت آسانسور  فکر
 سرد جواب داد : خیلي

 مي دونم-
 اعتراض گفت : با
باره باال بیاد-  حاال باید کلي منتظر بمونیم تا دو

 انتظار را فشرد وگفت: یشاس
که قصرد دارن قورتت بدن ،در  یدر عوض از نگاههاي ه*ر*ز*ه ا-

 اماني .
 شیتعصبش کامال برا نیخیره شد.ا نیچشمهاي گشاد شده به آرم با

شت  یتازگ شت ولي هرگز برادا ع نگاهها عادت دا ین ا ی،او به این نو
زش ي بگوید  ینگاههاي ه*و*س باز ار قائل نبود . مي خواست چیز
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شد . این بار سور باز  سان سالخورده درون  کیکه در آ گروه چهار نفره 
سور بودن که با  سان بان، آن دو را برنداز م یلبخندآ س یمهر ایه کردند . 

ورهمانجا بي حرکت ماند ،اما آرمین وارد با توجه به ظرفیت آسررانسرر
و به اوگفت:  اتاقك شد و آمرانه ر

 ! یبمون نجایتا فردا هم یخوا یم -
 -فکر کنم ظرفیتش تکمیله ! اخه

 :زگفتیآم ریتحق یپوزخند با
ستي، چه جور تو صف آدمم نی ساب  یکه اندازه ن خودتو یکنفر به ح

 -مي یاري .
ع وخنده همه شررد . پر از خشررم به آرمین  نیآرم حرش باعث تنو

ون اتاقت در حالي که دستش را مي  چشم غره رفت پیرزن ریز نقش در
با محبت گفت:  گرفت او را به داخل کشید و

وي هم یك نفر هم نمیشه . نگران  -نباش وزن من و تو ر
براي شش نفرشان تنگ بود و او مجبورشد براي راحتي دیگران  اتاقک

 یرا به درب بچسباند . آرمین که متوجه حرکتش بود . در حالخودش 
ویش را م  گرفت او را به سمت خود کشیدو محکم گفت: یکه باز

 از درب فاصله بگیرخ رناکه -
قت  از ما که آرمین جلو دیگران ضرررایعش مي کرد احسررراس ح این

صداي  سید او  سبیده بود و مي تر شت . تقریبا به آرمین چ وخفگي دا
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بان قلبش شنود با  ضر سینه اش بیرون مي زد را ب شت از قفسه  را که دا
 .دیباز شدن درب نفس راحتي کشید و قبل از دیگران بیرون پر

وي س ع خیابان  قسمتي از راه در سکوت گذشت نگاهش بیرون و ر
 بود. آرمین آرام پرسید .

 ؟ یغذا خورد-
 نه هنوز !-
چرا از سرلف غذا نمي گیري ،تا این سراعت گرسرنه موندن باعث -

 زخم معده ات مي شه
به غذاي سررلف عادت ندارم ، چون دسررتپخت مامانم و خیلي -

سنگي و تحمل مي کردم .  شه براي غذاهاش گر ست دارم . همی دو
 برام عادت شده . نیبراهم

 داشته باشه یریعادت عوارض جبران نپذ نیاما ممکنه ا-
 گفت : ییبایز یبخندل با
ي نخورم جیکش در  - گه یك هفته هم چیز معده من از فوالده ، ا

 نمیاد
ي بگیرم ،تا موقع شام خیلي مونده .-  مي خواي برات یه چیز
شم واونوقت نمیتونم غذاي - شتها مي  ي بخورم بد ا نه اگه حاال چیز

 مادرتو بخورم و ممکنه ناراحت بشه .
 زمزمه کرد آرام
 نا متنفري و از ناراحتیشون لذت مي بري .تو که از او-
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 به دفاع از خودش به طرفش برگشت وگفت : عیسر
 من از هیچ کس متنفر نیستم-
وي زندگیت کردن ؟!-  حتي به خاطر این قماري که ر

شد ،نگاه رهیخ متعجب س یسرد وعار یاش  سا شت  یاز هر اح دا
سر گرم رانندگي را  .نگاهش .همه توجه اش به خیابان بود و با آرامش 

وبرو به ر ل زد آهسته جواب داد : شیاز او گرفت و  ز
که من - بدم ،این یدم وفق  جد ندگي  با ز من سررعي کردم خودمو 

 مجبورم این جوري زندگي کنم همه اش هم اونا مقصر نیستن
 پس چه کسي مقصره ؟ فقت من ؟-
شدیم به خاطردال- ص لینه هر دو مون ، ما مجبور  خودمون  یشخ

و نا  میریبگ دهیدهمدیگه ر
باره پرس دیکش یقیعم نفس  : دیودو

 -جوري خودتو با این زندگي وفق دادي ؟ چه
به ازشون  هیاین زندگي ،- خوبي هایي هم داره که میشه به عنوان تجر

 درس گرفت
 چه خوبي هایي؟-

باره ود منتظره ب ریبه طرفش برگشررت . رفتارش امشررب کامال غ دو
 چرا اینهمه براي او مهم شده است . کردیواصال درک نم

بدون اینکه به  ینیسنگ آرمین نگاه بهت زده اش را برخود حس کردو
باره پرس  : دیاو نگاه کند دو
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 نگفتي این زندگي چه محسناتي داره ؟. -
 نجوا کرد : زندیخودش حرش م یکه برا یو انگار آهسته

شب  - شت دارم ،قبال حتي یك  شب وح شه از تاریکي  م همن همی
ونده بودم ،در طول زندگ و تن کیامکان نداشت  میتنها نگذر ها شب ر
وبروي  ادیتو خونه بمونم ،تا جایي که یادم م در اتاق من و سرراغر که ر

شه هم شد تا که من با خیال راحت  شهیهم باز مي  شته مي  باز گذا
 بتونم بخوابم .

 وادامه داد دیکش یقیعم نفس
ودم م ،بعاي وقتا مثل دیونه ها با خحالي که حاال بیشترشبها تنها در

بلند بلند حرش مي زنم تا که احسرراس ترس بهم فشررار نیاره . در 
ي که هیچ وقت برام  تاقمم هر شررب از داخل فقل مي کنم چیز ا

 سابقه نداشته.
 نگاهش کند زمزمه کرد نکهیا بدون

 -ترسي من بهت حمله کنم ! مي
صداهایي که - سم ، صداهاي بیرون مي تر سم ،از  شما نمي تر نه از 

صداي نجایگاهي اونقدر نزدیکن که فکر مي کنم هم  وکنارمن . وقتي 
شنوم  وي پله ها مي  صداي پاتون و ر شما و بعد هم  کلید انداختن 

 تونم با خیال راحت بخوابم . ینفس راحتي مي کشم و آن وقته که م
 اضافه کرد . یحیداخت و با لبخند ملنگاهي به آرمین ان نیم
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ستوارقدمها- وم وا صداي آر شخیص مي دم  یمن  و خوب ت شما ر
بهش عادت کردم  و

 ادامه داد یلبخند تلخ با
شه نازنین همیشه مي گفت : هر که مي خواد منو تنب- نه باید ک هیدادا

شب منو تنها تو خونه زنداني کنه ا شکنجه ا نییك  زجر  یبرام از هر
 آورتره

 واضافه کرد دیاز عمق وجودش کش قیعم یهآ
شب به جرم کارهاي نکرده؛ دارم - ست که ببینه ،من هر  حاالاون نی

تنبه مي شم . با خودش اندیشید )حتما از اینکه ببینه من ازدواش کرده 
 ام شوکه مي شه (

 :دیبا صداي آرامي پرس آرمین
 -اون کجاست؟ مگه
 -...... چند وقته رفته ماموریت اهواز. اهواز

 کرد زمزمه
ي بین شما بوده ؟ -  چیز

 به طرفش برگشت و گفت : عیسر ریمتح
 منظورت چیه؟ -

شتم ؛ ادامه بده دیگه این زندگي چه خوبي هاي  ی!منظور هیچي ندا
 داره؟ .

پرس به  دیخودش جرات داد و
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 -دوست داري بدوني؟ چرا
راهي براي کنار اومدن با این زندگي منم دنبال این هسررتم که  چون

 -پیدا کنم.
وغ م به که دلیلش این نیسررت ودر ما نم دیگویخوبي حس کرد  یا

ست ا ش نیخوا زو یآرام ست بدهد.به خوب شیرا که آر شت از د  یرا دا
واني  نیکه کنار آمدن با آرم دانسررتیم وحیه اش بهتر از جنگ ر براي ر

 اعصاب است به همین دلیل گفت :
و مي دونین من تمام سالهاي عمرمو  نیزندگي منو دیدشما سبك -

چه ا باغ قدیمي و بك  ماري و سرر با مع نه اي  ها یدر خو  یپر از گل
سر کردمه . تو این سالها  یپر از ماهي ها یخوشبو در کنار حوض قرمز

ستم و با ماهي ها ش شتم کنار حوض مي ن صه دا درون  یهر وقت غ
داشررتم فقت کافي بود  حوض بازي مي کردم . اگر اسررترس و نگراني

یه  حاال مجبورم توي  ما  ها برمو در دل کنم ، ا لحظه اي درمیان گل
 صبع تا شب زنداني باشم یقفس لعنت

و عوض کنم . یاگه از آپارتمان ناراض-  ، مي تونم خونه ر
شرایت جدید عادت کنم و خودم و براي زندگي - نه من مي خوام به 

اي ا کنم ، خصوصا اینکه شبهمهی ستیدور ن میلیبعد از جدایي که خ
 خانه هاي حیاط دار خیلي وحشتناك تراز آپارتمانند .

 -به چه چیز این زندگي عادت کردي . دیگه
 وافسرده گفت : مغموم
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شاد بود- شبخت و  شه . هم میما تا قبل از بیماري بابام خیلي خو ی
صداي جیغ شادیمون تا اون رش کوچه مي رفت . حتي بعد از مریاي 

وحیه اش خراب نشه همیشه کنار هم شاد پدرم ، .باز هم براي اینکه ر
سرحال رفتار مي کرد شبخت میو  ك که حتي ی میبود ی،ما خانواده خو

و هم بدون هم نبوده  تهبار هم تنها سررفر نرف ایم ، حتي یك شررب ر
سر م شت  شیرینمون و پ وزهاي تلخ و  شه در کنارهم ر  یایم . همی

شت بون  میذا وز بدون اینکه حتي یه همز . اما حاال من مجبورم تمام ر
 بشم گرونیخواسته د یداشته باشم ،زندان

که ازدواش مي کنن .همه مردها صبع  یمشکل همه دخترائ نیاما ا -
 مي رن سر کار و شب خسته برمي گردنن !

 وآهسته گفت : دیکش یغصه آه با
سپري  ولي وزي که  شون دارند که از ر سري در کنار خود شب هم اونها 

 -کردنه با هم حرش بزنن .
 بي هیچ حرفي سکوت کرد . آرمین
به او زده . چرا سعي  کجاینمي دانست چرا همه حرفاي دلش را  سایه

ستانه برقرار کند در حالي که آرم شه نیمي کرد با او راب ه دو سعي  همی
ند. چرا آرمین امشب اینهمه صبور به حرفهایش کرده بود از او دوري ک

 گوش سپرده بود در حالي که همیشه پر خشم و مغرور بود .
سرعت کم  مقابل درب بزرگي توقف کرد و با ریموت در را باز کرد و با 

وارد باغ بزرگ و پر درخت شد سایه با کنجکاوي به اطرافش نگاه مي 
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ویایي جلوه مي کرد کرد باغ در زیر چراغهاي بزرگ و پر نور ر شن و ر و
طبقه اي با نمایي از سررنگهاي سررفید مرمري  3.خانه ویالیي بزرگ 

 داشت روست باغ قرا
وبروي پلکان اتومبیل را نگه داشررت و منتظر ماند تا سررایه  آرمین ر

ساس غریبگ شود. چون اولین باري بود که به آنجا مي آمد اح  یپیاده 
رمین ماند آرمین کمي جلوتر مي کرد پس همان جا ایسررتاد و منتظر آ

ماشررین را پارك کرد و پیاده شررد . و وقتي سررایه را در انتظار خود دید 
 گفت:

 ؟ یسادیپس چرا اینجا وا-
همزمان از پلکان باال رفت. سررایه بدون اینکه جوابش را بدهد به  و

شرد بعد از  ستاد. آرمین زنگ را ف دنبالش از پله ها باال رفت و کنارش ای
ویشان گشود و با لبخند م یلحظه ا هري با چهره اي بشاش در را به ر
 گفت:

 سالم، خوش آمدید خیلي وقته منتظرتونم-
سررپس آغوشررش را براي به آغوش گرفتن سررایه باز کرد و به گرمي و  و

باني او را در آغوش کشید.  مهر
سالن هر سفید و طالیي بود و همه  یسه وارد  شدند . نماي خانه  پرنور 

سالن  یبرق م یزیجا از تم ست  سمت را  یست مبل راحت کیزد 
و به استخر بزرگ یبزرگ ییبود که با پنجره ها دهیچ دیسف پر آب  که ر

و جالب بوجود آورده بود پنجره ها انقدر بزرگ و  بایز ییبود نما رونیب
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ساس م دیدر د هم از جنس  وارهاید یحت زیکرد همه چ یبودند که اح
س گریهستند ، قسمت د شهیش ست ست مبل کی لهیسالن به و  لیا

ست یغذا خور سیسرو کیو در کنارش  ییطال بود  دهیچ ییطال لیا
سمت د ست دهیچ ییرایسالن که به حالت پذ گریق  کی شده بود تو

سل نت که  یمانند چیپکرد . راه پله مار  یم ییخود نما یست مبل 
 یچ مهاز ه شتریکردب یوست سالن طبقه اول را به طبقه دوم وصل م

و  دیسف لیرا به خود جلب کرده بود نرده ها از جنس است هیتوجه سا
به سرراختمان داده بود سررالن توسرت  کیشرر یبودن که نما ییطال

سترها س یلو س ییطال یرهایزنج لهیبزرگ و پر نور که و قف بلند از 
 به وجود آورده بودند. یقابل باور ریغ ییفاا ندبود زانیآو

وبرو آشررپزخانه ود یر  و دیسررف ینتهایقرار داشررت که کاب یدرب ور
 کرد . یخانه جلب توجه م نیدر ا یزیاز هر چ شتریآن ب ییطال
 یوگرفتن مانت یدسررتش را برا یشررگیهم نیبا لبخند دلنشرر یمهر
پرس هیسا  . دیبه طرفش دراز کرد و
و نم -  ؟ یده یشالت ر
 داد و گفت: یمانتوش را به دست مهر هیسا
 راحترم ینجوریا -

ب یمهر  گفت : دیاره خنددو
هر  . یهسررت یفراموش کرده بودم تو دختر حاش عل یبله ،به کل -

 .زمیعز یجور راحت
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احسرراس  نیت نیبود و با ا دهیمانتوش پوشرر ریز یبلوز بلند آب کی
 کرد . یم یراحت
ر هیسا فیمانتو و ک یمهر ست ز ستخدمش داد و در حال یرا به د  یم

 و گفت : دیگرفت او را به دنبال خود کش یرا م هیکه دست سا
 !. دلم واقعا براتون تنگ شده بود .دییشما کجا-
و او  نشاند و در کنارش نشست وادامه داد: یمبل راحت یرا ر

وزها نیچند بار از آرم- و ،تو ییوتنها یکه کالس ندار ییخواسررتم ر ر
شنوا. بهونه اش هم ا یول نجایا ارهیب سال آخ نهیکو گوش  ته و رکه تو 

ون یبرا یو وقت ادهیحجم درسهات ز  .یندار یخوشگذر
 با اعتراض گفت: نیآرم
باره شروع نکن!-  مامان خواهشا" دو
 یکرد یخونه زندون یدختر مظلوم و تو نیگم ،ا یآخه دورغ که نم-

 . یکه چ
که من چقد گرفتارم ،خودتم  انهیدختر مظلوم خودش در جر نیا-

 یدون یم نویا
سرم !- شکوفه بده ،نه ا یگل و بهش م کیآخه پ سن تا  فقت  هنکیر
مان خدا رهاش م یگلدون م یتو به ا تا که بزرگ  یکارنش و  کنند. 

 بشه .
 و گفت : دیکش قیحوصله نفس عم یب نیآرم
ب  نیحاال ا-  به من داره.؟ یچه ر
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ب ش به تو ا- ه اگه مونه ک یشرراخه گل م هیدختر مثل  نیکه ا نهیر
وزه پژمرده م یبهش نرس  .رهیم نیشه و از ب یدو ر

ستگ هیسا ساس خ صله ا یم یاح شت .هر  نیکرد و حو بحث را ندا
ساس تنفر ب یبه او محبت م یمهر شتریچه ب  یاز زندگ یشتریکرد اح

سع یکرد. مهر یاش حس م  کی نیاو و آرم نیبود تا ب نیا شیتمام 
 نیزد به هم یحالش را بهم م هایدلسوز نیکند و ا جادیرشته محبت ا

و به مهر نیدادن به ا انیپا یبرا لیدل  : دیپرس یبحث ر
 ؟ ستین نیآرت-

و عیسر نیآرم نگاه  به او نگرست ریو با تحق دیاو چرخ یر
 با لبخند گفت : یمهر

،چون تازه از باشررگاه  رهیگیاتاقشرره ،حتما داره دوش م یباال تو -
 برگشته

پ یسررر حال و قبراق از پله ها نیلحظه آرت نیهم در مانند  چیمار
و نیپائ با ر  فت:بود گ هیکه نگاهش به سا یبشاش در حال ییآمد و
فتاب از کدوم طرش ب -  یخانم و داداش ب هیزده که سررا رونیبه به آ

 از ما کردن. یادیوجدانم امشب 
 گفت: ینیریاز جا برخاست و با لبخند ش هیسا
وشن مو هر جا پا  دمیمن خودم خورش- و ر  کنم یبذارم اونجا ر
سا نیبا آرم نیآرت ستش را به طرش  سپس د ست داد و  و  گرفت هید

 گفت:
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وشررن کرده ...  یپرتو نوران هیگم  یاوه اوه !...من م- و ر همه خونه ر
 مشرش شدن نجایا دخانمیپس نگو خورش

ب نیبه دسررت آرت هیسررا نگاه ماس او هر گونه ت یتیبود، در فرهنگ تر
 رفت . یس نا محرم گ*ن*ا*ه به شمار مبا جن یکیزیف

گاه خ نیآرم با ن و یا رهیهم  وم شرررده بود  نیدسرررت آرت یر ز
سا سا هیومنتظرعکس العمل  ست برا ینم هیبود .  باعث  هنکیا یدان

 انجام دهد : یچکار دینشود با نیآرت یشرمسار
با لبخند یمهر و ب یکه متوجه شررده بود به کمکش شررتافت و ه ر

 گفت : نیآرت
سا- سرم ! صب مذهب هیپ وابت  یبا فرهنگ و تع شده و به ر بزرگ 
 ده . یم تیاهم یلیخ
 آورد و گفت: نیبا خنده دستش را پائ نیآرت
و م نیا -  حد باشه. نیتا ا دمیفهم ینم یدونستم ول یر

 نشست و گفت : نیکنار آرم سپس
ومانت یخوب داداش !از زندگ -  چه خبر؟ کتونیر

 با چشم غره به او گفت : ی، مهربود  زیسخنش تسمخرآم لحن
 ، ل فا ساکت شو . نیآرت-
ر س یز بتها را به آنها تعارش  ینیبا  شر سالن امد و  بت خنک به  شر

 کرد .
و به مادرش گفت: یوانیل نیآرت  برداشت و ر



                
 

 

195 

 زندگیمهمان 

نا سررالمت یمگه من چ - وزها یتو یدو قنار نیا یگفتم  ماه  یر
 عسلشون هستنا.

 : دیکوتاه کردن بحث پرس یبرا نیآرم
 ست؟یبابا خونه ن-

 جوابش داد یمهر
 شده داشت که نتونست کنسلش کنه. نییتع شیقرار از پ هی-
ر نیآرم  دوخت و گفت : ینگاهش را به ز
 شام حاضره ؟-

ر یمهر  جواب داد یقبل از ز
 مونده ! یلیآره حاضره ، اما هنوز که تا شام خ-
ر یکه نگاهش به مادرش بود با لحن یحال در  گفت : یآمرانه به ز
بکش . )ا زیم عیظهر نهار نخورده اگه آماده سررت سررر هیسررا-  نیو
بان م نیبود که آرم یبار نیاول  یآورد قبال با خودش م یاسمش را به ز
صال آرم ایآ دیشیاند سمش را م نیا ساس غرور یا  یم یداند؟ و چه اح

 داند ( ینامش را م نیحداقل آرم نکهیکرد ازا
و به سا یمهر  : دیپرس هیبا تعجت ر

 ؟ یساعت هنوز غذا نخورد نی! تو تا ا زمیعز -
 خجالت گفت: با
 انجیا امینه ،....تا عصررر دانشررگاه بودم و بعد از اون هم گفتم م -

 برم یاز دستپخت شما لذت م شتریگرسنه باشم ب
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 ینجوری،ا یداد یبه خودت گشررنگ زمیعز ینکرد یاصررال کار خوب-
 شه . یمعدت داغون م

 گفت: یبا لودگ نیآرت
وزها دخترا فقت  نیمامان جان ا-  افهیکه ق خورنیوعده غذا م هیر

ب  خراب نشه . شونیبار
به آرت یمهر  گفت : نیاز جا برخاست و

ب هیسا-  داره .ن یو گرسنگ میبه را یازیهم خوشگلتره و ن یاز بار
و به سا سپس  اضافه کرد: هیر

 کنم . یو آماده م زیم گهید قهیتا ده دق زمیعز-
ر سپس و به ز  بود ، گفت: وهیم ییرایکه در حال پذ یر

و بذار برا بعد از شام وم ییرایپذ -  نیو بچ زیر
 چشم خانم .-
ر هم به دنبالش سررالن را ترک  یبه طرش آشررپزخانه رفت و مهر یز

 کرد .
ست و در حال هیسا داد  یرا مخاطب خود قرار م نیکه آرت یاز جا برخا

 گفت:
 تونم نماز بخونم ؟ ی!کجا م نیآرت-
 از جا بلند شد و گفت : نیآرت
 .ایکنم ل فا دنبالم ب یم تیمن راهنما -

 کرد و گفت: تشیکه ته سالن بود هدا یبه طرش اتاق سپس
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 . ینمازت و بخون نجایا یتون یاتاق مامان و باباست ،م نیا-
 یا قهوه یخواب سررل نت سیسرررو کیبود  ینیبزرگ و دلنشرر اتاق

وتخت وشن . آرت یقهوه ا یسوخته با پرده ها و ر و نیر  یسجاده را از ر
 داد و گفت : هیکنار تخت برداشت و به دست سا یعسل

و م شتریب یهر چ یدون یم- سم از ا یتو ر بان نکهیشنا  یزندگ نیا یقر
 کشم یعذاب م شتریب یشد یلیتحم

و هیسا گشود گفت  یکه آن را م یفرش گذاشت و در حال یسجاده را ر
: 

 هگیکه د نهیا میعادت کردم و همه سررع یاجبار یزندگ نیمن به ا-
بان  نباشم. یقر

شناخت نیتو هنوز آرم- برا یو خوب ن  یکنار اومدن با خودش کل ی،او
 . یب نیمدت از ب نیا یخواد که ممکنه تو تو یوقت م

 ؟ شمیمن اصال متوجه منظورت نم -
 مالحظه گفت : یو ب عیصر نیآرت
وش ز کیدونم شما مثل  یممن -  . دیستیسقف ن هی ریز
پرس رتیح با  دیبه طرفش برگشت و
 به شما گفته ؟ نیو آرم نیا -
با شررناخت یچینه اون ه -  ونیدارم ا نیکه از آرم ینگفته ،...خودم 

 با تو مثل نیوقت آرم چیدونم که ممکنه ه یو هم م نیم مئنم !و ا
 همسر رفتار نکنه . کی
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 گفت : یغصه وناراحت با
شما به  ینیتونم درک کنم بدب یکه اصال نم ویزیدونم ! اما چ یبله م-

 راب ه است! نیا
 و پراز شک یاجازه وارد شد ، نگاهش عصب یب نیاتاق باز شد و آرم در

و به سا  گفت: هیبود. ر
ودتر ب-  تا سرد نشده . ایشام حاضره اگه نمازت تموم شده ز

رد اما آ هیکالمش دل سا شین  رام گفت:را آز
 منم اومدم . دیتا شما شروع کن-
 گفت: نیبه آرت نیآرم
 نمازشو بخونه عتریمزاحمش نشو!بذار سر ایب-
 به همراه هم از اتاق خارش شدند. و

و بعد سجاده را جمع کرد و ر سل یاز نماز  شت و از اتاق خارش  یع گذا
 شد .
 کردیصحبت م شیداشت با پسرها یجانیبلند و پره یبا صدا یمهر

و یکوتاه ی. با معذرت خواه ست . نیکنار آرم یخال یصندل یر ش  ن
ست نخورده بود وا زیم شان م نیشام هنوز د داد که منتظر او بوده  ین

باره عذر خواه  با لبخند گفت : یکرد .مهر یاند با شرم دو
 یهمه عذر خواه نیبه ا یازیخونه خودته ، پس ن نجای! ا زدلمیعز

 . ستین
 کرد : زمزمه
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معذب است  نهمهیچرا ا دیفهمی.)خودش هم نم دیل ف دار شما -
) 

سا یمهر ست همه را دعوت به خوردن کرد .  غذا در  یمقدار هیبا د
بود  نیآرت یحرفها ریکه تمام فکرش درگ یو در حال ختیبشررقابش ر

شد . آرت ی، به آرام شغول خوردن غذا  زد  یحرش م یزیاز چه چ نیم
راب ه  یبه بهبود یدیام چیبود هگونه قاطع و محکم گفته  نیکه ا

مورد م مئن بود و  نیخودش هم در ا نکهیا. با  ستین نیاش با آرم
را به او ثابت کرده بود اما  نیا یتا حدود نیزده آرم خیرفتار سرررد و 

 . کردیم یپر از رمزو راز بود که او را سر در گم و عصب نیحرش آرت
و و لقمه  رفتینم نیپائ شیگرسررنه بود اما غذا از گلو یلیخ نکهیا با

وبرو نی. آرت دادیقورت م یها رابسخت شد و  نشسته بود متوجه شیکه ر
 دیپرس
 اد؟ی یاز غذا خوشت نم -
 یشدند و مهر رهیبه او خ یهمزمان با نگاه پرسشگر یو مهر نیآرم

 با محبت گفت:
غ دوس ندار نیته چ زمیعز-  ؟یمر
ورک یلبخند با  گفت: یز
هم دوس دارم و با گذاشررتن قاشررق به دهانش به  یلینه اتفاقا خ -

 بحث خاتمه داد
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سواالت مهر شام شد وتنها  صرش  سکوت   یبود که با جوابها یدر 
سا یسکوت را م نیکوتاه ا ست .   نیومقابل آرت نیدر کنار آرم هیشک

سه را  سه در افکار خود غوطه ور بودند انگار ذهن هر  سته بود .هر  ش ن
ع پر کرده  کیتنها  ضو سر انجام امو د از بود .بع یزندگ نیبود وآنهم 

ر  را کامل کرد . شیرایدسر پذ نبا آورد یشام ز
را به  نی،آرت نی.آرم کردیبه اطرافش نگاه م یحوصررلگ یبا ب هیسررا

ساس غر یحرش گرفته بود و مهر شپزخانه رفته بود. اح  یبگیهم به آ
 . دیرسیکرد ومعذب بنظر م یم

و نگاهش صب سینف یتابلوها یر از در گردش بود.ب واریشده بر د ن
رد توجهش را جلب ک یدر کنار پسر بور چشم عسل نیاز آرم یهم عکس
گاه آرم کرد  یچقدر او را متعجب م نیشرراد وسرررحال بود و ا نین

 کنارش نشست و گرم گفت: ی.مهر
 -یزن یمامان بابا هم سر م به
 -اونجا رمیوقتا سر راه دانشگاه م یبعا آره

وزها چ وره ؟ نیبابات ا حال  -ر
وهاشو سر وقت یم یوقتا لجباز ی،فقت بعا ستین بد  ینم کنه و دار

 -خوره
عمر سر پا بوده و حاال براش سخته که همش  هی، زمیحق داره عز اونم

 -تو رختخواب باشه
 -درسته بله
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 دیپرس یآرام یبا صدا یمهر
 ؟ یدار یمشکل نیتو با آرم هیسا -
سوال بود .با خود اند یهرشد. نگاه م رهیبهت به او خ با )) دیشیپراز 

شد ؟! ا نهمهیتو ا یبرا دیما چرا با یچارگیکه ب ا تا چه م نکهیجالب با
که  سررتین یزیچ میرا تحمل کن گریهمد میومجبور میحد بدبخت

 توشود ((. یباعث خوشحال
وح یهنوز منتظر جواب بود .لبخند ب یمهر  زد وگفت: یر

 ندارم یمشکل چیمن باهاش ه -
بان گفت : فشیدست ظر یمهر -  را در دست گرفت و مهر
شتباه نکردم و تو بهتر - س نیمن م مئن بودم که تو انتخابم ا  یک
 نیتو اول نویمن باشرره ، من ا نیکه مناسررب آرم یباشرر یتونسررت یم

شدم ،عز یبرخورد شتم متوجه   رید کمی دیشا نیآرم زمیکه با تو دا
کنار  شدیجد تیبخواد با شرا مغرور که تا نقدریباشه وا یجوش وعصب

وزا ادیب  م مئن باش که اون قلب یهردوتون باشه ول یبرا یسخت یر
سعت  یپاک ستیدر کیداره که به و  یت کنتوفقت بهش ثاب هی، کاف ا

اون  ینیب یاونوقته که م یهمسن وسالت فرق دار یکه با همه دخترا
و داره نیپاکتر اقتیل  عشقها ر

سکوت کرده بود . چ ور م یمهر یدر مقابل حرفها هیسا  یفقت 
ست به او بگو همان  نیوآرم ستین یزیبه اثبات چ یازیکه ن دیتوان

ستگار و شهیهم یرا برا یآب پاک یشب اول خوا و  هختیدستش ر یر
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 شررانیاز او خواسررته که هرگز به او عادت نکند چرا که سرررانجام زندگ
و فرصت به ا یحت نیکه آرم دیتوانست بگو ی.چ ور م ستیفقت جدا

سد به اثباتش ،چ ور م ست ا یباور خودش را هم نداده چه ر  نیتوان
 یکه خودش اعتراش کرده بود مسرربب اصرل دیبگو یحرفها را به کسرر

 است . نیاو وآرم یبدبخت
شت از آرم یمهر زد و او در افکار خود غوطه  یحرش م نیهمچنان دا

بگو ادیخواسررت فر یور بود ،دلش م ب ذ به قلنفو یبرا دیبکشررد و
 . افتی یراه را م نیوجود ندارد که اگر بود او حتما ا یراه چیه نیآرم

نگ پر یبا نگران یمهر گاه دهیبه صررورت ر خت و  یاش ن ندا ا
 ما رب گفت :

 -!ستیانگار حالت خوش ن زمیعز
گاه به طرفش چرخ نیوآرت نیآرم ن مان  و دیهمز صررورتش  یور

 زد وگفت : یلبخند تلخ حوصلهیشد ب خکوبیم
 خسته ام ینه نه حالم خوبه ، فقت کم -
قا با ود آ نگاهها از او گرفته شررد وهمه به احترامش از جا  خیمشررا یور

 شیشانیبر پ یاو ب*و*سه گرم دنیبا به آغوش کش خیبرخاستند مشا
 نشاند ومحبت خالصانه اش را به او ثابت کرد .

بود ،همه او را دوست داشتند به  رتیخانواده در تعجب وح نیرفتارا از
شان را ب تیکردند نها یم یسع ی؟،همه به نوع نیاز آرم ریغ ه او محبت

 رفتارها در فشار وکالفه بود نینشان دهند واو چقدر از ا
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قا شا یآ سرگرم گفتگو بودند و آرت نیوآرم خیم تفکر تنها وم نیبا هم 
س ستها  س یاکرد .بر یم ریدر مبل فرو رفته بود ودر دورد  یخگرفتن پا

ون ذهنش ،کنارش نشست وگفت : یبرا  سواالت در
 گرفته باشه! خیپسر شاد وسرحال خانواده مشا نمینب -
ل زد و گفت : شیسرش را بلند کرد ودر چشمان عسل نیآرت  ز
و کنار آرم یبه خاطر تواه، من نم تمیهمه ناراح -  نیتونم بودن تور

 تحمل کنم
سردگم شده بود اما با ا جیگ نیهم در گرفتن منظور آرت باز وجود  نیو

 گفت :
 یمن یبرا ی! تو برادر خوب یمن خوشحالم که تو در کنارم -
و نیآرت  شد وگفت: زیخ میمبل ن یبه طرفش ر
پاک بیتو دختر نج هیسا - ب یو ساده و ش بایش،زیآال ی!، ! اما  نیودلن

 نهیبب کجایهمه کماالت و نینداره که ا یاحساس چیه نیمتاسفانه آرم
با غصه گفت : دیکش یآه  و
 دونم یم زوی،من همه چ نهیاگه منظورت دوس دختر آرم -
 شدو گفت : رهیبه اوخ رتیح با
 خودش گفته دوست دختر داره ؟ نیآرم -
وزا -  یجا هیاول بهم گفت که دلش  یآره ،اون درسررت همون ر
زش چیو من براش ه گستید  ندارم یار

 با حسرت اضافه کرد سپس
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 میاضاف هی شیزندگ یدر واقعه من تو -
 با خشم زمزمه کرد : نیآرت
 ! یپسره احمق عوض -

و به سا سپس  ادامه داد : هیر
ع باز هم حاضر شد نیچرا با دونستن ا پس  -!؟ یزنش بش یموضو
 -هم گفتم که چقد تحت فشار بودم قبال

 داد وگفت : رونینفسش را با خشم ب نیآرت
شتباه زندگ نیبزرگتر که یستیاما تومتوجه ن - شدو مرت تیا  یکب 

 ستیقابل جبران ن یجور چیکه ه ی،اشتباه
ما تو یم برام مهمتر  یزیخانواده ام از هر چ تیاون شرررا یدونم ،ا

 -بودن
 خودت ؟ یوشاداب یاز جوان یحت-

و از دست بدم یزیمن چ یزندگ نیا یتو ستیقرارن  -ر
 -!هیسا یر یم نیاز ب نیتو در کنار آرم یول
ودار ی، تو و خانواده ات چ یزن یدو پهلو حرش م یلیتو خ نیآرت از  دیر

 دیکن یمن پنهون م
سش شش دانگ حوا یمشغول صحبت با پدرش بود ول نکهیبا ا نیآرم

 کرد یکار م نیاو و آرت شیپ
 انداخت وگفت : نیبه آرم ینگاه نیآرت
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وشررنه سررا زی_ همه چ  یچشررماتو باز کن دی!. تو فقت با هیواضررع و ر
بب  یاصال نم یعنیبه تو نداره ، یعالقه ا چیه نیکه آرم ینی! .....ببینیو

شه !اون شخص شته با  ریو غت یداره که برا یخشک وخشن تیتونه دا
و خ ود خسته وافسرده م یلیقابل تحمله و تو ر  کنهیز

 از اون ندارم یتوقع چیاما من ه -
 یاشتفاوت ب یهمه رفتار سرد ب نینسبت به ا یتون یم یتا ک -
و به پدرش گفت : نیآرم  از جا برخاست ور
 میر یم گهیما د-
به آرم نیآرت  دوخت وگفت: نینگاهش را از او گرفت و
شته بودم برم  - شبه ، من با بچه ها قرار گذا سر کجا؟...... تازه که 

 کلوپ که به خاطر شما کنسلش کردم
 احساس گفت : یسرد و ب نیآرم
و  - وز تو ر مام ر که ت خاطر من  یازی،پس ن نمیب یممن  به  نبود 

 یقرارتو کنسل کن
 بود که امشررب زیعز هیمنم دلتنگ تو نبودم فقت به خاطر سررا -

 کلوپ نرفتم
با لبخند هیسا و به آرت یهم از جابرخاست و  گفت : نیر
شرمنده خودت نکن آرت - ض چی،من ه نیمنو  ه ب ستمین یوقت را

 زهیخاطر من برنامه هات بهم بر
 زد وگفت : یچشمک نیآرت
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 سرت! یفدا -
 به او رفت وگفت : یچشم غره ا نیآرم
جا - ها یبامزگ نهمهیا یبه  که  یی،اون طرح و  هفته سررت  کیر

 بده لشونیکن وتحو یبررس عتریدستته سر
با اعتراض گفت : بلند  شد و

!...آخه داداش من ! تو خونه  یضد حال بزن یتو هم که فقت بلد -
 ستیار نبحث در مورد ک یکه جا

شرکت که بند نم یک یبگ یتون یم - شه ؟ تو  ، تو خونه هم  یشیوقت
 ..... ستیکه جاش ن

 وگفت : دیحرفش پر وست
و - ن فردا نک عمیضا هیجلو سا نیاز ا شتریب گهیچشم !حاال د یبه ر

و رد  دم یم یمهندس لیکنم وتحو یم فیهمه ر
سا نیآرم شد و  سالن خارش   نیهم همقدم با آرت هیهمراه پدرش از 

 پشت سرش به راه افتاد و گفت:
 کنه؟ یرفتار م یبا تو به تند نهمهیا شهیهم نیآرم -

 زد وگفت : یلبخند
نداره ،در نظر اون منم  یشرروخ یشررکیبحث کار با ه یتو نیآرم -

 تیریرفتارشرره که بابا عمال مد نی،به خاطر هم هیمثل بق میکارمند
ست اون  شرکتو داده د شگاه چ ی... توهمه امور ،رفتارش با تو  یدان

 است ؟ هیمثل بق
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 گفت : ینیریلبخند ش با
 هیبدتر از بق یزیچ هی -
 ستین دیبع ادهمیز نیآرم نیخوب ا -
ش نیآرم ون ما ش یانتظارش را م نیدر شخص بود که  دیک از رفتارش م

 نیز آرتا یمهر دنیپس از ب*و*س هیوکالفه است ،سا یعصب یحساب
قا  اوبیقرار گرفت واز باغ ز نیکردو در کنار آرم یخداحافظ خیمشررا یوآ
و  خارش شد ند . خیمشا ییایر

 ت:و گف اوردیطاقت ن نیباالخره آرم یطوالن یریمس مودنیاز پ پس
و نیتونم بپرسررم تو وآرت یم - که  دیکن یکار م یچه پرواه مهم یر

 ؟! دییمدام در حال مذاکره وگفتگو
وخت د ابانینگاهش را به خ شرردارشیتفاوت نسرربت به لحن ن یب

 وگفت :
 اون فقت نگران منه! -
 اون نگران تو باشه ؟ دیچرا با -
 گفت : یپوزخند با
 برادر شوهرمه! یناسالمت -
 نکرد وگفت: یتوجه زشیلحن تمسخر آم به
 نگران برادرش باشه ،نه تو! دیدر اونصورتم با -
شت به طرفش ب یتهاجم یآتش گرفت ،با حالت یالیخ یب نهمهیا از رگ

 وگفت :
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ده که شر رییتو دسرتخوش تغ یزندگ زیچه چ یشره به من بگ یم -
 نگرانت باشه دیبا
 بود گفت : ابانیکه نگاهش به خ یحال در
قابل تحمل  ریغ یدختر لوس و از خودراضرر هیمجبورم با  نکهیا -

 ستین رییکنم تغ ی!زندگ
 وگفت: دیحرص لبش را به دندان گز با
ض یزندگ دیشا - شم خ یکردن با من از خودرا ته، سخ یلیکه تحمل

شه چرا که  ینم یچندان یق عا" باعث نگران یبزرگ باشه ول رییتغ کی
ود یدیام هی  شررهیهم یدختر لوس برا نیاز دسررت ا یهسررت به ز

 دیراحت بش
با نگاه موشکافانه ا به  دیآهسته پرس یطرفش برگشت و
 ده ؟ش نیآرت یتو باعث نگران یزندگ زیپس چه چ -
باور با ب ینا وحش خ یبه چهره سرررد و مهیشرررد، ا رهیر غرور  نه

 :دیغر نیقابل باور بود خشمگ ریغ شیبرا یوخودخواه
 ؟ یزد یخودت و به نفهم ای یفهم یتو واقعا" نم -

با خونسرد ابانینگاهش را به خ بازهم  جواب داد: یدوخت و
و؟ یچ -  ر

وعصب  گفت: یدلخور
 لقه مرد م کیزن م لقه با  کینگاه جامعه به  یدون یتو نم یعنی

 -کنه؟ یفرق م
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پرازخشم پرس یتند به  : دیبه طرفش برگشت و
 ؟ میدار ییدونه که ما قرار جدا یمگه اون م-
ما ا یکردم توبهش گفت یدونه ،اولش فک م یو م زیآره اون همه چ-

شناخت  یگزند یادا میکه از تو داره م مئنه ما دار یخودش گفت :) با 
 (میاریمشترک و درم

و یعصب با چهره ا دیفرمان کوب یر  برافروخته گفت : یو
 رهیگیبا تو گرم م نهمهیکه ا نهی!....پس به خاطر هم یلعنت -

سب  یرا برا موقعت شغول کرده بود منا گفتن آنچه همه ذهنش را م
 پس معترضانه گفت : دیدیم

 فهمم! ینم زویچ چیمن ه یدونه، ول یو م زیآره اون همه چ -
با چشمان رهیخ  ؟ دیتنگ شده پرس ینگاهش کرد و
 ؟ هیمنظورت چ -

بغض الود گفت : شیدر صدا غم  نشست و
 یدونم ،اصرال نم ینم یچیه تیخصروصر یمن در مورد تو و زندگ-

وشنفکر امروز لیمرد تحص کیپدرت  دیدونم چرا با  همهنیا یکرده ور
صرار کنه ،نم یازدواش اجبار کیبه   شهیرا نگاه مادرت همدونم چ یا

شو یپراز نگران سع شهیو ت و  یجور هیکنه تا  یم شویاون داره همه  ما ر
 یم جیهم منو گ نیآرت یها یحرفها و نگران یتکنه ح کیبه هم نزد

 کنه
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و ادامه  دیکش یقیشد نفس عم ریاز گوشه چشمش سراز اریاخت یب اشک
 داد
و ،نگران ینم -  یهایدلسوز یمادرت و وحت یها یتونم من ق پدرت ر
و دارن ازم پنهون م یزیچ هی کنمیو درک کنم احسرراس م نیآرت  یر

 کنه یم یمنو سردرگم و عصب شونیپنهانکار نیکنن که ا
شار ریتحت تاث نیآرم و یف ت کرد سکو یبود لحظه ا هیسا یکه به ر

 را به طرفش گرفت و با آرامش گفت : یوسپس جعبه دستمال کاغذ
 -،اشکهات و پاک کن ایب

ستمال صورت خ ید شکش را پاک کرد آرم سیکند و ا اجازه داد ت نیاز ا
 م مئن شد آرام شده ، آهسته گفت : یبه آرامش برسد و وقت

وشن به تو گفتم زویاما من همه چ- وز اول واضع ور  -ر
و نگاهش با تحکم گفت : یرابه ر  اوانداخت و

 نگفتم ؟ ایگفتم  -
 کرد واو ادامه داد قیسر حرفش را تصد با
خانواده ام نکن ، با همه  یباز ریبهت هشداردادم که خودت و درگ -

 سررتیتو ن یبرا ییجا چیمن ه یزندگ یصررداقتم بهت گفتم که تو
ست ست ،تو به  یکه همه حرفها یباور کن ی،اما تو نخوا صادقانه  من 

و انتخاب کرد نیوا یخودت جرات داد حاال به خاطر خانواده  یراه ر
بوط م نی،ا گهید زیهر چ ایبوده  ات  ی،پس ناچار شهیبه خودت مر

تحمل  قابل ریاگه رفتارشون غ ی،حت یکه رفتار خانواده مو تحمل کن



                
 

 

211 

 زندگیمهمان 

باشررره ، چون ا نده  خاب کرد هیراه نیو آزار ده  یکه خودت انت
 یتا آخرش بر تیکه بدون شکا یومجبور
ضع بود که جا نیآرم یحرفها  یرا باق یبحث چیه یانقدر محکم ووا

بحث سررکوت کند، به هر  نیادامه ا یداد به جا عینگذاشررت ، ترج
سا یحرش آخر را او م شهیحال هم ش چیه هیزد و نظر  ز شت  یار ندا
 بود ریبه خانه فقت با ذهن آشفته ودرهم خودش درگ دنیپس تا رس

 رلبیرفت ز یم شیکه به طرش کتابها یوارد خانه شرردند در حال یوقت
 غر غرکرد :

 نمیکتاب بش نهمهیا یحاال مجبورم تا صبع پا ایخدا -
 :دیرفت پرس یکه از پله ها باال م یدرحال نیآرم
 ؟یفردا با من کالس دار -
 لب گفت : ریز کردیرا جمع م شیکه کتابها یحال در
 سرم آره ! ریخ -
بلند گفت : به  طرش اتاقش رفت و
وهم آماده باشرر - که  ینفر نیچون اول یپس بهتره همورک فردا ر
 شه یمحاسبه اسمت خونده م یبرا
 :دینال
و خدا نه ! فردا کو - بان دارم زیتور  ز

 غرور گفت : تیوسرد با نها خشک
بان از سازه ها - باشه ! یفوالد یفکر نکنم ز  مهمتر
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بدون سرش  و شت  شد ودر را پ سخ بماند وارد اتاقش  آنکه منتظر پا
ستاخانه آرم ست . رفتارگ صب نیب سر حد جنون ع بود .  کرده یاو را تا 

ورگو گرید  را نداشت شیهایها و تکرو ییتحمل ز
و کتاب ستش را ر سر یدر د اال به دنبالش از پله ها ب عیمبل پرت کردو

 بدون آنکه در بزند وارد اتاقش شد مهیرفت وسراس
او خشررن  دنیبود با د راهنشیپ یدر حال باز کردن دکمه ها نیآرم

 گفت :
 یایم نییپا ینداز یکه سرررتو م لسررتیطو نجایا یفکر کرد هیچ -
 تو!
و به ودر ساعت یو با تمام تنفر ستادیا شیطرفش رفت ور قبل  یکه از 

 در دلش انباشته شده بود گفت :
 تیندگتو ز فیکث ونیکنم ، بلکه م مئنم ! چون تو ح یفکر نم -

با یزیچ هی یو بس ،ول ینیب یفقت خودتو م و هرگز ن موش فرا دیر
و انتخاب  نیمن مجبور شردم ا دیکه شرا نهی،اونم ا یکن راه احمقانه ر

 ستمیکنم اما تنها من مقصر نبودم و ن
. اما دیلرز یم جانیاز ه شیبه شررماره افتاده بود وصرردا نفسررش

که در وجودش رخنه کرده بود کلمات را  یانزجار تیهمچنان با نها
 برد یبکار م

 ازمن ،چون شتریب کمی دمیاندازه من ،شا!...به  یآره ،توهم مقصر -
ض وونیتو ح ست ی!منو فدا یاز خود را خودت  یو خودخواه یپول پر
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سخت وطاقت  تیشرا نی،حاال هم نه تنها منم که مجبورم ا یکرد
و تحمل کنم بلکه توهم مجبور  یکه منو تحمل کن یفرسا ر

با ب یعصررب شررتریب یبرا نیآرم فاوت یکردن او  هایبه توه یت  شین
با آرامش گفت: یلبخند  زدو

 هم دارم ؟! یا گهیراه د ن،یاز ا ریبه غ یفکر کرد -
 زد وگفت : یپوزخند یعصب

 یقبول کن نویکه ا ی! چون من همسرتم و تو مجبور ینه ندار -
 :دیکرد و پرس زیرا ر اهشیدرشت وس چشمانش

 ه؟یمنظورت چ -
شت با غرور زهرخند یبرگ برنده ا از ست دا با اعتماد  یکه در د زد و

 به نفس گفت :
صدا م ینفر نیاگه فردا اول - سممو  شم که ا !  ،م مئن باش یزن یبا
 گم یو م یرم و مقابل کالس به بچه ها همه چ یم
 شدو با تمسخرگفت : رهیخ شیعمق چشمان عسل در
و م یچ -  ؟ یگ یر

 زمزمه کرد نینگاه نافذ آرم ریتاث تحت
 ......... یتو همسر من نکهیا -

 وآرام گفت : دیحرفش پر وست
 میاز هم جدا بش گهیقراره چند ماه د نکهیو ا -
 سرش را چند بار تکان داد وگفت : جانیه با
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 یش یم عیکه ضا یکیابراد نداره ،الاقل تو  -
با  اش یناگهان تیموقع رییبرداشررت واو از تغ زیبه طرفش خ نیآرم

به او  نی.آرم دیچسب واریوحشت به عقب چند قدم برداشت تا که به د
 یم هیکت واریصورتش به د نیکه دودستش را طرف یشد ودرحال کینزد

 داد او را درحصار خودش گرفت وآرام در گوشش نجوا کرد :
ست کم م نهمهیا یعنی - زدواجم ا یکن یکه فکر م یریگ یخودت و د

 شدنمه عیبا تو باعث ضا
 ت:گف دیلرزیاز ترس م شیکه صدا یبند آمده بود. در حال نفسش

صف دخترا - شما که ن ستن فک کنم  یبرا  شقتون ه شگاه عا دان
 ستیباز عیضا یازدواش با هر دختر

 زد و زمزمه کرد: ینیریش لبخند
 ؟ ی؟ تو هم عاشقم بود یتو چ -

 دینال یعصب
 من ! .....عمرا"!.........مگه مغز خر خوردمه -
 گفت یپوزخند با
 یس گرفتکه مثل زقلوت تلخم !کال یپس چرا با من -

 تابش کرده بود. درمانده ومستاصل گفت : یب شیگرم نفسها هرم
 رمیخواستم با ارجمند کالس بگ یچو......چون.....چون نم -
 کنه یچرا ؟ اون که حاضره به خاطر تو هر کار -
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به عقب  متشنج او را یکالفه شده بود.با حالت نیآرم یگستاخ نهمهیا از
خواست به طرش در اتاق  یهل داد وخودش را از حصارش آزاد کرد ،م

 دیمچ دستش را گرفت و به طرش خودش کش عیسر نیفرار کند که آرم
با خشم گفت:  و

 ؟یریبا ارجمند کالس بگ یخواست یگفتم چرا نم -
 کرد مچ دستش را آزاد کند گفت: یم یکه سع یحال در
ب یلیند خچون کالس ارجم - وحه یشل وول و  ر
 گفت: یعصب یشخندین با
 الس اونک ی،بر یکرد یم یخودکش یداشت شیتو که دوهفته پ یول -
 گفت: نیخشمگ -
عد از تع یدونیخودتم م - حد  نییمجبور بودم ،چون درسرررت ب وا

 یتو خواستگارم دمیفهم
 وارد کرد وگفت: یمچ دستش فشار به
به خاطرت انجام بده پس چرا  یاون حاضررره هر کار یتو که گفت -
 یریبا اون کالس بگ یخواست ینم
بانش را بگ به  نهمهیوا ردیخودش لعنت فرسررتاد که نتونسررته جلو ز

ست در حال نیبه آرم کجایاطالعات را  صدا یداده ا  جانیاز ه شیکه 
 ،عاجزانه گفت: دیلرز یوفشار درد م

 -که ............بخاطره... گفتم
 فت:را ق ع کرد وگ حرفش
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 اون خواستگارت بوده ؟ -
 وداد زد : دیکش رونیدستش ب انیخشم دستش را ازم با
گارم بوده !......م - چه  ینیب یآره اون خواسررت خاطر تو ،  که ب

و از دست دادم ییخواستگارها  ر
 دیخشم غر با
 ! یمونیپش -

بغض آلود گفت: چند  قدم به عقب برداشت و
 باشم ! مونیکه حاال بخوام پش یاز اول هم توانتخاب من نبود -
با تنفر ادامه داد دیکش یقیمهار بغاش نفس عم یبرا  و
زو چیم مئن باش ، که ه -  شد یمن نخواه یوقت هم آر

شمگ سپس صب نیخ شد  یوع اتاقش را ترک کرد و وارد اتاق خودش 
 یمچ دستش درد م ستادیهمانجا ا یدر را پشت سرش بست و لحظه ا

 دادیاز مچش آزارش م شتریکرد اما سوزش درد دلش ب
دسررت  یرا لمس کرد ، گرما نیدسررت آرم یجا گرشیدسررت د با
که به مانند  دیفهم یسوخت خوب م یتا عمق وجودش را م نیآرم

وده و ب نیورفتار آرم تیدانشگاه جذب شخص یدخترا شترینصف ب
و نیانتخاب کالسش با آرم  نیرمآ تیعالقه اش به شخص یفقت از ر

ست، نه چ ساتش را  گرید زیبوده ا ،اما مجبور بود که در مقابلش احسا
 یکه در زندگ دیفهم یببرد، خوب م نیفشررار غرور له کند و از ب ریدر ز
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اس احسرر نیبه ا دیخود نبا یپس ب سررتیاون یبرا ییجا چیه نیآرم
 کرد یم رشیداد وخودش را اس یبها م ک رفهی

دسررت لباس خواب  کیطرش کمد لباسررش رفت ولباسررش را با  به
ح عروسک یحلقه ا نیآست یتاپ و شلوارک صورت کرد  عوض یبا طر

و یو موهها  یو خودش را برا ختیشانه اش ر یمدل زده اش را آزاد ر
را  شیکرد. اما هرچه اطرافش را گشررت کتابها ایمح یشررب زنده دار

ست.ب رافتاد که آنها را د ادشیبه  افتین شته ا از  الیخ یسالن جا گذا
را برداشررت .هنوز  شیرفت وکتابها نییاتاق خارش شررد و از پله ها پا

صدا کی شپزخانه توجهش را جلب کرد ییپله باال نرفته بود که  از  در آ
با وحشررت به پشررت سرررش  نهیترس نفسررش را در سرر حبس کرد و

 برگشت
شلوارک راحت یبا ت نیآرم - ش یدیسف یشرت و  ود مثل ب دهیکه پو

وح پشرت سررش ا کی دم ق کیو دیکشر یغیبود،از ترس ج سرتادهیر
 دیعقب پر

 سرد و خشن گفت: نیآرم
وح د -  !یکش یم غیج ینجوریکه ا یدیمگه ر
 لکنت گفت : با
 ؟یکن ی..جا چکار منیتو....تو....ا -
 من اجازه آب خوردن تو خونه خودمم دارم -

 شد گفت : یکه از کنارش رد م یدر حال سپس
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 یلباس درست بپوش رونیب یایازاتاقت م یبهتره وقت -
ب  تفاوت از پله ها باالرفت یو

سرعت از پله ها باال  ینگاه ریمتح شرم به  سش انداخت و با  به لبا
 رفت ووارد اتاقش شد

سته وخواب  داریشب را ب تمام صبع خ مانده بود ودرس خوانده بود 
هد د نیه دست آرمخود گزک ب یب خواستیشد نم داریالود از خواب ب

 به وجودش افتخار کند نیکه آرم شدیشاگرد نمونه کالسش م دی،با
.پس  دیرا منتظر خودش د نینازن شهیوارد دانشگاه شد مثل هم یوقت

بش با نازن  میبه همراهش وارد کالس شد ساعت ده و ن نیاز خوش و
شت و نم نیبا آرم سش فکر  یکالس دا ست تا آنموقعه به او وکال خوا

و سرش را ر جزوه اش خم کرده بود وهمه فکرش مع وش به  یکند 
با  خون دماغ شده است رهدرس بود که احساس کرد دو

با وحشت گفت : ینگاه نینازن  به او انداخت و
 ! یخون دماغ ش هیسا -
س کال به یبرود وقت رونیدست از استاد اجازه خواست که از کالس ب با

 آرام نجوا کرد نیبرگشت نازن
 حالت خوبه؟ -
 آره خوبم -
،تو که سررابقه خون دماغ شرردن  یشررد ینجوریا ییهو هیچرا  -

 ؟ینداشت
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بخاطر  دیشررم ،شررا یدونم چرا چند وقته مدام خون دماغ م ینم -
 دمیخوب نخواب شبیباشه اخه د یخستگ

 یچکاب بد هیبهتره  یباشه ول لیدل نیبه ا دوارمیام -
 نشانیب یحرف گریاستاد هر دو ساکت شدند و تا آخر کالس د یصدا با

بدل نشد  رد و
و به نازن لشیاز کالس با عجله وسا بعد  : گفت نیرا برداشت و ر
بان م خیرم کالس استاد مشا یمن م -  نمتیب یسر کالس ز
و یدر حال نینازن  جزوه اش بود .آرام گفت : یکه سرش ر
 یجورنی،همه ا یاسم عادت کن نیبه ا!! بهتره  خیجناب دکتر مشا -

 کنن یصداش م
 ترسم بهش بگم دکتر کوفتش بشه ی،م شهیادیاستاد هم ز -

 را بلند کرد وگفت : سرش
ست توهه خنگول ،به جا - باهاش  کمی یسرد نهمهیا یامان از د

بون باش شا  یکرد دایبه دلش پ یراه هی دیمهر
 کنم ! دایراه بهش پ هیهم داره که من  یمگه اون اصال دل -
 وخودتو راحت کن ! ستیبگو اصال آدم ن یبارک هی -
ع آهن -  هم که قلب نداره! ی،آدم آهن شییآدم هست اما از نو
 هچاریترسررم رات نده به اون ب یبرو سررر کالسررت ، م گهیخوب د -

 یببند نایاز ا شتریانگ ب
 ؟ چارهیشده امروز اون شده ب یچ -
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الس باهاش ک یخوا یکفش که م هیتو  یکرد یپاتو م یوقت دیبا -
 یکرد یوهم م نجاشیفکر ا یریبگ
 یوه یمامان بزرگ بش نکهیا یرفتم ،تو هم بهتره به جا گهیمن د -

ص سروش کن یفکر هی یکن حتیمنو ن  یدار گهیکه د یبرا خودت و
 یش یم ریکم کم پ

صه منو نخور! هم - سروش با قدمها نیغ ست که  وزا مبارکش  یر
ون کنه بار و نور  همه محله ر

ش زیچ هیخدا کنه بلکه تو به  - شغول ب سرکچل من یم ست از   ود
 یفعال با ،یوردار

شد و از ستیکالس خارش  شا کرا ستاد م  یرفت م خیبه طرش کالس ا
 زد وگفت: شیخواست وارد شود که استاد ارجمند صدا

 خانم ستوده -
ش به سته نبا سالم وخ پس از  شت و ل دیطرفش برگ صورتش ز زد  ،در 

 ومنتظر صحبتش شد
 گفت: یشگیبا لبخند گرم هم ارجمند

 گذره؟ یچ ور م خیکالس دکتر مشا -
 ،هر جوره خودمو باهاش وفق دادم ستیبدک ن -
 ؟ هیاومدن به کالس من جد یبرا متیهنوز تصم -

گاه ها ادیبه  ناخودآ بل آرم یحرف تاد ،پس از مکث  نیشرررب ق اف
 گفت : یجد یکوتاه
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 امیجور بشه......... حتما م  شیگه شراا -
با نشاط با لبخند ارجمند  گفت : یسرحال و

ب یکالس من م یاز بچه ها یکی - صراش بده ،و سم ان  ادیخواد از کال
 یاون راض یصحبت کردم ول خی،البته قبلش با مشا خیکالس دکتر مشا

بهش بگ ی،اما اگه خودت اصرار کن ستین ییبه جابه جا ه تداخل ک یو
ه گ یو م یسررتیاونم موافقت کنه چون مشررکلش تو ن دیشررا یدار

وکه چند هفته  ییدانشجو و نم ازر  خواد یکالس رفته ر
 ییامهابودبا گ انیاز دانشررجو یکیکه سرررگرم گفتگو با  یدرحال نیآرم

وحله اول متوجه سا ستوار وارد سالن شد ودر ستاد  هیمحکم وا در کنار ا
سا شد نگاه  شم ونفرت آرم هیارجمند  ه که لحظه ب نیدر نگاه پراز خ

شررد گره خورد از نگاهش وحشررت کرد ودر  یم کتریلحظه به او نزد
 شدوگفت : رهیگرفت به ارجمند خ یاز او م اکه نگاهش ر یحال
شتون ممنون ،من خودم با دکتر مشا -  یصحبت م خیاز ل ف وتال

 کنم شونیکنم راض یم یکنم وسع
 ارجمند باخنده گفت : استاد

با ا - گاه نیم مئنم  حت اونورام خودت م یلیخ یکه دار ین  یرا
 یکن
شان رد م یدر حال نیآرم سرد ظیغل یشد با اخم یکه از کنار  یسالم 

از  ندازدیهم ب ینگاه مین هیبه سررا نکهیبه اسررتاد ارجمند کردو بدون ا
 کنارشان دور شد
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 ترس گفت:با اس خیترس اخراش شدن از کالس مشا از
وحتما بهتون اطالع م جهینت -  دم ،فعال بااجازه یر
س نیآرم س دهیبه در کالس ر سرا  به طرش کالس مهیبود ،با عجله و
و را ا عیحرکت سررر کیوارد کالس شررود با  نیآرم نکهیوقبل از ا دیدو

شد و قبل از ا ش یبتواند عکس العمل نیآرم نکهیکنار زد ووارد  ان دهد ن
و عیسر ست ودر حال یخال یصندل نیاول یر ش  یم که نفس نفس ین

 انداخت . نی*و*س وغابناک آرمعبزد نگاهش رابه چهره 
ور لشیوسا یحرف چیه یشده بود ب رهیکه به او خ یدرحال نیآرم  یا ر
پس از خسررته نباشرر بونیتر  اندگیدر مقابل د یکوتاه دیقرار داد و
 یند و لبخندمحاسرربه فراخوا یاز بچه ها را برا یکیزده او  جانیه

گ سا ینگاه پراز خشمش داد ،او خوب م لیتحو نیزهرآ  هیدانست که 
سر گرم ح شب را  سبه همورک امروز بوده وا لتمام   هیرا تنب نیومحا

 دانست یاو م یبرا یخوب
صدا  دیسا یرا به هم م شیکه با حرص دندانها یحال در سش را با  نف
با خودش گفت : رونیب  دادو

باز نیتحمل ا گهی) د- ندارم ،هم اتیمسررخره  امروز حتما  نیو 
 (نمیبب ختتویمجبور نباشم ر گهیکنم تا د یکالسمو عوض م

از کالس خارش شرد و با مخاطب قرار  نیاز کالس پشرت سرر آرم بعد
 ادبانه گفت : یب یدادنش با لحن

 !خوامیاستاد.......معذرت م -



                
 

 

223 

 زندگیمهمان 

 گرد شررده به طرفش برگشررت) سررابقه یبا تعجب وچشررمان نیآرم
 گفت: یاورا در دانشگاه استاد صدا بزند(و به سرد ینداشت کس

 بله !! -
 شد وگفت: کیاو نزد به
و بگ یم -  رمیخواستم چند لحظه وقت شما ر
 گفت : زیآم رینگاهش کرد وتحق رهیخ
 ،فقت خواهشا" کشش نده کنمیگوش م -
 زمزمه کرد : آرم
 یاگه امکان داره خصوص -

 نجوا کردبه طرفش برداشت وآرام  یقدم
 یکه فراموش نکرد نوی،ا میندار یما حرش خصوص -
 وگفت: دیبا حرص لبش را به دندان گز -
 ،حرش من درمورد کالسمه میحاال هم ندار -

 به اوانداخت وگفت: یموشکافانه ا نگاه
 خوب ؟! -

 فت:گ یکه چهره اش ازخشم فشرده وگلگون شده بود عصب یدرحال
 نیبود یخوام کالسمو عوض کنم شما هم راض یمن م -

 وقاطع گفت : دیکش یقیعم نفس
 ! ایدنبالم ب -
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انده مستاصل ودرم هیپر از اعتماد به نفس از او دور شد. سا ییبا قدمها و
پشت سرش وارد دفترش شد  به دنبالش راه افتاد و

و یدرحال  نشست آمرانه دستور داد: یم شیصندل یکه ر
و پشت سرت ببن در  -د ر
پس از بستن در کنار م او  ستادیا زشیهم اطاعت کرد و

رد ک یرا درهم قالب م شیکه دسررتها یزد ودرحال هیتک یصررندل به
ل زد وگفت:  درصورتش ز

 !شنومیخوب ادامه بده ،م -
که بخواهد به او  یتوانسررت حرش دلش را باهر لحن یراحتر م نجایا

 مصمم گفت: لیدل نیبه هم دیبگو
خوام کالسررمو عوض کنم شررما هم اصرررار  یم من قبلنم گفتم -

ویحتما ا دیداشت  کنم نکار
 از ترم گذشته کماهینه حاال که  یاصرار داشتم ول -
 تونم جبران کنم یمن م -
 تمسخر گفت : با
قا خودش پاسررت م یتو اگه نتون - کنه ،مشررکل من اون  یهم اون آ
 کالس من ادیتوب یکه قراره جا هیا چارهیب

 شانه باال انداخت وگفت: یتفاوت یب با
 مشکل خودشه نیا -
 آرامش گفت : با
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 ادیمشکل منم هست ،چرا که قبول کردم اون به کالسم ب -
 اما........... -
 ادیاز اون کالس خوشت نم یاما واگر نداره ،تو که گفت -
 تو که بهتره یاز حکومت نظام -

 گفت: یساختگ یزد و با آرامش یپوزخند
 تحمل تراز کالس شل وول ارجمنده ؟قابل  ریغ یعنی -
 گفت: یغرور ولجباز با
ضرم هرچ نیبله هم - و به جا یزیطوره ،.....حا ست  یر تو وکال

 تحمل کنم ، از هردوتون متنفرم !
و با  وگفت: دیکوب زیم یخشم به ر
تا کالس ارجمند  یمنو تحمل کن یشررد مجبور ینجوریحاال که ا -

و ،حاال هم برو ب  رونیر
 استاد ........ یول -

 حرفش را ق ع کرد وگفت: یعصبان
بشررنوم ،فراموش نکن که  یمورد حرف نیدرا خوامی،نم گهید هیکاف -

 یبهام لجباز ینجوریهم یترمت دسررته منه واگه بخوا انینمره م
 کنم یترم برات رد نم انیصدم هم م کی یکن
وانپ فتهیآدم خودشرر هیچون از  یکن یو م نکاریدونم که ا یم -  شیرر
 ستیدنیبع یچیه

باره  به صندلي تکیه زد و با آرامش گفت : دو
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چرا .........چون اجازه ندادم بري سر کالس این الدنگ ........اصال -
جدا  یخوا یم که از هم  گه  ماه دی باال بزنم و چند  خودم آسررتین 

 شدیم بابات و راضي به ازدواجتون کنم
پر ازخشم داد زد: برآشفت  و

 استاد !!-
وي میز خم شد وفر عصبي  دیکش ادیر

 لیتحو یدار اتویچرند نیزهرمار واسررتاد....خجالت نمي کشرري ا-
 ،دیگه شورشو در اوردي ! ید یمن م

 و لرزان ،بغض آلود گفت: متوحش
ي نگفتم،فقت نمي خوام با شما کالس داشته باشم .-  من که چیز

 را در هم کشید و گفت: ابروهایش
ي باشم اما م مئن باش نامرد عوضي نیستم.-  من ممکنه هر چیز
 زمزمه کرد آرام
 نگفتم . یزیچ نیمن هم چن-
 خستگي چنگي به موهایش زد و گفت : با
 یه سوال ازت مي پرسم درست جوابم و بده !-
 : دیجوابش سکوت کرد واو آرام پرس در
قه ا- سررر  که به اسررتاد ارجمند داري مي خواي بري یبخاطر عال

 کالسش یا براي لجبازي با من ؟؟
 گفت : عاجزانه
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من هیچ عالقه اي به استاد ارجمند ندارم و م مئن باش اگه استاد -
و ارائه مي داد حتما این  دیگري غیر از شررما دوتا سررازه هاي فوالدي ر

و با اون مي گرفتم .  درس ر
 م مئن باشم-
وغ گفتن ندارم .-  دلیلي براي در
 مي توني بري . خوب اگه این طوره-
 ذوق گفت: با
 یعني مي تونم از جلسه بعد برم سرکالس استاد ارجمند.-
 من همچین حرفي زدم؟-
 ولي ...........-

 وگفت : دیکش یقیعم نفس
تو که گفتي در این زندگي خودت و با خیلي چیزها وفق دادي ،پس -

 ینیسعي کن با این یکي هم کنار بیایي و م مئن باش که ضرر نمي ب
 اما استاد.........-
 نمي خواي این مزخرفات وتموم کني .-
 نگاهي به ساعتش انداخت و در حالي که از جا برمي خواست گفت:-
 بمیري دختر که کلي از کالسم با چرندیات تو حروم شد-

 را برداشت و در حالي که از کنارش رد مي شد گفت: وسایلش
 سرکالس ، رات نمي دمیادت نره اگه یك بار دیگه مثل امروز بیاي -
 از دفترش خارش شد و
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 کشید و بدنبالش بیرون رفت . یقیحرص نفس عم با
************************************

************* ************** 
 هشتم فصل
سر  نزدیك سته بود با  شت و تا حدودي توان دو ماه از ازدواجش مي گذ

ك باید صرربع را با ینوشررت تلخش کنار بیاید.دیگر مي دانسررت که 
جانکاه به  یسرکوت خفقان آور از خواب بیدار شرود و شرب با ترسر

 رختخواب برود .
از آخرین باري که در مورد کالسش با آرمین بحث کرده بود، دیگر  بعد

بر خوردي با او نداشررت و مثل همه دانشررجوها فقت از راه دور و در 
 دانشگاه او را مي دید .

بهر شررب وقتي او د آرمین کس کز کرده بود مي آمد و  یر اتاقش تنها و
ست  رونیصبع هم وقتي او در خواب ناز بود، ب مي رفت و هرگزهم و

وز به خانه بر نم سالت بار برایش  یر شرایت ک شت. این زندگي با این  گ
 جزء تحمل نداشت یسخت و طاقت فرسا بود وراه

وز او وز  دختري شرراداب و اجتماعي بود که با این نحوه زندگي ر به ر
رد و پژمرده  ون آینه نگاهي به خودش انداخت .ز افسرده تر مي شد .در

 زدیذوق م یتو یرگیاز ت یچشمانش هاله ا ریشده بود و ز
درایورش را باز کرد وحلقَه ازدواجش را بیرون آورد و نگاهي به آن  کشررو

ش سئل دنشیانداخت، دیگر مهري به نپو ه به او گیر نمي داد و با این م
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از گوشرره  یکنار امده بود.اشررك در چشررمانش حلقه زد و به آهسررتگ
چشررمش فرو چکید . حلقه آرمین را هم برداشررت حتي یك بار هم 

زش شیوانگار اصال برا ودسراغش را نگرفته ب ه دختر نداشت . با اینک یار
ش شق هیچ اعتقادي ندا ویایي نبود و به ع سي و ر سا راي ت ولي باح

وح مي  صي قائل بود و آن را نماد پیوند دو قلب و ر حلقه حرمت خا
 دانست .

به آهنگ "ا لبخند سان خواجه امستیحقم ن نیتلخي زدو  یری" اح
 شد گوش سپرد: یکه از لپتاپش پخش م

 ستین دنیرس نیاما ا میهم با
 ستیعاشق من ن امهیدن اونکه

 میهم سرد شیاما پ میهم با
 میهمدرد نکهیا هنیتسک هی نیا

… 
 ییهمه تنها نیا ستیحقم ن نیا

 دمیبر ینیبیم یوقت یینجایتو ا یوقت
 عمر هیحق منکه  ستیحقم ن نیا

وز خوش ند با  دمیتو بودم اما با تو ر
♫♫♫ 

 استیقلب تو در یریشب م هی تو
 چون دلت اونجاست یگردینم بر
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 یریدرگ یلیخ یآشوب یلیخ
 یریم یمعلومه کهدار یلیخ

… 
 ییهمه تنها نیا ستیحقم ن نیا

 دمیبر ینیبیم یوقت یینجایتو ا یوقت
 عمر هیحق منکه  ستیحقم ن نیا

وز خوش ند با  دمیتو بودم اما با تو ر
 ییهمه تنها نیا ستیحقم ن نیا

سمان حلقه پشت پنجره ایستاد و به آ که  یها را سر جایشان گذاشت و
ش یا رهیبا ابر ت ش رهیبود خ دهیپو  یشد بارش ق رات تند باران ، آرام

رده اش م وح آز شق هواي باراني بود. ولي  دادیخاص به ر شه عا ،همی
ساعتها زیر  شت  ست دا اینبار قلبش مملو از غم و غصه اي بود که دو

مام وجود اشررک بر دباران راه برو با ت که مي زدیو  ها راهي  گار تن . ان
 ین راه بود .توانست اینهمه غصه را از وجودش پاك کند هم

وي م با  زیصررداي زنگ گوشرري همراهش به طرش گوشرري اش که ر
 عسلي بود برگشت ، گوشي را برداشت .

 بود . نیآرت
 سالم سایه ،خوبي؟-
 سالم ،خوبم! تو خوبي ؟-
 قبراق و سرحال-
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 بابا مامان خوبند ؟.-
 خوب!.. مثل شیرین و فرهاد........تو چه مي کني؟ .-
ون ق میتنهائ-  سمت مي کنم.و با بار
 افتاده ؟ یلحن صدات گرفته! اتفاق-
 ستین یزینه نه!... چ-
 دانشگاه نرفتي ؟-
 امروز کالس نداشتم.-
 عالیه .........منم تقریبا کارم تمومه .........میام با هم بریم بیرون-
وني کجا مي تونیم بریم؟ .-  کجا؟...........توي این هواي بار
و مي شررناسررم که توي این هوا- ون یجاهاي زیادي ر خیلي  یبار

 قشنگن
 ولي !............-
ولي واما نداره برا یك لحظه هم که شررده از این قفس لعنتي بیرون -

 بیا !
 ستین یباشه ،حرف-
صداي جناب دکتر )آرم- ستمه که تا  ح د شنیچند تا طر ده ( بلند ن
تحویلشون بدم . تحویلشون دادم میام دنبالت ،فکر کنم ساعت  دیبا

 سه اونجا باشم.
 پس منتظرتم.-
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بان و با محبت بود .از اینکه اینهمه س ع درکش باال  نیآرت خیلي مهر
ي که در مورد آرمین  بود و به او احترام مي گذاشت خوشحال بود .چیز

 کرد. یحتي یك صدم هم صدق نم
لوار لوله مشکي با ش یشته بود .پالتویي شکالتاز ساعت سه گذ یلحظات

سریش را در آینه مرتب مي کرد به تلفنش که  و شیده و در حالي که ر پو
 در حال زنگ خوردن بود جواب داد

 سایه میاي پائین یا بیام باال .........-
 ! امیاالن م-
 بسیار خوب-

پارتمان آرا پوشید و از  دیرسیم شیزانو یبلندش را که تا باال یها بوت
 خارش شد .

ون ماشین سانتافه سفیدش انتظارش را مي کشید .با دیدنش  نیآرت در
 :کرد با لبخند گفت یبازم شیکه در رابرا یپیاده شد و درحال عیسر
 بفرمایید سرکار الیه!-
 سوار شد گفت: نیخنده از رفتار آرت با
ون پیاده م یتو دینبا یکن یمنو لوس م نهمهیچرا ا-  يشد یاین بار
زش تو براي من خیلي بیشتر از این حرفاست خانمي.-  ار
بدنش را مي بست گفت: در  را بست و سوار شد و در حالي که کمر
 یخوشحالم که دعوتم و قبول کرد-
 زدم یکپک م ییکردم که تو خونه از تنها یاگه نم -
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 غذا خوردي ؟-
 خوب معلومه خوردم ، ساعت از سه گذشته-
ي نخور-  . نجایدم از شرکت یکرایست اومدم اولي من هنوز چیز
شرکت بهتون غذا مي ده ،واال  کردمیشرمنده، متوجه نبودم!فکر م-

 باال یایب کردمیدعوتت م
وامروز با تو بخورم.-  غذا که مي ده ،ولي من ترجیع دادم غذا ر
 اما من غذا خوردم و سیرم-
و نمي کشه .-  حاال یه پرس غذا که تو ر
 خوب هر جورتو راحتي.-
شیك و  نیآرت ستوران  به راه افتاد با هم وارد ر شن کرد و و شینش را ر ما

سیر بود ولي براي اینکه آرت سایه با اینکه  شدند .  از غذایش  نیباکالس 
شده راخورد . بعد از  یلذت ببرد به همراه او کم سفارش داده  از غذاي 

 زورسررتوران به پارك مرغابیها رفتند با اینکه دیدن مرغابیها در این ر
به اطرافش  لذت و هیجان  با  باراني دیوانگي محض بود ولي سررایه 
و  شت اطراش را دید مي زد ر پناهي دا سر نگاه مي کرد او که از دور و زیر 

 گفت : نیبه آرت
و ببینم .-  دوست دارم از نزدیك دریاچه ر
 چتري که در دستش بود را باز کرد و گفت : نیآرت
 دنمون میشهچتر تا حدودي مانع خیس ش ریز ایب-
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بایي خاصرري  در باران، زی تا کنار دریاچه رفتند ، دریاچه زیر  کنار هم 
داشت ،جذب این صحنه زیبا شده بود و با شادي از حرکات مرغابیها 

نان نیمي خندید .آرت که  با خودش آورده بود از  یت که از رسررتوران  را 
پالتو یب  ها  شیج غابی که براي مر تا  به دسررتش داد  بیرون آورد و 

سایه از این لحظه ها لذت  او.  زکندیزریر سعي اش را مي کرد که  همه 
ببرد و موفق هم شده بود . چرا که سایه مثل کودکي شاد مي خندید 
و قهقهه مي زد احسرراس مي کرد طي این دو ماه خندیدن از ته دل را 

به او ثابت کرده بود که هنوز مي تواند  نیفراموش کرده . اما امروز آرت
همه غصه هاش را به دست  نیکند ودر کنار آرت ید وشاد زندگشاد باش
 بسپارد. یفراموش

باره سوار ماشین شدند آرت وقتي و  دو بلیت جلو صورتش گرفت نیدو
 گفت:

 اینم سوپرایز امروز من .-
 گفت : جانیه با
 بلیت کنسرته ؟-
 آره با هزار خواهش و التماس تونستم دو تا گیر بیارم .-
 کنسرت کیه ؟-
 رضا صادقي ......... من صداش و خیلي دوست دارم .-
 منم ترانه هاش و دوست دارم-
 ولي انگار زیاد خوشت نیومد .-
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سبك پاپ و مي - سم من در کل  اتفاقا با ترانه هاش به آرامش مي ر
 پسندم .

 این خیلي عالیه ، چون توي این مورد با هم تفاهم داریم .-
پر هیاهو بود با هزار سالن غ و مکافات توانستند سر جاهایشان  شلو

بنشینند و بعد از مدتي رضا صادقي همراه با عصا میان جیغ و سوت 
شروع کرد .بعد ازهر ترانه  سرت را با ترانه دل  شد و کن طرفدارانش وارد 
ست و او با  ستدارانش بر مي خوا شویق دو سوت و ت صداي جیغ ، 

 . ادهیجان ادامه مي د
باره تو معجزه است ، معجزه لبخند  کن دو

و خاك شب ببرررراره بذار باره مهتاب ر  دو
 که خاك تشنررره نگاه تو بپوشرررره بذار

ع چشمات وقت سحر بپوشه شب  با طلو
باره وقتي که بي قرارم معجزه  کن دو

 حاورت آرامشرررررري ندارم یکه ب وقتي
........................................ 

وي سایه بود و ف نیود نگاه آرتدر سکوت م لق فرو رفته ب سالن کر ر
سایه نزد آرمین و جمله جملَه ترانه رضا صادقي او را بیشتر در خودش 

 فرو مي برد .
 انتهاي قصه همراه باش و همپا تا

 هم صداي دیروز با من بیا به فردا اي
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انفجار جیغ و سروت از عالم خلسره خودش بیرون آمد و  یصردا  با
وي آرت گاهش ر ن نین ما بت  گاهش را ازاو  نید ، آرتثا ندي ن با لبخ

ست ترانه به تو مدیونم را مي کردند  صدا در خوا گرفت . طرفداران یك 
و چقدر سایه این ترانه را دوست داشت و با آن به آرامش مي رسید رضا 

یك لیوان آب شررروع به خوندن کرد و سررایه به  صررادقي با نوشرریدن
 همراه او هر جمله را در ذهنش مرور مي کرد .

.............................................. 
 این چشماي خیسم ، به تو مدیونم واسه
 که از غم مي نویسم ، به تو مدیونم این
ردم این وح و ز  که بي جونم و سردم ، این که بي ر
 آرامشي که بردي و من پیش مي گیرم ، به تو مدیونم پي
 تو مدیرررررررونم ، به تو مدیررررررررررونم به
 تو مدیونم ، غرورمو شکستي عین ش به
 تو مدیونم که کشتي دلمو واسه همیشه به
 تو مدیونم ، منو دادي بي بهانه به
 تو مدیونم ،واسه بغض عمیق این ترانه به
 رمت شب و من و ماهتو مدیونم ،شکستي ح به
 تو مدیونم ، کم آوردي و رفتي اول راه به
 تو مدیونم عزیزم واسه این حال مریام به
 مثل کوه سنگي جلوي چشمات مي ریزم ،به تو مدیونم اگه
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 تو مدیرررررررونم ، به تو مدیررررررونم به
 صادقي داشت مي خوند و سایه آرام آرام اشك مي ریخت رضا
 عني حسرتنذار بگم عشق ی نرو
 نذار این تمنا بشه نفرت نرو
 .......... نرو
 به طرفش برگشت ونگران گفت: نیآرت
 سایه حالت خوبه؟ -
 حالي که اشك هایش را پاك مي کرد زمزمه کرد: در
 آره خوبم !-
 مي خواي بریم بیرون-
 نه ، تا آخر کنسرت هنوز خیلي مونده .-
نه ،- جا برات سررنگی گه جو این نداره ، ا یه هوائایراد   یمي ریم بیرون 

 بخوري.
 نه حالم خوبه-
 هر جور دوست داري-

ح این را از نگاهش حس مي  نیو غمگین بود وآرت ناراحت به وضررو
ي باقي نمانده  کرد . نگاهي به سرراعتش انداخت تا سرراعت ده چیز
اورش در  سي از عدم ح ست بداند چه ح بود . چه قدر دلش مي خوا
خانه به آرمین دسررت مي دهد ،از این فکر که شرراید نگرانش خواهد 
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ر دمتوجه نبودنش  یاو حت دانسرتیزد . چرا که م یشرد   لبخند تلخ
 خانه هم نخواهد شد .

........................................ 
 آینه شکستم تو ندیدي مثل

 شکستنم را نشنیدي صداي
 بهت مي گفتم نمي موني یادته

 تا آخرش به حرش من رسیدي دیدي
 باغچمون خشك شد و پژمرد پیچك

 ما را توي قصه ها برد خاطرات
 که حتي به حرفاي تو خوش بود دلي
 آخرش چه جوري تو دستاي تو مرد يدید
 دادي به بهانه، به یه حرش عاشقانه منو
زون چه  فروختي من آسون ، زیر قیمتي چه ار
وم وم، بازي بازي ، زندگیم و دادي به بازي آر  آر

 که باختیم و تموم شد ما
 خودت نبازي الهي

غض دارد زیر فشررار ب کردیحس م یگفته بود تا آخر هسررتم ول نکهیباا
صه  شار انبوه جمعیت وغ ست و میان ف شود . از جا برخا خفه مي 

 هم در حالي که نیکرد. آرت دایرفتن پ رونیب یهیجان زده ، راهي برا
 از جمعیت عذر مي خواست به دنبالش راه افتاد .
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وي ود یپله ها ر شك مي  یور وم ا وم آر شسته بود وآر سالن ،زیر باران ن
 کنارش ایستاد و گفت نیریخت . آرت

 ماشین . ی؟!تا خیس نشدي بیا بریم تو یچرا اینجا نشست-
جاي گرفت ولي اصال سایه چند  نیکودکي حرش شنو در کنار آرت مثل

بهم ریخته و پر  انشرریسرراعت قبل نبود . کامال مشررخص بود چقدر
 است .

عصبي و کالفه رانندگي مي کرد چقدر براي امشب ، و خوشحال  نیآرت
 بود . کردن سایه لحظه شماري کرده

ون قدم بزنم نیآرت-  مي خوام زیر این بار
 ! یبش ضیمر یخوا یچي ...... ؟ ! معلومه چي مي گي ! م-
بشورم و سبک شم . دینه ،خواهش مي کنم .با-  غصه هام و
 ..........یول-
و کردم نینگران نباش ...... قبال هم ا-  کار
ندارد.  یریگ میکرد در برابر خواسته اش قدرت تصم یاحساس م نیآرت

 داشت گفت : یرانگه م نیکه ماش یدر حال
 یتو بخوا یباشه ......باشه ... هرچ-
صد پ و بندش را بازکرد وق سا ادهیکمر شت که  غم  یبا لحن هیشدن دا

 گرفته گفت :
 ! کنمیخوام تنها باشم ، خواهش م یم-
 .......... رونیوقت ب نیا یاما تو-
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 ..........نیکنم آرت یخواهش م-
شررد ، نگاهش محزون  رهیدر عمق چشررمان ملتمسررش خ نیآرت

 و گفت : دیکش یقیودرمانده بود ،نفس عم
نا  یکه من در برابر خواسته ها ستین یبار اول نیخوب ......ا اریبس-

 .ممیمعقول تو تسل
باران شررروع به قدم زدن کرد  ریشررد و در ز ادهیپ یحرف چیه بدون

ج چیبود ه نیدانسررت اگر آرم یخوب م قت ا کار  نیداد ا یازه نمو
به  باره   نیافتاد . همه رفتار آرم نیآرم ادیاحمقانه را انجام دهد ودو

 در ذهنش مثل شیدر حرکت بود و حرفها دگانشیجلو د لمیمثل ف
 ردکیهنوزداشت در گوشش نجوا م یصادق رضازد . و  یناقوس زنگ م

: 
زون یمتیق ریمنو آسون ، ز یفروخت چه  چه ار
وم وم ، باز آر  یبه باز یو داد می، زندگ یباز یآر

صورتش را م ق رات سر و  شت باران  ست و او ب یدر  شیپ الیخ یش
ش به قلب یشرتریب یگذشرت غصره ها یرفت ، هر لحظه که م یم

 آوردند . یفشار م
و ق رات  و فرو ختندیآم یصورتش با ق رات باران در هم م یاشک ر

سررت با خوا یشررده بود . دلش م سیهمه وجودش خ ختندیر یم
وز ادیهمه وجود فر ست مثل همان ر شد ، در  یماریکه خبر ب یبک
وز هم ز دهیپدرش را شرن  یزد و خدا خدا م یباران ضرجه م ریبود آن ر
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وز چقد زیکرد همه چ وغ باشررد آن ر و التماس کرد  هیزد و گر ادیفر ردر
اران ب ریبود که از قبل رقم خورده بود و او تنها در ز یزیچ ریتقد یول
 را باور کرده و با آن کنار آمده بود . ریتقد نیا

سرش در حرکت بود .  نیخلوت بود و تنها آرت ابانیخ شت  آرام آرام پ
و ست و گر ابانیسنگ جدول کنار خ یر ش شکها باطوفان  ستین ،ا

ونش  شدت م یکیدر صدا دیباریشده و با   نیرا آرت شیضجه ها ی. 
 یم یکند او هم به خوب یبه او اجازه داد تا خودش را خال یول دیشن یم

 .ستین هیمثل سا یحق دختر معصوم یزندگ نیکه ا دیفهم
وبرو کم سکوت به ر شد و در  ساکت  شد ... شد، او  رهیخ شیکم آرام 
شت حت نیآرم ست دا  وقت چی!اما ه یازدواش لعنت نیقبل از ا یرا دو

شد ......... عالقه اش پاک و ب یفکر نم شقش بوده با  یکرد ،هرگزعا
قه ا ایر  کنیباز کیتواند به  یدختر م کیکه  یبود مثل همان عال

 کی فقت نیاو آرم یداشررته باشررد برا نمایشرره سرریهنر پ ایفوتبال و 
و کیسمبل بود ، و شیاهایسمبل از مرد ر !! او  شیاهای! ......نه مرد ر

و نیوقت آرم چیه  دانست ینم شیاهایرا مرد ر
هم مثل عالقه اش به  نیکه عالقه اش به آرم دیشرریاند یم شررهیهم

 است آنموقعه هم خانم رستانشیدوران دب کیزیف ریدب یخانم سرمد
قه ا کیسررمبل بود .  کی شیبرا یسرررمد که با  یالگو ...... عال

ودش به دانشگاه تنهابه دفترچه خاطرات ذهنش پ  ود .ب وستهیور
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سر تا  . ستادیشدو کنارش ا ادهیآرام شده پ هیکرد سا یکه حس م نیآرت
و سیخ سیپا خ  ونری. پالتواش را بدیچک یم شیبود و آب ازسرررو ر

و و هیدوش سررا یآورد و ر به او  ردیرا بگ شیانداخت ،دسررت کرد باز و
 مردد ماند . یاما لحظه ا زدیکمک کند از جا برخ

گ و من جیشد گ نیبا ضعف برخاست و به همراهش سوار ماش هیسا
سرروخت و از سرررما  یم شیگلوبود  دهیکه کشرر یادهائیبود ،از فر

پالتوآرت دیلرز یوجودش م به خودش پ نی. ندیرا  ما یول چا  یاز سررر
ونش چ و یبخار نینکاسرت آرت یزیدر وشرن ور و را تا آخر ر  یخودر

 گفت : یکرد وعصبان میاوتنظ
و م نیا دینبا- وقت خودم و  چیه ی..... اگه سرررما بخوریکرد یکار
 بخشم ینم

 دهانش را با درد قورت داد و گفت : آب
وخراب  دیخوام نبا یمعذرت م- به خاطر خودم امشررب خوب تو ر
 کردم . یم
 گفت : یعصب نیآرت
 من نگران توام ........ نه خودم !. هیسا-
 من خوبم نگران من نباش-
 کامال مشخصه . یکه دار یختیر نیآره با ا-
ون نیآرت  کرد یم یآشفته رانندگ یبا سرعت باال و در
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شت توئه م نی، ا یایکنار ب یزندگ نیبا ا دی! تو باهیسا-  مئن سرنو
 شه یدرست نم زیچ چیباش با غصه خوردن ه

 . ستین یزندگ نیدونم ،اما غصه من از ا یم-
و ا ی،........ به من بگو چ هیپس چ-  ده . یآزار م نهمهیتو ر
ست واقع ینم ست به آرت ی،نم دیبگو نیرا به آرت تیتوان  دیبگو نیتوان

همه  دیوتوانست بگ یشده است ،نم نینا خواسته گرفتار و وابسته آرم
شقها شیزندگ چ و  یاز ع سخرش بوده و  ک رفهیپو متنفرو باعث تم

 شده است . رشیحاال خودش درگ
 یدعواقب ب یزندگ نیبارها و بارها به او گوشررزد کرده بود که ا نیآرت

ع نداده بود . با ا نیبه ا یتیاو اهم یدارد ول ودش نکهیموضررو  از بدو ور
ش نهاده بود که مانع وابسته شدن نیاش را بر ا یهمه سع یزندگ نیبه ا

سته بود مانع ا یشود ول نیبه آرم سات  نینتوان سا شود .  ک رفهیاح
ع م کیرا  نیاش به آرم قهعال شق ممنو ست که با یع ور هر ط دیدان

که به او گفته بود )هرگز به  نیکرد حرش آرم یبود از وجودش پاک م
ست( در گوشش زنگ  سرنوشت ما از هم جدا شو چون  سته ن من واب

 زد . یم
ساس  یو نم دیلرز یکرد . همه وجودش م یم یعاد ریغ ییسرما اح

ست از برخورد دندانها زخشم پر ا نیکند .آرت یریبر هم جلو گ شیتوان
د کر یهم داشت مواخذه اش م دیزد ، شا یحرش م زیکری تیوعصبان
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صدادیشن ینم چیاما او ه ود که ب نیآرم یصدا دیشن یکه م یی. تنها 
و دوست دارم ( یا گهید یگفت: ) من کس یم  ر
ظه شود . هر لح ادهیرا نگه داشت و به او کمک کرد تا پ نیماش نیآرت

ست تر م یکه م س شت بدنش  ست ها یگذ  زده اش خی یشد .با د
ون ک بال کل فشیدر به دن گار انگشررتانش در یگشررت ول یم دی،  ان

 نبودند. ارشیاخت
صب یب نیآرت صله و ع گ در را نماند و زن دیشدن کل دایمنتظر پ یحو

کنار  در نیآرت دنیدرب را گشررود و با د نیکه آرم دینکشرر یفشرررد طول
شک و ترد یبا نگاه هیسا  نکهیا قبل از یشد ول رهیبه ان دو خ دیپر از 
سا یعاد ریمتوجه غ دیبگو یزیچ  جا یشد لحظه ا هیبودن حال 

 دیلرز یداشت م دهیو آبکش سیخ پاسر تا  هیخورد سا
 . دیغر تیبا عصبان نیآرت
 ؟ یکنار بر یخوا ینم-
مبهوت ومسخ شده از مقابل در کنار رفت و اجازه داد آن دو وارد  نیآرم

و هیشوند .سا ش ستد نیکرد آرت یوضعف م یپله ها احساس سست یر
و باز به او کمک کند که آرم ردیرا بگ شیرا دراز کرد ،  باال رفتن   نیو در 

 دست او را پس زد و با خشم گفت :
 ! میبا هم حرش بزن دیجا باش تا برگردم ......... با نیتو هم-
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و یحال در گرفت به او کمک کرد تا که از پله ها باال  یرا م هیسا یکه باز
و سر یصندل یبرود .او را به اتاقش برد ور شاند و  مد از ک یحوله ا عین

با لحن مال  گفت: یمیبرداشت و به دستش داد و
 بهتره! یریدوش آب گرم بگ هیخودتو خشک کن ،اگه  ایب-

باره شتن  دو با بردا سمت کمدش رفت و ست لباس راحت کیبه   ید
و  تخت انداخت و گفت : ی،آنرا ر

 ارمیب قهوه داغ برات هیرم  یم یکن یتا تو لباست وعوض م-
دوش آب گرم  ریوارد حمام شد و ز یحال یبا ب هیاتاق خارش شد و سا از

 برد نیقرار گرفت ، آب گرم کم کم لرزش وجودش را از ب
 نیکه چهره اش از خشم فشرده شده بود از پله ها پائ یدر حال نیآرم

 یاحتتوانست به ر یکرد و نم یاحساس تعهد م هیآمد ، او نسبت به سا
 بگذرد . نیاحمقانه آرتکار  نیاز ا
 : دیپرس یآمدنش از جا برخاست و با نگران نیبا پائ نیآرت
 حالش چ وره؟ .........-
گاه یچهره ا با خت و سرر یبرافروخته ن ندا به او ا ناک   یلیغاررب

 در گوشش نواخت و گفت : یمحکم
 ؟ یبرده بود یاونو چه جهنم-
با خشم داد زد : نیآرت  برآشفت و
ه تو قفس ،اصررال ب شیپرنده کرد هیبرات مهمه.......؟ مثل  یلیخ-
و  . یاریخودتم نم یر
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 گفت: نیخشمگ
 جواب منو بده!-
 زد : ادیو آشفته فر یعصب یحالت با
با ادشی رونیبرده بودمش ب-  نفس بکشرره دیبندازم زنده اسررت و

با مه و ندگ دی،.....آد مه شررراد یز له ه نه ......مث نه  عیو تفر یک ک
و که تو خ ییزای........چ  ! یراحت ازش گرفت یلیر

بده  : دیکش عر
 من نده لیمزخرش تحو-
ونیز ی....... اگه بدون نیآرم سررتیمزخرش ن- بار  ییچه ضررجه ها ر
. اون مثل  ستیکدوم از حرفهام مزخرش ن چیکه ه یفهم یزد! م یم
س نجایپرنده ا هی شده که نم ریا شه و داره از ب یتو   یم نیتونه نفس بک

تو و  ری، اسرر سررتیدختر معصرروم حقش ن نیباور کن ا نیره ،آرم
 بشه . تیایخولیمال یماریب

 بود آرام گفت : نیو خشمگ یکه هنوز از دستش عصب نیآرم
ندگ- گه ز جازه نم چیاون برات مهم بوده یا قت بهش ا  یداد یو

نه ..... تو ا یحماقت نیهمچ قدریک کیبه ا یکه حت یاحمق ن  نیا هن
ته هم فکر نکرد مان فاق ی، فکر نکرد یدختر نزد من ا گه براش ات  یا

 به خانواده اش بدم یچه جواب دیمن با فتهیب
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او  هم به یلحظه ا ی!........ تو هرگز حت یسررتینه تو نگران اون ن-
سخره ا ویسنار نیکه ا ینی! .......تو فقت نگران ا یفکر نکرد که  یم
 . یهست یفیلو بره و همه بدونن که چه آدم کث یراه انداخت

 !نیچرند نگو آرت-
و سشیخ پالتو  دسته مبل برداشت و گفت : یرا از ر

وزحرش من برا کیاما  گمینم یچیه گهیخوب ،من د اریبسرر-  یر
زش و ل یهمه ثابت م و نداشت هیسا اقتیشه که تو ار  یر

 به سرعت از آپارتمان خارش شد . و
....................... .................................................. 

ون کاله حوله ا سرشیخ یموها را  لشیکه موبا یکرد و در حال یرا در
و یبر م  یم یلبه تخت نشست هنوز احساس سرما و کوفتگ یداشت ر

گفت  است نیکه آرت الیخ نیکه به در خورد با ا یتقه ا یکرد با صدا
: 

 بفرما !-
و در در چار چوب در قرار گرفت نگاهش  نیو آرم دیپاشررنه چرخ یر

شد در نگاهش خشم فرو خورده اش را به راحت نیدر نگاه آرم  یقفل 
 یم یکه سررع ی. فنجان قهوه را به دسررتش داد و با لحن کردیحس م

 کرد کنترل شده باشد گفت:
 کنه یبخور گرمت م نویا ایب-
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و لشیموبا سل یرا ر ش یع ستش گرفت و زگذا ب ل ریت و قهوه را از د
 زمزمه کرد

 یمرس-
 گفت: یلحن نگران با
 درمانگاه.؟ میبر یکن یاگه احساس کسالت م -
 حوصله جواب داد: یب

 نه خوبم ! -
با کنا یشخندین  گفت : هیزد و

 !هیعال یلیکه خ نیا-
 : دینگاهش کرد و پرس ضیغ با
 رفت ؟ نیآرت -

 جواب داد : یبا لحن آرام زیآم ریتحق
و  نیاز حد و حدود خودتون فراتر رفت یلیبله رفت ، شررما دوتا خ -

و ندارم یرفتار ها نیمن اصال تحمل ا  سبکسرانه شما ر
 زده گفت : جانیاش برافروخته شد و ه چهره

 یوندار یکن نیکه بهم توه نویتو اجازه ا-
و نیآرم ودر  دیغر نیوخشمگ ستادیا شیر
با یو خونه منو ندارت یتو هم اجازه غلت کار- حرمت خونه  دی، 

 یمنو نگه دار
 : دیکش ادیازخشم فر پر
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 هخونه تو بش یحرمت ینکردم که باعث ب یکار اشتباه چیمن ه-
 داد زد . یخشن و عصب یحالت با
 یخونه ب یگرد یحال اسررفناک بر م نیوقت شررب با ا نیا نکهیا-

 . ستین یحرمت
جو در عمق  زهیگسررتاخ وسررت یبا چشررمان یسررر غرور و لجباز از

 شد ومحکم گفت : رهیچشمانش خ
بوطه و تو حق ا یشخص یزندگ-  که ............ نویمن به خودم مر
 حرفش را ق ع کرد و گفت: یتند به

ع حادشو هم دارم!-............ .  البته که دارم!........ از نو
 ............؟.ید یبه خودت اجازه م یبه چه حق-
سم لعنت یقبه همون ح- سنامه ام ثب یتو تو یکه اجازه دادم ا ت شنا

 بشه .
ش یصدا ست . نگاه یزنگ گو صفحه اش انداخت  یاش بر خوا به 

و به آرم یبود ب نیآرت  گفت: نیتوجه ر
باش چون خ نگران ود برا یلیاون ن  یاز اون تو خت م شرررهیهم یز

 . یبرس تیراحت به زندگ الیبا خ یتون یخوره وم
وز حرمت خونه منونگه دار یو تو موظف-  .یکه تا اون ر
 گفت : آرام
ا لذت ببرم ،ب میکنم و از زندگ یخوام مثل همه زندگ یمن فقت م-

 ندارم یحرمت خونه توهم کار
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بچگونه !..... چون من اصررال  یلذت ببر ،اما نه با کارها یاز زندگ-
 و ندارم . نیتو و آرت یها یحوصله بچه باز

ها نیا- نه یکار گا چه  ندگ ب به من و  یجزء ز نه ،تو هم بهتره  م
 . ینداشته باش یکار گهید میزندگ

 شانه اش را محکم گرفت وداد زد نیخشمگ
ون ؟! ی؟..... قدم زدن تو نهیا یاحمقانه تو از زندگ دگاهید -  بار

 زد ادیوفر دیکش رونیدستان محکمش ب انیرا از م خودش
بذارن ، چ نکهیا- نار آرت یزیدرکم کنن و بهم احترام  که در ک و   نیر
 .ارمیراحت به دست م یلیخ

 یشگو نیوخشمگ یعصب نیخورد آرم یهنوز داشت زنگ م شیگوش
 و با خشم داد زد دیکش رونیرا از دستش ب

 و... یلعنت نیا یببر صدا-
ش شیکوب واریرامحکم به د یوگو س ع د ید،گو در جا  ارویاز برخورد به 

و  دیپاش نیزم یخورد شد و به ر
ه شد .در آن لحظ رهیخ یپراکنده گوش یحشت زده به تکه هاو هیسا
 هم نداشت دنیجرات نفس کش یحت

*************** 
و نیآرم  تاسف چند بار تکان داد و گفت: یسرش را از ر
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سفم !........ خ- سف! ........هرگز فکر نم یلیبرات متا م کرد یمتا
و عیوسررر یاندازه کوته فکر و احمق باشرر نیتا ا د خور یتکه ها یاز ر

 رد شد و اتاقش را ترک کرد . یشده گوش
ش رتیدر بهت و ح هیسا شدن گو ا اش ر یفرو رفته بود ، هنوز خورد 

ام نکرده بود که جمله آخر آرم سرش فرود آمد  نیه مثل پتک بر 
 متاسف !..............( یلی.) برات متاسفم ........خ

گاهید چرا به او ا نیآرم د بت  مهینسرر و پراز سرروءظن بود  یمنف نه
 ودر ذهنش از کردیم یشیکج اند نیاز رفتار او و آرت شهی؟.......چرا هم

توانست  ینم گر،کهید ی؟ و هزاران چرا ساختیم ییهرجا یاو دختر
 کند . دایپ شانیبرا یپاسخ قانع کننده ا چیه

ش یشد و تکه ها خم شده گو و یخورد  جمع کرد  نیزم یاش را از ر
سته و کالفه به رختخواب رفت با افکا صدا یو خ  یکیموز یدرهم و 

 شد به خواب رفت .  یپخش م نیکه از اتاق آرم ینیغمگ
که  دید ی......... در خواب م کردینم شیرها ی*و*س لحظه اکاب

ست و آدمها شتند در تعق ییدر حال فرار ا سر ندا هر  بودند و بشیکه 
جا م بالش م یک فت دن ند،یر  یزد و کمک م یم ادیهر چقدر فر کرد

 یز تشنگا شیآمد . .تشنه بود و گلو ینم رونیاز گلو ب شیخواست صدا
 خشک شده بود .....

****** 



wWw.JustRoman.iR  252 

 

بود و  هیو سا نیآرت یحرفها ریگذشته بود اما افکارش درگ مهیاز ن شب
شغله ا ینم وز پرازم ست راحت بخوابد . به ر ود که در انتظارش ب یتوان
سه مهم د،یشیاند ستن قرارداد پرواه ا یکه برا یبه جل  شیپ بزرگ یب

و داشت .پرواه ا و م رویشرکت را ز تیکه م مئنا" وضع یر  کردیر
شد ول رازاتاقیش یوانیخوردن ل یجا برخاست و برا از  یصدا یخارش 

گاه توجه اش را جلب کرد  یحرش م یکه داشت با کس هیسا زد ناخودآ
شک وترد سا دی. با  شود  س هیبه طرش اتاقش رفت وآرام در را گ تر در ب

 گفت : یم انیبود وداشت هذ دهیخواب
وشن کرد صورتش خ چراغ و سیاتاق را ر  یشانیپ یعرق بود دست ر

س اتاق را ترک کرد و پله ها را دو تا  مهیاش گذاشت . داغ داغ بود ،سرا
و ه انیرد کرد و به حالت دو وارد آشرپزخانه شرد . م یکی درون  یادار
باره به اتاق سرا یوانیجدا کرد و با ل یتب بر قو کی خچالی  هیآب دو

 برگشت .
 زد .......... یآهسته پدرش را صدا م هیسا
ستمو بگ- نم ک ی......... بابا........بابا .............خواهش م ریبابا د

 بابا ....
 انیزد . م شیصورت عرق کرده اش را پاک کرد و آرام صدا یدستمال با

ب .  دیرا د نیآرم شررانیحالت چهره پر یبا چشررمان ب یداریخواب و
که قرص را در دهانش  یو در حال زدیبه او کمک کرد ،از جا برخ نیآرم
باند  یگذاشررت کم یم باره او را خوا آب به خوردش داد و سررپس دو
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تاق را ترک  عیوسررر با ظرف نیا کرد؛ا له تم یبار همراه   زیآب و حو
ه تنها ن یرا خنک کرد ول شیصورت و دستها سیخبرگشت ، با حوله 

از  یتر از قبل هم شد . لحظه ا میبلکه حالش وخ امدین نیتبش پائ
 سوخت . یبعد در تب م یو لحظه ا دیلرز یسرما م

ش شماره دکتر مت یگو شت و  شک خانوادگ نیتلفن را بردا را  شانیپز
 گرفت .

 ! نی..منم آرم! ..........دیالو دکتر! ........... سالم خوب-
 افتاده ؟ ی!........ اتفاق یسالم پسرم! ........ خوب-

 وقت شب مزاحمتون شدم نیا شرمنده
 پسرم تازه که سرشبه یچه مزاحمت-
منزل من ..........  نیایحاال ب نیخواسررتم اگه امکان داره هم یم-

 البته مجهز
 -افتاده ؟ یاتفاق

 باالست یلیدارم که تبش خ ضیمر هی، فقت  ستین یزیچ-
 دونه بهش بده تا من برسم هی یاگه تب بر تو خونه دار-
شو- سفانه همچنان  یاش هم کردم ول هیبهش دادم .......... پا متا

 تبش باالست .
ب-  ،مواظبش باش تا برسم . رونیزدم ب مارستانیمن تازه از
 خوب ، منتظرتم اریبس-
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 هسرررم ب کی عی، سررر هیو چکاب سررا دنیبه محض د نیمت دکتر
ع قرص به او خوراند و همان جا نشست  دستش وصل کرد و چند نو

 تا که از حالش م مئن شود
هم از  یزد چند بار یسوخت و پدرش را صدا م یهنوز در تب م هیسا
جب دکتر  نیآرم گاه متع ند . ن خواهش کرد بود او را هرگزترک نک
و  مانده بود. رهیخ نیآرم یر
 ینشسته بود و آرام با دستمال عرق صورتش را پاک م هیکنار سا نیآرم

و به دکت یبا نگران دیآ ینم نیپائ هیتب سا دید یکرد وقت  ر گفت :ر
ترسررم تشررنج کنه ! اجازه  یشرره،م یدکتر داره حالش بدتراز قبل م-
 مارستانیببرمش ب دیبد

با  گفت : یلبخند دکتر
وها کم کم اثر م-  ادیم نیکنند و تبش پائ ینگران نباش ،دار

سا لحظه ر آمد و حالش بهت یم نیپائ هیبه لحظه درجه حرارت بدن 
بانش گذاشررت و با  ریبار درجه را ز نیچندم یشررد . دکتر برا یم ز

بان و به آرم یمهر  گفت : نیر
 ستین ینگران چیه یجا گهیاومد و د نیتبش پائ-

 یکرد دسررتورات الزم را برا یرا جمع م لشیکه وسررا یدر حال سررپس
وها به آرم  داد و از جا برخاست و گفت : نینحوه استفاده دار
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به اونجا که عالمت زدم رسرر- وم سرروزن  یلیببندو خ دیسرررمش و آر
ستش ب  یزیبکش فقت مواظب باش باعث خونر رونیانژوکت و از د

 نشه .
 حتما دکتر!-
 برم . دیبا گهیمن د-
 ! دیدیمون یم نجایخوب هم-
 د وگفت :طرش درب اتاق به راه افتا به
گ جن ریشرب گذشرته و ممکنه وز مهیببخش که سراعت از سره ن-
 به خونه رام ندها . گهید

با لبخند گفت : نیآرم  هم به دنبالش رفت و
 برا شما که تازه سر شب بود !-

و ودر  وگفت : ستادیا شیر
 جوون ؟! یگرد یدنبال همپا م تیبرا شب زنده دار-
 . نیدار اریاخت-
باره تبش باال بره ، اگه دمواظب همسرررت باش ، م-  یدیمکنه دو

ود باره حالش بد شد ز  خبرم کن یدو
تاق سررا به  نییکه از پله ها پا یرا ترک کردند ،در حال هیهمراه هم ا
و به آرم رفتندیم  گفت : نی؛دکتر ر

ضع یکه باعث نگران یزیچ- شده و وح تیمن  سرته ، اون از  یر هم
وح  ی،من سر رشته ا کنهیم تشیداره اذ یزیتحته فشاره و چ ینظر ر
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وانشناس یتو به بهم ثابت کرده بهت م یندارم ول یر  یتا اونجا که تجر
 نینگران و دلواپسرره ، بهش کمک کن تا از ا یزیگم ،همسرررت از چ

وح تیوضررع امشرربش هم از ترس  یانهای.هذ ادیب رونیب یبغرنج ر
سع ونش بود .  شده و اونو تا  یزیچه چ یکن بفه یدر سش  باعث تر

 آشفته کرده حد نیا
 از سرواکردن دکتر گفت : یبرا یقینفس عم با
 کنم . یمورد م نیخودمو در ا یخوب همه سع اریبس-

سا دکتر باره به اتاق  سا هیرا تا کناردر بدرقه کرد و دو راحت  هیبرگشت . 
ست دهیو با آرامش خواب و یبود . د ش یشانیپ یر شت تب ن دیاش ک دا
شت پنجره ا س ستادیپ سمان  ل شد . انگار د رهیخ یو باران اهیو به آ

 شب هم مثل دل او پردرد بود . اهیس
باره  یانداخت ،او همه حرفها هیبه چهره معصرروم سررا ینگاه دو
شت و م نیدکترمت ست زندگ یرا باور دا  یوزدختر که ر نیا یبرا یدان

و  ریقدت ریگذرد ،او نا خواسته اس یم یشاداب و سر حال بوده به سخت
شده بو شتش  ست ه ید که کارسرنو شان بر نم چیاز د .  آمد یکدام

 گرفت . یرا فاکتور م سرنوشتشقسمت  نیکاش قادر بود ا
به سرررا نیا با مان اول  که اوه  ریاخ ار داده خودش را درگ هیفکر 

ع نداده اسررت ،نقاب ب نیبه ا یتینکند اما او اهم شیزندگ  یموضررو
که در حال  هیزد و به طرش سرررم سررا شیها یبه همه نگران یتفاوت
 بود رفت یتمام
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ستش ب میتنظ کلمن سوزن انژوکت را آرام از د ست و   رونیسرم را ب
ش با مرتب کردن پتو دیک باله انداخت و س ل ز اقش را ات هیسا یو در 

شم هم چ یتا به صبع لحظه ا یترک کردو به اتاق خودش رفت ، ول
 سر زد . هیبه سا گریبار د نیبرهم نگذاشت و چند
*********************************** 

که توجهش را جلب کرد حاررور  یزیچ نیچشررم گشررود اول یوقت
شت پنجره اتاقش بود در تخت خواب ن نیآرم و به زیمخیپ او  شد ور

 : دیپرس یو دورگه ا فیضع ییبا صدا
 ؟یخوا یم یچ نجایا-
 گقت : میطرفش برگشت ومال به
 حالت چ وره ؟-

با دلخور یپوزخند  گفت : یزد و
 سررتمین یدیکه زنده ام و ب ینیب یزنده ؟ م ایمرده ام  ینیبب یاومد-

 بادها بلرزم . نیکه با ا
باره  دوخت وآرام گفت : رونینگاهش را به ب دو

و د نیدونم ، ا یآره م- هایهذ یتو شرربیر بت ثا یگفت یکه م ییون
 . یکرد

 لرزان گفت : یوحشت زده و لحن ینگاه با
 . من ....... من ..... ونیهذ-
با لبخند به  مرموزگفت : یطرفش برگشت و
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 یخواست یفشار تب ودرد از من م ری، ز ینداشت یخوب تو حال عاد-
 کنارت بمونم و ترکت نکنم شهیکه هم

 برداشت و داد زد . یآمد و قدم نییاز تخت پا یعصب یحالت با
وغ م ینه امکان نداره ، تودار-  ............ یگ یدر
 نیاز آن بود که تحمل وزنش را داشته باشد و به هم فتریبدنش ضع اما
و یرفت و ب چیسرش گ لیدل  افتاد نیزم یحال ر
پرازخشم اورا بغل گرفت و در حال یعصب نیآرم که  یبه طرفش رفت و

و باره ر  غابناک گفت : خواباندیتخت م یدو
و  یسوخت تو تب شبویکه تمام د یدون یفکر و لجباز نم یتو دختر ب-

ه به ک سررتمیاحمق ن نقدریشررده ، نگران نباش من ا فیبدنت ضررع
 تو بها بدم . یونهایهذ

و تیعصبان با  خم شده بود کنار زد وگفت : شیاورا که به ر
 ؟! یریکه حال منو بگ رونیب ینرفت -
 تسررین یازیدورگه ات گرفته پس ن یصرردا نیحال تو خودش با ا-

 خود خودمو خسته کنم . یکه من ب
 دیکش ادیفر
 -. نمیبب ختتویر یخوام حت ی،نم رونیاتاقم برو ب از
 آهسته گفت : دشیاعتنا به تهد یب

وهاتو بخور دی،با ارمیرم برات صبحونه ب یم-  یدار
و کوسن  تخت را به طرفش پرت کرد و دادزد یر
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 !.......... یبرو گمشو ،........ لعنت-
 توجه و در آرامش از اتاق خارش شد یاو ب و

ش ینفس م یسخت به ست حرش آرم ینم دیک اما را باور کند ، نیخوا
 نیفشررار تب به عشررقش به آرم ریبود که او در ز ادیز یلیامکانش خ

بود و  را بسته شیسنگ ،راه گلو کیمثل  یزیاعتراش کرده باشد . چ
 نیبود حاال آرم یکرد. قلبش پر از اندوه و بدبخت یم یاحسرراس خفگ

ستش دارد و ا یم ست که او دو  باعث عذابش بود چ ور شتریب نیدان
 شب قبل به او کرده به عشقش نیکه آرم یها نیتوانست با توه یم

فراموش  یرا در آن رهایتوانسررت همه آن تحق یاعتراش کند چ ور م
 کند ؟!

بان گفت : ینیس نیآرم  صبحانه را کنارش گذاشت و مهر
 بلندشو صبحونه بخور-
وبرو واریکه نگاهش به د یحال در  گفت : یلجبازبود با  شیر
 ندارم ......... لیم-
باز یکه تالش م نیآرم و شیها یکرد لج به ر ند و  مل ک  یرا تح

 :نباشد گفت زیداشت خشونت آم یکه سع یبا لحن اوردیخودش ن
و بذار کنار من م یلجباز- که  باشررم یزیتلختر از چ یلیتونم خ یر

 دم پس از محبتهام سوء استفاده نکن ینشون م
صبان با شت و ع شم به طرفش برگ و ینیس ریز یخ زد و  تختش یر
 دیکش ادیفر
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زون- وان یمحبتت ار  نی! .....و حالم داره از ا یخودت ، ازت متنفرم ر
 خوره .......... یبهم م یکن یو ادعا م یستیکه ن یزیچ

ساعد  یزد و از نگاهش جرقه ها یتند تند م قلبش خشم و نفرت مت
صورتش ر شانیپر شیشد موها یم و یبود .ب ختهیدر  خت ت یرمق ر
 زد . یشده بود و نفس نفس م زیخ مین

بان متیکنار تختش زانو زد و با مال نیآرم  گفت: یومهر
 ؟ یوحشت زده ا نقدریچرا ا-
 گفت: یلجباز با
 ! ستمین-
قت پدرت ف شبیکنه ، تو د یثابت م نویا شانتی،نگاه پر یچرا هست-

و که  یزیاون کنارت باشره ، چ یخواسرت ی،فقت م یزد یو صردا م ر
 بود . هتیتنب یمن گفتم فقت برا

ز هر شان در شدند و نگاه ساکت  نور کم اتاق در هم گره خورد  ریدو 
 شینبود . از جا یشررگیاز خشررم فرو خورده هم یاثر نی،در نگاه آرم

سا یبرخاست و در حال و لیکه و د کر یجمع م نیزم یصبحانه را از ر
 گفت:

وهات با ارمیبرات ب ریش وانیل هی رمیم-  یزیچ هی دی. برا خوردن دار
 یبخور

 اتاق خارش شد واز
*************************** 
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******* 
و خودش فشرررد  شیدسررتها انیمبل انداخت و سرررش را در م یرا ر

ش ی،احساس خستگ سر درد نا ر کرد .کوتاه آمدن د یم یخواب یاز ب یو 
د اما نبو شیوجود تیدختر سرکش و لجبازاصال جزء شخص کیبرار 

 نیبود که ا نیخودش داشررت ا یکه برا یقانع کننده ا لیتنها دل
ست و او مج وز بوردختر نزد او امانت ا ست تا ر که حکم طالق و  یا

 نشده مواظبش باشد. یجار نشانیب ییجدا
بول زن و ق کیآورتر از تحمل  زعذابیچ چیه ایدن نینظرش در ا در

سئوا شد ،اما با  ینم تشیم ست ؛با  نیرمتدکت یحرفها یهایآور ادیتوان
 دانست . یسخت م تیشرا نیخود را موظف به قبول ا نیو آرت

خورد  یهمراهش را که کنارش داشررت زنگ م یگوشرر یحال یب با
قا یبرداشررت ،منشرر  یبود ،که داشررت برنامه و قرارها یریام یاش آ

سته و ب یم یآور ادیامروزش را  ست همه  یکرد، خ صله از او خوا حو
قا یقرارها  با تعجب گفت : یریام یامروزش را کنسل کند ، آ

قا ، جلسه مهمتان با شرکت صدرا ......... یول-  آ
 وگفت: دیحرفش پر انیم کالفه

و بنداز برا  ریباهاشون تماس بگ - وز د هیوجلسه ر  گهیر
 ون بپرهپرواه مهم از دستم نیممکنه قبول نکنن وا -

 گفت : یبا لحن تند نیخشمگ
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ش خوامی!! م دیبه جهنم که پر - ستراحت کنم . گو و م یا  یور ذارمیر
 بذار غامیشد پ یخبر ریگ غامیپ

و نکهیرا بعد از ا یگوش و ریگ غامیپ یر پرت کرد  یمبل کنار یگذاشت ر
آزاد  یرا برهم فشرد و برا شیچشماها ی. باخستگدیو همانجا دراز کش
سع سبت به همه اتفاقات اخ یکردن فکرش  شد تفاو یب ریکرد ن ت با

 را استراحت کند یوچند ساعت
************************** 

سا آرام س هیوارد اتاق  و ینیشد و  سلیم یغذا را ر قرار داد وکنارش  یزع
و پاک ومعصوم درخواب فرو رفته بود وآرام  هیلبه تخت نشست .سا یر

 یرباهمه تنف هیچرا سا دیفهم ی،هنوز هم نم دیکش یومنظم نفس م
زد واز او  یفشررار تب ودرد او را صرردا م ریکه از او دارد شررب قبل در ز

و نینکند ، م مئن بود که ا رکشت خواسررتیم  دهکدنیدختر مغرور
او ندارد  به یعالقه ا چیداند ه یشود که م یتواند عاشق کس یهرگز نم

 ادیا ثابت کرده بود .ب نیونفرتش به آرم را بارها با نگاه پراز خشم نی،ا
ود  یلینزد او مهمان اسررت وخ یفقت چند ماه هیسررا نکهیا یآور ز
به همه  یتفاوت یخواهد رفت، نقاب ب رونیب شیاز زندگ شهیهم یبرا

ون ذهنش زد وآرام سا  صدا زد . یمیرا با لحن مال هیافکار در
با  نی.آرم دیرا در کنار خودش د نیرمقش را گشررود وآرم یب چشررمان

 گفت: یکامال ساختگ یلبخند
 تا سوپت سرد نشده بلند بشو بخور -
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 گفت: یفیضع یصدا با
 اشتها ندارم -
 یو مجبور یشرر یخوب م رترید ینجوری، ا یبخور کمیبهتره  -
 یمنو تحمل کن شتریب

 ؟! یبش نیبه خاطر من امروز خونه نش یمتاسفم ! مجبور شد -
بان با  گفت: یمهر
شدم  - ص هیآره بخاطر تو مجبور  و به خودم مرخ وز ر بدم ، پس  یر
ودتر خوب بش یسع  . فتمین میاز کار وزندگ نیازا شتریکه من ب یکن ز

 زد وگفت: یلبخند باضعف
 کنم یم یسع -
و نیآرم  زد وگفت: ینیریلبخند ش شیهم به ر
شو بخور یسع - شاگرد یکن تا آخر اره د نویافتخار ا ی،چون کمتر 

 که از دست استاد خودش سوپ بخوره
 نجوا کرد یدلش ضعف رفت و با لبخند تلخ نیلبخند آرم از

 شه یوقت تکرار نم چیه گهیمنم د یو م مئنا"برا -
و نیآرم وقاشررق سرروپ را در  ندیتخت بنشرر یبه او کمک کرد که ر

 دهانش گذاشت
شد یماریب ود و لذت بخش ب نیریش شیبرا نیآرم دیتحت مراقبت 

آدم  کیشده بود به  لیتبد یشگیهم خزدهیآن موجود سرد و  نیآرم
شعور که با محبت تمام غذا وها یرا به او م شیبا درک و ا ر شیداد و دار
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خواسررت به دانشررگاه برود  یخوراند ودر مقابل اصرررارش که م یم
 یبرا یداد که از خانه خارش شررود حت یکرد و اجازه نم یم یسررتادگیا

ها قیرتز به خانه م شیآمپول  کودک کیآورد ومثل  یهم پرسررتار را 
ند .ا یمجبورش م حت ک که اسررترا ظات ا نیکرد  قدریلح  شیبرا ن

ست تا ابد ب یبود که دلش م یو باور نکردن نیریش بماند  یاقب ماریخوا
وز ب نی. سوم کند  یدگیرس شیارهاکه مجبور بود به ک نیآرم شیماریر
سا یاز مهر ست که مراقب  شد .مهر هیخوا شور  ییایهم با دن یبا از 

شدن راب ه آرم ساعد  شوق از م سا نیو بان از  کیمثل  هیو مادر مهر
سراغش را نگرفته بود و  نیکرد .آرت یومراقبت م ینگهدار هیسا صال  ا

شده بود اما وقت یباعث دلخور نیا گرفت  یسراغش را ازمهر یاش 
تاده اصفهان فرس تیرا به مامور نی،آرت نیبه او گفته بود که آرم یرمه

هم  نیآرت نکیودرحال حاضر اصفهان است . او م مئن بود که هم
 نگران اوست

شد پس ستراحت ومراقبت  وز ا ا نیو آرم یمهر دیاز چند ر  یودر بع
نازن ها  وز به بهبود نیر و  حالش ر مادرش ،  ها یو گه  فت و ر از  ییر

ار به حالت کسررالت ب شیندگماند.اما ز یباق شیتنها در صرردا یماریب
ود ب نیگذشته برگشته بود آرم باره از صبع ز  ریوشب د رفت یم رونیدو

باره د یوقت خسررته وکالفه برم زوها نیآرم دنیگشررت .دو  یجزء آر
وزانه اش شرده بود و نگاه آرم از هرگونه  یدر دانشرگاه سررد وعار نیر
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رفتار گرم  دیشرریاند یبود ،چقدر سرراده و احمق بود که م یاحسرراسرر
 . ستیشگیوهم داریپا نیآرم زیومحبت آم

باره باحسرررت به برق  رونیب ورشیدرا یحلقه ها را از کشررو دو آورد و
شک ب یشد ،ق ره ا رهیخ شانینهاینگ شمش اریاخت یا شه چ  از گو

زو دیفرو چک سرت وآر ش ی.م مئن بود که ح ا حلقه را ب نیا دنیپو
با قلب هد برد . به گور خوا نده ا یخود  ک وآ قالب  یز درد سرررش را ر

 . ستیگر ودگذاشت و با همه وج شیدستها
 حس آرامش .. یآغوش تو محتاجم برا به
 با تو پر از شوقم ! پر از خواهش .. یزندگ یبرا
 .. یلمس خوشبخت یتو محتاجم برا یدستا به

 .. یکه براش عادت شده سخت یقلب نهیتسک واسه
و نیا ریتو محتاجم واسه تعب یچشما به  .. ایر
 .. ایدن یرحم یب نیعاشق شد تو ا شهیبازم م که
 باشه .. میلبخند تو محتاجم که تنها دلخوش به

وحم به لبخند تو ز یب یایدن بذار  شه .. بایر
 .. یپناه هق هقم باش دیتو محتاجم و با به

وز شهیهم زوم بوده که ر  یعاشقم باش یآر
 یلیآرامش از سامان جل حس
 نهم فصل
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ها وز ندگ یر خت ز ها  یسرررد وسرر ظه  نان در تکرار لح اش همچ
و او با تمام تالشرري که میکرد از وابسررتگي وعالقه اش به  گذشررتیم

وز قبل میشررود ،حاال  وز وابسررته تر از ر وز به ر آرمین بکاهد مي دید که ر
ید دلتنگش م که او را نمي د هایي  وز که نمیتوانسرررت  شررردیر واز این

 صبي بود.و ع تهاحساساتش را کنترل کند گرف
یکبار به عیادتش آمده بود ولي همان یکبار هم رفتارش به مانند  نیآرت

همیشرره گرم و صررمیمي نبود ،سررایه حاررور آرمین را دلیل این امر 
صتي بود تا که خود از آرت ست ودر پي فر فتارش را دلیل تغییر ر نیمیدان

وز گرفته  شب از او عذرخواهي کند.آن ر شود و بتواند بابت آن   وجویا 
صداي  ي بود که با  شپز سرگرم آ شپزخانه  وزمره در آ صبي از تنهایي ر ع
شت نازنین  شي تلفن را بردا شد و گو شپزخانه خارش  زنگ تلفن از آ
سایه  سر  به  سر شاد و پر انراي. پس از اینکه کمي  شه  بود و مثل همی

 گذاشت .سرحال گفت:
 خانم خونه ، چیکار میکردي؟ -
 داشتم شام درست میکردم -
شام ،هرکي ندونه فکر میکنه حاال  یه - و  10جوري میگي  تا قابلمه ر

 اجاق گذاشتي ،راستشو بگو شامت ساندویچه چیه؟
غ -  خوب زدي به خال،ساندویچ تخم مر
وزاست که قد قد کني -  آخ که همین ر

 دار گفت : غصه
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و اجاق بزاره؟ -  فکر میکني یه نفر تو شرایت من دوس داره قابلمه ر
مه آدم  - یه اینه کدومشررون  ندگي میکنن ،یعني هیچ دارن مجرد ز

 غذاي درست و حسابي نمي خورن؟
 حوصله اش و ندارم نازي، حوصله هیچ کاري و ندارم -
فردا بیا اینجا میخوام از اون قورمه سرربزیهاي مخصرروص خودم  -

 درست کنم
 فردا که جمعه است ؟ -
 خوب جمعه باشه ،کالس که نداریم!!! -
 مآخه یکم کار دار -
 کارهات و ردیف کن و بعد بیا -
 تا ببینم چي میشه -
صیغه ایه ! بیا به یاد دوران تجردیمون خوش  - شه دیگه چه  چي می

ونیم  بگذر
 باشه میام -

******** 
وزش را با نازنین بگذراند  صبع ست ر شحال از اینکه قرار ا جمعه خو

وزانه  براي انجام کارهاي ر اش سرحال و با نشاط ازخواب برخواست و
بدون اینکه لباس خوابش را عوض کند سرربد لباسررهاي کثیفش را 
وي پله ها لحظه اي مکث کرد و با  برداشررت و از اتاق خارش شررد ؛ ر

ست آرمی شد به طرش  نفکر اینکه ممکن ا شته با هم لباس کثیف دا
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ود از خانه  نیاتاق آرم برگشت و با علم به اینکه او مثل همیشه صبع ز
در بزند وارد اتاقش شررد .اما با دیدن آرمین که  بیرون زده بدون اینکه

وي تخت خوابیده بود جا خورد .آرمین همچنان  شت به در، ر پ دمرو
 گفت: زیپشت به او اعتراض آم

 به تو یاد ندادن قبل از وارد شدن در بزني؟ -
 زده گفت: شرم

 فکر نمیکردم خونه باشي! -
 اتاقم مي اومدي یدر اونصورت هم اصال نباید تو -
 میخواستم لباسهاي کثیفتو بردار -
 طرفش برگشت وهمچنان با چشمان بسته گفت : به
 چه عجب ، باالخره فهمیدي توي این خونه وظایفي هم داري -
 من همسرت نیستم که در قبالت وظیفه اي داشته باشم -

 :دیرا گشود و محکم وآمرانه پرس چشمهایش
 پس اینجا چي میخواي؟ -

کار نسررنجیده اش به خودش لعنت فرسررتاد و با خونسررردي  بابت
 ظاهري گفت:

 شرمنده،اشتباه کردم و بابت این اشتباه هم معذرت میخوام ....... -
 اضافه کرد: گشتیکه برم یحال ودر

 بخوابید. خوب
برداشت که آرمین گفت: قدمي  به طرش در
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و نبخشیدم. -  کجا... منکه هنوز تو ر
با حچشماني گشاد شده ب با  گفت : رتیه طرفش برگشت و
 بلههههههههه !-
 و با آرامش گفت: لکسیر

یه  - با  بدخوابم کردي،توقع داري  تاقم و مدي توا جازه او بدون ا
و ببخشم.  عذرخواهي خشك وخالي تو ر

 گفت : یوجد خونسرد
 پس میخواي چیکار کنم ؟ -
 رفتارت مناسبه نیدارم فکرمیکنم چه تنبهي برا ا -
 گفت: یظیاخم غلاز خشم با  پر
 فکر کردي اینجا مدرسه است. -
ها هم  یرفتار توبیشررتر شرربیه بچه ها - مهد کودکیه !، حتي اون

 میدونن نباید بي اجازه وارد جایي بشن .
 عمیقي کشید وکالفه گفت: نفس

 باید چیکار کنم تا دست از سرم برداري. -
باره چشماه یخونسرد با  را بست وآرام گفت : شیدو
و شرسرتي ،اتو هم بکش.فک کنم هم بعد از - برا  نیاینکه لباسرها ر
 باشه ! یکاف هتیتنب
ي بگوید که  با حرص دندانهایش را برهم فشرررد میخواسررت چیز

 اشاره کرد و گفت: شیآرمین به سبد لباسها
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 توي اون سبده ،سروصدا هم راه ننداز میخوام بخوابم . -
 نیبه آرم یبه طرش سرربد رفت و با گوشرره چشررم نگاه خشررمگین

قدر دلش م هاده بود چ مانش را برهم ن خت. در آرامش چشرر ندا  یا
و یمهار خشمش همه لباسها یخواست برا ون سبد را ر سرش  یدر

شتن ست دا  قلبش را به تپش ن،یآرم یپرتاب کند . اما چهره آرام ودو
 انداخت پس با برداشتن لباسها ،بدون هیچ حرفي اتاق را ترك کرد.

************************************
** 

سها صبحانه را  لبا صف ناپذیر میز  شوقي و شویي ریخت و با س را در لبا
را داشررت که با همه عشررق و عالقه اش  یچید ،حس زن خانه دار

و بکشد اما  سایل راحتي همسرش را فراهم میکرد. قصد داشت جار و
 از ترس اینکه سروصدا باعث سلب آرامش آرمین شود منصرش شد .

سر خانه انداخت همه جا تمیز ومرتب بود به  نگاهي سرتا اجمالي به 
شلوار  رد با  اتاقش رفت و لباس خوابش را با یك دست تیشرت بلند ز

برا . ادسررتیا نهییمقابل آ شیشررانه زدن موهها یمشررکي عوض کرد و
زمان ب ش ینم نیمثل قبل خودش را مقابل آرم گرید شیماریاز اند پو

 احتراز قبل شده بود .ر یکمبا او  شیودر برخوردها
وي تخت دراز کشید و لپتاپش را گشود اما فکرش فقت پیش آرمین و  ر

شت  شتر دا صبانیت نبود بی وي ع صبع آرمین از ر رفتارش بود .رفتار 
به سرش میگذاشت تا تنبیهش .  سر
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سایه بحث میکرد واز حرص خوردنش لذت  او صله و آرامش با  با حو
سایه دلخوش به این رفتا ست میبرد و  صمیمي دلش میخوا ر گرم و 

وزش را به شب رساند .اما از فکر  امروز را در خانه بماند و در کنار آرمین ر
 دارشرردنیحتمًا آرمین قصررد ماندن در خانه را ندارد و پس از ب نکهیا

ترجیع داد که به قولش به نازنین عمل کند و نزد نازنین  دبیرون میرو
 برود .

که آخراین راه ، با به این لحظه ها این فکر  ید  با جدایي اسررت و ن
دلخوش باشد از اتاق خارش شد واز پله ها پایین رفت آرمین هم بیدار 
باره باران  پشت پنجره بیرون را نگاه میکرد از شب قبل دو شده بود و
شق این هواي باراني بود.در حالي که  ي عا شتر از هر چیز بی میبارید واو

 میرفت آرام گفت: شپزخانهبه طرش ا
 صبحانه آماده است ! -

شید  آرمین صندلي را عقب ک شد و  شپزخانه  سرش وارد آ شت  هم پ
وي آن نشست .در حالي که شیر براي آرمین مي ریخت پرس  : دیور

 چي شده امروز خونه موندي؟ -
 شیر را از دستش گرفت و سرد وخشن جواب داد: لیوان

 از بودنم ناراحتي؟ -
ضد حالها گرید ب ییبه  با  عادت کرده بود پس زدیوقت م یکه وقت و
 گفت: یالیخیب
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به خودت  - و  جب کردم چ ورامروز تاري ،تع خه همیشررره گرف ا
 مرخصي دادي .

 کمي از سردي لحنش کاست و گفت: -
 آدم آهني که نیستم استراحت نیاز نداشته باشم . -
 نجوا کرد : آرام
 !یصد رحمت به آدم آهن-

پرسبه او انداخت  ینگاه ریبا تحق آرمین  :دیو
ي گفتي؟ -  چیز

 گفت : عیکرد وسر بیتکذ باسر
 نه نه !....... فقت ظهر میموني؟ -

چشررمانش را تنگ  یاعتماد ینگاهش کرد و درحالي که با ب خیره
 :دیمیکرد پرس

 چرا؟ -
 شانه هایش را باال انداخت وگفت: بیتفاوت

 اگه میموني برات غذا درست کنم -
ا من میخواي غذا درسررت مگه خودت شررکم نداري که فقت بر -

 کني؟
 انداخت وگفت : ریسرش را ز لیدل نیمعذب بود بهم نینگاه آرم ریز

 !نمیرم خونه بابام ، امروز دعوت نازن یمن نیستم ،م -
 توي این هوا؟ -
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ونیم -  این هوا که عالیه ،من عاشق هواي بار
ون ؟ یبراي بچه بازیهات تو -  بار

 اریاخت یقفل شد ب نیآرم یرا بلند کرد ونگاهش در نگاه عصب سرش
 گفت :

کاش بچه بودم و توي عالم بچگي مي موندم،اگه میدونسررتم قراره  -
زو میکردم هیچوقت بزرگ نشم .  سرنوشتم با توگره بخوره آر

 پر از خشم گفت: آرمین
جا  - قت نمیفهمیم، بهتره هر تا حرش همو هیچو ما دو اصرروال 

 ،چون خونه از نبودن تو همیشه در آرامشه یخواستي بر
 حرص گفت: با
وزچقدر درسکوت  - اتفاقا نیستي ببیني ، این خونه در تمام ساعات ر

 و آرامشه چون کسي نیست که هي دستور بده و اظهار وجود کنه
که از حرص خوردن او لذت میبرد با آرامش به صندلي تکیه زد و  آرمین

 گفت :
سها - صورت قراره بهتره اتوي لبا ي منو فراموش نکني ، چون در اون

 امروزت زهرمارت میشه
سر نره  نکهی؛میتوني براي ا یخودت که امروز خونه ا - صله ات  حو

 یه کاري هم انجام بدي
 من نباش ،چون امروز مهمون یه آدم خیلي خاصم یینگران تنها -

 که منظورش را گرفته بود گفت: سایه



wWw.JustRoman.iR  274 

 

و هم  - سهات ر صت بخواه لبا بان خیلي خا پس ل ف کن از میز
 اتوبکشه

 زد وگفت: یشی نت لبخند با
ستها - ست ،د صال وارد نی  نقدریاون ا یاون به کارهاي خونه داري ا

 که میترسم به خودش صدمه بزنه فهیظر
ش آتش بانه ک سادت به همه وجودش ز حفظ ظاهر با  ی،اما برا دیح

 لودگي گفت :
 ي،میخواي لباسهاي اونو هم من اتو بکشمآخي ناز -
ون - و بسوز ونت همه ر  یالزم نکرده، مي ترسم از حرص وغاب در
 نمکینگران نباش ،چون یه جورایي دلم براش مي سوزه ودرکش م -
 اونوقت چرا ؟؟!! -
وتحمل کنه یچون مجبوره یه عمر خودشیفته ا -  مثل تو ر
سا با شاط ، لبخندي )از همان نوعي که دل  ضعف مي رفت (زد ن یه 

 وگفت:
 ولي اخالق من با اون خیلي فرق مي کنه -
 همراه با زهرخند گفت : یساختگ یآرامش با
نه!)منظورش  - ما خیلي در نوسرررا که اخالق شرر جه ام  آره ،متو

 دوران نقاحت خودش بود( یمحبتها
 :دیجایش برخاست وسرد وخشك پرس از

 با چي مي خواي بري ؟ -
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با ت او  مسخر گفت :هم بلند شد و
 گهیشخصیم !خوب معلومه با آاانس مي رم د یباهواپیما -
 پس مواظب باش کار احمقانه اي ازت سرنزنه -
باخشم گفت: زیآم ریلحن تحق از  کالمش عصبي شد و

 توبزرگتر من نیستي که هي بهم دستور مي دي -
 شد ومحکم گفت : رهیپراز خشمش خ یعمق چشمان عسل در
 نه نیستم !ولي حوصله بامزگیهاتوهم ندارم -
سایه با بهت و حیرت به  و شپزخانه را ترك کرد ، با گفتن این جمله آ

سعي کرده بود جلوي او خودش را لو ندهد  شد خیلي  رفتنش خیره 
ست چرا آرمین یکدفعه ا ساتش را کنترل کند اما نمیدان سا  نهمهیو اح

 سرد وعصبي شده بود
شویي بیرون صبحانه را جمع  میز س سها را از لبا کرد و بعد از اینکه لبا

و جا رختي پهن کرد و براي آماده شرردن به اتاقش  یکشررید انها را ر
 رفت

****************** 
به خانه خودشرران رفت و مثل  نکهیاز ا قبل نازنین برود  به خانه 

همیشه با همه وجود مادرش را به آغوش کشید. نمیدانست چرا اینقدر 
ود دلتن شود .پدرش در خواب بود ودلش نیامد بیدارش کند ز شگان می

 ساغر هم در اتاقش سرگرم م العه بود و نخواست که مزاحمش شود.
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سرحال  نازنین شاد و  شد این دختر  صدا وارد  سرو شه با  مثل همی
هرکجا که میرفت شررور و هیجان را به همراه خودش میبرد و سررایه 

گرفت و به اتاق خودش رفت عاشق این رفتارش بود .سایه دستش را 
 نارنین درحالي که با همه وجود اتاق را میبوئید گفت:

و میده - بوي تو ر  واي که این اتاق چقدر
و با ب یر  گفت: یحوصلگیلبه تخت نشست و
 مگه من بوي چي میدم؟ -
 خوب معلومه دیگه بوي شیر خشك -
وبزار کنار و بگو با سروش چه کردي ؟ -  خوب دیگه بیمزه گي ر
از سررال اول دانشررگاه به سررروش یکي از سررال دومي هاي ،  زنیننا

عالقمند شده بود و باالخره پس از چهار سال انتظارشب قبل سروش 
به خواسررتگاریش آمده بود و طي این هفته از خوشررحالي در پوسرت 
به سررر سررایه  خود نمیگنجید و خوشررحال و شرراد همچنان سررر

 میگذاشت .
 :هیجان کنار سایه نشست و گفت با
له را  - بارکش مح قدوم م با  وراضرري کرد و  خانواده اش ر باالخره 

ون کرد بار  نور
چ ور شد که باالخره خانواده اش راضي شدند .مگه دختر عموشو  -

 براش انتخاب نکرده بودند
 خوب سروش جان گفت : -



                
 

 

277 

 زندگیمهمان 

و م نیسرم هم بره فقت نازن - فقت من !! ، اونها  یعنیخوام ...  یر
 هم تسلیم خواسته پسر یکي یه دونه اشون شدند

فرین به این همه مردونگي -  آ
 پس چي فکر کردي ،این سروش منه نه برگ چغندر -
 خدا کنه همیشه سروش تو بمونه ونشه خوده چغندر -
 واي سایه دلت میاد -
 حاال از ذوق این خبر نتونستي خونه بموني، تا من بیام؟ -
 ،دلم برات تنگ شده بود نتونستم منتظرت بمونمنه -
 که دلت تنگ شده بود .حاال جواب مامان و عموت چیه؟ -
اونا جوابشررون مثبته،فقت منتظرن نیما بیاد ،میگن جواب نهایي  -

و باید اون بده  ر
 نیما کي میاد؟ -
وزا دیگه باید بیاد -  همین ر
نازنین خوشحالم که تو خوشبخت میشي و با کسي که دوس داري  -

 ازدواش میکني
 آهي کشید و گفت: نازنین

هنوزم هیچي معلوم نیست ،ممکنه نیما بیاد و تائیدش نکنه ،توکه  -
ستگار من باید کامل و  سي در نظر اون خوا شنا و می اخالق گند نیما ر

 بي عیب باشه
ي کم نداره ،اون پ -  سر خوب و با شخصیتیهسروش هم چیز
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بازه ، م -  گم یمیدونم ،چون کارش هنوز مشخص نیست و سر
بازیش تموم بشه و بره سرکار -  خوب میتونید فعالً نامزد باشید تا سر
با اصررراري که خانواده اش براي ازدواش سررریعش دارن این امکان  -

مرا" نداره،تازه نیما اگه بدونه خانواده اش با ازدواش ما مخالف بودن ع
 که راضي بشه

 بد به دلت راه نده نیما پسر باشعور و فهمیده ایه -
یدوني سرررا - ما جواب رد  هیآخ نم خانواده اش منتظرًن نی قد  !چ

یان  تا راضرري شررردن ب تارشررون بود  ماه گرف ند بده،سررروش چ
با که  ته  بده ،اونوق ما جواب رد  گه نی حاال ا گاري، :  یبگ دیخواسررت

بیار و باقالي بار کن .  خر
 از لحن آخر سخنش خنده اي کرد و گفت: سایه

هم دسررت از خوشررمزگي ور  یخوشررم میاد تواوش دغدغه فکر -
 نمیداري

 اگه نیما رضایت بده همه نگراني هام از بین میره. -
 با غصه گفت: سایه

ناز - بدون  و  ما ر یت  یقدر نی ئه، از مز ندگي تو که اون نگران ز !این
شتم بونه که من ندا شتن یه برادر مهر واگر بود حتما جلوي ازدواش  دا

و میگرفت.  مسخره ام ر
 دستهاي سردش را در دست گرفت و گفت: نازنین
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شت هرکس از قبل رقم خورده و توهم د -  یبهتره به جا گهیسرنو
 کنار بیاي یزندگ نیغصه خوردن با ا

 گفت : قیعم یبا آه همراه
 دلم میخواد ،اما نمیتونم نازي! نمیتونم! -
ساغر ب با ود  شده ور ساغر که متوجه  شان راق ع کردند و  ه اتاق حرف

و به سایه گفت:  بود با ناراحتي و اعتراض ر
بازم سرررت توگوش این نازنینه ،مگه  نجایبعد از یه هفته که میاي ا-

وغ میگه که اگه شرراهنامه هم تموم بشرره حرش شررما دوتا  مامان در
و تو دانشگاه  وز همدیگه ر  نینمیبیتموم بشو نیست،حاال خوبه هر ر

 با لودگي گفت: نازنین
 آخه میدوني ساغر جون ، من اینقد گلم که همه عاشقم میشن-
 تومگه گل کلم باشي با این ریختت-
وزا خیلي بامزه شدي ساغر کوچولو-  این ر
 کوچولو تو گهواره داره شیر میخوره ،منو میگن ساغر خانم-

 براي کنف کردنش گفت: نازنین
ساغر خانم !عز- پا پریدي  زیحاال  دلم امرتون چي بود ، بي اجازه ودو

 وست بحث ما ؟
ونرفت و گفت: ساغر  از ر

جون ، هیشررکي توخونه خودش اجازه نمیگیره این شررما  یناز-
 دوتایید که فراموش کردید اینجا مهمونید
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نه - بردارم برم خو نت و کاري نکن آبجي جو له ،  خانم خوشررگ
 خودمونا

زو- فا ار ید و بي و ني خودت ،فکر کردي خیلي ازش این آبجي بي ق
و بگیره  خوشرم میاد ،اون اگه وفا داشرت که قبل از اینکه دسرت تو ر

 بیاره اینجا،اول سراغ منو میگرفت
ساغر و نازنین دارند رنگ جدي میگیرد و  سایه شوخي هاي  که دید 

 ساغر دلخور وناراحت است از جا برخواست و با محبت گفت:
.........من فقت چون توي  ؟یخورتو از من دل زمیواي سرراغر!عز-

 اتاقت بودي گفتم شاید سرگرم م العه اي نخواستم مزاحمت بشم
سته بود با بغض  ساغر شمهایش حلقه ب ون چ شك در در حالي که ا
 گفت:

صال من برات - شم و تو انگارا و نبینم دلتنگت می وز تو ر من اگه دو ر
!........سایه وجود ندارم .بابا و مامان هم که حرفشون شده فقت تو 

کار  هاي سررنگینش چی با درسرر چي میخوره ؟ چي میپوشررره؟
سایه وجود داره  شو کي انجام میده؟انگار فقت  میکنه؟،کارهاي خون
ساغر بدبختي هم هست که امسال باید  ،یکي نیست بهشون بگه یه 

را من ب ندهیکنکور بده و نیاز به محبتشررون داره .احسرراس میکنم آ
 ستیمهم ن یشکیه

شاند و با با  هیسا ست گرفت وکنار خودش ن ستش را در د محبت د
 غصه گفت :
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ب- و دارم و ست چیکنم ه یاوقات فکر م شتریمنم حس تو ر م کس دو
ساس تنها شا یم یینداره واح وز من یساغر !ول یباور نکن دیکنم ،  یر

زو م  تو بودم یکنم کاش جا یچند بار آر
زوشررو دارن و اون هم  ی،اونم با کسرر یتو که ازدواش کرد- که همه آر
 دوستت داره یلیخ
ندگ-  ینجوریا یتون ی،پس نم یدون ینم چیمن ه یسررراغر تو از ز

 یقااوت کن
ل زد وگفت : در  عمق چشمانش ز
و نم یچ - و مجبور به ازدواش  یبگ یخوا یدونم ، م یر چون شررما ر

و دوس نداره ،ول و دوسررت نداشررت  هیسررا یکردن اون تو ر اون اگه تور
 نه! ای یدیرس نهیزد بب یزنگ نم دنتیروز به محض رسام

 چرخاند. هینگاه متعجبش را به سمت سا نینازن
شد برا هیسا سوت یمتوجه  ساغر چه   لیدل نیداده بهم یآرام کردن 
 گفت : عیسر
 شررهیهم نینبود که اون دوسررتم نداره ؛فقت آرم نینه !منظورم ا-

 نداره . مونیمن و زندگ یبرا یوقت چیگرفتار کاراشه و ه
 دالهیمرد کامل و ا هی نیآرم یخواه ادهیپر توقع و ز یلیتو خ هیسررا-

زوشو داره ی،که هر زن  آر
ع گفت : یبرا هیسا  عوض کردن موضو



wWw.JustRoman.iR  282 

 

ست بگ دیشا- سات  یتو در ضاع در ، حاال از خودت برام بگو ، او
 چ وره

ارم که ، د کیزی، فقت چندتا مشررکل ف سررتیبدک ن یعنیخوبه ، -
 اتاقم برام حلشون کن ایخانم تمام شد ب نیا یهایفهر وقت حرا

با اعتراض گفت : نینازن  برآشفت و
 . ادیازم بدت م نهمهیهووت که ا ایتوام  یمن جار گمیم-
 و گفت : دیحرفشان پر انیم هیسا
ستم کرد یوا- ساغر خواهش م نیسرم رفت ،خ کنم برو اتاقت  ی،

 . شتیپ امیمن بعدا م
 گفت : یکرد با دلخور یکه اتاق را ترک م یدر حال ساغر

نداره به وقتش  رادیا ی، ول نیباشرره، بازم منو از سررر خودتون وا کرد-
 باشه ادتونی نیا کنمیم یتالف

 از اتاق خارش شد . و
و به نازن هیسا  باتعجب گفت : نیر
 امروز با تو چش بود .؟؟؟؟؟ نیا-
 زدو گفت : یلبخند نینازن
ولش کن و  نویمنو نداره ،حاالا دنیش دخدا چ شررهیکه هم نیا-

 یکوه غرور و در هم خوردو نابود کن یراستشو بهم بگو چ ور تونست
 ؟ هیمنظورت چ-
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قا تیخودتو به خر- که فک کنم  خهیدکتر مشررا ینزن ، منظورم آ
 زد ( هیبه سا ی.)وچشمکیکارشو ساخت

 گفت : یبا پوز خند هیسا
و  میختخوشب یلیکه بگه ما خ لمشهیف نیدختر، ا یچقدر تو خنگ-
 حرفا . نیاز ا
 یلو نم یزنه ،کلک ، نکنه مخشو زد یمشکوک م یلی!اما خ یجد-
 ید

با غمگ دیکش یآه  گفت : نیو
 هی!طرش امروز دعوت دوسررت دخترشرره ،  یالیچقد تو خوش خ-

انگار همه وجودش بسررته به  کردیم فیزد وتعر یجور ازش حرش م
 وجودشه .

 : متفکر گفت نینازن
ست ن نیب نیدر ا زیچ هی- صال در ه دونم ک ی!و من نم هیسا ستیا

 !هیاون چ
و آرام  سرش نواخت وگفت : یر
وانشناس وقت- و نم یزیچ یخانم ر پس خواهشا اصال فکرتو  یدون یر
 نکن . رشیدرگ
 از جا برخاست وگفت: نینازن
وچولو ساغر ک یها ،راست ینکن ریرم ،منتظرتم ،د یم گهیباشه ،من د-

 ! اریهم همراه خودت ب
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 ی،نا سالمت گهید ادیکه خوشش از تو نم یزن یجور صداش م نیهم-
 هفده سالشه .

 زد وگفت : یلبخند
 سر به سرش بذارم ادی_ چکار کنم خوشم م

 هاتیامان از دست تو ولوس باز-
******************** 

به ح سررتادهیپنجره اتاقش ا پشررت  یم دیان شرردبار ریدر ز اطیبود و
 که به در خورد برگشت وگفت : یتلنگر یبا صدا ستینگر
 بله !-
 باز شد ومادرش در آستانه در ظاهر شد وگفت: در
 ستمی! مزاحمت که نزمیعز-
 به طرفش رفت وگفت : یلبخند با
 ! یستیمعلومه که ن-

و مادر  لبه تخت نشست وگفت: یر
 یمون یم نینازن شیکردم تاعصر پ یفکر م-
 استراحت کنم کمیخواستم  یخسته بودم م-

 دیداند از کجا با یبزند ونم یخواهد حرف یکه مشررخص بود م دیناه
 مقدمه گفت: یشروع کند ب

 ؟ یهست یراض تیدخترم! تو از زندگ-
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وغ گفتن به مادرش  نیگفت ؟! ا یم دیبا چه مادرش بود و او هرگز در
 بود ناچارا"گفت: اموختهیرا ن
ض- ب زی،همه چ میآره مامان را صه هر چ یکامل و شما  یزینق وکه  ر

 دهیخر یهم مهر دیبود دهینخر
ست که دخترش ا یم دیناه ظور او که من ستینگر ن یس ح نقدریدان

 گفت : لیدل نیباشد به هم دهیرا نفهم
،........با هم کنار  نهیخونه نبود ،منظورم آرم لیمنظور من وسررا-

 دیاومد
 وگفت : دیکش یقیعم نفس

ندگ میما دار- به هم  ینخواه ی،خواه میکن یم یبا هم ز کم کم 
 میکن یعادت م

 بغض آلود گفت : یلحن با
 ی، با عادت کردن که نم دیعمر کنار هم باشرر هیشررما قراره  زمیعز -

بابات هنوز نگران توا یشره زندگ  میونت یوقت نم چیوه میکرد ،من و
و مجبور به ا میخودمون و ببخش  میکرد یازدواش اجبار نیکه تو ر

 یکه ق رات اشک آرام آرام پهنا یشکست ودرحال دیناه یگلو بغض
 ادامه داد: کردیم سیرا خ نشیچهره غمگ

 توهه یانتخاب برا نیبهتر نیآرم میکرد یهر دو فکر م-
و کنارش سرش را به آغوش گرفت  یر با محبت  ست و ش لبه تخت ن
 گفت :
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مان ..........م یم- ما ک یدونم  ما هدونم  بد منو  چیه شرر قت  و
به خاطر خودم  نیکرد یدونم هر کار ی.....م دیخوا یو نم دینخواست

مهمتره  ایدن نیدر ا یزیمن براتون از هر چ یبوده وخوشرربخت
 کنم مامان نگران من نباش ........... ی.......پس خواهش م

بونند یچ خیخانواد مشا--  ؟ اونا باهات مهر
 زد وگفت: یکم رنگ لبخند

قا یخوبن ،مهر یلیونا خا-  دوس دارن یلیمنوخ خیمشا یو آ
شا شهیهم یمهر- شته ،خود م و دوس دا و  شهیهم هم خیتو ر تور

 دونسته یمثل بچه هاش م
 کنم یاونا اصال تکبروغرور ندارن ومن درکنارشون احساس آرامش م-
فکر  یچقدر نگران ودلواپسته ،ول نیآرم دمید یم یبود ضیمر یوقت-
ش نیکردم ا ینم شته با سبت به اون دا سو توهم ن  یلیاخه تو خ یح

 یای یکنار نم یزیبا هر چ یو به راحت یولجباز کدندهی
 زد وگفت: یپوزخند

سرنوشت منه  نیکنار اومدم ،ا زینگران نباش مامان !من با همه چ-
 ، منم باورش دارم

با غصه گفت: دیکش یقینفس عم دیناه  و
و م یلیبابات همه فکر وذکرش شده تو ،اون خ-  خوره یغصه تور
چقدر برا بابا بده ،خواهش  یاسررترس ونگران یدون یمامان تو که م-
 موخوشبخت یمن راض دیناراحت بشه ،باور کن یزیکنم نذار از چ یم
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 کنه یفکر داره داغونش م نیپراز غصه ودرده وا هیگه نگاه سا یاون م-
وقت از شررما جدا  چیکه از شررما دورم ،آخه ه نهیهمه غصرره من ا-

 برام سخته نینبودم وا
و مادر چیه یسخته ،ول یلیما هم خ یبرا- ر تونه به خاط ینم یپدر

خودش نگه داره ،هر  شیفرزندش و پ یخودش با خودخواه یدلتنگ
وز هی یبچه ا  زمیعز هیقانون زندگ نیبره دنبال سرنوشتش، ا دیبا یر

 دیوفقت بفکر ساغر باش دین غصه منو نخورکنم ماما یخواهش م -
شما احت نیا یتو یزیاز هرچ شتری،اون ب سال  اشیسن به  داره ،ام

شت اونه ،نذار سرنو ست دار دیسال  شما فقت منو دو  نیحس کنه ؛ 
 داره ازیشما ن یاون به دلگرم دیونگران من

ست خودم ن یبرا میدلتنگ زمیآخه عز- صر که م ستیتو د  شهی،ع
 رهیگ یغصه ام م یاینم یمونم وقت یچشم برات م

بره دنبال سرررنوشررت  دیبا ی،هر بچه ا یگ یمامان خودت که م-
 یقبول ندار نویخودش ،پس چرا خودت ا

باره باغصه گفت : ریسراز دیاشک ناه دو  شد و
با گر ادیم ادمی یاخه وقت- ،تو  رهیگ ی،دلم م یخونه رفت نیاز ا هیکه 

 ! یهمه وجود من
براتون ثابت  نوی،چ ور ا میمامان باور کن من خوشرربخت و راضرر-

 کنم
با لبخند تلخ دیناه  گفت : یاز جا برخاست و
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ه وقت ب چیطوره ،تو ه نی، حتما هم یخوشرربخت یگ یم یوقت -
وغ نم  استراحت کن زمیشم عز ی،مزاحمت نم یگ یمن در

و هیاتاق را ترک کرد وسررا آرام ز ا دیتخت دراز کشرر یناراحت ومتفکر ر
وغ بگو نکهیا احسراس گ*ن*ا*ه  دیمجبور شرده بود به مادرش در

بخوابد یکرد چشمانش را بست وسع یم  کرد فکرش را آزاد کند و
******************** 

صدا و یبا شود ونگاهش را بر ر شم گ برق چ ساعت  یغرش رعد و
ساعت نزد یوارید سم کیچرخاند  سرا شت بود .  در تختخواب  هیه
 بخوابد . نهمهینبود ا شد قرار زیخ مین

برق ثابت م یصدا باران ورعد و  ستیکرد که هنوز هوا باران یشرشر
شت پنجره اتاقش ا از پ ست و ور بود واومجب کیهوا تار ستادیجا برخا

شد و در حال یباران یهوا نیبود در ا ه ک یبه خانه برگردد از اتاق خارش 
 داد گفت: یمادرش را مخاطب قرار م

 ! ینکرد دارمیمامان چرا ب-
 مادرش از اتاق پدرش برخاست که گفت : یصدا

 ومدیدلم ن یتو خواب ناز دمیکنم ،د دارتیچند بار اومدم ب-
ش که با پدر نیآرم دنیطرش اتاق پدرش رفت اما در آسرتانه در با د به

صحبت بود جا خورد آرم ا شده بود ب رتشیکه متوجه ح نیسرگرم 
بان  گفت : یساختگ یمهر

ودتر برگرد نیوا از احاضر شو تا ه-  خونه میبدتر نشده ز
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 اعتراض کنان گفت : دیناه
وده شام بخور-  دیبعد از شام بر دیحاال که ز
 میش یمزاحمتون نم نیاز ا شتریب یول دیشما ل ف دار-
رش پدرش را پشت س یبهت زده به طرش اتاقش برگشت . صدا هیسا
 گفت : یکه م دیشن
 خونه خودتونه نجایپسرم ا هیچه حرف نیا-

با برداشرتن شرالش ازاتاق خارش شرد اصرالنم دیرا پوشر مانتواش  یو
از خانواده  یرا درآنجا بفهمد با خداحافظ نیوجود آرم لیتوانسررت دل

 از سالن خارش شد نیاش به همراه آرم
و و نیپاگرد پله آرم یر  سرش گرفت وگفت : یچترش راباز کردو ر
 ینش سیچتر تا خ ریز ایب-

 وگفت : دینار کشرا ک خودش
ونم !سر-  شمینم سیرم خ یم عیمن عاشق بار

ور به دستش داد وعصب چتر  گفت : یرا به ز
و بذار کنار ،چون ا یباش، اما لجباز یخوا یم یعاشررق هرچ-  نیر

ون نم نم ن  ینش سیکه خ ستیبار
با ر نییاز پله ها پا عیوسررر دیاش را باال کشرر یباران قهی سررپس فت و

هنوز مبهوت  هیخارش شررد سررا اطیاز در ح یبلند وعصررب یگامها
در  سیکه چتر خ ینشست در حال نیکنارش در ماش یرفتارش بود وقت

 زمزمه کرد رتیبست با ح یدستش را م
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ون زده؟ ،جوب پر آبه ! نهمهیدونستم ا ینم-  بار
ون زده یشد ی،متوجه م یدیخواب یاگه کمتر م-  چقد بار
 تعجب به طرفش برگشت وگفت : با
 کنه ؟! یم جادیا یمن! برا شما مشکل ندیخواب-
 دنده عقب رفتن به طرفش خم شد ودر همان حال گفت : یبرا
و نم-  فهمم ینه ، فقت من اصال فلسفه خواب تور
 شه یدو ساعت رفع نم یکیکمبود خواب دارم که با  یمن کل-
وز تنها یبهم بگ یتون یم-  نهمهیکه ا یکن یتو خونه چکار م یی،کل ر

 یدار کمبود خواب
وزها کالس دارم ،تازه خودتم که م شتریمن ب- حجم درسهام  یدون یر

 ادهیز یلیامسال خ
و نیبا ا- وز در هفته ب هیوجود ،ر  ینتو ی،که م یکاریهم رفته سرره ر
 یاستراحت کن یکل
با لحن دیکش یآه-  درد آلود گفت : یو
 یخال بزرگ تو هی شررهیفکرناراحت ومشررغول باشرره ،هم یوقت-

 یجز تحملش ندار یکه چاره ا یکن یاحساس م تیزندگ
 گفت : یبا پوزخند نیآرم
 یدیخواب ی،اگه راحت بود چقد م یخواب یم نهمهیفکر تو ناراحته وا-
 ؟!
 جواب داد یکج خلق با
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 یکن یمنم حسادت م دنیبه خواب یتو حت--
 زمزمه کرد : آرام
 کنم یتو حسادت م یالیخیب نهمهیبه ا-
 غابناک به طرفش برگشت وگفت : ینگاه با
نه توقع دار یالیخ یب- قه آو یمن !نک باورت زیخودمو حل تا   کنم 

وزم اورد یبشه چ  یبه ر
و  خشن گفت : مغرور

سته خود یزندگ نیا ی،فراموش کرد وردمیسر تو ن ییمن بال- ه، خوا
 تو بوده

ه ب یزندگ نیا نکهیبسررت )) ا یجمله م نیدهانش را با هم شررهیهم
چرا  ایاش گرفته بود در دل زمزمه کرد))خدا هیخواسررته او بوده(( گر

 دانند (( یفهمد و همه فقت مرا مقصر م یکس مرا نم چیه
 وگفت : دیکش یقیدادن به بحث نفس عم انیپا یبرا
افتاده ؟ نگو که به خاطر من  نجایشررده که گذرت به ا یحاال چ-

 شه ! یکه اصال باورم نم یاومد
ب سرد  احساس جواب داد : یو

 شد یرد م نجایداشتم از ا-
 گفت: یدلخور با
و ا یم- خونه  تمسین یوقت یبمونم ، خودت گفت نجایخواستم شب ر

 در آرامشه
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 گردم یبرم یخوا ی،م میدور نشد یلیحاال هم خ-
ضد حال زدن استاد بود ؛  یبرا نیشد آرم مانیکه زده بود پش یحرف از
با لحن آرام نرویحوصله نگاهش را به ب یب  گفت : یانداخت و

که  شده یچ کننیشن ... فکرم یاگه برگردم مامان ،بابا نگران م-
 برگشتم !!

دامه ا شیجوابش را بدهد در سررکوت به رانندگ نکهیهم بدون ا نیآرم
 داد .

آشررنا از آن سررمت توجهش را  یلیافکارش غوطه ور بود که اتومب در
شان رد م یجلب کرد ،وقت ش اریاخت یبشد  یاز کنار ت تا به عقب برگ
نده را بب گاه ت نی، ا ندیکه ران کت از ن بیحر ند نیآرم نیز ما و  دور ن

 ؟ دیپرس
 شده ؟ یزیچ-
 بود که االن رد شد ماین نینه فقت فکر کنم اون ماش-
با لحن ینگاه با  :دیپرس یجد یپر از شک به طرفش برگشت و
 ؟ هیک گهید مای! ..........نماین-
 ! گمیم نویداداش نازن-
 ه؟یشخص مهم نهمهیا نیداداش نازن-
 گفت : دهیونسنج اریاخت یب

 هست نینازن یبرامن همونقدر مهمه که برا-
 زد وگفت : یپوزخند
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 دونستم! ینم نویا یجد-
سا هیکنا شیکالمش پراز ن لحن شش ن هیبود که  صال از آن خو به  امدیا

پرس لیدل نیهم  : دیبه طرفش برگشت و
 ؟ هیمنظورت چ-

 دوخت وخشک و سرد نجوا کرد : ابانیرا به خ نگاهش
 نداشتم یمنظور-
س از شد بود وتا ر شمانش را  دنیلحن گفتارش دلخور  به خانه به چ

کنار  ازمقابل در نیآرم دندیبه خانه رس ینگفت .وقت چیبرهم نهاد وه
شود او که از تار شت به محض وارد  یکیرفت تا او وارد  خانه وحشت دا

شن کرد و به طرش راه پله به راه افتاد ول و ستر ها را ر  یشدن همه لو
 پشت سرش گفت: نیهم رد نکرده بود که آرم هپل کیهنوز 

باره نر-  !یبخواب یدو
با لحن لیدل نیبود بهم ریدلگ نیاز آرم هنوز  یبه طرفش برگشررت و

ب  ادبانه گفت : یپراز خشم و
 ؟! رمیاز تو اجازه بگ دیهم با مدنیبرا خوب-
و با  مبل انداخت وگفت: یآرامش خودش را ر
 من فراموشت نشه یلباسها ی،اما اتو ستیبه اجازه ن یازینه ن-

 دیغر نیخشمگ
 یکه دنبالم اومد یبود تیکوفت یپس بگو نگران لباسها-
 گفت : یشخندیرا برداشت وهمراه با نtvتفاوت وسرد کنترل  یب
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و کوب نهمهینه نگران خودت بودم که ا-  دمیراه ر
وبرو  وگفت : ستادیا شیر

بانِ یانگار کنار م- بهت خوش گذشررته که  یلیخاصررت خ یلیخ ز
 یخوشمزه شد نهمهیامروز ا

با تمسخر گفت : شیچشمها  را تنگ کرد و
وت آماده انفجار بش نهیپس ا-  ی،که باعث شده مثل بار
با عصبان برآشفت زکالمشیلحن استهزا آم از  داد زد : تیو

ب  چیتو ه یهایکثافتکار-  به من نداره یر
 شد ومحکم گفت : رهیپر از خشمش خ یعمق چشمان عسل در
 داشته باشه ! دمینبا-
 آرام گفت : جانی، با ه کردینگاه گستاخش احساس حقارت م ریز در
 هی تیشررخصرر یبهتره برا کارها یناز یبه خودت م نهمهیتو که ا-

 یریکلفت بگ
 زمزمه کرد ینیریلبخند ش با
ور  نیا یبهش ندارم ،من تو یازیبا بودن تو ن- و دارم به ز خونه تو ر

 کنم !! یتحمل م
 ( ستیچ هیدانست نق ه ضعف سا ی)انگار که م

 یخونش در نم یزد یاش از خشررم بر افروخته شررد ،کارد م چهره
 بشررر از صرربر و حوصررله اش فراتر رفته بود . با نیا گرتحملیآمد.د

که  یلیآن س دیبرداشت ودستش را بلند کرد. با زیخشم به طرفش خ
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زو وز اول آر صورت پر غرورا شیاز ر شت،  .  کردیمرد را نوازش م نیرا دا
بادادیچند وقته اش را م نیا ینهایجواب همه توه دیبا ......اما دی.
 در هوا معلق ماند . نیآرم لهیراه دستش به وس مهیدرن
 آورد و با آرامش نجوا کرد : نییدستش با خشونت پا نیآرم
 یبر یحوصله مو سر م یدار گهید-

 گفت: نشسته بود شیکه لرزش بغض در صدا یوآشفته در حال خسته
 یاین نجایاصال ا یتون یسخته م یلیاگه تحمل من برات خ-
شمانش خ ینگاه با شت از ه رهینافذ در عمق چ  یم جانیشد ، دا

سل دیلرز شمان ع شک در چ ص یم شیوحلقه ا شونت  دیرق . با خ
و  مبل پرت کرد وخونسرد گفت : یدستش را رها کرد وخودش را ر

 !یخونه منه وتوهم فقت چندماه مهمونم نجایا یفراموش کرد-
به تند یبرا  گفت : یمهار بغاش آب دهانش را قورت داد و
بدونیتوهم بهتر ا- باشررم، نه  ینو وز اول قرار بود من مهمونت  ،از ر

 برده ات!
با لحن مال دیکش شیموها انیم یدست کالفه  گفت: یمیو

 !یستیدونم که ن یم-
 الود گفت : بغض

 ؟یکن یرفتار م ینجوریپس چرا بامن ا-
با خشم مقابلش ا برآشفت  وداد زد : ستادیو
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باعث توه-  نکهی..ابه تو شررده ؟.....هان !... نیکدوم رفتار من 
ون یهوا نیا ینخواستم تو واستم خ نکهیا ایخونه و یتنها برگرد یبار

و باز کیمقابل خانواده ات نقش  بون و با مالحظه ر  یهمسررر مهر
همه  نیشده که ا رتیرفتار ها باعث تحق نیاز ا یکیکنم ،بگو کدوم 

 ؟! یناراحت
 یکن یم ریمنو تحق شهیتو با رفتارت هم-
 گفت : یپوزخند با
قا ن ینتونست نکهیتو از ا- ؟! اصال"  یاراحتن نهمهیا یبرس مایبه قرارت با آ
باره برت گردونم !! یخوا یم  دو
جا خورد ،چرا ب نیا از  دیمکشرر شیرا پ مایحرش ن لیدل یحرفش 

سکوت مجبور  نیکه آرم دیبگو یزی.دهان بازکرد چ ست اورا به  با د
 کرد وگفت :

 شنومب یزیچ خوامینم گهیتمومش کن ،د -
 زمزمه کرد آرام
وب رمیم-  ارمیاتو ر

ت و برداش یواریلباسش اتو را از کمد د ضیاتاقش شد و پس از تعو وارد
ه هنوز ب نکهیفوتبال بود .از ا یدر حال تماشا نیاز اتاق خارش شد .آرم

تاقش نرفته بود متعجب بود لباسررها را از رخت آو و زیا  یجدا کرد ور
 ای رودیدانست م یدر سالن معذب بود نم نیبا وجود آرم ختیمبل ر

 . دمان یم
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ود وا ینم رونیب یباران یهوا نیبود در ا م مئن  یدلگرمش م نیر
 کرد
 ؟ دیپرس آرام
 ؟ یخور یم ییچا-

 گفت : هیبود با کنا ونیزیبه صفحه تلو نگاهش
 بشم گهیجنگ د هیوارد  یفنجان چا هیخوام به خاطر  ینم-
 و یحق داشت از دست او عصبان نیم. آر دیاز خودش خجالت کش-

بود  یبار نیاول نیا کردیم یکه با او زندگ یدلخور باشررد در طول مدت
ست کار یکه م صبع بابت ا شیبرا یخوا ه کار چ نیانجام دهد که از

شقرق ش یق ساله خود اتو ک سها نبود بل دنیبپا کرده بود م  یکه بحثلبا
 فت :گ یفیضع یکرده بود با صدا یرا عصب او نیب نیبود که در ا

 تند رفتم یلیخوام ،خ یمن معذرت م-
 زد وگفت : یتمسخر پوزخند با
 یهم بلد یتو اصال" معذرت خواه-
جا بر  از نیلباسها شد آرم دنیجوابش سکوت کرد و سرگرم اتو کش در

به اتاقش رفت با خودش اند ست و ست یحتما" برا دیشیخا  فرار از د
هائ رودیم رونیب یباران یهوا نیاو در ا فت  یو از تن باره دلش گر دو 

 شدیاگر باعث رنجشش م یرا دوست داشت حت نی،بودن با آرم
شت غرورش اجازه نم نیآرم- سالن برگ داد به طرفش برگردد و  یبه 
 ! انهیکه در حال رفتن است  ندیبب
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اولش برگشررت به  یبرداشررت و به جا یزیآشررپز خانه شررد و چ وارد
بود  دهیپوشرر یکه لباس راحت یانداخت . در حال ینگاه میطرفش ن

و صفحه تلو یودر حال دهیمبل لم یر ود . شده ب رهیخ ونیزیکه به 
باره پرس  دیبه خودش جرات داد و دو

 ؟ یرینم رونیب-
 ؟ کنهیبودنم ناراحتت م-
.  دادیشکل ممکن م نیبود جوابش را به بدتر نگونهیهم شهیهم-

ه حوصل یسوالش بدهد ول یم به تندخواست جوابش را ه یدلش م
 را نداشت پس آرام گفت : یگریجدل د

 شام درست کنم یمونیاگه م-
 رمیگیم رونیاز ب یزیچ هی،خودم  یستیتوکه برده من ن-
ند نیهنوز از دسرررت او دلخور بود و ا نیآرم لحن کالمش  یاز ت

 مشخص بود
نتوانسررت خودش را  لیدل نیرا نداشررت بهم ییدرشررت گو طاقت

با ناراحت  گفت : یکنترل کند و
شت ماه با هم زندگ- شکر که قراره ما فقت ه و  ،چون  میکن یخدا ر

ا از م یکیم مئنا آخرش  میتا آخر عمر با هم باشرر میخواسررتیاگه م
و م گهید یکی،  کشت یر
در  بیبود به سرر ونیزیکه نگاهش به صررفحه تلو یآرامش در حال با

 : زد وگفت یدستش گاز
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 من نبودم شدیکه کشته م یو م مئنا اون-
 جا برخاست وگفت : از

 کشم یبدست تو کشته بشم حتما" خودمو م نکهیمن هم قبل از ا-
 شد یدست منم به خونت آلوده نم گهیخوبه د یلیخ نکهیا-

و دهیاتو کش یلباسها  نهاد و گفت: شیمبل کنار یاش را ر
 ینجوریکردم،ا یکه از دست تو خودکش سمینو ینامه م هیاماقبلش -

و هم گرفتار م  کنمیتو ر
 کنهیثابت م نیمرتکب نشدم،چون ا یدر اون صورت هم من جرم-

وان  یدار یتو خودت مشکل ر
 خودش رابرداشت و گفت: یلباسها

باره شکر،که از عمرا- و دو  گهیکمتر از شش ماه د یزندگ نیپس خدا ر
 نمونده. یباق
 تمام گفت: یبا سنگ دل لکسید ورنگاهش کر رهیخ نیآرم
 کنم. یم یآخرش لحظه شمار یو من برا-
شمش نفس عم یبرا ش یقیکنترل خ رفتن به  یکه برا یو در حال دیک

 شد گفت: یاتاقش از کنارش رد م
 ! نییببر پا نویخوام درس بخونم ل ف کن و ولوم ا یم-
نازن یوقت یخواسررتیم با اون دوسررت  وز  مام ر  یم و یگفتیم نتیت

 .یفردات هم باش یفکر درسها کمی یدیخند
 طرش پله ها رفت وگفت : به
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بوط بشه. نیفکر نکنم ا- به تو مر  مورد اصال
پله ارد توجه و یزنگ تلفن برخاسررت ب یرفت که صرردا یها باالم از

 که داد زد : دیرا شن نیآرم یاتاقش شد که صدا
 تلفن باتو کار داره-

و شیلباسها سر یرا ر با ه عیتخت گذاشت و  انجیاز اتاق خارش شدو
 وگفت : دیقاپ نیرا از دست آرم اریس یگوش

 بله-
 ؟ یدینخر یدرمون ،تو هنوز گوش یبله وزهر مار ،بله ودر ب-
 یشده ،چرا آمپر چسبوند یحاال مگه چ-
 کردم یبشه، داشتم از ترس سنکوپ م یچ دیبا-
 !! کنمیتو وترس ،باور نم-

و نگاهش  شده بود افتاد و آرام گفت : رهیبه او خ قیکه عم نیآرم یر
 رم اتاقم یدستت ،م یلحظه گوش هی یناز-

 سرد گفت : نیبرنداشته بود که آرم یقدم هنوز
 جا بزن نیبا تلفن کار دارم حرفتو هم-
و به صله اش از  ینهار خور زیم یصندل یاجبار ر ست وچون فا ش ن
 نجواگونه گفت : یکم بود با حالت نیآرم
وشن !چشم یراست-  ت ر
 جواب داد : یبا خوشحال نینازن
 ،نکنه خودش بهت خبر اومدنشو داده یدون یناقال تو از کجا م-
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 ندارم یخواست بهم خبر بده ،من که گوش یم ینه بابا با چ-
 ؟ دهیاون که تازه رس ،یدیپس از کجا فهم-
از کنارمون رد شررد ،حاال  نشیبرگردم خونه ماشرر خواسررتمیم یوقت -

و بهش گفت انیجر یچکار کرد  ازدواجش با سروش ( انی؟! ) جر یر
 میگه ،بذار سر فرصت بهش بگ ینه هنوز، مامان م-
صت بهتر م یمامانت راس م- سر فر دلش ) یمخش و بزن یتون یگه 
ست از نازن یم سد در مورد ازدواجش چ نیخوا  ایه گفت مایبه ن یزیبپر

اور آرم ینه ول سش پ نیح شدانگ حوا ش صرفش  شیکه  او بود ،من
 کرد (

صحبت کردنش را حمل بر معذب بودنش م نینازن سته   دید یکه آه
 گفت:

 یندار یبا من کار-
 نمتیب ی،فردا م زینه عز-

ش برا نیرا کنار آرم یگو و مبل انداخت و شت . یر  رفتن به اتاقش برگ
 گفت: هیبا کنا نیبرنداشته بود که آرم یهنوز قدم

 م بود !مه نهمهیا مایاومدن ن خبر–
با ح به ل زدو گفت : رتیطرفش برگشت و  به او ز
 !یبود سادهیتو گوش وا-
 زد وگفت : یتمسخر لبخند با
 ستین سادنیبه گوش وا یازی، اصال ن یکه تو دار ییبا ولم صدا-
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 یبه حرفهام گوش بد یوجودم اجازه نداشت نیبا ا-
 شم بچپونمپنبه تو گو یتوقع دار دمی،شا شدمیکرم دیبا یگ یم یعنی-

 گفت : یحرص
 یبکن یحاورمودر هرحال تیرعا دیمهمونتم وتو با نجایمن ا-
همون م یپسررر چقدر برا نیمن فقت برام جالبه بدونم برگشررتن ا-
زشمنده ،هم زمیعز  ! نیار
 جواب داد آرام
 من ! یمهمه نه برا نیاومدن اون فقت برا نازن-
 دن یپس چرا خبرش ودارن به تو م-
 رفت گفت: یکه از پله ها باال م یتوجه برگشت ودر حال یب

 منم هست ی،خوشحال نینازن یخوشحال نکهیبرا ا-
 گفت: یبلند یباصدا

 ؟یخور یسفارش بدم تو هم م تزایخوام پ یم-
سنگ نکهیبا ا- ساس گر  یکرد .اما به خوب یم یشام نخورده بود و اح
 لیدل نیکند به هم یکه تالف ستیفرصت یدر ط نیدانست که آرم یم

 گفت:
 ریندارم ...........شب بخ لیم یزیمن چ-

 **********************
************************* 

 دهم فصل
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به در کالس انداخت  یزد کالفه نگاه یکه جزواتش را ورق م یحال در
باره نگاه نیاز نازن یاما خبر  رید یبه سرراعتش انداخت کم ینبود دو

ه لحظ نیکند .در هم رید نهمهیا نیداشررت نازنکرده بود.سررابقه ن
متش به س کراستیوارد کالس شد و یشگیبا چهره بشاش هم نینازن

و شیکه کتابها یرفت ودرحال  شادمان گفت: گذاشتیم زیم یرا ر
 خانم خوشگله! یشد زیسحر خ-
ود ن یلیخ-  .یاومد رید ست،تویهم ز
و  نشست وگفت : شیکنار یصندل یر
 زدم. یحرش م مایداشتم با ن-
 شد. یمذاکراتتون چ جهیخوب نت-

 -ده. یو م شیجواب ق ع ق،امشبیره تحق یم امروز
 -عروس خانم........ ،مبارکهیسالمت به

 دوخت و گفت: هینگرانش را به سا نگاه
 .......نکنه........ هیترسم، سا یم یلیخ-
ست که نازن یم  ازین تیشرا نیدر ا یزیاز هرچ شتریبه آرامش ب نیدان

 دارد پس ببا محبت دستش را در دست گرفت وگفت :
 -هیبه خودت راه نده سروش پسر خوب ی!....نگرانیچ نکنه

ک ن شیآخه فقت خوب-  .ستیکه مال
 جواب بده،بعد قمبرک بزن..... مایحاال بذار ن-
 غصه گفت: با
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 امد. یمسائله کنار م نیاگه بابا بود بهتر با ا-
که چ امرزتش،حاالیخدا ب- که وارد کالس  ینشررده ! وقت یزیهم 

 ؟! یگرفته شد ییهو هیشد  یگلگون بود. چ یصورتت از شاد یشد
و خوب م مایخودم ن- سم،م یر ضا هایسادگ نیبه ا دونمیشنا  تیر
 ده. ینم
 یا گهیدونه خواهر کس د هیاز تو  ری!.....مگه بغ یاونو درک کن ناز-

وهم داره.  ر
و به ساش کیکالس به آن دو نزد یاز پسرا یکی  گفت: هید و ر

 ارن.دفترشون با شما کار د یتو خیخانم ستوده،دکتر مشا دیببخش-
حاضرر در کالس با تعجب به  یهمه بچه ها خیگفتن اسرم مشرا با

 طرفش برگشتند.
سنگیبه بچه ها انداخت .چقدر ز ینگاه شان معذب بود  ینیر نگاه
 انداخت و گفت: نییسرش را پا یتفاوت ی،با ب

و بهش ب غامتونیبرو بهش بگو کالس داشت نتونستم پ-  رسونمر
با دیبر عیسر یلی،چون گفتن خ شهینم-  رندب دی، عجله دارند و

 دوخت و آرام گفت : نیرا به نازن نگاهش
 داره یچه کار نمیرم بب یم-
باره جنگ راه بنداز ینر یباشه ،ول-  . ایدو
 ت :وگف دیبه صورتش پاش عیمل یجابرخاست ولبخند از

ود-  گردمیبرم ینگران نباش ز
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 که گفت : نیآرم یبه در زد و با صدا یا تقه
 تو ایب -

و یدر حال نیدفترش شررد .آرم وارد خم شررده بود و  زشیم یکه ر
و سرد  ینگاهش ر سرش را بلند کند  ح مقابلش بود .بدون آنکه  طر

 و محکم گفت :
 ؟ یدینخر یچرا هنوز گوش-

با لحن ستادیا زشیم کنار  لجوجانه جواب داد : یو
بهش ن-  راحترم! یجور نیندارم، هم یازیاصال

با نگاه سرررش اال برد را ب شیابرو یتا کی زیآم ریتحق یرا بلند کرد و
 وگفت :

 یداشررتم نم یچون اگه باهات کار سررتمی!اما من راحت ن یجد-
 چکار کنم . دیدونم با

و ردیآنکه اجازه بگ بدون  نشست وگفت : زشیکنار م یصندل یر
ش یاز اول هم قرار نبود با هم کار- شته با  یخودتو م ی، تو زندگ میدا
 خودمو . ی......منم زندگ یکن
 به او انداخت و گفت : یا رهیخشم نگاه خ با
 طور گستاخ . نیو هم یحاضر جواب شد یلیخ
وکش طال بایز دیراپ و یو ر حال زشیم یر  ریدر ز یرا برداشرررت ودر 

و  گفت : یبا خونسرد کردیم شیور
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 دیاصررال نبا یمشررکل بود نیحاضررر جواب بودم ، تو اگه نگران ا-
 . یشکست یو م میگوش

پرت یاون گوش متیده برابر ق- ستت ی، م ختمیتو حسابت ر یز  هی یون
 . یبهتر برا خودت بخر یگوش

و دیراپ باحرص  پرت کرد وگفت : زیم یدر دستش را ر
زون-  یجایکه با پول تو باشرره احت یزیخودت ،من به چ یپولت ار

ودتر برم دیندارم . حاال هم امرتو بگو چون کالس دارم و با  ز
 گفت : لکسیخونسرد ور یلیخ
 -. یاستادا ، استاد چوندنیکه تو پ تو

 گوشه لبش نشست وگفت : یزیتمسخرآم لبخند
 داشته باشن . چوندنیبه پ ازیکه ن ستنیهمه که مثل تو ن-

ش صورتش شرده  شم ف ش ید ولاز خ شمش رابا ک  یقینفس عم دنیخ
 کنترل کرد و گفت :

بع شب و تا ص یخوا یم ام،اگهیوقت م رید نکهیا ای امینم ایامشب -
ها قدم باجونت و  یبهتره بر ینیمن نشرر یمنتظر آهنگ  با نه  خو

 .یراحت بخواب
شد ول هیکنا از خ  سر و یاش  با  اوردیخود ن یبه ر ست و و از جا برخا

 گفت : یپوزخند
به منم خوش م دوارمیام- باش که   یبهت خوش بگذره .م مئن 

 گذره.........حاال هم با اجازه.
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و یدفترش که خارش شد غصه ا از .  کردیم ینیقلبش سنگ یبزرگ ر
شررد،که خودش هم  یم شیدر عمق وجودش باعث ناراحت یزیچ
شایآن چ دیفهمینم ست آرم ینم نکهیا دیست، ه شب را با چ نیدان
 عث غصه اش شده است.خواهد بود با یکس

 نیشد؛ نازن یاز در دانشگاه خارش م نیبه همراه نازن یساعت وقت آخر
 گفت:

 -ه؟یبرنامه ات چ حاال
و بر دارم  دیخونه مامان . اما اول با رمیم- برم خونه و کتابها و لپتاپم ر

 ،فردا چند تا کالس مهم دارم.
 ؟! امیمنم همرات ب یخوا یم-
 .ستیدل تو دلت ن مایاب ندونم برا جو ینه بابا،م-

وز و تحمل کردم حاال  من ساعت د یکیکه تمام ر  یزیتر که چ ریدو 
 -شه. ینم
شتند و ن یلیممتد بوق اتومب یصدا با شاد  مایهر دو به عقب برگ را 

 .دندیوسرحال پشت سرشان د
د و شرر ادهیپ نیخندان از ماشرر مایزنان به طرفش رفتند . ن لبخند
 گفت:

 -!نجامنتظرتونمیکه ا هیساعت می؟! ن دیدوتا کجائ شما
 با ذوق گفت: هیسا

 -.ریبخ دنی؟! رس ی........خوبماین سالم
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 اضافه کرد. بایلبخند ز کیبا  سپس
 یوزن اضاش کرد یجنوب بهت ساخته و کل یکه هوا نمیبیم-

 انداخت وگفت : هیسا یکاوشگر به سر تا پا ینگاه ماین
 میرا هی،چ یشررد فیو ضررع یآب رفت یلیخ یکیعکِس من ، تو  بر

 -؟ دهیجد
 وگفت: دیخند نینازن
 ! یزیچ هی؟! حاال من بودم  میورا هیداداش سا-

و به سا ماین  گفت: هیر
 دیش یحاال چرا سوار نم-
 با شرم گفت: هیسا
 کار دارم کمیمن  دیشما بر-
 خونه ......... میر یتو کارتو انجام بده بعد م میر یخوب اول م-
 برم یتونم با تاکس یشم ،م یما نمنه من مزاحم ش-

 گفت: یبا دلخور ماین
و با تاکس یچ یچ-  یبودن یتوقبالنا اصال تعارف هیرم ،سا یم یر

 و با من ومن گفت: کالفه
س- س ریآخه........آخه.......م شما....... ریمن .........م  یکیمن با

 دیبش ریخوام بد مس ی،نم ستین
 :دیوسردگم پرس جیگ ماین

 ؟یر یمگه خونه نم-
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 حوصله جوابش داد: یب
 .........یچرا............ول-
سوال وجوابها سر رفته بود وست حرش  نیکه حوصله اش از ا نینازن
ب دیپر هیسا  مقدمه گفت: یو
 دوره یلیازدواش کرده وخونشم از خونه ما خ هیسا یداداش-

 نیحرش نازن نیماند. ا ریمتح یمثل سرراعقه زده ها لحظه ا ماین
دش آمد به خو ی،پس از لحظه ا تیبود تا واقع یشوخ هیشب شتریب

 ومنگ گفت: جیوگ
 ازدواش..........ازدواش ........کرده..... ؟!-
 مالحاه گفت: یب نینازن
 از دوماهه ! شتریآره ب-
 زمزمه کرد : زد و هیتک لشیکنترلش را حفظ کند به اتومب نکهیا یبرا
 خبر ؟ یب نهمهیپس چرا ا-
باره گفت : نینازن  دو
 اتفاق افتاد عیسر یلیخوب !خ-

از دسرت نگاه  ییرها یرا نداشرت برا تیوضرع نیکه تحمل ا هیسرا
 گفت : مایپرازدرد ن

 شده رمیبا اجازه من د-
 غصه دارگفت : یبا لحن ماین

 رسونمت یم -
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 هم به دنبالش اضافه کرد: نینازن
بعد هم برم لتیوسا میریآره باهم م-  خونه میگرد یو بردار و

 شد ماین لیموافقت کرد و سوار اتومب ریناگز
به آهنگ غمگ در که از  ینیطول راه هر سرره سررکوت کرده وتنها 
 شد گوش سپرده بودند یپخش م ماین لیاتومب ستمیس
تند رابشکند را نداش نشانیسکوت خفقان آوار ب نکهیکدام جرات ا چیه

را از نحوه  نیندارد وا یاصررال حال عاد ماین کردیاحسرراس م هیسررا
دانسررت که چقدر سررخت و زجر  یکرد ،حاال م یحس م شیرانندگ

چ شود ))چقدر سخت است  ک رفهیآوراست که دل گرفتار عشق  پو و
 .....((یابی ییاز دستش رها یتوان یهرگزنم یدان یکه م یتیتحمل وضع

 یردگ ابانیداند و تنها خ یآدرس را نم مایکه متوجه شده بود ن نینازن
باره سررکوت را برقرار کرد .وقت هیبا دادن آدرس منزل سررا کندیم  یدو

س سا ماین دندیر صرار کرد که باال ب هیتوقف کردو   ندیایبا تعارش به آنها ا
 آرام نجوا کرد : مایچهره غصه گرفته ن ریتحت تاث نینازن
س- کن زود  یسع میمون یمنتظر تو م نجایجون ،ما هم هیسا یمر

 یبرگرد
ود برم باگفتن ش شد ادهیپ عیگردم سر یپس ز با حالت دو وارد بر  و

 : دیشده بود آرام پرس رهیکه به رفتنش خ ماین
 شناسم ؟ یشوهرش و م-
 را گرفت وآهسته گفت : مایهم رد نگاه ن نینازن
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 دانشگاهمونه دیاز اسات یکیفک نکنم !.....-
 گره خورده ییبا ابروها دیپرس یوعصب کالفه

 استاد ارجمند؟؟-
 به طرفش برگشت وگفت : دیترس شیتن صدا از

 هیحاش عل یمیاز دوستان صم یکی... پسر  ستینه اون ن-
 شد ؟... یراض یچ ور حاش عل-

 کوتاه ادامه داد : ینماند بعد از مکث نیپاسخ نازن منتظر
 خونه پدرش ؟ ادیخواد ب یحاال چرا م -
 ره وامشب تنهاستشهر کار دا رونیشوهرش ب-

 یتواند به راحت یخفه کننده است ونم نیاتاقک ماش یکرد هوا حس
شد ناگز ش یشد ودر حال ادهیپ رینفس بک  یبرا دادیم هیتک نیکه به ما

 دیکش قیآرامش اعصابش چند نفس عم
آورد  یم رونیکه کفشش را از پا ب یبا عجله وارد سالن شد ودر حال هیسا

وفرش از پله ها باال رفت از بس عجله کرده بود  عیوسر دیاش را پوش یر
ند شرررده بود ونفس نفس م تمیر تاب و جزوات  زدیقلبش ت . ک

سها س شیفردا یکال سرا شتاب و با  شت و شد  مهیرا بردا از اتاق خارش 
وبرویآرم دنیاما با د ستانه در اتاق و ر رس بود از ت ستادهیا شین که در آ

و لیوهمه وسررا دیبه خود لرز پخش شرردند  نیزم یدر دسررتش به ر
 برداشت وگفت : یبه طرفش قدم یبا زهر خند نیآرم
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 نهمهیا ینیبیخون آشررامه که هر بار منو م هیشررب یلیمن خ افهیق-
 ! یکن یوحشت م

بالحن آرام دیکش یقیعم نفس  : دیپرس یو
 ؟ یکن یچه کار م نجایتو ا-
 ؟ هیچ یعجله برا نهمهیخونمه ،حاال ا نجایا یفراموش کرد-
 سرش را باال نگه داشت وگفت: یتفاوت یب با
 یلیبشه خ رتیممکنه د نکهیرفتن و ا یندارم ،تو برا یمن عجله ا-

 یعجله داشت
 شه رفت یلباسها که نم نیاومدم لباس عوض کنم ،با ا-
 کهیومرتبش انداخت ودرحال کیش افهیبه ق یمتعجب نگاه یحالت با
 : گفت یشد به سرد یخم م شیجمع کردن کتابها یبرا
 ؟یلباس عوض کن یخوا یکه م یپارت یر یم یمگه دار-
 کمکش خم شد وآرام جواب داد : یبرا
 !یخوام برم خواستگار ینه م-

ش شمان  اریاخت یهمه وجودش را لرزاند. ب فیخف یلرز نگاهش در چ
ش اهشیس صدا زدیبرق م  نتیکه از  و  لرزان ییگره خورد و با تن 

 آهسته گفت:
 ؟یزن دار یبهشون گفت-

با لبخند شیکتابها  فت:مرموز گ یرا به دستش داد واز جا برخاست و
 مگه من زن دارم ؟-
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شردبود و  رهیکه به صرورت گسرتاخش خ یهم بلند شرد ودر حال او
 گفت:

 خونه تو چکاره ام ! یتو نجایپس من ا-
با سرررخوشرر هیتک واریبغل زد و به د ریرا ز دسررتانش  یدولبخن یداد و

پرسچشمانش را تنگ کر نیریش  : دید و
 ؟ یزن من یثابت کن یخوا یم یجور چه

باره هم متزلزلش کرده بود با ه نیآرم نیریشرر لبخند  آب جانیدو
 -دهانش را قورت داد وگفت :

 ! لیخودش دل نجامیکه ا نیخواد ،هم یثابت نم-
 گفت : یپوزخند با
ون یر یم یتو که دار-  !یخوش بگذر
نامردت ،دار در به ذات  مه کرد :)تف   یحرش تو یتالف یدلش زمز

 ،نه! ( یاریدفتر درم
ل  به او یزیآم  نتیاز سر حرص به او انداخت ،با لبخند ش ینگاه ز

 زد : بیبودومنتظر واکنشش بود ،به خودش نه
 ( ستیخودتو جمع کن ،حاال که وقت باختن ن هی)سا

شاند ودر حال یظاهر یلبخند شه لبش ن  یکه به طرش پله ها م یگو
 رفت با غرورگفت:

ودتر برو! یپس تو هم تا عروس خانم حساب-  قاط نزده ز
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کان نیآرم به خودش ت جا خورده بود ، تارش  داد وآرام نجوا  یکه از رف
 کرد :

 رسونمت ! یبمون م -
 زد وگفت: یطرش درب رفت و شادمان لبخند به
 یبرس ریخوام د یتونم برم ! نم ی،خودم م یخواد زحمت بکش ینم-

 یوسررر من خال تیخانواده طرش جواب رد بهت بدن فردا دقه دل
 .یکن
 وادامه داد. دیرا پوش شیکفشها یظاهر یالیخ یب با
ست- سف یاون ت یرا شک دیشرت  سپرت م سبونه با کت ا  یلیخ هیچ

 یاونو بپوش تا خوشگل به نظر برس ادیبهت م
 ت:و گف دیکش یقیرا پوشاند .نفس عم نیصورت آرم ظیغل یاخم

 دم. یوم تیگستاخ نیفردا جواب ا-
سرش را . دیرا شن نیآرم دیتهد یرفته بود که صدا رونیقدم از در ب کی

 داخل آورد وگفت:
 ! نتیبب ینیفردا با شر شمیخوشحال م-
آورد . از  یکم م شیهایدرمقابل حاضررر جواب شررهیهم نکهیاز ا نیآرم

پر ازخشم بود.نم یدست خودش عصب ار در رفت یزیدانست چه چ یو
ه ک یزیچ بردیلذت م نهمهیدختراسررت که از بحث کردن با او ا نیا

 سابقه نداشته است شیاصال تا به حال برا
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جوان  یکه پسرر ییآشرنا لیو نگاهش به اتومب سرتادیپنجره ا پشرت
را به  یشد ،در حرکاتش کالفگ رهیداده بود خ هیمنتظر به درب آن تک

ح حس م  . کردیوضو
ش خارش شررد و  الیفکر وخ ییایبا دن هیسررا به طرش  کراسررتیاز بر
که در حال گفتگو با پسررر  هیسررا دنیپارک شررده رفت با د لیاتومب

 در عقب را گشود هیکرد.سا یم یجوان است احساس تعصب و ناراحت
شد و اتومب سوار  اکش غابن دگانیپس از چند لحظه از مقابل د لیو 

 شد. دیناپد
************************************

*** 
و به سا نینازن  :دیپرس هیر
 ! یکرد رید-

 ،آهسته زمزمه کرد خواستیم هیگرفته بود و گر بیعج دلش
 خونه بود نیآرم-
 یبهت زده به طرفش برگشررت ،تو نینازن شیلحن غم آلود صرردا از

 : دینهفته بود .آرام پرس قیعم یغم نشیعمق چشمان غمگ
باره بحثتون شده.حتما د-  و
 :گفت لیدل نیخودش را لو بدهد. به هم ماین یخواست جلو ینم
 .دیبرسونم که گفتم شما هست خواستیم-

 انداخت و باز هم سکوت کرد. هیبه سا ینگاه نهییاز آ ماین
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وبرو ماین  ادهیاز غصرره پ یبا کولبار هیوسررا سررتادیا یخانه حاجعل یر
سرده به طرش خانه به راه افتاد. در ح از ب شهیمثل هم اطیشده و اف

شپزخانه بود.  یب ییبود. با قدمها جان از پله ها باال رفت .مادرش در آ
با ب یپس از احوالپرسرر مادرش  و یحال یبا   یصررندل یخودش را ر
وبرو ساغرانداخت و سراغ   نشست و گفت: شیو پدرش را گرفت مادر ر

 یهوا خور رونیده بساغر پدرت و بر-
سا به شخص بود  ح م ضو  نگاه پر از غمش ستین یشگیهم ی هیو

ون پر تالطمش بود و مادرش ا یحاک  یحس م یرا به راحت نیاز درد در
 :دیکرد.آرام پرس

و یزیدخترم چ -  !یستیفرم ن یشده ؟ امروز اصال ر
 زد وگفت : هیتک یبه صندل خسته

 .ستین یزیخوبم مامان !چ-
بیتعجب و ر با باره پرس ینیز  :دینگاهش کرد ودو
 خوبه؟ ؟اونمیچ نیآرم-

 جواب داد کالفه
 آره مامان اونم خوبه.-

وبرو دیکش شیرا پ ینگران صندل دیناه  نشست وگفت : شیور
و نشناسم که مامانت ن تیزیچ هیتو امروز -  .ستمیهست،اگه من تو ر

صله ص حو ست و  دیمادرانه ناه یحتهاین شت پس از جا برخا را ندا
 گفت:
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و کالس داشتم،م یفقت کم-  م.استراحت کن رمیخسته م،تمام امروز
 .یخور یغذا نم-

 برداشت وآهسته گفت : یقدم
 نه ،اشتها ندارم.-
 ادیزنم شررام ب یزنگ م نیکنم و به آرم یدرسررت م زم،شررامیبرو عز-

 نجایا
 قلبش فشرده شد .به طرش مادرش برگشت وگفت : نیاسم آرم از

شهر کار داشت و مجبور  رونیب نی،آرم یت کندرس یزیخواد چ ینم-
 .نجامیامشب ا لیدل نیشد بره،منم به هم

 زد و گفت: یشادمان لبخند دیناه
خاطر ا - ته ا نهمهی، ا نیب حاال چ ای؟! خدا یگرف  یمنو بگو گفتم 

ش هی!  زمیشده ،غصه نخور عز و  گهی، قدر همد دیشب از هم دور با ر
 .دیدونیبهتر م

 زد و گفت: یمادرش لبخند تلخ یالیخوش خ از
 اتاقم. رمیمامان من م-

شد از بو وارد  رییتغ زیچ چیاتاق دلش گرفت ه یشگیهم یاتاقش که 
 گریدست نخورد؛ بود. تنها او بود که د شهینکرده بود.اتاقش مثل هم

 مثل قبل شاد و سر حال نبود.
و ه غصه بزرگ ک هیتخت نشست قلبش مملو از غم و غصه بود ، یر
ساعتها گر یهمه وجودش چنگ انداخته بود دلش مبه  ست   هیخوا
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 نیداد . آرم یاجازه را نم نیبه خودش ا یکند وآرام شررود .ول هیکند ،گر
 گفت: یراست م

ندگ نیا با یز بارا  خاب کرده بود. پس اج تحملش  دیرا خودش انت
وز اول وجود زن د نی. آرم کردیم به او گوشررزد  شیرا در زندگ یگریر

ض چیکرده بود پس حق ه شت.ا یگونه اعترا صال ب نکهیرا ندا  یرااو ا
 قابل انکار باشد. ینبود که به راحت یزیوجود ندارد چ نیآرم
شت پنجره اتاقش ا اطیدر ح یصدا از ساغر و  ستادیبه خود آمد پ .

ح وارد شرردند.سرراغر  یهوا خور کیپدرش شرراد و سررر حال از  مفر
 یبلند م یکرد و هر دو با صرردا یم فیک تعرپدرش ج یداشررت برا

شاد یچقدر دلش م دیخند ست از  شود اما خال یخوا شاد   ییآنها دل
 بود. نیعشق آرم نهمشد.آ یبزرگ در وجودش باعث غصه اش م

شررده بود و انگار که  دهیدر کمد همه مرتب و منظم چ شیلباسررها
 منتظر برگشتنش بودند.

سو کی ست  ش یید شت و پو شلوار بردا به  نهییدر آ ینگاه دیشرت با 
 خودش انداخت.

 شیو افسرررده حق او نبود ،حق او که همه زندگ نینگاه غمگ نیا
اا یکرده بود من ق یسع با همه ق شد و د . او برخورد کن یمن ق ایبا

 یدر کنار خانواده پر محبتش لذت م شیمثل سرراغر از زندگ دیهم با
ها آن خانواده اوتن نه آرمبرد  ند  به خودش م نیا دیبا ن،یها بود  یرا 



                
 

 

319 

 زندگیمهمان 

ند ،با  یزندگ نیسررهم او در ا نیکه آرم فهماندیم ودشبه خ دیقبوال
با خودش گفت: ی. لبخند تلخستین  زد و

با ندگ نیبا ا دی) با همه تلخ یز زه کنم ، بار هاش  یها وسررخت یم
از اولم مال من نبوده ،که حاال بخوام بخاطر رفتنش ناراحت  نی،آرم

 که از اول به آن تعلق خاطر داشته ( ییبره به همونجا دیباشم اون با
 از اتاق خارش شد یلبخند ساختگ کی با

د کر یمادرش صحبت م یتمام داشت برا جانیساغر که با ه یصدا
باخنده گفت: یتمام فاا  خانه را پر کرده بود به طرفش رفت و

بون آبج یاله- و  یمن قر خوشررگلم برم که با تن صررداش خونه ر
 منفجر کرده

 بشاش به طرفش برگشت وگفت : یباچهره ا ساغر
و ییهو هی یکجا بود گهیتو د-  ؟! یسرمون خراب شد یر

و یشد وب*و*سه ا خم بانانه ر  گونه اش نهاد وگفت : یمهر
و چ نازتو-  ؟ یکرد کاریبرم ساغر جون ... حاال بابا ر
 رفت اتاقش !-
 شده زهیر هیآخ که دلم براش  -

 کردوگفت : زشیمشکوک آنال یبا نگاه ساغر
وز پ- که دور جایا شیتو  گار  یزن یجور حرش م هی، یبود ن رنه ق هیان

وند  یدیبابا ر
و بب نیعشق وعالقه ب یچش ندار-  !؟ینیمنو بابا ر
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عشقوالنه وحال بهم زن  یحوصله برخوردها گهیچش دارم ،اما د-
و ندارم  شما ر

 اشاره کرد وادامه داد هیبه لباس سا سپس
 یلنگر انداخت یحاال چرا کنگر خورد-
 بپوشم یاجازه ندارم توخونه خودم لباس راحت-
 جونته نیخونه خودم خونه خودم نکن ،خونه تو خونه آرم-
بون شررش متر نیبا ا ادیجونت در ب یا-  هی ی،اگه تو اجازه بد تیز

و سرت خراب بشم یامشبو م  خوام ر
 کرده ؟! رونتیجونت از خونه ب نیاونوقت چرا .... ؟!! نکنه آرم-
لت خوشررگ یادب ومعرفت به آبج کمی،بهم گفت برو  زدلمینه عز-

 شه یم دیدرس معرفت تجد یبده که داره تو ادی
فت معر کمیهم  هیسا یشکگفت کا یاون که به من م یول ؟یجد-

 گرفت یم ادیاز تو 
کرد  یچهره ولحن گفتار سرراغر طنز بودن حرفش را ثابت م نکهیا با

پرس یناخوداگاه جد هیاما سا  دیشد و
 گفت : نوبهتیساغر اون خودش ا یگ یراس م-

 خنده اش گرفت وگفت: هیسا یاز لحن جد ساغر
شوخ- ش یکردم ،نر ینه بابا  س شوهر خواهر باکال هی،دلم به  یشر ب

ش زهر مار بشه برامون  وجنتلمن خوشه اونم بر
ل باره پرس یزد تو ز  دیصورتش ودو
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 گفت ؟ یم یخوب پس چ-
بون تو هم که تو- بون سا یدرازا دست کم یفقت گفت ز نداره  هیاز ز

بون سررا بون من حکا هی،منم گفتم ز  کهیت هیافتادن  تیدر برابر ز
 عصره یول ابونیاز خ یگوشه ا هیلواشک تو

 گوشه لبش نشست وگفت : هشیاز تشب یکج لبخند
بون من لواشکه-  که ز
 هاش مزهیاز اون ب ز،البتهیآره عز-
و بب یحاال م- بون ک یاما بعدا بهت م نمیرم بابا ر  کهلواش یگم ز

************************* 
پ دیبلند کش یا ازهیرا گشود وخم شیچشمها نینازن یصدا با  دیرسو
: 

 ؟یکنی،چکار م یینجایتو ا -
بعه دارم صدات م هی-  زنم یر

به صورت غمگ زیخ مین باره پرس رهیخ نینازن نیشد و  : دیشد ودو
 ؟ یگرفته ا یلیشده... خ یزیچ-

 الود گفت : بغض
 !! ستین یزیچ-
 محبت دستش را گرفت وگفت : با
 یچ نمیشده! حاال بگوبب میقا زایچ یلیخ شونتینگاه پر ینه ،تو-

 شده
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فت را کنترل کند غصه دار گ شیکرد اشکها یم یکه سع یدرحال نینازن
: 

شدت مخالفت کرد . م ماین- سروش ب ع  ضو گه اون بدرد تو  یبا مو
 خوره ینم
 ؟ هیچ لشیآخه دل -

با گر ریسراز شیاشکها  گفت : هیشدند و
وبارش مشخص ن گهیدونم م یچه م- و تونه ت یونم ستیهنوز کار و ر

 خوشبخت کنه
رنگ یاون پسر کار یگفت یخوب بهش م-  هیوز
رنگ یبهش گفتم ،م-  هش ینم یتو زندگ یکه برا یخال یگه ز
 کنه؟ شی،اون نتونست راض یمامانت چ-
و حرش ن-  حرش بزنه مایاون که عمرا" ر
 هیشه ،آخه حرش حسابش چ یکه نم ینجوریاما ا-
بازه وشرا نهیحرفش ا-  ازدواجو نداره تیکه سروش سر
 من باهاش حرش بزنم یخوا یم-
 را در دستش فشرد وگفت : هیدست سا یخوشحال با
و م نیا یجد-  یکن یکار
و خوشحال م نیاگه ا-  کنه ،چرا که نه! یتو ر
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و یریدونم با تاث ی،م هیسا یمرس-  یتون یحتما م یدار ماین یکه تو ر
 یجائ هیاگه موافقت کرد ،حتما حتما  خورمی،قسررم م یکن شیراضرر

 کنم یبرات جبرانش م
 زد وگفت : یلبخند نینازن یاز ذوق زدگ هیسا
 !یسروش و دوس دار نهمهیا یعنی-
 وگفت : دیکش یآه
 یعاشق و درک کن هیکه حس  یستیتو که عاشق ن-
 گفت : یلبخند تلخ با
 من سنگدلم و درک وشعور ندارم یعنی-
 ینکرده که بدون ریگ ییکه توهنوز دلت جا نهینه منظورم ا-
 شررده بود ،به فکر فرو رهیخ یکه به نق ه ا یدر حال نیحرش نازن با

صم نیرفت. نازن ست  شت  یمیدو وهمرازش بود که هرگز عادت ندا
 را از او پنهان کند یزیچ
 گفت : دیدیو در خودفرورفته م نیکه اورا غمگ نینازن
 نیزنما نه بنز ی،دارم حرش م یکجا رفت یاوهو -
 طرفش برگشت وگفت : به

 یسخت تیتو چه شرا یدون یونم یل من خبر ندارتو که از د یرررناز
 هستم

 گفت : شیذات یشوخ با
 رفته اهینخود س یکلک ،نکنه دل توهم پ-
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نگاهش کرد  یبا ناباور نیانداخت .نازن نییسررکوت سرررش را پا با
 زده گفت : رتیوح
 ! خیدکتر مشا-

 را باال گرفت ودر جوابش با غصه فقت نگاهش کرد سرش
 متعجب گفت : یبا چشمان نینازن
 از او ........ یگفتیم شهیتو که هم یول-
 وگفت : دیحرفش پر انیم

 قبل از ازدواجمون یحت نیعاشقش بودم نازن شهیهم-
 اما ....-
وقت دلم  چیباور کن خودمم ه ی، ول یبگ یچ یخوا یدونم م یم-
وز اول تمام سررع نویخواسررت ا ینم و کردم که جلو  میباور کنم. از ر

ساتم و سا سته وگرفت شتریب رمی.اما هرچه جلوتر م رمیبگ اح ارش واب
 شمیم

بان  گفت : مهر
 یبهش بگ نویا یتون ی! م هیاما اون شوهرته سا-

 ،آرام گفت : زدیچنگ م شیبه گلو قیعم یبغا
و دوسرت داره. وقت گهید یکینه ! اون - ن ، اصرالبه م کنمیفکر م یر

 و تیبشررم و واقع کیده که بهش نزد یتعلق نداره غرورم اجازه نم
 بگم

 یازش جدا بش یخوا یشه !اصال بهش بگو نم یکه نم ینجوریاما ا-
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شک ق ره و یا شمش به ر س یودر حال دیگونه اش غلت یاز چ ر که با 
 کرد گفت : یانگشت آن را پاک م

وقت  چیمهمون چند ماهه ام که ه هیمن فقت  گهیم شهیاون هم-
 عیسر نهمهیا یوب وقتعادت کنم ،خ میزندگ یبه حاورش تو دینبا
ب م بهش بگ یبهم نداره چه جور یعالقه ا چیه گهیپرده بهم م یو

 شمیاحساس نابود م نیا رجبریدارم ز
 گفت : یحرص نینازن
و  فتهیبشررر خود شرر نیخواد ا یآخ که چقدر دلم م-  یگوشررمال هیر

 بدم یحساب
 الود گفت : بغض

ب مینذاشت از هم جدا بش ی، حت یاون امشب رفته خواستگار - عد و
 برا ازدواش اقدام کنه،

 گشاد شده گفت : یبا چشمان نینازن
 ! یگیم یجد -
ان چندبار تک دیکه سرررش ر ابه حالت تائ یامانش نداد و در حال هیگر
 گفت : هیبا گر دادیم

 !نیچقدر بدبختم نازن ینیبیم-
 او را در آغوش گرفت وگفت : نینازن
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بون اون  یاله-  نیکنار ا یکش یم یدل پاکت برم ،که چه زجرمن قر
گل ما خوش هیدل سا یکنه که تو یباور م ی!اخه ک یعوض فتهیخودش
 گذرهیچه م

که  یدر حال نینازن سررتیگر یو به سررخت افتیشرردت  هیسررا هیگر
 کرد گفت : یرا نوازش م شیموها

وز هیو حتما  شیهمه خود خواه نیاون تاوان ا-  دهیم یر
 یم نکهی،مقصررر خودمم که با ا سررتی!اون که مقصررر ن نینه نازن-

و دوست داره بازم راض گهید یکیدونستم او  به ازدواش شدم یر
 یبش تیاذ نیاز ا شترینشده ازش جدا بشو نذار ب ریخوب تا د-

 آورد وگفت : رونیب نیآغوش نازن یاز ال سرشو
نازن ینم- عد از دو ماه بخوام طالق بگ نیتونم  گه ب  ینم گهید رمی،ا

 خانواده سر بلند کنم یتونم تو
 . یش یکرد ،تا سر موعدتون داغون م یزندگ شهیهم که نم ینجوریا-
که خودم انتخاب کردم ومجبورم تحملش  هیراه نیکنم ،ا کاریچ-

 کنم
مون به اون خونه ن یتو یتون ی،اصررال تا م شینیکن کمتر بب یسررع-

 رونیبزن ب یهر بهانه ا
،اگه اون بفهمه  نجاسررتیونه من او گرفتم ،خ میتصررم نیهم-

شم با ن شق  چیهتره هب زاره،پسیبرام نم یزندگ گهیاش د هیکنا شیعا
 بهش دارم یوقت ندونه که چه احساس
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 ؟ یفردا باهاش کالس دار-
ع تحق دیآره ،با-  و هم ارائه بدم قمیموضو
ودتر تمام م یترم لعنت نیکاش ا-  یبخوا اگه خودتم گهیشد ،ترم د یز

و باهاش کالس  یکن تیدم خر یبهت اجازه نم گهیبه خدا قسررم !د
 یریبگ
هاش کالس بگ- با باره  گه مرض دارم دو فن  شیخدائ ی،ول رمیم
 شنیکل بچه ها جذب کالس م سی، موقع تدر هیعال یلیخ انشیب

خوره  یبه چه دردش م انیشعور نداره ب یبخوره تو سرش ،وقت انیب-
وانپر نهی،بوز  شیر

کهیا از مدادش م نهیبا حرص بوز نینازن ن قلبش فشرررده  کردیقل
 گفت : یشد.پس با ناراحت

وز اول همه چ ستیگفتم که اون مقصر ن نینازن- انه صادق زوی،اون ر
مسررخره  یباز نیبهم گفت ،خود احمقم بودم که قبول کردم وارد ا

 بشم
ور شرع یب نقدریا دیاون هم نبا یخودت که شرک ندارم ول یدراحمق-

 گهید یکی یباشه که با وجود تو بره خواستگار
بدن کس د یم دیشا-  گهیترسه طرش و

وزها نیا  کردیرا درک م هیسخت را پشت سر گذاشته بود وکامال سا یر
 .با غصه گفت :

و خدا ، خودت و با ا هیآخ سا- چ ا یفکرا نیتو ر  آزار نده نهمهیپو
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نازن ینم- با ا نیدونم  حاال اون  تا  دختره همش جلو  نی،از ظهر
 چشممن

بذار هر غل - وز م هیخوان بکنن ، یم یولشررون کن  فهمه که  یر
 اشتباه کرده

 کنم یم یدارم سع-
 با استرس و من من گفت : نینازن
 یدعوام نکن یدیبهت بگم قول م زیچ هی هیسا-
پرس با  : دیتعجب نگاهش کرد و
 دعوات کنم ؟ یترس یکه م یزد یمگه چه گند-
 کردیانداخت ومات ومبهوت نگاهش م هیبه سررا ینگاه یرچشررمیز

با ه  گفت : جانیآب دهانش را قورت داد و
 گفتم مایبه ن ویمن .....من همه چ-

 دیمانند نال غیج ییاز وحشت درشت و گرد شدند ،با صدا چشمانش
 ؟ یکرد کاریتو چ-

 گفت : عیوآشفته سر لرزان
و بهش بگ زیکرد که مجبور شدم همه چ چمیسوال پ نقدریآخه ا-  مر

وبرو  گفت : یشد وعصب رهیودر عمق چشمانش خ ستادیا شیر
ویا چرا  !شهیم ی،پس غرور من چ یکرد نکار

 وآشفته گفت : ناراحت
 رفتیفشار غصه از دست م ریبخدا مجبور شدم ،داشت ز هیسا-
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و با حرص ب نفسش و رونیر  دیلبه تخت نشست وآهسته پرس یداد ور
 گفت ؟ یحاال اون چ-
 نبود یازدواش اجبار نیمستحق ا هیفقت گفت ،سا یچیه-

 وارد اتاق شد وگفت : دیناه
 شام آماده است دیایدخترا ب-
که مادرش نشررنود  یرا گرفت و طور نیجابرخاسررت ودسررت نازن از

 گفت :
شده ،د هی،کار میشام بخور میبر ایب ست م یکار چیه گهیکه  ن از د

 - ادی یوتو بر نم
سا یم نیشب که نازن آخر ست برود از  قول گرفت که حتما با  هیخوا

 در مورد سروش صحبت کند ماین
را منتظر خودش  ماین لیخارش شررد اتومب اطیاز در ح یوقت صرربع

با چشمک رونیب لیسرش را از پنجره اتومب نی.نازندید  فت :گ یآورد و
ود باش که کل-  شده رمید یز
ز ت هنوبه سرراعتش انداخ ینگاه رفتیکه به طرفشرران م یحال در
مانده بود با لبخند به هردو سالم کرد ودر  یتا ساعت کالس باق یلیخ

 گشود گفت : یکه درب عقب را م یحال
باره مزاحم ن نینازن-  یم یخودمون با تاکسرر یشررد مایتو چرا دو
 گهید میرفت

با لبخند ینگاه نهیدر آ ماین  گفت : یبه او انداخت و
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ص یچه مزاحمت دیدار اریاخت- وزمرخ صله تو  ی،من چند ر دارم وحو
دو خانم  یراننده خصرروصرر شررمیخونه موندنم ندارم ،خوشررحال م

 خوشگل باشم .
وزه اسررتفاده به نیبهتره از ا یول-  نیز اا گهیچون د دیکن نهیچند ر

 شهینم بتونیفرصتها نص
صد - وزه دارم ول هیق سافرت چندر شما دو تا  یم تا نرفتم در خدمت 

 هستم
 زمزمه کرد هیقب برگشت ودر گوش سابه ع نینازن
س یوقت- شگاه ر کن.  صحبت مایسرکالس تو با ن رمیمن م میدیدان

 دست بسر کردن استاد هم بامن
 در گوشش گفت : اوهم

 یعجله دار نقدریحاال چرا ا-
شمال ،مامانم هم م یم ماین- سافرت  خواد جواب رد  یخواد بره م

 بهشون بده
 کنم یم مویسع یباشه منم همه -
 یش یدونم که موفق م یم-

با اعتراض  نیبه نازن ینگاه ماین شده بود انداخت و که به عقب خم 
 گفت :

 نداره یشما دوتا تموم یحرفها-
با سرخوش نینازن  گفت : یبرگشت وصاش نشست و
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و ا گهیما همد شهیم تیحسود-  میدوست دار نقدریر
به  ندیانداخت وتا رسرر هیبه سررا ینگاه نهیبا لبخند مجددا در آ ماین

ود دن ش ادهیپارک کرد و منتظر پ یدانشگاه سکوت کرد . در کنار در ور
 نمتیبیشد ،بعدا م ریکالس من د هیبا گفتن سا نی.نازن ستادیآن دو ا

 انیودانشج تیجمع انیلحظه م کیشد ودر  ادهیپ لیاز اتومب عیسر
وبه ن هیگم شد سا  گفت : مایر

 میچند لحظه باهم صحبت کن میتون یم ماین-
 انداخت وگفت : یبه او نگاه نهیبازهم در آ-
 بله حتما!-
شگاه ، من تو یتو مینداره بر رادیاگه ا- ش یمحوطه دان صال نیما  ا

 . ستمیراحت ن
و ادهیپ لیاز اتومب هردو  یدر محوطه داخل مکتین نیاول یشردند و ر

 دانشگاه نشستند .
******************************* 

ها یحال در داد شررروع به  یقرار م مایخودش و ن نیرا ب شیکه کتاب
شخص ال سروش  سروش کرد . در نظر او  سنات  و  قیشمردن مح

سب به هم نینازن یبرا یمنا سع نیبود و رد که ک یرا م شیجهت تمام 
 کند یازدواش راض نیرا به ا مایبتواند ن
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 یحرفها یگوش سپرده بود و وقت شیبه حرفها با صبرو حوصله ماین
سروش پا هیسا صحبت کرد  نهیبا طمان افتی انیدر مورد  شروع به 

 وگفت :
سروش برا یمن برا لیدال دیشا- شن  نیتو و نازن یرد  ضع و رو وا

 هیم مئن باش که من فقررررت به خاطر خرررود نازن ینباشه ول
سب نیکه با ا سر خوب و منا سروش پ شما   هیازدواش مخالفم ،از نظر 

 یزندگ کی یتنها برا یکنم که فقت خوب یمن به شررما ثابت م یول
خودش هم  یاش حت یسررروش با همه خوب سررتین یمشررترک کاف

 یدفه چیکنه ،اون ه کاریچ دیخدمتش با انیدونه فردا بعد از پا ینم
نه ،خوب م ندهیآ یبرا نداره وسررر گردو تونم  ین چ ورمخودش 

س دونمویخواهرمو،خواهر  ست ک سپرده ،د  بدم یکه پدرم اونو به من 
 داره شیزندگ یفردا یبرا یدونه چه برنامه ا یکه خودش هم نم

،سررروش مهندس عمرانه  یریگ یسررخت م یلیخ یتو دار ماین-
 کنه ؟ دایکار پ هیخودش  یتونه برا ینم یعنی،

. سرروش کارنیما ب یاز جوونها یلیکه خ یدون یکو کار؟ خودت م-
 مثل همه اونها ، یکیهم 
و ینم من ن خوام او ی، نم هیکنم سررا سررکیر نینازن یزندگ یتونم ر

 شوهرش و بکشه یکار یو ب یپول یزجر ب
و دوست دارن گهی! اونها همد مایاما ن-  ر

 زد وگفت : یپوزخند
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 ؟ هیکاف یزندگ هیفقت دوست داشتن برا  یعنی
رد آرام زمزمه کرد هیاش دل سا هیکنا شین  را آز

و تحمل ه یاز سخت یلیتونه باعث بشه خ یاما م ستین ینه کاف- ا ر
 کنن

 ستیم مئن باش از پول مهم تر ن یول-
 دیشیخودش اند با
 همهنیکرده در کنارش ا زیاز هر چ ازین یمنو ب نیآرم ی)پس چرا وقت-

شتند زیچ چیه نیکاش آرم ستمیوخوشبخت ن میکشیزجر م  یول ا
 در عوض مثل سروش منو دوست داشت .(

 و گفت : دیاز عمق وجود کش یآه
 اونه ؟ یکار یتنها مشکل تو با سروش ب یعنی-
 آرامش گفت : با
با ا- وز ک نیا ی،تو هیمانیمنم باور دارم که سروش پسر خوب و  یلدو ر

که حرش  یکردم ول قیدر موردش تحق عمر  کیتو هم قبول کن 
 نیگدار به آب بزنم ،حاال سرررنوشررت نازن یتونم ب یو من نم هیزندگ

ست منه ،اگه من کوچکتر شتباه نید باعث بدبخ هیکنم  یا  یتعمر
 امیو با خودم کنار ب بخشمتونم خودمو ب یاون شدم و نم

نازن یم- ته ،تو برا  بود نیدونم سررخ پدر و هم برادر و برات  یهم 
 یگاههمدانشسروش سه سال  یول یسخته که راه درست و انتخاب کن

اون در  هنکیبهش اعتماد کرد ا شهیکه م هیما بوده م مئن باش او پسر
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و  یخواد قول یکه نم لهیدل نیهم به ا ستیاش م مئن ن ندهیمورد آ ر
 هیکار یو بت هیانجامش و نداشته باشه . اگه نگران توانفردا  دیبده که شا

 زیاگر چ یکنم ،ول یو هر طور شده حل م شیکار یاونه ،من مشکل ب
ست کنده به نازن هیا گهید پو سته  یبگ زرویهمه چ نیبهتره رک و ،در

سروش و خ ست داره ول یلیکه اون  ت باالس یلیقدرت درکش خ یدو
و درک م  کنه یو تو ر

 و گفت: دیکش یقیعم نفس
و ا یدونم تو چرا زندگ ینم هیسا- سون م نقدریر اگه ، یریگیراحت وآ

بودم م مئن باش هرگز بهت  نجایمن موقع ازدواش مسررخره ات ا
و کن یباز نیخودت ا یدادم با زندگ یاجازه نم  . یر

 ! ستین یمن باز یزندگ ماین -
ش هیآخرش جدائ یدون یکه اولش م ی؟ زندگ هیسا هیپس چ-  دیا!...

 ؟ یکنیم یزندگ یدار یکنیواقعا" فکر م
 میراض تیوضع نیامامن از ا-
و خوب م یکه خوشبخت ینکن منو قانع کن یسع-  شناسمی،من تو ر
 یقبول کن که اشتباه کرد هی،سا یکش یزجر م یدونم چقدر دار یو م

و کنم که با تو شده . یهمون باز نیپس از من نخواه با نازن  ر
و  نیدرسررته که ازدواش ما به خواسررت واراده خودمون نبوده ،اما نازن-

و دوست دارن، مساله اونا با ما فرق داره . گهیسروش همد  ر
ع فرق کنه ،ول دیشا-  گهید هی،بدبخت یبدبخت یتو اصل موضو
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و دوست دارن و هم گهی،چون همد شنیاونا بدبخت نم ماین-  شهیر
باهم سخت و تحمل م یزندگ هایپشت همن و  کنن یر

 در صورتش گفت : رهیطرفش برگشت وخ به
!...چ ور دلت اومد با  هیسا یندارم ،حرش من توئ یمن با اونا کار-

و کن نیا تیزندگ  یکار
به نق ه ا نگاهش  شد وزمزمه کرد رهینامعلوم خ یرا از او گرفت و

 شروع شده و من مجبورم که تا آخرش برم گهید یباز نیا-
و یعصب و در ر  وگفت : ستادیا هیسا یاز جا برخاست و ر

به خانواده ات  زوی،چون من همه چ هیسررا یسررتینه تو مجبور ن-
 . یبش تیاذ نیازا شتریب دمیواجازه نم گمیم

 زده گفت : وحشت
و نابود کن یخوا یتو م-  !یاونا ر
س- شته باش که ر یتوئ شهیکه داره نابود م یک  سکی،نه اونا ،قبول دا

و زندگ یبزرگ فرق  یلیخ شیچند ماه پ هی،تو با اون سررا یکرد تیر
 یکرد
 آورد وادامه داد نیپائ یرا کم شیصدا تن
اما حاال کامال مشررخصرره چقدرتحت  یگل سرررحال بود هیمثل  تو

 - یفشار و افسرده ا
 شده ام نیتع شی،سرنوشت از پ مایمنه ن یزندگ نیا-
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با- زه م نیبا ا دیتو  بار بدبخت  یکردیسرررنوشررت م نه خودتو 
 یکردیم

 گفت : آرام
 ادیاز دست من برنم یوکار میازدواش کرد گهیما د-
 راحت طالق گرفت شهیم یول-
م مشررترک جدا بشرر یتونم بعد از دو ماه زندگ ی!نم مایتونم ن ینم -

 !گنیم ی،...مردم چ
 گفت : یبه تند پرازخشم

 به مردم چه !-
 وآهسته نجوا کرد : دیترس نشیلحن خشمگ از

 ! یدون یبابامو م تیتونم ،تو که وضع یمن نم-
ش یقینفس عم کالفه و دیک باره ر ست مکتین یو دو ش با  کنارش ن و
بان متیمال تینها کردیم یکه سع یلحن  فت :را داشته باشد گ یو مهر

زنم ،بهشون  ی،خودم با هاشون حرش م هیتو نگران اونها نباش سا-
که ه یم قه ا چیگم  قا ن نیب یعال  دیوفقت دار سرررتیتو و اون آ

و تحمل م گهیهمد  دیکن یر
ر ،اونا خودشون و مقص ستین هایراحت نیحرش به ا نیگفتن ا ماین-

گه بفهمه در جا سررکته م دوننیمن م یبدبخت بام ا با نهی.  ن ، م ز
و ک یلحظه هم ندارم ،بذار مدت هیبرا  یشرردنش وحت تیتحمل اذ ه ر

 تموم بشه میباهم قرار گذاشت
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ض ریممکنه د - شد و را شه ،اگه تا اون موقع بهت عالقه مند  شد  یب ن
 ؟ یکن کاریچ یخوا ی؟انوقت م یازت جدا بشه چ

شد ولش مایقلبا از حرش ن نکهیا با و یادمان  و با  اوردیخودش ن یبه ر
 با حسرت گفت : یغم گرفته ا یلحن

و دوسررت داره  گهید یکی،چون  ماین شررهیاون به من عالقمند نم- ر
وز اول به هم یباز نی،ا  شروع شده لیدل نیهم از ر
 شد و گفت : رهیبه او خ رتیبا ح ماین

و دوست داره و باز حاضر شد گهید یکیاون  یدونست یتو م یعنی-  یر
و تحمل کن یخفت و خار نیا و  هی!پس کجاسررت اون سررا یر مغرور
 ؟ شناختمیکه من م یا کدندهی

 الود گفت : بغض
به خاطر بابام حاضررر بودم بدتر از  تیاون شرررا یمجبور بودم ،تو-

و تحمل کنم نهایا  ر
 انیم یچند قدم برداشررت . کالفه دسررت یجا برخاسررت و عصررب از

پشررتش کشرر یهامو با آه دیپر مقابلش نشررسررت و در  قیعم یو
ل زد و گفت :  چشمانش ز

مرم تمام ع یکه تو یدختر نی،لجبازتر هیسررا یلجباز یلیتو خ-
با ا دمید باد م یزندگ یاحمقانه دار یلجباز نیو  به   یدیخودت و 
ستم ونم یول شتت ه  تیزارم که خانواده ات اذ یباور کن من تاآخر پ

همه  و میبا هم بر ایآه هم بکشرره ب هیزارم بابات  یبشررن ،به خدا نم
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 یازب تیتو بخاطرشررون با زندگ نکهیاز ا هااون میبهشررون بگ زرویچ
شحال نم چیه یکرد شون بگ شنیوقت خو  یلیخ ی،پس حاال به

متوجه بشررن نگران حرش مردم هم  گهیکه چند ماه د نهیبهتر از ا
 خودش و داره یزندگ اریاخت ینباش هرکس

ه با باز کرد چ یلحظه ا ماین یاحرف فت دهان   یزیبه فکر فرو ر
 از پشت سرش گفت : نیکه آرم دیبگو

 خودش و داره یزندگ اریاخت یبله درسته هرکس-
شت از د با سرش برگ شت  پ ش دنیترس به عقب و  دهیقامت بلند وک
با  نی.آرم سررتیاز جا بر خاسررت ومبهوت به او نگر اریاخت یب نیآرم

 : دیپرس یوجد قیعم ینگاه
 ؟ یخوا یچه م نجای!ا یتو مگه کالس ندار-
بانش بند آمده بود وقادر به تکلم نبود جانیه از  ز

باره پرس نیچند قدم جلوتر آمد و ب نیآرم  : دیآن دو قرار گرفت ودو
 ؟ یکن یچه م نجایا دمیبا توام !پرس-

و یکه از رفتارش شاک ماین ودر ر به جا ستادیا شیبود ر راز خشم پ هیپا یو
 ت :گف
 مهنهیا یخانمه ،شما به چه حق کیچه طرز صحبت کردن با  نیا-

 دیزن یگستاخانه بااون حرش م
 گفت : یکرد و با پوز خند زیرا آنال شیسر تاپا زیآم ریتحق

 - دیکه من دارم وشما ندار یهمون حق به
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شخاص مزاحم نم نیآرم افهیق نکهیا با ر آن د مایخورد ،اما فکر ن یبه ا
 که قصد مزاحمت دارد، ستیمزاحم دیشیکرد واند یلحظه اصال کار نم

 نشانه رفت و گفت : نیپس با تعصب مشتش را به طرش آرم
به شما بدم شونیبه ا نیمگه من مرده باشم که اجازه توه-  و
با آرامش زمزمه کرد: مایمشت ن نیآرم  را در هوا گرفت و
 به اجازه شما ندارم یازیمنم ن-
 اشاره کرد وادامه داد هیرکت آرام سر به ساح با
 -خودش به شما نگفته  نویا

که در محوطه دانشررگاه ، همه با تعجب  یبچه هائ نیب هیسررا نگاه
،  ردیگیبحث دارد باال م دید یو آندو در گردش بود وقت دندیپا یآنها را م

و جانیآن دو قرار گرفت و با ه نیب یاز ترس برخورد احتمال  وترس ر
 گفت : مایبه ن
 !خندیاستاد مشا شونیا ماین-

 دی، حدس زد که با سررتیک خیاسررتاد مشررا دانسررتیکه نم ماین
دسررتش را رها کرد وهمراه با  نیباشررد .آرم هیسررا یهمسرررقرارداد

 گفت: یشخندین
 !داری،مشتاق د دیشمائ گندیخان که م مایپس ن-

 قدم عقب رفت وگفت : کی
زو-  تونو نداشتم دارید یاما برخالش شما من اصال آر
 انداخت و محکم و آمرانه گفت : هیبه سا ینگاه نیآرم
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 میتو برو سر کالست ، بعدا" با هم حرش دار-
و به ن زیآم دیتوجه به لحن تند وتهد یب هیسا  فت :گ مایکالمش ر
سم اما  رمیم گهیمن د ماین-  بهت گفتم ! من ینره چ ادتیسر کال

و حل م  کنم یهر طور شده اون مساله ر
و شیکتابها ماین به دستش داد و گفت : مکتین یرا از ر  برداشت و

و-  من فکر کن وجوابم بده یحرفها یتو هم ر
 گفت : یلبخند تلخ با
 باشه ،فعال بااجازه-
شمان ح در شده بودند از  رهیزده بچه ها که به آنها خ رتیمقابل چ

 شد .آن دو دور 
 محکم گفت : نیهم قصد رفتن کرد که آرم مایدور شدن او ن با
 ؟ نیتهس هینگران سا نهمهیشما ا یلیتونم بپرسم به چه دل یم-
 نگاهش کرد وگفت : یپوز خند با
 منه هیخواد او دختر همسا ینم لیدل-

با حالت زیرا ر چشمانش  گفت : زیآم ریتحق یکرد و
ست یشما نگران همه دخترا یعنی- بی،اگه ا نیمحلتون ه شهن ور  ا

 نیگرفتار باش یلیخ دیکه با
 فرق داره یلیخ هیمن با بق یبرا هیسا-

 : دیشد و قاطع ومحکم پرس یجد
 ؟ یچه فرق-
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نگرانش بودم چون دختر  شررهیبا من بزرگ شررده هم یاو از بچگ-
ود رنج و نداره یمهر یو ب یتوجه یکه تحمل ب هیحساس و ز  ر

 یشناس یاونو خوب م-
سا- سا کیفقت  یبرا هیبله! چون  ون ،در واقع ا ستین هیدختر هم

 منه یهمه زندگ
پر ازخشررم در عمق  یآن یاز خشررم صررورتش قرمزوپر رنگ شررد و

 شد و گفت : رهیچشمانش خ
سرش ،ا یکن یچ ور جرات م- صر نهمهیمقابل من !هم  عیرک و 

 یدر مورد عالقت به اون حرش بزن
 آرام گفت : یزهرخند با
وجود نداره ،در واقع  یعالقه ا چیه هیتو و سررا نیدونم ب یچون م-
ماه نیکه از عمر ا یلیو تحم یهمسررر قرارداد هیتو   یقرارداد چند 

باقیب  نمونده یشتر
رادر هم  ماین رصررورتیوتحق نیتوه نیخواسررت بخاطر ا یم دلش

با لحن شد و سلت   یمحکم وجد یخورد ونابود کند ،اما بر خودش م
 گفت :

و هرگز  زیچ هی یول ستین هیمن وسا نیب یعالقه ا چیدرسته که ه- ر
سم نهیفراموش نکن و اونم ا سر ر صورت اون هم  هیوقانون یکه در هر 

ازه کس اج چیکه به ه کنهیو تعصررب منم بهم حکم م رتیمنه و غ
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 یاگه اون شررخص همباز یکنه ، حت یباز تمیثیندم که با آبرو و ح
 باشه هیسا یدوران کودک

 را با حرص فوت کرد وادامه داد نفسش
و م نیا- شما ر صال  یبار  صورت تکرار ا شم اما م مئن باش در  بخ

 ،با اجازه دیمتوجه حرفهام شده باش دوارمی. ام امیکوتاه نم
 رهیخ شرردیکه از کنارش دور م نیمحکم آرم یآرام ول یبه قدمها ماین

صور نم سا یشد .ت سر  ص هیکرد هم  یومحکم و ق نینچنیا یتیشخ
ساخته بود خ شد . او با آنچه در ذهن خودش  شته با صله یلیدا  فا

وجود  نیاما با ا شرردیخود به خود باعث ترسررش م نیداشررت و ا
 خودش را نباخت و زمزمه کرد

 ،تو هم م مئن باش میتازه شروع شده استاد بگرد تا بگرد یباز -
سا امیکوتاه نم ی یشرا چیکه من تحت ه ست تو عوض هیو  یرا به د

 دهم ینم
************* 

شد و کنارنازن با ستاد وارد کالس   یاهنگ نیگرفت نازن یجا نیاجازه ا
 در دفترش نوشت یبه چهره بر افروخته اش انداخت و با نگران

 افتاده ؟ یاتفاق-
 جوابش نوشت در
 گمیبعدا"برات م-
باره نوشت نینازن  دو
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 یتا بعدا جون به لبم کن یخوا یم-
 نوشت شیبرا
پس خواهشررا"جون به لب نشررو ،  یالزم دار یلیو خ فعال"جونت-

 دارم یخوب یبرات خبرا
باره چ نینازن شت دو سا سدیبنو یزیخودکار را بردا  جانیبا ه هیکه 

هم  نیبه اورفت نازن یو چشم غره ا دیکش رونیخودکار را از دستش ب
 نپرسد . یزیچ گریمجبور شد تاآخر کالس صبر کند ود

 گفت : جانیبا استرس و ه نیاز کالس نازن بعد
 شد یچ انیحاال بهم بگو جر-
 کرد گفت : یرا جمع م شیکه کتابها یآرامش در حال با
 امیاونوقت کوتاه م یکار هیاگه سروش بره سر گهیم ماین-
 و گفت : دیکش یکوتاه غیج یبا ناراحت نینازن
باز کا هیبه  یمن! .........حاال کار کجا بود .......ک یخدا یوا ر سررر
 -؟ یگفت ی،تو بهش چ دهیم

سرکار د ازش سروش بره  ازه سنگ جلو پاتون نند گهیقول گرفتم اگه 
- 
 زد وگفت : یخند پوز
سروش ک زیعز یل ف کرد- سرکار !...اون دیبا یدلم ،بهم بگو   بره 

 کنهیکار نم یسرخدمت ،شب هم که کس رهیکه صبع م
 جا برخاست و گفت : از
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ته د مایکه ن یعجول نهمهیا- بذار کمی، گهیهم نگرا و جگر   دندون ر
 تو سرم کنم یخوام چه خاک یم نیبب
لمون-  نمی،حاال تو بنال بب گرمیم یخوب بفرما !من ال
 ماتومی،بهم الت یعوضرر فتهیخود شرر نیبرم کالس ا دیمن فعال"با-

کن با  یل ف هی، دهیبرم سررر کالسررش رام نم رید گهیبار د هیداده اگه 
و بب گهیهمد ییجا هیبده  غامیبهش پ و ریسررروش تماس بگ  مینیر

 به خودش کمیحاضررره به خاطر تو  نمیباهاش حرش بزنم بب دیبا
 انهیبده  یسخت

ساله بخاطر من همه جور خفت چارهیاون ب- و تحمل کرده  یکه دو 
 کردن خانواده اش راحت بوده یراض یفکر کرد

جور هندوسررتان  دی،هرکه طاووس خواهد با زمیبودم عز فشیوظ-
و م نه ک دایبراخودش پ یکار هی دیخواد با یکشررد ،اونم اگه واقعا"تو ر

و هم مایفعال"ن  نهیگز نیدست گذاشته ر
بونت برم ول یاله-  خودشو کرده یهمه سع چارهیاون ب یمن قر
 طرفش برگشت وکالفه گفت : به
 هتو باشرره اون اگ ندهیحق بده نگران آ مایدلم ،به ن زی! عز نینازن-

ست داره با و دو سته ن دیواقعا"تو ر و انجام بده  مایبتونه خوا  یل ف هیر
شون و بزنن  مایکن به ن رو حرفها و در شه ر سمون با هم بگو تو جل

 شهنظرش عوض ب نهیبب کیاونو از نزد مایاگه ن دیبهتره شا یلیخ
 کنم یم فشینشده ،من خودم رد ریباشه. تو برو تا کالست د-
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شد آرم یوقت و دیکش یبود نفس راحت امدهیهنوز ن نیوارد کالس   یو ر
 نیآرم دیخواست جلو د یآخر کالس نشست نم یها یاز صندل یکی

با  کس چیسرگرم محاسبه بودند و ه یباشد بچه ها با وسواس خاص
به  یسلقمه ا شیبه پهلو شینداشت ،ستا یکار یگرید  نیاسمیزد و

س ستر شاره کرد که با چه ا لحظه همهمه آرام  کی یبود برا مسرگر یا
بلند کرد و آرم سر شد . را در چهار چوب درکالس  نیکالس خاموش 

سرد دید سالم  سا ی، با  شد و پس از قراردادن و و لشیوارد   ونبیتر یر
و گاهش را ر بال چ ین به دن که  گار  ند ان گردد  یم یزیکالس چرخا

و فرو  مدر آخر کالس ثابت ماند از نگاهش خشرر هیسررا ینگاهش ر
سا یبه راحت شدیخورده اش را م پر از  نگاه ینیسنگ ریز هیحس کرد . 

ش شمش قادر به نفس ک صدائ ینبود پس از لحظه ا دنیخ بلند  یبا 
 گفت : رایوگ
 خانم ستوده ............-
صدا زده  یباورش نم ستیبه اطرافش نگر یناباور با شد خودش را 

و با  از جا برخاست یچگ و دستپا جانیبا تکرار اسمش با ه یباشد ول
 نیا لشیلرزان مقابل کالس قرار گرفت، در طول تحصرر یقدمها

ه لرزان ک یشررد با صرردائ یزده م جانیه نگونهیبود که ا یبار نیاول
سترس وه یحاک و جانیاز ا ساله کرد  نشدر سبه م شروع به محا بود 

و به بچه ا گفت : ینگاه موشکافانه ا نیآرم  به او انداخت و ر
 شنوه ؟؟ یو م شونیا یصدا یکس-
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 خنده ریبچه ها زدند ز همه
باره گفت : یهمراه پوزخند نیآرم  دو
 نشسته ام اصال صداشون و نجای،چون خود منم که ا دیالبته حقم دار-

 نمنوم
 گفت زیآم ریطرفش برگشت وتحق به
ستوده بنظر نم- صدا یخانم  سه تن  ش یفیضع یر شته با ،پس  دیدا

صداتون دیل ف کن صبان ییومثل همون وقتا ولوم   ادیفر تیکه از ع
 ضیباال تا که بچه ها هم از دانسررته هاتون ف دیببر کمی،  دیکشرریم

 ببرند
شده بود دلش م ازفرط خ  سر شم  ست کتابش را تو یخ سر  یخوا

 بزند ادیبکوبد وفر نیآرم
 بردار ( رمیدست از تحق گهید یعوض ی)لعنت-

چه با لبخند وق یها ب نهیکالس  ت یم یبه او دهن کج حا ند . ا کرد
تا ا حال  ته بود ول هینشرررده بود گر ریحد تحق نیب  یمن یاش گرف

 یقینفس عم لیدل نیخودش را ببازد به هم نیخواسررت جلو آرم
ش ا دهیک د و با کرده بود را فرو خور ریگ شیکه مثل کوه در گلو یو بغ
 بلند شروع به حل همورک کرد . ییصدا

سررش را مع وش حل مسرراله کرده بود با سررکوتش همه حوا نیآرم
شتباه دیشا ضا یم یبه دنبال ا باره مقابل بچه ها  شت تا دو  عشیگ

سخ  کند .اما او با اعتماد به نفس مسراله را تا آخر حل کرد و منتظر پا
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ضا نی. آرم ستادیهمانجا ا نیآرم سر ر  را اعالم کرد و با گفتن تشیبا 
 نشستن داد . ازهبه او اج دیبفرمائ

ع و خفگ شیر جاس یوقت ساس تهو ست اح ش  یکرد .دلش م یم ین
و خراب کند ،در آن  نیسرررآرم یخواسررت با همه قدرتش کالس را ر

ظه تنفر تاده بود ودلش نم نیاز آرم قیعم یلح جانش اف  یبه 
بار  ندیچهره منفورش را بب گرید یخواست سرش را بلند کند و

ضا او شده بود همه به او  عیجلو همه بچه ها  اش کرده بود و باعث 
 تحملش را نداشت . گریبخندند .از خودش وکالسش متنفر بود و د

با صدا ناگهان  گرفته از بغض گفت : ییاز جا برخاست و
 رون؟یتونم برم ب یاستاد با اجازه م-
 متعجب نگاهش کرد وآهسته گفت : نیآرم
 ! دیبفرمائ-

 فت :که گ دیراپشت سرش شن نیمآر یرفت صدا یم رونیازدر ب یوقت
ود برگرد-  وشروع کنم دیخوام درس جد یم دیز
 توجه به او به حالت دو از کالس دور شد . یب

و شروع به گر مکتین نیاول یر ست و  ش به  نیکرد چرا آرم ستنین
 کند. تیاذ نقدریاو را ا دادیخودش اجازه م

سا نکهیا با شتن به کالس یهنوز در کالس بود ول لشیو صد برگ را  ق
شود وقت کالس آرم ست تا که م مئن  ش شت همانجا ن مام ت نیندا

ست و به طرش کالس رفت آرم سپس ازجابرخا  رفته بود و نیشده ،
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را برداشررت  لشیاز بچه ها هنوز در کالس بودند وسررا یتنها تعداد
 نگاهش کردوگفت : یبا نگران شیستا
 نگرانت شدم یکجابود هیسا-
 نگفت ؟ یزیموندم هوا بخورم ،استاد چ رونینبود ب حالم خوش-
 یباش انیدر جر میرد کرد گفت بهت بگ بتیچرابرات غ-
 را بر هم فشرد و گفت : شیخشم دندانها با
 نداره رادیباشه ،ا-

سه ا نیسوم نیفکر کنم ا هیسا شه که غ یجل ،اون  یخورد بتیبا
 و ممکنه حذفت کنه رهیسختگ یلیخ

 وگفت : دیکش یقیعم نفس
 حذفم کرد هم به درک-
وبه درک ، یچ یچ  - یافت یترم عقب م هیر
 تلخ آرام زمزمه کرد : یلبخند با
و نم نیا لیدل نی"او به همقایو دق-  کنه یکار

 دیبلند تر پرس یانداخت وکم شیرا به ستا نگاهش
بان تو نم رمیمن م-  یایکالس ز
 امیکاردارم ،بعدا" م گهید کمیتو برو من -
 ال"پس فع-

و نیومشوش کنار نازن ساکت وبه ر  نینازنشد . رهیخ شینشست و به ر
پرس  :دیبا تعجب نگاهش کرد و
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 شده ؟ یباز چ-
 نگاهش کند نجوا کرد نکهیا بدون

 ستین یزیچ -
که گر ونهیخنگم ؟ د نهمهیمن ا یعنی- گات معلومه   ،یدکر هیاز ن

با اون عوض  حرفت شده یحتما باز
 الود گفت : بغض

وانپر-  کرد عمیجلو همه بچه ها ضا شیر
 : دیابروشو باال دادو پرس یتا کی

 ؟ یچه جور-
 گفت : یخسته و عصب یلحن با
صدام زد چون آمادگ یبرا- سبه  شتم از ترس و ه شویمحا  جانیندا

 نیاومد اونم از ا یصرردام در نم لیدل نیبود غش کنم به هم کینزد
باعث شد همه بهم بخندن  فرصت استفاده کرد و

 گفت : یحرص نینازن
وش احمقانه ا گهید نیا- سه ا هیچه ر شما بچه مدر  که ازتون دیمگه 

 پرسه یسوال م
ها یکی- قانون کارش  انی،م نهیمزخرش کالسررش هم یاز  ترم تو 

سر نمره م نیبا هم ستین ست که آخر سبه ها   یترم و رد م انیمحا
 کنه
 و ادامه داد : دیکش یآه
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 انیگن سررواالت پا یکه قبال" باهاش کالس داشررتند م ییبچه ها -
پنه هم نم نکهیبا ا یسخته که حت نقدریترمش ا  یریمره بگن یتون یاو

که  میریبگ ینمره ا هیترم  انیم میکه بتون میکشرر یماهم خودمونو م
 میپاس کن میترم الاقل بتون انیپا

 شما! دیکه چقد گ*ن*ا*ه دار آخ
پرس به  دیطرفش برگشت و
 ؟ یبا سروش چه کردتو -
 ؟یندار یقرار گذاشتم ،بعد از دانشگاه که برنامه ا 7برا ساعت -
بعد م میکن یم یاسررتراحت هیخونه  میر ینه ندارم، م- .....به .میر یو

 ؟یگفت ماین
و ر دیشررن یآره. وقت-  یاهم مب یی،گفت سرره تا یختیتو همه برنامه ر
 میر

و واسه عصر م-  یذاشت یکاش قرار
 ه؟یچرا مگه مشکل-
 نمیوقت برم خونه وچهره نکرشو بب ریخواد د ینه فقت دلم نم-
ب نیبچ یبهونه ا هی-  خونه بابات ایو
ترسررم مامانم شررک کنه  یم یخواد اونم از خداشرره ،ول یدلم که م-

 راحت شده میاز بابت منو زندگ الشی،خصوصا حاال که خ
و بر یشرمنده ول-  میا شب بذارسروش عصر کار داره وگفت قرار
 اون خونه باشم دنیکنم که تا قبل از رس یکار هی دیپس با-
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************************ 
شد. نگاهش را برا نیونازن ماین همراه شان  ستوران محل قرار  یوارد ر

و افتنی ه ک یدرحال نیافراد حاضر در رستوران چرخاند نازن یسروش ر
 گفت : یخاص جانیبا ه دیکش یرا م نشیلبه آست

 ،اونجا نشسته ! هیاونهاش سا-
گندمگون وچشمان درشت قهوه  یبلند قد با چهره ا یپسر سروش

د؛بود افزو یصررورتش م تیکه به جذاب یپرفسررور لیبیسرر شیور یا
و شده توست سروش رفتند زی.هرسه به طرش م زر  ر

ه ب یجاخورد ول یکم هیو سررا نیبه همراه نازن ماین دنیبا د سررروش
و با اوردیخودش ن یر صم و س یمیبرخورد گرم و  سه احوالپر  یبا هر 

سر مسائل مختلف  شستن کرد.پس از گفتگو  کردو آنها را دعوت به ن
صل مایباالخره ن صحبت را به بحث ا ع  ضو سروش  یمو شاند و از  ک

 :دیپرس
 ؟یکار دار یبرا یخود شما برنامه خاص-

 زد و گفت: یلبخند تلخ سروش
شتم ول یتا حاال کل- با پاره  ایخوان  یخدمت م انیپا ای یدنبال کار گ

 وقت کار کردن مشکل دارن.
 :دیپرس هیسا
 ؟یمگه تا ساعت چند سر پست-
 شهی،حدودا ساعت سه م یشهردار یوقت ادار انیتا پا-
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باره نگاهش را به سررروش  هیبه سررا ینگاه مین ماین انداخت ودو
 دوخت و گفت:

باز دیتون ینم- سر شدن  ستخ یشهردار یتو تونیبعد از تموم  دام ا
 ؟ دیبش
 ییها یشک فهیبسته است ،اما با طا یشهردار یاستخدام تیفعال سا-

واش داره اسررتخدام شرردن تو یادار یکه امروزه تو دسررتگاهها  یما ر
شته ب یبابا هی دیبا ایمکافات داره ، یکل یارگان دولت شپولدار دا  هی ای یا

 کله گنده که من هردو شو ندارم . یپارت
 تازه کرد وادامه داد ینفس
ندارم ،من  یعالقه ا چیه یادار یگذشررته خودمم به کارها نایاز ا-
هایمع ندگ یار که دلم نم یخاص خودم و برا ز جا  هیخواد  یدارم 

مام وت سررتین یشرررفتیپ یجا چیه یدولت یمحدود بشررم تو کارها
 یریگ یم عیاتاق به اون اتاق ترف نیعمرت تنها از ا

 گفت : یحیبا لبخند مل هیسا
 دیبلند پرواز یلیگفت شما خ شهیحساب م نیبا ا-

 زد وگفت : یلبخند هیسا ییرک گو نیاز ا سروش
 ندارم یدرسته ،اما ازصفر شروع کردن هرگز واهمه ا -
 مکث کرد وگفت : یلحظه ا هیسا
 دارم یفکر هی،پس من  دیندار یاگر از صفر شروع کردن حراس-
 شدندوگفتند رهیبه او خ جانیسه با ه هر
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 ؟ یچه فکر-
را که خودش هم  شررنهادیپ نیکه ا کندیم یدانسررت کار درسررت ینم

ه بود ک یتنها راه نینه! اما ا ای دهدیرا م سررتیم مئن به انجامش ن
به چهره  یکمک کند .پس نگاه نیبه سررروش ونازن توانسررتیم

و به سروش گفت :  مشتاق هر سه انداخت ور
ساخت - شرکت  صاحب  شوهر من  شا پدر  ساز م  ی،من م خهیو

و تو  شرکتشون استخدام کنند یتونم ازش خواهش کنم که سروش ر
شش ن ماین صال خو شوهر ( ا سا امدیکه از وااه) پدر  و به   یم هیبود ر

 گفت هیقبل از او به سا نیبزند که نازن یخواست حرف
 ندارن یسروش مشکل یبا پاره وقت یعنی-
نازن ینم-  تی،در واقع من اصررال از شرررکتشررون وشرررا نیدونم 

 ندارم یاطالع چیه شونیاستخدام
باره گفت : یبا نگران نینازن  دو
 نه ؟وقت براشون کار ک مهیاونا قبول کنن که سروش ن یکن یفکر م-
قا دیبا- شا یازآ ستخدام  یدونم که برا یخواهش کنم ،چون م خیم ا

قا ی،ول رنیگ یسخت م یلیشرکتشون خ نیمهندس  یلیخ خیمشا یآ
و رد کنه بامحبته ،فکر نکنم خواهشم ر بون و  مهر

و به سا ماین  گفت : هیر
لم د چیه یباشرره تو از اونها خواهش کن یازیفکر نکنم ن هینه سررا-
 یبش کیخوادبه خاطر سروش جلو اون خونواده کوچ ینم
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 در مانده گفت: یبا لحن سروش
 .....دیالتماس کن یبه خاطر من به کس ستمین یمنم راض-
قا- ه به تاز یپولدارا نیاون اصال مث ا هیو خوب یآدم من ق خیمشا یآ

س کنه تا با من راحت و  یم شویسع یاون همه  س،تازهین دهیدوران ر
 باشه....! یمیصم

 گفت: یبا ناراحت ماین
 خوام تو به اونا....... یمن نم یول-
و به سا دیپر مایحرش ن انیم نینازن  گفت: هیور
 کنم.....! یوقت فراموش نم چیمحبتت و ه نیمن ا هیسا-
 زد وگفت: یلبخند هیسا

بذاریمعلوم ن یزیکه چ هنوز عد خبرت  س، با اونا حرش بزنم ،ب من 
 -.....کنمیم

به گرم هیدست سا نینازن  فشرد و گفت: یرا در دست گرفت و
و بخوا یدونم تو هر کار یمن م-  نمی،اید یسه سوته انجامش م یر

 نه....آب خورد نهیبرات ا
بحث را به دانشگاه کشاند و مانع مخالفت  یسپس با مهارت خاص و
 یشررد ، بعد از شررام هر چهار نفر از رسررتوران خارش شرردند ، وقت ماین

سا یسروش از آنها خداحافظ شد ،  و به ن هیکرد و جدا   نیونازن مایر
 گفت:

 ....رمیم یبا تاکس گهیخوب با اجازه منم د-
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 با تعجب و خشن گفت: ماین
و با تاکسرر یچ- وقت شررب  نیدم ا یاجازه م ی، فک کرد رمیم یر

خودم  دیسرروارشرر عیمن مردم؟سررر ؟؟،مگهیبر یتنها با تاکسرر
 ....رسونمتیم

 .....یول-
 ..دیواما نداره،هر دو سوار بش یول-
 شد. ماین نیسوارماش یحرف چیو سر به راه بدون ه عیم  هیسا
 سرش را به طرفش بر گرداند و گفت: نینازن
 ....؟یو بردار لتیخونه بابات وسا میاول بر یخوا یم-

 فت:گ لیدل نینه بود ، به هم کیبه ساعتش انداخت ، نزد ینگاه
نه ، دلم نم رینه د- ته بهتره برم خو عد از آرم یوق نه نیخواد ب  خو

 برسم.....
 به او انداخت و گفت: نهییدر آ ینگاه ماین

 .....؟؟یرونیساعت ب نیچرا ، مگه براش مهمه که تا ا-
با غصه گفت : دیکش یقیعم نفس  و

بل از اون  خوامیفقت م س،یاون مهم ن یمن برا زیچ چینه ه- ق
 ...نمیبب افشویاتاقم که مجبور نباشم ق یبرسم و برم تو

و ماین شتن پا ر ش یبا گذا سرعت ما  را باالبرد ودر عرض نیپدال گاز 
ش توقف کرد مین  ساعت کنار بر
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شکر کر مایاز ن هیسا شت با خداحافظ ادهیپ نید و از ما  یتاهکو یشد و
ش شررد . کل وشررن بودن  دیوارد بر انداخت و وارد آپارتمان شررد ، با ر

با  نی.آرم سررتادیحرکت همانجا ا یسررالن جا خورد و ب یلوسررتر ها
و یعصب یچهره ا و به ر پر از خشم محکم پرس شیر  دیقرار گرفت و

 .....؟؟یساعت شب کجا بود نیتا ا-
کرد خودش را نبازد و  ی....سررعسررتدیبود قلبش از حرکت با  کینزد

 ت :تفاوت آهسته گف یبا ب لیدل نی.به هم ستدیبا نیمقابل آرم
 کار داشتم...... رونیب-
رده پله هم رد نک کیاز پله باال رفت اما هنوز  یآرامش ساختگ کیبا و

که آرم بان نیبود  و تیبا عصرر به طرش  شیباز فت و  را محکم گر
 رخاند و داد زد:خودش چ

 هنوز حرفم تموم نشده ! ....-
 شیصدا نیاز رفتارش در کالس ناراحت ودلخور بود پس خشمگ هنوز

 را باال برد و گفت:
 ندارم.... یحرف چیمن با تو ه-
 :دیکش ادیفر
تا حاال  دمی....... پرسریجوابمو بد یاما من دارم !و تو هم مجبور-

 ....؟یکجا بود
و یسع ستش ب شیکرد باز  یودر همان حال به تند اوردیب رونیرا از د

 گفت :
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 کار داشتم..... رونیمنم گفتم ب-
و یشتریب فشار باره پرس شیبه باز  : دیوارد کرد و دو

 ؟یکجا و با ک-
 گفت یخودش را رها کند با لجباز کردیکه تقال م یحال در
بوط م گهید نیا-  !....شهیبه خودم مر
و هر  یچنان محکم گرفت که نم شیقو یرا با دسررت ها شیدو باز

اش  یتوانسررت تکان بخورد ، و نگاهش را در عمق چشررمان عسررل
 انداخت و با خشم گفت:

شن بهت م زیچ هی- و ضع و ر نه خو نیکه تو ا ی!.... تا زمان گمیو وا
بوط م یا  زهیآو شررهینوهمی!....پس بهتر اشررهیهمه کارات به منم مر

 یگوشت کن
 زد وگفت : یشخندین

کارا.. یجد- بوط نم ی..پس چرا  به من مر هان  یتو  شررره؟! 
خالت چی!چرا؟؟؟؟ چرا من حق ه ندگ ید با یوتو ز ندارم و   دیتو 

 .........هان...........چرا؟؟؟؟ ؟رمیخفه خون بگ شهیهم
 رفت... یهر لحظه باال تر م شیو خشم صدا جانیه از

 :دیکش ادیخشم و غاب فر تیبا نها نیآرم
 ؟؟؟؟یپرسم ! بگو کجا بود یم گهیبار د هی-

سته شمان یو ب خ صله با چ شمش  یحو شمان پر از خ ستاخ در چ گ
 شدو گفت: رهیخ
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به خودم  میخصرروصرر یبهت بگم ، زندگ یزیدوسررت ندارم چ-
بوطه و بهت اجازه نم  ....یریازم بگ نویا گهیدم د یمر

 داد زد: یعصب یغابناک و لحن ینگاه با
ندگ میمن چ یفک کرد - مترسرررک  هی................ت؟یتو ز

 !زیسرجال
 گفت: یپوزخند با
 داره.... یتیخاص هی! اون  یستیاونم ن یتو حت-
 منفجر شد و با خشم او را به عقب هل داد و گفت: تیعصبان از

 .......نه؟؟؟؟ ؟یپسره الدنگ بود نیموقع شب با ا نیتا ا-
با لجباز یول دیترس ادشیفر از  گفت: یخودش را نباخت و

 .....ماستیپسره الدنگ اسم داره و اسمشم ن نیا-
بون م یاسم اونو جلو یکن یتو غلت م-  .....یاریمن به ز
 ...............!یکنیچکار م نمیبب ارمیم-
 که چهره اش از خشم فشرده وگلگون شده بود داد زد: یحال در
که ا- حاال  به حرش اون پسررره بگ ن ورهیپس  و  یریبهتره گوش 

به خونتون بر گرد ودتر  چه ز مه ات و  3، منم  یهر نا وزه طالق ر
 در خونتون.... فرستمیم
 چند بارتکان داد وگفت : دیسرش رابه نشانه تائ جانیه با
نه و  نیحالم از ا گهیبهتره ، چون د یلیخ ین وریآره ا- خو

 خوره.... یصاحبش داره بهم م
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لت وقت- که بفهم یبهم م یحا مه گفتم دل یخوره  به ه  لیمن 
 طالقمون اون پسره است.........

 زده گفت: رتیح -
 کار دار؟ یبه اون چ -
 ....گمیو م تیندارم ، فقت واقع یکار یمن به کس-
 !....یفیکث یلیتو خ-

 زد : ادیفر پرازخشم
ض فتریکث- سره عو  یکه جلو من از عالقه اش به تو حرش م یاز اون پ

 .....ستمیزنه که ن
 رفت!!!( یهر لحظه باالتر م تیاز عصبان شیصدا)لحن 

 عالقه اون پاک و صادقانه اس.....-
 زد وگفت : یخشم پوزخند تینها با
دل اونو  ی! حاضررر شررد یدونسررت یم نویا ی!، پس چرا وقت یجد-

 ....یو زن من بش یبشکن
 ...یدونیمجبور بودم خودتم م-
 ...یبهش عالقه دار یکن یپس اعتراش م-
 ....یکن یم نیبهم توه یتو دار-
 :دیکش ادیفر
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 هیا ، که جلو همه ب ستین نیتوه نی،ا یکن ینم نیتو به من توه-
شگاه گرم م سر جوون تو محوطه دان  ید یو بهش اجازه م یریگ یپ

 دخالت کنه ! مونیخصوص یزندگ یتو
 گفت : آهسته

جا ه- مه ن یکس از راب ه  چیاون نداره و ه و  مایما خبر  ر
 ....شناسنیم

بگ اوردیب نییرا پا شیباعث شد او هم تن صدا هیآرام سا لحن  دیوو
گه ببرنت  نوکهیو فکر ا یندار یاز حراسررت هم واهمه ا یتو حت- ا

و هم کرد یبهشون بد یدار یحیحراست چه توض  !... یر
 وادامه داد دیکش یقیعم نفس

گه فکر کرد - بهشررون م امیمن م یا بگم در  دیبا یگم زن من یو
 ! یاشتباه محا

و لجباز با  آرام گفت : یغرور
و کن نیخوام ا یمن هرگز از تو نم-  یکار

 شد وگفت : رهیقدم جلوتر آمد و در عمق چشمانش خ کی
 یدونی، تو نم ی، اما پدرم چ ییحرفها نیتو مغرور تر از ا دونمیبله م-

ست و ممکنه هر لحظه اونجا پ رهیمد ئتیاون جزء ه شگا  داشیدان
وهمراه ا  نیبرا ا یچه جواب دیحراسررت د یپسررر تو نیبشرره ، اگر تو ر

 ؟؟؟؟یکه بهش بد یدار تیزیآبرور
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صال از ا هیسا شت در حال نیکه ا ع خبر ندا ضو سرش را ز یمو  ریکه 
 انداخته بود ، مسخ شده در جوابش گفت:

 ...زدمیبا اون حرش م نیمن فقت داشتم درمورد نازن-
ص یزندگ ی! از ک نینازن- صو شده نازن یخ حق نداره  ن؟؟،اونیمن 
 کنه... فیتکل نییما تع یزندگ یبرا

 را بلند کرد وگفت : سرش
 اون فقت نگران منه...........-
 گفت : یتند به
 غلت کرده ،اصال اون چکارست؟؟؟-

 : دینال عاجرانه
 برادره..... هیقبال هم گفتم اون برا من مث -
 گفت : متیمال با
 ....گفتیم یا گهید زیاما خودش که چ-
، مهم احسرراس منه که نسرربت به  سیگفته خودش برا من مهم ن-

 حس برادرانه اس..... هیاون 
و نیآرم  مبل پرت کرد و آرام گفت: یخسته و کالفه خودش رابه ر
ه دارم اگ یکنه ، من آبرو و هزار گرفتار ینم یبه هر حال برا من فرق-

سره هر جاکه م نیقراره ا شه دنبالت، بهتره هر چه  شیسر یر یپ ب
ود تر بر گرد  خونه پدرت..... یز
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عمق وجودش را لرزاند ،احسراس عجز و  نیزده آرم خیسررد و  لحن
از پله ها باال رفت و وارد اتاقش  یحرف چیکرد ، بدون ه یم یگ چارهیب

آشرفته و  یزندگ یشرد . چه قدر خسرته و درمانده بود . باز هم دو راه
 از گوشرره چشررمش فرو یق ره اشررک اریاخت یب کرده بود . شررانشیپر

شدت به د ستخوا ی. دلش م دیچک بکوبد ،تا همه  واریسرش را با 
 ببرد . ادیکاب*و*سها را از  نیا

را ندارم  ریو تحق دیطاقت و تحمل تهد گهید ایزمزمه کرد:)خدا آرام
رد.  یباد سرررد دیکشرر یقی.(پنجره را گشررود ونفس عم صررورتش را آز

صوم و ردن  چهره مع شد ،او تحمل آز بان پدرش مقابلش ظاهر  مهر
ش نیا شت اگر بر م دهیچهره زجر ک صه دق  یرا ندا شت پدرش از غ گ

 کرد... یم
شحال چه قدر خو نیکه به او داده بود افتاد ، نازن یو قول نینازن ادی به

 یراب یکار چیتوانسررت ه یگشررت نم یوار به او بود اگر بر م دیو ام
انجام دهد. ق رات گرم اشرک را با پشرت دسرت پاک کرد.او  نینازن

باره هم در براب میکند. تصم یزاده شده بود که تنها فداکار ر گرفت دو
با یدار زندگ اری. فعال اختدیایب وتاهک نیآرم را  نیا دیاش او بود .پس ن

 ارد.ند یریگ میتصم اریقدرت و اخت گریکرد که د یهرگز فراموش م
به رختخوابش رفترا عوض ک لباسش  رد و

************************************
****** 
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و شیکتابها شت وکنار نازن زیم یرا ر ست ،نازن نیگذا ش  یندزفره نین
 وگفت : دیکش رونیرااز گوشش ب

 شدم ی،داشتم نگرانت م یکرد رید-
 گفت : یپوزخند با
 کرده ؟ ستمیسر به ن نیآرم یفک کرد-
 ادیبرم یهر کار یخودپسند عوض نیاز ا-
 هیخودپسند عوض نیهم ریفعال کار تو گ -
 ؟ یمگه بهش گفت-
و تنظ شبینه، نشد که بگم ،د -  در اومده بود میاز ر
 دینگران رس نینازن
باره دعواتون شده ؟-  دو
 کردم ریداد که چرا د ریگ کمیدعوا که نه ،فقت -
 ! هیکه عال نیا-

ب جزوه  حوصله گفت : یاش را باز کرد و
 خوبه ؟ شیچ نیحالت خوشه ها! ا-
 ستیم ناحساس ه یده که نسبت به تو ب ینگرانته ،نشون م نکهیا-
و  نهیبب مایاز آشررناها منو همراه ن یترسرره کسرر ینه بابا ،اون فقت م-

 بودن ازدواجمون لو بره تهیفورمال
 ؟ یبهش گفت یتو چ-
 نکنم رید گهیمنم مثل بچه آدم قول دادم د یچیه-
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 یحرفشنو نبود نهمهی،تو که ا یجد-
ضعفم و پ یخوام ب ینم- ده تا کر دایخود با هاش بحث کنم ،نق ه 
بات ،ا یگم ،م یم یزیچ با  که مجبورم تحملش نهیگه برگرد خونه 

 کنم
 هینگرانم سا یلیتو خ یمن برا-
 وگفت : دیکش یآه
 یاجازه م دی! من از اول نبا ینداره ناز یمعن گهیمن د یبرا ینگران-

شد .حاال د یباز نیا میدادم با زندگ شه ،که  ست ه یکار گهیب  چیاز د
 ادی یکس برنم

 با محبت دستش را فشرد وگفت : نینازن
 ده یگفتن اون که درد داد درمونم هم م میحاال غصه نخور از قد-
 غصه زمزمه کرد با
 دوارمیام-

********* 
و هراسان بدنش خ یقلبش تند تند م زشدیخ میتخت ن یر  سیزد و

بود اشرک در چشرمانش حلقه  دهیکه د یخواب یآور ادیعرق بود . از 
ست ؛ از بس در خواب ج ش غیب کرد هنجره  یبود هنوز حس م دهیک

 سوزد یاش م
سر پتو شت آب خنک کم عیرا کنار زد و ست . با چند م  یاز جا برخا

شک م یحالش جا آمد در حال صورتش را با حوله خ شت  یکه  کرد پ
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به سرراعتش  یشررده بود . نگاه کی. هوا تارسررتادیه اتاقش اپنجر
د باشرر دهیخواب نهمهیکرد ا یشررب بود فکر نم میانداخت هشررت ون

ب پدرش در خواب ،د ی.چهره سرررد و وح  بارهر ندامش  و رعشرره بر ا
خت .در خواب د ندا پدرش سررور دهیا که  بودن ازدواجش را  یبود 

از  فکر نیخارش کردن ا یودر همان لحظه سکته زده است برا دهیشن
 واز اتاق خارش شد دیکش یقیذهنش ، نفس عم

و متفکرودرهم پشررت  نیشررد .آرم نیپله ها متوجه حاررورآرم یر
 متعجب به طرفش رفت و پشت سرش دنشیبود با د ستادهیپنجره ا

 وآهسته گفت: ستادیا
 سالم !-
و یلب جواب سررالمش رادادو در حال ریطرفش برگشررت وز به  یکه ر

 نشست آرام گفت : یمبل م
 ! یکردم خونه باش یفکر نم-

صم ست میت صلحت و دو شودبهم نیبا آرم یگرفته بود از در م  نیوارد 
وبرو لیدل با لحن شیر  دوستانه گفت : ینشست و
ود اومد یلیتو هم امشب خ-  ؟ی!........شام خورد یز

 از رفتارش آرام نجوا کرد: متعجب
 نه....-
 رفت ؛گفت : یکه به طرش آشپزخانه م یجا برخاست ودر حال از

 ....میکنم با هم بخور یدرست م یزیچ هیپس -
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با  لبخند اضافه کرد و
ورد م نی، منم اتفاقا تو ا یدوس دار یلیخ ایگفت الزان یمامانت م-

 استادم...
 :دیپرس رتیهم به دنبالش به راه افتاد و با ح نیآرم
 افتاده ؟ یاتفاق-
 طرفش برگشت وگفت: به
 نه چ ور مگه !-

 کرد: زمزمه
 !هیعاد ریغ یلیرفتارت خ-
با لبخند تلخ ازشیرا باز کرد و مواد مورد ن خچالی در  یرا برداشررت و

 گفت:
 تنها شام بخورم ،خوشحالم ستیامشب قرار ن نکهیاز ا-
ه دارد ک دیفهمیم یشررد .به خوب رهیومبهم به او خ ریمتح ینگاه با

ستیودلش م کندیم ینقش باز  نیاما در ا دیرا به او هم بگو نیا خوا
شده بود پس ترج سته  شمکش خ تنها  داد عیچند وقته از بحث و ک

 دیبگو
 کنم....... یمنم بهت کمک م-

 زد و گفت: یحیمل لبخند
 پس ساالد بر عهده تو........-

 و گفت: ستادیا کنارش
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 کنن؟ یدرست م ینکردم..... چه جور یمن تا حاال آشپز -
 و گفت: ستیتعجب به او نگر با
وکه وقت ییپس اون سوپ ها-  یم یو ک یداد یبودم بهم م ضیمر یر

 پخت؟؟؟
و یلبخند  لبش نشست و گفت: یمحو ر

 خواستم بپزه و برام بفرسته... یاز مامانم م-
 زد وگفت : عیمل یلبخند

 تیشپزآ نکهیمدت از ا نیکار خودته!وتو ا کردمیواقعا !منو بگو فکر م-
 غصه خوردم... یبهتره کل یلیاز من خ
 شد وآرام گفت : ریدلپذ نگاهش

گه بخوام م- کاف یحاال هم ا باشررم ،  فقت اراده  هیتونم از تو بهتر 
 کنم....

 وگفت : ستادیکنارش ا ینیریلبخند ش با
ز حدت ا شیاعتماد به نفس ب نی،ا یومغرور فتهیخودشرر یلیتو خ-

 کرده ! ریتو حلقم گ
 ساالد را به دستش داد واضافه کرد: لیوسا
 ....زیبشور و بعد تکه تکه کن و تو ظرش بر زیتم اول
 !ن؟یهم-
 .....یسادگ نیآره به هم-
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شان  در شدند ؛هر دو در افکار خود شغول به کار  سکوت کنار هم م
ش و در آرام یبحث چیبود که بدون ه یبار نیاول نیغوطه ور بودند. ا

 با هم کنار آمده بودند.
ا لبخند کرد و ب نیچاقو به دست گرفتن آرم ی قهیبه طر ینگاه هیسا

 گفت:
 !!!یمواظب باش انگشتت و نزن-

و  محو یانداخت و با لبخند هیبه دسررتش و سررپس به سررا ینگاه
 گفت: نیریش
وان نو هیشررب ی)قلم دیدسررت راپ نیبا ا- ( یمخصرروص طراح سیر

 نه چاقو... رنیگ یدست م
به  قلبش اریاخت یلبخندش دلش ضررعف رفت و ب دنیهم با د باز

زد  یکم لبخند م یلیبود و خ یو عصررب یجد شررهیتپش افتاد .او هم
 یرسرراند.دلش م یم یوانگیرا به مرز د هیهر بار با لبخندش سررا یول

ش ست کنارش بن ستش دارد اما با  دیو بگو ندیخوا  یآور دایچه قدر دو
ع خواستگار  د.سرگرم به کار ش شد و با غصه تهقلبش گرف یموضو

ون فر قرار داد و کنار آرم ایالزان شده را در ست و به او خ نیآماده  ش  هرین
قلبش پر  یگاه نکهیشد. کنترل احساساتش از دستش در رفته بود و از ا

بعد سرتاسر عشق، از دست خودش  یولحظه ا شدیم نیاز تنفر به آرم
 بود یشاک
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ست کرد گوجه ا کنواختیآرام و  نیآرم حرکات بردارد و به او  یبود .د
و نیکمک کند ،آرم  دستش نواخت و گفت: یآرام ر

 دخالت نکن........... گرانیکار د یتو ریبگ ادی-
 یب لیدل نیهمه سررکوت حوصررله اش سررر رفته بود به هم نیا از

 :دیمقدمه پرس
 مایبه خاطر ن یگ یاگه به خونه بابام برگردم به همه م یجد نیآرم-

 ه؟بود
شتباه نکرده بود وا ینگاه با شکوک براندازش کرد ،)پس ا  رییتغ نیم

 : دیسکوت پرس یداشت ( پس از لحظه ا یخاص لیرفتارش دل
 ؟یبه برگشتن گرفت میتصم یعنی-
 ؟یگ یم یو چ مونیجدا لیاگه بخوام بر گردم تو دل-
به همه م- باش   اگه ،چونیکرد انتیگم که تو بهم خ یم مئن 
 کردم........ یداشتم از اول باهات ازدواش نم یا گهید لیدل
 ....... میعدم سازش از هم جدا بش لیاما قرار بود به دل-
ت ،نه حاال که فق میبود که طبق قرار از هم جدا بشرر یوقت یبرا نیا-

 گذره..... یدو ماه از ازدواجمون م
 ؟یستیمن ن یتو فکر آبرو-
 ؟یمن هست یمگه تو فکر آبرو-
ساب کن ینجوریا یاگه بخوا-  انتیکه اول به من خ ییتو نی، ا یح

 ........یخواستگار یکه رفت ی، فراموش کرد یکرد
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با لبخند ستیبه او نگر یبا شگفت نیآرم  گفت: یو
ود باور نیدختر تو ا-  دونستم؟ یمن نم یهمه خنگ و ز
 ه؟یمنظورت چ-

با آرامش گفت : لبخندش  پر رنگ تر شد و
 ؟یبرگرد یخوا یم ینداشتم ،حاال جد ی!منظور یچیه-
مه م گردمیآره !برم- به ه گار یگم تو رفت یو  دختر  هی یخواسررت
 .....گهید

 ....؟یحرفت دار نیاثبات ا یهم برا یمدرک-
 ؟یاثبات حرفت دار یبرا یتو چه مدرک-
و با ن یتمام بچه ها-  ...... دنید مایدانشگاه امروز تور
و پ یمنم م-  کنم..... یم دایرم دختره ر
رنگ نقدریا یعنی-  چیتو که ه یکن داشیپ یخوا یم ی! چه جور؟یز

 .....یازش ندار ینشونه 
 زارم....... یبپا برات م هی؛ ستیکردنش سخت ن دایپ-
 !!...... نمیمن اصال نخواستم اونو بب دیشا-
 شه ؟! یکه دلت براش تنگ نم یبگ یخوایم یعنی-
شه و برا یاون تو نکهیبه فرض ا- شگاه با به قرار  یازین دنشید یدان

 نداشته باشم......
و قیعم یحسررادت حس  یبه همه وجودش چنگ انداخت اما به ر

 و گفت : اوردیخودش ن
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 گم رفتارتو با همه دانشجوها چک کنه یبه بپا م-
 را شست و گفت: شیبلند شد و دست و چاقو نیآرم
شجوه ریمن به غ یدون یاما تو که م- س یااز دان سم ک س یکال و  ر ر

 دم..... یکالس راه نم
 کنم..... یخودت انتخاب م یدانشجوها نیمنم اونو از ب-
 سرش نواخت و گفت: یآرام تو نیآرم
فاده کن یمهم تر یزایچ یبرا لتیمخ تع  نیبهتره از ا-  ،یاسررت

 ...... یحاال بلند شو شامتو بکش که مردم از گشنگ
صول آرم از ساالد مح ست و به  ضافه کرد و م نیجا برخا را  زیسس ا

 ....دیچ
 یاورداشررت با نا ب یبا چنگالش بر م ایالزان یکه تکه ا یدر حال نیآرم

باره پرس  : دیدو
 ؟یگرد یبر م یحاال جد-
 وگفت : دیکش ایخودش هم الزان یبرا
شحال م یلیاگه برگردم خ دونمیم-  یا..بر! ........اما نه !... یشیخو

 مونمیجا م نیلج تو هم که شده هم
 برداشت و با آرامش گفت : گرید یتکه ا نیآرم
 یمونیکه م ستیبه خاطر لج من ن میدونیهر دومون م-
 نگاهش کرد وآهسته گفت : رهیخ
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پدرم ا- خاطر  به  وز اول فقت  با ا یباز نیدرسررته !من ر و از  نکهیر
شروع کردم حاال هم به خاطر اون مجبورم ادامه  شتم  آخرش خبر دا

به هر دل گه بخوام برگردم  بدم ا باشرره برا یلیاش  بام ف یکه   یرقبا
 کنه.... ی، چرا که اون از غصه دق م کنهینم
 .... یمنو قبول کن تیقبلش شرا دیبا یبه موندن دار میاگر تصم-
 تعجب گفت: با
 !ت؟یشرا-
س هی ینگفته بودآره ، قبال - شق  ضره ب یچاک دار نهیعا ه که حا

 کنه....... ستیخاطر تو خودشو سر به ن
 ......هیا دهیآدم عاقل و فهم ماین-
ب -  تیثیخوام از آبرو وح یبه من نداره ، من فقت م یمن ق اون ر

 خودم دفاع کنم....
 و گفت: دیکش ییحرص نفس عمق با
 هست؟ یچ تیشرا نیخوب حاال ا-
 اشاره کرد و گفت: زیم به
حرش بزنم ، بعد از شررام  ادیمن عادت ندارم موقع غذا خوردن ز-

 گم..... یبهت م
 طوماره !..... و اگه قبول نکنم؟! هیپس بگو -

 شد ومحکم گفت : رهیچشمانش خ درعمق
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 یبر گرد یتون یسررر خود و لجباز و ندارم ، م یمن تحمل زن ها-
 خونتون....

 وگفت : دیلحن محکم کالمش ترس از
 ..... یبود تو به من قول داد گهیاما قرار ما تا آخر ترم د-
 زنم...... یم رشیحاال ز-
 !........... یراحت نیبه هم-
 !......... یسادگ نیبله !به هم-
 ؟یزن یحرفات م ریز یبه راحت ن وریهم شهیهم-
خبر داشتم  مای، اگه از اول از وجود ن یتو از اولش با من صادق نبود-

گن و بهم ب نمیتونم بش یکردم ، من نم یو شروع نم یباز نیهرگز ا
 عرضه اس..... یو ب رتیغ یچقدر ب

 رم ینم مایدونن ازدواش کردم با ن یکه م ییاما من جاها-
 زد وگفت : یپوزخند

 ؟ یمالحظه کار نهمهیا یعنی -
 یریگ یسخت م یلیخواد توخ یمالحظه نم-
 از جا برخاست وگفت : نیآرم

ست کن ،با یبرا یچا هیکن  ل ف ب نهمهیا دیمن در و که ب یچر ه ر
ونم یجور هی یخوردم داد  بسوز

و از شد ور شپزخانه خارش  ست وکنترل ونیزیمبل مقابل تلو یآ ش را  ن
 به دست گرفت.
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سرگرم جمع آور یچا وشن کرد و شد .به محض آماده  زیم یساز را ر
به سررالن رفت ،آرم ختیر وانی، دو ل یشرردن چا که  یحال در نیو

 دیداشت پرس یاش را برم یچا
 ؟ یفردا هم کالس دار-
و وبرو یر  نشست وگت : شیمبل ر
 آره !-
 تا ساعت چند ؟-
 سه-
 خونه پدرم میسر بر هی دیخونه ،آماده باش با امیساعت شش م-
با- عد از دانشررگاه  ما فردا ب تاپ وکتابهام  دیا لن  بام ، با برم خونه 

 اونجان ...........
 اونجا میر یفردا سر راه م-
 میدیاصال به توافق نرس دیشا-
با آرامش گفت : هیمبل تک به  زد و
س یبه توافقم م- ه ،همان ور ک ی،نگران نباش !چون تو مجبور میر

 ! یتا حاال بود
 : دیغصه نال با
 !شه؟یمن باعث غرور تو م یچارگیب-
با پوزخند زیخ میطرفش ن به  گفت : یشد و
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کهینه! فقت از ا- چاره ا نمیب یم ن بون درازت   یبرخالش اون ز
 برم یلذت م یجزءاطاعت از من ندار

 زد وگفت : یشخندیهم متقابال ن او
ش که دوسررت یبا کسرر یادعا مجبور نهمهیبا ا نمیب یم یمنم وقت-

 کنم یم فیک یکن یزندگ یندار
 گفت : یسرخوش با
به ،چون - ندگ نیا یتو یزیچ هیپس خو عث  یز با که  هسرررت 

 نشه تیافسردگ
 گفت : کالفه

ودتر بگ شهیم-  حوصله بحث و ندارم گهیچون د یحرفتات و ز
با آرامش گفت : یلبخند باره به مبل لم داد و  زد و دو

با کسرر یرینم رونیبه بعد بدون اجازه من از خونه ب نیاز ا- رار ق یو
قات نم تار یزار یمال با یکی،قبل از   ی یتحت هر شرررا دیهوا هم 
ش ش گهید ی یشرا چیواز همه مهمتر تحت ه یخونه با  نیسوار ما

 و باهاش........... یشیپسره نم نیا
 ومعترضانه گفت : دیحرفش پر انیم

ند م یلیخ یدار یکن یفکر نم - های! ا نمی.....اصررال بب یر یت  ن
 ینجوریشرردن من،مگه من مجرمم که ا یحکم زندان ایشرررطن 

با ا یکن یمحاکمه م م  ! یکن یقصاوت حکم صادر م نیو
 گفت : یجد
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 که هست ! ینیهم-
 از خشم نگاهش کرد وگفت : پر
 نبود نیاز اول قرار ما ا یکه هست !ول ینیهم-
 گفت : یظیاخم غل با
قا ن -  باشه ییمایاز اول هم قرار نبود آ
ل زد وگفت : یتهاجم یحالت با  در صورتش ز
ه با بود ک نیمنه ،قرار ما هم برا نفکیوگذشررته ال یجزءزندگ ماین-

 مینداشته باش یهم کار یخصوص یگذشته وزندگ
قبول  یخوا یم میزار یاز نوقرار م میحاال قرامون فرق کرده ،ودار-

 نکن یخوا یکن م
 وکالفه گفت : دیکش یقیعم نفس

 ؟ هیچ مایمشکل تو با ن-
شکل-  یمرد مکه بذار ستمیونامردم ن رتیغ یب یبا او ندارم ول یمن م

 چشمش دنبال ناموسم باشه
 داد زد نیخشمگ

 ! ستمیمن ناموس تو ن -
 را باال برد وگفت : شیابرو یتا کیآرامش  با
 . یبفهم نویا یخوا یتو هنوز نم یدونن ول یم نوی،همه ا یهست-
 گفت : ینسب یآرامش با
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وزا م مایاما ن- ر طو نیهم شررهی،هم نیدانشررگاه دنبال نازن ادیاکثر ر
حاال نم یهمراشررون م شررهیبوده ،منم هم  لیدل یتونم ب یرفتم ،

 تعارفشو رد کنم .
ب یا لحظه  دیمقدمه پرس یمتفکر نگاهش کرد و

 ؟ یدار نامهیگواه-
ب  یخوب آره ،ول-  داره ! یچه ر
و به  وگفت : زشدیخ میمبل ن یطرفش ر
ا رب یبهونه ا گهیخرم تا د یم نیماشرر هیبرات  میر یفردا با هم م-

 یسوار شدن با اونو نداشته باش
و یودر حال دیکشر یقیکنترل خشرمش نفس عم یبرا  یکه صراش ر

 نشست گفت : یمبل م
 پولت و به رخ من نکش. یچند بار بگم ه-
 .یکن یم یبا پول من زندگ یدار یفراموش کرد-
 یهمون حساب لعنت یمن به پول تو دست هم نزدم ،همشون تو-

 دست نخورده مونده
وز یآره درسررته !...آدم- خوره ومثل  یوعده غذا م هی یمثل تو که ر

 نداره یپوشه که خرج یاملها لباس م
 : دیکش ادیفر
ب  دنیلباس پوشرر-  یبه تو نداره ،چ ور به خودت اجازه م یمن ر
 یهمه مسائل من دخالت کن یتو ید
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ب یلیکه متوجه شررد خ نیآرم کرده  یاو را عصرربان لیدل یتند رفته و
با لبخند گفت : شیدستها میه حالت تسلاست ب  را باال برد و

ندگ ی......هرجور دوس دار ممیمن تسررل - باس بپوش  یز کن ول
 ریبگ سیسرررو هی،با پول خودت هم  یخونه ا یتو یالبته فقت وقت

ب یدنبالت و هرجا خواست ادیکه سر ساعت ب و ببره و لبته اونم ا ارهیتو ر
 با راننده خانم

 داد زد یعصب
 ؟یکرد یفکر م ی؟ تو با خودت چ میمگه من بچه مدرسه ا -
خواهدکوتاه  ینم ی یشرررا چیتحت ه هیکرد سررا یکه حس م نیآرم

 گفت : یبلند شد وجد دییایب
موندن  یشرروط منو برا یانجام بده ول یدوس دار یاصرال هر کار-

 فراموش نکن
سا و راه پله باال نرفته بود که  از  عیرس هیبه طرش پله ها رفت .هنوز از

 زده گفت : جانیجا برخاست وه
 ! یبه من بد یقول هی دیتو هم با-
پرسیطرفش برگشت ومتح به  : دیر
 ؟ یچه قول-
بد دیبا- با ه نیا یو تو نجایکه من ا یتا زمان یقول   چیخونه ام 

 یبرنامه نداشته باش یا گهیزن د
 زد وگفت : ینیریلبخند ش بامسرت
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 کنم ریام که بخوام همزمان خودم و با دو زن درگ ونهیمگه د-
باره گفت : دایکالمش جرات پ میلحن مال با  کرد ودو
 عیبارت باشه که منو سر کالس وجلو بچه ها ضا نیآخر ن وریهم-
 یکن یم
 گفت : یسرخوش با
ها حرص  نمیب یم یازم نخواه ،چون وقت نویا گهینه د- چه  جلو ب
 برم یلذت م یبدجوابمو  یتون یو نم یخور یم

باره  شد ومحکم گفت : یجد دو
اش م مئن ب یکن ریجلو بچه ها منو تحق یبخوا گهیبار د هیاگه -

 برم یمقابل همه کالس آبروتو م
گه - و  یکالس منو ترک کن یبه بهونه هوا خور گهیبار د هیتو هم ا
فت م یبرنگرد گهید باش حذ بب یسررر کالس،م مئن   نمیکنم و

 یبش لیسر قرار فارغ اتحص یخوا یچ ور م
 یتحملم کن نویا یبرات مهمه مجبور نهمهیا یقرار لعنت نیاگه ا-

 گفت : یبا لبخند همراه
 یایب با منو کالسم کنار دیکه با ییتو نی! ا ستمیالبته که نه ن-
گه ا - حد لعنت نیمن ا که د یدو وا باش  پاس کردم م مئن   هگیو 

 شم یکالس توهم رد نم کینزد
 گفت : یپوزخند با
باره هم مهیچ-  یریبا ارجمند کالس بگ یخوا ی!......دو
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 حرص گفت : با
 ؟ یتو با اونم مشکل دار-
وند نیبا ا- احدو هم دو و نیا یفکر نکنم حت یگرفت شیکه تو پ یر

 یپاس کن یبتون
سش م یکه با نمره عال ینیب یم- شده برا ا یپا مجبور  کهنیکنم واگه 

باره با تو کالس بگ  رمیگ یم یدانشگاه انتقال نیاز ا رمینشم دو
که مینیب یخانم سررتوده! ،......م مینیب یم- وده  حاال ز ......... !

 ریبگ میتصم ندهیدر مورد چند ماه آ یبخوا
س یزیپله باال رفت وانگار چ کی از باره ب دهیبه خاطرش ر شد دو ه با

 گفت : یطرفش برگشت وجد
 یپس درمورد راب مون به شررخص سرروم نیاز ا نمیدر ضررمن نب-

بد ها یگزارش  گه قراره  یامشرربمم جد ی،در مورد حرف فکر کن ،ا
به مو عمل کن یکن یسررع دیبا یبمون و که گفتم مو   یهمه اونچه ر

 یداشته باش ی،شب خوب
دست مشت شده اش رابا حرص  هیوسبک از پله ها باال رفت ،سا نرم

و یپرت کرد وعصببه طرفش در هوا   مبل انداخت یخودش را ر
 یزیچ شیکرد در واقع برا یماندن قبول م یرا برا نیآرم یشرطها اگر
عد را وب شیوخوشبخت یاول همه شاد نیماند ،آرم ینم یباق یگرید

 ردیاز او بگ کجایو آرامشش را  شیقصد داشت آسا نکیاحساساتش را وا
 لب زمزمه کرد ریز
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 ( یمن رقم زد یبود که برا یچه سرنوشت نی!آخه ا ای))خدا-
پر یافکار با شفته و ب با ش یها مهیبه رختخواب رفت اما تا ن شانیآ

 بود ریخودش درگ
قبول  نیحکم اسارتش را به دست آرم یسادگ نیتوانست به هم ینم

سرد و  کیدوماه از  نیا یط نیکرد آرم یکند .حس م زده  خیموجود 
صال لشیشده که او دل لیتبد نیشکاک و بدب یبه موجود  ینم را ا

 دیفهم
***************************** 

 ازدهمی فصل
دوش آب گرم  کیاز خواب برخاست .بعد از  یدیبا سردرد شد صبع

ش عیسر به مانتواش  یبا نگاه نهی.در آ ستادیا نهییومقابل آ دیلباس پو
 یول دیپوشرر یسرراده لباس م یلیخ نکهیافتاد ، با ا نیحرش آرم ادیبه 
 .فتدیاز قافله مد هم عقب ن کردیم یسع شهیومرتب بود وهم کیش

س در انتخاب لبا شیگ قهیوخوش سررل یپیوسرراغر از خوشررت نینازن
امل  نیدانسرت چرا در نظر آرم یبردند .اما نم یحسرادت م شرهیهم

پاک بیوعقب مانده اسررت .او دختر نج کرد  یم یبود که سررع یو 
ص شخ ساس  سش را برا سها انتخاب تشیلبا ذب ج یکند وهرگز لبا

با برداشررت انداختشررانه باال  یالیخ یبا ب دیپوشرر یوکوتاه نم ن و
 از اتاق خارش شد لشیوسا
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سا ینگاه نینازن شکوک به  با  یدر حال باز بیوعج شانیکه پر هیم
پرس یورقها  : دیجزوه اش بود انداخت و

 افتاده ؟ یاتفاق-
وح به او انداخت و ب یب ینگاه  : دیمقدمه پرس یر

 است؟ عهیضا یلیمن خ دنیلباس پوش یناز-
 را باال داد وگفت : شیابرو یتا کی متعجب

اعتماد به نفسررت  نیآدرنال یدختر ،نکنه اول صرربح یخل شررد-
 ! نییافتاده پا

 تلخ گفت : یپوزخند با
رام ب کمیحرفش  نیپوشم ،و ا یگه من امل لباس م یم نیآخه آرم-

 سخت اومده
 خنده گفت : انیخنده وم ریزد ز یپق نینازن
 ....................... ؟!دیشما تودوتا سالم هیسا-

سا نگاه شگرش را به  س ست یکه با چهره ا هیپر ش به اخم ن ه گرفته و
ور خنده  رهیخ اش شررده بود دوخت .دلش به حالش سرروخت واز ز

 خودش را کنترل کرد وگفت :
 براش مهم شده ! ییهویتو دنیشده لباس پوش یحاال چ-

 شانه باال انداخت وگفت : متفکر
 دونم !.................. ینم-
وح تیکه وضع نینازن  گفت : یبا لودگ کردیرا درک م شیر
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نان م- که پخش زم یزد یتوهم چ خه  نیتو برجکش  شررره ،آ
گل تر یکیخنگول تو   یدخترا نیتر نیوخوشررت نیاز خوشرر

 خور یو م تیپوش کیو ش یکه همه غب ه خوشگل یدانشگاه
 گفت : قیعم یبا اه اههمر

 حرفو زد ؟ نیپس چرا اون ا-
 دستش را در دست گرفت وشروع به نوازش کرد وگفت جانیه با
و دسررت کم بگ دی!شررا دونمیچه م- برا خودش  رهیخواسررته تو ر و

 کالس بذاره
با  کرد وادامه داد زیرا آنال شیکاوشگر سرتا پا ینگاه و
شته م دمیشا- وپا برگ ب یچون تازه از ار باس ل هایخواد تو هم مثل غر

 یجذب وکوتاه بپوش
ه مامانش ک یبه خاطر لباس ی،شب عروس ستین یآدم نجورینه بابا ا-

راه انداخت که نگو آخر سر هم مجبورم  یقشقرق هیانتخاب کرده بود 
و  رو شونه ام بر ندارم هیکرد تمام شب شنل ر  لحظه از

 وگفت : دیخند نینازن
 بهش یخواست یم ،خوبیملها شده بودگم اونشب مثل ا یمن م-
 احمقانه ات یشنهادهایپ نیبا ا یامل خودت یبگ
خوام بدونم چرا تو  ی،من فقت م سررتین زایچ نیمسرراله ا یناز-
 اون عقب افتاده ام دگاهید
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ش دیشا- و لباس پو شو ر ض سته اعترا ه ،به تو خونه اعالم کن دنتیخوا
و راحت  دیشررا یهر حال اون مرده وتو زنشرر دوس داره تو خونه تو ر

 نهیبب
وز اول هم قرار نبوده مثل دو تا زن وشوهر رفتار کن-  میما از ر
 نهیم امونه و اون یم گهید نهیگز هیکنه ،فقت  یمن که فکرم کار نم-

 بهت بگه خوادیم ینجوریکه بهت عالقمند شده وا
 تلخ باز شد وگفت : یبا لبخند صورتش

که اون منو دوس  نیبه ا شیکشرر یگم م یتو هم که من هر چه م-
و م گهید یکیداره ،بابا چند بار بگم اون   خوادیر

سروش چ بهیعج یلیآخه رفتارش برام خ-  بهش یزی! حاال در مورد 
 ؟ یگفت
قا میر ینه نشد بگم ،امشب م -  شهیهتر مب خیمشا یخونه باباش ،با آ

وحرش باباش هم حرف تو  یناز یبزنه،راسررت یکنار اومد ، فکر نکنم ر
 دانشگاست رهیمد تیباباش جزء ه یدونست یم

و نینازن  گفت : یتفاوت یجزوه اش و با ب ینگاهش را انداخت ر
 دونستم! ینم یجد-
 حرفهاش گفت : نیدونستم ،خودش ب یمنم نم-
وغن ، یپس نونت حساب-  گهید یکله گنده دار یپارت هیرفته تو ر
 ...مشخصه  یلیاگه باباش هم مثل خودشه ،که خ-
 تا بعد ریخفه خون بگ حایاستاد اومد ترج-
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********************************* 
به  یکنار در خروج مایآمد ن رونیازدرب دانشررگاه ب نیهمراه نازن به

و به نازن دنشیبود با د ستادهیانتظارشان ا  گفت : نیر
 مگه قرار نبود بره مسافرت ؟ نجاستیا مایچرا ن-
 انداخت وگفت : مایبه ن ینگاه مین نینازن
 رهیچرا فردا م-
 تمسخر گفت : با
پا رهیها تابستون م شهیم زشیچ هیداداش تو هم -  رهیم زییجنوب و

 شمال
 زد وگفت : یلبخند

 کرده یقاط یحساب ماشیاز فشار عشق س-
وبرو نیقدم از نازن کی  وگفت : ستادیا شیفاصله گرفت ور

 ؟ یندار یبا من کار گهیخوب د-
 کرد وگفت : زیرا ر چشمانش

 یارلتوبردیخونه بابات وسا یایب یخوا یم یکجا ؟تو که گفت-
شا- سر راه به خونه م شب  شون م خیام  مای،از طرش من از ن دارمیبر

 کن ،خداحافظ یعذرخواه
فرصررت اظهار نظر دهد در مقابل چشررمان  نیبه نازن نکهیاز ا وقبل

 گرفت وسوار شد یمتعجبش تاکس
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و شیها دیکل یخسررتگ با حال خودش را  یپرت کرد و ب زیم یرا ر
و مبل انداخت ،خسررته تر از آن بود که بتواند خودش را به اتاقش  یر

ود به چهار ب کیانداخت ساعت نزد یواریبه ساعت د یبرساند نگاه
 بود. یوقت باق یدوساعت نیوتا آمدن آرم

صله شت واز ا حو سخره همه  کیبا  نکهیگرم کردن غذا را ندا ازدواش م
 و کالفه بود . یشده بود عصب رییستخوش تغد شیزندگ

و  را برداشررت یگوشرر یزنگ تلفن ثابت خانه با خسررتگ یصرردا با
 گفت : یفیضع یباصدا

 دییبله بفرما-
 او را به خود آورد میس یاز آن سو نیپر ابهت آرم یصدا تن
 ؟ یخواب-
 دارمینه ،ب-
 ؟ فهیضع نقدریپس چرا صدات ا-
 فقت خسته ام؟-
 ؟ یدیرس یک-
 !!یریگیگزارش م-
ماده کنه سررر راه برم  هیبه مامانت  - بگو کتابهات و آ زنگ بزن و

 برشون دارم
 اعتراض گفت : با
 میخونه با هم بر یایقرار بود ب یول-
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 تمسخر گفت : با
باره دلتنگشون شد- وز پ یدو  یاونجا بود شی،تو که دو ر
 بره یخانواده مم آبروتو م دنینکنه د-
 گفت : یاش با خشم به تند هیکنا از

 یریخواد تماس بگ ی؛نم زارمیبه تو احترام م یمنه که ه ریتقصرر-
 اونجا رمیخودم م

را برهم  شی،با حرص دندانها دیچیپ یممتد بوق در گوشرر یصرردا
ش شرد و گو و یف ست رفتار اخ یمبل پرت کرد ،نم یرا ر را  نیرمآ ریتوان
در  نهمهیندارد ا یعالقه ا چیبه او ه یدانسررت چرا وقت یدرک کند نم

 کند یاش دخالت م یخصوص یزندگ
قدار ماکروو یباق یایاز الزان یم ون  بل را در نده شرررب ق قرار  ویما

وز که او چقدر  دیفهم یم نیآرم یدادومنتظر گرم شرردنش ماند اگر ر
از  ییکرد ،مردها یلحظه هم تحملش نم کیدوسررتش دارد حتما 

نفر بودند پس تحت هر سررهل الوصررل مت یاز زنها نیجنس آرم
 دین از احساساتش باخبر شود او نبایداد آرم یاجازه م دیبود نبا ی یشرا

 شده است رشیواس وانهیکه چقدر د دیفهم یم
را از  شی. ظرش غذا دیپر رونیافکار خود ب وازیآالرم ماکروو یصرردا با

پشت م وبرداشتیماکروو ذاشت به دهان گ ایاز الزان ی.تکه ا زنشستیو
با ب غذا  به ییاشررتها چیکرد ه یتمام قورت داد ،احسرراس م یلیم یو

شرا نیندارد اگر آرم  و رغبت لیکرد و او هم با م یفرق م تیبود حتما 



wWw.JustRoman.iR  388 

 

 ینم یخانه متنفر بود.ول نیوحشررتناک ا ییخورد از تنها یرا م شیغذا
ش به وجود نگونهیاسررت ا ریدرگ نیبا آرم شررهیهم یدانسررت چرا وقت

 عادت کرده است.
با ون  رهدو غذا را در چالیظرش  ب خ ها  یجاداد و له  له از پ حوصرر

و با همان لباس خودش را ر کرد  یتخت انداخت و سررع یباالرفت و
ود ورفتارش ب نیآرم ریفکرش درگ یرا اسررتراحت کند ول یسرراعت کی

شت و اگر به خاطر نازن خی.حوصله رفتن به خانه مشا  یقولو نیرا ندا
 نیهم که شررده به همراه آرم یتالف یکه به او داده بود،نبود حتما برا

 رفت ینم
فه دوش آب گرم  کیاز جا برخاسررت و وارد حمام شررد پس از  کال
ساب شد از ب یح شاط  سها نیسر حال و بان سپ کی شیلبا رت مانتو ا
شک ست یم شک نیآ شلوار لوله م بع با   دیجد نیانتخاب کرد ا یسه ر

 شیابود آر دهیخر نیهفته به همراه نازن نیبود که هم یمانتوا نیتر
وسرانبوه شال  انیکرد وم یمیمال شال قرمز خوشرنگ  کی شیهایور
و و یموهها یر وشن حالت زده اش انداخت .رنگ قرمز ر پوست  یر

 کرد یداشت وجذابترش م یهمخوان یاز هررنگ شتریب فشیوظر دیسف
به خودش انداخت و با  نهینگاه را در آ نیدر آخر یصرردا دنیشررن با

 اعتماد به نفس از اتاق خارش شد
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و یلن تاپ وکتابها نیآرم ون دستش را ر ن گذاشت و با گفت زیم یدر
وی)تو حاضررر ودر ار قر گریکدی ی!( از پله ها باال آمد .کنار در اتاقش ر

و نیگرفتند .نگاه آرم  جا خورد . یاو افتاد ولحظه ا یبه ر
 هیاس یبود که برا نیدر نگاه آرم یبرق در هم گره خورده بود نگاهشان

 گرفتار ومفتون خودش کرده بود . قیعم یلیداشت واو راخ یتازگ
پر نیفرار از دست نگاه سوزنده آرم یبرا له ها به طرش پ شانیآشفته و
ست داد و م کیاما در  دیدو ستیلحظه کنترلش را از د سر به  خوا با 
 یو با دسررتهابرداشررت  زیخ عیسررر نیپرت شررود که آرم نییپا

ش به طرش خودش ک زده  جانیوه دیقدرتمندش او را محکم گرفت و
 گرفت یجا نیدر آغوش آرم

ند وتند ت قراریآتش گرفت قلبش ب نیتن آرم یوجودش از گرما همه
خ شررده بودند .هر  شیزند وگونه ها یاش م نهیدر سرر از حرارت سررر

بهت زده با نگاه شرردند و با کالم نگاه ازدرد  رهیبه هم خ ریدلپذ یدو
شان پرده برم ون شتند در آن لحظه حس م یدر  یبا وجود گرما کردیدا

شق آرم سخت حملدر وجودش ت نیع سرد یهر  را دارد هر چند  یو
 باشد یو پوشال ک رفهیعشق  نیا

رد آو رونیاو را آرام از آغوشش ب نیانداخت آرم رینگاهش رابه ز نیشرمگ
 و زمزمه کرد :

 ؟ هیچ یعجله برا نهمهیا-
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نفسررش بند آمده بود و قادر به تکلم نبود  نیآغوش آرم یگرما ریتاث از
.بدون آنکه جوابش را دهد سررردرگم ودسررتپاچه ازکنارش گذشررت 

 رفت نییاز پله ها پا عیوسر
شمان نیآرم د شده بود ،دهان باز کر رهیبه رفتنش خ رانیح یکه با چ
ب دییبگو یزیچ  وارد اتاقش شد یحرف چیه یاما منصرش شد و

انداخت ،هنوز  هیبه سررا ینگاه میچراغ قرمز نگه داشررت و ن پشررت
ش نیساکت و مغموم در هم فرو رفته بود، ا  از ترس پرت یحالش را نا

ست و به هم یشدن م سر  یم عیترج لیدل نیدان سکوت کند و  داد 
 یو جذابش م بایبه سرررش نگذارد اما هر بار که نگاهش به چهره ز

 داد. یآزارش م جودشدر و یزیدا گاه چافتاد نا خ
و هیکالفه نگاهش را به ثان یحالت با  یشررمار چراغ راهنما انداخت .ر

با زدن راهنما بعد از ا اوردیطاقت ن هیثان نیآخر ش نکهیو سبز  د چراغ 
 با تعجب به طرفش برگشت هیداد و دور زد .سا رییرا تغ رشیجهت مس

 : دیو معترضانه پرس
 ؟یپس چرا دور زد-
 نجوا کرد. آرام
 کار دارم. ییجا-

سا قیعم یرا اخم صورتش سناک که خود به خود باعث ترس   هیوتر
باره سکوت ب شدیم باعث شد دو  ار شودبرقر نشانی؛ پوشانده بود .و
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بل  نیآرم قا حال دیمرکز خر کیم قه توقف کرد و در   که یچند طب
بندش را باز م  کرد گفت: یکمر

 . ایهم بتو یخوا یبخرم ،م یزیچ دیبا-
با ب ینگاه  گفت : یحوصلگ یبه ساختمان مجتمع انداخت و

 منتظر بمونم نجایهم دمیم عیترج-
با گامها ادهیپ لی(از اتومب یبا گفتن :)هر جور راحت نیآرم  ییشررد و

 منظم به طرش مجتمع رفت
 دیناپد شدگانیاز مقابل د یکرد و وقت بیبا نگاه رفتنش را تعق هیسررا
شت یشد ب سرش را به پ صله  به تران هیتک یصندل یحو که از  یه اداد و

 شد گوش سپرد. یپخش م لیاتومب ستمیس
 جون داره بگو متیاگه ق دنمیتو رس به

 باره بگو نیبا تو بودنم اگه هم فرصت
 ببره ادیاز  ادویمن فر ینشو لبا یراض

 تره یدنیبه قصه بودنم با تو شن قصه
 ن نفس نفساز سرم گذشته تو صدام بز شب
 قفس نیو دار ا ریشونه هام تو گ رهیبم نذار
 یخواستن ونیآش هم

 یشکستن شاپرک
 بگو بهم بگو بگو

 یتا ابد مال من که
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 یخواستن ونیآش هم
 یشکستن شاپرک

 بگو بهم بگو بگو
 یتا ابد مال من که
 یتا ابد مال من که

 یعاشق یبرا بگو
 بدم؟ دیبا یمتیق چه
 منو یشناس یکه م بگو
 عاشقم یدون یم بگو
 بگو بهم بگو بگو

 یشکن یقلبمو نم که
 برام یمون یکه م بگو
 یفقت مال من بگو

 یمرشد یعل– شاپرک
س نیا ینوا با شکسته اش بود که ب دیترانه به آرامش ر ا .ترانه حال دل 

صدا نیغمگ یآهنگ دبار چن نیشد.تا آمدن آرم یپخش م ریدلپذ ییو
با خواننده ز بایکرد تقر یپلیترانه را ر ب تکرار ل ریحفظش شررده بود و

ع آن به دور دستها سفر م کردیم با هر مصر  کردیو
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ش در صدا نیریافکار  ش یخود غوطه ور بود که با  شدن در ما  نیباز 
و اریاخت یهراسرران چشررمانش را گشررود ، ب قلبش رفت  یدسررتش ر

 .دیکش یقیونفس عم
شاپ کوچک یدر حال نیآرم سوا یکه پک  ستش بود  شد وپکدر د  ر 

 شاپ را به طرفش گرفت وگفت :
 مال توهه! نیا ایب-

که نگاه جستجوگرش را به درون  یابروانش را باال داد و در حال متعجب
 انداخت آهسته گفت یپک شاپ م

 مال من ! -
پرس رهیخ نیبه آرم رتیبا ح سپس  : دیشدو

 ه؟یخوب چ-
به سرد نشیماش وشن کرد و  گفت : یرا ر

 یوتابلو شد قهیج یلیرنگه خ نی،ا یبهتر شالتو عوض کن-
 خواست طابع یآمد واو دلش نم یم ریتحق یلحن سرد کالمش بو از

 دستورش شود .
 خوب منظور!-

 به او انداخت و گفت : ینگاه مین
وشن گفتم یلیمنظورم و خ-  واضع ور

سر کی و شاپ ب ییطال یبا طرحها یساتن نقره ا یر  رونیاز پک 
 گفت : یبا لجباز کردیکه لمسش م یآورد و در حال
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هم  یلیخ اد،تازهیبهم م شررتریب دمیکه پوشرر یفکر کنم رنگ شررال -
 دوستش دارم

شونت و تهد یم یبه خوب نیآرم ست با خ برد  ینم ییراه به جا دیدان
سا یوهرگز نم و نیا ضیرا مجبور به تعو هیتواند  ست ر  یشال که در

بان گفت : میمال یاعصابش بود ؛کند . پس با لحن  ومهر
 یهابه چشررم یاز هر رنگ شررتریکه ب هییبایهم رنگ ز یرنگ نقره ا-

و ادیتو م یعسررل ذاره  یم ریرنگ چشررمهات تاث یخصرروصررا که ر
 ده ینشونشون م یوخاکستر

 ریرفتارش کامال غ رییشررده بود تغ رهیخ نیبه آرم ریمتح ینگاه با
وز کردیبود چرا که هرگز فکر نم ریمنتظره ونفس گ خواهد ب نیآرم یر

 احساس در مورد رنگ چشمانش نظر دهد . نیبا ا
وسر ریکه با ز یحال در و کردن ر ا را ب یدر ذهنش راب ه رنگ نقره ا یور

 آرام گفت : یکرد با ناباور یم یرنگ چشمانش بررس
 ..................یول-
 و گفت : دیحرفش پر انیم عیسر نیآرم
 !یکن یحاال چرا امتحانش نم-

قرمزش که با شررالش سررت کرده بود انداخت  یبه کفشررها ینگاه
 وگفت :

 شم . یکه پرچم م ینجوریپس کفشهام و چکار کنم ،ا-
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شها ینگاه کوتاه با شها هیسا یبه کف شد  شی، تازه متوجه رنگ کف
 .پس با آرامش گفت:

شده ا ادیهنوز ز-  یم هم یجفت کفش نقره ا هی میگردیم،برمیدور ن
 .میخر

وشررانه به شررانه اش جزء  نی.راه رفتن در کنار آرم نگاهش کرد مردد
زوها ست ن یآر سیم نیاش بود اما از ا یافتنید خالق با ا نیکه آرم دیتر

شش بخواهد حالش راجلو همه بگ سب وچند جلو  ری؛تحق ردینچ
اد د عیکاب*و*س هم وحشررتناکتر بود پس ترج کیاز  شیهمه برا

و ب یپا ر  دیم بگوآرا یجد یلحن اخواسته دلش بگذارد و
 شده و ممکنه مامانت نگران بشه. رید ینه ،کل-

 ( سکوت را برقرار کرد یبا گفتن )هر جور راحت بازهم
با نگاه اوردیبعد طاقت ن یلحظه ا اما به  دیکه با ترد هیبه سررا یو

وسر  گفت: یباور نکردن یشده بود با لحن رهیدر دستش خ یر
 طرحش و. ای یپسند یرنگش و نم-
خوش  یلیهم رنگش،در واقع تو خ باسررتیاتفاقا هم طرحش ز-
 .یا قهیسل

باره به طرفش برگشت وگفت : انیایبه خ ینگاه مین  انداخت ودو
 .یدو دل نهمهیا دنشیپوش یپس چرا برا-

شت شش را برا یسع تینها دا ند شالش را عوض ک هیسا نکهیا یو تال
سا یبکار م صل یقلب تیکه از ن هیبرد و  شت ن یاو اگاه یو ا با  تایهاندا
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سل یسادگ سر یاراده قو میتمام ت و  شد و ر شال  یرا به جا یاش 
و نهییآن را در آ نکهیو پس از ا دیپوشرر سرررش مرتب کرد به طرش  یر

 : دیپرس زدهبرگشت وذوق  نیآرم
 به نظرت خوب شدم ؟-
 سرد گفت: یبه او انداخت و با لحن ینگاه کوتاه نیآرم
 آره ،خوبه !-

 ینیب شیموجود قابل پ نیوا رفت،اصررال رفتار ا انشیاز لحن ب هیسررا
 نبود.

راحت شده بود .جهت صحبت  هیاز بابت شال سا الشیکه خ نیآرم
 :دیرا عوض کرد و پرس

 ؟یفردا کالس دار-
 گفت: یگرفته و با دلخور هیسا
 چ ور مگه؟-
 یاضرریخواسررت که ر یزنگ به سرراغر بزن ،م هی یاگه کالس ندار-

 .یباهاش کار کن
 دوخت وگفت : ابانیبه خ شیرا از پنجره کنار نگاهش

 بهش قول داده بودم،فردا خودم برم اونجا.-
شم هم- صرار کردم ب نویخود خونه تا که تو  ادیگفت:اما من بهش ا

 .یتنها نباش
با حرص گفت : به  طرفش برگشت و
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 .یمن شد ییتا حاال تو نگران تنها یاز ک -
 آرامش گفت : با
شکل چیمن با رفتن تو به اونجاه- م طور که قبال ه نیندارم،هم یم

 یپسررره اسررت که اگه دسررت من بود م نینداشررتم،مشررکل من ا
 چندوقته بوده نیکه ا ییفرستادمش همونجا

 پدر و مادرمو بزنم. دیق دیمن با مایبخاطر وجود ن یعنی-
ل زد وگفت درعمق  چشمانش ز

 گفتم؟! نویمن ا-
 گفت: یعصب

 ه؟یچ مایدونم مشکل تو با ن یمن نم ،اصالیپس چ-
بون ب نیاسم ا یحق ندار گفتم و جلو من به ز  .یاریپسره ر

 گفت : یاز خشم به تند پر
 ؟یچکارکن یخوایم ارمیمثال اگه ب-
ود نیبه ا نکهیمثل ا-  .یقرارمونو فراموش کرد یز
 بغض الود گفت : یسر ناچار از

تا ا ی!............ولیفراموش نکردم ول- جایقرار نبود  که  یبر شیپ ن
و هم ب مایاجازه نداشته باشم اسم ن یحت  .ارمیر
با خشرم  یعصرربان مایدفاع از ن یبرا نشیاز لحن غمگ نیآرم شررد و
 :دیکش ادیفر
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بون ب گهیبار د هی یاگه جرات دار-  ادتیپ نجایتا هم اریاسمش و به ز
 کنم.

با لجباز نیآرم ادیفر از  زد وگفت: یپوزخند یبغاش را قورت داد و
 تا در خونه بابام. میمستق رمیگ یم یتاکس هیچه خوب، منم -
 طرفش برگشت ومحکم گفت: به
ه بهونه داشرت هیخواد  یدلم م یلیپس امتحانش کن ،چون منم خ-

تو  یو حماقتها یهایاز دسررت لوس باز شررهیهم یباشررم تا که برا
 راحت بشم.

 یباق شیبرارا  یبحث چیه یجا نیو محکم آرم یجد لحن
ظ لف نیاز ا یدادن به هر بحث انیپا ینگذاشررت .او عادت داشررت برا

ستفاده کند و ا صال تازگ هیسا یبرا نیا شت،پس ب یا  یحرف چیه یندا
 شیقابل پ ریدوخت و در سررکوت به رفتار غ ابانینگاهش را به خ

 .دیشیاش اند ینیب
************************************

** 
ه و با خودش ب دیبه آغوش کش یمیاو را گرم و صم شهیمثل هم یمهر

و نیدر کنار آرم یداخل برد وقت  انجیبا ه ینشست مهر یمبل م یر
 گفت:

و م هیسا یوا- وز قبلت خوشگلتر شد نمیب یهر بار که تو ر  .یاز ر
قا  زد و گفت: یلبخند خیمشا یآ
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سر- و شماش  شهیبه خاطر رنگ لباس و ر شده رنگ چ که باعث 
 ن بده.نشو یخاکستر

نبود در  یراض ادیباشد ز هیسا ییبایمحور گفتگو ز نکهیکه انگار از ا نیآرم
سته ا یحال ستش را مقابل پدرش قرار م یاز طرحها یکه د د دا یدر د

وبه او گفت:  ر
سرهیپرواه ، بچه ها امروز  یطرحها نمیا- شون کار م ک و کردند تا  یر

 بدن . لشونیبتونند به موقع تحو
 با اعتراض گفت: یمهر

ح و نقشه اومد نیآرم-  .نجایا یتو باز هم با طر
قا و به همسرش گفت: خیمشا یآ  با خنده ر
ح ونقشه ن- استه خو یخواد جوابگو یم ی، پس ک نجایا ادیاگه با طر
 سرسام آور شما خانما باشه. یها

 را در دست گرفت و با محبت گفت : هیدست سا یمهر
قا می،بذارآشپزخانه  می،بر زمیعز ایب  کارشون برسن ونیآ

 با اعتراض گفت : خیمشا
 نداشیرا آب رهیگ یم ادی یزیچ هی،بذار باشه  یچه کار دار گهید هیسا با

 خوبه .
سها یازین اون شه وحما شهیهم نیتو نداره ،آرم یبه در  یم تشیکنار

 کنه .
ب از  به آشپزخانه رفت. یبه همراه مهر یحرف چیه یجا برخاست و
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ر یمهر ست که برا یاز ز سپس  یو همسرش چا نیآرم یخوا ببرد و 
و به سررا دیکشرریرا کنار م یغذا خور زیم یکه صررندل یدر حال ا ب هیر
بان  گفت: یشگیهم یمهر

 ! زمیعز نیبش ایب-
وبرو  دیپرس دیبگو یزیاو چ نکهیقبل ازا ینشست ومهر یمهر یر

 -؟ یهست یراض یمتاهل یزندگ از
 کوتاه جواب داد : یلیخ
 بله-
 کنه . ینم تتی، اون که اذ یچ نیاز آرم-
 گفت : یتصنع یلبخند با
ن من کرد تیاذ یبرا یوقت گهیهم د یگرفتاره ،گرفتار شهیاون هم-
 ذاره ینم یباق

 وگفت : دیاز سر حسرت کش یآه یمهر
 رفته ادشیشرکت کرده واصال  نیا ی،خودشو فدا جورهیآره اون هم-

 کنه یجوون دیجوونه و با
 ینهفته اسررت پس برا یدر دل مهر قیعم یرد غمحس ک هیسررا
 آهسته گفت : شیدلدار

 خوبند و فکر کنم به خود شما رفته باشند . یلیشما خ یبچه ها-
 گفت : یبا لبخند یمهر
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و- اونوقت  نمیخواد بب ی،دلم م یدیسررگش و ند یپس هنوز اون ر
 به من رفته . یگیهم م

و دیدلش نال در  ( دمیسگش و هم د ی:) اون ر
نماند  هینتتظر جواب سا کندیرا دنبال م یکه پر واضع بود هدف یمهر

 وادامه داد.
احساس  ی،ول یسه ماهه که عروس ما هست کیجان ، تو نزد هیسا-
حت ن یم ما را با  ب یسررتیکنم هنوز  ن و ! م زمی،عز یکنیم یگیوغر

و خ خیمشررا و حتما ت میکرد یاصرررار م نکهی، ا میدوسررت دار یلیتو ر
سمون با  میکرد یم یکیبود که با تو احساس نزد لیدل نیبه ا یشعرو

و منو دوسررت خودت  یراحت باشرر نبا م شررهیخواد هم ی، دلم م
شم .آرم هیتو فقت  یخوام برا ی، من نم یبدون شوهر با سر پ نیمادر 

دونم چقدر اخالقش گندو و نچسبه  یمنه و من بزرگش کردم و کامال م
و تو قلبت نر یدار ی!! پس اگه با او مشررکل  ی، م زیبهم بگو ، همه ر

شبخت نیبا آرم یدونم به مادرت گفت  نوفقتیدونم که ا یم نمیو ا یخو
شه ،کار خوب الشیکه خ یگفت لیدل نیبه ا  یکرد یاز بابت تو راحت ب

س ک چیبه ه نیآرم نکهیبه من اعتماد کن ، با ا کنمیاما خواهش م
ن فراموش نک یدخالت کنه ول شیخصوص یزندگ یده تو یاجازه نم

 که من مادرشم .
 زد و گفت : یتلخ لبخند

 . میراض شونیکه از ا دیندارم ،باور کن یمشکل چیه نیمن با آرم-
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 و گفت : دیکش یقینفس عم یمهر
 . یگ یجور باشه که م نیهم دوارمیام-
مهیا از حالش بهم م نه وغ  به مهر یخورد ، ول یدر ماد  یاو  هم اعت

خوشرربخت  هیدر کنار سررا نیم مئن بود که آرم یقتنداشررت چرا و
 ازدواش اصرار کرد بود . نیبه ا نهمهی. ا ستین

باره گفت : دیرا که در فکر د هیسا یمهر  دو
 خونه پدرت . میرفته بود خیمن و مشا شبید-
 گفت : جانینام پدرش با ه از

 خوب بودند ! یجد-
 گفت : ینیریلبخند ش با
 . یذوق زده شد نهمهیکه ا یدوستشون دار یلیمعلومه که خ-
وزم بب -  بازم دلتنگشونم نمشونیمن اگه هر ر
 ؟یشب قبل اونجا بود گفتیمادرت م-
شم به هم یاومده بود نم شیپ یکار نیبرا آرم- ست تنها با  نیخوا
 رفتم اونجا لیدل
هان ، رفته بود اصف خیبا مشا دیقرار داد جد هیبستن  یدونم ، برا یم-

وز قبل به همراه آرت خیمشرراالبته  و  نیچند ر رفته بود و همه کارها ر
شب یبه بهونه کارها نیآرم یانجام داده بودن ول ار بود که قر یشرکت 

همون شب هم برگشت : بهش  12قرارداد امااء کنند رفت . و با پرواز 
و ب اراصر  . یکه قبول نکرد و گفت : اونجا راحتر نجایا ارهیکردم تو ر
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تمام  یبا بدجنس نینبود .پس آرم فیقابل توص هیظه ساآن لح حال
ست انداخته بود . به  سادگ ادیاو را د شب قبلش افتاد و از  و  یحرش 

و یحماقت خودش لبخند  نیب زیلبش نقش بست که از چشم ت یر
 دور نماند و با لبخند گفت : یمهر

داد  یقرار داد و خودش انجام م هیبسررتن  یقبال همه کارها نیآرم-
سئول ا نیبار آرت نیا یول تو  لشیکنم دل یکار کرد و من فکر م نیو م

ابت از ب الشیخ گهی، مامانت هم د یخواست تنها باش یکه نم یبود
شحاله که راب ه تو و آرم شده و خو شما  نیتو راحت  با هم خوبه و 

ست چقدر گرفته  نیگفت که از نبود آرم ی. بهم مدیایب ناربا هم ک دیتون
صب و  نیگفت:که آرم یو حت یبود یو ع هم تماس گرفته و حال تو ر

 دهیپرس
 شدیچشمانش گشادتر م یهرکالم مهر از

از بابت تو راحت شده خوشحالم  الشونیخانواده ات خ نکهیمن از ا-
سر عقل م نیتو باالخره آرم یدونم که نجابت و پاک یو م اون  و ارهیو 

 شه یمتوجه اشتباهاتش م
کرد، از  یوانمود م یبود ، چرا هر بار مهر یمهر یحرفها چیگ هیسررا

مت راب ه او و آرم خا تار م یخبر دارد و طور نیو گار  یرف که ان کرد 
وان ماریب کی نیآرم  کند تالش شیبهبود یبرا دیبا هیو سا ستیر
 وارد آشپزخانه شد و گفت : نیآرت

و ....... ستیقرار ن مامان  شام ر
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حرفش را فراموش کرد وذوق زده  بهت زده ادامه هیسررا دنیبا د یول
 گفت :
ستیکه ا زممیعز هیسا بهههه  هشیکردم مثل هم ی.......فکر م نجا

 -تنها اومده  نیآرم
 یبا لبخند یاحترامش از جا برخاسررت و پس از سررالم و احواپرسرر به

 گفت :
 تونم برگردم . یم ،یاگراز بودنم ناراحت-
که م هیچه حرف گهید نیا- من چقدر از  یدون یدختر خوب !..تو 
 شم . یتو خوشحال م دنید

ست و در حال یمهر سا وهیکه ظرش م یبرخا رار ق نیو آرت هیرا مقابل 
 داد گفت : یم

ست داره وهر بار که تماس م نیآرت هیسا- و دو قت ف رهیگ یواقعا تو ر
و ازم م چقدر تو خانواده ما محبوب و  یدون ی،نم رهیگ یسررراغ تو ر

 . یزیعز
 جون . یمهر نیشما ل ف دار-

و به آرت یمهر  گفت : نیر
 دیبه کجا رس نیصحبت بابات با آرم-
 فعال که گرفتارن-
 ندارن اشیاحت یزیبه چ نمیمن برم بب-
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ه ک یبرداشررت ودر حال یخور وهیاز م یپرتقال نیکه رفت آرت یمهر
 سرگرم پوست کندن بود ، گفت:

و نم گهید-  ؟ یریگ یسراغ ما ر
 یزن یهستم ، تو چرا به ما سر نم یمن که سرگرم درس و خونه دار-
 ؟

 گفت : یقیبا نفس عم همراه
اصررفهان شرردم و  یاز پرواه ها یکینبودم ،در واقع ناظر  هیمن مدت-

 مدام در رفت و آمدم.
 زمزمه کرد آرام
 دونستم یمتاسفم ،نم-
 . یگرفت ی، چون سراغ نم یدونست ینم-
 راحت شد وگفت :لحن تند کالمش نا از

 ؟ یریدلگ نهمهیحاال چرا از من ا-
باره با دلخور نیآرت  گفت : یدو
 چرا تلفنت خاموشه ،هزار بار تماس گرفتم .-
وقت نکردم برم گوش- بخرم .  یتلفنم از دستم افتاد شکست ، هنوز
 . یبه تلفن خونه زنگ بزن یتونست یم

ش ایچند بارتماس گرفتم - وبرنم یگو شت یر شت  یمبر نیآرم ای یدا دا
 . یگفت خواب هست یو م
 ت .گف یبه من نم یزیچ نیآرم یدونستم تماس گرفت یمن نم-
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 وگفت : دیکش یآه
 خرم یم دیجد یگوش هیدونم !....... فردا برات  یخودم م-
ش ینه نم- شما زحمت بک وزها با نازن نیخودم هم یخواد   یم نیر

 خرم . یرم م
 نگاهش کرد وگفت : قیعم
ودباسررت نهمهیبا من ا !چرا هیسررا-  یلی!باورکن من با تو خ یدار یر

 انجام بدم . یشم برات کار یراحتم و خوشحال م
و به زحمت بندازم ،در واقع من تو دوسررت  یلیخ دیخر یندارم تو ر

 -. رمیسختگ
 رم .خ یهمون و م قایدق ادیخوشت م یاز چه گوش یبهم بگ هیکاف-

ش من زه م یب یبا اس ها نینازن ینجوری، ا نیراحترم آرت یبدون گو
بسرم م  -ذاره . یاش کمتر سر

 یگوشرر هیبخرم ، الاقل  یمن برات گوشرر یحاال که دوسررت ندار-
 یدلخواهتو بخر یاضافه بهت بدم فعال استفاده کن تا که گوش

 راحترم. یجور نینه گفتم که هم-
ست ندار پس صال دو ش یا ش یگو شته با شه من دل یدا شی،با  ینم ول

 -نداره . رادیا یدونم !ول
 و ادامه داد . دیکش ینفس سپس
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بود که  رمنیخوام ، تقصرر یمن بابت اون اتفاق معذرت م هیسررا-
وز تو خونه افتاد یشد ضیمر ، من هرگز خودمو به خاطر  یو چند ر

 بخشم . یاون شب نم
بانانه گفت : یلبخند  زد ومهر

خودم بودم که  نی، ا یخودتو مالمت نکن. تو اصررال مقصررر نبود-
 ینگران تو بودم و م یلیمدت خ نیا یاتفاق شرردم تو نیباعث ا

بابت ا کنم ،  یازت عذر خواه انیجر نیخواسررتم هر طور شررده 
 یناراحت بود یلیمن خ یماریمامانت بهم گفت که بخاطر ب

سوخت نیآرم یوقت- صبع تو تب  و تا به  شب ر ، از  یبهم گفت که 
 یلیکار و داده بودم از دسررت خودم خ نیبچه گانه بهت اجازه ا نکهیا

 بودم . یعصب
با صدا نیآرم  گفت : ینسبتا بلند یوارد آشپزخانه شدو
 خواد به ما شام بده ! ینم یکس-
 به طرش او برگشت و گفت : هیسا
 شما بود یجون منتظر تمام شدن کارها یمهر-
 سرد گفت : یلیخ
ن تو کار ما تموم شررده اگه حرش شررما هم تموم شررده ل ف ک-
 به مامان کمک کن . زیم دنیچ
 جا برخاست و با حرص زمزمه کرد . از

 خوب اریبس-
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******** 
قا بعد  یم شیبرا وهیکه م ینشررسررت ودر حال خیمشررا یاز شررام کنار آ

صحبت را با او باز کرد و بعد از کم سر  شت  در و آن در زدن  نیا یگذا
قا شاند و آ شگاه ک شا یباالخره محور گفتگو را به دان از  یبانبا مهر خیم

 : دیاو پرس
 امسال حجم درسهات چ ورن؟-

ساس م یسال آخرمه ول نکهیبا ا ستین بدک سال قبل یاح  کنم از 
 کمترند. یلیحجم درسهام خ

 -آرام در گوشش گفت : خیمشا
 -کنه ؟ ینم تتیکه سر کالس اذ نیآرم

 زد و گفت: ینیریش یلبخند
 من فقت دو واحد باهاش دارم-
شحالم - شته خانوادگ من خو سمم ر  یخونه ، وقت یو م میکه عرو

شجو دمیشن شدم ، و از هم یلیخ یعمران یتو هم دان  نیخوشحال 
با یکار خوب تو هیحاال  به  دیدفترخودم برات در نظر گرفتم ، تو 

 خیکه تو شرررکت مشررا یهسررت یزن نیچون اول یخودت افتخار کن
 شه . یاستخدام م

 -و دارم. لیمن فعال فقت قصد ادامه تحص یعمو ، ول یمرس
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تا هر مق ع رادیا- بد یتون ی،م یکه بخوا ینداره ، تو  مه  ن و م یادا
. چون  یبخون شتریب نینکن از آرم یهرگز سع یکنم ، ول یم تتیحما

 بده . ریاون مغروره و ممکنه که بهت گ
سب برا جو سته اش م انیب یرا منا صت فر نیا دیپس نبا دید یخوا
انه محجوب یدادپس با لبخند یاز دسررت م یو ناب را به راحت ییطال

و به مشا تیشخص رندهیکه در برگ  گفت : خیمعصومش بود ر
 ازتون داشته باشم یتونم خواهش یعمو م-
 زمیالبته عز-
س یکیکنم اگه امکان داره  یخواهش م- و و ت میمیقد  یهایاز همکال

 دیشرکت استخدام کن
 گفت : یمتفکر و با ناراحت خیمشا
 نهیآرم ما نیوانتخاب مهندس ینیمتاسفم دخترم ،اما مسئول کار گز-

صال م و  ی یشرا چیبا خانمها نداره وتحت ه یا ونهیواون ا خانمها ر
 کنه ینم دیتائ
 گفت : عیسر
 ! ستیاما اون خانم ن-

 به او انداخت وگفت : هیعاقل اندر سف ینگاه
 ؟ هی،خوب مدرکش چ یجد-
 هینقشه کش شیعمران با گرا یمهندس-
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کنم واگه خودت  یم دشی،خوب من به خاطرتو تائ هیکه عال نیا-
 کنه یحتمااونم قبولش م یبگ نیبه آرم

 مغموم وناراحت گفت: یلحن با
 نکنه دشیتائ نیهست که ممکنه آرم یمشکل هیاما -
 نشده لی،نکنه هنوز فارغ اتحص یچه مشکل-
بازه-  نه نه...... اون فقت سر
 بد شد یلیکه خ نیا-

 زده ودستپاچه گفت : شتاب
خه م- قه اش شرررط  یآ خانواده دختر مورد عال نه و  خواد ازدواش ک

 حتما تا قبل از ازدواش بره سر کار دیگذشتن که با
باز ینم-  تموم بشه شیتونه صبر کنه تا سر
جا خانواده اش دختر عموش و براش در نظر گرفتن  - گه اون که ا

سنت یکی نیحتما با ا دیردش کردند با سره از خانواده  شه ،پ  ینامزد ب
و حرش خانوادش حرش بزنه یکه نم هیلیواص  تونه ر

 زد وگفت : هیدار به مبل تک یمعن یلبخند با
رگ خواب ما مردها فقت  زمیعز نی،بب هیعشق وعاشق هیپس قا-

و که م نیدست شما زنهاست ،آرم ت اس کدندهیچقدرغد و یشناس یر
گه من بهش بگم عمرا که همچ تائ یمورد نی،ا و  کنه ،نه فقت  دیر

س نکهیبرا ا بازه ،بلکه مهند ساله سابقه کار پن دیما حتما با نیسر ج 
وز انجام بدن ،که با  دیکار مف اعتسرر 8 یداشررته باشررن وحداقل ر



                
 

 

411 

 زندگیمهمان 

ز اب یو نداره ،ول تیشررا نیکدوم از ا چیکه دوسرت تو داره ه ی یشررا
تائ یهم م خاطر تو  به  از  یکنم چون تو جزئ یم دشیگم من 

ره که بهت یو اون شرکت متعلق به تو هم هست ول یخانواده ام هست
بهتر با هم  یصحبت کن نیخود تو با آرم ، هرچه باشه اون شوهرته و

 نیایکنار م
 گفت : یدیبرده بود با نا ام یمساله پ یکه تازه به عمق بغرنج هیسا
 ده یو نم شیخصوص یکارها یبه من اجازه دخالت تو نیاما آرم-

با ش یلبخند  گفت :  نتیمرموزگوشه لبش نشست و
به ها- مقابلتون کم  شررهیکه ما مردها هم دیدار ییاما شررما زنها حر
سل میاریم سع میمیو ت به ها دل آرم نیکن با ا ی، ،منم  ینرم کن نویحر

 دم از اون طرش بهت کمک کنم یقول م
 دیدر دلش نال یپوزخند با

بم اخالق پسر گن ریبزرگ هنوز ز خی)پر واضع است که جناب مشا د و
 دونه ( یدماغشو نم

قا چقدر و لذت بخش بود  نیریشرر شیبرا خیمشررا یحرش زدن با آ
 یزی، چ دادیبه او قوت قلب م شیمیمرد با رفتار راحت و صرم نیوا

 یلیخ یمهر نکهیکرد ؛ با ا یاحسرراس نم یکه اصررال در راب ه با مهر
بان و صررم یسررع اودر تمام مدت  یرفتار کند ول یمیداشررت با اومهر

صادق ن یکرد مهر یحس م  یرا از او پنهان م یزیو دارد چ ستیبا او 
 کند



wWw.JustRoman.iR  412 

 

 اکتفا کرد وگفت : یکامال مصنوع یلبخند به
 عمو یمرس-
گه خودم مسررئول  یکنم دخترم من که کار یخواهش م- نکردم ا

 لحظه هم شررک کیبودم م مئن باش  و انتخاب کارمندا ینیکارگز
 ... نهیبا آرم ارشرکتیکردم اما چه کنم که اخت ینم
فت وسررکوت اخت یریدلگ یناراحت با بل فرو ر ون م  کرد اریبه در

ست آرم دیبا شهیهم شرکت یم نیگره کارش د  نیه اب یافتاد واال چرا 
 بود یم نیآرم شینیمسئول کارگز دیعظمت با

و نیآرت ه ب بشیاش لم داده بود و با سررکوت عج یمبل کنار یکه ر
 گفت: دیاو را متفکر د یشده بود وقت قیرفتارش دق

 .یدر هم و گرفته بش نهمهیباعث شده ا یزیچ-
 زد و گفت: یتلخ لبخند

 .ستین یزینه چ-
 .یناراحت یگفت یکه به بابا م یانیبرا اون جر-
 :دیپرس یناباور با
 م؟یگفتیم یما چ یدیتو شن-

 زد وگفت : یتلخ لبخند
 .یحواسم به تو هست ،خودت خبر ندار شهیمن هم-
 گفت : عیمل یلبخند با
 .یهست یممنون ! تو داداش خوب-
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و به  دیپرس یشد و جد زیخ میمبل ن یطرفش ر
 ن؟یآرم ایبرا تو -

غافلگ نیمنتظرآرت ریغ سرروال کامال  ما خودش را  ریاو را  کرده بود ا
 نباخت وگفت :

به نظرت چه جور یکنه برا ینم یفرق-  یم یهردومون ،.....حاال 
 کنم. یو راض نیتونم آرم

ننده ک دینا ام یرا پنهان کرد و با لحن هیاز جواب سررا شیدلخور نیآرت
 گفت :

ستش و بخوا- ض دتینا ام دی،بایرا صال را  یدنش یکنم و بگم اون ا
و  نیشه مخ آرم ینم یجور چیگفت ه یکه بابا م ن وریهم ست،وین

 رد زد.مو نیتو ا
 بود. یا گهید زیبابات منظورش چ یول-
ص- به ها یم حتیاتفاقا من بهت ن ستفاد یکنم از حر صال ا ه زنانه ا

ضع واز ا یریتاث چیه نینکن که در آرم سا ممکنه و  ینیندارده و چه ب
تا چه حد  نیکه هسررت هم بدتر کنه.بابا اصررال خبر نداره که آرم

 .هیو خود رائ کدندهی
 تونم کنم ،من به دوستم قول دادم. یپس چکار م-
ه ب یول اد،ی یاز دسررتم بر نم یکار چیمورد ه نیا یشرررمنده ام تو-

شرکت م یکیعنوان  سهامداران   ینم .ولش ک دیتونم مثل بابا تائ یاز 
 فاجعه است. هی نیکردن آرم یراض
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وح یب لبخند  زد و گفت: یر
ستم کار کردن تو یباز هم ممنونم! اما نم- شما اشرک یدون  قدرنیت 

 است. دهیچیسخت و پ
 .یکن یهفت خوان رستم و ط دی،بایدیکجاش و د-

پرس نیجستجوگرش را به دنبال آرم نگاه  دیاطرافش چرخاند و
 !... کجا رفته ؟ ستشیحاال ن-
 زد و گفت: یپوزخند نیآرت
کار ینگرانشرر یبگ یخوایم هیچ- هاش  با مان  ما فت چون  !....ر

کار نیداشرررت،ا ما هر  مان  با یما که بخواد  و  جام  دیر ما ان حت
ست بردار ن ی یشرا چیبده،تحت ه خواد  یهم م ست،حاالیهم د

سر از زندگ شده  شما در ب یهرجور  شترک  ه برده ک ییبوها هی،  ارهیم
تاقها و نیجداگونه دار یشررما ا ه ک اره،تای یخودش نم ی، البته به ر

 .هکرده و توش موند یدونه که چه اشتباه یم مئن بشه خودش م
که صورتش از خشم  یوارد سالن شد و در حال نیلحظه آرم نیهم در

 هینبود و سا یعینشست.حالت صورتش اصال طب هیگلگون بود کنار سا
ح حس م نیا ضو و  دیکش یقینفس عم یکرد پس از لحظه ا یرا به و

و به سا  آرام گفت: هیر
 .میبر گهیبهتره د-
و به پدرش ادامه داد. و  سپس از جا برخاست و ر

و م- ح ها ر  و نظرت و بگو. نیدفترت،بب ارمیفردا طر
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************************************
************ 

رفت که چ ور سر صحبت را  یبرگشت با خودش کلنجار م ریمس در
 باز کند نیبا آرم

ه بود م مئن بود ک کرده دایپ نیچند ماه از آرم نیکه در ا یشناخت با
ض ی یشرا چیتحت ه سته اش نم یرا ا شود،خصوص یبه انجام خوا

 ادیپ یراه دیکه هنوز هم چهره اش از خشررم برافروخته و قرمز بود،با
ند که ک یکرد که بتواند ابتدا او را نرم و سررپس خواسررته اش را عمل یم
ظه آرم نیبود .در هم کنمم ریهم غ نیا گاه مین نیلح به  ین

 :دیچهره گرفته اش انداخت و پرس
 !ه؟یخبر ،یبود کیتو ج کیامشب با بابام خوب ج-
ل زد وگفت : یطرفش برگشت وتو به  صورتش ز
 باشه که با پدرت حرش بزنم. یحتما خبر دیمگه با-
و خوب م-  .یریگ یگرم نم یخود با کس یشناسم ،ب یمن تو ر
و هم بهبه بعد گزارش صررح نیاز ا دیدونسررتم که با ینم- تو  بتهام ر

 بدم.
شت شیبرام جالبه که تا چند وقت پ - حاال  یون،ولشینیبب یچش ندا

 .یریگ یباهاشون گرم م
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گه از نظر تو ا- باشرره د یرادیا پدرتیگ یگرم نم گهیداره ، ت فق رم،
شت در مورد قرار داد جد صفهانتون حرش م دیدا سفر ا زد ،که فکر  یو 

 جالب باشه . یلینکنم برا تو خ
و یپوزخند با لبخند نیلبش نقش بسررته بود را آرم یکه ر  یتنها 

 جواب داد و سکوت کرد . نیریش
و راحت از دست داده، از  نقدرمفتیبه دست آمده را ا تیموقع نکهیا از

 بود . یدست خودش عصب
بان نازن چهره و نیمهر شد و او چقدر  یم نیباال و پائ شیمدام جلو ر

 دایپ کمک به دوستش یبرا یتوانست راه یکالفه و سردرگم بود که نم
 کند.

به چهره اخم آلودش  یوارد اتاقک آسانسور شد ونگاه نیهمراه آرم به
ست چ یانداخت .هر بار که م سرد و ب دیبگو یزیخوا روح  یچهره 

ب ختیریقلبش را فرو م نیآرم  همهنیشررد .از ا یمنصرررش م اریاخت یو
ع م یاحساس خفگ یچارگیب  یزیکرد .به خودش فشار آورد چ یو تهو

قبل از او از در  نیآسرانسرور باز شرد و آرم درلحظه  نیدر هم دامایبگو
با گامها ریرفت و اوهم ناگز رونیب سررت سرر ییبه دنبالش به راه افتاد و

شد. آرم یوافکار شنج واردآپارتمان  سا یحرف چیه یب نیمت را  لشیو
و  .گذاشت و به طرش پله ها قدم برداشت  زیم یر
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صت نیآخر نیا ست م یفر شرمنده نازن یبود که اگر از د  یم نیرفت 
پراز  یخودش را کرد و با لحن یسررع تینها یشررد پس از سررر ناچار

 خواهش وتمنا آرام گفت :
ومو زم یخواهش ازت دارم ،خواهش م هی -  ننداز ؟؟ نیکنم ر
مثل عالمت سرروال به طرفش  یوصررورت رانیح یبا چشررمان نیآرم

بود که  یبار نیاول نیازتعجب گشاد شده بودند ،ا برگشت چشمانش
ب هیسا سرد و ش یشگیتفاوت هم یبا آن لحن  شت از او خواه  یدا

 هی.پس در مورد سررا کردیفرق م شررهی.اما رنگ نگاهش باهم کردیم
با آنها تفاوت انشاشررتباه کرده بودو او هم مثل همه همجنسرر  یبود و

 نداشت
با خود اند یپوزخند  دیشیزد و

که فکرم قدر احمق بودم  ها  هیسرررا کردمی)چ مه زن  یکه م ییبا ه
 شناختم فرق داره(

ا کرد ام یم یبا هر دختر زیبود که او را متما هیسررا یغرور ولجباز نیا
شش د نکیا شد.همه  ینم دهید یغرور چیه گریدر نگاه پر از خواه

 بود ختهیمقابلش فرور یپر از غرور به چشم هم زدن سیآن تند
 کوتاه گفت : یلیزده خ خیسرد و یلحن با
 نگو ! یچیکنم ه ینه خواهش م-

شتاب و و سا نیآخر یزده از پله ها باال رفت ر انه عاجز هیپله بود که 
 : دینال
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 باره! ........... هی نیبه خدا فقت هم-
 ریغو رمنتظرهیغ شیبرا هیسا زیمردد ماند .لحن التماس آم یا لحظه

 بود که باعث شرردبه طرفش یحس کنجکاو شررتریقابل باور بود ،ب
 . دییایب نییبرگردد واز پله ها پا

ودر و ر سل قیو عم ستادیا شیر شمان ع  یم دیشد با رهیاش خ یدر چ
تا ا نیا یزیچه چ دیفهم را  تاث نیدختر مغرور ولجباز حت   ریحد ت

 میقرار داده که مجبور به خواهش والتماس از او شررده اسررت تنها ن
شمان پر ازتمنا ینگاه شم نیاو را متوجه کرد که ا هیسا یبه چ ان چ

نده برق  بایز ندارد  یشررگیهم غرورومحسررور کن ته  را در خود نهف
 : دیکرد وآرام پرس زی،چشمانش را ر

 ؟ یخوا یم یچ-
 دهد ذوق زده گفت : تیاو را مجبور کرده بود به حرفش اهم نکهیا از

 !! خوامیکارم هیفقت -
 گفت : یو به تند برآشفت

شو نزن ، تو ا- صال حرف سر نیا  یکه دنبال کار م یدار یخونه چه ک
 یگرد

 زد وگفت : یآمده لبخند شیسوء تفاهم پ از
 خوام که ! یکار و برا خودم نم-
 ؟ یپس چ-
 از دوستامه ! یکیبرا -
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با ب دیکش یراحت نفس  اش گفت : یذات یتفاوت یو
 دارم ؟ یابیمگه من بنگاه کار ؟یخوب که چ -
 زده گفت : جانیوه عیسر
 خوام اگه بشه........اگه بشه .... یرشته عمرانه ،م لیفارغ التحص -
 ! یجون بکن اگه چ-

با لحن نییرا پا شیصدا تن  زمزمه کرد زیآم دیآرام وترد یتر برد و
 دیاگه بشه تو شرکتتون استخدامش کن-

 سرد وکوتاه گفت : یلیوخ دیکش یقیعم نفس
 میکن یشرکتمون استخدام نم یند زن توبهت نگفتن ما کارم -
 و اضافه کرد دیطرش پله ها چرخ به
ش ییبهتر به جا- شکالت مردم ب ل م ت فقت به فکر خود یکه حال

 یودرست باش
پر ینگاه  به او انداخت و گفت : شانیآشفته و

 مرده ! هی، ستیاما اون که زن ن-
و شکش زد وهمانجا ا نیسوم یر پس از لحظه ا ستادیپله خ  با یو

با لحن یبه طرفش چرخ ریتح  : دیآزاردهنده پرس یزد و
 ؟ یمرد دوست هیتو با -

اند عاجزانه بفهم نینتوانسته منظورش را به آرم نکهیوسردرگم از ا کالفه
 : دینال
 نهینه نه........اون فقت خواستگار نازن-
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باخشم فر نیاسم نازن از  دیکش ادیمنفجر شد و
 نینگران ا نهمهیا یشرر ی.........خسررته نمنی..........نازن نینازن-

 ؟! یدختر وخانوادش
به هم نیبود اعتماد آرم مجبور  یبا لحن آرام لیدل نیرا جلب کند 
 گفت :

وز تو- مساله حرش  نیدر مورد هم مایدانشگاه هم داشتم با ن یاون ر
و دوسررت دارند اما به دل گهیزدم اونها همد یم ه کار یاون ب نکهیا لیر
 ردش کرده. ماین

با لحن نسبتا مال یکم  گفت : یمیآرام شد و
شته عمران که بازار کار خوب- داره پس چرا دست به دامن تو شده  یر
. 

 کرد . زمهرزمیکند .ناگز انیب یرا با چه لحن یدانست مشکل اصل ینم
بازه...........-  اون ....... اون سر
باره آتش نیآرم به تند یدو  گفت : یشد و
بازه !و- ه ک یانجام بدم و کسرر یقانون ریکار غ یخوا یتو از من م سررر
و استخدام کنم. انیپا  خدمت نداره ر
بازیمق ع نیاما ا -  شه. یتموم م گهیسال د کی شیه،سر
باز- ونه. یو کجا م شیسر  گذر
 .هیشهر ساز ی.........ناظر پرواه ها6من قه  یشهردار یتو-
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باز نیا - وز یسر سر کار وظ8 یکه ر  تونه یم یست ؛ کا فهیساعت 
 ما کار کنه. یبرا

وشن شد پس خ دیاز ام یا بارقه  گفت : عیسر یلیدر دلش ر
رنگ-  حاضر انجام بده. یهر کار نیبخاطر نازن هیاون پسر ز

 داد و گفت: رونیرا ب نفسش
 نم.ک یو استخدام نم یکس ینجوریفکر کنم.......... من هم دیبا-

 گفت آهسته
 گفت نویدونم،باباتم هم یم-

با پوزخند چشمان  گفت : یدرشتش گشاد شدندو
ست- ست نگرفت یپس اول ازاون خوا  یحاال دار یاما چون جواب در

بون  .یکن یم یخودت و جلو من قر
وز - ه ک هیتنها خواهش نیخونه ام ا نیا یکه تو یم مئن باش تا ر

 از تو دارم.
 . یگیباشه که م نجوریهم دوارمیام -
باال رفت و ر از له ها  به طرفش برگشررت و  نیآخر یوپ باره  له دو پ

 گفت:
 یخورد و نابود م گرانیکه خودشونو به خاطر د یی!من از کسا یراست-

سع شه واال مجبور م گهیکن د یکنند متنفرم   گهیتار دشم رف یتکرار ن
 باهات داشته باشم یا
 محکم وارد اتاقش شد. یبا گامها و
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ا شررانه باال انداخت و به دنبالش از پله ه یالیخ یبا ب نیآرم دیتهد به
 تیمهم بود رضررا یلیخ شیکه برا یزیباال رفت در آن لحظه تنها چ

به حرفش عمل م نیآرم کند و حتما در مورد  یبود که م مئن بود 
 راحت به رختخواب رفت. یالیکند پس با خ یسروش فکر م

در  هیو ساشور و شوق به خانه اش آورده بود  ایدن کیبا خودش  ساغر
 ییخانه تنها نیکرد. آنقدر در ا یم شیو آسررا یکنارش احسرراس راحت

چون  هیاو را به وجد آورده بود ،سا یبود که حاور ساغر حساب دهیکش
ول کنجکاو و فا یلیدانست که خ یو م شناختیم یساغر را به خوب

ست و تا به همه  سوده نم جاا شد راحت و آ شود همان  یسرک نک
 نیرا برداشررت به ا دشیرا قفل کرد و کل نیاول وقت درب اتاق آرم

 ساغر راحت بود . یاحتمال یاز سوالها قیطر
وز را کنار سا ساغر خواهرش غب ه خورد  یماند و به خوشبخت هیتمام ر

راحت بود و با توجه به  یفقت در پول و زندگ یدر نظر او خوشرربخت
شت پس ه نیآرم نکهیا ست دا شقانه خواهرش را دو  زیچ چیهم عا

 ببرد نیکند واز ب دیراتهد هیسا یتوانست خوشبخت ینم
اصرار کرد که شب رادر کنارش بماند  هیآهنگ رفتن کرد سا یوقت عصر

شام برود ول نکهیا ایو  هوا  یکیداد که تا قبل از تار یم عیاو ترج یبعد از 
 یبرا به خو نیا هیپدرش بود وسررا یقانون زندگ نیبه خانه برگردد ا

 خواست پدر ومادرش تنها باشند ینم گریاز طرش د دیفهمیم
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بان با پارت یآسررانسررور بدرقه کرد و با ناراحت یاو را تا پا یمهر مان به آ
وسر باره خانه دلش گرفت . مانتو و ر و را شیبرگشت از سکوت دو  یر

ست دا ست .چقدر دو ش سوس همانجا ن شت مبل انداخت و با اف
را با او  شیتنها یبود و لحظه ها یکنارش م شررهیالاقل سرراغر هم

 کرد . یقسمت م
 یمانده بود .پس ب یلیخ نیبه سرراعتش اندخت تاآمدن آرم ینگاه

و الیخ  وسرگرم م العه شد دیدراز کش یکاناپه چرم یر
و اراولیاخت یدر قفل، نگاهش ب دیکل دنیبعد با چرخ ی.سرراعت  یر

و سپس ر سته وارد  نیبه گردش در آمد. آرم یارویساعت د یدر و  خ
تاب ش ستادیدستپاچه از جا برخاست ومقابلش ا دنشیخانه شد با د

ستش ب یزدگ شد کتاب از د س یدر حال نیفتد،آرمیباعث  را  لشیاکه و
و شمانش ر یمبل م یر شت چ گره کرده با  یکرد و با اخمها زیر اگذا

 شک گفت:
 هوا؟! یپریها م وونهیمثل د ینیب یچرا هر بار منو م-
 خونه. یایخبر م یب شهیآخه هم-
 تمسخرگفت: با
ودم اجازه بگ دیبا یعنی-  .رمیقبل از ور
 برداشتن کتابش خم شد و گفت: یبرا
ود م هی گمی، م ستین نینه منظورم ا-  ونه.خ یایزنگ بزن و بگو ز
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ساعت نجایزنگ بزنم،ا دیچرا با- واد که دلم بخ یخونه منه و منم هر 
 خونم. امیبتونم  یم

 گفت: ظیبا غ کالفه
 خونه مبارکت باشه. نیشش دانگ ا-

 و لپتاپش را بر داشت و به طرش اتاقش رفت. کتاب
مورد  یکه با بحث ب دیترس یم دیرا نداشت شا نیبحث با آرم حوصله

 یرا که بدسرت آورده اسرت از دسرت بدهد.اما نم یا ییفرصرت طال
ست چرا لحظه ا شک آرم یدان صبان نیدر برابر نگاه پر از  ه شد یع

 وکنترلش را از دست داده است.
ضو ست نمازش بود که آرم و شروع به خواندن نماز کرد و  نیگرفت و 

 اجازه وارد اتاقش شد و گفت: یکه به در زد ب یپس از چند تقه ا
 .؟ید یتو !... چرا جواب نم ییکجا-
از  یحرف چیه یسررت بدر حال عبادت ا هیمتوجه شررد سررا یوقت یول

 رفت و در را پشت سرش بست. رونیاتاق ب
 قرار داد و از اتاق خارش شد. شیاز نماز سجاده اش را سر جا بعد
له پرونده ا نیآرم به طرش آشررپزخانه  کهیبود درحال یسرررگرم م ا
 :دیپرس رفتیم

 ؟یداشت یبا من کار-
و نکهیا بدون  پرونده در دستش بردارد گفت: یسرش را از ر

 ! یتودراتاقمو قفل کرد-



                
 

 

425 

 زندگیمهمان 

 برداشت وگفت : نتیفنجان از کاب دو
 و سرجاش بذارم دیرفت کل ادمیشرمنده -
 یبرا قفل کردنش داشت یلیدل-
 گفت : ختیریم یدر فنجان ها چا کهیحال در
کاو و شرر یلیسررراغر!.. اون خ- نه،یکنج عث  خواسررتمینم  و با

 بشه شیکنجکاو
ع بشه ا نیمامانم متوجه ا نکهیقبل از ا دیبا- و م نیموضو  یکردیکار

 گذاشت وگفت : یشدستیودر پ دیبر کیک یا تکه
که  وئهرتیتقص نهمیبودم متوجه شده که ا ضیمن مر یمامانت وقت-

 ؟یداد ی............. حاال جوابشوچ ینشد شیمانع کنجکاو
 را برداشت واز آشپزخانه خارش شد ینیس
 تمام جوابش داد: یبا سنگ دل نیآرم
به ا- که منو مجبور  قت   دیبا ن؛یکردیازدواش م نیگفتم : اونو

 !دیبودیم نجاشیفکرا
چشررمانش را برهم فشرررد ونفس  یکنترل خشررمش لحظه ا یبرا

ش یقیعم صال نم دیک ستیا ستشیو پ یبا او بحث کند. چا خوا  ید
و کیک  قرار دادوگفت: زیم یرا مقابلش ر

 درست کردم! یتازه است ،.....عصر کیک-
و وبرومب یر ست .آرم شیل ر ش شم نگاه نین شه چ  کیبه ک یبا گو

 انداخت وگفت :
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 ؟یکارا بلدنبود نی!....تو که از ا یکدبانو شد -
 ازم گرفته شده زیخونه تو حس همه چ یبودم !...اما تو -
 !؟یکرد دایشده امروز حسشو پ یحاال چ -
 اون درست کردم یعالقه داره ، برا یلیمن خ یکهایساغر به ک-
با نگاه هیمبل تک به  به او،گفت : قیعم یزد و
 فرق داره یلیساغر باتو خ-
 گفت : یلبخند با
بون درازه  ونیش یلیگن ،......اون خ یهمه م نویا-  وز
و دست خود ش ی ونیتو ش- بون هم  یهم زد  ونیکه تو ر از نظر ز

 تو برسه یبه پا یفک نکنم کس
و یهاتونه تو با موهها و چشررما افهیق منظورم  هیشررن اصررال شرربر

به  یسررتیخانواده ات ن لدتو  گه خودم زمان تو آوردم امکان  ینم ادیا
 ینداشت باور کنم بچه اون خانواده باش

پوسررت خ ممیمادر بزرگ پدر هیمن شررب-  یلیاون ترک بوده با مو و
وشن  ر

فت رنوریکه ز ییطال ی.موهها یبورتر بود یلیخ هاتیبچگ- اب برق آ
 انداختیجنگل م ادیسبزکه آدم و به  یبا چشمها زدیم
 گفت: جانیو ه یشاد با
 ؟ ادیم ادتیمنو  یها یچه جالب تو بچگ-
 تمسخر گفت : ینوع با



                
 

 

427 

 زندگیمهمان 

و عصررب هیبد عنق که با گر قویج قیدختر ج هیآره -  یهات همه ر
 یکردیم

وم یلیمن خ گهیم شهیاما مامانم هم-  بودم یبچه آر
 ذاشتیسرت نم سر به نیکه آرت ی!البته تا وقت یبود-
سوال دو را  خوردیسرش وول م یتو شیوقت پ یلیکه از خ یدل بود 

 دیعقلش شد وآرام پرس میتسل تاینه نها ایبپرسد 
 ؟ یاریم ادیکه قرار ازدواجمونو گذاشتنو به  یتو لحظه ا نیآرم-

پ یتو پرونده وگفت  دیشرا جلو ک کیک یشدستیدستشو کنار گذاشت و
: 

 ! یآره اما اونوقتها اصال قرار نبود تو نامزد من باش-
 دیپرس کنجکاوانه

 ؟ هیمنظورت چ-
 در سکوت نگاهش کرد یلحظه ا نیآرم
باره پرس اوردینگاهش طاقت ن ریز هیسا  دیو دو
مه  یمنظورت چ- نامزد تو بشررم ،پس اونه که قرار نبود من  بود 

 اصرار.................
 وگفت : دیحرفش پر انیم نیآرم
بته با ال یخواست تو عروسش بش یاصرار بابام بود،....... اون فقت م-

 کرد ینم یهر کدوم از پسراش، فرق
 گفت: یناراحت با
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 حتما با تو ازدواش کنم کردیاصرار م نهمهی! پس چرا ا کردینم یفرق-
 : دیپرس آرام
 من بود؟ یجا نیآرت یدوست داشت-

 نیآرم یبه جا نیواسررت آرتخ یجاخورد او هرگزدلش نم یا لحظه
روز داشت که ام یمشکالت نیکدام از ا چیه بودیم نیاگر آرت دیبود شا یم

شت اما به هرحال آرم یرا نم ضر بود در  نیدا شق اولش بود واو حا ع
 را تحمل کند یکنارش هر سخت

 گفت : یبا لحن غم گرفته ا دیکه او را در متفکر د نیآرم
 .......نیآرت یالبته که دوست داشت-

 زده گفت : جانیرا ق ع کرد وه حرفش
زو داشت-  تو بود نه؟....... یجا نیآرت یتو هم آر
 تلخ ادامه داد یپوزخند با
گه آرت- باز مهیخ نهمهیبه ا یازین چیه گهیبود د نیآره ا  یشررب 
 نبود هیکردن بق اهیوس
 با آرامش گفت : نیآرم
 !ی... ناراحت نی،نه آرت یحاال زن من نکهیازا-

 زد وگفت: یظیغل شخندین یعصب
که - هه خونتم  ما ند  گه من زن توام!...... من فقت مهمون چ م

 یگیم شهیکه خودت هم هیزیچ نیکنم ا یمجبورم در کنارت زندگ
 اشتمد یلیکارم دل نیا یچون برا یتو همسرم بش خواستمیمن نم-
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 دیاز خشم نال پر
 ؟ یلیدل چه

پس از سکوت یا لحظه  : گفت دیبا ترد تایتلخ نها یمردد ماند و
زنها-  تنفرمم کنندیم نیو همه تحس شونییبایکه ز ییبایز یمن از
 گفت : یپوزخند با
و با قهیسل-  ثبت کنن نسیتو گ دیتور
داشته باشم که چشم همه مردها  یزن خوامیو نم میچرا!چون من ق-

 دنبالش باشه
 !یدار یمشکل اساس هینه، چون -
 فیدو چشررم کث رمیهر جا م خوامیمکه ن نهیمشررکل من فقت ا-

در  شرهیوآلوده به ه*و*س دنبال همسررم باشره و مجبور باشرم هم
 ه*ر*ز*ه ازش مواظبت کنم ینگاهها  نیمقابل ا

 ؟ یندار یاعتماد چی..... تو به اون ه؟یپس همسرت چ-
و خودشررونو  ارنیمردها کم م نیهمه زنها در برابر نگاه پراز تحسرر-
 بازنیم

 یکن یم نیحرفت به من توه نیبا ا یتو دار-
صالقصد توه- و ندارم ا نیاما من ا که با همه وجود  هیزیچ نیبه تور

 باورش کردم
شک وترد نیآرم دگاهیهمه د نیا نکهیا از ش دیپراز شرده  د بود قلبش ف

 گفت : یپس با دلخور
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گاه کردن رغبت ن یکه کس یباش یدنبال زن دیحساب با نیپس با ا -
ت از هم هر وق یخوایم شناسمیم ییچند تا هین بهشونداشته باشه م

بودو انتخاب  میجدا شد شتر شون و بهت بدم ؛برو هرکدوم که ز سا آدر
 کن

 شد وآرام گفت : زیخ میاش به طرفش ن هیاز کنا یالیخ یب با
 ! ینازیخودت م یبه خوشگل یتودار-
 شناسمیم یو تا حدود یو که دنبالش ینه من فقت خواستم بگم کس-
بالنم ق نویبه نظرتو ندارم!........ فک کنم ا یازیانتخابم ن یمن برا-

 بهت گفته باشم
ما نم دونمیآره م- چرا  دونمیاون انتخاب شررده اسررت !...........ا

 جذاب باشه یلیخ دیکه اون با کنمیهمش حس م
 زمزمه کرد آرام
ست!..... خ- شو کن شتریب یلیه شکننده  و بایز یاز اونچه که تو فکر

 ست
گاه سرراک لحن  یرتنف هیالمش آنقدرگرم و پر احسرراس بود که ناخود آ

 کردیبود حس م دهیکه هرگز ند ینسبت به زن دیشد
باره به مبل لم داد وگفت: ریمس رییتغ یبرا نیآرم  گفتگو دو
 یو جواب نداد یچند بار تماس گرفتم گوش یامروزکجا رفته بود -
 گفت : یپوزخند با
 یریگیشکاک آمار م یمثل مردها یشد-
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 وسرد جواب داد خشک
 باهات کار داشتم-
ته بودم سرروپر- هائیچ هیامروزم  یغذا هیته ی... برا،یرف الزم  یز

 داشتم که تو خونه نبود
 دیغر یعصب

ستی،م دیخر یسوپر یمگه من مردم که رفت- به  یزنگ بزن هی یخوا
 اوردمیبرات م یخودم هر چه الزم داشت

به تو زنگ بزنم، من خونه  دیمگه خودم چالقم که برا دو قلم خر-
 دادمیانجام م دهامویخودم خر شهیبابام هم

بات بود! ا- با نه  بات ،خو با نه  جایخو نه، منم بهت  ن نه م هم خو
 یبر رونیب ییتنها دمیاجازه نم

هامو  شررهی،من هم یکنیم ینجوریواه چرا ا- کار هام و مجبورم  تن
 انجام بدم ییتنها

و انجام  یالزم دار یبهم بگو چ- دندم نرم ،چشمم کور، خودم همه ر
 دمیم

وندن ندار یگرفتار شهیهم یکنیتو که ادعا م-  یو وقت سر خار
 مجبورم که داشته باشم ! یعنیدارم ،-

 الود گفت : بغض
رار و ق ستیما ن نیب یچی.... ،اگه هن؟یداره آرم یکارها چه معن نیا-

منو  نهمهی... چرا اکنم !. یراحت زندگ یذار یپس چرا نم هییما جدا
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 !. یدار یبر نم می.....چرا دسرت از دخالت تو زندگ؟،یکن یمحدود م
 ؟. یهست یتواصال نگران چ

ل زده بود  یودرحال زشردیخ میطرفش ن به که در عمق چشرمانش ز
 آرام گفت : نیریش یرا باال داد وهمراه با لبخند شیابرو یتا کی

 من نگران توام ؟ یکن یواقعا فکر م-
پرس بغاش  : دیرا با حرص قورت داد و

 ؟ یپس چ-
ش زندگ نیچندتا از دانشررجوهام تو ا یدون یتو نم یعنی- کنن  یم یبر

ش ییکه از راب ه ما با هم بو هی! کاف سر دان سرتا  گاه ببرند ،اونوقته که 
 بچه ها دیسواه جد میش یشن و م یخبردار م

 . میکرد رهی،مگه گ*ن*ا*ه کب میخوب بش-
 نم بدترهبرا من از او-
،قلبش  کرد یم دیتلخ را تائ قتیحق نیتمام ا یبا سررنگدل نکهیا از

دو شود اما موفق نش شیاشکها زشیکرد مانع ر یسع یلیشکست . خ
از جا  دیدرخشرر یکه حلقه اشررک در چشررمانش م یدر حال تاینها

 برخاست و بغض الود گفت :
ما از گ*ن*ا*ه کب- ته. راب ه  ثل  رهیآره درسرر بدتره !......م هم 

منو  نجایا یتو مجبور نکهیخان و من از ا نیآرم یتو برد شررهیهم
سفم! پس خواهش م یتحمل کن  پس هر وقت نیکنم از ا یواقعا متا
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ودتر از موعد هر شبت ب یخواست ر خونه حتما قبلش به من خب ییایز
 تو نشم . یناراحت ثقفسم و باع یبده تا برم تو

محکم مچ دستش را گرفت و  نیرد شود که آرمخواست از کنارش  یم
 گفت :

 کجا ، هنوز حرفم تموم نشده و به تو اجازه رفتن ندادم .-
 گفت : یکرد مچ دستش را ازاد کند آشفته وعصب یم یکه سع یحال در
 داشته باشم . ازیکه به اجازه ات ن ستیکالس درس تو ن نجایا-
و او  مبل نشاند گفت : یرا محکم ر

شاتفاقا ب- حترام بهم ا یو موظف یشاگرد من یرعکس تو هر جا که با
 .یبذار

 دیالود نال حرص
ورک-  ؟! خورهیبه چه دردت م یاحترام ز
 ارامش گفت : با
ورک-  . میعادت دار یما استادها به احترام ز

باره محکم وآمرانه  نیاز جا برخاسررت که ان جا را ترک کند که آرم دو
 گفت : یبه تند

 . نیگفتم بش-
 سررتادیا شیسرررجا یحرکت چیه یلحن قاطع کالمش ب ریتاث تحت

 آرام گفت : نیآرم
ود نیبه ا-  یدوستت و فراموش کرد یز
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از نق ه ضرعفش به  نیرفتن و ماندن مردد مانده بود باز هم آرم نیب
ضعف حالش بهم  نهمهیکرد . از خودش و ا ینفع خودش استفاده م

 لرزان زمزمه کرد ییخورد.با تن صدا یم
ضعفها شهیت به تو ،هملعن- ستفاده م یاز   یمن به نفع خودت ا
 . یکن

 زد و گفت : یپوزخند
س نیهم شهیهم- ضعف رق روزهیپ یطوره ،ک بر خ بشیکه از نق ه 

 داشته باشه
وز هیم مئن باش که منم - ضعفتو پ یر واب کنم و ج یم داینق ه 

 دم . یو م نهاتیهمه توه
 گفت : یسر خوش با
وز هستم-  منتظر اون ر

 داد و گفت : هیبا آرامش به مبل تک سپس
اصررال  یکنیم هیمثل بچه ها فقت گر نکهی، من از ا ینیشرریچرا نم-

 ادیخوشم نم
را پاک  شیکه اشکها یکند و در حال ی، دستمال یواز جا دستمال نشست

 کرد گفت : یم
 خب ؟-
 . یزنگ زدم که جواب نداد نیصبع برا هم-
 تم .حاال که هس-
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 ؟ هیپسره چ شیگرا-
 . ینقشه کش-
 خوبه ! یلیخ-

 گفت: یعصب
 خوبه............ یلی!....خنیفقت هم-
 گفت : یالیخ یب با
و  خدمت انیجوجه مهندس تازه کار، بدون پا هیبه  یک یفکر کرد-

وز  ده یچند ساعت کار م یسابقه کار اونم ر
 ؟. یکن یدر موردش فکر م یتو گفت یول-
و مخم بودن ، پس خواهشا تو د نیتمام امروز بابا و آرت- ع شرو گهیر

 نکن .
 ؟ یچ یعنی-

 شد و گفت : زیخ مین
 که تو هم ..... یالبته به شرط امیمن با تو راه م-

 زده گفت : شتاب
قبول  نویا یکن ممیق مهیدانشررگاهمو بزنم که اگه ق دیفقت نگو ق-
 کنم . ینم

 زد و گفت : یلبخند
با ا- تا وقت یکار یکی نینه  ته فقت  لت یندارم الب به قو  بندیپا که 

 . یباش
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 ........... یخوب پس چ-
 یداد ی،فقت فراموش نکن که امشررب چه قول ادهیبرا اون وقت ز-

 دفترم البته با تمام مدارکش. ادیب 3،فردا به نامزد دوستت بگو ساعت 
 و گفت : دیکش یفیخف غیزده ج ذوق

 یشرمنده ام نکرد نیجلو نازن نکهی! از ا نیآرم ی....مرس یمرس-
 را به حالت تاسف چند بارتکان داد و گفت : سرش

 دیهست یدونه چه موجودات یامان از دست شما زنها که فقت خدا م-
 چرا؟-
و  یختیر یاشررک م شیکه چند لحظه پ یتو نبود نیمگه هم -

م آدم شد ییهویشد،  یخواست سر به تن من نباشه حاال چ یدلت م
و خر م تونیخوبه ! شررما زنها برا منافع شررخصرر و  دیکن یمردها ر

 لیذل یاماهرگز فراموش نکن من ازاون مردها دیشرریسرروارشررون م
 ستمین

 سرخوش گفت : یلبخند با
 کنم . یفکر نیمن غلت کنم در مورد تو همچن-
 شد و گفت : رهیبه او خ یبا ناباور نیآرم
که م یلیبرام خ- به  خاطر دوسررتت از غرور خودت  نمیب یجال به 
 مهنهیخودت و ا یکه حاضرر زهیبرات عز نقدریاون ا یعنی،  یگذریم

 . یو خوارکن کیکوچ
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ست دارم ، نازن- ست نیاونو اندازه خانواده م دو و  هشیکه هم هیتنها دو
وغم کنارم بود و هست او بارها به خاطر من  یدر همه حال ، تو شاد

 ت کنار من باشهخودش گذشته که فق قیاز عال
 زد وگفت : یخند پوز
 صداقتو بهت ثابت کرده نهمهیا یچه جالب چه جور-
وانشناس شهیاون هم- زو داشت ر وانشناس بشه، ا یآر  یکی نیبخونه و ر

زوها من عمران و انتخاب کردم و  دیکه شن یبود تا وقت شیزندگ یاز آر
وانشناس دیاونم ق و زد تا که هم یر  میکنار هم باش شهیر

قه نداره نیبه ا یکرده ، وقت انتیاون به خودش خ یلو-  رشررته عال
 ارهیخواد توش دووم ب ی،پس چ ور م

رشته  نیا تیکرد با عالقه و جد دایرشته پ نیتو ا شو،یمرد زندگ یوقت-
سته ا شحاله که بخاطر من تون و ادامه داد و حاال هم خو و  نیر شته ر ر

 انتخاب کنه و با سروش آشنا بشه .
 ینک یفکر م یکن یم گرونید یخصرروصرر یزندگ یچرا خودتو قاط-

ست که ا نیا ستت ه سب دو س یبرا نهمهیمرد واقعا منا شونیر به  دن
 . یکن یهم تالش م

 با حسرت گفت :-
و دوسررت داره و بخاطرش  نی، اون واقعا نازن هیسررروش پسرررخوب-

 کنه. یحاضره هر کار
 هیکاف یزندگ هی یبه نظرت فقت دوست داشتن تنها برا-
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سوال نیا ست همان  س مایبود که ن یدر بود. پس از لحظه  دهیاز او پر
 فکر کردن آرام گفت : یا

 و تحمل کرد. یشه همه مشکالت زندگ یبا دوست داشتن م-
ضر مایچون ن یعنی- ست داره پس حا و دو  ینک یباهاش زندگ یتو ر
. 

ست دارم ول مایمن ن- و دو شقش ن یر ش یزندگ هی،برا  ستمیعا ق ع
 الزمه . یلیخ
 سکوت کرد و سپس گفت : یلحظه ا نیآرم
 به رشته عمران عالقمند شد یاز ک-
ح ها یاز وقت-  دمیاتاق پدرم د یپدرتو تو یکه نقشه ها و طر

پرس زیر چشماشو  دیکرد و
 منظورت کدوم طرحهاست ؟-
اعث که ب یبود . همون دهیما کش یخونه کلنگ یکه برا یهمون هائ-

سالها پدرم از اون طرحها مثل  نیشد . تو ا نشونیب یحتکدورت و نارا
شا یم یگرانبها نگهدار یش هی ود اجازه داده ب نکهیبه خاطر ا دیکرد . 

ست شون و ز یچندتا کاغذ پاره دو سال صداقت چند  ه از سوال ببر ریو 
چند وقته واقعا سواله که چرا پدرم  نیبود برام ا یعصباندست خودش 

 یخونه کلنگ هیاز  یاز دخترش گذشررت. ول شررونیبه خاطر دوسررت
 نگذشت .

 تحت فشاراست پس با آرامش گفت : یلیخ هیحس کرد سا نیآرم
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ها پ نکهیبرا ا- و سررال پدرم  شیقول تو ر به  پدرت  پدرم داده بود. به 
و مثل بچه خودش دوست داره  یداشت و م نانیاطم دونست که تو ر
 کنه . یم یهر کار تیخوشبخت یو برا

و مجبور به ا دیا نبااما اون- تن ذاشرر یم دی. با کردنیانتخاب م نیما ر
 .میریبگ میخودمون تصم

و مجبور نکرد ،ا- خاطر اون ا یتو بود نیپدرت تو ر و  نیکه ب راه ر
 . یانتخاب کرد

شار بود از - ست  یطرش نم کیپدرم تحت ف شو از د ست دختر خوا
ست گهیبده و از طرش د سالها به خاطر لجباز یدو و که  س شیر ت از د

 داده بود .
 .ستیپس اون مقصر ن-
ه رشررت دیفهم یوقت یمن بود حت یمخالف انتخابها شررهیاون هم-

و انتخاب کردم به شدت مخالفت کرد و تنها به خاطر عالقه  عمران ر
 داد. تیکه به من داشت کوتاه اومد و رضا یا

 بود ؟ یمخالفتش چ لیدل-
و انتخاب کنم که برا  یخواسررت رشررته ا ینم - زن مشررکالت  هیر
وح ایداد دکتر  یم عیداره ، ترج یادیز با ر که  تار بشررم   ام هیپرسرر

 سازگارتره.
 زد وادامه داد یلبخند
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مان سرراخت هی یباال یمنیکاله ا هیخواسررت منو با  یهرگزدلش نم-
 قابل تحمل بود . ریبراش غ نیچند طبقه تصور کنه ، ا

 ؟ یمهندس ناظر بش هی؟ که فقت  نهیهدش تو از عمران ا یعنی-
مه ،من هم- ناظر  شرررهیخوب معلو ندس  زو داشررتم مه  کیآر

 ساختمون چند طبقه باشم .
و نم نیوقت بهت ا چیمن ه یول-  دم . یاجازه ر
 . یحقو ندار نیتو ا-
شوهرت ا- شم و مثل پدرت هم  نیفکر کنم بعنوان  شته با حقو دا

 امیمورد اصال کوتاه ب نیا یکه تو ستمین
تا اون موقعه از هم جدا شررد یول-  یتو یتون ینم گهیو تو د میما 

 . یمن دخالت کن یزندگ
وتو چیحساب به همه بچه ها مسپارم که ه نیپس با ا-  یکدوم تو ر

 شرکتشون استخدام نکنند.
 چرا ؟-
س یچون نم - صور کنم ک سرم بوده به ب یمدت هیکه  یتونم ت  هیقهم

 بشن . شیبایفقت محو ز هیدستور بده و بق
ش یشغله منه ،حرفه ا نیاما ا- ؛ من  دمیکه به خاطرش زحمت ک
راه  کیشرکت کوچ هیبرا خودم  رمیگ یکه از تو م یا هیتونم با مهر یم

نداز هت م نیکنم . از هم یا که برات  یحاال هم ب  بیرق هیگم 
 سرسخت خواهم بود .



                
 

 

441 

 زندگیمهمان 

 زدو گفت: یپوزخند
 . یندار یاجیبه پول من احت یکن یتو که ادعا م-
 .ادی یحق منه و پول تو به حساب نم هیمهر-
 حق تو اه؟ یبابت چ-
زندگ یبابت آرامش-  . یگرفت میکه از
ما وقت- که تو ه لیوک یا مه  بده من بفه ظا چیز  هی فیکدوم از و

 راحت یلیخ یدادیهمسر و انجام نم
بدون پرداخت حت یم-  یحکم طالق و برا هیمهر الیر کی یتونه 

 رهیمن بگ
 تمام گفت : یادگس با
 که من انجامش ندادم . هیهمسر چ هی فیوظا-
 زد و گفت: یلبخند یخاص  نتیش با
همه  هگیما از هم جداست ، د یفقت بفهمه اتاقها لمیکه وک هیکاف-
 یکن ییادعا چیه یتون یشه ،وتو نم یبه نفع من تموم م زیچ
خ شد و با شرم گفت : از  خجالت سر

 . میقرار ما بود ، ما با هم توافق کرد نیا یول-
 ! یهم دار یادعات مدرک نیا یتو برا-

 -من صداقته منه مدرک
و ی، برا ستین یبرا دادگاه کاف نیا یول  تیدادگاه فقت مدارک قابل ر

 -مستنداند .



wWw.JustRoman.iR  442 

 

 یاد، تو بهم قول د یبزن زیهمه چ ریکه ز یسررتیقدر نامرد ن نیتو ا -
.... 
 کنم که به نفعم باشه . یو م یمن فقت کار-
ست فیکث نقدریاگه تو ا- ضر یو پول پر  ینامرد یکه بخاطر پول حا

بت کن ثا م ا هیدم از مهر یم عینداره من ترج یرادی، ا یخودتو بهم 
و با چه ح نکهیبگذرم تا ا شه که چند ماه ر شچ وونیبرام ثابت ب  یند

 کردم . یزندگ
ا آرامش زد و ب یده بود لبخندکر یحد عصبان نیاو را تا ا نکهیاز ا نیآرم

 گفت :
، من تا  یکن یو درسررت و تمام نم ید ینم لیچرا ادامه تحصرر-

 کنم . یم تتیراه حما نیآخرش تو ا
ندارم ، خاله ام تو فرانسرره داره کارهام و  یاجیتو احت تیمن به حما-
ا تموم شد برم اونج نجایدرسم ا یکنه ، بهش قول دادم وقت یم فیرد

بن و درسمو اونجا ادامه بدم خوام ه ی، م ر طور شده برم دانشگاه سور
. 

مه ر- نا نه ا یکن یم یزیبرا خودت بر کهیبدو نظر من برات مهم  ن
 باشه ؟

 پر اندوه گفت : یلحن با
 رم و فکرنکنم یم گرونیو ترحم د یمن بعد از طالق و فرار از دلسوز-

 هر دومون مهم باشه . یمن برا ندهیاونوقت نظرتو و آ
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 از جا برخاست و گفت : نیآرم
 اتاقم کجاست دیکل-
 . یخور یشام نم-
 سرد گفت : یلیخ
 ندارم . لینه م-
راه پله را نشان داد و گفت : وریدرا هیسا  کنار
 اول . یتو کشو-
اال از پله ها ب عیاتاقش را برداشررت و سررر دیکل یحرف چیه یب نیآرم

 رفت .
که از اتاق  ینیاز غصرره همان جا نشررسررت و به آهنگ غمگ یکوه با
 شد گوش سپرد . یپخش م نیآرم
 برات رمیم یم

 خنده هات ادیکنه اون ، یچه م یبدون اگه
ت  گرفته تنم،از برق اون نگات ی،گر یزد شمیآ

 همه خاطرات نیمن موندم وتو و،ا حاال
 برات رمیم یم

 هنوز عاشقم
بسوز یخوام که بمون ینم  به ساز دلم یو

 رم یمن م یگفت
 از دلم اکهیبه فرداها  یبر یتونست ینم



wWw.JustRoman.iR  444 

 

 خوشگلم اریتا فرداها، ستین یراه گرچه
 همدلم اری

 بکن باورم
بتم ،برا یمن  تو یکه نشسته تو غر

 میزندگ کل
 سوزه مثل جهنم همه، یم
 تو یسوزه مثل جهنم همه، به پا یم

 تو. یپا به
 ر،یبه خ سفرت

 شهر دور، هیجا تک وتنها تا  نیاز ا یر یم اگه
 نور، ایدن هیرسه به  یکه رفتن بدون ما م برو
 نور، ایدن هیرسه به  یکه رفتن بدون ما م برو
 نور. ایدن هی به
 ،یایخوام ب ینم
 ،یمن تو حروم بش یکیتار ونیخوام م ینم
 خوام ازت، ینم
 ،یبرام تا تموم بش یشمع بسوز هیمثل  خوامینم
زوم بش یکه م یهمه بزرگ یا برو  .یخوام فقت آر
 ،یایوام بخ ینم
 ،یمن تو حروم بش یکیتار ونیخوام م ینم
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 خوام ازت، ینم
 ،یبرام تا تموم بش یشمع بسوز هیمثل  خوامینم
زوم بش یکه م یهمه بزرگ یا برو  ،یخوام فقت آر

زوم  ،یبش آر
 برات. رمیم یم
 « یباقر یبرات از عل رمیمیم »

ودتر از هم نیکه با نازن یبخاطر قرار صرربع از خواب  شررهیداشررت ز
سکوت وهم آور شد . خانه در  فرو رفته  یبرخاست و از اتاقش خارش 

شپزخانه  نیا زیبه همه چ گریبود اما او د خانه عادت کرده بود . وارد آ
ش خچالیشد و از  شت و ل ریپاکت  ش یوانیرا بردا ودش خ یبرا ریپر از 

 پشت سرش گفت : نیبود که آرم دهیرا ننوش ریش. هنوز  ختیر
 هم به من بده ریش وانیل هی

 واضافه کرد دیرا کنار کش یصندل
 "گرم باشه . حایترج-
 تعجب به طرفش برگشت و گفت : با
 -.  یکردم رفته باش ی، فکر م یهنوز خونه ا تو
و بدون آنکه جوابش را بدهد پرس یصندل یر  : دینشست و

 -افتاده ؟. ی، اتفاق یشد زیسحرخ امروز
 کتابخونه . میبر دیقرار دارم ، با نیبا نازن-
 ؟ ارمیکن برات م ستیل یخوا یم ییچه کتابها-
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 . میر یم العه م یبرا-
 شه م العه کرد ؟. یخونه نم یتو-
و لیکه وسا یحال در  گفت : دیچ یم زیم یصبحانه را ر
،  میزاره درس بخون یکنه و نم یم ی ونیشرر یه نیخونه نازن یتو-

 از بچه ها هم هستند گهیو چندتا د میستیتازه تنها هم ن
و ریش وانیل ودر ر  نشست و ادامه داد شیگرم شده را مقابلش قرار داد و ر
. 

 !! نجایا انیتونم ازشون بخوام ب یبا بودن تو نم-
شت ، لحظات نیا چقدر ست دا  کرد یکه واقعا حس م یلحظات را دو

هم در  نیکرد آرم یهمسررر رفتار م کیزن خانه داراسررت و مثل  کی
باز کیخوب نقش  یقعموا نیچن بان را  کرد .  یم یشرروهر مهر
 و گفت : دینوش ریاز ش یجرعه ا نیآرم
ودتر حاضر بش یخوا یاگه م-  . یبرسونمت بهتره که ز
ل زد و گفت : نیچشمان گرد شده به آرم با  ز
 اما..........-
 و خشک وسرد گفت : دیحرفش پر انیم

 دنبالت . انیب نشیبا داداش نازن زتینکنه قراره دوست عز-
 گفت : یرا گرفته بود ول نیآرم منظور

 اسمه دوستمه نه داداشش . نینازن-
 نگاهش کرد وگفت : ریبا تحق نیآرم
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 . یخنگ باش نهمهیا ادیبهت نم-
 . یادب باش یب ادیبه تو هم نم-
 برخاست و گفت : شیاز جا نیآرم
بر یبامزگ نهمهیا یبهتره به جا- ودتر ، من خودم  یحاضررر شرر یز
 کنمیجمع م زویم
باق یلیهنوز خ نکهیا با قت قرارش  نده بود ول یبه و داد  عیترج یما

 یم عیترج یزندگ نیدر ا یزیبرود ،بودن با او را به هرچ نیهمراه آرم
 پر از تنش بود . شهیهم شیبودن برا نیداد اگرچه کنار آرم

تب مقنه اش را مر نهیکه مقابل آ یلباسش را عوض کرد و در حال عیسر
 را برداشت و از اتاق خارش شد . شیو کتابها فیکرد ک یم

ظه سرکارش گذاشته لح نیحتما آرم نکهیدر سالن نبود ،از فکر ا نیآرم
 یاز اتاقش نفس راحت نیبا خارش شدن آرم یبشدت ناراحت شد ول یا

ش ستش بود از پله ها پا یکه جعبه ا یدر حال نیآرم دیک آمد  نییدر د
 ت :وآن را مقابلش گرفت وگف

 مال توهه! نیا ایب-
 به جعبه دوخت وگفت : نینگاهش را از آرم متعجب

وزا ه نیشده ا یچ-  یکن یم زیمنو سوپرا یر
 لبخند گفت : با
 دم یم زهیبهت جا یشد ییبچه حرفشنو یلیخ نکهیبراا-

 گفت : یبا پوزخند همراه
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 ،اونم از دست تو؟! زهیجا-
با بهت وح یرا از دسرتش گرفت ونگاه جعبه به  رتیبه آن انداخت و

ل زد وگفت: نیآرم  ز
 همراست؟ یگوش-
 شده بود با آرامش گفت : رشیدستگ زیکه از نگاهش همه چ نیآرم
 یو که فراموش نکرد شبمونیتنها شرط منه ،قرار د نیخوب ا-
 ........... یول-
 دهیهمرات باشرره،خ ش هم جد یگوشرر نیا یر یهرجا م دیبا -
ندار ادتی،فقت  یندار تیبه خت قبل یازین گهیود جازه   ینره ا

 یاون پسره بد ای نیبه آرت نویشماره ا
به او نگاه با نداخت از ا یحرص  ور گو نهمهیا به حد انفجار  ییز اش 
 وارید را به یسرکوب خشمش گوش یخواست برا یبود ،دلش م دهیرس

 دیکش ادیبکوبد تا که به آرامش برسد پراز خشم فر
 خور احمقه ! یتو سر هیکه زن  ،یفکر کرد یچ تو با خودت-

 آرامتر ادامه داد یتازه کرد وکم ینفس
 یفرار کرد تیشررم که تو از عصررر جاهل یدارم کم کم م مئن م-

با طرز  یهنوز کس یامروز شرفتهیپ یایدن ی،واقعا مسخره است که تو
 وجود داشته باشه یفکر جاهل

 آرامش محکم گفت : با
 ی،بهتره مراقب حرش زدنت باش یریتند م یدار-
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 گفت : دیلرز یکه از خشم م یحال در
به گوشرر- گه برام ارزش اشیاحت یمن قبال بهت گفته بودم   ندارم ،ا

 ی)چه حرش چرند یذاشررت یبه خواسررته ام احترام م یقائل بود
او را آدم هم  یحت نی،خودش هم از حرفش خنده اش گرفته بود آرم

زش (آورد چه رسد ب یبه حساب نم  ه ار
 دیداد کش یعصب نیآرم
 همراست.......... یگوش هیفقت  نیا-
به تند دیحرفش پر انیم  گفت : یو

بهیرد هی نیا- خاطر هم هیتا  ا به   نیخوام از هم یم نمیهمراه ،
سع نییپنجره پرتش کنم پا شو پ یر یم یکن وقت ی،  یکن دایتکه ها

 باشه یمتیگرون ق یگوش دیکه با داستیچون ازجعبش پ
قات نکردم  سرررتیمهم ن- تت و مال نامزد دوسرر ،چون هنوز 

 نمیاونو بب ستیوخوشحالم که اصلنم قرار ن
صب سر ب دیلبش را به دندان گز یع ست یچارگیو از  س ضعف با  و یو  یر

 نیخواسررت مقابل آرم ینم یاش گرفته بود ول هیمبل نشررسررت ،گر
سردرگم فیضع شان دهد با  ستها انیسرش را م ین گرفت و  شید

ظه  فت نم یالح نازن یبه فکر فرو ر ناد نیتوانسرررت   ردیبگ دهیرا 
زشررمند تر بود  شیبرا یزیاز هرچ نینازن یوخوشررحال یخوشرربخت ار

و نی،آرم وبه ر به  خودش نکهیومنتظر جوابش بود با ا سررتادهیا شیر
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 لشیوسا که یدر حال یبا کالفگ تایدانست نها یرا م هیجواب سا یخوب
 داشت گفت : یرا برم

تا قبل از  متیتصررم- پاشررو تا 3هرچه بود  بده ،حاال  بهم خبر 
 مینشده بر رمونید
 یقیکرد نفس عم یاحساس نفرت و انزجار م نیآرم یسنگدل نهمهیا از

 وآرام گفت: دیکش
 دیبا کهنیکنم !............به ا یفکر م یاوقات به چ شررتریب یدون یم-

و به سررازمان مل یکمک هی یبه جامعه بشررر م ل بدکنم و آدرس تو ر
 یخود بن الدن ای یعاو گروه طالبان ایچون م مئنم که 

وبرو نیآرم با لبخند شیر  گفت: ینشست و
 ؟یخوب که چ-

 زد و گفت: یپوزخند
کوتاهه و به  یلیبا تو خ میبه هر حال خوشررحالم که عمر زندگ-

ود ور گو یز  شم. یراحت م هاتیاز استبداد و و ز
 آرامش گفت: با
ور گو یتونیل،میدر صررورت تما- ودتر از موعد هم از ز من  یها ییز

 .یخالص بش
 یبرم لشیرا بهمراه وسررا یکه گوشرر یبرخاسررت و در حال شیجا از

 داشت زمزمه وار گفت:
 دفترت. ادیم3قرارت و با سروش فراموش نکن،اون ساعت -
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 برخاسررت شیهم از جا نیبه طرش پله ها رفت آرم نیوغمگ گرفته
 و گفت:

 ..........شه؟یم یقرارت با دوستات چ-
 فت:آرام گ یلیبه طرفش برگردد از پله ها باال رفت و خ نکهیا بدون

بشم همراه تو ب نکهیدم قرارم و کنسل کنم تا ا یم عیترج-  امیمجبور
و تحمل کنم.  وتور

شد .وقت ییایدن با صه وارد اتاقش  شدن د یصدا یاز غم وغ سته  ر را ب
و دیشررن .چرا سررتیتخت انداخت و با همه وجود گر یخودش را ر

رد یم نهمهیاو را ا نیآرم  آز
ش یکه کم یاز لحظه ا پس شد با گو  یراب امکیپ کی دشیجد یآرام 
شگاه  نینازن صله رفتن به کتابخانه را ندارد و او را در دان ستاد که حو فر

 . ندیب یم
خارج رونیب طه  و یو درمحو گاه ر هایاز ن یکی یدانشرر منتظر  مکت

سرما نینناز سوز  سته بود، ش ستخوانها زیماه آخر پائ ین  یا مر شیا
وزها انقدر افسرده و غمگ نیسوخت .ا خواست  یبود که دلش م نیر

 .شدیندیب شیزندگ نیو تنها به غروب غمگ ندیبنش کجایساعتها 
ست با و یقرار گرفتن د ستا یبر ر شت و  را  شیشانه اش به عقب برگ

 گفت: ینیریبا لبخند ش شیستا دیپشت سرش د
 .ینشست نجایسرد ا یهوا نیا یچرا تو-

 مهمان لبش کرد وگفت : یتلخ لبخند
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 حوصله داخل رفتن و ندارم.-
 ؟ینیمنتظر نازن-
 کرده. رید کمیآره،-
وجکم از وقت نیا-  زاره. یطاقچه باال م ینامزد کرده کل یور
 .ستیحرفهان نیاصال اهل ا نینازن-
 .یتودار باش نهمهیکردم ا ینم ،فکریخود تو چ-
 ه؟یخودم چکار کردم !منظورت چ-
 .نهیمنظورم داداش نازن-
 ؟یخوب که چ-
 زنن. یم ییحرفها هیبچه ها -
 :دیتعجب پرس با
 ؟ یبچه ها.........چه حرفها-
 .ینامزد بش نیکه قرار با داداش نازن گنیم-

 گفت: یب رفش برگشت و با لحن تند یعصب
 و گفته. یچرند نیهمچ یک-

 جا خورده بود با بهت گفت: هیکه از برخورد سا شیستا
 گن. یهمه بچه ها م-

 .دیپرس یعصبان
 !ن؟یهمه بچه ها ک-
 .دمیشن یمعمار یمن از بچه ها هیباور کن سا-
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 و گفت: دیحرفشان پر انیم هیپشت سر سا نینازن
و شن یچ-  ؟یدیر
و هیسا  انداخت و با حرص گفت: نینازن یبرگشت ونگاهش را ر
 .فیراجمشت ا هی-
 کنارش نشست و گفت: نینازن
 شده؟ یچ یبگ نیخوا ینم-

 گفت: یخفه ا یبا صدا ناراحت
 نامزد کردن! مایمنو با ن دایبچه ها جد-
 گفت: یو با لودگ دیخند نینازن
 ن؟یپس چرا منو دعوت نکرد-
 خانم بپرس. شیاز ستا نویا-

 معترضانه گفت: شیستا
و که شن یزیمن فقت چ-  گفتم. دمیر
و به ستا یبرا نینازن  گفت: شیکوتاه کردن بحث ر
گه هر دو یول یل ف کرد- و قبول دار یا هت م یما ر  نایا میگ یب

وغه.  همش در
 گفت: یبا دلخور شیستا
 اصال به من چه.........-
صبان و سا نیهر دو را ترک کرد.نازن یع ست  ست گرفت و  هید را در د

 گفت:
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 ؟یسرما منتظرمن نشسته بود یتو نجایا خه،نکنهیچقدر دستات -
 آره.-
باره مر یدلت م ای،یخنگ ایتو- ش ضیخواد دو ستاد  یب ست ا و د و ر

 کنه. یکه ازت پرستار یفتیب خیمشا
 گفت: نیغمگ-
 ولم کن تو هم دلت خوشه.-
 دلم چرا خوش نباشه.-

و ریز دسررت کرد  یکه از جا بلندش م یانداخت و در حال هیسررا یباز
 گفت:

 سرده . یلیخ نجایتو کالس. ا میبلند شو بر-
 ب رش کالس رفتند . و

 به چهره غم گرفته اش انداخت و گفت: ینگاه نینازن
 افتاده ؟ یاتفاق دایجد-
 چ ور مگه!........ نه
 .یهست یقاط یحساب نمیبیآخه م-

ست به نازن ی)نم باره بخاطر او چه خفت دیبگو نیخوا را  یکه امروز دو
شرررمنده اش باشررد(به  یفداکار نیبه خاطر ا نیتحمل کرده و نازن

 زد و گفت: یلبخند لیدل نیهم
 .ستمینه ن-
 به نظرت من خنگم!-
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 خدا نکنه. -
 .یکن یفعال که کرده، اگه که نه پس چرا تو منو مشنگ فرض م-
صله ندارم،خودت که بود نینازن- صال حو  یم یچ شیستا یامروز ا

 گفت !!
و حسررادتشررون - چرا به دل  گن،تویم یزیچ هیبگه ! بچه ها از ر
 .یریگیم

ع ا -  .ستین نیموضو
ع چ-  ه؟یپس موضو
ع آرم- باره قاط عاتیشا نیترسم ا ینه،میموضو  نه.ک یو بشنوه ودو
کنه و  یم فیبه درک که بفهمه،طرش داره با دوسررت دخترش ک-

که ازتو طالق بگ قت تو قتبرک زد رهیمنتظره  ه اون که ممکن یاونو
و درموردت ب عاتیشا  شنوهر

 زد وگفت : یلبخندتلخ
 در کار نبوده ؛ اونشب یاون منو سر کار گذاشته بود ،اصال نامزد یناز-

ستن قرارداد  ساده و خنگ  دیپرواه جد هیبرا ب صفهان ، منه  رفته بود ا
 هم حرفشو باور کرده بودم.

ها  هیاونم عجب مارمولک ی،ول سررتین یشررک چیتوکه ه یدر خنگ -
 نه. ای یدار یتو بهش حس نهیگفته بب ینجوری،ا

 و گفت: دیاز سر حسرت کش یآه
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حس  ییوقتا هیبهش دارم  یچه احسرراسرر گهیدونم د یخودمم نم-
شه، یازش متنفرم که دلم م نقدریا کنمیم سر بتنش نبا  ییوقتا هیخواد 

 تونم بدون اون نفس بکشم. یکنم اصال نم یهم فکر م
 زد و گفت: یلبخند نینازن
وز متوجه همه  هیشرره ،اون  یدرسررت م زینگران نباش همه چ- ر

 شه. یاشتباهاتش در مورد تو م
با  میتون یهم نم یلحظه ا یراه منو اون از هم جداسررت،ما حت -

 .میایهم کنار ب
و دوست دار گهیهمد نهمهیمن و سروشم که ا- با  زایچ یتو بعا میر

 .میهم تفاهم ندار
وز اول برا هیاون خت قرمز سررت،منظورمیمنظورم تفاهم ن-  یکه از ر

 میدیهم کش
باره - و خوب م تیزیچ هیتو دو سم و م یشده،من تو ر دونم  یشنا

 اشه.افتاده ب یاتفاق هی دیحتما با یخون یم اسی هیآ نهمهیا یوقت
 زد و گفت: یتلخ لبخند

با مدارکش  3اس بزن و بگو ساعت هی. فقت به سروش ستین یزیچ
 -نیبره دفتر آرم

شد گفت- ش یخوب  شو پس چرا  گهیمبارک،د دیجد یاس،گو خ 
 ؟یعوض کرد
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 هیکنم،تو هم  یگذشررته ام خداحافظ یایخوام با دن یم ییجورا هی-
 نده. یخ و به کس نیکن و شماره ا یل ف

 یچرا خداحافظ یخوب ،ول اریبس-
 گذشته راحت باشم. الیخوام چند ماه از فکر و خ یم-
صم یحاال نگفت- شد که ت  یتو که م، یبخر یشگو یگرفت میچ ور 

 .یراحتر یبدون گوش یگفت
 گفت: نیغمگ

 .دهیخر نیدم،آرمیمن نخر-
 گرده شده گفت: یبا چشمان نینازن
به گروه خوندهیخر ،اونیجد-  نیخوره از ا ینم شی!.....اصررال 

 نمش؟یتونم بب یکاراهم بلد باشه،حاال م
را به دسررت او داد.  یکرد وگوشرر فشیگرفته دسررت در ک یچهره ا با

و  ریکه ز یو در حال دیاز سررر شرروق کشرر یغیج یگوشرر دنیبا د نینازن
و  کرد گفت: یم شیر
اسررت  قهیخوش سررل یلیطرش خ ادیچه با کالس،خوشررم م یوا

 -.هیمتیخوش دست و گرون ق ی.گوش
 .دهیخر دی،سفیعالقه دار دیدونسته تو به سف یاز کجا م حاال
خاب رنگ و انت نیبوده ا دیسف میلقب یچون گوش دیدونم شا یم چه

 -کرده.
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و م نیدونسررته اکثر خانمها ا یفکر نکنم ،احتماال چون م-  یرنگ ر
 .دهیخر نویپسندند ا

 شانه اش را باال انداخت و گفت: یالیخ یب با
 .ستیبرام اصال مهم ن لشیدل-
 را به دستش داد و معترضانه گفت: یگوش نینازن
س یکه توچقدر ب یوا- سا شو به آب و آتیاح  یم شی!،طرش داره خود

و دوسررت داره اونوقت تو ب همش  ،یاحسرراس نکبت یزنه که بگه تو ر
 .یزن یحرش خودتو م

 .یگیکه تو م نهیآره،جون عمه اش ،هم-
 انداخت و گفت : فشیرا خاموش کرد و در ک یگوش

و درس تمرکز کنم. یچرت و پرت وتموم کن م گهید-  خوام ر
ل مون-  رمیگ یم یچشم، ال

************************************
* 

وز گذشته بود و او ط سه وز اصال آرم نیا یر  نیبود ،آرم دهیرا ند نیسه ر
ودتر از هم  یکه صرردا نیاو هم یآمد ول یبه خانه م شررهیشرربها ز

 یخودش را به اتاقش م عیسررر دیشررن یدر قفل را م دیکل دنیچرخ
 یه وقتشررد ک یغرور مانع م یدلتنگش بود ول یلیخ نکهیرسرراند. با ا

ست ا نیآرم شگاه در د نکهیا یبرا یحت دیایب رونیاتاقش ب زدر خانه ا ان
صال از کالس ب یم یسع فتدیهم نگاهش به او ن د. حال نرو رونیکرد ا
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به فرار م یموش به مغرور اصال ب نیکرد اما ا یراداشت که از دست گر ه گر
و نارش  یخودش هم نم یر که در ک ندگ گرهمیدنفر کیاورد   یز
 .کندیم

ش به جان بیعج یکالس داشت و ازسر صبع دلشوره ا نیبا آرم امروز
محکم و اسررتوار وارد کالس شررد  یبا قدمها نیآرم یافتاده بود. وقت

س ساس کرد تمام وجودش به آتش  نهینفس در  شد واح اش حبس 
ش سرش را پائ دهیک سع نیشد،  شغول  یانداخت و  کرد خودش رام

بریرا هر چند لحظه  نینگاه آرم ینیجزوه اش کند.اما سنگ  یور کبار
 کرد . یخود احساس م

و سیشروع به تدر نیآرم یوقت شت و  یکرد نگاهش را از ر جزوه بردا
در  نیآرم یمحکم و رسررا یشررد. صرردا رهیبرد خ تیبه صررفحه وا

ر عمق درس انداز بود، در آخر کالس د نیسررکوت و آرامش کالس طن
درس را  حاتیکرد همه نکات مهم و توضرر یم یفرو رفته بود و سررع

ستا ینت بردار ستهکه در کنارش  شیکند. ش ش ن نوک  نت یبود با 
کارش را در پهلو عالم خلسررره خود ب شیخود  رونیفرو کرد و او را از 

 گفت: یبه طرفش برگردد با کج خلق نکهیا د،بدونیکش
 .یخوا یم ی،چ یپهلوم و سوراخ کرد-

و یورق تاخورده ا یحرف چیبدون ه شیستا جزوه اش انداخت  یرا ر
شت و با د ستا یکاتوریکار دنی، برگه را بردا ش شیکه  بود به او  دهیک
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و نرفت و با لبخند شیستا یرفت ول یچشم غره ا به  یچشمک یاز ر
به   اشاره کرد نیاسمیاو زد و

 کاتوریود از کارر بپ شیوکتابها دیکشر یم ییبایز یکاتورهایکار شیسرتا
بچه ها باره نگاه هیدانشکده ،سا یاستادها و نداخت ا کاتوریبه کار یدو

و یکالس نبود ب یکدام از بچه ها چیه هیشررب  یتفاوت سرررش را از ر
به آرم  یب یشررد ول رهیبود خ سیکه در حال تدر نیبرگه برداشررت و

گاهش  اریاخت بارهن و دو تاد سررتا یر گه اف را  نیآرم کاتوریکار شیبر
ش سمیبود که در حال لگد زدن به  دهیک ست و ز نیا  ورهمکاتیکار ریا

را  نیرموخوش فرم آ بایز ینی،ب ینوشته بود آخر وعاقبت عشق وعاشق
 ماررحک یلیدراز خ یبود که با پاها دهیبادمجان کشرر کیبه اندازه 

و یلبخند داگاه،ناخو دیرس یوخنده دار به نظر م ست نش شیلبها یر
ستا یونگاه ستا شیبه  سمیبه  یشخندیبا ن شیانداخت ، شاره  نیا ا

و  نوشت یبرگه ا یکرد ور
وبرسون به -  نیاسمیبرگه ر

 قیعم یلینشررسررته بودوخ شیکنار فیکه در رد نیاسررمیبه  ینگاه
سمیشده بود انداخت  نی،مبهوت کالس وآرم در آن لحظه مثل  نیا

وح بود که اصال نفس نم یب یمجسمه ا  دیکش یر
 تشر رفت وزمزمه کرد شیاخم به ستابا  لیدل نیهم به
 و بذار کنار یتو عمق درسه ،بچه باز ینیب ینم-

باره نوشت زیالتماس آم ینگاه شیستا  به او انداخت و دو
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 رمیحالشو بگ دی! با هیکنم سا یخواهش م-
 در جوابش نوشت هیسا
 میشی،اگه استاد متوجه بشه ،هردومون بدبخت م شیبس کن ستا-

 آرام زمزمه کرد شیستا
 ستیاون حواسش به ما ن-
 نوشت هیسا
شه ،ا- سم به درس با و خدا بذار حوا و بذار برا بع هایبچه باز نیتو ر د ر

 از کالس
باره  نوشت دو

و به - سیامکان نداره تا برگه ر شه  ینداد یا ست به درس با بذارم حوا
شقش م کاتوریکار دنیبعد از د نمیبب دی،با  الیخ یب یرنجویتونه ا یع

 تو عمق درس فرو بره
 کرد : نجوا

 دخترکه آرامش ندارم از دستت یریبم-
پشررتش به کالس بود برگه را به  نیآرم یلحظه مناسررب وقت کی در

ت داشرر یکه برگه را برم یدر حال نیاسررمیپرت کرد . نیاسررمیطرش 
سا رتیاز بهت وح یحاک ینگاه  کاتوریکار دنیبا د یانداخت ول هیبه 

و یلبخند صدا نیزد درهم شیبه ر سا یلحظه  در  نیآرم یقاطع ور
 انداخت نیسکوت کالس طن

 آخر کالس چه خبره ؟-
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 آمد اضافه کرد یم نییکه از سکو پا یحال ودر
 !نیگرفت نگیتیخانم ستوده اون آخر م-

وح شدن بود نگاه شیستا  هیپراز وحشت به سا یکه در حال قبض ر
 نیانداخت ،آرمشررده بود  رهیخ نیکه سرررد وخاموش فقت به آرم

 ادامه داد : زیتمسخر آم یشد با لحن یم کیکه به آنها نزد یدرحال
و هم عاو گروهتون م فیح-  میدیفهمیق عا" م دیکردیشد اگه ما ر

ع ورفع خسررتگ یباعث خندتون شررده وکل یزیچه چ  یباعث تنو
 شدیکالس م

ن گرفت یقرار گرفت ،دسررتش را برا نیاسررمیاو و انیسرررش وم یباال
 هینگاه نگرانش را به سررا نیاسررمیدراز کرد  نیاسررمیبرگه به طرش 

برگه را که هنوز در دسررتش بود وازترس فرصررت  نیدوخته بود ،آرم
ست لرزانش ب دایپنهان کردنش را پ ش رونینکرده بود از د  یونگاه دیک

شم قرمز و یبه آن انداخت اما با د دن کارکاتور خودش چهره اش از خ
ب شد و شرده  صدا یا چهره اف صبان ییدرهم و ور ع دورگه  تیکه از ز

 گفت : نیگرفت وخشمگ هیشده بود برگه را به طرش سا
 ؟ دیدار یحیکارتون چه توض نیبرا ا-
تلخ فرو رفته بود وتنها خشمش را با فرو کردن ناخن  یدر سکوت هیسا

ست کنترل م شت د شتانش در گو شم آتش خ نیکرد از نگاه آرم یانگ
که  یحال کرده در شیعصبان یحساب هی،معلوم بود سکوت سا دیبار یم

 دیکرد خصمانه داد کش یمهار خشمش م یرا برا شیهمه سع
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امش کنه به احتر یبزرگترت داره صررحبت م یندادن وقت ادیبه تو -
 یبلند ش

سع یحال در شکها زشیکرد مانع ر یم یکه  و شیا اجبار از  یشود از ر
و وبه ر  شد هریخ شیجا برخاست و به ر

س نیآرم سردوآرامش به حالت انفجار ر  یبود با چهره ا دهیکه از رفتار 
پرازخشم با لحن  گفت : زیعتاب آم یبرافروخته و

 دیاشتباه گرفت گهید یمتاسفانه شما کالس منو با جا-
با نها سپس شاره کردو ست به در ا شونت محکم وقاطع  تیبا د خ

 دیکش ادیفر
 رونیب-

که از لحن خشررن او به شرردت منقلب شررده بود واحسرراس  هیسررا
 دیاش لبش را با شدت به دندان گز هیکنترل گر یکرد برا یحقارت م

با  جانیکه از ترس وه شیستا در حال سنکوپ بود از جا برخاست و
 گفت : یخفه ا یصدا

 دم یم عیدکتر........من....من....توض-
با لحن آزار دهنده به او ان زیآم ریتحق ینگاه ضیبا غ نیآرم داخت و

 گفت : یا
 ستیشما ن عیبه توض یازین-
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سا یحرف چیه یب هیسا شت واز مقابل د لشیو بناک غا دگاهیرا بردا
سو نیآرم به  صدا یگذشت و شد  وانه   را پشت نیآرم یدرب کالس ر

 که آمرانه گفت : دیسرش شن
 دفترم منتظرم باش یبعد از کالس تو-
به او در حال یب به هم م یتوجه   از کالس دیکوب یکه درب را محکم 

شد .ا ست حت یودرهم بود که دلش نم نیخشمگ نقدریخارش   یخوا
ساس تنفر هیگر  ریز ردکیدر قلبش حس م نیبه آرم دیشد یکند ،اح

 لب زمزمه کرد
 رمیکه چ ور حالتو بگ ینیب ی،حاال م یاز خودراض یلعنت-

 از کالس اخراش لیصررسررال تح نهمهیبود که پس از ا یبار نیاول نیا
ت که دانس یگران تمام شده بود ،نم شیبرا ریتحق نیشد وچقدر ا یم

ست در حال نیچرا آرم ش کرده ا صر  یفقت او را از کالس اخر که او مق
 نبود انیجر نیا یواقع

ست وگر تمام ش شگاه تنها ن وز را در نمازخانه دان  نیکرد به خاطر ا هیر
شود. نازن یدلش نم ریتحق ست مقابل بچه ها ظاهر   نیوآرم نیخوا

و بار ر با یهر کدام صررد  بار فقت  یزنگ زده بودند ول لشیمو اوهر 
کس را  چیحالت حوصررله حرش زدن با ه نیکرده بود در ا جکتیر

شت  س شیبرا نیاس از طرش نازن کیندا شته بود که نگرانش دیر  نو
ده از دسررت را نگران خود کر زشیدوسررت عز نکهیشررده اسررت از ا

 بود یخودش عصبان
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 کوتاه گفت : یلیرا گرفت وخ نینازن شماره
 منتظرم باش یکنار در خروج یناز-
بود،  سررتادهیکنار در ا نیجا برخاسررت واز نمازخانه خارش شررد،نازن از

ح از چهره غم گرفته اش م ینگران ضو سا یرا به و را  هیشد حس کرد 
 وگفت : دیزده به طرفش دو دذوقیکه د

 مردم ! یتو!از دلواپس ییکجا-
 حوصله گفت: یب

 که زنده و سالمم. ینیب یم-
بان ن هیغلت نکنم تو -  .یومدیمرگت شده،چرا سر کالس ز
 حوصله اش و نداشتم.-
 صد بار سراغت و گرفتن. اسمنیو  شیستا-
 لب زمزمه کرد : ریدر خارش شدند، با خشم ز از

 هر دوشون برن به درک-
 را با او هماهنگ کرد و گفت: شیگامها نینازن
 شده! یچ یبگ یخوا ینم-
 فعال حوصله حرش زدن و ندارم.-
 گفت: تیبا عصبان نینازن
نگاه به  هیبگو چه مرگت شررده؟  ،بهمیو دار یپس حوصررله چ-

 بادکنک باد کرده . نیصورتت ع یکرد هیخودت بنداز از بس گر
 گفت : یبه تند کالفه
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 کنم،بس کن یخواهش م نینازن-
شه ز- شه ،با ش نیفقت قبلش بگو ا کشمیدهنمو م نیبا  فتهیخود 
 کرده؟ یکار
ز یبه خوب نینازن شت و م ریاز بم اخالقش خبردا در  یتکه وق دانستیو

خواهد تنها باشد و در خودش  یدلش م ستیو ناراحت تیاوش عصبان
ود او عادت داشررت همه چ و تا چند  ختیر یرا در خودش م زیفرو ر

 زد. یکس حرش نم چیساعت با ه
و لیدل نیهم به  کرد. اریاجبار سکوت اخت یاز ر

شان ا یباالتر از درب خروج یکم شیستا  دنیبود با د ستادهیمنتظر
 به طرفش آمد وگفت : هیسا
 ینجوریخواستم ا ی..........به خدا شرمنده ام .........اصال نم هیسا-

 بشه
 سرد وآرام گفت : یلیخ
 گردونه یرنممنو ب یتو آبرو یشرمندگ-
 اون اجازه نداد یبدم ول عیخواستم برا دکتر توض یمن م-
 گفت : یلحن تند با
ر خوام د یهم نم گهی.دسررتیتو برام مهم ن یگفتم که شرررمندگ-

 موردش حرش بزنم.
بهش  و زیو همه چ رونیب ادیب خیمونم تا که دکتر مشا یم نجایمن ا-

 بگم.
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با لحن محکم رهیدر عمق چشمانش خ یعصبان  :دیغر یشد و
به او ه یریگ یتو خفه خون م- شن ،بهیگ ینم یچیو  هی دمیخدا اگه 

 دونم و تو. یم ،منیکلمه بهش گفت
 ینگاه نیرا ترسرراند عاجزانه به نازن شیقاطع کالمش سررتا لحن

 انداخت و گفت:
 بهش بگو! یزیچ هیتو  نینازن-
 انداخت وگفت : هیبه سا یینگاه گذرا نینازن
 .دیکن یوچرا دعوا م هیچ هیدونم قا یاصال نممن -
 را گرفت و گفت: نیدست نازن هیسا
 .ستین یمهم زیم،چیبر ایب-
به طرش خ هر بانیدو  نازن ا و  گرفت یتاکسرر کی نیبه راه افتادند 

 گفت:
 .یشیسوار نم-
و ادهیپ کمیخوام  ینه تو برو،م-  کنم. یر
شه هر جور راحت- شد  ،فقتیبا  زنگ به من هیهر وقت حالت بهتر 

 بزن.
 خوب. اریبس-

شفته و پر از فکر وخ یباذهن شروع به پ ادهیدر پ الیآ و  و ادهیر کرد  یر
در اطرافش  دانسررتیآنقدر در خودش وافکارش غرق بود که اصررال نم

 فتریم شیمرده متحرک در خود فرو رفته پ کیچه خبر است .مثل 
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نا ام اسیاحسررراس  ته بود. یدیو نداخ نگ ا مه وجودش چ  به ه
منقلب وافسرررده اش کرده  نهمهیاتفاق تلخ ا نیچرا ا دانسررتینم

 است.
صدا ست  یلیبوق ممتد اتومب یبا س شته افکارش از هم گ در کنارش ر

به خ میحوصررله ن یحت یول بانینگاه هم  باصرردا ا  ینداشررت 
شمگ سرد تیبا نها نیآرم نیخ شت.آرم یخون در  نیبه طرفش برگ

ش شهیش کهیحال سرعت خ نییرا پا نشیما با  کم پا به  یلیداده بود و
 با خشم داد زد کردیم یرانندگ شیپا
 زنمیساعته دارم صدات م هی یکر شد-
بدتر بود فقت نگاهش  نیآرم یبرا ییسرررد که از هر ناسررزا ینگاه با

 کرد
صب نیآرم شرد ونفس عم یع شمانش رابر هم ف  دیشک یقیوکالفه چ

 گفت: متیمال یوسپس با کم
 با توام ............حالت خوبه! .........-

به راهش ادامه داد ا یحرف چیه بدون  رفتارش نینگاهش راازاو گرفت و
باره آرم  کرد ودادزد یرا عصب نیدو

 یدیبا توام ....چراجواب نم یلعنت-
اشت را نگه د نشیکالفه ماش نیهم جوابش فقت سکوت بود. آرم باز
پ سمتش گام ب ادهیو ابناک ب وشد ،غ شم باز با خ شت و را  شیردا

 گفت: دیکشیبه سمت خودش م کهیگرفت ودر حال
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ل مون ستمیمگه با تو ن-  یگرفت یچراال
 خودش رااز دستش رها کند دادزد کردیم یسع کهیحال در
 یخوایازجونم م ی!...دست از سرم بردار،چ یولم کن عوض-
با لحن خشک وگزنده ا دیکش نیبه سمت ماش اورا  گفت: یو
 گمیتوراه بهت م میبر ایب-

 فکر که نیکه در حال عبور وناظر برخورد آن دو بود با ا یجوان پسررر
سا نیآرم ست به طرفش هجوم برد ودر حال هیمزاحم   هقی کهیشده ا

 گفت : یگرفت عصبان یلباسش را محکم م
ندار- مادر  گه خودت خواهر و  ناموس مردم  ینامرد ،م که مزاحم 
 یشیم

ها نیآرم ند و  کردیرا م شیسررع تیکه ن آرامش خودش را حفظ ک
شد در حال سرد با و کیبا  کهیخون ستش باز ته را محکم گرف هیسا ید

و گرشیبود با دسررت د زد ومحکم  قهی یدسررت جوان را ر اش کنار
 وقاطع گفت:

ب  نیدستتو بکش کنار ! ا-  دارهن یخانم همسر منه و به شما هم ر
با شک وت هیمشکوک به سا ینگاه جوان  :دیپرس دیردانداخت و

 خانم ؟ گهیراست م-
سیآن دو م یکه از دعوا و برخورد احتمال هیسا سر گفته آرم دیتر را  نیبا 
 کرد. جوان غر غر کنان گفت : دیتائ
 ابونینه تو خ دیبهتره مشکالتتونو تو خونه حل کن-
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و نیاز آندو دور شد آرم و  را فشرد و گفت: هیسا یبا حرص باز
 یمنو نبرد یآبرو نیاز ا شتریتا ب افتیراه ب-

با  نیدرب ماشرر دیکشرریاو را به دنبال خود م کهیحال ودر را باز کرد و
و  .دیپرت کردودر را محکم بهم کوب یصندل یخشونت تمام او را ر

انداخت  هیبه سررا ینگاه نیشررد آرم یاز راه در سررکوت ط یمقدار
ب وح بود،نفس عم ینگاهش سرد و  وگفت: دیکش یقیر

 ! یزنده ا-
رفتارش  نیجزء سررکوت از خود نشرران نداد .ا یهم عکس العمل باز

 دیپس با خشم داد کش کردیم یرا عصب نیآرم یزیاز هر چ شتریب
ادب داشته باش و جوابمو بده، مگه نگفتم  کنمیازت سوال م یوقت-

 دفترم ایبعد از کالس ب
 و خونسرد گفت : یعاد یلیبود خ ابانینگاهش به خ کهیحال در
 اونجا امینداشت که ب یلیدل-

 :دیپرس محکم
 چرا؟-
 برا گفتن نداشتم یچون حرف-
برا  یهم حرف دی، نبا یکه تو کالس به راه انداخت یآره !تو با اون کار-

 ! یگفتن داشته باش
 دیبایاز اونچه که م شتریب یزیچ هی ی. حتدیشما هم حرفتون و زد-
 . دیهم گفت دیبگ
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با نگاه به  داد زد غابناک یطرفش برگشت و
 کنهیمشخص م یصحبتم وجنابعال زانیم-

 لبش مهار کرد و گفت دنیرا با گز خشمش
 یردکار و هم ک نیکه ا یکن ریمنو جلو بچه ها تحق یخواستیتو م-
 ی.....؟ برداشررتهیچ ریتحق یدونیتو اصررال م ویک ی....!! آریتحق -
 دیشررا یگردیدنبال احترام هم م یمنو تو کالس چرخوند کاتوریکار
ش داد ییبایهنر ز نیبابت ا یخوایم  یازت تشررکر وقدردان یکه بخر

 نمیبب شرهیتا که هم واریقابش کنم بزنم به د یخوایهم کنم ،اصرال م
 هیبگم هنر دسررت سرررکار عل دیوهر که د یدر حقم کرد یچه محبت

 ست
 دیکش ادیفر
سه د- ش گهیب سوار ما ور  ارم و ب فیاراج نیکه ا یکرد نتی! منو با ز
 یکن
 نامه بدم رینه سوارت کردم بهت تقد-
 نجایبهتره هم یزیجور اعصرراب منو بهم بر نیهم یخوایاگه م-
ندارم و ممکنه که خودمو  نهاتویچون اصررال تحمل توه یکن ادمیپ

 نییپرت کنم پا
ویا خوادیدلم م یلیخ- از دسررت لوس  شررهیومنو واسرره هم یکن نکار
سرعت یخودت خالص کن یهایباز صبر کن تا  صال  ش ا برم و ب نیما

 یتوپ بترک هیمثل  یشیپرت م یباال تا وقت
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 رهیبه دستگ یبا ترس نگاه هیکرد سا ادیرا ز نیهمزمان سرعت ماش و
 دیدر انداخت واز ته دل نال

 یخوایازجونم م یچ-
و............-  جواب سوالم ر
 نگاهش کرد واو ادامه داد رهیخ
ماند ب یمزخرش به باد تمسررخر گرفت یکه تو منو با اون نقاشرر نیا-

وبدتر از ا گهید یاستادها انمیچون در جر  نکهیا دامایندازیدست م نهایر
برام قابل درک  یکالس منو مسررخره کن یبه خودت اجازه داد اصررال

 ستین
 از خشم گفت : پر
 هنره هیکاتوریکار دنیکش-
 گفت : یظیپوزخند غل با
ساس و مهم کار نیا یپس چرا به جا یجد- شته ح  ستیکاتوریر

 ینشد
بوطه.... نیا-  به خودم مر
 برگه را به طرفش پرت کرد و گفت: نیآرم
 منه ! هیشب شیدلقک چ نیبه من بگو ا-
آن رااز  عیسر نیحرص برگه رابرداشت و خواست پاره اش کند که آرم با

 و گفت : دیکش رونیدستش ب
 کار دارم نیمن فعال با ا-
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 گفت: یپوزخند با
 ............ ییبایالهه ز یکن یتو فکر م-
خاطر ا یمتکبر مغرور کیتوهم  -  یتونینم تیغرور لعنت نیکه ب

پدر  چارهیب یکن یو بابتشررون عذر خواه یاشررتباهاتتو قبول کن یحت
ب یومادرت که دلشررون خوشرره چه دختر و  چارهیکردن،ب تیتر پدر

 نیکنن بهتر یوفکر م دنیمادرمن که چهره معصرروم وقشررنگتو د
که تو به اسررم درس  دوننینم یعروسررشررونه، اونها حت ایدختر دن

 یکنیم یچه غل  یودانشگاه دار
و نداشررت که به ا یجواب چیه یانداخت ول نیبه آرم ینگاه ضیغ با

 آهسته ادامه داد نیآرم دیبده
 یسبک سر وسبک مغز باش نهمهیا کردمیفکر نم چوقتیه-

صاف یآخر ب گرید نیا شت تاوان چ یان ص دادیرا م یزیبود او دا ال که ا
حرش آخر  نیمقصرررش نبود اما همه آن رفتارها قابل تحمل تر از ا

 یخراب شود اما کار نهمهیا نیآرم دگاهیدر د خواستیبود او نم نیآرم
 دهد رییرا تغ نینظر آرم توانستینم گریبود که شده بود واو د

 م گفت:شد ومحک رهیخ شیدر عمق چشمان عسل نیآرم
 بود.............. یفقت بگو کار ک-
 تمام گفت: یلجباز با
 کار خودم ............. -



wWw.JustRoman.iR  474 

 

 نیا یکارتو نبود پس بهتره بگ نیکه ندونم ا سررتمیاحمق ن نقدریا-
و ک ینقاش  ؟.. دهیکش یمزخرش ر

 بود نه ........ تیکنار دست کار
سال د- صد  س گهیتا   کار خودم بوده پس گمیفقت م یهم که بپر

 ............. ینپرس گهیبهتر د
 زد وگفت یتلخ لبخند

 نی....ا یگرونیفرشته نجات د شهیکه توهم دونمی! ....مدونمیبله م-
اگه  یوند یم ی،ول یکن یم هیبق یکه خودت وفدا سررتیبارت ن نیاول
 کردم یتو وست نبود با اون دختره احمق چکار م یپا

 ادامه داد نی.آرم دیلرز نیآرمحرش  نیوجودش از ا همه
و م نیا- اباط تهیکم دادمیبرگه ر  نویکه ا یکه کس کردمیم یو کار یان
زو دهیکش ببره یلیفارغ التحص یآر و به گور  ر
ب ینیتوه چیه کاتوریکار نیا یتو- که بلعکس  ه به تو نشرررده بل

ص ساس دخترا تیشخ شدن  ییو اح سته بتو عالقمند  شم ب که چ
 شده نیتوه

 دیکش ادیفر
ست تدر نکهیا-  اتفاق افتاده به نیمن ا سیسرکالس درس من و و

 ستین نیمن توه
 هینبشکل منو ت نیاشتباه از جانب من بود که شما هم به بدتر نیا-

 نیکرد
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 زدوگفت یپوزخند
من  هیشکل تنب نیبدتر نیا یشکل! .......واقعا فکر کرد نیبدتر-

گه کس د یدونیاحمق نم یبوده، تو از تو بود در  ریغ یا گهیا
ها ا کردمیجاحذفش م چه  بازهم منو تو  یول دوننیم نویهمه ب تو 

و یکرد یباز هم کار یعمل انجام شررده قرار داد پا ر غرورم  یکه 
ال هم ،قب رمیبگ دهیخودمو ناد یونهافکر قان یب یبذارم و بخاطر تو
شجو یخوایبهت گفتم اگه م ش یدان الس نظم ک دیبا یکالس من با

 شررمیتو مجبور م یباره که بخاطر نادون نیدوم نیا ینک تیمنو رعا
تاه ب هت اخ ار م یول امیکو بار  چی..هدمیب که  قت فراموش نکن  و

 ستیدر کار ن یسوم
ادامه داد معلوم بود که  شیسرراکت شرردودر سررکوت به رانندگ نیآرم

ساب صبان یح ح حس م شیرااز طرز رانندگ نیوا ستیع ضو  کردیبه و
ب ش توقف کرد وسرد و وح گفت : یمقابل بر  ر

 یبش میلونت قا یمثل موش تو خوادیپس نم امیم ریمن شب د-
ش نیآرم یبه فکر حرفها کهیحال در د شد هنوز چن ادهیپ نیبود از ما

و نیبر نداشته بود که آرم یقدم با سرعت از کنارش یپا ر  گاز گذاشت و
و کهایالست غیج یدور شد با صدا  فالت متوجه عمقس ع آس یبرر

 شد نیخشم و غاب آرم
 دوازدهم فصل
با لبخند گفت : رونیاز کالس ب نینازن همراه  امد و
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 داد تیاومد و رضا نییپا  ونیاز خر ش مایپس باالخره ن-
داد انگار اون  تیآره بابا !.............خون به جگرمون کرد تا رضررا-

و اون با که  دیبده ، به مامان گفتم خدا به دادمون رس دیعروس و بله ر
و دستمون باد م  کردیدختر نشده واال ر

 مبارک باشه یخوب به سالمت-
گه تو نبود- و م یا له ر هم  شررربید ی! حت دادیکه عمرا جواب ب

فت فقت چون سرررا تائ هیخودش گ کرده منم  دشیقبولش داره و
 کنمیقبولش م

 گفت : کردیرد م نهیمانو با طو  یکی یکیکه پله ها را  یدرحال
 نش مایاون بتونه خوشبختت کنه تا که من شرمنده تو ون دوارمیام-
تا بم یاله- که  کت برم  پا بون دل   فراموش هاتویخوب رمیمن قر
و بزن یخیبه خاطر من به کوه  ی، توحاضرشد کنمینم  یر
 ؟! خمیکوه  نیمن عاشق هم یفراموش کرد یناز -
که تو  دونمیندونه ، من خوب م یهر ک هیسررا یتودارشررد یلیخ-

 یخواهش والتماس کن یبه کس یستیو حاضر ن یچقدر مغرور
 ! حاضرم بخاطر تو جونمم بدم یناز یستین یتو هر کس یول-
 همه احساسات نیمن فدات بشم با ا یاله-
 هیلوس نشو سروش از کارش راض گهیحاال د-
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ض یلیآره خ- ساب نیاز آرم یلیشرکت خ یبچه ها گهی، م هیرا  ح
و که یزیچ یو نکته سررنجه ول قیدق یلی، توکارش خ برنیم اصررال  ر

 هیمن ق یلیکه اون خ نینتونستم باور کنم ا
 سوءظن داره نهمهیچرا ا دهینفهم-
 عاشقت شده دیشا گمیمن م ینگفت ول یزیمورد چ نیدر ا-
و فتاب کم جان نشست وگفت : ریز مکتین نیاول یر  آ
 شهیجمله ختم م هیامکان نداره چون آخر همه حرفهامون به  نیا-

 هییواونم جدا
 هم کنارش نشست وگفت : نینازن
 یسررتیحاضررر به طالق ن تیشرررا نیم مئنه که تودر ا دچونیشررا-
 کنه تتیاذ خوادی،م

با لحن غم گرفته  ززدهییبه محوطه پا ییگذارا نگاه شگاه انداخت و دان
 گفت : یا

 ندارم یکنه، من که باهاش کار تیمنواذ دیچرا با-
 با خنده گفت : نینازن
 داره........... سمیساد دیشا-
 حوصله زمزمه کرد یب

 ..............دمیشا-
پرس به  دیطرفش برگشت و
 ؟ یکرد یباهاش آشت-
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 نهیسر سنگ یلیمن که قهر نبودم اونکه خ-
ر و مجبو شیاگه من جات بودم ستا ،یآخ که چقد تو ساده و احمق-
و که زده جمع کنه یگند نیا کردمیم  ر

 .کردیعوض نم زویهم چ شیکه شده اعتراش ستا هیبهرحال کار-
و از کالس اخراش کرده دونستیالاقل م-  که ناعادالنه تور
 دمشیم شیخواسته ستا میتسل دیناعادالنه هم نبود من نبا-
پوز سررتا یذاشررتیاگه م-  دلم خنک کمیوتوهم خورد کنم  شیدک و
 شدیم

باره که وحش بابا-  تو یشد یدست وردار، دو
ست ش فشیدر ک د  سیآورد و چک کرد چند م رونیاش راب یکردو گو

 گفت : یبا لودگ نیداشت نازن نیکال از آرم
 یبا کالس دار یگوش یپز بد یاورد رونیب نویحاال ا-

 گرفت و گفت: نیرا مقابل نازن شیگوش توریمان صفحه
 چند بار تماس گرفته نیآرم -
وشن ،ش -  نره ادتی ینیریخوب چشمت ر
 داشته زنگ زده یحتما کار واجب-
وز که او را ند نیرا گرفت در ا نیهمزمان شررماره آرم و بود  دهیچند ر

 یعصب یپر ابهتش بود بعد از دو بوق صدا یدلتنگ تن صدا یحساب
 دیچیپ یدر گوش نیآرم
 یدیجواب نم تویکه گوش یهست یچه گور -
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ساب نیلحن و کالم آرم نیا از ساده و احمق بود که  یح وارفت چقدر 
 هم دلتنگش بوده پس با همان لحن جوابش داد نیآرم کردیفکر م

 یبود شیکه خودت چند ساعت پ یهمون گورستون یتو-
 از قبل گفت : متریمال یکه منظورش را گرفنه بود کم نیآرم
و یگوش یسر کالس یوقت یتونینم-  یربذا ریگ غامیپ یو ر
 تمسخر گفت : با
 !نیدستور و صادر نفرموده بود نینه چون قبال ا-

 داد زد یعصب
 صد بار گفتم با من درست حرش بزن-
 نیجناب دکتر فراموش کردم شما عقده احترام دار دیببخش-
 داد و گفت : رونیحرص نفسش راب با
حاال تا سرراعت چند کالس  دمیبه وقتش م تویادب یب نیجواب ا-

 یهست
 رب به شش هی-
شش باالتر ازدرب خروج- شگاه کنارک یساعت  سکیدان وزنامه  و ر

 منتظرت هستم یفروش
 اونوقت چرا؟........-
کار دارم  عیببرمت تفر خواهمیدل خوش نباش،نم ادیز - امشررب 
و م امیم روقتید  خونه پدرت رسونمیخونه تو ر
 گفت: یشداریلحن ن با
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باره م-  ؟یخواستگار یبر یخوا یدو
 اش گفت : هیتوجه به کنا یب

 بارم که رفتم اشتباه محض بود هیهمون -
 گفت : یحرص

 برم نیبا نازن تونمیخودم م یزحمت بکش خوادینم-
دنبالت ؛.........  امی، بمون خودم م یبشرر یالزم نکرده مزاحم کسرر-
 هم نکن چون عجله دارم رید
 راق ع کرد. یگوش یبدون خداحافظ و
 :زمزمه کرد  تیعصبان با
 !! یعوض ی فتهیخود ش-
 زدو گفت: یلبخند نینازن
شق ا- ش نیتوکه عا ض فتهیخود  شمن  یبود یعو حاال چرا مثل د

 یزد یباهاش حرش م تیخون
ش نی،هم شهیحرش نزنم پرو م یمدل نیکوه غرور ا نیبا ا اگه م حاال
 برام ذارهیکالس م یکل

 ه؟یچ مایمشکلش با ن حاال
ندارم سرروار  گهیباد کرده، م رتشیدونم رگ غ یچه م- دوسرررت 

 یبش نشیماش
 -حساب م مئنم که عاشقت شده نیا با

و با هم بب یکس ترسهیفقت نگران آبروشه،م اون  -نهیمار
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و با هم بب خوادیم یدختر، ک یچقدر تو خنگ- س نهیشما ر  نجایا یک
و نم هیکه قارر با هم  میریتازشررم ما که هر جا م دونهیازدواش تو ر

 میهست
 -همون سوء ظنه باشه لشیدل دیشا
شکوک م نیا- قا م ستت نداره پس حتما  زنهیآ وان ایاگه واقعا دو  ای هیر

 سمهیهمون ساد
وانشناس ا آخه  هستن یکیکه  یدو تا که گفت نیخانم ر
 -کنم یکار هی یخوایم اصال

پرس یجد هیسا  :دیشد و
 -؟یکار چه
راسررت  کیو یتو گون مشیندازیوم کنمیبا سررروش هماهنگ م-
وانشناس تا بب هی شیپ مشیبریم  چه مرگشه مینیر

 با تو یو بذار کنار ،من دارم جد یمزگیب کنمیخواهش م یناز یوا-
اصال ولش  ،یاریدرم یخوام تو مسخره باز یوراه چاره م زنمیحرش م

چکارش دارم  گهیپس د شررمیازش جدا م گهیکن من که چند ماه د
وان  سالمه ای هیکه ر

سا من صال نم هیفقت نگرانتم  س تونمی!ا سا ودرک  مایبه ن تشیح ر
 -کنم
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سته که ه هیخوب اونم - س یول ستیما ن نیب یچیمرده ،در ما من ر
اومده راست راست بهش گفته به من عالقه داره ومنتظره  مایزنشم ،ن

 میکه ما ازهم جدا بش
ودتر از هم جدا  کهیدر حال کنهیکنترلت م نهمهیچرا ا پس اصرررار داره ز

 -نیبش
 هیرتیغ کمیاون فقت -
 حد باشه نیدر هم دوارمیو ام هیرتیاون وحشتناک غ-
 جا برخاست وگفت : از

 استاد اومده باشه گهیسر کالس که فک کنم د میبلند شو بر-
 یدر حال مایو دوشادوش هم از در دانشگاه خارش شدند ن نینازن درکنار

؛آن دو را که  دیکشرریزده بود به انتظارشرران را م هیتک لشیکه به اتوموب
به طرفش رونیبه بدنش داد واز آن حالت ب یحرکت د،خندانید ان آمد و

 بود با خنده گفت: هیکه نگاهش به سا یرفت .ودر حال
 ؟! میازتور بند دیبا دنتید ی!برا داریمشتاق د ز،یخانم عز هیبه سا -

زد و  یسرراختگ یجا خورد و دسررتپاچه لبخند دارشیاز د یا لحظه
 گفت :

قا ن-  ! دی، خوب مایسالم آ
 -شما هم خوبم و هم سر حال یاز احوالپرس آره
 فت:گ زدیم دیاطرافش را د یبا نگران کهیاش را گرفت و در حال هیکنا
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 میادب یمنو به حساب ب یگرفتار کنمیگرفتارم !خواهش م کمیمن -
 دینذار

 شادمان گفت: یبا لبخند ماین
 !می،مگه من ک یزنیلفظ قلم حرش م نهمهیحاال چرا ا-
چرا  دیفهمینبود وخودش هم نم یتعارف نهمهیا مایوقت با ن چیه او

سم نهمهیبا او ا شک و ر صنع ی.به لبخند زندیحرش م یخ  یکامال ت
 اکتفا کرد وگفت :

 رفع زحمت کنم دیعجله دارم که اگه اجازه بد کمیمن فقت -
وبه نازن سپس  اضافه کرد : نیر

 ؟یندار یبا من کار یناز-
 شده بود با محبت گفت : قیکه به رفتارش دق یدر حال نینازن
 ! بروزینه عز-
 پس فعال با اجازه-

باره گفت: مایبرنداشته بود که ن یقدم هنوز  دو
 تیرسوندیخوب م-
 دخالت کردو گفت: نینازن
 دکتر باالتر منتظرشه ،بذار بره ماین-

و لبها لبخند با صدا دیماس ماین یر  گفت: یخفه ا یو
 ...یول-
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دو را قصد جدا شدن از آن دیبا گفتن به مامان سالم برسون عیسر هیسا
باره گفت: مایداشت که ن  دو

 لحظه هی کنمیخواهش م هیسا-
ساب مایرفتار ن از صب یح ضعف  یکالفه و ع شوره  شت از دل بود او دا
 دادیبا آرامشش فقت زجرش م مایون کردیم
به طرفش گرفت وگ نشیاز ماش چیکادو پ یبسته ا ماین  فت:برداشت و

ودتر بهت بدم خواهش  یاز اهواز اورده بودم ول نویا- فرصررت نشررد ز
 دستمو رد نکن کنمیم
 خجالت بسته را گرفت وگفت: با
 به زحمتتون نبودم یراض دیدیچرازحمت کش-

 با غصه گفت: ماین
ونداره-  قابل شما ر
با قدمها یآن دو خداحافظ از وزنا سکویبه طرش ک عیسر ییکرد و مه ر

له راشناخت فاص نیآرم یام و یب لیگام برداشت . از دور اتومب یفروش
سکیاش تا ک شمان ت نیکم نبود اما م مئن بود که آرم و  زشیبا چ

وتارا  شیستا وسکیراتندتر کرد کنار ک شیاست .قدمها دهیق عا او را د
 بود نیسر سنگ شیهنوز با ستا دبودن ستادهیا

 او با خنده گفت: دنیبا د تارا
وزا د نیا هیسا-  افتاده یاقاتف یریگینم لیو داداششو تحو نینازن گهیر
 گره کرده گفت : ییاخمها با
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 افتاده باشه ینه مگه قراره اتفاق-
 ؟ یچرا با اونا نرفت پس

 نبود یکیبا من  رشونیاونا مس-
باره چ نکهیازا وقبل بپرسررد از کنار هر دو  یزیفرصررت دهد تارا دو

 گذشت
 شیامقابل تارا وست خواستیپارک کرده بود واونم وسکیکنار ک نیآرم

 لیبودند سرروار اتومب یسرر یب یب کیکه هر دو جزءخبرنگاران درجه 
 ادسررتیا نیدورتر رفت ومنتظر آرم یکم لیدل نیشررود به هم نیآرم

 شهیش دادن نییو با پا ستادیرا حرکت داد و کنارش ا لشیاتومب نی.آرم
 با خشم گفت:

 یپرسه بزن ابونیتاشب تو خ یخوایم یشیچرا سوار نم-
و شیگذرا به سررتا ینگاه مجله در  یوتارا انداخت هر دو سرررشرران ر

وار شد س عیسر لیدل نیدست تارا بود و اصال متوجه او نبودند به هم
 دیکش یقیونفس عم

 آمرانه دستور داد نیآرم
بندتو ببند-  کمر
لحن کالمش متنفر بود اما اصال حوصله بحث را نداشت ،مثل  نیازا

وبرو یاجرا عیم  یبرده ا  شد رهیخ شیاوامر کرد ودر سکوت به ر
و یعصب نیآرم پرس یپا ر  :دیپدال گاز گذاشت و
 ؟ یاومد رید نقدریچرا ا-
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 نجوا کرد آرام
 دیطول کش کمیکالسم  -

 گفت : یتفاوتش انداخت وحرص یبه چهره ب ینگاه
قا ن-  !ماستیمنظورت کالس آ

ست بود آرم پس سش در صال در ا نیاز ا زتریت نیحد  نیحرفها بود ا
شت به هم تیشرا صاب را ندا صله جنگ اع  چیه یب لیدل نیحو
به خ یحرف  دوخت ابانینگاهش را از او گرفت و

 تر از قبل داد زد یعصب نیآرم
 یباهاش حرش بزن خوامیمگه نگفته بودم نم-
 از خشم گفت: پر
 مگه من مجرمم که از همه فرار کنم-
 من گفتم فرار کن؟!-
بزرگ شرردم و اون مثل داداشررمه مگه  مای!...... من با ن یپس چ-
و هم ندم اون که نم یحاال حت تونمیم  اهدگید دونهیجواب سررالمش ر

 ! هیتونسبت به خودش چ
به اون خواهر دهن لقش  یبگ نویبهش ا یخواسررتیم- اصررال 

 گهیبگوخودش بهش م
 : دینال کالفه

 بس کن کنمیخسته ام !خواهش م نیآرم-
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 چیبسررته کادو پ دنیبه چهره خسررته اش انداخت اما با د ینگاه مین
باره گفت:  شده نتوانست ساکت شود ودو

 !یمثل بچه ها کادو گرفت هیچ-
قدر ه ماین هیهد یآور ادی با هادش برخاسررت آن زده  جانیآه از ن

صب جنگ  کیسته راپنهان کند حتما بود که فراموش کرده بود ب یوع
 یالبخندب کردیپنهان م فشیک ریبسرته راز کهیدر راه بود .در حال گرید

 گفت: یمیصم یو لحن عیمل
 خوب بچه ام،مگه من چند سالمه!-
 !..یریبگ هیهد یاز هر کس دینبا یکه بدون یهست نقدریا-

 داد واضافه کرد رونیرا با حرص ب نفسش
 ؟یساعت مع ل کرد کیمنو  نیپس به خاطر هم-
 زده گفت : جانیو ه عیسر
 نه گفتم که...........-
 گفت: دیحرفش پر انیم نیآرم
 هست یچ نمیبازش کن بب-
 آهسته گفت: یرا آرام کند با لحن نیداشت آرم یکه سع هیسا
 ومنم دوست ندارم بازش کنم هیخصوص هیهد هی نیا-
شتم ول یبود منم حرف یعوض نیاز ا ریغ یاگه از طرش کس- حاال  یندا

 نمیبب دیکه از طرش اونه پس حتما من با
 .... یول-
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ودتر بازش کن یول-  و اما نداره ز
ته خواس میکه اول و آخر، حرش حرش اوست پس تسل دانستیم هیسا

رورق دور کادو را باز کرد،جا حلقه ا با ترس واضرر راب ز  یاش شررد و
دوخت تا عکس العملش را  نیبود .با دلهره نگاهش را به آرم ییبایز

 گفت : یتلخ و برزخ افهیبا ق نی.آرم ندیبب
 ! یهست یمع ل چ -
شررروع به نواختن کرد ،کاغذ تا  ییبایبرداشررتن سررر جعبه آهنگ ز با

ست کرد کاغذ را بردارد که آرم یشده ا ون جعبه بود ،د  قبل از او نیدر
پس از خواندن با خشم م عیحرکت سر کیبا  اله چکاغذ را برداشت و

 زد: ادیاش کرد وفر
و پرت کن ب نیحاال ا نیهم-  رونیجعبه ر
 آرام گفت : یلیخ دیفهمیرا نم تشیکه علت عصبان هیسا
 چرا؟-

و کاغذ  داشبورد پرت کرد وگفت : یمچاله شده را با حرص ر
 کرده ! یبا خودش چه فکر ی....چرا؟.......پسره الدنگ عوضچرا؟

و هیسا  د برداشت وخواندداشبور یبا ترس کاغذ رااز ر
وزها نی)همه ا عشررقت فراموش خواهم کرد چرا که  ادیتلخ را با  یر

شت هم ستت دارم وتا ابد خواهم دا و همه وقت !............(  شهیدو
بانت ن  مایقر

 دیکش ادیفر نیآرم
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و پرت کن ب نیبهت گفتم ا-  رونیجعبه ر
صبان دادیحق م نیآرم به ست ن یع  ریدلگ مایشود خودش هم از د

م مئن  هنهمیبه او ندارد ا یحس چیبارها به اوگفته بود ه یبود چرا وقت
قه سررا د کر یکاغذ را پاره م کهیبود در حال دواریبه خودش ام هیاز عال

 گفت: نیآرام کردن آرم یبرا
زش چیمن ه یکاغذ برا نیا نیبب- جعبه  نینداره اصال فکر کن ا یار

 ستین مایاز طرش ن
 محکم داد زد : نیآرم
خودم  ای رونیب یکنیخودت پرتش م ای ،ینو احمق فرض کردم-

و م نیا  کنمیکار
 نجوا کرد : یبا لحن آرام مستاصل

و که از ب هیهد یاست کس هیهد هی نیآخه ا-  برهینم نیر
با پوزخند نیآرم ل زد و  : گفت یبه طرفش برگشت ودر چشمانش ز
س هی! پس هد یجد- ست و ک و از ب هیهد یا  نی،تو که ا برهینم نیر
وا زایچ پدرم اون  هیپس دادن هد یپس چرا برا یدون یخوب م نهمهیر

شقرق و به پا کرد ش ی!هان چرا؟........چرا برا یق  لیموبا یاون گو
 نبودن! هیمگه اونا هد یاونهمه حرش بار من کرد

 گفت : یدرماندگ تینها با
 ماستیاز طرش ن نیفراموش کنم ا دمیبخدا قول م-
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 هی،سا دیشک رونیدادوجعبه را از دستش ب نییرا پا شهیش یعصب نیآرم
ست آرم عیسر ستش د را به چنگ گرفت و با التماس  نیبا هر دو د

 گفت:
و نکن ! نیا کنمیخواهش م نیآرم-  کار

افتاد ،چشررمان  هیسررا یپر ازخشررمش در عمق چشررمان عسررل نگاه
رش قرا یچشمان افسونگر ب نیپرااز اشک بود باز هم ا شیبایدرشت وز

 کردیم
گاز را فشرررد  جعبه پدال  قدرت تمام  با  به طرفش پرت کرد و  را آرام 
صب یمثل پر کاه لیاتومب ش هیاز بق یسرعت گرفت ع سبقت  نهایما

 رفتیگرفت و جلو م یم
 درب را گرفت و گفت: رهیبا ترس دستگ هیسا
 میممکنه تصادش کن واشتری کنمیخواهش م نیآرم-
سا یب سرعت پ هیتوجه به حرش  سا یم شیهمچنان با  در  هیرفت 

باره با التماس گفت : فشردیدسته در را م کهیحال  دو
ومتر من از سرعت باال م کنمیالتماست م نیآرم-  ترسمیآر
 یارد اصلو یفرع کیسرعتش را کم کند از  نکهیتوجه بدون ا یب نیآرم

و کیشد و نزد ستق ییبود با خودر س رفتیم میکه م  از هیابرخورد کند 
 یاصبا مهارت خ نیآرم یو چشمانش رافرو بست ول دیکش یغیترس ج

 را مهار کرد لشیاتومب
 زد ادیچشمانش را گشود و فر هیسا
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 کن ادهیپ نجایمنوهم یکورس بذار یخوایاگه م-
 هم داد زد : نیآرم
 یریو خفه خون بگ ینیبهتره سر جات بش-
نوز چون من ه یریبهتره تنها بم یکن یخود کشرر خوادیاگه دلت م-

زو دارم  جوانمو آر
ص ییچون تنها میریبا هم بم دیشد با نجوری.!..حاال که ایجد- ال ا

 گذرهیبهم خوش نم ایاون دن
ش وهمزمان سا شتریرا ب نیسرعت ما شت به ک هیکرد   ومترلیبا وح

نداخت آرم ینگاه ند جهت مسرر نکهیبدون ا نیا را  رشیراهنما بز
بدون توقف بر که  بود ادیرا دور زد سرررعتش چنان ز یدگیعوض کرد و

 با ترس فرمان را محکم گرفت و گفت: هیسا
 مکنیخواهش م میکنیسرررعت باال حتما تصررادش م نیبا ا نیآرم-

 سرعتتو کم کن
و با  فرمان پس زدو گفت: یخشم دستش را از ر
 یکه خودت انتخاب کرد هیراه نیا-
ش یدر حال یسر ناچار از جعبه  دیکشیم نییپا را شهیکه با دکمه باالبر 

 پرت کرد وداد زد رونیرا ب
 ی!........حاال راحت شد ایب-

برخورد به س ع اسفالت مثل بمب منفجر شد وهر تکه اش  جعبه از
 طرش رفت کی
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با تمسخر گفت : روزیپ ینگاه نیآرم  مندانه به او انداخت و
 زهیجونت برات عز نقدریا دونستمینم-
م داد با خش یش شده بود ناراحت و عصباراده ا میباز هم تسل نکهیا از

 زد :
 یهست یاحمق عوض هیتو -
 از سرعتش کاست و گفت: یکم نیآرم
قتیکه ه یریگیم ادی ینجوریا- با چو  هیهد یمرد چیاز ه دین
 یریبگ
 گفت: دوختیم ابانینگاهش رابه خ کهیحال در
ودتر برو خونه چون د-  متحملت کن نیاز ا شتریب تونمینم گهیز
برنامه امشررب مو کنسررل  خوامیچون م یمنو تحمل کن یمجبور-

 کنم
با برنامه ها- عد هر  یتو کار یمن  ندارم منو برسررون خونمون ب

 برو یکه خواست یقبرسون
 خونتون منظورت کجاست ؟-
 خونه پدرم یعنیکه آرامش دارم  ییهمونجا-
 دوننیهمه م نویخونه تو،خونه منه ا یول-

ساس چند وقت  نیا یهمه رفتارها یتالف خواهدیم نیآرم کردیم اح
سر او خال ریاخ ستگ یرا  شرد و  یکند با خ شمانش را بر هم ف تمام چ
 :دیکش ادیفر
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ستگ گهید کنمیخواهش م- صل رمیمیم یبس کن! دارم از خ ه و حو
و ندارم حاال هر گورستون ا باشه ج هیبرو ،فقت  یخوایم یبحث با تو ر

 نمیب ختتویمجبور نباشم ر گهیکه د
شده بود، با  یدلش برا رچقد شکش  یآور ادیپدر ومادرش تنگ  آنها ا

ند کیاز  شررتریشررد ب ریسررراز ها ر ا  که آن بود دلش  دهیهفته بود 
 نهمهیا نکهیالتماس کند که او را آنجا ببرد از ا نیبه آرم خواسررتینم

 و شکننده شده بود از خودش متنفر بود فیضع
 به او انداخت وآهسته گفت: ینگاه مین نیآرم
 یکنیم هیجعبه مثل بچه ها گر هیبرا -

و یاشکها به تند یر  گفت: یگونه اش را پاک کردو
 کنمیخودم خفه ات م نصورتیا ریدر غ یبهتره خفه بش-

 زدو گفت: یپوزخند
 یکرد دایدل و جرا ت پ یلیخ-

 دیکش ادیفر نیخشمگ
 نییپا کنمیباور کن خودمو پرت م یگفت گهیکلمه د کیاگه -
 گفت : نیریش یلبخند با
شت شیتو که چند لحظه پ- صادش دا حاال  یدز یسکته م یاز فکر ت
 نییپا یخودتو پرت کن یخوایشده که م یچ
 بهتر از تحمل کردن توئه یلیکارخ نیا-
 گفت : آرام
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 جواب سوالمو بده تا ساکت بشم-
 سکوت کردواو ادامه داد هیسا
 یندار یاحساس جیه مایتو واقعا به ن-
 زمزمه کرد یدوخته بود با لجباز رونیکه نگاهش را به ب یحال در
بوط نم-  شهیاحساسات من بتو مر
ن دلتنگشو دونمیخونه پدرت ،..م برمتیم یاگه جواب سوالمو داد-

 یهست
و به  دیفهمیم یرا براحت زیباهوش بود که همه چ نقدریا نیآرم نکهیا از

ستفاده م صشینفع خودش ا  دیا در دشیکه ترد نیگرفت آرم کردحر
 زمزمه کرد :

 یجوابم و نداد-
 آنکه به طرفش برگردد قاطع گفت : بدون

 ندارم مایبه ن یحس چیقبال هم گفتم من ه-
که انگار ازاحسرراس تو به خودش  کنهیرفتار م یپس چرا اون جور-

 م مئنه
 من دوستش دارم کنهیفکر م دیشا دونمیچه م-
 یبه اوندار یحس چیکه ه یمگه تو بهش نگفت-
 برادر دوستش دارَم  کیمن فقت بهش گفتم که مثل -
 یپس اونودوس دار-
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پرازخشم ب به ل زد و  اریختا یطرفش برگشت و در چشمان گستاخش ز
 گفت :

و دوس دارن حاال من با ینصررف دخترا- به  دیدانشررگاه هم تو ر
 رمیتو جبهه بگ یکه اونها به تو دارن برا یخاطر احساس

 : دیزد وآهسته پرس یمرموز ندلبخ
 تو مهمه؟! یمگه برا-

 جواب داد : کالفه
 ؟یچ-
 احساس اونها به من؟!-

 گفت : یمتوجه شد که چه گفته است با دستپاچگ رتازه
صال چرا با- صال .....ا مهم  دیبرا من.......خوب معلومه نه..........ا

 باشه ........
 نگاهش کردوگفت:  نتیش با
 شده باشه تیدحسو دیگفتم شا-
سود دیچرا با- شق ر میح شه،اونها فقت عا شد افهیوق ختیب ن ات 

وان یکدومشررون نم چیکه ه ی،درصررورت  یو عوضرر یدونن تو چه آدم ر
 یهست

 آرامش گفت : با
زنم در برابرد یم یسع نکهیا- وان گرونیکنم از  ! میمحافظت کنم ر

 گفت: رتیگشاده از ح یباچشمان



wWw.JustRoman.iR  496 

 

 تاحاال من زنت شدم ! یزنم ؟......،ازک-
سمت تو یاز وقت- شده  یکه ا سرمن ثبت  صات هم شخ صفحه م

وز  که اون تو باشه یوق عا تا ر
ازمون تو شناسنامه هامون  یاسم دمیو د دونمیتا اونجا که من م یول-

 ثبت نشده
 هاتیبچه باز نیتو شررناسررنامه تو نه من ،وتوهم اگه دسررت از ا-

 خورم........ یقسم م یبرندار
 گفت : یوعصب دیحرفش پر وست

باز- چه  کارا یب باز ی!........، چه  تارتو ؟ منو کرد ای هیمن ب  یرف
 ستین التمیخ نیعروسک دست خودت ع

 وسکی،پس چرا دوستهات کنار ک ستیشما ن نیب یزیاگه واقعا چ -
 بهت تکه انداختند

 :دینال خسته
با یخدا یوا-  ستین مایمنو ن نیب یچیبگم ه دیمن ،چ ور

 گفت : عیسر یلیبود خ ابانیکه نگاهش به خ یدرحال
 ثابت کن نویا -

 گفت : آشفته
 !؟یآخه چه جور-
 یندار ییوقصد جدا یو دوس دار تیبهش بگو زندگ-
وغ دیچرا با-  بگم یبزرگ نیبه ا یدر
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ه از وقرار سررتیما ن نیب یراب ه ا چیدونه ه یاون م نکهیبه خاطر ا-
ش مونه ب دواریبه تو ام شهیهم شهیباعث م تیذهن نی،ا میهم جدا ب

به راحت  دست از سرت برنداره یو
 گفت : یومحکم یلحن جد با
و نم نیمن ا-  کنم یکار
 گفت: ضیغ با
 بشه دیاون ازت ناام یخوا یچرا !چون نم-

 گفت : یبه تند نیخشمگ
 شهیثابت م نیخالش ا گهینه !..چون چند ماهه د-
 : کنار در خانه پدرش نگه داشت وگفت نیآرم
 نباش یکه اون دست ازسرت بر نداشته از رفتار من شاک یپس تا زمان-
 گفت : شدیم ادهیکه پ یحال در
وغ یمن نم-  غرورم بشه یبگم که باعث نابود یتونم در
 منظور حرفش را گرفته بود گفت : یکه به خوب نیآرم
ود رد کنمیم یسع- وز ب فیکارهام ر  دنبالت امیکنم و
 طرفش برگشت وگرفته ومغموم گفت : به
 مونم ؟ ینم نجایشبو ا یعنی-
که نم - بودن  یتوافق یراحت نیبه هم یخوا یم ؛یمون ینه 

 لو بره مونیزندگ
 استراحت کنم کمیتونم  یم نجایاما من فردا کالس ندارم ،ا-
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 مزاحم استراحتت بشه یفکر نکنم اونجاهم کس-
سش ش رونیرا با حرص ب نف ست واز ما صله گرفت نیداد و در را ب  فا

شته بود که آرم ش یدرحال نیهنوز چند قدم برندا ش شهیکه  اگرد طرش 
 گفت : دیکش یم نییرا پا
 !!! هیسا-
ست آرم با سمش تو شدن ا همه وجودش را فرا  یبیعج یگرما نیادا 

فت ا که آرم یبار نیدوم نیگر به اسررم  نیا یط نیبود  ماه  ند  چ
صدا شیصدا صم شیزده بود وچقدر تن  بود . با همان  یمیگرم و

 لحن دوستانه کالم با لبخند گفت :
 شده ؟! یچ گهید-
 پسره نیخونه ا یدختره،بر نیا یخواد به هوا یدلم نم-

 به پوزخند شد وگفت: لیتبد شیبایز لبخند
 . یا وانهیالحق که د-
 گفت : ینیریهم با لبخند ش نیآرم
ش انیگفتم فقت در جر- ش یاریبعدا بهونه ن یبا شن بذار ر توی،گو و

 زنم یقبل از اومدن بهت زنگ م
 بابا مامانت هم سالم برسون به

سرراعت قبل را از وجودش  یها یهمه دلخور نیآرم ریدلپذ لبخند
مثل  یکه گاه یمملو از عشق به مرد یپاک کرد .شاد وسرحال با قلب

ساس م یوگاه یمواش طوفان ایدر شد اح  یساکت وآرام بود ،وارد خانه 
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سرد یبه تلخ نیکرد راب ه اش با آرم  نیآرم یواو برا ستیقبل ن یو
کرده  ریینسبت به او تغ نیآرم دگاهیکرد که د یمفرق دارد حس  هیبا بق

به مانند قبل از او متنفر ن  یذت مل نیاز بحث کردن با آرم ست،حاالیو
و جان پدرش گذاشت  یب یپاها یبرد مثل قبل خوشحال سرش را ر

 وگفت :
 چقدر دلم برات تنگ شده بود یدون ینم-

و یدست پدر با محبت گفت : دینرمش کش یموهها یر  و
 ،اما چه کنم یمن یکه تو همه زندگ یدون یدل بابا ،خودت م زیعز-

 تونم بهت سر بزنم ینم یشدم وحت ریاس ینجوریکه ا
 گفت : یلبخند با
وز بهت سر بزنم ،ول فهیوظ نیا- امسال حجم درسهام  یمنه که هر ر

و یونم ادهیز کمی  هم تلمبارشون کنم یتونم ر
گه  زمیدونم عز یم- ما ا وز ن هی.......ا جایا یایر دل هممون برات  ن

تونه  یشدم ونم رشیدست و پا گ یمادرت ! حساب چارهی،ب شهیتنگ م
 ما یتیاهم یبه حساب ب زارهیبهت سر بزنه ،حتما شوهرت م

صال آدم نیبابا ،آرم هیحرفها چ نیا- سائ نیکه به ا ستین یا  یل بم
 توجه کنه تیاهم

باشعور-  یتودار ومن ق هاشی،درست مثل بچگ هیاون پسر خوب و
 دیگیجوره که شما م نیآره اون هم-
 زنیبهت سر م خیخانواده مشا-
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تازه به  ادیوقت م ریگرفتاره ود شررهیهم نیکم ،آرم یلیخ- خونه ،
 مزاحمم نشن ادیمن ازشون خواسته ز یخاطر حجم درسها

 اونها خانواده توهستن زمیعز -
 میزنیبهشون سر م میر یبار م هیگه هر چند وقت  یم نیآرم-
واب تون  یخودت وشرروهرت تو یدخترم اجازه نده که گرفتار- ر

مهر ومحبتت  دیکه با یکنه . تو عروسررشررون هسررت جادیشررکاش ا
بهشو  ین ثابت کنو

وزها خوب نیچشم بابا ..........حاال از خودت برام بگو ،ا-  یر
 تازه کردو گفت : ینفس
فتاب لب بوم که حالشو نم-  پرسن یاز آ
 وادامه داد دهیکش یآه
 خدا یبه رضا میراض -
وجود شما جون م یما هست یزندگ دیتو خورش-  میریگ ی،ما با نور

وح یب لبخند  زد وگفت : یر
ش- سع زدلمیعز هیا گهیتو کس د یزندگ دیخور شو ب ی، و  یدونکن قدر

و حس کن یودر کنارش خوشبخت یخوشبختش کن  یر
 یبابا جون کنمیخودمو م یدارم همه سع-
تا قبل از ازدواجت م زمیعز یمن تو بود یهمه دغدغه و نگران-  ی،

کرده باشم  و خراب تیکه گرفتم زندگ یاشتباه میکه با تصم دمیترس
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و مجبور به ازدواش کرده باشررم  دمیترسرر یزدواجت هم م،بعد از ا تور
 شرمنده ات باشم شهیوهم

ساله نباش ،باور کن من در  نینگران ا گهیکنم د یبابا خواهش م- م
 میخوشبخت وراض نیکنار آرم

و خ نی،آرم زمیدونم عز یم- پسررر  یدوس داره ،اون از بچگ یلیتو ر
بون شته ،حاال هم هر وقت م یبود وهوا یمهر و دا صرار  نجایا ادیتو ر ا

و ببره خارش ول کنهیم من خودم از حالم با خبرم  یتا برا درمون من ر
 دونمیخود م یب زیچ هیو خارش و

 با تعجب گفت : هیسا
 به من نگفته یزیوقت در مورد بردن شما به خارش چ چیاما اون ه-

باره  تازه کرد وگفت : ینفس دو
ضع یشعوره ،نمبا یلیاون خ-  یشمن ب یبحران تیخواد تو نگران و

ع کنار ب نیبا ا یتو نتون نکهی،اونم از ا  هنگران ودلواپس یایموضو
 هیچه حرف نیبابا ا-
 مزیعز یایمن کنار ب یماریبا ب دیدخترم،تو با تهیواقع نیا-

 الود گفت : بغض
سامون داد- سرو  سته که منو  س یدر  یول یندار یواز بابت من دلواپ

 شنیم یبابا پس مامان وساغر چ
و فراموش نکردم آرم- و  نیمن اونها ر قول داده که ازشررون مثل مادر

 کنه یخواهر خودش نگهدار
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و دست چه  المیخوش خ ی!! بابا یمن !.......، چه کس ی)خدا ما ر
 سپرده ( یآدم

باگر ریسراز شیاشکها  گفت : هیشدند و
و برا ما پر نم یکس جا چیبابا ه یول-  کنه یشمار

 زدو گفت : یتلخ لبخند
ستگ- وت م یخ سرو ر ستراحت کن ،نگران  زمیعز بارهیاز  شوبروا ،پا

 منم نباش
و از  دیپدرش را ب*و*سرر فیرا پاک کرد وصررورت نح شیاشررکها

ظه ا پدرش لح تاق  خارش شرررد .پشرررت در ا تاقش  تادیا یا  سرر
 فت :گ نیغمگ دیکش یکه او را به آغوش م یدر حال دیست،ناهیوگر
 باز هم اشکت و در اورد ؟-
 بغض گفت : با
 ومنم تحملش و ندارم زنهیاون فقت از مردن حرش م-
بان با  را نوازش کرد وگفت : شیموهها یمهر
با دکترش حرش زد- بار  که چند  نداره  یدیام چیاون ه یخودت 

شه،کاری،پدرت فقت داره زجر م ست ه یک  یکدوممون بر نم چیاز د
 ادی

 تر شد وگفت : دیاش شد هیحرش مادرش گر با
 من؟ یهستن چرا بابا ایدن یآدم تو نهمهیآخه ا-
 ...میبش دینا ام دیعمر دست خداست ما نبا -
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 وگفت : دیکش رونیاو را از آغوشش ب سپس
 کرده ی. ساغر به خاطر تو امشب آشپزمیشام بخور میبر ایب-

به همراه مادرش به طرش آشپزخانه رفت یتلخ لبخند  زد و
 از طعم خوش غذا گفت : رتیه به دهانش گذاشت با حراک قاشق

 یبزرگ وکدبانو شررد یکل نمیب یسرراغر خانم ،م نیهوم .....آفر-
 میشوهرش بد گهی،مامان حاال وقتشه که د

 گذارا به او انداخت گفت : ینگاه ساغر
 شوهرت دادن ؟! یکدبانو بود یلیتو خ -
س هیآخه من - شا نهیعاشق  شتم که درا انیچاک مثل  و از ر نجایندا

 ارهیپاشنه در ب
دونم  یتو که عاشق تره!..... با اون دستپخت افتااحت نم نیآرم-

 نکرده رونتیتو خوشه هنوز ب یدلش به چ
صوال چون خ- شم ، یلیمن ا و فقت  یزیچ هیباهو بار امتحان  هیر

 ستمی،مثل تو که خنگ ن شمیکنم فوت آب م
و- قورمه درست  هیز که خونشون بودم آره جون عمت، مامان ! اون ر

ه ب دونمیور، من نم هیهم  اشیرفت لوب یور م هیکرده بود که آبش 
 یداد ادی یدخترت چ نیا

 گفت : یبا ناراحت دیناه
 ناله یاز دستپختت م یهم کل نیمن ،حتما آرم رمیآخ بم-
 اعتراض گفت : با
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وجک و باور م نیا یچرا حرفها گهیمامان جون ،شرما د-  دیکن یور
 من حرش نداره ی،آشپز
 کرد وگفت : یخنده ا ساغر

 ستیبارت ن یچیخوشگلت حرش نداره واال ه یتو فقت چشما-
سر کالس بودم ود یلیمن خ - وز  سته ام ،تمام ر تحمل کل  گهیخ

و ندارم، ز سرم نذار  ادیکل با تو ر صبان یدیوقت د هیسر به   شمیم یع
و نیوهمه ا و ر  !! ماشکنیسرت م یظرش وظروفها ر

شررسررتن پشررت  یبرا کردیکه ظرفها را جمع م یاز شررام در حال بعد
بان دیکه ناه ستادیا نکیس  گفت : یمخالفت کرد و با مهر
و م نایتو برو استراحت کن خودم ا زدلمیعز-  شورمیر
 بمونم نیمنتظر آرم دیبا -
 کنم یاومد خودم خبرت م نیتو برو بخواب، هروقت آرم-
 ادیوقت ب ریممکنه د یول-
 دارمیوقت ب رینداره منم تا د رادیا-
 جا برخاست وگفت : از

 ریباشه ،پس شب بخ-
و سرش شغول ودرهم بود و مانع  یرا ر شت، اما فکرش م بالش گذا

ستراحتش م شدن از  نکهیوا نیآرم یشد ،حرفها یا تنها راه خالص 
 نکهیاگذاشت . یلحظه آرامش نم کیاست  تیگفتن واقع مایدست ن
وغ نبود اما از اعال نیاو به آرم س یم نیقه دارد در  ییکه پس از جدا دیتر
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شررود و اصررال در  ماین یترحم ودلسرروز باعث تیواقع نیا نیاز آرم
 را فاش کند تیواقع دید یجسارت را نم نیخودش ا

و م دیکشرر یقیعم نفس ا گذاشررت و ب یعسررل زیوتلفن همراهش را ر
و بخوابد یسع نیآرم یایفکر ور  کرد فکرش را آزاد کند و

با صررردا در که  ته بود  نگ تلفن همراهش  یعمق خواب فرو رف ز
ومنگ نگاهش رابه اطراش  جیشد، گ زیخ میدر رختخواب ن مهیسراس

صال موقع آورد، انگار مخش هنگ  ینم ادیخودش را به  تیچرخاند ،ا
صال نم ش یکرده بود وا ست برد وگو ست، د ست کجا  اش را که یدان

آلود دکمه وصل تماس  خوابخورد را برداشت و  یزداشت زنگ مهنو
 دیچیپ یدر گوش نیآرم یرا زد صدا

ود ب نییپا-  ایمنتظرتم ،ز
 دیوکه بگ افتی ینم چیگشررت ،اما ه یم یذهنش به دنبال جواب در
باره گفت : نیآرم  دو
باره خواب رفت یچ-  یشد، دو

 آلود گفت : خواب
 هان .........نه نه.......-

 گفت : باخنده
 باال امیب یخوا یگه ،م یم یا گهید زیلحن صدات که چ یول-
 گفت : لیدل نیآورد به هم ادیخودش را به  تیموقع یکم
 نییپا امینه.نه....... خودم م-
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 آرامش بخش گفت : یلحن با
 پس مواظب پله ها باش-

ش خواب ش یآلود گو ست مقنه اش را پو  و دیرا ق ع کرد واز جا برخا
و شیکه پالتو یرا برداشت و در حال شلیوسا نداخت ا یدستش م یرا ر
که  دیبود از اتاق خارش شد ناه دهیکه پوش یکویشرت وشلوار تر یبا ت

 او گفت : دنینشسته بود با د داریدر سالن ب
 زمیعز یشد داریب-
 منتظرمه........ نییپا نیآره آرم-
 باال ادیب یگفت یخوب م-
 ساعت چنده؟-
 گذشته کیاز -
 رم خداحافظ یخوب من م-
 گفت : یخواست از در خارش شود که مادرش با اعتراض ونگران یم

 یخور یسرده سرما م رونیپالتوت و بپوش ب-
 رفت رونیجواب مادرش را بدهد خواب آلود از در ب نکهیا بدون

و دیناه پله ها  ینگران ودلواپس به دنبالش از سررالن خارش شررد ور
به او کمک کرداز پله ها پا  برود نییدستش را گرفت و

ش نیآرم ون ما سا دیمنتظرش بود. با خروش ناه نیدر  از هیبه همراه 
پس از  ادهیپ لیاز اتومب عیسررر اطیدر ح به طرفشرران رفت و شررد و

 گفت: دیگرم به ناه یاحوالپرس
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 ؟! دیدیچرا شما زحمت کش-
و یدر حال دیناه  : گفت یرا در دست داشت با لبخند هیسا یکه باز
 از پله ها پرت بشه دمیهنوز خواب آلوده ترس دمید-
 را از دستش گرفت وگفت : شیکتابها نیآرم
 خوابه یبشرچقد م نیدونم ا یمن که نم-
و کالس داشررته ،شررام هم درسررت وحسرراب یم-  یگفت تمام امروز ر

 دینخورد وخواب
و یرا باز کرد ودرحال لیدرب اتومب نیآرم  گرفت یرا م هیسررا یکه باز

 گفت :
 شیدیحاال چرا پالتو دستته ونپوش-

 :دیآلود نال خواب
 اومد ،حوصله اش و نداشتم یخوابم م-
 او کمک کرد که سوار شود وگفت : به
ودتر سوار شو یپس تا سرما نخورد-  ز
با تشکر از خانم ستوده خداحافظ نیسوار شد وآرم هیسا  یدر را بست و

به راه افتاد  کرد و
سا ینگاه میکرد .ن یاز راه را که ط یمقدار صوم تر از  هیبه  انداخت مع

ود ازسرما ب دهیکه پوش یشرت وشلوار یاما با ت دیرسیبه نظر م شهیهم
را نگه  لیدر خودش مچاله شررده ودر خواب ناز فرو رفته بود .اتومب

 به طرفش برگشت وگفت : ینیریداشت و با لبخند ش
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 یراحت بخواب نجوریا یتون یچه جور مآخه -
و دنیکش یبرا بند به ر در  هینفس سا یخم شد گرما شیسگک کمر

شتن بایبه چهره ز یشد لحظه ا یصورتش پخش م ست دا اش  یودو
 یقلبش را به تپش م هیو خوش فرم سررا یصررورت یشررد لبها رهیخ

و یرفت گرم کتریانداخت نزد رد حس ک هیداغ سررا یلبها یلبش را ر
 دیشک ادیدر وجودش فر یزیلحظه چ نیر آخراما د

 نه ............-
سته قصد انجامش ییبه عقب برگشت واز فکر خ ا عیسر را  که ناخوا

بند را در قفل زد  یشررد .با دسررتپاچگ یداشررته عصررب سررگک کمر
و پالتواش رابه ر وشررن کردن وتنظ شیو با ر  هایهمه بخار میانداخت و

و باره حرکت کرد هیسا یبه ر  دو
خواسته انجام دهد  یبود که م یتمام طول راه فکرش مشغول کار در
وزش آورده بود که  نیدختر با ا نی،ا اخالق منحصررر به فرد چه به ر

ها باور قادات و  مه اعت فه  شیه نابود کرده بود . کال را درهم خرد و
و یموهها ش یاش را عقب زد وآه یشانیپ یر  دی،با دیاز عمق وجود ک

و  کرد یدقت م نهایا زا شتریرفتارش ب یر
ش که رسرر به  نیرا صرردا زد اما او خوشررخواب تر از ا هیآرام سررا دندیبر

شت با محبت تمام او را به آغوش م ست دا وتا  دیکش یحرفها بود .دو
س یخودش هم م یاز رفتارها یاو حت یبرد ول یاتاقش م تا  دیانب د،یتر

ضع نیآمد ، ا یکوتاه م بایدختر ز نیحد در مقابل ا نیا نفع  به تیو
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به  شیتن صرردا یکم لیدل نینبود به هم شررانیهر دو را باال برد و
 گفت : یتند
 یبش داریب یخوا ینم-
با وحشت گفت : مهیسراس هیسا  چشمانش را گشود و
 شده ؟ یزیچ-
 گفت : یزده ا خیسرد و یلحن با
 بخواب نیماش یجا تو نیهم ی......اگه دوس دار میدیآره رس-
و  اوردیشوک زده هنوز نشسته بود طاقت ن هیشداما سا ادهیپ نیماش از

 باتمسخر گفت :
 که تا باال کولت کنم یخوا ی،نم یش ینم ادهیپس چرا پ-

 که یبود در حال دهیخواب از سرررش پر شیصرردا یکه از بلند هیسررا
بندش را باز م پ لشیکردپالتو و وسا یکمر  وگفت : شد ادهیرا برداشت و

 خوام سوار کول تو بشممگه خودم پا ندارم که ب-
شا- ش دیگفتم  سوزه  یخودت و به خواب زده با که دل من برات ب

 وکولت کنم
 از او به راه افتاد وگفت : جلوتر

 یدم جنازه ام و هم کول کن یبه تو اجازه نم یمن حت-
لذت م شررهیهم با او  به هم یاز بحث   که به یدر حال لیدل نیبرد 

 گفت :افتاد با لبخند  یدنبالش به راه م
 یافتخار کن دیبا-
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 وگفت : ستادیاتاقک آسانسور ا کنار
 یبه وجود من در کنار خودت افتخار کن دیتو با-

با اشاره به اوگفت : ستادیا کنارش  ودکمه احاارآسانسور را زد و
 یهم برا افتخار دار یزی، مگه چ افهیوق ختیر نیبا ا-
کنه  یفک م نهیب ی، هرکه منو م یریگ یم رادیمن ا افهیاز ق یتو دار-

 نگمیمدل هی
 زد وگفت : یزیلبخند تمسخر آم نیآرم
ت لباسرر نیل فا پالتوت و بپوش ،چون با ا نگیپس خانم مدل-

 یمنو برد یپاک آبرو
 گفت : هیآسانسور باز شد و در کنار هم وارد اتاقک شدند وسا درب

 نهیمنو بب یخواد نصف شب یم یک-
 یفک م هنیب یم ختیر نیو با اباال باشرره اونوقت تو ر یکیممکنه -

وزه وفردا همه دخترا با لباس خواب  دنیلباس پوشرر نجوریکنه ا مد ر
 ابونیخ انیم
ها فیک به دسررت آرم شیوکتاب پالتواش را  نیرا  با غرغر کردن  داد و 

 دیپوش
وشن کردن همه لوستر ها  وارد به  راست کیآپارتمان که شدند بعد از ر

ا از پله ه دیکشرر یبلند م یا ازهیکه خم یطرش پله ها رفت ودرحال
 پشت سرش با تمسخر گفت : نیباال رفت ،آرم
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ش نیخانم مانکن مواظب باش با ا- و فرم  یهمه خواب چاق ن از ر
 یایب رونیب

 گفت : یزدو به تند یطرفش چرخ به
از چشررم خودت  یدیهرچه د یمنو مسررخره کرد گهیبار د هیاگه -
 یدید

و ینیریش لبخند  وگفت : زد شیبه ر
 یکن یخوام بدونم چه کار م یم-

 گفت : زیآم دیاشاره اش را به طرفش نشانه رفت وتهد انگشت
و تو جفت چشمات فرو م نیهم-  کنم یانگشت ر
 آورد و گفت : نییرا پا دشیخنده انگشت تهد با
 قدرنیدارم تو هم ا ازیچشرمها ن نی،فعال هنوز جوونم و به ا میتسرل -

 مثل اصحاب کهف یبخواب تا بش
باره گفت : نیخواست وارد اتاقش شود که آرم یم  دو

 خوبه تاتیاضیبشمار برا ر اردیتا مل کی!اگه خوابت نبرد از  یراست-
 با خنده وارد اتاقش شد و

***************************** 
 زدهمیس فصل

سواس خاص وارد سرگرم حل ومحابسه  یکالس شد همه بچه ها با و
و یدر حالهمورک بودند  آرام از  دیچرخ یبچه ها م یکه نگاهش ر

سرجا شت و شان گذ ست از حرکات بچه ها  شیشگیهم یکنار ش ن
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چه وه پا مه دسررت ته بود ه نده اش گرف ند از  جانیخ زده بود
وسرررسررخت ا ب یمرد نکهیپر ازغرور شررد از ا اریاخت یب نیآرم یاقتدار

ص ستا یکه برا نیآرم تیشخ سر او  شیهمه قابل احترام و بود هم
گاه از ا دیبال یبود .به خود م از غم  یکوه دهیفکر نسررنج نیاما ناخودآ

به او نبود واو نم نیبردلش آوارشررد آرم به عنوان  یمتعلق  توانسررت 
سرش به خود افتخار کند آه ش یهم و نیوغمگ دیک  یسرش را بر ر

که  ییاز بچه ها یکی یمراد دیلحظه ام نیانداخت در هم شیجزوها
تمام واحدها را باهم پاس کرده بودند  بایاول با هم بودند وتقر از سال

و یو در حال سررتادیکنارش ا داد با  یجزوه اش قرار م یکه دفترش را ر
و  گشاده گفت : ییر
و به منم بگ-  دیشرمند خانم ستوده ممکنه راه حل همورک ر

 زد وگفت : یلبخند
و رفع م شهیشما که هم یول-  دیکن یمشکالت بچه ها ر

 گفت : باخنده
 برسم ییتونم به جواب نها یکردم ونم ریامروز تو همورک گ یول-

سبه کرد در ن هیسا شروع به محا شت و   راه یها مهیدفترش را بردا
 بود انداخت وگفت : ستادهیسرش ا یکه باال دیبه ام ینگاه

 من معذبم ینجوری،ا دیکنم راحت باش یخواهش م-
 راحترم یجور نینه من هم-
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له به طرفش م یکه دفتر مراد یا تمام کرد ودرحالر مسررا گرفت  یرا 
 گفت :

 خوب نبود انمیاگه ب دیببخش-
 زد وگفت : یلبخند

 سیراز نحوه تد شهی،من هم هیعال یلیشما خ انیاتفاقا برعکس ب-
لذت م ما  گه  یشرر وز هیبرم ،م مئنم ا تاد شرررد یر همه  دیاسرر

 شن یم ستونیدانشجوهاتون عاشق تدر
 کرد وگفت : یا خنده

 دید یمثبت م یبه من انرا یلی،شما خ یجد-
وارد کالس شررد ودر برخورد اول نگاهش بر  نیلحظه آرم نیهم در
و که  یبود افتاد در حال سرتادهیا هیکنار سرا یکه به فاصرله کم دیام یر

و و لشیآندو بود وسررا ینگاهش ر  یگذاشررت و با لحن بونیتر یرا ر
سبه فرا  یرا برا دیمحکم ام سا دیخواند اممحا  ینگاه هیبا آرامش به 

 انداخت و با لبخند گفت :
 بودم چارهیواال ب دیخدا به دادم رس-
 ستادیپر از اعتماد به نفس از پله ها باال رفت ومقابل کالس ا ییگامها با

وان در م ساده ور ش هیسا رتیبهت وح انیو و از  ریبغ یهمورک را با ر
وش سا  دییابا گفتن بفرم نیمحاسبه کرد . پس از حل مسائله آرم هیر

سر ستن کرد و ش کرد  دیدرس جد سیشروع به تدر عیاو را دعوت به ن
سا سنگ یدر تمام طول کالس در حال هی،اما  شم ینیکه   نگاه پر از خ
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و نیآرم تار ام یخودش حس م یرا برر  دیکرد ذهنش مشررغول رف
وغش پ یبرا ینده اقانع کن لیتوانست دل یبود ونم یمراد  کند دایدر

سپس با  نیوقت کالس منتظر ماند آرم انیپا با از کالس خارش شود و
سا بان رفت  لشیعجله و به طرش کالس ز شد و شت وخارش  را بردا

باره ام  مقابلش ظاهر شد دیاما در آستانه درب کالس بود که دو
جازه با دسرت به او ا دیام یتا اواول وارد شرود ول دیرا کنار کشر خودش

با لبخند گفت : ود داد و  ور
 اصوال خانما مقدم ترند-
 گفت : دیاو تشکر کردواز کنارش گذشت که ام از

 شرمنده خانم ستوده.......-
با احترام گفت : به  طرفش برگشت و
 !!دییکنم بفرما یخواهش م-
ع تحق دمیشن یفیاز استاد شر-  هیکیهر دومون  قیموضو

 را باال داد وگفت : شیابرو یتا کی متعجب
 دونستم ............ ی! نم یجد-
ستم اگه ا یم- و ا یرادیخوا ع کار کن نینداره با هم ر ضو ته ،الب میمو
 خوداستاد بود شنهادیپ شتریب

 را در دستش جابجا کرد وگفت : شیکتابها
منو  راسررتش یکار کنم ،ول میت هیباعث افتخار منه که با شررما تو -

و ارائه دادمو نیبا هم ا یزدیا ع ر  میضو
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 نظر اونم بدونم دیبا پس
 دیمنو خبر کن یزدیکنم در صررورت موافقت خانم ا یخواهش م-

 باشم میت هیبا شما تو  شمیخوشحال م
متعجب نگاهش کرد ودوسررتانه  هیناراحت وکالفه بود سررا نگاهش

 : دیپرس
قا-  نیرس یما رب به نظر م یلیافتاده ؟شما خ یاتفاق یمراد یآ
! 

 گفت : یلبخند تلخ با
شون  دمیشن ییزایاز بچه ها چ- سر فرصت کمیکه باور سخته ،  برام 

 !...فعال با اجازه دیکنم ،ببخش یخدمتتون عرض م
و از تارش از رف رتیبا ح هینشست سا یصندل نیاول یکنارش رد شد ور

 پشت سرش گفت : نیشده بود که نازن رهیبه رفتنش خ
 شده ؟ یزیچ-
مد وسرررش  به نازنخودش آ به طرش  با حالت نیرا  ند و  جیگ یبرگردا

 : دیوسردرگم پرس
 ؟ ییییییییییییچ-
 ؟ یشده چرا مثل صاعقه زده ها شد یچ-
 ! ستین یزیهان........ نه نه چ-

شادوش و دو شدند و ر ستند  یصندل یهم وارد کالس  ش در کنار هم ن
 آرام در گوشش گفت : هیسا
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 بود شمیپ یمراد دیام شیچند لحظه پ-
 گفت : یتفاوت یزد با ب یکه کتابش را ورق م یحال در
 ؟؟ یخوب که چ-
س با هم پ هیکی قتونیگفته چون تحق یفیگفت اسررتاد شررر یم-

وش کار کن  دیر
 ؟؟ یگفت یتو چ-
و بپرسم دیگفتم با-  نظر تو ر
 اون مغز متفکر دانشگاست یفراموش کرد ه،یاز نظر من که عال-
 نگرانم کمی یول هیاز نظر منم عال-
 چرا ؟-
گاش خ کمیدونم چراموقع حرش زدن  ینم- عذب بود ،ن  یلیم

 نگران وناراحته
 نگفت ؟ یزیخودش چ-
 از کنارم دور شد عیگم وسر ینه ! فقت گفت بعدا م-
 متفکرو متعجب گفت : نینازن
 شده ؟! یچ یعنی-
زد ،سررر کالس سررازه هم از من  یمشررکوک م یلیدونم ، خ ینم-

 خواست براش همورک و حل کنم
 : دیپرس ریگرد شده متح یبا چشمان نینازن
 از توخواست ! ی؟ مراد یک-
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 اوردم یمنم ،داشتم شاخ در م-
 گفت : یلودگ با
 ؟ نمشیب یکو ؟.....کجاست !....... نم-
 کجاست ؟ یچ-
 گم یو م یاون شاخ خوشگل نازناز-
 مزه ! یب-
ع پرس یبرا عیسر و  : دیجمع کردن موضو

 ؟ دیخر ادیسروش هم امروز م-
 ادیبده چرا که ن یاگه شوهر جان توبهش مرخص-
 شهیم میداره کم کم بهت حسود یناز-
 شوهرتوهه کجاش خوبه ریشوهر من حقوق بگ نکهیا-
 گفت : یلحن گرفته ا با
 نبود نیمنظورم ا-
 دیفهمیاو م کردیک مرا در تشیمنظورش را گرفته بود و وضع یخوب به

وزها سررا نیا از  یکم نکهیا ی. برا سررتیواقعا سررردرگم وعصررب هیر
 گفت : یتصنع یالیخیکم کند با ب شیناراحت

که  یدار ی،شوهر یجهات از من خوشبختر یلی،تو از خ یپس چ-
شو دارن ،فکرشو بکن  یلیمونه وخ یدسته گل م نیع زو از بچه ها آر

 کنن یباور کن تکه تکه ات م یخیبچه ها بفهمند تو زن دکتر مشا
 حوصله گفت : یب
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 داره یدونن اون چه اخالق گند یبچه ها نم-
پرس ینگاه نینازن  دیبه چهره غم گرفته اش انداخت و
باره به ت دایجد-  ؟ نیهم زد نیدو
 امیخوام همراه تو ب ینه فقت هنوز جرات نکردم بهش بگم م-

 ینامزد دیخر
 یفتگ یچقد به رفت وآمدت حساسه ،خوب بهش م یدون یتو که م-

 یریقمبرک بگ یتا حاال نخوا
اجازه و ارهیترسم بهونه ب یخودش خسته شدم ،م یب یرهایآخه از گ-

 نده
 ؟ یایبدون اجازه اش ب یخوا یم-
 کنه ! ینه شر به پا م -
 خودش را لوس کرد وگفت : یکم
بونت برم م یاله یناز- س یشره تو بهش بگ یقر با ودر  ی،اون با تو ر

 نگه یزیداره وممکنه چ
 زد وگفت : یشخندین نینازن
باس یگ یم یچ- ودر باس یحت ،اونیاونو ر ودر  نداره یبا خدا هم ر
 امیپس منم نم-
و نم یچ یچ-  امیر
 یریبگ نیخودت اجازه م واز آرم دیبا امیهمرات ب یخوا یاگه م-
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و ،ا ینیب یخدا! م یوا-  چیاجازه از ه میهمه سررال عمر کرد نیمار
قا ک نیمقابل ا دیدوسرراعته با دیخر هیکس نگرفتم حاال برا  رنش ا

 میکن
 نه ای یزن یجلزو ولز کردن بگو زنگ م نهمهیا یحاال به جا-
سه بذار  یاله - سر کال شم ، حاال که اون  بون اون قد باالت ب من قر

 شد یفرج دیبعد از کالس شا
دلم اگه  زیوگفت :)عز خودش زنگ زد دی!... ،مثال شررادیآره شررا-

 (دیبرو خر نیهمراه نازن دیکش لتیوم یدوست داشت
 خنده وگفت : ریزد ز یپق یبا سرخوش نینازن
شا نیا- شو بکن دکتر م شد معجزه ،فکر ا اون زده ب خیسرد و خیکه 
صا قورت داده بگه ،عز افهیق سقف  یدلم ،.....وا زیع که اون لحظه 

و سرمون خراب م ومانت شهیر  فیالپردازتشریوخ کی،....تو هم عجب ر
 هایدار

 حوصله گفت : یب
 نه ای یزن یحاال زنگ م-
شم وابرو یفدا - ستاد اومد  یاون چ شم من ،حاال که ا شگلت ب خو

 یرم مسرر ری،خ گهید زمیریتو سررر کچلم م یخاک هیبذار بعد از کالس 
 کشم یجور جورتو م هیدندم نرم چشمم کور، ینامزد دیخوام برم خر

ود استاد هر دوساکت شدند و به احترامش از جا برخاستند با  ور
 گرفت وگفت : نیرا به طرش نازن شیگوش هیاز کالس سا بعد
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و حرفت-  ! یهنوز که ر
نار تو ک یلجباز نهمهیبا ا یچه جور نیآرم چارهیامان از دست تو ،ب-
 ادیم

 داد وگفت : نیرا به دست نازن یرا گرفت وگوش نیآرم شماره
 یاریکن جلوش اصال کم ن یسع-
ش یبا حالت نینازن سترس گو ص یپراز ا ستش گرفت ومنتظر و ل را از د

صدا شد بعد از چند بوق  ش نیآرم یرایمحکم و گ یتماس   یدر گو
 دیچیپ

 شده ؟ یزیبله......چ-
بر جانیه نینازن  گفت : دهیبر دهیزده ودستپاچه مق ع و
 یزدی..ازیمنم.....اس.....سال..م ......دک.....دکتر ......-
ونش صرردا جانیترس وه از ث باع نیکه ا دیلرز یم اریاخت یب شیدر

 شد وما رب گفت : نیآرم ینگران
 حالش خوبه ؟ هیافتاده ؟سا ی!....اتفاق یزدیبله خانم ا-

ش م ینگران دش کرد بر خو یم یکه سع نیزد،نازن یدر لحن کالمش مو
باره لرزان گفت:  مسلت باشد دو

به.........فقت ...فقت من وسررا-  هیاون......اون ........آره اون خو
 خونه ادیم رید کمی.....اون  دیخر میبر میخوا ی........م میخوا یم

باره  شد وگفت : یلحن سخنش سرد و جد دو
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بون خودش مشکل- و قرض گرفته  شیپ یبرا ز بون شما ر اومده که ز
 ؟

 گفت : مستاصل
فت دسررتشرر- ...........از من ....از من  ییوخودش.....خودش ر

 و اطالع بدم رمیخواست که باهاتون تماس بگ
بهش بگو با من تماس بگ یپس وقت-  رهیبرگشت ل ف کن و
 چشم ،استاد-
و  یتپاچگکه از دس هی.سا دیکش قیعم یرا ق ع کرد ونفس یگوش عیسر

بانش خنده اش گرفته بود گفت :  لکنت ز
 یبا خون آشام طرف ی،نکنه فک کرد یدیترس نهمهیحاال چرا ا-

 را مقابلش گرفت وگفت : یگوش
 از اادها ده سرم وحشتناکتره یشوهره که تو دار نمی،ا ریبگ ایب-

 گفت : باخنده
 دفعه شد اادها هیموند ،حاال  یدسته گل م نیشد !اون که ع یچ-
شه ها ،موندم چ ور با ا- سقف  هی ریز یخیآدم  نیتو هم دلت خو

هت ب یزیزنگ بهش بزن فک نکنه من چ هی،حاال  ینکیم یزندگ
 ارهیدر ب چارهیسر سروش ب شوینگفتم تالف

لحظه  هی یور نیلحظه ا هی یمون یپرچم م نهویع ادیخوشررم م-
 اون ور
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 نیا کهنیا شرره،ازیپرابهت و با جذبه از کنارم رد م نمیب یم یآخه وقت-
ستمه پر از غرور م نیآدم خوشت بت شوهر دو با صال  یشم و دلم م یو

رفتار سرررد و نچسرربشررو  یبزنم تا همه بدونن اما وقت ادیفر نویخواد ا
 سوزه یدلم به حالت م نمیبیم

 گرفت نگران گفت : یرا م نیکه شماره آرم یدرحال هیسا
 باشه میحاال خدا کنه اخالقش تنظ-
 گفت : وسیما نینازن
آمپر چسرربونده در حد ترکوندن  هیدلتو خوش نکن چون  یلیخ-

 لندریسرس
 را ق ع کرد وگفت : یگوش درجا

 بهم نگفته یزیاصال چ نیگم نازن یکه م نجورهیاگه ا-
ست نکن ،خدا - شر در شا برا من   یاز تو ازش م شتریمن ب ییخواه

 ترسم
 خنده گفت : با
 مگه آدم خوره !-
بدتره تو ا- باهاش حرش م قهیدودق نیاز اونم  ده سررال از  زدمیکه 

 عمرم کم شد
 توشیبه صررفحه مان یاش زنگ خورد.نگاه یلحظه گوشرر نیدرهم

با ترس گفت:  انداخت و
 ی،حاال چکارش کنم ناز نهیآرم-
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 قاط نزده شتریخوب جوابشو بده تا ب-
 گفت : جانیرا وصل کرد و با ه تماس

 بله..........-
 گفت : یبا لحن خشن وتند نیآرم
 ریبگ،مگه نگفتم تماس  ییکجا-
و یگرفتم که اومد یداشتم شماره ات و م-  خت یر
 را باور ندارد گفت : هیداد حرش سا یکه نشان م یلحن با
 هیچ دیخر هیقا گهیم یدوستت چ نی! ،حاال ایگ یآره تو درست م-
 آب دهانش را قورت داد وگفت : شیتشو با
 ازمنم خواسته همراش برم ینامزد دیخواد بره خر یم نینازن-
 نامزد و کس وکارش برن نه تو دیبا نینازن همراه-
 خوب منم دوستشم-
هم  یدوسررت چی،ه گهید زینه چ یدوسررتشرر یدون یخوبه خودتم م-

 ینامزد دیره خر یهمراه دوستش نم
 کترهیاون از خواهر برام نزد یول-
ودتر برو خونه ،امشب مهمون دار هایلوس باز نیا- وبذار کنار و ز  میر
 هستن ؟ ایمهمون!.....ک-
 خونمون انیکه چرا نم ید یم ریگ شهیبابا ومامانم ،مگه نه هم-
 حاال چرا امشب ؟-
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سن چرا م دایجد - شده از مهمون بپر سم  خونمون  یایب یخوا یر
 ؟!
اونها  دنی،منم تا قبل از رسرر میریغذا بگ رونیاز ب میتون یخوب م-

 رسونم یخودمو م
م د یهم بهشررون م رونیکه همون ب رمیغذا بگ رونیاگه قراره از ب-

 هم با کالستره یلیاتفاقا خ
ود برگردم وهمه چ یلیکنم خ یم یسع-  کنم فیرد زویز
 یرا ه حل هی یزیتو برا هر چ یبریحوصررلمو سررر م یدار گهی.د-
ودتر برو خونه نهمهیا ی؟،....... ،به جا یدار  بحث ز
 یا هرهرا ق ع کرد .با چ یبماند گوش هیمنتظر پاسخ سا نکهیبدون ا و

باغصه گفت : ینگاه نیگرفته ودرهم به نازن  انداخت و
 امیتونم همرات ب ی،من نم یمتاسفم ناز -
 اش شد وگفت : رهیبا بهت خ نینازن
سا هیسا بهیعج یلیرفتارت برام خ- رکش س هی،.......توواقعا همون 

ور بر ریکه اصال حاضر نبود ز یا هی،همون سا یشیچند ماه پ ه حرش ز
و ا سته تو ر سواله که اون چ ور تون ودش ورام خ عیم  نقدریواقعا برام 

 کنه
و حرش من حرش بزن یاگه بخوا گهیم ی،وقت یچه کار کنم ناز-  یر
 چکار کنم دیخونه بابات ،با یبرگرد دیبا

 گفت : یعصبان
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ندگ نیخوب برگرد ،بهتر از ا-  یم خفت یکه ه سررتین یکوفت یز
 یخور

 تحمل کنم زویهمه چ دیمجبورم ،با نینازن-
 : دیحرص نال با
ش یلیبچه پرو! خ- ه حاال هم ک نی،هم یهم دلش بخواد تو زنش با

وته صد تا خواستگار بهتر از اون دار  یاسم اون ر
شم یخوام باعث ناراحت ی،من نم یناز سرتین نیمسراله ا-  پدرم ب

 نیخوام ا یو آرامش داره ومن نم ی،اون در مورد من احسرراس راحت
و ازش بگ یهمه خوش  رمیر

 یکن یخودتو نابود م یتو دار هیسا -
 ، مجبور نیمن مجبورم نازن-
ص یزندگ یخوام تو یدلم ! من نم زی! عز هیسا- صو دخالت  تیخ

با ا یفهم یکنم چون خودت خوب م  یازدواش لعنت نیکه از اولم 
قا بخواد ب نیاگه ا یمخالف بودم ول  نیه وهمآزارت بد نیاز ا شررتریا

سم خودم م شه بخدا ق وحت ب سوهان ر  یحاش عل شیرم پ یجور 
 گم یبهش م زویوهمه چ

ناز- با ی! خواهش مینه  با هرگز ن با چه  دیکنم  مه من تو  بفه
 کردم ریگ یجهنم

 داد وگفت : رونیب یقیخشمش را با نفس عم نینازن
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ست – سته دو تو که مثل ، یبا منم بهم بزن تویباشه حاال برو تا ازت نخوا
 یموم تو دستش

سه ا ناراحت صه دار ب*و* و یوغ از  یگونه اش زد و با خداحافظ یر
 او جدا شد

شته بود اما هنوز از آرم ینگاه ساعت از ده گذ ساعتش انداخت   نیبه 
را گرفت  نیبار شررماره آرم نیصرردم ینبود ، برا یوخانواده اش خبر

و و یبود با خشم گوش ریگ غامیپ یهنوز ر  یببل پرت کرد وعصم یرا ر
 رونیبه ب یونگاه سررتادیپشررت پنجره ا مود،یطول وعرض خانه را پ

را از سررر شررب تا به حال هزار بار انجام  یکرارت یکارها نیانداخت ا
ش باره به طرش گو شا یداده بود دو شماره منزل م  را گرفت خیرفت و 

داد مارر رب ونگران بود .شررماره همراه  یکس جواب نم چیه یول
شا یقاخانم وا شت وآرت خیم صفهان بود ونم نیرا ندا ستیهم ا  خوا

باره طول سرر یخود نگرانش کند .کالفه وعصررب یب از  مودیرا پ الندو
ش اعصراب یتیبر کف پوش گران شیراحت یبرخورد صررندلها یصرردا
نواده خا ایو  نیآرم یبرا یفکر که حتما اتفاق نیشررد .از ا یم کیتحر

 خورد . یاش افتاده ؛داشت خون خونش را م
باره شماره آرم یگوش دو شت و صدا نیرا بردا که از او  یمرد یرا گرفت 

وان غامیخواست پ یم خواست هرچه از  یکرد .دلش م یم شیبگذارد ر
ماره شرر قراریکند ب نیحواله آرم غامیپ یبه جا زدیریم رونیدهانش ب

 داد . یجواب نم یدفترکارش را گرفت انجا هم کس
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شده و ا شیغذاها همه شوقسرد  شور و  یز دهان افتاده بود.با چه 
را داشت که قرار بود  یهمه را آماده کرده بود حس وحال زن خانه دار

سرش به د نیاول یبرا  نیرمحاال که آ یول ندیایب دنشیبار خانواده هم
خواسررت همه غذاها را درون  یداده بود دلش م شیباز یراحت نیبه ا

 زدیبر یآشغال
صدا نیهم در ست .  یلحظه  زنگ تلفن همراهش از اتاقش برخا

 بود نیرا برداشت. نازن یزده گوش جانیوه مودیدو تا پ یکیپله ها را 
 یبله ناز-
 هنوز هستن ؟ ای؟مهمونات رفتن  یکرد یم کاری! چیخوب-
 نه ایدر کار نبوده که رفته باشن  یاصال مهمون-
 هیمنظورت چ-
 همه غذا چکار کنم نیبود ، حاال موندم باا یهمش سرکار-
 ناباورانه گفت : نینازن
کنه  یکار نی!به خدا اگه سررروش با من همچ هیسررا یگیراس م-

 کنم یپوست کله اش و م
تم خبر ، مگه دس یاز خدا ب فتهیخود ش نیسروش ... نه ا یگیتو م-

 کنم کارشیدونم چ یبهش نرسه م
 : دیپرس یبا خونسرد نینازن
 ؟ یکن کارشیچ یخوا یم-

 گفت : یحرص
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 یندازمش آشغال یکنم و م یکاغذ مچاله اش م کیمثل -
با لودگ دیخند نینازن  گفت : یو
 اونجا باشم یخیلحظه تار نیخواد ا یکه چقدر دلم م یوا-
بسته شدن در گفت : یصدا با  باز و
ل زاده هم هست یلعنت-  حال
 مگه حاال اومده ؟-
و یقدمها یآره ،صدا- من  ی.....نازد،ایپله ها م یپر از نخوتش از ر

 یحقشررو کف دسررتش بذارم بعدا" باهات تماس م دهیبرم تا نخواب
 رمیگ

 گفت :  نتیبا ش نینازن
 یبش یزیباعث آبرو ر یبشکون شویجا هی یبابا نر-
 داد وگفت : رونیحرص نفسش را ب با
 کشمش یراحت باشه ،فقت م التینه خ-
 با خنده گفت : نینازن
 زندان مالقاتت امیم وهیباشه برو منم فردا با آبم-

و یگوش س یرا با خشم ر سرا از اتاق خارش شد با  مهیتخت پرت کرد و
شمش بک یکرده بود کم یسع شیهایبا لودگ نینازن نکهیا اهد اما از خ

 بود . یهنوز عصبان
صب یدر بزند با حالت نکهیا بدون شود و وارد نیدر اتاق آرم یع شد  را گ

 نیآرم لخت یباال تنه  دنیبا د که دیبگو یزی.دهان باز کرد ه بود چ
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که  یدر حال نی.آرم دیمبهوت ماند و کالم در دهانش ماسرر یلحظه ا
و یت  با آرامش گفت : داشتیتخت برم یشرتش را از ر
 دادهن ادیبهت  یکس نویبار بگم بدون اجازه وارد اتاقم نشو ، ا چند–

ز کلیه ون آرم دهیور ه تند به تپش انداخت یتمیقلبش را با ر نیوموز
ا خودش ر عیاورا به خود آورد و سر نیآرم زیتمسخر آم شخندیبود .اما ن

 جمع وجور کرد وگفت :
و سر کار نذار یاحترام بذار گرونیندادن به د ادیبه تو هم -  یو اونا ر
 گفت : یبا خونسرد دیپوشیشرتش را م یکه ت یحال در
 فیجزءوظا گرونیسرررکار گذاشررتن د یفراموش کرد نکهیمثل ا-

 منه یشغل
رفش به ط تیبا عصبان دیبه حالت انفجار رس شیآرامش و خونسرد از

 رفت و گفت :
 ید ی! چ ور به خودت اجازه میهست یک یتو با خودت فکر کرد-

 یمنو آزار بد نهمهیا
ش رونیم العه اش را ب یصندل و دیک با ب یو ر ست و ش  یالیخ یآن ن
 گفت :

 شده یچ نمیدرست حرش بزن بب-
 و پرازخشم گفت : کالفه

 شده یچ یدون یواقعا، نم یعنیشده !!.........، یچ-
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و یطرحها انیم از رد ک یکه باز م یرا برداشت ودر حال یکی زشیم یر
 گفت :

 بدونم ؟ دیاز کجا با-
سرد از س نیآرم یخون ح را از م دهیبه حد جنون ر دستش  انیبود طر
و دیکش رونیب  تخت پرت کرد و با خشم گفت : یو ر

شش منتظر خانواده ات بودم ،حاال اومد- ساعت  و راحت  یمن از 
 شده ؟ یچ یگیم

 زد و با آرامش گفت : هیچرخدارش تک یصندل به
 هی،اونا براشررون  یکن یمثل آتشررفشرران فوران م یدار نیبه خاطر ا-
 نجایا انیاومد نتونستن ب شیپ یکار

گرفت و او را به طرش خودش چرخاند اش را  یدسته صندل نیخشمگ
 و گفت :

ستن ب- در من چق یدون ی!........تو نم نی!........فقت هم انینتون
 دمیبرا امشب زحمت کش

 گفت : یبه تند معترضانه
 جرو بحث داره نهمهیشام درست کردن ا هی-

شمها یا لحظه برا شیچ شرد و سش را  یرا بر هم ف شمش نف مهار خ
 رام زمزمه کردداد و آ رونیبا صدا ب

 ان؟یفقت بهم بگو چرا نتونستن ب-
 اومده که مجبور شدن برن خونشون شیپ یبرا خاله ام مشکل-
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 دونستم ؟ یم دیمن نبا نویا-
 گفت : الیخ یب

 شده ؟ یمگه حاال چ-
باره  : دیکش ادیشد و فر نیخشمگ دو

 دیمردم ! نبا یم یشده؟! ...........من داشتم از استرس و نگران یچ-
 یگفت یو م یزد یبهم تلفن م

ماس خاطر نتونستم ت نیدفتر کارم جا گذاشتم به هم یموتویگوش-
 رمیبگ
 د؟ش ینم دایپ یگوش هی، یکه بود یتو اون خراب شده ا یعنی-
 به تو زنگ بزنم گهید یکی ینداره با گوش یلیدل-
 حرص گفت : با
 ؟ یهست یحد تعصب نیتا ا یعنی-
وکه الزم ن یمن کار-  دم یانجام نم ستویر
 : دینال یبا لحن خسته ا -
 !.... یلی........ خنیآرم یمالحظه ا یب یلیخ-
 چرا ؟-
 متعجب تکرار کرد یخشم و حالت پراز
 چر!........-
ونش آه یبرا  وادامه داد دیکش یسرکوب خشم در
 چکار کنم ؟ دیغذا با نهمهیحاال من با ا-
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 زد و گفت: یپوزخند نیآرم
و م هیخودم به مدت  ،خوب نهیمشکلت ا-  خورم یهفته همه ر

 کرده گفت : بغض
 یاقاتف یگ ی،حاال خونسرد م یدوستم منع کرد ینامزد دیمنو از خر-

 فتادهین
 آرامش گفت : با
 دادم یدر هر صورت ، من بهت اجازه رفتن نم-
 زد : داد
 ؟ یبخاطر چ-
هت گفتم ،دل- جا ا یلیقبال" هم ب فت تو هم  نینداره هر دختره ر
 دنبالش یبش شیسر
 : دیحرص غر با
 ؟ یدا یچه مشکل نیبا نازن گهید -
باهاش هرجا دوست داشته  یتون یندارم م یمشکل چیمن با اون ه-

مراه داداش ه یتنهاست، دوست ندارم وقت یالبته فقت وقت یبر یباش
 خونه پدرت یحت یبر یو نامزدش هست با اون جائ

 !یوانآدم ر هی..... ن،یآرم یایواقعا" مر تو
وان نیبا ا دیاز اول نبا-  یکردیازدواش م یآدم ر
 یدون یمجبور بودم خودتم خوب م-
وان نیا لیم ابق م یحاالهم مجبور-  یرفتار کن یآدم ر
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 به عقب برداشت وگفت : یقدم
وز جواب همه ا هیخورم  یقسم م-  دمیو م زتیآم نیرفتار توه نیر
 گفت : زیآم ریتحق یپوزخند با
ویا یخوایم یچه جور-  ؟یکن نکار
 گفت : دهیبر آشفت و نسنج زکالمشیآم ریلحن تحق از

که از همه لحاظ ازت سرررتر باشره  یاز تو، با کسرر یبعد از جدائ یوقت-
 اش!منتظر کارت دعوتم ب یستین یچیکه ه یفهمیازدواش کردم تازه م

رو دیفنراز جا جه مثل ودر  یلیلحظه س کی،در  ستادیا شیو با خشم ر
در گوشش نواخته شد،نتوانست خودش را کنترل کند  بود که یمحکم

بهیاخت یو ب و ار فت و  یمیپرت شررد ن نیزم یر از صررورتش گر گر
شود  شیاشکها رشدنیکرد مانع سراز یم یکه سع یدر حال سوخت،یم

به سررخت ابا دسررت قسررمت گر گرفته صررورتش ر ا از ج یپوشرراند و
برخاسررت در نگاه بغض آلودش هزاران حرش نگفته پنهان بود اما 

 اتاق را ترک کرد . عیسر یحرف چیه یمجالش نداد و ب هیگر
ش نیآرم و مانیپ ست  یتخت انداخت نم یاز کارش ،خودش را ر دان

تار دو احساس گرف نیشده است . ب یعصبان نهمهیلحظه ا کیچرا در 
سا یبود نم ریو در گ ست  ست او را ب یرا مال خود کند و نم هیخوا ا توان

 سوخت اما سوزش آن ی.کف دستش قرمز شده بود وم ندیبب یگرید
سوزش درد دلش  شتریب ا*ه گ*ن* یدختر ب نیا یبرا نبود،دلشاز 

 سوخت . یشده بود م ریکه در دستان او اس
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 هیکه آرام شد از جا برخاست و از اتاق خارش شد ،پشت در اتاق سا یکم
به ا هیسا یبه در زد ول یتقه ا ضر باره هم   نواخت یجوابش را نداد دو

مدت  نیجوابش را نداد در ا هیرا صدا زد اما باز هم سا هیو همزمان سا
 لحظه نیکه در ا دانسررتیواقف بود و م هیبه اخالق سررا یبه خوب

بدون اجازه  لیدل نیدهد به هم یم عیترج یزیهر چ برسکوت را 
و هیارد اتاقش شد .سادر را باز کرد و  لبه تخت نشسته بود و آرام اشک یر

 ختیر یم
و یبود با دستمال در دستش اشکها نییکه سرش پا یحال در گونه  یر

 اش را پاک کرد و گفت :
 اتاق من ؟ یایبهت اجازه داد ب یک-

 کرد زمزمه
 اتاق منم هست نجایبه اجازه ندارم !.ا یازیمن ن-
بال وااه ا رهیدا در به دن عارش ذهنش  عذر خواه ریبه غ یالم  یم یاز 

 آرام ادامه داد لیدل نی،به هم افتی ینم چیگشت اما ه
 یچ ور بامن حرش بزن یریبگ ادی دیتو با-
 گفت : یظیخشم سرش را بلند کرد وهمراه با پوزخندغل با
رفت و آمدم ، غذا خوردنم  دیرفته بود که با ادمیبله درسررته ،اصررال -

ش ش ی،حت دنمی،لباس پو شه ، به اراده تو ب دنمیحرش زدنم و نفس ک ا
بدبختم !من حت ینیب یچرا ؟!......چون مجبورم !...... م قد   یچ

 خودمم ندارم یزندگ اریاخت
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به ا هیکه من  یدون یتو م-  یحرف دیحرفها تعصب دارم نبا نیمردم و
 بر بخوره رتمیکه به غ یزد یم

 :دیکش ادیفر
اطرافه منم تعصب  ی، در واقع به هوا یتعصب دار زیتو به همه چ-
ونم ت ینم گهی!،........د دمیبر گهیخسته شدم ،د گهی، اما من د یدار

 تحمل کنم داتتویها و تهد ریتحق نیازا شتریب
بان گفت  نیاش شدت گرفت ،آرم هیگر ناراحت کنارش نشست و مهر
: 

ت م و از دسرکنترل یلحظه ا یبرا شرردیم ین وریا دیمتاسررفم ،نبا-
 دادم .
 را پاک کرد و گفت : شیاشکها

سف نباش ،چون من د- صال متا صم خودمو گرفتم  گهینه ا صم ت
حت  هی یتون یگردم خونمون ،تو هم م یفردا برم نیوهم نفس را
بر یبکش  . یکن یزندگ یدوست دار یبا هرک یو

به تند یعصب نیآرم  گفت : یاز جا برخاست و
 چرند نگو ..........-
و عذاب م گهیهمد می!.....ما فقت دار ستیچرند ن-  میدیر

 کرد وآهسته گفت : میرا مال لحنش
 یم و خشرنوده یما راضر یحاال که اون از زندگ یسرتیتو فکر پدرت ن-

 . یخراب کن اشویهمه دن یخوا
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وز اول بخاطر اون  گمیبهش م هیا دهیو فهم یپدرم آدم من ق- که از ر
ندازاحمقا یباز نیا میمجبور شررد و راه ب و درک  مینه ر ما ر ما  ،حت

 کنهیم
 گفت : یرا فشرد و با کالفگ شیشانیپ باحرص

 یخوب هر طور که تو بخوا اریبس-
 ماندنش یبرا نیفکر کرده بود آرم ی،چرا لحظه ا ختیفرو ر قلبش

 اصرار خواهد کرد
باره کنارش نشست و آرام گفت : نیآرم  دو
 تهسخ یلیخ یکه دوستش ندار یکردن با کس یدونم زندگ یم-

 دیبزند و بگو ادیخواست فر یم دلش
و دوست دارم توهمه دن  هانیاگر تا به امروزهمه توه ،یمن یای))من تو ر

 را تحمل کرده ام فقت بخاطر عشقم به تو بوده (( تیرهایوتحق
 و ادامه داد دیکش یقینفس عم نیآرم
مان وتا ز یکوفت یگزند نیو بخاطر خانواده هامون هم که شده ا ایب-

 میقرارمون تحمل کن
شد پس او به خاطر خانواده اش مجبور بود در کنار  به شدت منقلب 

ودباور بود، که  یکه دوسررت ندارد زندگ یکسرر کند ،چقدر احمق و ز
 کند یماندنش به او خواهش م یبرا نیآرم دیشیاند یلحظه ا

 و خشم داد زد یدلخور با
 رونیاز اتاقم برو ب-
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 چیه یماندن قانع کرده ب یرا برا هیکرد سررا یکه احسرراس م نیآرم
 اتاقش را ترک کرد . یحرف

********************************** 
 چهاردهم فصل
 به لباسهاي پشت ویترین انداخت و گفت: نگاهي

 این یکي چ وره؟.-
 که از مدل لباس خوشش نمي آمد با اعتراض گفت: نازنین

 و یه خونه تکوني اساسي بدي حاال وقتشه که سلیقه ات-
 از نازنین وارد بوتیك لباس فروشي شد و گفت: قبل

 چرا مگه سلیقه ام چشه؟-
 هم به دنبالش وارد شد و گفت نازنین

 دیمگه نمیگي آرمین بهت گفته مثل امل ها لباس میپوشرري با-
 بهش نشون بدي چه سلیقه و قیافه خوشگلي داري

 له گرفت و گفت :تفاوت چند قدم از نازنین فاص بي
 اصاًل به اون چه ، مگه اونم میاد نامزدي؟-
قامونه ها-  چرا که نه ؟ خیر سرمون مثل اینکه رئیس آ
 گفت : ییترشرو با
 بیاد من یکي که نیستم خوادیاگه اونم م-
پاي هم پیچیدید؟- باره به پرو  چرا مگه دو
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شم حال- شکر خود و  شو ببینم .خدار  شهیفعالً که دلم نمیخواد ریخت
ود میره ودیر برمیگرده  ز

 تو ،تو گوشي خوردي ،اون قهره؟-
 قهر نیست ،فقت نمیخواد با هم برخوردي داشته باشیم-
 پس برا خرید امروز ازش اجازه نگرفتي؟-

 کردیکه لباس تن مانکن را لمس م یودر حال سرتادیمانکن ا کی کنار
 گفت :

ید ،اونم - نازنین میرم خر که همراه  یه اس دادم  جواب داد برو چرا 
 ولي قبل از تاریکي خونه باش

چه جالب ، پس حسرراب کار دسررتش اومده و فهمیده نباید زیاد -
بسرت بزاره  سر

 رفت وگفت : یلباس گذشت وآهسته به طرش بعد نیا از
 باشه که تو میگي یامیدورام ،همین جور-
و  سررتادیهم قدم به قدم به دنبالش به راه افتاده بود .کنارش ا نینازن

 دیآهسته پرس
وچیکار کرد-  ؟یحاال اونهمه غذا ر
نده بود م- چال چسرربو به در یخ یادداشرررت  بان  برهییه  برا نگه

ضافه کرده بود ، امیدوارم دستپختت طرش و راهي  شرکتشون،زیرشم ا
 بیمارستان نکنه .

 جدي هم یه سراغي میگرفتي طرش مسموم نشده باشه-
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ي من اینقد افتا-  احهاهه نداشتیما ،یعني آشپز
 اگه مثل اونموقع هاست که باید بگم فاجعه است-

شمش به یك لباس  نگاهش را به اطرافش چرخاند ،بین لباس ها چ
وي زانو افتاد و با ذوق گفت:  نقره اي مدل گردني کوتاه تا ر

 همینه ،دقیقا همونه که میخواستم-
به مانکن مورد نظر نازنین انداخت و با نارضرایتي واکراه گفت  نگاهي

: 
 نازنین من اینو بپوشم ؟!-
 یخره! با یه چکمه ساق بلند محشر میش-
با اعتراض گفت : به  طرفش برگشت و
 من اگه نخوام محشر بشم باید کیو ببینم؟-

 و محکم گفت: قاطع
 منو !-
 نازنین من نمیتونم لباسي بپوشم که نیمي از بدنم و نمایش بده-

با بیتفاوتي از فروشررنده خواسررت لباس را جهت پرو به آنها  نازنین
و به سایه گفت :  بدهد سپس ر

و میکني که بهت میگه املي د-  ، ناسررالمتي طرش گهیهمین کارا ر
و دیده حاال تو میگي .....  چند سال خارجه بوده و همه جور زنایي ر

این لباس و جلوي همه  دیمشررکل من که آرمین نیسررت ، من با-
 مهموناي توبپوشم ؟
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کشید  یکه اورا ب رش اتاقك پروم یلباس را بدستش داد ودر حال نازنین
 گفت :

نگران مهموناي من نباش خانواده سروش تعصبي هستن و زنها و -
 مردها از هم جدان

شد .لباس اندازه  ناگزیر لباس را از دست نازنین گرفت و وارد اتاقك پرو 
ده قیافه اش بود خودش هم باورش نمیشد که قیافه اي به این و برازن

وني داشته باشد .اما باال تنه عریانش باعث میشد که نتواند  جذابي و موز
 هبخودش را راضي به انتخاب این لباس کند ،نازنین کالفه با تلنگري 

 در گفت:
 مردي اون تو ؟-
 نه پوشیدمش اندازه امه-
و باز کن منم ببینم-  خوب در
 نازنین یکم ناجوره-

 با حرص گفت : نازنین
و باز میکني یا خوردش کنم ،بي فرهنگ اینجا که همه خانمن-  در
وبرو نازنین ایستاد و گفت : در  را باز کرد و ر
باره وحشي شدي امروز-  تو دو

به طرفش برگشرت و با چشرماني گرد شرده و بهت و حیرت  نازنین
 خیره اش شد و گفت :

 ،سایهواقعا این تویي -
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 نه !بي بي مه از خاك زده بیرون-
 سایه باور کن از سیندرال هم خوشگلتري-

باره  وارد اتاقك پرو شد و در را بست و گفت: دو
ي - خاك تو اون مخ تع یلت کنن که منو با یه شررخصرریت فانتز

 مقایسه میکني
آورد صررداي نازنین راشررنید که  یم رونیحالي که لباس را از تنش ب در

 میگفت:
 یاقتشونداريتول-

ش از تاکسي پیاده شد و با بسته هاي سنگین وارد الب خسته  یمقابل بر
وي و از این مغازه به اون مغازه به همراه  ش شررد سرراعتها پیاده ر بر
فه اش کرده بود . تنها فکرش این بود که  نازنین واقعا خسررته و کال

شنه دار بیرون بیاو ون این چکمه هاي پا سید پایش را از در د و روقتي ر
ونساعتي د  آب ولرم بگذارد . ر

سالم کوتاهي از کنار نگهبان و مردي که کنارش ایستاده بود گذشت  با
و به طرش اتاقك آسانسور رفت و دکمه احاار را فشرد.بسته هاي خرید 
صد  سور ق سان ل زد آ صفحه نمایش ز به  ستش جابه جا کرد و را در د

 . ،باال و پایین میرفتپایین ْآمدن نداشت و مدام بین طبقات ، باال 
سر بچه  ناخوداگاه توجهش به صحبتهاي نگهبان با آقاي مرتبي که پ

سه چهار ساله اي در آغوشش بود جلب شد. مرد از نگهبان خواهش 
سرش در  شب از فرزندش مراقبت کند چرا که هم میکرد که تنها یك 
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را ندارد که از  یبیمارسررتان بسررتري اسررت و او در این شررهر هیچ کسرر
شغلیش  گهبانزندش مراقبت کند .اما نفر این کار را خارش از وظایف 

سر بچه انداخت  صوم و پاك پ سایه نگاهي به چهره مع ست . میدان
شت بي اختیار  ونش دا چشمهاي قرمز و پف الودش حکایت از درد در

 به طرش آندو کشیده شد و گفت:
 معذرت میخوام ،میتونم کمکتون کنم ؟-

ي  قبل و به او گفت:از اینکه مرد چیز  بگوید نگهبان ر
شون میگم که -- ساعته که دارم به شید ،خانم دکتر ، من یك  ببخ

 قبول کنن نوینمي خوان ا شونیاین کار خالش قانون برجه ولي ا
 و گفت : ستیبا نگاهي پر از عجز و التماس به سایه نگر مرد
شرایت بدي قرار - ستم اما در  شید خانم ،من آدم بي من قي نی ببخ

 تمگرف
 به مرد انداخت و گفت: ینگاه سایه

 مشکل شما چیه ،من میتونم کمکتون کنم ؟-
 نگاه نگران و درمانده اش را به او دوخت و گفت : مرد
کدوم از - ش شرردم و هیچ  که سرراکن این بر وزه  ها چند ر من تن

سم ،همسرم به خاطر یه عمل جراح شنا و هم نمی  یساکنین اینجا ر
تاق عمل ، طبیعیه که من باید اونجا باشررم،عمل  امشررب میره ا
بود هفته بعد انجام بشرره ولي بدلیل وخامت حالش  همسرررم قرار
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سي اونو ببره ا شب اوراان شد ام  عمل ،اینه که من تاقدکترش مجبور 
 موندم و این طفل معصوم که نمیدونم چیکارش کنم

باره  نگهبان میان حرفش پرید و گفت: دو
و بسپري بهش؟ مگه تو-  کس وکاري نداري که این بچه ر
 هستن گهیشهر د هیخانواده هر دوي ما ساکن -

صومش  هیسا نگاه سرك افتاد نگاه مع سفیدو جذاب پ صورت  وي  ر
وي موهاي نرمش  اراویاخت یب را به طرش خود جذب میکرد دسررتي ر

بانانه گفت:  کشید و مهر
 اسمت چیه عزیزم ؟-

 شیرین گفت: پسرك
 آرشام-
 همان لحن کودکانه به آرشام گفت : با
شگلي تو دار- سم خو شب پیش  ؛یواي چه ا ست داري ام شام دو آر

 ؟ یخاله بمون
باره گفت : آرشام  با اض راب به پدرش خیره شد و سایه دو

و هم باید ت زمیبابایي باید بره پیش مامانت تا که تنها نباشرره ،عز-
 بهش کمك کني تا اون بتونه از ماماني مراقبت کنه

 با بغض گفت : آرشام
 من میخوام پیش بابام بمونم-
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یه  ن وریمه م،ینیولي من و تو میتونیم با هم بازي کنیم وکارتن بب-
 عالمه خوراکي بخوریم

باره به پدرش نگاه کرد و پدرش گفت: آرشام  دو
و ببرم پیش مامانتفقت همین امشب ، قول میدم ف-  ردا تو ر

و به سایه گفت : سپس  با نگاهي شرمگین ر
 نمي دونم چه جوري این خوبیتونو جبران کنم-

 لبخندي زد وگفت: سایه
ساکن طبقه هفت واحد دو- ستم ، فکر کنم  ستیمن  وچهل ه

پسرتون میتون  میخوبي براي هم باش یدوستا میمن و
و داشته باشم ؟-  میتونم شماره تلفنتون ر

 یاي جا خورد او از اخالق آرمین باخبر بود و نمي خواسررت ب لحظه
باره گزك به دستش بدهد  خود دو

 با استرس گفت: پس
اگه شررما ل ف کنید و شررمارتونو بدید به من  یشرررمنده ........ول-

 حتما تماس میگیرم
 ولي................-

بش را به نگهبان دوخت .نگهبان با لبخند نگاه  ت :گف یما ر
ش نیساکن نیاز بهتر یکیهستند  خیهمسر دکتر مشا شونیا-  بر
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کرد ،البته به او حق میداد  یدر نگاه مرد ترس و ناامني را حس م هیسا
شد به همین دلیل ناگزیر کارت آرمین را از کیفش  سرش با که نگران پ

 بیرون آورد و گفت:
و تاین کارت همسرمه ،بیشتر اوقات ده به بعد خونه است ،میتونید -

 ساعت تماس بگیرید و از حال آرشام باخبر بشید نیا
سایه میگرفت متقابالً  مرد ست  شحالي در حالي که کارت را از د با خو

 کارت ویزیتش را بدستش داد وگفت :
بفرمائید ،اینم کارت ویزیت من ، براي جبران محبت شررما در هر -

شام اذیت کرد ستم .خواهش میکنم اگر آر ا ی شرای ي در خدمتتون ه
 بهونه گیري کرد هر ساعتي هم که باشه به من اطالع بدید

 کارت را از او گرفت وگفت : سایه
 چشم حتماً -

دستهایش را براي به آغوش کشیدن آرشام باز کرد .پدر آرشام در  سپس
وي زمین مي گذاشرت سراکش را به دسرت سرایه داد و  حالي که اورا ر

 گفت :
 راه بره آرشام دیگه بزرگ شده ومیتونه خودش-

 دست آرشام را در دست گرفت و گفت: سایه
 نمي خواي از بابا خداحافظي کني ؟-

شام سایه وارد  آر ست کوچکش از پدرش خداحافظي کرد وهمراه  با د
 اتاقك آسانسور شد
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شور و  وجود ستگي را از تنش زدوده بود . با  شام در کنارش همه خ آر
ه اي شررده بود به شرروق با آرشررام بازي میکرد وخوراکي میخورد .بچ

 سن آرشام که کارتن میدید وقایم باشك بازي میکرد .
با او راحت  آرشررام ودش غریبگي نمیکرد و مثل لحظه هاي اول ور

ي دوسرت دارد به  شرده بود .سرایه نمیدانسرت براي شرام، چه چیز
 همین دلیل گفت :

 آرشام برا شام چي دوست داري خاله درست کنه ؟-
 گفت: با لحن کودکانه اش آرشام

 پیتزا ،من فقت پیتزا دوست دارم و اوشابه-
شه - باعث می شابه خیلي بده و شام هنوزنمیدونه که او واي چه بد ،آر

 کوچولو بمونه؟!
 پس چي منو بزرگ قد یه اسمون میکنه؟-
 شیر با آبمیوه ...-
 خوب پس من پیتزا میخوام با ابمیوه-
 محبت اورا بغل گرفت وگفت : با
ومیدمچشم عزیزم ،منم سف-  ارش دوتا پیتزاي خوشمزه ر

 دیمتعجب پرس یخودش را از او جدا کرد و با حالت آرشام
 چرا دوتا؟ -
 پس چند تا ؟ما که فقت دونفریم-
 مگه شما بابایي ندالین-
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و سایه شیرینش ذوق زده به ر شد ودرحال شیاز این لحن   که یخم 
 گفت : دیب*و*س یوصورتش را م دادیشکمش را قلقک م

بونت بره با این حرفاي خوشگلت-  الهي خاله قر
وح هم یب یفاا زشیور نیریش یبا خنده ها ارشام را  خانه یشگیر

آرشررام را در آغوش  جانیبا ه یشرراد نهمهیعوض کرده بود ،واو از ا
 دیخندیو به همراهش م فشردیگرمش م

ساعت  در وي  سایه اول ر همین لحظه کلید در قفل چرخید .نگاه 
ساعت نزدیك هفت بود و قاعدتاً تا دیوراي و بع شد  وي در خیره  د ر

سته و کوفته  یآمدن آرمین هنوز خیلي مانده بود .آرمین با چهره ا خ
وفرشي هایش را پوشید و در حالي  وارد شد وکفشش را از پا بیرون آورد و ر
وي آرشررام در آغوش سررایه ثابت ماند پس از  که وارد میشررد نگاهش ر

پس از سالم سردي به سا لحظه اي کوتاه به خود  گفت: هیآمد و
 براي خودت همبازي پیدا کردي؟-

سر باهوش و کنجکاوي بود متوجه رفتار  سایه شام که پ ست آر نمیخوا
و به آرمین گفت:  سرد وخصمانه آندو شود پس با لحني کودکانه ر

 این آرشام دوست جدید منه-
 سپس به آرمین اشاره کرد و به آرشام گفت : و

 نم آرمینه.....آرشام ای-
 دست کوچکش را ب رش آرمین گرفت ومودب گفت : آرشام

 سالم .... من آرشامم-
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 دست ظریفش را در دستش فشرد و با لبخندي تصنعي گفت: آرمین
 خوشبختم-

و به سایه گفت: سپس  ر
 میتوني به من بگي اینجا.....-

وي صررورت کنجکاو وظریف آرشررام خیره ماند  نگاهش بي اختیار ر
شمان صرش کرد .در  ،چ شام او را از ادامه حرفش من سیاه آر شت و  در

 حالي که به طرش پله ها میرفت ادامه داد
 سایه! چند لحظه بیا اتاق من-
شام که بهت زده به  و و به آر سایه با لبخند گرمي ر از پله ها باال رفت . 

 رفتن آرمین خیره شده بود گفت:
تام جري ببین- عالمه  تا تو یه  با م ، من یعزیزم  ن برم ببینم عمو 

 چکار داره و برگردم
وي مبل نشاند وخواست از کنارش دور شود که آرشام دستش  آرشام را ر

 را محکم گرفت وگفت:
 خاله ،عمومنو دوس نداله؟-
باني گفت : با  لبخند مهر
ست - سر خوشگل و ودو چرا عزیز دل خاله ،مگه کسي میتونه این پ

و دوست نداشته باشه یداشتن  ر
شام صفحه تلو آر سرگرم د ونیزینگاه بي تفاوتش را به  یدن انداخت و 

 کارتن شد و سایه با خیالي راحت از پله ها باال رفت
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ود  آرمین شسته بود و متفکر انتظارش را میکشید با ور وي لبه تخت ن ر
 او به اتاق گفت :

 مهد کودك راه انداختي ؟ این پسره دیگه کیه؟-
 پسر یکي از همسایه هاست-
 دیحوصله پرس یب

 کدومشون؟-
متوجه شد فراموش کرده است کارت ویزیت پدر آرشام را بخواند  سایه

 داند آرشام پسر کیست پس با سرافکندگي گفت: یو اصال نم
 نمي دونم! ..........-
 چشماني گرد شده و متعجب گفت: با
خونه  یپسررر کیو ورداشررتي آورد یدون یاصررال نم یعنینمي دوني !...-

 خانواده اش نگرانش شده باشن،.شاید 
 گفت: درمانده

نه نه اینجوري نیسررت که تو فکر میکني ؟ در واقع پدرش خودش -
 اونو به دست من داد که امشب مراقبش باشم

 کالفه دستي در موهایش برد و گفت : آرمین
و خدا درسررت حرش بزن و بگو جریان چیه و این بچه - سررایه تو ر

 اینجا چیکار میکنه ؟
صبي بود اینک از ساند کالفه و ع ست منظورش را به آرمین بر ه نمي توان

 پس آشفته گفت:
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ومراقب - شب ر شت توي البي به نگهبان التماس میکرد ام پدرش دا
 پسرش باشه و ازش نگهداري کنه

 :دیحرش سایه پرید و محکم پرس وست
 چرا؟................-
 ارهچون همسرش توي بیمارستان بستریه وامشب قرار عمل د-

 کرد و آرمین بي حوصله گفت: سکوت
 خوب ؟؟!-

 دهانش را قورت دادو گفت : آب
 منم دلم به حالش سوخت و قبول کردم بیاد اینجا-
 ت:گف یخشمش را کنترل کند ،به تند کردیم یکه سع یحال در
و خدا چشماتو بازکن سایه ، تودیگه بچه نیستي که هي کارهاي - تو ر

ل نه میکني ،یعني تو د قا ید ورداري احم با خت  ت براي هرکي سررو
بوني که باید به همه کمك  بیاریش خونه ، چرا فکر میکني فرشته مهر

 کني
شید  سایه شد و با خود اندی شم و نفرت  از این طرز برخوردش پر از خ

س شده که دلش براي هیچک ساخته  سرب   ینم ی.)قلب این مرد از 
 : به بغض نشسته گفت یشکسته و صدای یسوزد( پس با قلب

کار اشررتباسررت - به یه بچه بیگ*ن*ا*ه پناه دادم ، این  اینکه 
سبت به زندگي چیه ولي به من فقت یه  ؟....من نمیدونم دیدگاه تو ن
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باید  و  یاز داره ر به کمك ن یاد دادن واونم اینه که، هرکسرري که  چیز و 
 بهش کمك کنم

تحت تاثیر لحن بغض الود کالمش ،لحن سررخنش را مالیم  آرمین
باني گفت:کرد و ب  ا مهر

 من فقت ناراحتم که چرا تو باید همیشه خودتو فداي دیگرون کني-
 زمزمه کرد آرام
 من از این کار لذت میبرم-
شه که - شه و یه کاله بردار با ش نبا ساکن این بر صال  اما ممکنه اون ا

 بخواد برامون دردسر درست کنه
 نگهبان اونو میشناخت ،تازه من کارت ویزیتشو هم دارم-

 پوزخندي زد و گفت: آرمین
 کارتشو داري ومیگي نمیشناسمش-
 اخه فراموش کردم اصال کجا گذاشتمش!-
دانست  یرا اشتباه م هیسا نکاریا یکرده بود از طرف ریدو احساس گ نیب

ستیونم ا بعد از ماهه نکهیاز ا گریکند ، از طرش د ریخودش را درگ خوا
و  نیا خواسررتیخوشررحال بود و نم دیدیم هیسررا یلبها یخنده ر

 :دی. نفس عمیقي کشید و کالفه پرس ردیکوچک را از او بگ یشاد
 حاال تاکي اینجا میمونه ؟-
 جواب داد عیسر
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فقت امشررب اینجاسررت ،چون عمه اش فردا میاد و میتونه ازش -
 مراقبت کنه

 اگر مشکلي پیش اومد چي؟-
،اون فقت یه !...چرا تو به همه چیز سرروء ظن داري  یچه مشررکل-

 بچه است که به ما احتیاش داره
 گفت: کردیکه به در اشاره م یخواسته اش شد ودر حال میتسل باالخره

 یومراقبش باش یبر یتون یبسیار خوب ، م-
و یجا به ست و با لحني  یرفتن ر ش صله ،کنارش ن لبه تخت ،با فا

 مالیم و آرام گفت:
 آرمین بخاطر م.....-

ست ست که در دن بگوید به خاطر میخوا  یایمن ولي به خوبي میدان
با کشرر ییجا چیاو ه نیآرم یل  به همین دل  قیعم یآه دنیندارد 

 جمله اش را اصالح کرد و گفت:
و بکن. - شام ر اور آر شب رعایت ح شده یه ام بخاطر خدا هم که 

اون یه بچه اسررت که دنیایي غیر از دنیاي ما بزرگترا داره نذار حس کنه 
 ار ما ناراضي هستي و احساس غریبي و نا امني کنهتو از بودنش در کن

بان نهمهیعمیق درچهره معصررومش خیره شررد)ا آرمین  هیسررا یمهر
 قابل درک نبود ( پس با چشماني تنگ شده آرام گفت: شیاصال برا

 یعني باید جلوي این بچه هم فیلم بازي کنم-
 اون خیلي پسر باهوش و کنجکاویه ،همین ور حساس و شکننده-
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و ریدلپذ یدلبخن بان گفت : شیلبها یر  نشست ومهر
و خوشحال میکنه ،باشه به خاطر تو منم حرفي - خوب اگه این تو ر

 ندارم
با لبخندي مل نیاین جمله آرم از  :گفت عیپر از شور و شوق شد و

میشرره ازت خواهش کنم برامون پیتزا سررفارش بدي ،آرشررام پیتزا -
 دوست داره ؟!

 نگاهي به ساعتش انداخت وگفت : آرمین
چه هم - تا این ب با هم بریم بیرون  ید ،بهتره  که پیتزا میخوا حاال 

بهونه مادرشو نگ  رهیحال و هواش عوض بشه و
 و خسته اي یدیاما تو تازه از راه رس-
و قبول کردي باید - نگران من نباش ،حاالکه مسررئولیت این بچه ر

 فکر راحتیش هم باشي
 واست و گفت:از جا برخ سایه

 خوشحال میشه یلیپس میرم به آرشام خبر بدم ،حتما خ-
 هم بلند شد و گفت: آرمین

 تو بروحاضر شو ،خودم بهش میگم-
 نیبود که با آرم یبار نیاول نیخوشررحالي به اتاق خودش رفت .ا با
ي  یم رونیب رفت آرایش مالیمي کرد و شلوار مشکي همراه با پالتو قرمز

ستاد  شید و مقابل آینه ای وز به همراه نازنین خریده بود پو که همان ر
ش شرنگش ب دهیپالتو واقعا برازنده اندام زیبا وک ه اش بود رنگ قرمز خو
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سفید و جذابش مي امد داشت خودش را در آینه وارسي میکرد  تپوس
شفت بزند وارد اتاقش شد و خشمگین که آرمین آ ه و عصبي بي آنکه در

رویش ایسررتاد .از رفتار آرمین شرروکه شررد و با نگاهي پر از ترس  ودر ر
شم قرمز و  ستیوحیرت به او نگر صورتش از خ ،آرمین در حالي که 

 فشرده شده بود داد زد:
 باز با این پسره بودي ؟-
 :دیترس قدمي به عقب برداشت و پرس با
 با کي؟-

 غرید : مگینخش
 همین پسره الدنگ عوضي!-

 :دیلرزان نال یبا لحن درمانده
 به خدا من خیلي وقته اونو ندیدم-

 را در هم کشید و فریاد زد: ابروهایش
 پس چه کسي فکر وکیل گرفتن و توي مخ تو فرو کرده-
 بهت و ناباوري آرام گفت: با
 وکیل؟؟-
 ،کافیه که ... آره وکیل .....اگه تو واقعًا قصد جدایي داري-

 میان حرفش پرید و گفت: مستاصل
 به خدا من نمي دونم منظور تو چیه ؟-
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و  مقابل صررورتش گرفت یتیزیداد وکارت و رونیب یرا عصررب نفسررش
 گفت:

وي میز آشررپزخونه - منظورم اینه ...میتوني برام توضرریع بدي این ر
گه اي هم توي این خونه  گه غیر از من و تو کس دی چي میخواد؟م

 دگي میکنه ؟زن
ویش کرد تازه جریان  عیسر سایه کارت را از دستش بیرون کشید و زیر ور

وي کارت را بلند خواند  را متوجه شده بود ،نوشته ر
 بهزاد امیني وکیل پایه یك دادگستري-

 کالفه گفت: آرمین
 ؟ یخوب که چ-

 گفت: یرا به آرمین دوخت و با لبخند نگاهش
اورش فراموش کردم - شوق ح شامه ،من از  این کارت ویزیت پدر آر

 اصاًل اینوکجا گذاشتم
 را از دست سایه بیرون کشید وگفت: کارت

 فکر نکنم تو به این احتیاجي داشته باشي-
 آرام زمزمه کرد خیلي

 نه بهش احتیاجي ندارم-
باره به طرش سررایه چرخید و با  یکه اتاق را ترك کند ول برگشررت دو

 نگاهي غاب آلود به او گفت:
 بیاي بیرون؟ یتومیخواي این ریخت-
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 آره مگه چشه؟-
 غرید

ل بزنن یخوا یم -  تابلو بشي و همه بهت ز
 تعجب گفت: با
 آخه چرا ؟ مگه چه ایرادي دارم ؟-
 رنگ پالتوت خیلي جلفه-

 جواب داد: کالفه
وزا-  همه این رنگي میپوشن ولي این رنگ ساله ،این ر
بوط نمیشرره .تو با این رنگ جلف حق - کاراي بقیه به من و تو مر

و نداري  بیرون رفتن از خونه ر
 من کلي پول بابت این پالتو دادم-
 ایراد نداره ..........-

 :دینال عاجزانه
 من تازه امروز اینوخریدم-
ست اون- ستت ، پو شایدم به اون دو ساغر  به  امیتوني هدیه بدي به 

 سفیدي پوست تو نیست که تابلو بشن
 آلود گفت: بغض

 یعني من دل ندارم؟-
میخواي بگي اینقدر عقده اي که دلت میخواد همیشه جلب توجه -

 کني و بقیه بهت خیره بشن
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 نه منظور این نیست-
 با لحني محکم گفت : عصبي

 بهتره تا برنامه امشبو کنسل نکردم سریع لباستو عوض کني-
م هایي محکم و بلند اتاق را ترك کرد .سررایه با حرص با گا سررپس

شده اش رادر هوا به طرفش پرتاب کرد وج شت  ستش را م  آرام یغید
 . دیکش

شک از وي اجبار پالتو اش را با یك پالتوي م رد عوض ک یمدل قارچ یر
 رفت . رونیو از اتاق ب

ست گرفته بود در کنار آرمین  در شام را محکم در د ست آر حالي که د
پوشرریده شررد.آرشررام با دیدن وسررایل بازي با و ارد پارك بازي سررر

سباب  شید و به طرش ا سایه بیرون ک ست  ستش را از د شحالي د خو
بازیها دوید .او هم نگران در حالي که آرشررام را صرردا میزد به دنبالش 

ور و آن ور میدوید و او و آرمین براي اینکه  یندوید .آرشام با سرخوشي ا
شند مجب شد مراقبش با سته از بازي  ور بودند بدنبالش بدوند .وقتي خ

و به سایه گفت:  ر
 خاله من دیگه نمیخوام بازي کنم من فقت پیتزا میخوام-
شت رفتند و  هر ستوراني که در همان پارك بازي قرار دا سه به طرش ر

سفارشش را به پیشخدمت داد و  شستند آرمین  در جایي دنج وراحت ن
و به او گفت:  آرشام با لحن بچگانه اش ر

 عمو برا من پیتزا توچولو سفارش دادي؟-
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 لبخندي زد و گفت: آرمین
 نه ،چ ور مگه ؟-
 آخه من یه گنده میخوام-

 شکمش را قلقلك داد و گفت: هسای
 ،گنده میخواي چیکار؟ ییکوچولو نیشکم تو به ا-
 غصه گفت: با
 میخوام برا مامانم ببرم ، آخه اونم پیتزا خیلي دوس داره-

حس کرد دلتنگ مادرش شده پس با محبت موههاي نرمش را  سایه
 نوازش کرد و گفت:

 پس بگو حسابي ماماني هستي؟-
 یه انداخت و گفت :کرده نگاهي به سا بغض

 من مامانمو اندازه یه دنیا دوس دالم-
و به آرمین گفت: سایه  ر

و به آقاي امیني دادم و ازش خواسررتم ده به - آرمین من شررماره تو ر
بعد تماس بگیره و سررراغ آرشررامو بگیره ،حتمًا اونم تا حاال دلتنگ 
شون بگیر و بهش بگو  سي باها شده ،خواهش میکنم یه تما سرش  پ

شام شام  آر حالش خوبه و بذاراگه مامانش هنوز به اتاق عمل نرفته آر
 باهاش حرش بزنه

کارت آقاي امیني را از جیبش بیرون آورد و شررماره اش را گرفت  آرمین
پس از اینکه تماس برقرار شررد با معرفي خودش احوالپرسرري گرمي با 
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شام در شد و با گفتن اینکه آر  اقاي امیني کرد و حال همسرش را جویا 
سپس  ست خیال اقاي امیني را راحت کرد و  سرحال ا شاد و  کنار آنها 

با پدرش حرش بزند  یداد و اجازه داد پسرك لحظه ا آرشامگوشي را به 
آرشام با لحن شیرین و کودکانه اش همه رفتار و محبت هاي سایه را 
به مو به پدرش گزارش میداد آخر سررر گوشرري را به آرمین داد و با  مو

 گفت: هیسا خوشحالي به
 بابایي قول داده فردا منو ببره پیش ماماني-
و یدر حال شخدمتیپ  دیپرس دادیقرار م زیم یکه سفارشاتشان را ر

 دیندار اشیاحت یا گهید یزیبه چ-
که پیتزاي آرشرررام را  نیآرم حالي  نه او را مرخص کرد و در  با گفتن 

 مقابلش قرار میداد با لبخندي گفت:
 اینم یه پیتزاي گنده براي آرشام توچولو-

 تکه اي از پیتزا جدا کرد و گفت : آرشام
عمو بعد از اینکه همه پیتزامو اوردم )خوردم(منو سرروار اون ماشررینا -

 (؟یکنیمیتني)م
 اره چرا که نه؟-

 با خوشحالي دستهایش را بهم زد و گفت: آرشام
 آخ جون چقد خوشبحالم شده-
ي را دو از این جمله آ هر صورت آرمین چیز سایه در  شام خندیدند و  ر

چند ماه هرگز ندیده بود مشرراهده کرد او همیشرره به یك  نیکه در ا
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لبخند کوتاه اکتفا میکرد که همین هم براي سررایه غنیمت بود اما 
امشررب از ته دل میخندید و چقدر صررورتش با خنده زیبا و دوسررت 

 داشتني میشد .
عد به آرشررام قول داده بود اورا براي از شررام همان طور که آرمی ب ن 

ماشین سواري برد و سایه بیرون با تکان دادن دست آرشام را تشویق 
سر حال به حرفها و حرکات  شاد و  سه  به رانندگي میکرد .وقتي هر 
و به آرمین  شد و ر سي به آنها نزدیك  شادماني میخندید عکا شام با  آر

 گفت :
شب خوبتون در - قا میخواید یه عکس یادگاري ازتون بندازم تا که ام آ

 کنار خانواده همیشه براتون خاطره بمونه ؟
 نگاهي به آرشام و سپس سایه انداخت و با ناباوري زمزمه کرد : آرمین

 خانواده!.......-
 لبخندي زد و گفت: عکاس

ودتون شما - و زیشما خانواده خوشبختي هستید ،من از لحظه ور ر ر
ید . خواهش  لذت میبر نار هم  عًا از بودن در ک ما واق نظر دارم . شرر

و برا همیشرره براتون زنده نگه  یمیکنم اجازه بدید این لحظه زیبا ر
 دارم

 خیلي سرد و آرام گفت: آرمین
 فکر نکنم نیازي به این کار باشه-

 میان حرفش پرید و گفت: عکاس
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شن ی- شته با ست دا سرتون دو سر و پ ك عکس یادگاري شاید هم
 داشته باشن

شت  نگاه آرمین در نگاه ملتمسرانه سرایه گره خورد .او بانگاهش دا
شد  یادگاریعکس  کیالتماس میکرداجازه دهد  شته با شب دا از ام

و به عکاس گفت: میتسل ری،ناگز  نگاه افسونگرش شد ور
 ! یفقت یک-

 لبخندي زد و گفت : عکاس
تون یك تر بشید تا عکسپس خواهش میکنم یکم به همسرتون نزد-

 بهتر بیافته
 معترضانه گفت: آرمین

ومانتیک-  قرار بود یك عکس خاطره باشه نه عکس ر
 با خنده گفت: عکاس

 عکس بندازم انگار که باهم نجوریاخه فاصرله تون خیلي زیاده اگه ا-
 بعدا" همسرتون بهتون غر بزنه که....... دیخوا ی،نم دیقهر

سا ینگاه شحال هیبه  ااعف یانداخت ،با خو  سرگرم مرتب کردن یم
شام بود .با  یموها قه حل هیدستش را به دور کمرسا یحرکت آن کیار

 نیمتعجب از ا هی.سا دیبه طرش خودش کش یخاص یکرد و او را با نرم
بهیگنگ و متح یبا نگاه نیرفتارآرم  یطرفش برگشررت ولحظه ا ر

 نگاهشان در هم قفل شد
 ش زمزمه کردآرام در گوش نیآرم
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رو یاخما نیا فتهیعکسررت خوشررگل ب یخوایاگه م-  یزشررتو از
 صورتت جمع کن

و یلبخند اریاخت یب نیحرش آرم نیا از لبش نشررسررت .عکاس  یر
 انداخت وگفت: زیآم  نتیعکسش را با لبخندي ش

کامال طب شرردیبهتر نم نیاز ا- مانت یعی، و قه دی کیور تا ده دقی گه ،
 عکستون حاضر میشه

ا از خودش ر عیبود.سررر جیگ نیرفتار آرم ریکه هنوز تحت تاث سررایه
با صدا دیکش رونیآغوشش ب  گفت: یآرام و خفه ا یو

قا خواهش میکنم دوتا برامون بزن-  آ
 با خوشحالي گفت : عکاس

 چشم خانم-
از آنها جدا شد.آرشام بعد ازاینکه عکاس از آنها دور شد دست سایه را  و

ه رك کشید.آرمین یك بلیت برایش تهیگرفت و به طرش اسبهاي متح
وي اسب قرارداد و در کنار سایه ایستاد و گفت :  کرد و او را ر

 دوتا عکس ومیخواي چیکار-
و سایه اسب از مقابلش میگذشت دست تکان داد  یبه آرشام که بر ر

 و گفت:
و براي خودم م--  هم برا آرشام یکی خوامییکي ر

 پس من چي؟ -
و یحال در  آرام گفت : یارشام بود با لحن یکه نگاهش به ر
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 تو که از من متنفري ،عکس منو میخواي چیکار؟-
 وگفت : دیکش یقیعم نفس

 پس وظیفه من فقت پرداخت پول عکسهاست؟ -
شو - سو بدي خودم پول ورت میگیره پول دوتا عک سیس،اگه ز اي خ

 میدم
شام ا- ست و دلبازي ل ف کن پول  شب وپس حاال که اینهمه د  م

 هم حساب کن
منو با این تهدیداتت نترسررون خودت خوب میدوني که حسرراب -

 بانکیم پر از پوله
 کدوم حسابت؟-
 همون که تو برام باز کردي-
 گفت : یلبخند مرموز با
پس خبر نداري که بعد از آخرین اولتیماتومي که بهم دادي و گفتي -

 به پول من احتیاجي نداري حسابتو خالي کردم
 فاوتي شانه باال انداخت و گفت:بیت با
 جدي !... نمي دونستم ؟-

 یکه تظاهر به ب کردیحس م یرا زیر نظر داشررت و به خوب حرکاتش
 پس با پوزخندي گفت: کندیم یالیخ
 میتوني امتحان کني؟-
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با غرور  با یاورد و وي خودش ن به ر اینکه کمي دلخور شررده بود ولي 
 گفت:

بودم که به پول تو احتیاجي  به هرحال من از اول هم بهت گفته-
 ندارم

 از اینهمه غرور او لبخندي زد و گفت: آرمین
ته بودي - با پول کي رف نداري پس امروز  یاجي  به پول من احت گه  ا

 خرید؟
 سرد و آرام گفت: خیلي

سابم پول - با کارت اعتباري خودم ،مامانم هنوز هم ماهانه توي ح
 میریزه
ویش را به چنگ گرفت حرفش براشررفت و با خ نیاز ا آرمین شررم باز

به طور متوجه نشررود  یکه کسرر یواورا به طرش خودش چرخاند و
 گفت:

خواهش میکنم این غرور لعنتیتو بزار کنار، اونا خودشررون به خاطر -
وهاي پدرت واقعاً تحت فشررارن پس سررعي نکن  بیماري و هزینه دار

و دوششون  توهم باري باشي ر
ست آرمین بی با ویش را از د شم باز شید و با چهره اي درهم خ رون ک

 گفت:
بال گردن تو باشم- وز اول هم بهت گفتم نمیخوام و  من از ر
 مالیم باشد گفت: کردیم یکه سع یلحن با
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و بدم - بال گردن من نیستي این وظیفه منه که مخارش تو ر سایه تو و
 ،خواهش میکنم اینو بفهم

 لحني بغض آلود گفت: با
نه توهم زیر - که توي خو وزي  تا ر من نمیخوام !.........نمیخوام 

 دین تو باشم
شام متوجه گریه اش  و ست آرمین و آر شد .نمیخوا سرعت از او دور  به 

شت ،میترسید ،از خودش... ،  شوند ،او طاقت محبتهاي آرمین را ندا
 یاز احساسش ....،از وابستگي اش....... ، از همه چیز این زندگي حباب

 دیترسیم
و  یم نیها پارک نشررسررته بود و به رفتارش با آرم یاز صررندل یکی یر
توانست از با او بودن لذت ببرد ؟....چرا کاب*و*س  یچرا نم دیشیاند

 ی؟..........وهزاران چرا شردیم شیها یمانع خوشر شرهیهم ییجدا
.......آرمین در حالي که دست آرشام در دستش بود کنارش ایستاد  گرید

 : و گفت
و تنش کن بیرون سرده-  کاله و کاپشن بچه ر

سایه  یها رگه شهود بود که باعث ترس  شم هنوزدر چهره اش م خ
 شد ؛ براي پوشیدن کاپشن آرشام خم شد و با لبخند به او گفت:

 خوش گذشت ؟-
 اره یه عالمه بازي تردم )کردم(-
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گاه یحرف چیه یب آرمین با ن نارش دور شررد و او به  نیغمگ یاز ک
باره گفت:رفتن  ش خیره شد ،آرشام دو
 خسته م شده ،منو بغل میتني؟ گهیخاله د-

بان  او را به آغوش کشید و گفت: مهر
 اره عزیز دلم-
حالي که آرشررام در آغوشررش بود همان جا به انتظار آرمین ایسررتاد  در

 .آرمین با پاکتي در دستش کنارش ایستاد و گفت:
و بده به من، اذیت میشي-  بچه ر

 محکم تر به خودش چسباند وگفت: را آرشام
 داره خواب میره ،نمیخوام بد خواب بشه-
 داد و گفت: رونیحرص نفسش را ب با
 باشه ،هر طور راحتي!-

با به طرش درب خروجي پارک رفت و از در  یبلند وعصررب ییقدمها و
سا شد . سختي به  هیخارش  شش بود به  شام در آغو هم در حالي که آر

باره با  شد آرمین دو شین می سوار ما شد .وقتي  دنبالش از درب خارش 
 اعتراض گفت:

و بزار صندلي عقب ،بزار راحت بخوابه-  بچه ر
 لجبازي گفت: با
 میخوام توي بغل خودم احساس راحتي و آرامش کنه-

 گفت : تیبا عصب آرمین
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ي -  بگم و تو راحت قبول کنيمیشه من یه چیز
 را در آغوشش جابه جا کرد و آرام گفت: آرشام

 تو هم میشه به خواسته هاي من احترام بزاري ؟-
گاز فشرررد و  نیآرم پدال  وي  پا ر فه  بدهد کال که جوابش را  بدون آن

شتني آرشام  ست دا سرگرم رانندگي شد . نگاهي به چهره معصوم و دو
که در خواب ناز فرو رفته بود انداخت ،آرشررام آرام نفس میکشررید تنها 
یك شب با این بچه بودن کافي بود تا حس زیباي مادري را درك کند 

شام را با مح ستهاي ظریفش را لمس  به بت.آر سباند و ارام د خود چ
سرش را که بلند کرد ناخوداگاه نگاهش در نگاه  سید . کرد و ب*و*
آرمین گره خورد.صررورتش هنوز از خشررم قرمز بود ،او امشررب همه 
شد این را در  شگي نبا شن همی سرد و خ سعیش را کرده بود که آرمین 

صمیمیش حس کرده بود پس بي ا صافيبرخوردهاي گرم  ه او بود ک ن
اینگونه با رفتار نسررنجیده اش اوقاتش را تلخ کند و باعث رنجش و 

 ناراحتي اش شود پس با لحني ارام زمزمه کرد:
 بخاطر امشب ممنونم-

باره به او نیم نگاهي انداخت و با مالیمت گفت: آرمین  دو
 من فقت نگران توام ،نمیخوام به این بچه عادت کني-
 اندوه گفت: با
 همیشه کنارم میموند کاش میشد-
باره عصباني شد وگفت: از ل سایه دو  این استدال
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 سایه من قي باش ، این بچه خودش خانواده داره-
 افسوس زمزمه کرد : با
 آره خانواده داره !-

صالً متوجه  آرمین ي بود که ا شد در نگاهش چیز صورتش خیره  به 
 گفت: دیاش نمیشد با ترد

و پیش- چه ر که نمیخواي این ب گه داري؟.........م تو   یخودت ن
 ؟ یخوا

 کاش میشد اونو پیش خودم نگهش دارم-
 ناباوري پوزخندي زد و گفت: با
 چي میگي؟ یمعلومه دار هیسا-
و به آرمین گفت: با  لحني پر از خواهش ر
مامان اون که مریارره ،باباش هم که درگیر کارهاي مادرشرره ،ما -

 ازش مراقبت کنیم میتونیم تا زماني که حال مادرش خوب نشده
باني گفت: با  لحن مهر
وز دیگه نه ،یکهفته دیگه حالش خوب - آخرش که چي؟ مادرش دور

میشرره ،فکر نمیکني تا اونموقع تو بهش عادت کردي ودوریش برات 
 خیلي سخت میشه

 بغض الود گفت : یلحن با
 اما من حاال هم بهش عادت کردم-
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به نبودن- عادت کردي ، به بودنش  که  عادت همون ور  ش هم 
 میکني ،این خصلت آدمهاست

 پارکینگ شد ودر گوشه اي پارك کرد و گفت: وارد
 بچه خوابه ،اجازه بده من بغلش کنم تا اذیت نشه-
وي دستهاي آرمین گذاشت و پیاده شد .آرمین آرشام  یآرام به آرشام را ر

سانسور رفت در که باز شد اجازه  ب رش آ را با محبت به آغوش کشید و
 ل سایه وارد شود و سپس خودش واردشد ودکمه هفت را فشرد .داد او

بود  دهیآرشررام که در آغوش آرمین آرام خواب یبایبه چهره ز یا لحظه
شد.هرگز تصور نمیکرد استاد مغرور و از خود راضي دانشکده اش  رهیخ

زو م شام  دکریاینگونه با محبت یك بچه را به آغوش بگیرد .چقدر آر آر
شترک او  شد وآهي از ته دل  بودیم نیوآرمفرزند م شوق  ازاین فکر پر از 

 کشید .
وي تخت سا آرمین  گذاشت و گفت: هیآرشام را ر

ومش کني منو صدا - ستي آر شو بگیره ،اگه نتون سراغ پدر ومادر ممکنه 
 بزن

ون پاکت در دسررتش  سرررش را به نشررانه تائید تکان داد .آرمین از در
 عکسي بیرون آورد و به او داد وگفت:

 بیا اینم عکس یادگاري که میخواستي-
 به عکس انداخت وگفت: نگاهي

 ولي من دوتا سفارش داده بوم-
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 حالي که ب رش در میرفت با لبخند گفت: در
 من یبرا نمیمال تو ،ا نیحاال هم دوتاست ا-

 در دستش را تکان داد و از اتاق خارش شد . پاکت
و با شي را از ر سته گو شد و خ  یصداي زنگ تلفن همراهش بیدار 

 گفت : یخفه ا یبرداشت و با صدا یعسل
 بله-
 هنوز خوابي؟-

 اي کشید و گفت: خمیازه
 دیشب خوب نخوابیدم-
 چرا؟-
 آرشام چند بار بیدار شد وسراغ مامانشو گرفت-
 حاال فهمیدي که بچه داري کار چندان راحتي هم نیست-
 زششو دارهاره ولي ار-
 آرشام هنوز خوابه ؟-

با لبخند گفت : ینگاه  به ارشام انداخت و
به ملوس تو خوابه نازه هیاره ،مثل -  گر
 چون امروز کالس نداشتي از پدرش اجازه گرفتم پیشت بمونه-
 خوشحالي لحاش را کنار زد و گفت: با
 جدي میگي؟-
 گفت : یسرخوش با
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 مگه تاحاال شوخي هم کردم؟-
وي  م خیز شد و گفت :تخت نی ر

 نیممنونم آرم -
باني گفت: با  لحن مهر
 فقت امروز ......قبول؟-
 باشه.......فقت امروز-
ع !-  کارهاي بچه گانه هم ممنو
 با بچه باید بچگانه رفتار کرد-
 لبخند گفت : با
 احمقانه نباشه یامان از دست تو ،باشه ول -
 سعي میکنم-

باره نگاهي به چهره زیباي آرشررام انداخت  تماسررش را ق ع کرد و دو
شه کنارش میماند. آرام از جا  شتني همی ست دا کاش این موجود دو
برخواسررت واز پله ها پایین رفت .باشرروق میز صرربحانه را آماده کرد 

شام کلي برنامه چ شق بچه ها  دیبراي امروزش با آر شه عا بود، او همی
طر شی نتها و کنجکاویهایشان بیشتر دوست بخا ابود و پسر بچه ها ر

باره به اتاقش برگشررت دید یك اس ام اس از طرش  داشررت وقتي دو
آرمین برایش رسیده که نوشته)) چون هواي بیرون سرد است بچه را 
بیرون نبرد (( از اینکه آرمین مثل یك پدر نگران آرشام وسالمتیش بود 

 احساس شور و شعف میکرد .
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وز را اولین بار  براي صیحت آرمین را پذیرفت و تمام ر بي هیچ بحثي ن
ي کردند وکیك درست کردند  شپز سر کرد .با هم آ شام  در آپارتمان با آر
ست و هم  شک ستهاي کوچك و ظریفش تخم مرغها را می شام با د .آر

 میزد با هم میگفتند وشاد میخندیدند .
ودتر از همیشرره به خانه آمد و آرشررام با خوشررحالي شررب به  آرمین ز

 و گفت: دیطرفش دو
 عمو امشب هم بریم پارك؟-

 تلخي زد وگفت: لبخند
 عزیزم پدرت پایین منتظرته-

 با شادي به هوا پرید وگفت : آرشام
 مامانم شیمنو ببره پ خوادیم ییآخ جوون ،بابا-
شه اي بغض کرده و درهم فرو رفته بود؛  ینگاه نیآرم سایه که گو به 

 انداخت و گفت:
وتنش کن پدرش خیلي وقته توي البي سایه ل فا لب- شام ر سهاي آر ا

 منتظرشه
 گفت: یبي رغبتي به طرش آرشام رفت و با دلخور با
 میتونستي دعوتشون کني بیان باال -
 گفت : آرام
ببینه خواستمینم-  گریه و زاري هاي تو براي پسرش و

 ب رش آرمین برگشت و گفت : عصباني
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 ..؟!مگه من دارم گریه میکنم.......... -
 بي حوصله گفت : آرمین

 ........یحاال نه ول-
 الاقل میذاشتي آخر شب بره-

 گرفت و در حالي که تنش میکرد گفت: هیآرشام را از دست سا کاپشن
پدرش داره از خوشررحالي پرواز میکنه - این بچه از اینکه میره پیش 

 اونوقت تو فقت بفکر خودتي
باره شد همه  نیغمگ دو ستاد و نظاره گر کارهاي آرمین  شه اي ای گو

شام را از او دور کند. از این فکر تنفري عمیق  سعي آرمین این بود که آر
کرد .آرشررام آماده رفتن بود و او همه سررعیش را  یبه آرمین حس م

میکرد که مانع ریزش اشرکهایش شرود .ب رش آرشرام رفت و او ر ا به 
 :تآغوش کشیدو گف

 خیلي خوشحالي که پیش مامانت میري؟-
 آره-

 وگفت: دیاش را ب*و*س گونه
و خ-  دوس داره یلیخاله تو ر

 هم گونه او را ب*و*سیدو گفت: آرشام
و دوست دارم-  منم خاله ر
 لبخند تلخي گفت: با
و اندازه یه دنیا دوست دارم-  من تو ر
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 سرازیر شدند میان گریه خندید و گفت: اشکهایش
 له بیابازم پیش خا-

 را به دست آرمین داد و گفت: آرشام
قاي امیني بگو هر وقت آرشام تنها ..........-  به آ

نتوانسررت حرفش را کامل کند و با گریه سررریع از پله ها باال رفت  ولي
شد که آرمین و  شدن در م مئن  سته  صداي ب شد از  .وارد اتاقش که 

با رونیآرشررام ب خت و  ندا خت ا وي ت ند.خود را ر ته ا مام وجود  رف ت
گریسررت .هیچوقت تا این اندازه به کسرري عادت نکرده بود واینك با 

وي لبه تخت  شررامتمام وجود دلتنگ آر بود.وقتي کمي آرام شررد ر
شد .  شب قبل انداخته بودند خیره  ست و به عکس یادگاري که  ش ن

 یبرا یتالشرر چیو اوه دیچکیاشررک آرام آرام از گوشرره چشررمش فرو م
 مهارش نداشت

باني  آرمین با مهر وي لبه تخت نشررسررت و وارد اتاقش شررد وکنارش ر
 گفت:

ود وابسته میشي و این خیلي بده-  تو خیلي ز
بغض الود گفت: اشکهایش  را پاك کرد و

 من همیشه عاشق بچه ها بودم-
ندارن و بهش  اشیاندازه پدر و مادرشررون احت یبچه ها به هیچ کسرر-

 وابسته نیستن
 عمیقي کشید و گفت : نفس
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 نممیدو-
شام فق یکنیم تیوقتي میدوني ، چرا اینهمه خودت ومنو اذ- ت ؟! آر

وز مهمون تو بود که از اولم قرارموندن نداشته .  یه ر
باره گریه اش شدت گرفت وم با  گفت: هیگر انییاد آرشام دو
واني میشم-  من از تنهایي تو این خونه لعنتي دارم ر

فعال بود که مجبور  او را درك میکرد .سررایه دختري سرررزنده و آرمین
 شده بود در کنار او همیشه تنها باشد پس با محبت گفت:

یه - ته ، میتونیم  نه برات خیلي سررخ هایي این خو مل تن اگر تح
 حیوون خونگي بگیریم

 خشم غرید با
و با یه حیوون مقایسه میکني-  تو بچه انسان ر
پدر و - نار  چه فقت در ک یه ب قایسررره نمیکنم ، با هم م و  نا ر من او
ضیه ،ما که نمیتونیم اونو از پدر و مادرش م شبخت و را ادرخودش خو

و به ما نمیده  جدا کنیم ،هیچکس این اجازه ر
 حیوونها اصاًل عالقه ندارم یاما من به نگهدار-
که نمیخواي - باشرري،تو  هاي میان ترمت  حان پس بهتره بفکر امت

وبندازم  منومجبور کني براي پاس شدنت به بقیه استادا ر
 گفت : پرازخشم

 میترسي از یکي از درسها بیافتم پرواه طالقت عقب بیافته ؟!-
 گفت: ینیریلبخندش با
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فرین ،میبینم که س ع آي کیوت خیلي باال رفته-  آ
 توباز داري منومسخره میکني؟-
خ طبعي گفت: از  جا برخواست و با خنده وشو

 مگه جراتشو دارم-
 جدي شد و ادامه داد سپس

شك ریختنتوتموم کني و - شده بهتره ا اگه دلت برا پدر ومادرت تنگ 
ودتر حاضر شي  ز

 از جا برخواست و گفت: خوشحال
 اونجا ؟ میریمگه م-

 از رفتارش لبخندي زد وگفت: آرمین
وبه ساغر هدیه بدي-  به شرطي که اون پالتوقرمزه ر
 شد ناینکه آن پالتو را خیلي دوست داشت ولي تسلیم خواسته آرمی با
آرشام را فراموش کرد و با ساغر و پدر و  یساعت یکنار خانواده اش برا در

مادرش فقت میگفت و میخندید .ساغر چقدر از هدیه اش خوشحال 
شد .اونمیدانست چشم سایه هنوز دنبال پالتو است .همانجا جلوي 

شاد با  شید و در خانه چرخي زد ارمین متوجه نگاه  یسایه پالتو را پو
سایه در به حسرت  شسته اش بود ولي به خوبي متوجه بود که چقدر  ن

ست  شود و نمیتوان صا قرمز جذاب می صو سهاي به رنگ گرم وخ لبا
وي او تحمل کند به همین دلیل نگاهش  نگاه ه*ر*ز*ه کسي را بر ر

 را با بي تفاوتي از اوگرفت و سرگرم صحبت با ناهید شد .
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 پانزدهم فصل
م زیر فت ،ه نازنین و مراسررم دوش آب گرم قرار گر ه فکرش نزد 

 درکنارش بود . نكیبود ،چقدر دلش میخواست هم شینامزد
سترس زا نازنین سخت و ا سم ازدواجش تنها  یدر همه لحظات  مرا

همدمش بود ودلداریش میداد اما او به خاطر این قرارلعنتي نمیتوانست 
ستش کنارش  در زیباترین وخاطره انگیز ترین لحظات زندگي تنها دو

سفره عقدش را خودش بچیند اما با شد به نازنین قول داده بود که 
به خوب گاه بود و از این م زا ینازنین که  ه ترسررید ک یاخالق آرمین آ

واب شرران تیره شررودوآرم باره ر در مراسررم  هیمانع حاررور سررا نیدو
شن مثل یك  شینامزد شب ج شود از او خواهش کرده بود که تنها 

 مهمان در جشن شرکت کند
مد گوشرري پ تن مام بیرون آ به تن کرد و از ح له ایش را  وش حو

براي آرمین فرسررتاد که به خانه پدرش  یامیهمراهش را برداشررت و پ
میرود و شب را هم آنجا مي ماند .وقتي م مئن شد پیامش به دست 

وي تخت انداخت و مقابل آینه ا شي را ر سیده گو ولي .طستادیآرمین ر
برخواست نگاهي به صفحه  راهشنکشید که صداي زنگ گوشي هم

باره  مًا دو هد حت ند خت آرمین بود.ترجیع داد جوابش را  ندا اش ا
با  نازنین  کیمیخواسررت  نامزدي  به  هانه احمقانه مانع رفتنش  ب

شررود.تلفن همراهش هنوز زنگ میخورد که تلفن ثابت منزل هم 
 شروع به زنگ خوردن کرد،گوشي منزل را برداشت وگفت:
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 بله؟-
 جواب نمیدي؟چرا گوشیت و -
صدم هم احتمال نم از شم آرمین جا خورد .یك  داد  یصداي پراز خ

نه تماس  خا بت  ثا بایلش و هم تلفن  وي مو مان هم ر آرمین همز
باره خشمگین گفت:ردیبگ  .آرمین دو
 -!.......... یتوام مرد با

باره آرمین  نمي وغ بگوید صداي گوشي را نشنیده چون دو توانست در
ش وي گو شت ر ضع در  زنگ شیدا شي خیلي وا صداي آالرم گو میزد و 

 گوشي تلفن ثابت میپیچید پس گفت:
 خواست صداتو بشنوم یدلم نمي خواست!.....دلم نم-

 عمیقي کشید وآهسته گفت: نفس
 میتوني بگي چرا؟..........-
 یخوایدونم م یچون اصررال حوصررله گیرهاي بي خودت وندارم،م-

 مانع رفتنم به نامزدي نازنین بشي
 : پوزخندي زد و گفت

وغ نمیگي گهی!....الاقل د یعال یلی!.....خهیعال-  در
وغ نم- !....چون اصررال اعصرراب و حوصررله کارهاي تو  گمیآره در

وندارم  ر
 بسیار خوب..........حاال که این وره با هم میریم جشن-

 گفت : ینسبتا بلند یو صدا جانیباه
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 -هم!............  با
 آره باهم !........فراموش کردي منم دعوتم ؟-
قد ازجشررن و مهموني - یدونم توچ ماخوب م نه فراموش نکردم ،ا

 متنفري
 بده که میخوام به خاطر تو شرکت کنم-
و خدا آرمین ،بذار من خودم برم تو هم خودت بیا-  تو ر
 چرا ؟تو از چي میترسي؟-
باره سر کارم بذاري-  از اینکه دو

 ي گفت:با لبخند همراه
 نترس،اگه تا ساعت هفت نیومدم میتوني خودت تك وتنها بري-
 رهید یلیهفت خ یهفت ؟ ! ...ول-
ودتر ب یم یسع-  پس حاضر باش امیکنم ز
 حاال نمیشه من تنهایي برم توهم بعدًا بیاي-
 چرا؟-

وي لبه تخت نشست و گفت: ناراحت  ر
و بهم ریختي-  کلي برنامه ریخته بودم که همه ر
 :دیپر از شك پرسلحني  با
 برنامه هاي تو ایجاد میکنه؟ یبودن من چه مشکلي برا-
 با ساغر قرار بود جایي برم-

 پرسید: آمرانه
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 کجا؟-
 شرم زمزمه کرد: با
 آرایشگاه-
ا من ام یکن یبا من بحث م یدار شگاهیرفتن به آرا یآهان پس برا-

ا به رفتن به اونج ازیون یهم خوشررگل ن وریفکر کنم تو خودت هم
 یندار

با دلخور از  گفت: یاین طرز فکرش ناراحت شد و
 موهامون نوبت گرفتیم چوندنیبراي پ-
 نویموهات با همین مدل سرراده هم کلي جلب توجه میکنه ،ا-
 ؟یدونست ینم
 یرینگ رادیاز من ا گهیمیشه ازت خواهش کنم د-
آره میشرره ،سرراعت هفت حاضررر و آماده باش ،اونوقت من هیچ -

 ایرادي نمیگیرم
 اما.............-

 حرفش پرید و گفت: میان
ودتر بیام پس فعال خداحافظ-  سعي میکنم ز
را  یگوشرر یآنکه منتظر جواب او بماند تماس را ق ع کرد؛عصررب بي
و ست .براي برهم زدن برنامه ه یر ایش تخت پرت کرد و از جا برخا

این رفتارش را نمیفهمید ونمي دانسررت چرا  لیاسررتاد بود .اصررال دل
شه با همه حرفها ست چرا اینگونه در  شیهمی ست .نمیدان مخالف ا
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سلیم اراده قو سته ت ش شیمقابل آرمین کوتاه مي آید و ناخوا ود . از می
ست خودش ناراحت و  نینچنیاینکه ا شده بود از د ستش  بازیچه د

خودش موهایش را درسررت کند.مقابل آینه  عصرربي بود مجبور بود
سواس خاصي شروع به پ ه کرد حاال ک شیموها چاندنینشست و با و

و دلبر  اباید خود را زیب ابد،یقرار بود همراه آرمین در جشررن حاررور
بار مدل موهایش را تغییر داد براي هزارمین بار آرایش  نیمیکرد .چند

کرد اگرساغر بود ظرش چند  صورتش را پاك کرد و از نو شروع به آرایش
 ثانیه آرایشش میکرد

وبسته شدن در کمي دستپاچه شد آرمین آمده بود واوهنوز  با صداي باز
حاضر نبود.آرمین پشت در اتاقش ایستاد و تقه اي به در زد بدون اینکه 

 در را باز کند جواب داد
 دارم حاضر میشم-
 منم یه دوش میگیرم وحاضر میشم-
ب رش کمد  صداي بسته شدن با در اتاِق آرمین ، نفس راحتي کشید و

شان میداد که  ست میگفت باید به آرمین ن سش رفت .نازنین در لبا
امل و عقب مانده نیست .پس همان لباس گردني نقره اي را انتخاب 
کرد و پوشررید نمیدانسررت چرا اینهمه اسررترس دارد اینبار آرایشررش را 

 . ردبراساس رنگ لباسش مچ ک
هدای زنجیر بل آینه  نیي آرتا بار مقا به گردن آویخت و براي آخرین  را 

شده  یخودش را برانداز کرد خودش هم جذب زیبایي وجذاب خودش 
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ضي  سینه اش لخت بود معذب ونارا سمتي از کمر و  بود اما از اینکه ق
سیبنظر م ست در مقابل آرمین کم بیاورد او و نازنین دیر . اما نمي خوا

شور درس خوانده از این که چو بودندهر دو معتقد  ن آرمین خارش از ک
ع سررلیقه را با  ع لباسررها بیشررتر خوشررش مي آید با اینکه این نو نو
سعیش را  ست همه  صال هماهنگ نمي دیداما او میخوا رفتارآرمین ا
به پذیرفتن این  ست آوردن دل آرمین کند پس خود را مجبور براي بد

 موقعیت سخت میدانست
********** 

باره  آرمین به زد وعصبي گفت :دو  به در اتاقش ضر
 توهنوز اون تویي!-

 جواب داد سریع
 دقیقه دیگه حاضرم 5تا -
 گفتن" سریع باش" از آنجا دور شد با

سیله  چکمه شحال بود که ب*و* شید خو ساق بلندش را پو هاي 
این چکمه ها الاقل لختي پاهایش پنهان میماند. شررال حریر نقره 

ا در دست گرفتن کیفش اتاق را ترك کرد. اي و مانتویش را برداشت و ب
وي مبل نشررسررته بود و با کالفگي با موبا با  فتریورم لشیآرمین ر

س شت  سایه در پ ست و به طرش  رشصداي قدم هاي  از جا برخوا
ي را که میدید نمیتوانست باور کند  جهت صدا برگشت ولي چیز
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شته س فر رویش ای ودر شت ر اده تاي کوچك وزیبا که تنها دو بال کم دا
نده  با و خیره کن به او لبخند میزد لحظه اي مبهوت چهره زی بود و 
اش شد نگاهش از موهاي نیمه پریشان به چشمهاي درشت ومخمور 

 و سپس لبهاي گوشتي خوش فرم و خوشرنگش .
نگاه مسررحورکننده قادر به پلك زدن ونفس  نیا ریمیکرد در ز حس

شیدن ن شته زیباستیک سید این فر صوم از م . چرا که میتر قابل ومع
شانه هاي  وي  شال حریرش را ر شرم  سایه با  شود  شمانش محو  چ
سپس دستش را جلوي دیدگان آرمین تکان داد و  عریانش انداخت و 

 گفت:
 آرمین !............آرمین-

شید که  نگاه سایه خیره مانده بود طولي نک ك زنجیر  وي پال آرمین ر
 داد و ماسك بي تفاوتي به چهره زد وآرام گفت: یبه خودش تکان

 چرا اینهمه دیر کردي..........-
وي بدن نیمه عریان سررایه که از گردن  اما در همین لحظه نگاهش ر

 تا سینه لخت بود افتاد و مثل یك آتشفشان فوران کردوفریاد کشید
 این دیگه چه ریختیه،این چیه که پوشیدي؟-
 خوب.............خوب لباسه دیگه........-

 -این نیم متر پارچه میگي لباس!  توبه
ضي بودول نکهیبا ا سایه سش نارا ن با براي لج آرمی یخودش هم از لبا

 آرامش گفت:
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 من با این لباس راحتم میخواد یه متر باشه یا ده متر-
وي مبل نشست وگفت  : عصبي ر

ید این مر- که تو راحتي ق حاال  تا هر دو راحت پس  اسررم و میزنیم 
 باشیم

باره شروع نکن-  آرمین خواهش میکنم دو
 : نعره کشید

 من شروع کردم .....؟! یا تو با این لباس جلف و زنندت ؟!-
آخه تو چرا به همه چیز گیر میدي ،این جور لباسررها امروزه مده و -

 همه میپوشن
ي بهت من با همه کاري ندارم ،حرش من تویي که نمي خوام کسرر-

ل بزنه و با نگاش قورتت به  ز
 اونجا یه مجلس زنونه است ومردا جدان-
 پس داماد چي؟ اون قراره تمام شبو کنار من بشینه ؟-
ومیپوشم-  وقتي داماد اومد توسالن ، من مانتو ام ر

باره داد کش نیخشمگ  دیدو
ندازهمه - به خودت ب گاهي  یه ن ته ، تو چرا فقت حرش حرش خود

 تنت لخته
ز اینکه مقابل آرمین با این وقاحت ایسررتاده بود از خودش ا سررایه

خجالت کشرید پس با شررم مانتواش راپوشرید و گوشري تلفنش را از 
 کیفش بیرون آورد و پس از گرفتن شماره گفت:
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ومیدي به نازي؟-  الو ..ساغر گوشي ر
 آرمین برخواست که گفت: صداي

 با اون چیکار داري؟-
م که نتونستم توي مراسم نامزدیش میخوام ازش معذرت خواهي کن-

 شرکت کنم
با ق ع تماس آن را روي  آرمین خیلي سریع گوشي را از دستش قاپید و

 مبل پرت کرد و گفت:
 بچه شدي ؟ یعني ي لباس اینقدر برات مهمه ؟-
 تمام گفت : یلجباز با
 لباس دیگه اي براي امشب آماده نکردم-

ه ک یحکم گرفت و درحالبا خشم از جا برخواست ودستش را م آرمین
اال از پله ها ب یبلند وعصررب یبا قدمها دیکشرر یاو را به دنبال خود م
سا شود و  تیشد ،با نها هیرفت ووارد اتاق  سش را گ شم در کمد لبا خ

وي تخت پرت کرد و فریاد کشید:  چند دست لباس را ر
 اینها چیند؟ اسمشون لباس نیست؟-
 زمزمه کرد یلجباز با
 همه اینها از مد افتاده اند-

کنترل خشررمش لحظه اي چشررمانش رابر هم فشرررد ونفس  براي
 عمیقي کشید وسپس با مالیمت گفت
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صد داري منو اذیت کني  فهممیسایه !من م- شب فقت ق که تو ام
سهاي  ،واال خودم خوب میدونم تو دختري نیسرتي که از این جور لبا

ردي امشررب میتوني با جلف و زننده خوشررت بیاد ،ولي اگه فکر ک
کامال در  ید بگم  با نده این میدون بشرري  احمق فرض کردن من بر

و از بین هم عياشتباهي ،پس تا نزدم به سیم آخر ،س ین کن لباست ر
ست و عوض کن تا  سریع لبا صورت  سها انتخاب کني ،درغیر این لبا
وزت و  شدن با هم بریم و لباس دلخواه و مد ر شگاهها تع یل ن فرو

 مپیدا کنی
اینکه ارمین باز هم مثل همیشرره دسررتش را خوانده بود عصرربي و  از

 ناراحت با اخم گفت:
این لباس و هم چون تو ازش خوشررت نمیاد حتما باید بدم به -

 ساغر
وکه - این مشررکل خودته که با این سررنت هنوز نمیتوني لباسرري ر

 برازنده شررخصرریتته وانتخاب کني ........اما نه ،اگه این لباس و اینقد
غم بغل  یدوس داري که براي بخشرریدنش به سرراغر میخواي زانو

نگاه پر حسرررت آبروي منو سررکه یه پول کني میتوني  هیو با  یریبگ
 توي خونه بپوشیش البته فقت وقتي که تنها هستي

 خشم داد زد: با
ب ي نداره-  لباس پوشیدن من وقتي که تنها هستم به تور
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بت داره چون من از اینکه- و اینهمه لخت  البته که ر دوستت هم تو ر
 ببینه معذبم

 داد زد: کالفه
بیرون-  از اتاقم برو

وي تختش نگاهي انداخت و گفت: آرمین  به لباسهاي پراکنده ر
شًا - شه میرم....ولي خواه صله یه  هیبا ست بپوش که حو لباس در

و ندارم  جنگ اعصاب دیگه ر
باره میخواست ي دو  گفت: از اتاق خارش شود که با یادآوري چیز

 در ضمن یکم هم از آرایشت کم کن-
 را برهم فشرد ومحکم گفت: شیخشم دندانها با
 گفتم برو بیرون-

 گفت: ینیریبا لبخندش آرمین
 کمم نکردي ایراد نداره ،چون توي ماشین دستمال هست -
 اتاق خارش شد واز
 پورسررریگ یبایز ینهایبا چ دیرسررفیبلوزحر کیبین لباسررهایش  از

ست شلوار قهیو دور  نهایآ شک یاش ،به همراه  سف یم  پوریگ دیو کفش 
ش سش تغییر  دیپو صورتش را به خاطر رنگ لبا شد آرایش  . مجبور 

شروع به  شش را پاك کرد و از نو  شت و آرای ستمال مرطوبي بردا دهد د
باس چ با  قدرآرایش کرد.در این ل احسررراس راحتي و آرامش میکرد 

 ش مخالفت نمیکرد باید چه خاکيخودش اندیشید اگر آرمین با لباس
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و پانچو اش را  فیک زیآم تیرضررا یبه سرررش مي ریخت .با لبخند
 برداشت و از اتاق خارش شد.

سایه در حالي که خودش را براي پیاده  وقتي سیدند  شن ر سالن ج به 
 شدن آماده میکرد گفت:

 بهتر نبود جدا از هم مي رفتیم-
 نهچرا ؟ بودن با من اینهمه ناراحتت میک-
 دلخوري گفت: با
من اصررال نمي دونم چرا تو اینهمه منفي بافي .........من فقت تو -

هاي کالس هم امشررب دعوت دارند  چه  تا از ب که چند  این فکرم 
و با هم ببینند  وممکنه ما ر

 نگران نباش توي این تاریکي هیچکس متوجه ما نمیشه-
 پس موقع برگشتنمون چي؟-
هر وقت بهت زنگ زدم بیا بیرون،سررعي میکنم قبل از بقیه بلند -

 بشم
باره گفت: قصد  پیاده شدن داشت که آرمین دو

سایه دلیلي که امشب اجازه دادم توي این مراسم شرکت کني فقت -
بخاطر خودت و دوستت بود ، پس خواهش میکنم رفتاري نکن که 

 از این تصمیمي که گرفتم پشیمون بشم
 برگشت و گفت : به طرفش
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شکاکي آرم- و نمیفهمم ،اما  نیتوخیلي  شك تو ر ومن دلیل اینهمه 
به تو تعهد اخالق تا زماني که  به خودم م مئنم و میدونم که   یمن 

 دارم خ ایي نمیکنم که باعث سرشکستگیت بشم
 سکوت کرد قیعم یبا کشید آه آرمین

************************************
* 

ش را رفت وگونه ا نیبه طرش نازن نیك به مادرنازنپس از تبری سررایه
با شده بود آرام درگوشش زمزمه کرد  ب*و*سید خیلي زیبا و دلر

 نیشتو ببندهمه کس وکار داماد فهمندن چقد ذوق زده اي-
 گفت : یلودگ با
شگله - شون در بیاد ،تو چرا اون لباس خو شم ذوق هم داره ، بذار چ

و که برات انتخاب کردم نپوشید  ير
 پوزخندي گفت : با
قا یه بلوایي به پا کرد که نگو-  آ
 جدي ،من که موندم تو کار این بشر-
صال نمیدونم تو نظر اون - صیت این آدم موندم ا شخ شتر تو  من بی

و ولش کن ،خیلي خوشگل شدي  چي درسته و چي غلت .حاال اینا ر
 زد وگفت: لبخندي

 !یتو که از من خوشگلتر-
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ست  ریگ یهم کل شمیبرا آرا- داد ، ولي چون توي راه بودیم دیگه نتون
 کاري بکنه

با حالت نازنین  متفکرگفت: ییك ابرویش را باال انداخت و
 این بشریه مشکل اساسي داره و من باید بفهمم مشکلش چیه-

ندو نزدیك شررد و سررایه براي تبریك گفتن به اواز جا  سررروش به آ
شي ب سم نامزدي نازنین با خیر و خو ست .مرا سید و برخا ه اتمام ر

 سایه از خوشبخت شدن نازنین تمام شب خوشحال و شاد بود
شنیدن صداي زنگ گوشي همراهش خواب آلود دستش را از لحاش  با

شید ، به محض یافتنش  سلي ک وي ع شي ر بیرون آورد و به دنبال گو
با وصل تماس خواب الود گفت :  سریع آنرا به زیر لحاش برد و

 بله-
 نوز خوابيبله و زهرمار توه-
 چي شده اول صبحي ،خواب دیدي، خیره؟-
 خبراي خوبي برات دارم،هرچه کردم نتونستم تا ظهر صبر کنم-
 خیر باشه-
 خیر که هست ،تو البي مجتمعتونم ،میام باال برات میگم چي شده-
و  شد و با تعجب گفت : زیخ میتخت ن یر
 ! یینجایا-
 ناراحتي برمیگردم-
 خنگ نشو ، در و باز میکنم ،بیا باال-
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به ساعت گوشي اش انداخت ساعت از هشت گذشته بود .وارد  نگاهي
صورتش با همان لباس  ست و  ستن د ش شد و پس از  شویي  ست د
شد و از پله  سکي بود از اتاق خارش  ح عرو شلوار طر خوابش که بلوز و 

و ه است بپله بود که صداي زنگ در برخو نیآخر یها پائین رفت . ر
رفت واز چشررمي نگاهي به ب انداخت .نازنین قبراق و  یرونسررمت در

 نیبود .زنجیر در را انداخت وآن را گشود .نازن ستادهیسرحال پشت درا
 شاد وخندان وارد شد از مقابل در کنار رفت وهمزمان گفت:

 سالم-
وي نشسته ات-  سالم به ر
 بست و گفت : نیرا پشت نازن در
 میخواي؟ اول صبحي اینجا چي-
 این مدل جدید مهمون نوازیه ؟-

 زمزمه کرد هیگوش سا یآرام تو سپس
 ستیاستاد نخوت وغرور که خونه ن-
 گفت : یتفاوت یجوابش با ب در
ود از خونه م-  رونیب زنهینه فکر نکنم اصوال ز

بدنبال خود به طرش سالن پذیرایي کش هیسا دست گفت  دیرا گرفت و
: 

 دارمبیا که برات خبراي خوبي -
باه دیکش رونیدستش ب انیرا از م دستش  دیپرس جانیو
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 چه خبري؟-
وي  اولین مبل پشت به آشپزخانه نشست وگفت : ر

 چرا جواب ندادي؟ دمیدیشب صدبار بهت زنگ-
خسررته بودم گفتم امروز که کالس ندارم ، حسررابي بخوابم  یلیخ -

ست از بیمزگي برنمیداري به  شب نامزدیت هم د ستم توحتي  ،میدون
و سایلنت کردم ،صبع که براي نماز بیدار شدم از  یهمین دلیل گوش ر

 سایلنت خارجش کردم
 ره؟ینگفتي ممکنه یکي بخواد بم-
 زنگ بزنه اوراانس نه به من دیاون با-
 بهات کار داشت ؟ یکی دیشا-
ست ،مگه اینکه بخواد کرم - شت تلفن خونه ه سي واقعا کار دا اگه ک

 بریزه
 صبع چشم برهم نذاشتم دهیتقصیر منه که بخاطر تو ،تا سپ-
پرس رتیح با  دیبه خودش اشاره کرد و
 به خاطر من!... چرا؟-
بهت میگم ولي باید قول بدي به هیشررکي حتي نیما و سررروش -

ي نمیگي  چیز
 چرا ؟مگه چي شده؟-
محرمانه اسررت ،کافیه که نیما خبردار بشرره ،اونوقته که خون به پا -

 میشه
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و کالفه  مبل نشست و گفت: ینفس عمیقي کشید و کنارش ر
 میگي چي شده یا نه؟-
سابي - سم نامزدي یه نفر گلوش ح شب تو مرا رده پیش تو گیر کدی

 وازت خواستگاري کرده
 با خنده گفت:-

 این کجاش خبر خوبیه؟ حاال
 خره ،طرش آدم حسابیه ،یه مرد خیلي خاص!-

 زد وگفت: یپوزخند
 جدي!،یعني پسر رئیس جمهوره، شایدم خودش باشه-
 خنگه،اون دکتراي علوم سیاسي داره و مقیم فرانسه است-

 دیوخي دارد با لودگي پرسکه فکر میکرد نازنین قصد ش سایه
 جشن شما پخش مستقیم بوده دونستمینم-

 با تعجب گفت: نازنین
 منظورت چیه؟-
 منظورم اینه که این آدم خیلي خاص منو از کجا دیده؟-
و - شه که تو ر سرو ستان خانوادگي  و ندیده ،مادرش از دو اون که تو ر

وگرفته ،د پیشم  يبعد از اینکه تورفت شبیتوجشن دیده و چشمش تو ر
 اومد وحسابي جیك و پوکتو دراورد

یدادي بهش - یك و پوک منو بهش گزارش م خوب بود وقتي ج
 میگفتي که من ازدواش کردم و شوهر دارم
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وهر میگي ش خیتو به این میگي ازدواش؟ تو به اون مرد بي احساس و-
!.......یه نگاه به اطرافت بنداز این زندگي سرد و بیروح و سراسر غصه 

 ؟ هیلیاقت توئه سا و درد
 گفت : یبه تند یناراحت با
باره این زندگي کوفت-  بو تو سرم نکو ینازنین خواهش میکنم دو
 وگفت دیکش یبا حرص آه نینازن
ویاییت - بسرریار خوب ،خفه خون میگیرم و در مورد زندگي گرم و ر

هیچ اظهار نظري نمیکنم ،ولي بهت هم اجازه نمیدم که این مورد 
 ز دست بديخیلي خاص و ا

 خنده اي کرد و گفت: سایه
 ادیچي میگي ، نکنه از شدت عشق و عاشقي ز ینازي تومعلومه دار-

مغزت پاره سررنگ ورداشررته ،من چ ور میتونم وقتي قانونًا ورسررماً 
شرروهر دارم برم با یکي دیگه نامزد بشررم ،تو که میدوني من فعال عقد 

 آرمینم و اون همسرمه
چرا اون میتونه وقتي زن داره بره با یکي دیگه نامزد بشرره ،اما تونمي -

 توني !
سالمي دار ینازي ما توي جامعه - ا ، وتو جامعه م میکنیم یزندگ میا

 این دوتا با هم فرق میکنه
 منم که نمیگم بیا حاال با طرش نامزد شو-
 پس چي؟-
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فعال طرفو تو آب نمك مي خوابونیم تا قارریه طالق تو حل بشرره -
شکالت خانوادگي داري وتا چند  سري م شم گفتم تو یه  .من به مادر
 ماه دیگه قصد ازدواش نداري تا اونموقع هم دیگه آرمیني وجود نداره

عدا - گه ب فت ، ا ها پیش ر مه  نا که توگفتي بر که اونجوري  به فرض 
 ال ازدواش کردم چي؟فهمید من م لقه م و قب

سفیده ه- سنامه توکه  شنا با  وقت هم که چیاز کجا میخواد بفهمه ،
 هم نبودین

یعني نمیخواد در مورد من تحقیق کنه .همه همسررایه ها و اقوام -
 میفهمن من ازدواش کردم

فکر میکني براي کسرري که خودش تو مهد کثافت و بي بند باري -
 مهداره زندگي میکنه این چیزا خیلي مه

 پس خانواده اش چي ،اونها که مثل خودش فکر نمیکنند-
مادرش - مه چیزو براي  باش من خودم ه له ن تونگران این مسررئ

توضرریع میدم ،بهش میگم که تو مجبور بودي با آرمین ازدواش کني 
با یه نامه از پزشکي قانوني همه حرفام و ثابت میکنم  و

 تمسخر گفت: با
 نهمه فکرکي به ذهنت رسیدتوفکر همه جاشو کردي ،ای یناز-

 دست او را در دست گرفت و با محبت گفت: نازنین
م تو ،من میدون هیاین تنها کاریه که میتونم براي تو انجام بدم سررا-

زو داشررتي بري فرانسرره و اونجا درسررت و ادامه بدي ،حاال  همیشرره آر
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زوي قلب شکلي به آر ستگار بدون هیچ م  تیمیتوني با وجود این خوا
میتوني بعد از جدایي از آرمین با اون نامزد بشي و براي همیشه برسي .تو
کوفتي خالص بشرري ،اون میتونه برات ویزا و مشررکل  دگياز این زن

 اقامتتو حل کنه ،فقت کافیه که حرفهاي منو قبول کني
که هنوز نمي توانسرت حرفهاي نازنین را باور کند با سرردرگمي  سرایه
 گفت:

وزي که نازنین من به آرمین تعهد - اخالقي دارم ،بهش قول دادم تا ر
 توي این خونه ام بهش وفادار بمونم

 گفت: نیبراشفت وخشمگ نازنین
 سررایه به چهار ماه یمنم ازت نخواسررتم به اون بي وفایي کني ، ول-

دیگه فکر کن ،به وقتي که مهر یك زن م لقه توي پیشررونیت خورد 
ردم هزار تا حرش توي این جامعه م لقه یعني چي؟ م ی.تو نمیفهم

مه طردت میکنن چون تو  لت ردیف میکنن!......... ه با دن
سایه طالق یعن شون تو یه کار خالش عرش انجام دادي ، قیر تح ینظر

و بدبختي توچ ور میخواي با این غروري که داري با اینهمه تحقیر 
 توي خانواده ات دووم بیاري

 اما نازنین تو که میدوني.....-
مه چیز- با تو زجر میکشررم اره من ه یدونم و دارم  یدونم !.م وم

ومثل  ،میدونم که چهار ماه دیگه که قرارت با آرمین تموم شد اون تو ر
که  نه بیرون ،چون این قراري بوده  غال از خونش پرت میک یه آشرر
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وز اول با هم گذاشررتین ،میدونم که نیما چقد دوسررتت  هردوتون از ر
شقته! میدونم  و کهداره و عا شماري میکنه  ییز جداداره براي ر وز تو ،ر

ولي چون م مئنم که تو در کنارش خوشرربخت نمیشرري هرگز طرش 
واز داداش خودمم بیشتر دوست  اون نبودم ،میبیني سایه !من حتي تو ر

 دارم
 تواز من میخواي چیکار کنم ؟-
نه  چیمن نمیخوام توه- جا و توي این خو کاري کني ،تو فقت این

شوهرت وفادار بمون به  شین و صال نباید از اول  ب شتباه از من بود ،ا ،ا
و ردیف  ي میگفتم ،باید خودم به تنهایي همه کارها ر هم به تو چیز

 میکردم
 لرزان گفت یبا لحن شانی: پر
 تو میخواي چیکار کني ؟ یناز-
نه و - تا براش ایمیل ک بدم  مادرش  به  من فقت میخوام عکسررتو 

 م مئنم که اون با یك نگاه عاشقت میشه
 م نمیکني که این جرمه ومن میتونم ازت شکایت کنمو فکر-
شتند آرمین با  هر صدا برگ ستند و به جهت  شت از جا برخوا دو با وح

ستاده بود ،با  شان ای سر شت  سینه پ ست به  ستوار د قامتي محکم و ا
صورت  سي بود ولي  سا شك و عاري از هر اح اینکه لحن کالمش خ

شت نا شم فروخورده اش دا زنین متوحش و گلگونش حکایت از خ
 لرزان با لکنت گفت :
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 س...سال..م-
را با لبخندي جواب داد ودر حالي که با دسررت به او اشرراره  سررالمش
وبرویش نشست و با ارامش گفت: ندیمیکرد بنش وي مبل ر  ،ر

 بفرماید....راحت باشید-
وبرویش نشست ،آرمین ادامه داد نازنین  معذب ومسخ شده ر

 تبریك میگم ...امیدوارم در کنار هم خوشبخت بشید-
 با صدایي که انگار از عمق چاه برمیخواست زمزمه کرد: نازنین

 مرسي-
 غابناکش را به سایه دوخت و گفت: نگاه

بان تبریك میگم - سوز و مهر ست واقعاً دل شما هم بابت این دو به 
 تخار کنيه او اف،امروزه دوستاني اینچنین فداکار کم پیدا میشن . باید ب

که برعکس نازنین خودش را نباخته بود و برخودش مسلت بود  سایه
 کنار نازنین نشست و گفت:

 من همیشه بهش افتخار میکنم-
شد ولي به روي  صورت شم  سایه پر از خ سرد و آرام  آرمین از لحن 

با لحن  گفت: زیآم ریتحق یخودش نیاورد و
ساعتپذیرایي کني ،بی شونیتو نمیخواي از ا- شتر از یک ه که داره چاره بی

 یکریز حرش میزنه و گلوش خشك شده
و به نازنین گفت: سایه  که تحمل حرفهاي تحقیر آمیزش را نداشت ر

 -اتاق من...  میبلند شو بر یناز
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 گفت: یکالفه وست حرفش پرید و قاطع و جد آرمین
ایشررون باید یه چیزایي و برا من توضرریع بدن ...تو هم بهتره ما -
و  تنها بزارير

 پر از خشمش را به آرمین دوخت و گفت: نگاه
 توهر حرفي داري به من بگو ! با نازنین کاري نداشته باش-

به مبل تکیه داد و  خیلي خونسرررد و آرام پاهایش را برهم گذاشررت و
 گفت:

شد...فعال تو ب شونیتو هم کار دارم ،البته وقتي حرفم با ا با  یراتمام 
 دوستت که داره از سرما میلرزه یه نوشیدني گرم بیار

به تند زیآم نیاز لحن توه سایه  گفت : یکالمش براشفت و
و براي تو توضیع بده- ي ر  اون مجبور نیست چیز
 البته که مجبوره-!

و به سایه گفت: نازنین  براي پایان دادن به این بحث ر
وتنها بزار-  سایه خواهش میکنم ما ر

 ی رب و نگرانش را به نازنین دوخت اما او با حالتنگاه مارر سررایه
صب به طرش  رینگاهش را به ز یع ست و انداخته بود ناگزیر از جا برخا

 آشپزخانه رفت
 گفت : ستینگر یدر حالي که به رفتن سایه م آرمین

شما به خاطر - شما و  ستین اون به خاطر  ستاي خوبي ه شما دو
 اون....
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 برگرداندو با پوزخندي ادامه داد: نیرا به سمت نازن نگاهش
 هر دوتون مدام در حال از خود گذشتگي و فداکاري هستین-

مستاصل و خاموش نگاهش را پایین انداخت وسکوت کرد .  نازنین
 :دیآرمین با آرامش پرس

 سروش هم در جریان این پرواه خواستگاري هست؟-
 حظه بهرا بلند کرد و آشررفته به او خیره شررد ،پس از چند ل سرررش

 خودش تکاني داد ومق ع و بریده بریده گفت:
 اون ....اون ....اصاًل در جریان نیست-!

سرش به جاي درس - شه وقتي بفهمه که هم سوپرایز می پس چقدر 
به  خوندن و فکر براي زندگي آینده اش ،دوره افتاده و زندگي دیگرون و

 لجن میکشه
ع از خودش آهسررته که از حرش آرمین جا خورده بود براي دفا نازنین
 گفت:

زندگي شررما خیلي وقته که به لجن کشررده شررده ،خودتون خبر -
 ندارین

 توجه به کنایه اش خونسرد گفت : بي
شرما این شرخص خیلي خاص وچند بار دیدین؟ ...تا حاال چند -

 بار باهاش حرش زدین ؟
خذه اش نکرده بود خ نیآرم نکهیا از بت حرفش موا راحت  الشیبا

با اعتماد  به نفس گفت: شد و
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 من تا حاال نه اونو دیدم نه باهاش حرش زدم-
و داره ومیتونه گزینه - پس از کجا اینقدر م مئني که اون لیاقت سایه ر

 خیلي خوبي براي اون باشه
سان آب دهانش را قورت  نیآرم سوال باره متالطمش کرد پس تر دو

با ترد  گفت : دیداد و
دکتراي علوم سرریاسرري  خوب !...خوب من مي دونم که اون واقعا-

 داره
 زد وگفت: پوزخندي

یعني از نظر شما هر کي دکتراي علوم سیاسي داره ،میتونه آدم کامل -
 و ایده الي باشه

 نه ! منظورم این نبود-
 پس چي؟-
شده بود ،نفس عم از ش یقیسوالهاي او گیج  صریع و دیک بي  وخیلي 

 پرده گفت:
شه - سایه باید بفکر زندگیش با شما هم میدونیبه هر حال  د ، خود 

وز که خیلي هم دور نیست به آخر میرسه پس  شما یه ر که زندگیش با 
 باید بره دنبال سرنوشت خودش

 اما این سرنوشت نیست ،اسارته-
 زندگیش با شما اسارته که داره در کنارتون نابود میشه-
 اما من اونو مجبورنکردم،..اون خودش این زندگي و انتخاب کرد-
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صمیم و هردومون - سختي این ت شرایت  سایه تو چه  میدونیم که 
 گرفته ،او مجبور بود این زندگي و انتخاب کنه ،خود شما هم میدونین

مه اش ه- جازه  چیولي براي ادا قت مجبورش نکردم و بهش این ا و
و دادم که هروقت اراده کرد از هم جدا بشیم  ر

قت ن گریحرفش د نیا از جا  اوردیطا و خشررمگین و عصرربي از 
 برخواست و گفت:

 شما خیلي خودخواه و مغرورین ،غرورتون حال آدمو بهم میزنه-
 پر از آرامش گفت : یولحن رهیخ ینگاه با
 یزندگ یاعصرراب منم از دخالتهاي بي جاي شررما و برادرتون تو-

تارتون  میخصرروصرر قب رف داره کم کم بهم میریزه ،پس بهتره مرا
 داره یوحوصله منم حد وحدودباشین ،چون صبر 

 کار شما شده فقت تهدید و تحقیر............-
کاري میکنم ،در این بین هم - من براي حفظ آبرو و حیثیتم هر 

 فقت دلم براي سروش بیچاره میسوزه
 با اون چه کار دارین ؟ طرش صحبت شما منم-
 اما اون باید بدونه چرا من از همسرش شکایت کردم-

 دیپر هیجان نال یماني گشاد شده ولحنبا چش نازنین
 منظورتون چیه؟-
مرد  یمنظورم واضررع اسررت .فرسررتادن عکس همسررر من براي -

 از شما شکایت کنم خوامیغریبه جرم به حساب میاد ومن م
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وکنید-  شما.....شما .......نمیتونید اینکار
 خونسرد و آرام گفت: خیلي

زوي دیدن سرر البته که میتونم ..حتي میتونم کاري کنم که- و آر ایه ر
 هم داشته باشي

ي را داشررت به غیر از این را، حاال به  از ون خرد شررد طاقت هرچیز در
شیفته و مغرور کم  هیسا شه در برابر این مرد خود حق میداد که همی

بیاورد او هر چیز را از قبل میدانست ،همه ضعف هاي طرش مقابلش 
به اش را درست برهمان نق ه کار  د .میز یرا ،و ضر

شد و آرمین چقدر  نازنین سایه نفس بک ست لحظه اي بدون  نمیتوان
وي پاهایش بایسررتد  خوب این نکته را متوجه شررده بود . قادر نبود ر

س یباب وي مبل انداخت به خوبي میدانست  یح ضعف خودش را ر و
که وقتي آرمین اراده کند کاري را انجام دهد حتمًا انرا انجام خواهد داد 

صدمتري نیما هم رد  ودین ب،مگر غیر از ا صله  سایه از ترس اواز فا که 
ست سایه را مجبور خواهد کرد دو شد .از فکر اینکه آرمین  ا با او ر شینمی

برهم بزند اشکش سرازیر شد .سایه مثل موم در دستان آرمین بود واو 
 این را به خوبي میدانست پس درمانده با بغض گفت:

و انجام میدم .........فقت  خواهش میکنم ....هر چه شررما بگید-
واز من جدا نکنید  سایه نه....خواهش میکنم سایه ر

شد ودر حال آرمین و یاز لحن بغض الود و چهره گریانش متاثر   یکه ر
 با ناراحتي آرام گفت: شدیم زیخ میمبل ن
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با این - تو که اینهمه اونو دوسررت داري ،چرا بهش کمك نمیکني 
 زندگي تحمیلي کنار بیاد

و یاشکها نینازن با لحن یر  ت:گف نیغمگ یصورتش را پاک کرد و
 اما شما میخواید از هم جدابشید-

 -!......  میکه جدا نشد هنوز
 و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

 حرش من حاالست با آینده کاري ندارم-
شد و با دیدن نازنین با چهره گریان ،دلش  سایه سیني چاي وارد  با 

وي میز گذاشت و به طرفش رفت ونگران  عیسر دیلرز سیني چاي را ر
 دیپرس
 نازنین چي شد؟.چرا گریه میکني ؟-

به تند سپس  گفت: یبا خشم به طرش آرمین برگشت و
 ش؟یانداخت هیتو چي بهش گفتي؟ ....چرا به گر-

 زده گفت : جانیاز جا برخواست وه نازنین
ي نیست سایه ......حال من خوبه.....دیگه باید برم-  چیز
 کجا ؟......-
ود برمیگردم-  سروش پایین منتظرمه ....بهش گفتم ز

شتن کیفش با عجله آنجا را ترك  گونه سید و با بردا سایه را ب*و*
شدن در به  سته  صداي ب سایه که در بهت رفتنش فرو رفته بود با  کرد .

و به آرمین گ  فت :خودش آمد و ر
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 تو چي بهش گفتي که اینجوري فرار کرد؟-
با خونسرد هیبه سا قیعم ینگاه  گفت : یانداخت و

بهش گفتم-  من فقت واقعیت و
این واقعیت چیه که اشررك اونو در آورده ؟......نازنین دختر سررر -

 سختیه که براحتي اشکش در نمیاد
 زد وگفت : هیبه مبل تک یالیخیب با
و خیلي دوست داره نشون میده که تو نیپس ا-  ر
 جواب منو بده ،چي بهش گفتي ؟-

 با آرامش گفت: یبا پوزخند همراه
و براي همیشرره از هم جدا - من فقت بهش گفتم قادرم شررما دوتا ر

 کنم
مه حد بي  ه تا این  ید هرگز فکر نمیکرد آرمین  یه لرز وجود سرررا

 مالحاه و سنگدل باشد پس در حالي که از خشم میلرزید داد زد
 -سنگدلي.........  توخیلي

 چهره اي برافروخته مثل فنر مقابلش ایستاد و نعره کشید با
اري ک یولي نامرد عوضي نیستم ،تو به من قول دادي ،....قول داد-

 نکني که از رفتن به اون مهموني لعنتي پشیمون بشم
 پر از انزجارش را به اودوخت و گفت : نگاه

 شهمن کاري نکردم که باعث پشیموني تو ب-
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!......میخواي برم در مورد  یچیکار کني،که نکرد یخواسررتیدیگه م-
 شازده برات تحقیقم کنم

 الود گفت : بغض
بس کن آرمین ،خودتم شررنیدي که من موافق حرفهاي نازنین -

 نبودم
 خشونت داد زد با
 مخالفم نبودي-
وزي از تو جدا بشم-  نه نیستم ؛ به هرحال باید یه ر
بانه م که از چشمانش یحال در  دیکش ادیفر دیکشیآتش خشم ز
جازه این  یول- هت ا عًا ورسررمًا زن مني و منم ب نًا ،شررر قانو حاال 

ونمیدم  غل کاریها ر
 عمیقي کشید وآرام گفت : نفس

ستم آرم- صوري  نیمن خیانتکار نی سته که ازدواش ما یك ازدواش  ، در
وز  وقراردادیه ،ولي به هر حال من این قرارداد وامااء کردم و تا آخرین ر
که هیچکس  باش  فادار میمونم ،پس م مئن  هت و این قرار هم ب

 نمیتونه منومجبور کنه که زیر این قرار هشت ماهم با تو بزنم
ارد پله ها باال رفت و وبدون اینکه منتظر جواب آرمین بماند از  سپس

 اتاقش شد
************ 
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وي لبه تخت نشررسررت .بعد از چند بوق  شررماره نازنین را گرفت و ر
 صداي نگران نازنین در گوشي پیچید

 الو سایه من واقعًا متاسفم .....به خدا نمي خواستم اینجوري بشه-
وم باش-  میدونم حاال آر

 -دق و دلیشو سر توخالي کرد ،نه!  همه
ي نگفت ،مثل همیشه فقت چند تا داد و فریاد نه-  چیز
ي بگه هیسا-  ،میترسم به سروش چیز
 حرفهاي خاله زنکي نیست نینگران نباش ،آرمین اهل ا-
 سایه اون گفت کاري میکنه که منو تو ازهم جدا بشیم-

 زد و گفت: پوزخندي
خواسررته بترسررونتت ،اون میدونه تو تنها دوسررتمي و من فقت با -

 توراحتم
 سایه بهم قول میدي-
 چه قولي؟-
 که حتي اگر تهدیدتم کرد بازهم دوستیتو با من بهم نزني-
 بچه شدي!-
 به خدا نگرانم-
 اون اینقدر عوضي نیست که اینو از من بخواد-
 اگه خواست چي؟-
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ظه که توان  لح هد  نازنین د به  ند نمي توانسرررت قولي  ما اي مردد 
آرمین تهدیدش کند کاري غیر انجامش را ندارد به خوبي میفهمید اگر 

سته اش ندارد .پس براي اینکه خ شود الیاز قبول خوا  نازنین راحت 
 گفت:

و تنبیه کنه این روش - سته تو ر سم ،اون فقت خوا شنا من آرمین ومی
و درسرت به نق ه ضرعف طرش مقابلش  به اش ر اونه همیشره ضرر

 میزنه
اي پاهاش اون خیلي باهوشه ،اصال نمي دونم از کجا اومد حتي صد-

و هم نشنیدم  ر
 خنده گفت : با
یه هویي - نه ،وقتي فکر میکني اصررال نیسررت ، وح میمو آره عین ر

 پیداش میشه انگار که موشو اتیش زدن
 همه حرفامونو شنیده بود ؟-
و ، تمام مدت توي آشررپزخونه داشررته صرربحونه - تقریبا همه ر

 میخورده
 حاال کجاست ؟هنوز خونه است؟-
گار فقت مونده بود - عد از جنگ اعصررابمون رفت بیرون ، ان نه ،ب

و بشنوه  حرفهاي ما ر
نه ،وقتي باهام حرش میزد - اون خیلي با اعتماد به نفس حرش میز

 داشتم زیر نگاش زهره ترك میشدم
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شه در برابرش کم میارم ،خوب - سفانه اون اینجوریه منم همی اره متا
شو  دیگه با من کاري نداري هنوز هیچي ض نخوردم و معدم داره اعترا

 بهم اعالم میکنه
 نه عزیزم برو-
 پس خداحافظ-

پنجره ایستاد و به آسمان صاش خیره شد دلشوره اي عجیب به  پشت
چه راهي رادر پیش  که آرمین براي تالفي  تاده بود فکر این جانش اف

شفته و پر شد .از آهنگي که از لپتاپش پخش م کردیم شانشیمیگیرد آ ی
 یار اشکهایش سرازیر شدندبي اخت

 سین نیمثل عشق اول ایتو دن یعشق چیه گنیم
 سین یرفتن التیاما از خ یعمر هی گذرهیم

 سین زنتتیمثل اون که پس م یشکیعشق ه داغ
 سیهم قدمت ن یکس چیه یوقت یبده تنها ش چه

 احمدوند یاول مهد عشق
وي گونه اش را پاك کرد آرمین  با شکهاي ر سریع ا شدن در  صداي باز 

بي حوصله و عصبي با چهره اي گرفته و درهم وارد شد و زیر لب سالم 
سررردي کرد ،به طرفش برگشررت وجوابش را با لحن آرامي داد چهره 

 اش هنوز پر از خشم بود .با لحني خشك و سرد گفت:
 حاضر شو ،باید جایي بریم-
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وز اصال  نیا یرفتن تو رونیهایش منجمد شد ،بدر رگ خون ساعت ر
قابل فهم نبود حس کرد قادر به نفس کشرریدن نیسررت با  شیبرا

 صداي ضعیفي زمزمه کرد
 کجا !-
 اعتنا وسرد به طرش پله گام برداشت و گفت: بي
 کجاش وتو راه میگم-

 و لرزان پشت سرش ایستاد وقاطع گفت : متوحش
 من با توهیچ جا نمیام-

به طرفش  ایشصرررد جب  ید آرمین متع یار میلرز جان بي اخت از هی
 :دیبرگشت و به چهره ما رب ونگرانش نگاه کرد و پرس

 چرا؟-
 و عصبي گفت :: آشفته

 تو نامرد نیستي !....مگه نه؟-
شمان آرمین سل یبا چ شمان ع سته اش  یبهت زده در چ ش به غم ن

 شد وگفت : رهیخ
 تو از چي حرش میزني !......-

 گلویش نشست و بغض الود با صداي محزوني گفت : در بغض
 تو بهم قول دادي........قول دادي-
گریه امانش را برید و بي اختیار اشررك پهناي صررورتش را گرفت  اما

 صدا گریست یشرمگین سرش را پایین انداخت و ارام و ب
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و دست زیر چانه اش برد و صورتش را باال اورد و در  ستادیکنارش ا آرمین
 و زمزمه کرد ستیعمق چشمان افسونگرش نگر

وي حرفم باق شررهیمن تا هم- !......اما رفتار توغرور منو  مونمیم یر
 به چالش میکشه شهیهم

با محبت او را آرام  نیاش شرردت گرفت ،آرم هیگر نیحرش آرم نیا از
حال فت و در  غل گر ها یب با لحني  کردینرمش را نوازش م یکه موه

 دلنشین نجوا کرد
وم باش یخواهش م-  کنم آر

ما ند قلبش او را ب تمیور نیتن آرم یگر قت ا کردیم قراریت طا  نیواو 
و یقراریب برداشت ودر چشمانش  نیآرم نهیس یرا نداشت .سرش را از ر

ل زد وعاجزانه گفت :  ز
وحمم از حرفهاي نازنین خبر نداشت -  من ر

بان  نگاهشرران در هم گره خورد بود در زیر نگاه شرریرین آرمین ضررر
ح حس م  وکالفه گفت دیکش یآه نیکرد.آرم یقلبش رابه وضو

سوزي  شهی؛اما هم دونمیم- ستهاي دل ستان نمي تونن دو همه دو
 باشن

 نازنین با همه فرق داره اون منو خیلي دوس داره-
 برسونه بیعالقه اش به تو ممکنه بهت آس-
 فقت نگران منه!اون -
و نابود کنه یاما با این پیشنهاد احمقانه م-  تونست همه زندگي تو ر
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 باور کن من موافق حرفهاش نبودم-
و رونیرا از آغوشررش ب او گذاشررت و با  شیشررانه ها یآورد ودسررت ر

 گفت : ریدلپذ یلبخند
 ،حاال برو حاضر شو باید بریم مالقات مادر آرشام کنمیباور م-

شده و متعجب به او خیره شد آرمین لبخند شیریني  گشاد باچشماني
 زد و گفت:

یه ات خیلي خوب - وح خانم براي ر با این  فکر کنم دوسررتي 
وان نیا یتو گهید یباشه،الاقل اینجور  یش ینم یخونه ر

ل زد و گفت: در  چشمان درشت و گیرایش ز
 توکه قصد نداري به این طریق منو از نازنین جدا کني-
 درصورتش را کنار زد و با خنده گفت : شانیپر یهاسر انگشت مو با
 تودر مورد من چي فکر کردي ،اینکه یك سنگدل عوضي هستم-
 نه ...ولي -

 را ق ع کرد و گفت: حرفش
دوسررتت زدم واال هیچوقت به خودم  هیمن فقت اون حرفو برا تنب-

وکه تودار یاجازه نمیدم تنها دوست  و ازت جدا کنم یر
 گفت : باذوق

 میرم حاضر بشم-
قبل را از وجودش  یسرراعت یهایهمه نگران نیصررادقانه آرم محبت

زوها یمملو از عشررق ولب یپاک کرد و قلب ه ب شیخندان در کنار مرد آر
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بان بود  شیایمالقات مادر ارشام رفت .ن مادر آرشام زني خونگرم و مهر
سایه برقرار ک صمیمي با  ستانه و  د رکه در همان برخورد اول راب ه دو

که سررایه در کنارش بود هر چند لحظه یکبار به خاطر  يودر تمام مدت
محبت سررایه به آرشررام از او تشررکر میکرد .او که از بیماري قلبي رنج 
با محبت براي  به اینکه خیلي ضررعیف و بیمار بود  با توجه  میبرد 
بدرقه سایه تا کنار در اتاقش امد و از سایه خواهش کرد دوستیش را با او 

باره ادام  او سر بزند بهه دهد و دو
شام و  اقاي ستان آنها را همراهي کرد واز آر امیني تاکنار در خروجي بیمار

شام  سایه برایش زده بود حرش میزد آر صحبتهایي که در مورد آرمین و 
سته بود او را  سایه را که نتوان سئله  در منزل ،کنار عمه اش بود و این م

 هوافسرده کرده بود در راه برگشت آرمین با حوصل نیببیند کمي غمگ
سایه از ن سپرده بود و از اینک شیایبه تعریفهایي که  ه این میکرد گوش 

صفت همه را با دیدگاه مثبت میدید و در نظرش همه  شته  دختر فر
خوب و دوسررت داشررتني بودند در تعجب بود اما ته دلش از اینکه به 

ه امیني رفت و امد کند نگران و دلواپس اجازه داده بود با خانواد هیسررا
اصررال دسررت  نیتوانسررت اعتماد کند وا ینم یمرد چیه بهبود؛او 

خودش نبود اما سررایه به او اطمینان داده بود که هرگز به او خیانت 
ست براي اولین بار به این دختر زیبا ودلفریب  نخواهد کرد و او میخوا

 اعتماد کند .
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به چهر به شت و سایه برگ سایه به طرش  شد  صومش خیره  ه زیبا ومع
ویش لبخندي زد و گفت :  ر

 نظرت چیه؟-
 : دیخودش تکاني داد و بهت زده پرس به
 در مورد چي؟-

 اي کرد و گفت : خنده
 من یك ساعته دارم حرش میزنم توتازه میگي لیلي زنه یا مرد-
 حاال زنه یا مرد-
 دلخوري گفت : با
 داري منو دست میندازي-
 گفت : ینیریلبخند ش با
 مگه جراتشودارم-
 پس چرا داري مسخره ام میکني ؟-
 ،حواسم به رانندگي بود نشنیدم چي گفتي خوامیمعذرت م-
شام یه هدیه مي خریدم - شد براي آر شتم میگفتم ،چه خوب می دا

 ،آخه میخوام فردا بهش سر بزنم
 عمیقي کشید و گفت : نفس

اش حرفي ندارم ولي  سررایه من بارفت و امدت با آرشررام و خانواده -
...... 
 و گفت : دیحرفش پر میان
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 ولي چي؟-
باره جنگ اعصاب راه بیاندازد وا واقعا  یمیجوصم نینمي خواست دو
ببرد اما ناگزیر بود حرش دلش را به سررایه بزندپس با مالیمت  نیرا از ب

 گفت :
ساعات- ش یدلم نمیخواد  ور وهمین ط یکه امیني حاور داره اونجا با

 زیخواهش میکنم آرامش منوهم تو خونه بهم نر
منظور آرمین را به خوبي گرفته بود آرمین نمي خواسررت سررایه  سررایه

صمیمي با این خانواده برقرار کند در این چند ماه او رابه  راب ه خیلي 
مد متنفر بود و همه  یخوب فت و ا کل از ر ته بود آرمین در  ناخ شرر

شد  صه می ضر نبود وقتش را زندگیش فقت خال صال حا در کارش او ا
این را حق مسررلم آرمین  هیکند سررا انيصرررش شررب نشرریني و مهم

میدانسررت که زندگیش م ابق میلش باشررد وخودش را موظف به 
 احترام به خواسته اش میدید پس با لبخندي گفت :

 همه سعیمو میکنم !-
 گفت : یهم با لبخند آرمین

و میکني-  میدونم که این کار
مراه هم وارد اسباب بازي فروشي شدند ، سایه چند اسباب بازي ه به

خاب کرد و برا به طرش  نهیپرداخت هز یمختلف براي آرشررام انت
سخ شا سک بزرگ  قرمزروي خرید  نیصندوق رفت آرمین یك عرو

 هاي سایه گذاشت و گفت :
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 اینم مال تو!-
 لبخندي به طرش آرمین برگشت و گفت : با
 مگه من بچه ام-

در حالي که کارت اعتباریش را به خانم فروشررنده میداد لبخند  آرمین
 ملیحي زد وگفت :

 !  ونیلوس وش یدختر کوچولو هی-
را به دست گرفت و از مغازه خارش شدند  هیسا دیخر یبسته ها نیآرم

سا سخ یدر حال هی. شا ست  شش م نیکه با دو د شردیرا در آغو و ب ف ه ر
 گفت : نیآرم
 میبر میتونیم گهیحاال دمن تموم شده  یدهایخر-
 نکردم دیمال تو تموم شده ، من که هنوز خر-

سته ها ی: نگاه ست آرم دشیخر یبه ب با تعجب  نیدر د انداخت و
 گفت

 ؟ یبخر یزیقرار نبود تو چ یول-
چشمش  گهیپالتوخوشگل بخرم تا د هیخانم گل  هیبرا سا دیچرا با-

 دنبال پالتو ساغر نباشه
 ؟ یشده امشب به فکر من افتاد یحاالچ-
شب که د- ساغر و برانداز م دمیآخه اون سرت  لم به د یلیخ یکن یباح

 حالت سوخت
 جواب داد یسر غرور لجباز از
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 خوام یاز تو نم یزیاما قبال هم گفتم من چ-
 وگفت : دیچهره درهم کش یناراحت با
و خد یحرفت داره بهم م نیحالم از ا گهی! د هیسررا- ا تا خوره ،تو ر
وز  تکرار نکن گهیحرفو د نیا یکه کنار من یر
 ...... یول-
پول تو  الیر هی گهیواما نداره ،من از مامانت هم خواسررتم د یول-

اور کن ب یکن یلجباز ن وریهم ینکنه ،پس اگه بخوا زیحسررابت وار
ونده واز اونجا مونده بش نجایکنم تا از ا یم یمنم حسابتو خال  یر

 یکن فیتکل نییکه برا من تع یحقو ندار نیاما تو ا-
 وآمرانه گفت : محکم

 تو ؟ یزندگ یمن چکاره ام تو یالبته که دارم ،فک کرد-
 چند قدم از او فاصله گرفت وگفت : کالفه

 خوامیمن اصال پالتو نم-
 آرام گفت : یمیو با لحن مال ستادیا کنارش

 یشبها هشیکه به خاطر غرورت هم یلجباز نهمهیتو چرا ا هیسا-
 یکن یخوبمون و خراب م

بانش انداخت او درسررت م ینگاه واقعا امشررب  گفتیبه چهره مهر
 بود پس آهسته گفت : شیبرا یشب خوب وتکرار نشدن

 خودت باشه قهیکه به سل یخوب ،اما به شرط اریبس-
 دستش را در دست گرفت وگفت : یبا لبخند نیآرم
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شه فقت بعدا" ا- سل یریرنگ ومدلش و نگ رادیبا صال   قهی،که من ا
 ندارم . یخوب

و یچه نظر یآره قبال بهم گفت-  یدار تیزن زندگ یر
التو پ کیپالتوها  انیاز م نیشرردند و آرم یلباس فروشرر کیبوت وارد
شت و ز یرنگ با دکمه ها یریش شال وکاله برا بایدر  شیهمراه با 

از اتاق پرو خارش شررد  یپرو به دسررتش داد ،وقت یانتخاب کرد ،و برا
سرد  رنگ نیکرد ا یمبهوت خشکش زد اصال فکر نم یبا نگاه نیآرم

 یگریخواسررت رنگ د یرا جذاب کند دلش م هیسررا نهمهیوافتاده ا
به  دیوبگ یزیچ امدیدلش ن هیوشاد سا یاز نگاه راض یانتخاب کند ول

 ،خریدها را به دست گرفت و براه افتاد نهیبا پرداخت هز لیدل نیهم
سخ هیسا شا سک  اهدایي  نیشب را با فکر راحت در حالي که عرو

به خواب رفت در  الیخ یارمین را به آغوش کشرریده بود با آسررودگ
اعماق وجودش از اینکه آرمین تا این حد تغییر کرده بود خوشحال و 

 میدوار میشدشاد بود و ناخوداگاه به آینده وزندگیش با آرمین ا
 شانزدهم فصل

هم همزمان با آنها  دیکه ام شرردیاز کالس خارش م نیهمراه نازن به
 خارش شد و گفت:

 خانمها دیخسته نباش-
 باهم جواب دادند هردو

 دیشما هم خسته نباش-
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 دوخت وگفت : نینگاهش را به نازن دیام
ها دوارمیام گمیم کیتبر یزدیخانم ا- نارهم  یسرررال سرررال ک

 دیادتمند باشخوشبخت وسع
و یلبخند نینازن  زد و گفت : شیدوستانه به ر

ود دوارمی،ام یمرسرر وش دلخواهتون و پ یشررما هم به ز و  دیکن دایز
 - دیخودتونو گرفتار کن

 انداخت وگفت : نییرا پا نشیزد و نگاه شرمگ یلبخند دیام
بتونم  که یکردم اما متاسررفانه فرصررت دایوقته که اونو پ یلیمن خ-

پ  نکردم داینظرشونو بپرسم و
 دیرا باال انداخت و کنجکاو پرس شیابرو یتا کی نینازن
 دانشکده است ؟ یاز بچه ها-

 یبه پهلو یرا گرفته بود سررلقمه ا دیمنظور ام یکه تا حدود هیسررا
 زد و گفت : نینازن
قا نینازن- و نگ یمراد یبهتره وقت آ  میریر

 مه داددوخت و ادا دیرا به ام نگاهش
 فعال با اجازه یمراد یآقا-
 دوخت وگفت : هینگاه مستاصل و نگرانش را به سا دیام
 دیچند لحظه وقتتون و به من بد شهیکنم اگه م یخواهش م-
پرس هیسا  دینگاه پرسشگرش را به او دوخت و
 در چه مورد ؟-
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 نامه است انیقبلنم خدمتتون عرض کرده بودم درمورد پا-
 ؛ گفت : دیبگو یزیچ نینازن نکهیازا قبل

 ما در خدمتتونم دیخوب بفرمائ-
و بب یکاف یتو شهیاگه م-  نمیشاپ دانشگاه شمار

ش یقینفس عم کالفه هم  نیدوخت ،نازن نیو نگاهش را به نازن دیک
وبه ام  گفت : دیر

 میایم گهیماهم تا چند لحظه د دیخوب شما بفرمائ اریبس-
 نمتونیبیپس م-

 نیازنبه ن یشررد بود و با ناراحت رهیخ دیکه به رفتن ام یدر حال هیسررا
 گفت :

 ؟ یچرا قبول کرد-
 شانه باال انداخت وگفت : یالیخ یب با
شونه  شهیبهتر هم م نیمگه از ا میچرا قبول نکن- زو ،همه بچه ها آر

 تو گروهشون باشه یمراد دیکه ام
 بهونه است هینامه  انیپا کنمیدلشوره دارم ،حس م یلیاما من خ-

پرس مشکوک  دینگاهش کرد و
 -؟  یکن یفکرو م نیا چرا
 نگاش معذبم ریز هیدونم چرا مدت ینم-

 زد وگفت : یپوزخند
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ظر همه بهت ن یکن یبهت سررخت گرفته که فکر م نیآرم نقدریا-
 دارن

 ستین ینجورینه ا-
 را گرفت وگفت : دستش

 ،بنده خدا منتظرمونه میبر ایحاال ب-
به طرش  نیبه رفتن نبود اما به اجبار همراه نازن یاز ته دل راض نکهیا با
دو آن دنیبا د دیدر انتظارشرران نشررسررته بود رفت ،ام دیکه ام یزیم

 زد واز جا برخاست و گفت : یلبخند
 دیوقتتون و به من بد دیممنونم که قبول کرد-
 گفت : یبا لودگ نینازن
قا- نا  دیحرش نزن یمبا ما رسرر نهمهیکنم ا یخواهش م یمراد یآ

 میچهار ساله که با هم همکالس یسالمت
 انداخت و گفت نییسرش را پا نیشرمگ دیام
 ستمیخوب راستش من با وجود خانم ستوده راحت ن-
 با خنده گفت : نینازن
 " آدم خوار شدهدایمگه خانم ستوده جد-
 گل سرسبد دانشگاهن شونیا یزدیخانم ا نیدار اریاخت-
 زمزمه کرد : یبا دلخور نینازن
 تحفه !......... ششششیا-
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سر رفته بود نگاهش را به نازن نیکه از ا هیسا صله اش   نیبحث حو
 دوخت وگفت :

 ،بذار بنده خدا حرفشو بزنه یآورد ریحاال وقت گ یناز-
وبه نازن دیام  گفت : نیر
 نداشتم یمن منظور دیکنم اشتباه برداشت نکن یخواهش م-
وبه ام یبرا هیسا  گفت : دیکوتاه کردن بحث ر
 میما منتظر صحبتهاتون هست دیکنم بفرمائ یخواهش م-
انداخته بود در ذهنش به  ریکه سرررش را به ز یبا خجالت در حال دیام

 یودر آخر با حالت گشتیم شیشروع صحبتها یبرا یدنبال جمله ا
 آشفته گفت :

 بذارم ونیر مو با شما د یخوام مساله ا یکه م هیراستش من مدت-
و نگاهش سا یر سر شت  شت با  رهیخ هیپنجره پ مانده بود و انگار دا

 ادامه داد قیعم ینفس دنیزد پس از کش یخودش حرش م
شد ینم- شما هم متوجه  سال اول که برا ای دیدونم   ینه ، من از 
و د نیاول و  تیو شررناختم جذب شررخصرر دمیبار خانم سررتوده ر

شدم ،اما ط شون  سال هرگز جرات نزد نیا یرفتار شدن به  کیچند 
و فقت نظاره گر اومد و  سررتادمیا یدور م شررهیو نداشررتم ،هم شررونیا

 . شدمیرفتنشون م
 تلخ ادامه داد یمکث کرد و سپس با لبخند یا لحظه
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وهر وقت غصره دار بودن ،منم  شردمیمنم شراد م دنیخند یم یوقت
صه م و هم یناخوداگاه غ سها ر  گرفتم یم شونیبا ا شهیخوردم ،کال

تم رف یانتخاب واحدشون و انجام بدن و بعد م شونیذاشتم اول ا ی،م
 انتخاب واحد.... یبرا
 وگفت دیحرفش پر انیم یعصب هیسا
 شم یمن اصال متوجه منظور شما نم یجناب مراد-
 دوخت وگفت : هینگاهش را به سا دیام
دونم که شما  یمن از همون ترم اول به شما عالقمند شده بودم ،م-
خت خوشب یکه من برا دیم مئن باش یول دیبه من ندار یحس چیه

 حاضرم انجام بدم یکردن شما هر کار
نازن هیسررا به  گاه متعجب و بهت زده اش را  خت ،او هم از  نین دو

 شوکه شده بود دیام یحرفها
 آرام ادامه داد دیام
شا- شما  گن  یاز بچه ها م یلیخ دمیشن یادیز عاتیمن در مورد 

شد یزدیشما با برادر خانم ا ه ک دمیکردم و فهم قیاما تحق دینامزد 
 جسارت و دادم که نیاست ،پس امروز به خودم ا عهیشا کیفقت  نیا

و با خود شما در م نینشده ا ریتاد  بذارم ونیمساله ر
 گفت : یبا ناراحت نینازن
 !ریهم د یلیشده ،اتفاقا خ رید گهیاما د-
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و نیساکت کردن نازن یبرا هیسا اشت گذ نیدست نازن یدستش را ر
 وگفت :

قا یول-  نهیمن فعال" قصررد ازدواش ندارم ،همه تالش من ا یمراد یآ
 برم فرانسه لیادامه تحص یبرا التمیکه بعد از اتمام تحص

 با ذوق زده گفت : دیام
 یم توتون یچون منم م هیعال یلیشماست که خ میتصم نیاگه ا -

 کنم تونیاهراه همر نیا
 زده گفت : رتیح هیسا
 ! یچ-
 برم التمیتحصرر لیتکم یخوب خانواده منم اصرررار دارند که برا-

 رفتم یبار نم ریفرانسه اما من تا به امروز ز
با حرص زمزمه کرد هیشمانت بار به سا ینگاه نینازن  انداخت و
 یگ یپس چرا راستشو بهشون نم-
همسرش ، دیتوانست بگو یرا افشا کند ،چ ورم تیتوانست واقع ینم

شا ست در حال خیدکتر م فه منع کرده بود .کال نکاریاو را از ا نیکه آرم یا
ش یقینفس عم سرخودش وا م دیبود ام یبه هر نحو دی.با دیک  یرا از 

 گفت : یاز سر ناچار لیدل نیکرد به هم
عد از  نهیا تیخوب واقع- نامزد کردم و قرار ب که من چند ماهه که 

 ، همراه نامزدم به فرانسه برم نجایدر ا اتمام درسم
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ش شمان ت دیهمه وجود ام فیخف یلرز بیرا لرزاند که از چ  نینازن نیز
 حرش رابه او زده است نیمالحظه ا یب نهمهیا نکهیاز ا هیدور نماند . سا

و وانیل نیبود نازن یاز دست خودش عصب  دیرا به طرش ام زیم یآب ر
 گرفت و گفت :

 حال شما خوبه یمراد یآقا-
 لرزان گفت : یو سپس با لحن دیآب نوش یجرعه ا دیام
،بچه ها  دیدونسررتم شررما نامزد دار یمن متاسررفم !...... من نم-
 کردم یگفتند اما من باور نم یم ییزهایچ

 وار جواب داد زمزمه
 من هم متاسفم !-

شده پس برا دیکرد ام یم حس سته و خرد  شک ون  سک یاز در  نیت
 کرددردش اضافه 

ص یمراد یآقا- شخ با  سر خوب و ست یتیشما پ از  یلیکه خ دیه
زو یدخترا و دارن ،نگاه یحت یدانشگاه آر ه ب یصحبت کردن با شمار

 ستنیخوب کم ن یدخترا دیاطرافتون بنداز
 رسن یشما نم یکدومشون به پا چیاما ه-
 گفت : یبا لودگ نینازن
اره که د یاخالق هی دیصورت معصوم و خوشگلش نگاه نکن نیبه ا-

 سگ نداره
 اراده گفت : یب دیام-
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د ،نا ن فتریگل هم پاکتر و ظر کیاز  شررونی،ا یزدیخانم ا دینفرمائ-
 همکالسم شونیمن چهارساله که با ا یسالمت

گم  یمنه و منم به شررما م یعمرم دوسررت جون جون کیخوب -
 ستیهم ن یخار یگل ب نی،همچ

 یرا به حال خودش بگذارد م نیاگر نازن دیفهم یم یکه به خوب هیسرا
ند بحث بل نیدادن به ا انیپا یبحث کند برا دیخواهد تا فردا با ام

و به نازن  گفت : نیشد ور
 میبه کتابخونه بر دیبا یفراموش کرد یناز-
 هم از جا برخاست و گفت نینازن
قا دیببخش-  شد رمونیما د یول یمراد یآ
 زده گفت : جانیخاست وهاز جا بر عیاز آندو سر تیهم به تبع دیام
 ازتون داشته باشم یخواهش هیتونم  یم-

 با تعجب به اونگاه کردند و گفتند هردو
 دیبفرمائ-
شم ،م یخواهم خواهش کنم من تو یم- شما با  نیخوام ا یگروه 

 داشته باشم ادیاز شما ب یکار گروه نیو به عنوان آخر قیتحق
 با متانت گفت : هیسا
 فراموش بشه شهیهم یامروز برا یکه حرفها یبه شرط-
 بله حتما "! -

 غرغر کنان گفت : نینازن شدندیشاپ خارش م یهردو از کاف یوقت
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تو گروه ما باشرره ،تو که از اخالق  ی،چرا قبول کرد یشررد ونهید-
 یخبر دار نیآرم
 گفت : یسرد به
 تو که از خدات بود تو گروه ماباشه-
 ارهبه تو د یبود که بدونم اون چه احساس نیمال قبل از ا نیآره ،اما ا-
و فراموش کنه یاون قول داده حرفها-  امروزش ر
 آره اون قول داده اما جون عمه اش که بتونه-
سر از زندگ ی!من م یناز- شده   دی،با ارمیدر ب نیآرم یخوام هر طور 

مهیخودش دوسرررت دختر داره ،ا یبدونم چرا وقت و نه من  یر
 هدار تیحساس انمیواطراف

 که باهاش حرش بزنه یدی،د یدیتو تا حاال دوست دخترشو د -
وز ب- مام ر نهیاون ت کار م رونیب دونمیم ی،من چ رو چه  نه  یداره  ک

 هیواصال باک
 موضوعم نینگران ا یلیمن خ یول-
و  هیبدونم مشررکل اون چ دیشررروع کنم ،با یجائ هیمن از  دیاما با-

 رهیگینشات م یاز چ تیحساس نهمهیا
 شانه باال انداخت وگفت : یالیخ یب با
 یخوددان-
شد چند وقت نیآرم سته و کالفه وارد آپارتمان  رواه بود که بخاطر پ یخ

ساب صفهان ح شده بود و در ا یا غ  شلو هفته فقت  کی نیسرش 
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 هیه ساکه ب یبود .او مجبور بود بخاطر تعهد دهیرا سر کالسش د هیسا
ود به اصررفهان برود و با پرواز شررب برگردد.به  داشررت با پرواز صرربع ز

توانسرت خودش را  یخانه پدرش نم یگیدر همسرا مایخاطر وجود ن
ض سا یرا ستیشب را آنجا بماند ونه م هیکند که  شب در ا توان  نیاورا 

 خانه تک وتنها رها کند .
شت م هیسا ده در اطرافش پراکن شیکه کتابها یدر حال یغذا خور زیپ

 شدنیطرز خواب نیبه خواب فرو رفته بود ،از ا قیبود، معصرروم و عم
و یلبخند سا یر ست ،او  ش مختلف خواب  یرا در حالتها هیلبش ن

سه انگ یبود اما لبها دهید سو ش زشیو ون ما شب در هرگز  نیرا آن 
 ببرد ادیتوانست از  ینم
زد . با وحشررت  شیتکانش داد وآرام صرردا میسرررانگشررت نرم ومال با

و شمان شیکتابها یسرش را از ر شت و با چ سان  مهین یبردا باز هرا
 گفت :

 شده؟ یزی! ..........چ هیچ-
و لبخند  دیو ما رب ونگران پرس دیماس نیآرم یلبها یر

 ؟ هیچرا صورتت خون هیسا-
گاه که خون ریبه کتاب ز ین حال یصررورتش  خت ودر  ندا ه ک یبود ا

 از جا برخاست وگفت : دیمال یاش م یخون ینیدستش را به ب
 شمیخون دماغ م لیدل یکه ب هی،چند وقت ستین یزیچ-
پرسشگر گفت : یبا چشمان نیآرم  مبهوت و
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 ؟ یبه من نگفت یچیچند وقته ؟! ............. و تو ه-
 شد گفت: یم یکه وارد دستشوئ یحال در
 باشه ! یزمهمیچ کردمیآخه فکر نم-
 وگفت ستادیا یدنبالش راه افتاد و پشت در دستشوئ به
؟!........، دختر  نیباشرره ؟!.........هم یمهم زیچ یکردیفکر نم-

 یالیخ یب نهمهیتو چرانسبت به خودت ا
 آمد و گفت : رونیب یحوله صورتش را خشک کرد از دستشوئ با
شره  یم ادی،هر وقت حجم درسررهام ز هیو فشررار درسرر یاز خسررتگ-

 شم یم ینجوریا
 دیپرس نگران

 قبال"هم سابقه داشته؟-
 گفت : یتفاوت یب با
 شدم ینجورینه چند وقته که ا-
 دکتر شیپ میباهم بر دیپس حاضر شو با-
شررب را  مهیانداخت ،سرراعت ن یواریبه سرراعت د یتعجب نگاه با

 زد و گفت ی،پوزخند دادینشان م
 بازه! یساعت چه م ب نیحاال؟ توا-
 مارستانیب میر یم-
 یدی، تازه از راه رس یاما تو خسته ا-
بروی،سر ین باشخواد نگران م ینم-  حاضر شو عتر
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باره پشت م یلبخند با  ت :نشست گف شیو مقابل کتابها زیدو
 ستمین یاوراانس ماریشلوغش نکن ،من که ب نهمهیا کنمیخواهش م-
 خون دماغ ساده است هی،

گه بخوا- تا آخر ترم خون یخون دماغ بشرر ینجوریا یا  هگید یکه 
 مونه ینم یبرات باق

سترس دارم ،ا ییفقت وقتا ستین ینجوریکه ا شهیهم-  ینجوریکه ا
 شمیم

 وگفت : دیکش یقیعم نفس
ود م- باهم بر امیبه هر حال فرداشررب ،ز چکاب کامل  هی میکه 

 یخون دماغ یبرا یموجه لیدل یاسررترس و خسررتگ یانجام بد
تاق خودت درس بخون یتو ی،حاالهم بهتره بر سررتین  انجی،ا یا

 یسرده و ممکنه سرما بخور
ستم بهش نم یالمپها سوخته ود ستر اتاقم  س یلو ض دیر شون که عو

رده و چشمام و اذ هیکنم . بق  کنن یم تیالمپها هم رنگشون ز
ودتر بهم نگفت-  که سوختن یچرا ز
 و با غصه گفت : دیکش یآه
 !یستین شهی؟.....تو که هم گفتمیم یک-

 زد و گفت : ینیریش لبخند
سا- شو و ستم ،بلند  ات باال ،خودم بر ایبو جمع کن  لتیحاال که ه

 کنمیعوضشون م
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به دنبال آرم لشیوسررا  پس از نیوارد اتاقش شررد آرم نیرا برداشررت و
رو ضیتعو پرس دیآمد و کل نیپائ یصندل یالمپها از  دیبرق را زد و
 حاال خوب شد ؟-
 جواب داد یزینگاه تشکر آم با
 شد یعال-
 چند وقته سوخته-
شب  چند نکهیتا ا شدینورش کمتر م یدونم !هرشب ه ی"نم قایدق-
وشن نشد گهید شیپ  اصال ر

ودتر بهم م دیبا -  یگفتیز
 لبخند گفت : با
 زدندیم نگیاز بس نور اتاق کم بود که چشام ر-
 شد و آرام گفت رهیخاص به او خ یحالت با
 بشن تیکه اذ ستیچشمها ن نیا فیح-
شتن نیحرفش دلش غنج رفت .چقدر آرم نیا از ست دا  یخوب و دو

 بود یمرد بهار نی. قلبش پر از عشق به ا شده بود
و یدر حال نیآرم را  شیاز کتابها یکینشررسررت  یلبه تختش م یکه ر

پرس  : دیبرداشت و
 ؟یترم دار انیفردا م-
 آره اصول زلزله-
ب  نیا -  به زلزله داره ؟ یکتاب چه ر
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 فاصله کنارش نشست وگفت : با
 نامه مونه انیپا یبرا نیا-
وش کار م-  یکن یتنها ر
 هم هستند یمراد دیو ام نینه نازن-
 کتاب در دستش را بست و گفت : نیآرم
 چرا؟ گهی!....اون د یمراد دیام-
ستاد شر نیاوهم هم- ع را ارائه داده بود که ا سته  یفیموضو ازش خوا

وش کار کن  میبا هم ر
صب ست ودر حال یع و یاز جا برخا رد ک یتخت پرت م یکه کتاب را ر

 گفت :
 دیکرد یقبول م دیبگه ،شما نبا یفیاستاد شر-
ست ن یدون یخودت م- ع پا کیدو نفر  ستیکه در ضو امه ن انیمو

و ارائه بدن  ر
ع د یتون یتو م- و برا یا گهیموضو  ینامه ات انتخاب کن انیپا یر
ع تحق نیدر مورد ا یاما من کل-  کردم قیموضو
 شما باشه میتو ت دیبگو که نبا یپس به مراد-
به اون احت- ما  کارا میدار اشیچرا  کت سرراز ی، وقت  یکل مونیما
وش کار کنه میخوا یکه م رهیگیم  اون ر

کار- جام م یکه قراره مراد یهر  و من ان بده ر جام  به  دمیان ما  ،ا
 نباشه متونیکه اون تو ت یشرط
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و م یخود خواه نیا-  هیکار گروه هی نیرسونه ،ا یتو ر
و انجام م-  و یو هم ماکت ساز قیدم هم تحق یمن همه ر

 گفت : با یظیغل یپوزخند
که داره خودش راه تقلب و به  یمسررخره اسررت ،اسررتاد یلیخ-

 ده ،واقعا که نوبره یم ادیشاگردش 
 خوام کمکت کنم یمن فقت م-
منه و خودم  یجزء درسها نیندارم ،ا یاجیمن به کمک تو احت یول-
 حاضرش کنم دیبا

 و گفت : دیکش شیموها انیم یدست کالفه
 که........ گمیشد خودم بهش م نجوریپس حاال که ا-

ب دستپاچه  اراده گفت : یو
 نه نه ممکنه متوجه بشه-

 دیشکاک چشمانش را تنگ کرد پرس یبانگاه
و متوجه بشه ؟ یچ-  ر
 ماهست نیب یراب ه ا کی نکهیا-
 مشکوک گفت : یطرفش چند قدم برداشت و با حالت به
 پسره هست ؟ نیتو ا نیب یاصال"چه راب ه ا نمیصبر کن بب-
باره شروع کن یخوای،م نیبس کن آرم-  یدو
وز  یم بیعج کمیپسررره  نیگم رفتار ا یمن م- زنه ،بهم بگو اون ر

 خواست ؟ یم یسر کالس کنار تو چ
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 یمحکمه راه انداخت-
 جوابمو بده-
وز -  داشت که از من خواست براش حلش کنم یمشکل درس هیاون ر

با لحن شیابرو یتا کی  گفت : زیتمسخر آم یرا باال داد و
سته براش رفع ا یمراد دیام- شگاه از تو خوا ؟!  یکن رادیشاگرد اول دان

 مسخره است؟! یلیخ نیا یکن یخودت فکر نم
 ستمین یمنم شاگرد تنبل یول-
 گفت : یتند به
شته که دا گهید لیدل هی،حتما"  یستیهم ن ی،اما در حد مراد یستین-

 یکن رادیه براش رفع ااز تو خواست
 زد داد
 ی،چرا تو به همه مشکوک یمجرم گرفت ینصف شب-
 یکی هشیهم رمیواقعا چرا هر جا م یول ستمیمشکوک ن یمن به کس-
 دور تو بچرخه یباشه که ه دیبا
 میکنیکه ما باهم رفع اشکال م هیعیمنه ،طب یهمکالس دیام-
 ببره ی، که از راب ه ما بوئ یترس یپس چرا م-
 ببره یبوئ یکس دینبا یچون خودت گفت-
و دیکش یقینفس عم نیآرم باره ر  لبه تخت نشست و گفت یو دو
 ادیهست که اصال" از اون خوشم نم یزیچ هیپسره  نینگاه ا یتو-
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و  میمن واون چهار ساله که باهم همکالس نیآرم یکن یتو اشتباه م-
پاس کردبایتقر با هم  که اون با من  هیعیطب می"همه واحدهامون و 

 باشه هیراحتتر از بق
 گفت: یمیلحن مال با
و ،فکرشرر یباشرر میت هیخوام که با اون تو  ینم لیدل نیو به هم-

 ای یجبور،م دیجلسه بذار دی،کجا با دیجلسه بذار هیبکن،اگه قرار شد 
نه اون و  یتو بر جایا ادیاون ب ایخو که من اصررال"  هیزیچ نیو ا ن

 ستمیموافقش ن
 میتون ی، م نهی،که اونم نازن میهم دار ینفر سرروم ممونیو تاما ما ت-

 میجلسه هامون و خونه اونا بذار
 عذر بدتر از گ*ن*ا*ه-

 گفت : یو عصب محکم
 یندانز یخوا ی، مشکل تو منم که م ستین یو مراد مایمشکل تو ن-

 یقبال" هم بهت گفتم من تا حد یمسررخره ات باشررم ،ول دیعقا
به ا یو م میزندگ یبهت اجازه دخالت تو به درس و  یدم که ضررر

 ستمین گهیدانشگاهم نزنه پس م مئن باش که د
وبرو از  گفت: متیو با مال ستادیا شیجا برخاست و ر

بخاطرش بامن  یبرات مهمه که حاضررر نهمهیپسررره ا نیچرا ا-
 ؟یبحث کن

 آرام گفت : نینگاه پراز محبت آرم ریتاث تحت
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بر من ا ی!آدمها سررتیما ن نیب یحسرر چیه یچرا وقت-  نهمهیدور و
 برات مهمند!؟

و یدستها شت و او رابه طرش خودش  یقدرتمندش را ر شانه اش گذا
انداخت و آرام نجوا  شیبایاش را به عمق چشمان ز رهی،نگاه خ دیکش

 کرد:
قدری،ا بایهم ز یلی،خ یبائیچون تو ز- که من تحمل وجود  بایز ن

توهند و  مثل یو معصوم بایز یکه به دنبال بره ها یانسانمائ یگرگها
 ندارم

لبش ق نشیمماس با صورتش بود . نگاه ملتهب و آتش نیآرم صورت
 ر نفسررش همراه با ع یتند به تپش انداخته بود و گرما یتمیرا با ر

سا س یقرار م یرا ب هیتنش  سش در  شد و ب نهیکرد، نف  اریاخت یحبس 
را کرده است  نکاریدانست چرا ا یرا بست ، خودش هم نم شیچشمها

 نیآرم دیشیاند یم اکهی ندیرا بب نیقرار آرم یبخواست نگاه  ینم دی،شا
 قصد دارد اورا.......

س با ستها نیمنتظر عکس العمل آرم نیریش یح از  نیرمآ یبود که د
و شت از ا یر  حرکت نیشانه اش کنار رفت و چند قدم به عقب بردا
 شد رهیچشمانش را گشود و به خ یجا خورد و با سرخوردگ نیآرم
 آرام نجوا کرد نیآرم
که  یهر کار یتون یبه هر حال سرنوشت ما از هم جداست ،پس م-

 یو انجام بد یدوست داشت
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 اتاقش را ترک کرد عیوسر
کرد  یفکر م یرا درک کند ،چرا وقت نیرفتار آرم یدو گانگ توانسررتینم

ستش دارد کار زوها یم یدو درهم خرد و نابود  شیکرد که همه کاخ آر
و زو ها یشوند ،همانجا ر ست و به مرگ آر ش  تسیگر شیلبه تخت ن

به او عالقه دارد  نیبود آرم دهیشرریاند یچقدر احمق بود که لحظه ا
ود با نهمهیچرا ا  و ساده بود.............. ورز

 هفدهم فصل
کوه بر  کیوارد دانشررگاه شررد ،سرررش به اندازه  نیو غمگ افسرررده

زوها کردیم ینیگردنش سررنگ  تهسرریگر شی،تمام شررب را به مرگ آر
خواست وارد کالس شود  یشده بود . م داریب یدیوصبع با سردرد شد

شت و به چهره غم گرفته نازن شیصدا نیکه نازن شد  رهیخ نیزد برگ
 :گفت یبا لحن محزون یپس از لحظه ا

 افتاده ؟ یاتفاق نینازن-
 با غصه نگاهش کرد وگفت: نینازن
حالش بهم خورد و مامانت  شبیپدرت ،....پدرت د ینگران نشو ول-

 مارستانیبردنش ب مایهمراه ن
و وحشت  را چنگ زد و گفت: نینازن یزده باز

 ...بابام !.... .... ی... نازیگیم یچ-
 اش گفت: هیهق هق گر انیو م دیامانش را بر هیگر
وخدا بگوحاال حالش چ وره ؟ یناز-  تو ر
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 آرام کردنش دستش را در دست گرفت وگفت: یبرا نینازن
و ببره ب مای،ن هیبستر مارستانیب یفعالتو-  مارستانیمنتظره که ما ر

ون ماش مایون دیبه طرش درب دانشگاه دو مهیسراس ارشان انتظ نشیدر
شیرا م شود و در حال دیک سان در را گ سوار م ی،هرا سانه  یکه  شد ملتم

 گفت:
قا ن-  دی......،بادیبر عیسر کنمیخواهش مکنم ، ی....خواهش م مایآ

 نمیبابام و بب
و زد ، ختیر یتمام طول راه اشک م در  ،در دلش هزار بار به خدا ر
خدا- خدا یپدرم و از تو م ای)) ثل  ایخوام ، مک کن اونو م بهم ک

 !! ....(( ای... خدا  نمیبب شهیهم
 دیپرس مایبار از ن نیچندم یبرا
 گفت : یبابام چ تیدکتر در مورد وضع ماین-
 داد زد یعصب نینازن
وم باش ،ن هیکنم  یخواهش م هیسا-  صد بار بهت گفت مایلحظه آر

 !گهیگفته د ی،دکتر چ
بودند  سررتادهیا ژهیو یبخش مراقبتها یو مادرش در راهرو سرراغر

ر س هیپناه گر یبچه ب کیخودش را در آغوش مادرش انداخت و مثل 
 کرد با محبت گفت: ینوازش مکه سرش را  یداد . مادرش در حال

وم با ش- وم باش دخترم ،آر  آر
پرس رونیآغوشش ب از  دیآمد و
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 بابام چ وره مامان ،اون چ وره!؟-
که ز یفیحالش تعر-  ژنیاکس رینداره ، فعال
 گفت؟ یدکتر چ-

و دیناه صررورتش را پاک کرد  یبا دسررتمال در دسررتش اشررکهاش ر
 وگفت :

گه عز خوادیم یچ- ما م زمیب مه  اون فقت داره زجر  میدون ی، ه
 کشهیم

و خدا ا- بابا  کی ینگومامان ، من حت ینجوریتو ر بدون  وز هم  ر
 تونم تحمل کنم ینم
بایعز-  فقت به خدا باشه! دمونیام دیز

باره  ستندیخود را در آغوش مادرش انداخت وهر دو گر دو
*** 

ه داده بود. نگاهش را ب هیتک ژهیو یبخش مراقبتها واریبه د خسررته
شته بود ،در طول  یواریعت دسا شب گذ ساعت ازهفت  انداخت. 

وز آنقدر گر  دیدیکرده بود که چشمانش متورم شده وتار م هیر
 قهوه را به دستش داد و گفت: وانیو ل ستادیکنارش ا دیناه
 گلوت خشک شده! یکرد هیبخور ،از بس گر نویا-

ست مادرش گرفت و جرعه ا وانیل ش یرا از د ش یمادر آه دینو و  دیک
 گفت:

 م؟ینجاهستیا یخبر داد نیبه آرم-
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 خونه جا گذاشتم لموینه ،موبا-
 من زنگ بزن ،ممکنه نگرانت بشه یبا گوش ایب-

ش ینگاه مردد ش یبه گو ستش را دراز کرد گو ز را ا یمادرش انداخت ،د
ش ردیبگ دیناه ستار وی یس یا یا شهیکه در پر شد و ب یباز   رونیاز در

 :وگفت دیبه طرش پرستار دو مهیو سراس را پس زد دیآمد ،دست ناه
 خانم پرستار ،حال پدرم چ وره؟-

با بانانه گفت یلبخند پرستار  مهر
و شکر ،ا-  بهوش اومدن و وضعشون هم ثابت شده شونیخدا ر

 آرام زمزمه کرد: دیناه
و شکر!-  خدا ر
 نمیتونم پدرم و بب یخانم پرستار م-
و که سررتینه هنوز حالش خوب ن-  یجانیه نهیبب و ممکنه شررما ر

باره حالش بد بشه  بشه و دو
 انهیخ ر رفع شده  دیکنم فقت بهم بگ یخواهش م-
،حاال هم  بده صیتشررخ دیدکتر با نوی،ا سررتمیمن که دکتر ن زمیعز-

ویب تیرم وضع یم یاگه اجازه بد  بهشون گزارش بدم مار
ستارکه ش پر باره به پنجره تمام  شت و دو شد ؛برگ  ی،ا یا شهیاز او دور

شت و او  یشد پس از لحظه ا رهیخ وی یس ستار به همراه دکتر برگ پر
دکتر خارش شررد به  یاجازه داد هر دو وارد شرروند ،وقت یسرروال جیه یب

 طرفش رفت و گفت:
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 خ ر رفع شده دی،بهم بگ کنمیدکتر خواهش م-
و شکر خ رموقتا رفع شده-  خدا ر
 ستین ینگران چیه یفعال جا یعنی-
 ! اما تنفس و فشارشون نرماله به خدا باشه دتونیام -

و به دکتر گفت: دیکش یآسوده ا نفس  ور
 نمیتونم بابام و بب یدکتر م-
 استراحت کنه ماریب دیفعالنه بذار-

باره خون در رگها یم احسرراس د توان یافتاده و م انیبه جر شیکرد دو
 راحت نفس بکشد

 لب زمزمه کرد ریخودش را در آغوش مادرش انداخت و ز یخوشحال با
بون- و شررکر ،تو چقدر خوب و مهر  نیخدا ،به خاطر همه ا یخدا ر

 محبتها ازت ممنونم
 او را از آغوشش جدا کرد وگفت: مادر

که از حال پدرت م مئن شررد زمیعز- برو خونه ات  گهی،د یحاال
رو که ا وز شه ،تمام ر شده با شوهرت نگرانت  ست نجای،ممکنه  ش و  ین

ان نگر نقدری؛منم که ا یزنگ هم بهش نزد هی ی،حت یختیاشررک ر
 خبر بدم یرفت به مهر ادمیبودم 

رم  یخونه نم یزنم ،ول یحاال بهش زنگ م نیباشرره مامان هم-
 بابا بمونم شیخوام امشب پ یچون م

 -بروخونه استراحت کن  یدخترم ،تو خسته ا نه
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لحظه هم اسررتراحت  هیتا حاال  شرربی،د یتو که از من خسررته تر-
 ینکرد

باش عز- به ا زمیتو نگران من ن عادت دارم  یخواب یب نی، من  ها 
وقته  یلیخ مایکنارش باشررم ،ن دیداره و با اشی،تازه بابات به من احت

 عالش نشه نیاز ا شتریمنتظرته ، برو تا ب
پرس ینگاه  دیبه اطرافش انداخت و

 پس ساغر کو؟-
و هم نذاشرته بود عصرر د شربیاز د چارهیاون ب- ا ن گهید دمیپلک ر

خواستم همراه خودش  مایاز مامان ن رهینداره و داره ازحال م ستادنیا
 اونو ببره

 دیرشما ب ستیاون خونه درندشت تنهاست ،بهترن یمامان اون تو-
 تا که تنها نباشه

 مونه یامشب کنارش م نینازن-
و برم پ یخوا یم-  تنها نباشن ششونیمنم شب ر
شوهر زمینه عز- ست ،زن با،تو برو خونه خودت،  شب  دیت تنها

 کنار شوهرش باشه
و لبش نشست ودر دل نال دیازحرش ناه یپوزخند-  : دیر
 چند (( لویمامان جون ،شوهر ک یدار یچه دل خجسته ا-))
س- صبع  انیمنو در جر یخوب مامان ،ول اریب حال بابا بذار، من تا 

 نگران باباهستم
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 و گفت: دیصورتش را ب*و*س مادر
 حال پدرت خوبه ،نگران اون نباش زمیعز برو

از  مایرا گرفت و همراه ن مارسررتانی،کارت تلفن ب رشیقسررمت پذ از
از راه هر دو سررکوت کرده ودر افکار  یخارش شررد قسررمت مارسررتانیب

 خودشان غوطه ور بودند .
ونش و به  دیکشرر قیعم یآه دیوناام وسیپر ازغصرره و درد بود ما در

 ت:و گف اوردیو سکوتش طاقت ن یحتاز نارا مایشد، ن رهیخ ابانیخ
ت از جا ،قلبم داش یختیر یقرار و آشفته فقت اشک م یب یامروز وقت-

ستم همه ب یشد ، م یکنده م ستانیخوا نفر  هیتا  زمیو به هم بر مار
 بهت بده یجواب درست و حساب

 گفت: یزد و با لحن محزون یتلخ لبخند
ست ی!تو برادر خوب ماین- سخت تر شهی،هم یه کنار  تیموقع نیدر 

 ،ازت ممنونم یمن و خانواده ام بود
خانواده ات خ یمن برا- قائلم ،خودت م یلیتو و زش   یدون یار

 دییزیهمه شما چقدر برام عز
 یثابت کرد نویا شهیدونم ،تو هم یم-

 به او انداخت وآرام گفت : ینگاه مین ماین
 یزیچ هیوقته  یلیراستش خ ی،ول ستیدونم حاال وقتش ن یم هیسا-

 ذهن منو به خودش مشغول کرده!
 ؟ یزیچه چ-
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شو بگو ا یکن یچرا تو از من فرار م نکهیا- ست ض نوی؟را ازت  یاون عو
 خواسته

 نیچرا ا دیشیبه کار برده بود دلش گرفت و با خود اند مایکه ن یلفظ از
مدام همد با ا گریدو مرد  ندیلفظ صرردا م نیرا  با دلخور زن  یپس 

 گفت:
 -شوهر منه  یعوض یگی،اون که تو بهش م ماین

 زمزمه کرد : یاش گرفته شد وعصب چهره
ب یلیشوهر تحم کی-  یو قال
 درد آلود گفت : یمغموم و لحن یحوصله با نگاه یب

دو  یسرررا نیا یتو یزی!.........چه چ هیلیما تحم یزندگ یهمه -
وزه به خواسررت خودت بوده ؟.... نه لحظه تولدت نه سرراعت  ر

به  یزندگ نیتو ا یزیچ چیهمش اجباره ،.ه هیزی؟.....هر چمرگت
س ستیدلخواه خودت ن شت هر ک سرنو که قبل از  یصفحه ا ی،

 یراه چیه ایدن نیدر ا اتولدش رقم خورده واون مجبور به قبولشرره ،م
فقت  ایدن نیا ی،کار ما تو میندار یلیسرنوشت تحم نیا رشیجزء پذ

زوها شتن آر زوها نیبه ا دنینرس یمحال و غصه خوردن برا یدا  یآر
 محاله

ا رب و نگران به او نگاه م ماین به  این قش در مورد دن یوقت کردیم
 آرام گفت: ماین دیاتمام رس

 !یو افسرده ا دیناام نقدریتو چت شده چرا ا هیسا-
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اش ترک اریاخت یب  انیو م صورتش را گرفت یپهنا هیو باران گر دیبغ
 گفت: یکه م دیشن مایاش ن هیهق هق گر

غصرره و درد و ندارم هر  نهمهیتحمل ا گهی!...به خداددمیبر گهید-
قت فکر م عه ا کمیبه او نزد کنمیو قدریدر واق که حس م ن  کنمیدورم 

سم ،ن یبهش نم یجور چیه شار ا ریدارم ز مایر ساس لعنت نیف  یاح
 شم ینابود م

 قرار گفت: یب رانیح یشد و با چشمان رهیناباورانه به او خ ماین
 ؟! هیمنظورت چ هیسا-
 دینشن هیبه جزء هق هق گر یجواب یول

پر  یشد و به همراه بسته ا ادهیپ عینگه داشت و سر یسوپر کی کنار
سا یاز خوراک شست  هیبرگشت و کنار  ش وهیاز آبم یکین ت ودر ها را بردا

ونش فشار م یکه ن یحال  داد و گفت: هیبه دست سا دادیرادر
 ،فکر کنم فشارت افتاده باشه ینخورد یچیبخور از صبع ه ایب-
که  یو در حال دیاز آن را نوش یرا از دستش گرفت و جرعه ا وهیآبم هیسا

 انداخت گفت: یبه ساعتش م ینگاه
سر یخواهش م ماین- سون ،ا عتریکنم منو  گران با ن نقدریبه خونه بر

 تو خونه جا وهم میخبر بدم ،گوشرر نیرفت به آرم ادمیبا بودم که 
 گذاشتم و ممکنه نگران بشه

 اش رابه طرفش گرفت وگفت: یبا خشم گوش ماین
 یدمن بهش خبر ب یبا گوش یتون یم ینگرانش نهمهیاگه ا ایب-
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 ،فکر نکنم تا حاال برگشته باشه خونه ستیمهم ن نقدرینه نه ا-
ظه ا یگفتن هر جور راحت با کت کرد .لح ش  یحر بل بر قا عد م ب

ش سا نیما شت  شت  ادهیقبل از پ هیرا نگه دا شدن به طرفش برگ
 وگفت:

ساب زیهمه چ یبرا شرمنده خودت کرد یممنونم ،تو امروز ح  یمنو 
- 

 زد وگفت: یلبخند
از خانواده  یام بوده ،خانواده تو جزئ فهیکردم همه اش وظ یهر کار-

 خودم هستن
 که یزمزمه کرد درحال شدیم ادهیپ

 یده ام ل ف داشتبه من وخانوا شهیتو هم-
 وگفت: ستادیشد و و کنارش ا ادهیهم پ ماین

 کنم تیتا باال همراه یخوا ی،م ستیاگه حالت خوب ن-
 -خوبم!  نه
 مارستان؟یب میدنبالت بر امیفردا صبع ب -
 شم یمزاحمت نم نیازا شتریب گهی،د رمینه خودم م-

 گفت: یمحزون و گرفته ا یبا لحن ماین
 !،باشه؟ میزن یامشب...... فردا باهم حرش م یدر مورد حرفها هیسا-
 طرفش برگشت و گفت: به
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به خاطر وضررع- با  تینگران اون حرفها نباش ،من فقت   کمیبا
 هستم یآشفته و عصب

ب  یتو از زندگ دنیفهمم که بر یمن خوب م هیسررا- به حال  یر
منم  یبزن یدر موردش حرف یحاال که دوسررت ندار یپدرت نداره ،ول

 ،با اجازه نمتیبیکنم ،فردا م یاصرار نم
ست به خان یشد دلش نم رهیخ مایو به رفتن ن ستادیا همانجا ه خوا

ش گام بر ریناگز ماین لیشدن اتومب دیبرود اما با ناپد  داشتبه طرش بر
و دیکل هنوز  وقامت دیپاشنه چرخ یرا در قفل نچرخانده بود که در ر

و نیآرم دهیبلند وکش وبه ر  یدرهم و عصب یظاهر شد با چهره ا شیر
با لحن ست و سرش ب شت  شود در را پ رفت تا او وارد   یاز مقابل در کنار

 :دیپرس یزیعتاب آم
 ؟ یتا حاال کجا بود-
سا با و لیآرامش و ستش را ر شپز  یدر د شپزخانه قرار داد و وارد آ پن آ او

 رحرش زدن نداشت د ینا یخانه شد .آنقدر خسته و کالفه بود که حت
 کرد آرام نجوا کرد یپر از آب م یوانیکه ل یحال
 سالم کردنه! دیجد قهیطر نیا-
 ازخشم گفت : پر
 !یمعلم ادب شد هایتازگ-
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سرد و آرامش  دیاز آب نوش یجوابش را بدهد جرعه ا نکهیا بدون رفتار 
سانده بود دهان باز کرد چ نیآرم سرحد جنون ر ه ک دیبگو یزیرا به 

 ساکت شد نیآرم ادیبا فر
 ؟ یبود یوقت شب چه گورستون نیگفتم تا ا-

هر  یداد به جا عیبود که ترج زیآم نیزننده کالمش آنقدر توه لحن
و وانیفقت سررکوت کند پس ل یحرف  چیه یگذاشررت و ب زیم یرا ر
 از آشپزخانه خارش شد یحرف

بود به دنبالش از  دهیاو به حالت انفجار رسرر یکه از خونسرررد نیآرم
شپزخانه  وآ شد ور ستش را محکم  نیاول یخارش  شونت د پله با خ
 زد ادیو فر دیکش نییگرفت و پا

بون منو نم-  .......مدی!پرس یکرد دایپ یمشکل شنوائ ای یفهم یز
 طرفش برگشت و داد زد به
 .....!یکن یم یباده کرده و احساس مرد رتتی! باز رگ غ هیچ -
ستش ب نیازا شد ؛د شان منفجر  شف  رفت و باال اریاخت یجمله مثل آت
و رلش . کنت دیآمد ،برق از چشمانش پر نییپا هیسا فیصورت ظر یر

ست داد ومثل  و یتوپ باد کیرا از د شدت ر غذا  زیم یصندل یبا 
ب شیبه پهلو یصندل یفلز هیپرت شد، پا یخور اراده  یاصابت کرد و

 یتیشرردنش با عصرربان یتوجه به زخم یب نی،آرم دیاز درد کشرر یغیج
ستش را گرفت و با  رقابلیغ سر کیکنترل د ش عیحرکت  ونت و خ
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را به چنگ گرفت و  شررانشیپر یموها انهیبلندش کرد و وحشرر زیآم
 دیغر
 سر؟ رهیمن ؟........ دختره خ رتیمن !.....،رگ غ رتیرگ غ-

باره ب دیلرز یم تیاش از خشررم برافروخته بود و از عصرربان چهره ا دو
 دیکش ادیفر زیدلهره آم ییصدا

 ؟یبود یتن لش چه خراب شده ا نیوقت شب با ا نیبگو تا ا-
ز ا یمیبود و هم متعجب ،ن یهم عصرربان نیرحمانه آرم یرفتار ب از

و یصورتش م کرد .با  یلبش حس م یسوخت و طعم شور خون را ر
 گفت : زینفرت انگ یلحن

هت نم- مار یب که تو خ تا گه خودت نگفت یریبم یگم  ر ه ی،م
چرا  گهیتونم انجام بدم ،.....هان .....پس د یدلم خواسررت م یکار

 !یناراحت
 :کرد گفت یوارد م یشتریدر دستش فشار ب یکه به موها یحال در
 نیرش ،تا اح هیکه به خاطر یتیجنبه و کم ظرف یب نقدریتو ا یعنی-

 یموند رونیب یالدنگ عوض نیوقت شب با ا
 دیکش ادیکرد خودش را از دستش رها کند فر یکه تقال م یحال در
لدنگ عوضرر- قل  یلیاز تو خ یاون ا  یتو رتیجو غ هیمردتره، الا

و  زن بلند نکنه هی یوجودش هست که دست ر
سا نیا ش هیحرش  شفته ود یبا حالت دیبه همه وجودش آتش ک  وانهیآ

و مبل پرت کرد ،او که تعادلش را از دسررت داده بود به  یوار او را به ر
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و و زیگل م یر و ریلحظه ز کیدر  زیم یپرت شررد و گلدان ر  شیباز
،  دیاز عمق وجود کشرر یادیازدرد فر اریاخت یشررد ب ریخورد وخاکشرر

 یمانتو اش را گرفت و از جا بلندش کرد و در حال قهیرحمانه  یب نیآرم
گذاشت  شیگلو  ریقدرتمندش را ز یچسباندش دستها یم واریکه به د

 دیو با خشم غر
 یگفت یبگو چ گهیبار د هی یجرات دار -

االت س ع سه  شده بود و قف سخت ومنقبض  نا  اش نهیصورتش 
ته و درشتش به خون نشس اهیرفت .چشمان س یم نیمنظم باال و پائ
صاعد م یبود وجرقه ها شم ونفرت از آن مت سا شدیخ تا بحال  هی. 

 بود. دهیند یوحش نینچنیهرگز او را ا
فس که نفس ن یکرد و در حال کینزد هیخشم سرش را به صورت سا با
 زمزمه کرد زدیم

 بگو تا نکشتمت-
و نیآرم یفشار دستها دیلرزیبه خود م اریاخت یترس ب از  شیلوگ یبرر

 کرد مستاصل و یومرگ م یشد ،احساس خفگ یم شتریهر لحظه ب
 نبود که بتواند به کمکش یزیچ چیبه اطرافش نظر انداخت ه دیناام

 آرام گفت: یا حانهیوق با لبخند نیآرم ابد؛ی یرهائ نیاز دست آرم
 یکنیکه ادعا م یستیهم پاک ن نقدریتو برخالش چهره معصومت ا-
ر به قاد گریوارد کرد ،حس کرد د شیبر گلو یشررتریهمزمان فشررار ب و

 یصبانکند او ع شیرها نیآرم کردی،هرقدر تقال م ستین دنینفس کش
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ستش را بر گلو شدیتر م شمانش کردیمحکتر م شیوحلقه د را بر  . چ
 هم نهاد و با همه وجود دست به دامن خدا شد

*ن*ا*هم پس به گیکه من چقد ب یدونی!فقت خودت م ای)خدا-
 برس ( ادمیفر
 حرکت کیاعتماد به نفس چشرمانش را گشرود و با همه قدرت و  با

به ر نیا دیکوب نیآرم یبا نوک پا ،محکم به ساق پا عیسر ا چنان ضر
و اریاخت یب نیآرم یکه دسررتها محکم و ماهرانه زد نار ک شیگلو یاز ر

و یلحظه ا نیرفت و او را آزاد کرد .هواس آرم پرت  شیساق پا یبه ر
با ضعف او را به  تیآمده نها ستشد ،از فرصت به د ستفاده را کرد و ا

را  شیدرد ساق پا نیعقب هل داد و با سرعت از پله ها باال رفت .آرم
ش به او برسررد وارد اتاق نکهیاما قبل از ا دیفراموش کرد و به دنبالش دو

 شد ودر را قفل کرد
 دز ادیو فر دیبا مشت به در اتاق کوب یوعصب نیخشمگ نیآرم
و باز کن .... هیسا-  !در
 زد و لرزان گفت : هیبه در تک جانیترس و ه با
 یشد ونهیکنم تو امشب د ینه ،باز نم-
 زد ادیفر
 یام کرد ونهینشدم بلکه تو د ونهینه ،د-
و من یپس االک یبود ونهیخودت از اولم د-  نندازش ر
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 یو باز کن ،به مقدسررات سرروگند اگه بازش نکن یدر لعنت نیا گمیم-
 کنمیخودم خوردش م

 دیلرز یبود و م ستادهیهمچنان پشت درا نیآرم داتیتوجه به تهد یب
وساکت شدن آرم یصدا با ز که ا شیقدمها یوسپس صدا نیزنگ در

و دیکش یرفت نفس راحت یم نییپله ها پا ت درد لبه تخت نشس یور
پهلو و و مانش را بر شیباز و دهیا باز به  گاه یزخم یبود.   یاش ن

ست کیانداخت  شته بود وآ شکاش بردا شت  ش هم مانتو ا نیبند انگ
 شیزخم بازو یجا یو بادسررتمال آورد رونیبود آنرا از تن ب یپاره و خون

ست ش یاحلقه  نیرا پاک کرد . با تاپ آ سر دهیکه پو ساس  ما بود اح
در  نیآرم نعره یبرداشت اماباصدا یشرت یسوئ شی. ازکمد لباسکردیم
شت زده  کی ست اتاق وح شه بر اندامش افتاد و همانجا و لحظه رع
 شد خکوبیم
صدا در شدت به د یبیمه یبا  صابت کرد وآرم واریبا  شمگ نیا  نیخ

وبرو  . ستادیا شیر
س نفس سوئ نهیدر  شد و  ستش ب یاش حبس  به  اریاخت یشرت در د

و بل از ا نیزم یر تاد . ق کهیاف ند آرم یحرکت نیاو کوچکتر ن  نیک
بود که پرده گوشررش رانوازش کرد  یگرید یلیدسررتش را باال برد و سرر

صدا شش پ یبیعج یسرش به دوران افتاد و شدت دیچیدر گو با به  و
و  تخت پرت شد یر
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باره طعم شررور  دیکشرریطرش صررورتش شررعله م کی  ریخون زو دو
بانش مزه کرد . احساس ضعف و ب  خواست یکرد اما نم یم یچارگیز

 دانیم نیبازنده ا کردیم یببازد؛ با همه قدرتش سررع نیدر مقابل آرم
ه چ ور ب نیآرم دیشررینباشررد با خودش اند یمن ق ریو غ زیجنون آم

 رفتار کند . وانیح کیبا او مثل  دهدیخودش اجازه م
و  شد رهیرا بلند کرد ودر عمق چشمان پرخشم وگستاخش خ سرش

 دیکش ادیبا همه نفرت و انزجار فر
حالم ازت بهم م- ثل چ یدون یخوره ،م یازت متنفرم !....   یم

ش هی!...... مثل  یشد شو به رخ  یگرگ وح ور خرگوش  هیکه داره ز
ورتو د کشهیم  رونیپس حاال گمشو از اتاقم ب دمی، ز
 گفت: انهیوحش یخنده ا با
اتاق تو ؟،........نه خرگوش کوچولوخوشررگل من ،اشررتباه نکن -
امشررب بهت  خوامیمن وتو ،و من م یعنیاتاق ماسررت!.....  نجای،ا

 اسررتمیب که فقت سررتمین تیمترسررک توزندگ هیثابت کنم که تنها 
بب وداشته باشم اقتیتونم مثل همه ل یو م نمیو  عشق تور
شم باشد .نفسش را با خ عیوق نهمهیتواند ا ی،چ ور م دیشیخوداند با
 لجوجانه گفت: یداد و با لحن رونیب

اما  یکن رمیتحق یبا وقاحت ونامرد یتون یم یهرچقدرم که بخوا-
 گم کجا بودم یم مئن باش که بهت نم
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با  زیبه طرفش خ نیآرم شت و و کیبردا ل را گرفت ومث شیدست باز
و یپر کاه به یاورا از ر  که یودر حال دیآغوش کشرر تخت بلند کرد و
وها  کرد آرام گفت : یرا به دور کمرش حلقه م شیباز

وفقت دار نیدونم ا یم-  یکن یو عصب ونهیکه منو د یزن یم یحرفا ر
و یکرد خودش را از آغوشش رها کند پس در حال یسع  یکه با مشت ر
 گفت: یبه تند دیکوبیستبرش م نهیس
 یکنیم نیبهم توه ی،تو دار یولم کن عوض-
شرد چنانکه حت نیآرم ستینم یاو را تنگتر به خود ف کان بخورد ت توان

 یگنجشررک در قفس ب کیمثل  جانیاز ترس وه نی، در آغوش آرم
 . دیلرز یم اریاخت

و شانیپر یسرانگشت موهها با ر اش را با آرامش کنار زد و د یشانیپ یر
 گوشش نجوا کرد:

 !یستیچرا........ ؟ مگه تو همسرم ن-
به کار  نیازآغوش آرم یرهائ یاش را برا یوهمه سررع دیرزل وجودش

وها یبست در اثر تقال و تالش نفس نفس م شار باز به  نیآرم یزد اما ف
 دیض نالو بغ یشد با درماندگ یم شتریب شترویدور کمرش هر لحظه ب

و کن نیبا من ا یتون یتو.......تو نم--  یدل و بسنگ نقدری تو ا یکار
 یستیرحم ن

 زد و گفت: یپوزخند
 -باشم........  تونمیبدترم م نیهستم ،از ا چرا
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سررر  زد واز یبه نفسررش متزلزل شررده بود، قلبش تند تند م اعتماد
ست ز نیاش گرفته بود.آرم هیگر یچارگیب سرش رید را  چانه اش برد و 

 شد و آرام گفت: رهیباال آورد و به عمق چشمان ما رب ونگرانش خ
بت م!.. یلرز یم نهمهیچرا ا- ثا کنم که  ی.....من فقت دارم برات 
 تو چکاره ام یزندگ یتو

گاهشررران با هم تالق ریدر ز ن تاق  آن گرگ  نیکرد آرم ینورکم ا
شمگ صال"آن آرم شیچند لحظه پ نیخ ود ،در نب یشگیهم نینبود ا

ش م ستن مو شوق خوا سرد هم ینگاهش  شمان  اش  یشگیزد ،چ
به  یبه چشررمان عسررل رهیخ نشیگرفته بود، نگاه آتشرر یبیبرق عج

 یه خود مرفتار ب رییغت نیدر آغوشش از ا هیبود و سا هیاشک نشسته سا
ص یرفتار از مرد نیدر نظر او ا دیلرز شخ سخت آرم تیبا   نیسرد و 
 بود دیبع

و نیآرم سر سها یر شد هرم نف  یگرمش را حس م یصورتش خم 
بان قلبش همچنان تند تند م مه زمز دیزد مستاصل و ناام یکردو ضر

 کرد
 !نیآرم یکنیم تمیاذ یدار-

 :دیدرد آلود نال یو محزون با لحن خسته
 نیا ریوقته که دارم ز یلی؟....... من خ یکنینم تیتو....تو منو اذ-

 ! هیسا شمیم تینگات اذ



wWw.JustRoman.iR  656 

 

عذاب از درد لحن عذاب ، گاهش پراز  که  یکالمش پر از درد بود و ن
 تواند . یکند اما نم شیخواهد رها یدلش م

ست  نیاو، او آرم یخودش ،هم برا یسوخت هم برا هیسا دل را دو
شقش بود و م شت ،آنقدر عا ست یدا ه لحظ کیش که تحمل  دیپر

ش شت ،دلش م دنشیرنج ک و یرا ندا سرش را ر ست   اش نهیس یخوا
کرد  یقرارش م یداشت ب نیکند ،آغوش گرم آرم هیبگذارد و ساعتها گر

درآغوش گرم  نکیداشررت و ان یبود که سرررانجام یقرار عشررق ی. او ب
زو یمرد ،)  دیشی،با خود اند دیلرز یبود داشت م شیهمه زندگ یکه آر
ما به خاطر چه  میده یرا پس م یزیتاوان چه چ می!... ما دار ایخدا

ش یعذاب م نهمهیا یزیچ هرچه  ،لعنت به یزندگ نی،لعنت به ا میک
سل ی(،دلش م ستیاجبار یزندگ ست خودش را ت ند او ک نیآرم میخوا

شقش بود..... ؛اما نم شق آرم یع ست ،او عا  یمهرگز ن یبود ول نیتوان
ست به او تحم شق مرد زندگ لیخوا ست نه  یر ا م شیشود؛او ع خوا

سرزنش و مالمت  نیتنفر و عذابش را ،خودش رابه خاطر آزار دادن آرم
 و درمانده گفت: نیکرد پس غمگ

 بودم مارستانیساعت شب ب نی.......من......من تا انیآرم-
 یداو سپس با ص ستیبه او نگر رانیروحیمتح یبا چشمان یا لحظه
 دیپرس یخفه ا

 چرا ؟-
 و با بغض گفت: دیکش یآه
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 بابام........ بابام بازم حالش به هم خورده-
رد نجوا ک یفیاز دور کمرش شل شد ند و با لحن ضع نیآرم یدستها

: 
 یگ یم نویپس چرا حاال ا-

شش ب عیسر ش رونیخودش را از آغو شت و  یوقدم دیک به عقب بردا
 گفت:
وزم توجه ک نکهیا یبودم و تو به جا یخسته و عصب چون  ینبه حال ر

 - یکرد نیفقت بهم توه
 یدگر یپسره آسمون جل بر م نیساعت شب ،به همراه ا نیا یوقت

 -کنم یچه فکر یخونه توقع دار
و  لبه تخت نشست و گفت ی: ر
شت- س یفقت م یزیآم نیهر برخورد توه یم به جاتوقع دا  یدیپر
 وقت شب کجا بودم نیتا ا
 ییاعتنا یو ب ی...... فقت سرددم؟یشن یاما چه جواب دمیپرس -
ستونچه گ یزن یم ادیفر زیآم ریسالم با نگاه تحق یبه جا یوقت -  یور

 با آرامش جوابتو بدم یلیکه خ یتوقع داشته باش دمیبا یبود
 یپسره بود نیکرد ،خصوصا"که با ا یرفتار تو منو عصب-
 گونته ماری!....فقت افکار ب ستمیپس مشکل تو من ن-
 باشم تیخاص یو ب رتیغ یب یتونم مثل مردها یمن نم-

 الود گفت : حرص
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 خوره یحالم بهم م تیجمله تکرار نیاز ا گهید-
 گفت: یخودخواه تینها با

 چیا هب یدر خانه من نجایکه ا یزمان خوام تا یهم گفته بودم نم قبال
 - یرفت و آمد داشته باش یمرد

و گرید شت باز شش بحث را ندا سته  یاز درد زق زق م شیک کرد . خ
ب  حوصله گفت: یو

بذار چون د یم خواهش حث کردن و  گهیکنم راحتم  اعصررراب ب
 -ندارم

و بر  تمیلبه تخت نشرسرت و با مال یخالش خواسرته اش کنارش ر
 گفت:

 -شده؟  یپدرت بستر یبهم خبر نداد چرا
 گفت: ینیلحن غمگ با
بهمیا- اون  یرفت تو ادمی زیبودم که همه چ یو عصررب ختهیر نقدر

 برام مهم بود ،اونم به هوش اومدن بابام بود زیچ کیلحظات فقت 
 حاال حالش چ وره ؟-
 گفت: یلبخند تلخ با

و شررکر خ ر رفع شررده ،وظع خدا  شثابته و فشررار و تنفسرر تشیر
 -نرمال

 و گفت: دیکش ینفس راحت نیآرم
 ؟یو همراهت نبرده بود تیچرا گوش-
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شررده بود با عجله از  رمیفراموش کردم برش دارم ،صرربع چون د -
 رونیخونه زدم ب

وبه راه م یوقت دیالاقل با-  یداد یبهم خبر م شدیحال بابات ر
 نجوا کرد: آرام

 -کردم برات مهم باشه ینم فکر
 مهمتر از من بود ماین یبرا یعنی-
ومن خبر نکردم ؛اون خودش پدرمو رسونده بود ب ماین -  مارستانیر

 وگفت : دیکش یقیعم نفس
 یم ب دکتر، اما وقت میبر یعصررر تماس گرفتم بگم حاضرررشرر-

ار رفت نیاومدنت به همراه اون پسره با ا رینگران شدم د یجواب نداد
 بر علت شد دیسرد هم مز

صور نم یلحظه ا یحت شد پس با  نیکرد آرم یهم ت شده با نگرانش 
 گفت: یناباور

باتوهه ! من ا- له حق  ناراحت بودم که نتونسررتم  نقدریب نگران و 
و درک کنم تیعصبان  تور

که  یبا دسررت صررورتش را به طرش خودش برگرداند و در حال نیآرم
 گفت: یکرد با ناراحت یرا که کبودشده بود لمس م یسمت

 کنترلم و از دست دادم یلحظه ا یبرا-
 گفت: یدار شیلحن ن با
 ندارم یمن هرگزاز تو توقع عذرخواه-
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نا یب به ک فاوت  حال هیت ند و در  به عقب چرخا که  یاش سرررش را
بان یم یگوشش را وارس  : دیپرس یکرد با لحن مهر

 ؟ دهیگوشت صدمه ند-
 شرتش یرا نداشت پس از جا برخاست و سوئ شیمحبت ها تحمل
و  گفت: دیپوش یکه م یبرداشت و در حال نیزم یرا از ر

ستراحت  رونیکنم از اتاقم برو ب یحال من خوبه ،خواهش م- بذار ا
 کنم

 توجه به خواهشش بلند شد و به طرفش رفت و گفت: یب
وتیصبر کن بب-  کنم شیضد عفون دیشده با یزخم نم،باز

ستش ش یکه او را به دنبال خود م یرا گرفت و در حال د  ییهاامبا گ دیک
شپز خانه شد ؛او را  نییبلند از اتاق خارش شد و از پله ها پا رفت ووارد آ

و شاند و در حال یصندل یر و هیاول یکه جعبه کمکها ین قرار  زیم یرا ر
و دادیم شست و با دقت و حوصله با گاز  یصندل یخودش ر کنارش ن

باعث سرروزش  یاش را پاک کرد،ماده ضررد عفون یلب خون لیاسررتر
 فت:گ یبا ناراحت نیآرم دیکش یغیاز درد ج اریاخت یزخمش شد که ب

گه بخوا کهیکوچ یپارگ کی- ج یاش بزن هیبخ یکه ا نه   یاممک
و هیبخ  ستین هیبه بخ یازیلبت بمونه ،پس ن یر

صد سرش شانه ت و نیباال آورد آرم قیرا به ن باره باز ا در ر شیزخم یدو
 نه گفت :موشکافا یدست گرفت و با نگاه

 میناش بز هیبخ مارستانیب میچند سانت شکافته ،بهتره بر-
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 حوصله گفت : یو ب خسته
 رمیزا بگع یزخم چند سانت هیکه با ستمین ینازک نارنج نقدریمن ا-
ستر با و لیتماس گاز ا و یر ش یادیاز درد فر شیزخم باز  دیاز ته گلو ک
ب و اریاخت یو جه که متو نیرا به چنگ گرفت وفشرررد ،آرم نیآرم یباز

سرش را در آغوش گرفت ودر حال شده بود آرام   شیکه موهها یدردش 
 آرامش بخش گفت : یبا لحن کردیرا نوازش م

 دمیکارمو انجام م عیسر یتحمل کن کمیاگه  یدرد دره ،ول دونمیم-
و دستش و یرا از ر  برداشت و گفت : نیآرم یباز

 ومحکمم یقو یلیکارتو انجام بده ونگران منم نباش ،من خ -
 زمزمه کرد ینیریلبخند ش با
 دونمیم-

حمل دردها را ت نیبود تا که دردناکتر یکاف شیلبخند برا کی نیهم
او را  نینچنینهفته است که ا یلبخند چه راز نیدانست در ا یکند ،نم

بند خودش م ریاس  کندیودر
ضد عفون نیآرم سر جا یماده  شتن  شیرا  شت و با بردا سته ب کیگذا

 باند گفت :
وزه زخمش خوب م یچیاگه باند پ-  شه یبشه چند ر
س با سا ص تیح ستن زخمش کرد حرکاتش آرام و  یخا شروع به ب
 دیپاشرر یم هیگرمش به صررورت سررا یبود ،هرم نفس ها کنواختی

هم قلبش بود ،باز یکالفه و عصب تشیشخص یباز هم از دوگانگ هیوسا
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 اریاخت یزدواو قادر به کنترلش نبود ب یم رونیاش ب نهیداشت ازقفسه س
انداخت رفتار چند لحظه  ختهینگاهش را به سررمت سررالن به هم ر

ستاد مغرور و د شیپ صال برا ریا شش ا  قابل درک نبود .باورش شیجو
ش یتیو چندش آور از شخص انهیرفتار وحش نیا شدینم د که سر زده با

انسررت که در د یهمه اسررت خودش هم نم یقابل احترام برا نهمهیا
 نیوهت نهمهینهفته اسررت که بعد از ا یچه سررر نینگاه و رفتار آرم

بهیوتحق ش یراحت نیا ر س نیودر کنارش با ا دهیاو را بخ ش ته تا آرامش ن
 که خود مسببش بوده را ببندد یکه زخمهائ

ست ز نیآرم سرش را به طرش خودش چرخاند و  رید چانه اش برد و 
 گفت:

و گهیقول بده د-  یذار ینم رتمیغ یهرگز پار
 با لکنت گفت: نیآرم یراینگاه گ ریتاث تحت

 نداشتم یقصد نیمن .....من ......هرگز چن-
 و آهسته زمزمه کرد دیکش یقیعم نفس

و منم  یکه برنده ا یتوئ نیدسرت آخر ا یهر قدر هم مقصرر باشر-
 بازنده شهیهم
تش رهیخ نیآرم اهیچشمان درشت و س در  نیآرم نیشد بازهم نگاه آ

 ارهچیقرار داشررت ب ینگاه ب نیا ریاو را مفتون خودش کرده بود و اوز
شرمگ نیشد تحمل ا یم شت ، صال ندا  نگاهش نینگاه ملتهب را ا

 انداخت و آرام گفت: ریرا به ز
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 ؟! یدونست ینم نوی، ا یتوئ یبرنده واقع-
 کرد: نجوا
 -باختم  تینگاه عسل ریوقته که ز یلی!،خ هیباخته ام سا من

س یکرده بود ،نم جیاو را گ نیشد بازهم آرم رهیبهت به او خ با ت خوا
باره به خودش ام یحرفش را باور کند ، نم دهد  یواه دیخواسررت دو

شب قبل بود گفته بود سرنوشت آنها از هم جداست  نیمگر نه هم
ست دارد !..م نیتواند منظورش ا ی،پس نم شد که او را دو س یبا  د،یتر

س یم یدگزن نیا زیاز همه چ ست با حرش آرم ی،دلش م دیتر  نیخوا
و سازد ،اما نم یبرا ایهزاران کاخ ر ست ،اعتراش آرم یخودش ب  نیتوان

و کیمثل  شیبرا زش ماندگار یحباب ر  نداشت یآب بود که ار
 از جا برخاست و دستپاچه گفت: پس

 سالن ومرتب کنم دیبا-
بان گفت: نیآرم  دستش را محکم گرفت و مهر
و مرتب م نجایرو استراحت کن ،خودم ا! بیتو خسته ا-  کنمیر
 زد و گفت: یلبخند تلخ نیآرم شنهادیپ از

 ریپس شب بخ-
ش بود به طرف نیهنوز دستش در دست آرم یرفتن کرده بود ول آهنگ

ح مشخص بود که چقدر مشوش و  رهیبرگشت و به او خ ضو شد به و
ست آرم ختهیبه هم ر سر نیا شده بود   عیکه متوجه نگاه متعجب او 

با لحن آشفته ا  گفت: یدستش را رها کرد و
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سراغتو م شیچند لحظه پ- شام   ،بهش گفتم خونه گرفتیعمه ار
 یستین

 نگاهش کرد وآهسته گفت : مات
 بودم مارستانیب گمیوم زنمینداره ،فردا بهش زنگ م رادیا-
ود ب-  مارستانیب میریشو با هم م داریفردا ز
 باشه -
شده بود به اتاقش رفت اما تا ساعتها  نیکه مبهوت رفتار آرم یحال در

 عروسررک تایچشررم برهم بگذارد نها نیآرم الینتوانسررت از فکرو خ
کرد همه اتفاقات امروز را  یو سررع دیرا در آغوش کشرر شینیشرراسررخ

 فراموش کند و بخوابد
و نیبود که آرم یداریخواب و ب نیب به ل یوارد اتاقش شررد ، کنارش ر

ست و موهها ش اش را کنار زد و آرام  یشانیشده در پ ختهیر یتخت ن
و شیموها آمد  نییصورتش پا یرا نوازش کرد ،سپس دستان لغزانش ر

 وقسمت گر گرفته صورتش را لمس کرد و آهسته نجوا کرد
 خوام یامشب معذرت م زیبابت همه چ-

سه ا خم و یشد و ب*و* که آرام  یاش نهاد ودر حال یشانیپ ینرم ر
شت وخ دیکش یم رونیرا از آغوشش ب نیشاسخ  یلیآن را کنارش گذا

 نرم و آرام اتاق را ترک کرد



                
 

 

665 

 زندگیمهمان 

و کردیم حس و ایدر ر  ی،اما جا یو باورنکردن نیریش یایست و چه ر
ش سه گرم و  و نیآرم نیریب*و*  نیبودن ا یاش واقع یشانیپ یبرر

و  فهماند یرا به او م ایر
س کی صورتش  ست که مادرش در نگاه  یو کبود بود ،م اهیطرش  دان

 یرهایصررورتش خواهد شررد واصررال حوصررله گ یاول متوجه کبود
شت اما نم ست به ا یمادرش را ندا ستانیهم به ب لیدل نیتوان و  مار

ناگز پدرش نرود پس  مال یبود خودش را برا رینزد   یسررواالت احت
 مادرش آماده کند

سع با  یصورتش را پنهان کند و برا یکبود یتا حدود کرد یکرم پودر 
 شدن لب شکاش خورده اش به رالب متوسل شد . دیناپد

شتن شت در اتاق آرم فشیک بابردا و آرام  تادسیا نیاتاق را ترک کرد و پ
 زد شیصدا

******* 
کاوشررگر  یشرردند، با نگاه ژهیو یکنار هم وارد بخش مراقبتها در

مادر یزد ول دیاطرافش را د گاه  یش خبراز  با ترس و دلهره ن نبود 
به آرم خت ،آرم نینگرانش را  حال  نیدو بش  گاه مارر ر که از ن

ون قا یرا درک م شیدر سراغ آ ستار بخش  ستوده را گرفت  یکرد از پر
 دیبه او انداخت و پرس یپرستار نگاه

 دیستوده هست یشما چکاره آقا-
 گفت نیزده قبل از آرم جانی: ه
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 من دخترشون هستم-
 گفت: یبا لبخند پرستار

 به بخش منتقل شدن شونینگران نباش حال پدرتون خوبه ،ا-
 دیپرس ما رب

 ؟ یچه بخش-
 ،طبقه سوم یسرطان مارانیب-
که مرد نیهمراه آرم به ما نگهبان بخش  فت،ا قه سرروم ر  یبه طب

ود به بخش را نم یبدعنق و عصررب داد هر چه  یبود به آنها اجازه ور
و  ردکیبشر اثر نم نیکرد اصال در دل سنگ ا یماصرار و خواهش  هیسا

ها حرفش  را  هیکه تحمل چهره نگران سررا نیکالم بود آرم کیتن
شت با احترام از نگهبان خواهش کرد اجازه دهد تنها  لحظه  کیندا

 ین بنگهبا یوارد بخش شود و از حال پدرش باخبرشود ول هیکوتاه سا
 او گفت: یتوجه به خواهشها

به آرامش و اسررتراحت  ازین یماریاز هر ب شررتریبخش ب نیا مارانیب-
مقررات بخش  مارانیحال ب تیرعا یکنم برا یدارند پس خواهش م

 دیکن تیو رعا
صب هیسا به تابلو اعالم زمان مالقات انداخت و با  ینگاه یکالفه و ع

 همانجا نشست و گفت: یناراحت
 نمیش یم نجایپس من تاساعت مالقات هم-
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نه ا یبا لحن دید دهیفا یر را بکه اصرررا نیآرم به  یمحکم و آمرا و ر
 نگهبان گفت:

 صحبت کنم شونیبا ا دی،با دیو صدا بزن زربخشیسوپروا-
سپس تحت تاث رهیبهت زده به او خ نگهبان م و لحن محک ریشد و 

 خواسته اش شد و با نرمش گفت: میقاطع و چهره مقتدرانه اش تسل
 دیکنم چند لحظه منتظر بمان یخواهش م-

 را صدا زد پس از چند زریبخش سوپر وا یا شهیدرب ش قیاز طر سپس
نوز داد ه یقرمزکه نشان م یبا چهره خسته وچشمان یلحظه پرستار

شد و با چهره ا فتشیش شده از در خارش  شگر مقابل  یعوض ن س پر
 آنها قرار گرفت

با احترام با  نیآرم سررتادیا نیاز جا برخاسررت و کنار آرم عیسررر هیسررا
 پرستار سالم کرد و سپس گفت:

ش- شدم ،م دیببخ ستم از حال مر یکه مزاحم وقتتون   امونیخوا
قا  ستوده باخبر بشم یآ
 نیشما پسرشون هست-
 اضافه کرد هینه من دامادشون هستم و با اشاره به سا-
 همسرم هستند-
 گفت: یو با نگران دیپر نیحرش آرم انیم هیسا
 حال پدرم چ وره ؟ دیبه من بگ کنمیر ،خواهش مخانم پرستا-

بان پرستار  زد و گفت: یلبخند یبا مهر
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که بحران رفع شررده و ا حال به ،فعال حال  شررونیپدرتون خو در 
 نمیتونم اونو بب یم- -ستین ینگران چیه یاستراحت هستن و جا

شما  یصبر کن دیچراکه نه ،فقت با- شو با  صدا بزنم تا جا مادرتون و 
 دهنکر یاستراحت چیتا حاال ه شبیهم از د چارهیعوض کنن ،اون ب

 گفت: یبا خوشحال هیسا
 کنم یمحبتتون و فراموش نم -

 با لبخند گفت: پرستار
 جا باش تا مادرتون وصدا بزنم نی،هم زمیکنم عز یخواهش م-

آمد  ونریفته از بخش بخسته و گر یبا چهره ا دیناه یاز لحظه ا پس
 دیصورتش پرس دنیبا ب*و*س هیسا
 مامان ،بابا حالش خوبه-
به عز- خدا را شررکر خو که   نجایمن ا شینیبب ی،بهتره بر زمیفعال:
 مونم یم نیآرم شیپ

شد و با راهنمائ وارد ستار اتاق پدرش را  یبخش  ش و به طرف افتیپر
 رفت

 دیرسرر یتر به نظر م فینح شررهیاز هم ژنیچادر اکسرر ریدر ز پدرش
شست و در حال ستخوان یکنارش ن ضع یکه دست ا ست را در د فشیو 

 کرد ستنیگرفت ،با غصه شروع به گر یم
 شهی،تو که هم یجون افتاده ا یب نجایپدر نازم ،..پدر خوبم ...چرا ا-
 یجا بودن متنفر بود هیاز
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صدا یصدا ستار هیهق هق گر یآرامش با  شده بود پر  یاش ادغام 
شد و در حال یبرا ستگاهها وارد  آنها را  کیبه  کیکه  یچک کردن د

بان یم یبررس و به او گفت: یکرد با مهر  ر
وها خ دهیپدرت فقت خواب زمیعز-  ندیقو یلیاثر دار
 :دیبغض نال با
 ژنهیاکس ریپس چرا هنوز ز-
نفسررند ،پدر شررما هم به خاطر  یدچار تنگ یسرررطان مارانیهمه ب-

 عارضه هست نیدر معرض ا شتریازش گذشته ب یسن نکهیا
 شهیمرخص م یپرستار پدرم ک خانم

ستر نجایکه ا نهیدکتر ا فعالنظر شه چون برا یب ضع یبا پدرتون  تیو
 -بهتره

باره گفت: یسر ناچار از  دو
 دارند شونیبه بهبود یدیدکتر ام-
هم  گهیهمه ما به خداست اونه که اگه بخواد پدرتون صد سال د دیام

 -باشماست 
باره شررروع به گر هیسررا ا آرام کردنش ب یکرد و پرسررتار برا سررتنیدو

بان و یمهر  شانه اش نهاد و گفت: یدست ر
خواد به  یم یپس ک دیدرب و داغون باشرر نهمهیاگه قراره شررما ا-

وح  بده هیپدرتون ر
 گفت: هیو با گر دیدست پدرش را ب*و*س هیسا
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و  دنشیو درد کش یماریلحظه ب کیعاشق پدرم هستم ،تحمل  من
 -ندارم

 و گفت: دیکش یآه پرستار
 کی یها هسررتند که عاشررق همند و برا یلیبخش خ نیا یتو-

صبع دعا م شتریلحظه ب شب را تابه   هیت کافکنند؛ فق یباهم بودن 
بزن نیبه تک تک ا تاقها سررر درت با پ یشرریاونوقته که متوجه م یا

بچه  نیببداشررتن تو ،تازه ازهمه اونها خوشرربخت تره ، اوناها ! پسررر
و درسررت و حسرراب یزندگ نیاکه هنوز طعم ومزه  هیپنج سرراله ا  یر

ش سه نرفته ، اون داره درد ب دهینچ و تحمل م یماری،هنوز مدر  هکنیر
ساله  18ر پس نشونیشده ،ب یزندگ نیدونه چرا سهمش از ا یکه اصال نم

 کنکور امسررال یها یکرده جزءدورقم دایپ شررویکه تازه هدش زندگ هیا
 درشهپدر و ما یکه همه زندگ یا کدونهی یکیبوده ودختر 

 وادامه داد دیکش یآه
س یینمونه ها نیاز ا ستندیکم ن- سته ا شدن  یارمیب نیا ریکه ناخوا
ه ک هیزیچ نیا یول سررتیدرد و رنج ن نیکدومشررون حقشررون ا چی،ه
 سرنوشتشون رقم خورده . یتو
 ا غصه و اندوه گفت:پرستار ب یحرفها ریتحت تاث هیسا
همه درد آدم و  نیکردن با ا یزندگ دیدار یشما شغل پر ازغصه و درد-

 کنه یافسرده م
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و  میریم یم یایشغلشه ،ما با مرگ هرمر شیپرستار همه زندگ کی-
باره ا یبا شفا  میریگیم یهر کدومشون عمر دو
باره گفت: دیکش یقیعم نفس  و دو

 میبعد فتیشرر یوارم تو دیام یبرم ول دیمن تمومه و با فتیشرر-
 پدرت مرخص شده باشه

ستار ستار همه  یحرش اتاق را ترک کرد حرفها نیبا گفتن ا پر  یپر
شغول خودش کرده بود چقدر دلش برا سرک  یذهنش را م ساله  5پ

پدرش بود و هر  دنیدو سال بارها ناظر زجر کش نیسوخت او در ا یم
ش ساعتها از زجر ک شم پدرش  در  بود پدرش ستهیگر دنشیبار دور از چ

سالش ب نیا شت  نیتحمل ا اتاوق شتریسن و  درد جانکاه را ندا
 کرد یدرد را تحمل م نیطفل معصوم ا کیحال چ ور 

کهیمادرش و ا یآور ادی با پدرش  ن هنوز منتظر اوسرررت صررورت 
 و گفت: دیراب*و*س

 -استراحت کنه یرم مامان و مجبور کنم بره خونه و کم یم بابا
و یحرش دست نیا باگفتن رک و اتاق را ت دینرم پدرش کش یموها یر

قا رونیکرد ب  سررتادهیا نیکنار مادرش و آرم خیمشررا یبخش خانم و آ
قا دیو ب*و*س دیاو را به آغوش کش دنشیبا د یبودند مهر  خیامش یآ

بان گفت: یشانیپ دنیهم با ب*و*س  اش مهر
 دخترم حال پدرت چ ور بود ؟-



wWw.JustRoman.iR  672 

 

ضع- ستار که از و ض تشیپر س ری،اما هنوز ز هیرا ستار که پ ژنهیچادر اک ر
 نفسه یبه خاطر تنگ گهیم

و شکر ، تونست-  یباهاش حرش بزن یخوب خدا ر
وها خ دهیفعال"نه! خواب-  ندیقو یلی،...... اثرات دار
قا  و گفت: دیکش یآه خیمشا یآ

جازه م یکنی! فکر م یحاش عل چارهیب ظه  کی دنیبه من ا لح
 - نموشونیبب
بابا بدون همراست رونیآره فکر کنم !چون من اومدم ب-  و
با اشرراره به  هیبه همراه پدرش به طرش نگهبان رفت و سررا نیآرم

وبه مهر یها یصندل  گفت: یانتظار ر
 دیراحت باش دیبفرمائ-

و یو مهر دیناه وبرو هیکنارهم نشستندوسا یصندل یر شست و ن شانیر
 گفت: یبا مخاطب قرار دادن مهر

 دیآورد فیتشر نیدل ف کر-
 گفت: یبا لبخند تلخ یمهر

و در جر روزید دیتو با زمیعز- ،ما جزءخانواده تو  یذاشررت یم انیما ر
 میهست

 دیمنو ببخش یکوتاه نیشرمنده ا-
،به هر حال خدا  یبود دهیترسرر یلیگفت خ نی،آرم زمینداره عز رادیا

وشکر که خ ر رفع شده   -ر
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وبه مادرش گفت: هینشست و سا هیکنار سا نیآرم  ر
 شیپ نجای،من ا دیخونه و استراحت کن دیمامان ! بهتره شما برگرد-

 مونم یبابام
 راحترم نجاینه دخترم تو برو ،من ا-
 یممکنه خدائ دیلحظه هم استراحت نکرد کیساعته که  24شما  -

 کنمی،خواهش م دیبش ضینخواسته مر
وم وقرار نداره یمن تو-  خونه دلم اصال آر

 حرفش آمد و گفت: انیم یمهر
و  یو چند سرراعت یگوش بد هیجون بهتره به حرش سررا دیناه-

ستراحت کن وند تو هم از پا م نیبا ا یا خواد از  یم یو انوقت ک یافت یر
 مراقبت کنه یحاش عل

ستراحت ض یتو نجایهم یکنم ول یم ا برم  هشینم ینمازخونه ،دلم را
 -خونه

وبه ناه نیآرم  گفت: دیکه تا آن لحظه سکوت کرده بود ر
 - دیریبگ یمارینمازخونه آلوده است و ممکنه ب اما
 هم درس داره ،حاال فصل امتحاناتشه هیسا -
بان هیسا  گفت: یاز جا برخاست و کنار مادرش نشست و با مهر
 تونم برم یشما و بابا ،چ ور م یتار مو کی یمن فدا یهمه زندگ -

و نیبابا با ا یوقتدرس بخونم  تاده اف مارسررتانیتخت ب یحالش ر
 چ ور فکرمو متمرکز درس کنم تیشرا نیا ی،تو
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باره اعتراض کند اما باد دیناه  یبودک دنیبه طرفش برگشررت که دو
 دیپرس یصورتش با دلواپس

 شده ؟ یصورتت چ نمیبب-
گاه ظه  یزیدر هم گره خورد ،چ نیو آرم یمهر ن که در آن لح را 

باره گفت: دیمادرش بود ،ناه یفراموش کرده بود کنجکاو  دو
 -با توام چرا صورتت کبود شده هیسا
ورک یبا لبخند یسر ناچار از  گفت: یز

و- با صورت پرت شدم پا زیپله ها ل یر  نییخوردم و
 گفت زیسرزنش آم یکرد با لحن یم یکه صورتش را وارس یدر حال دیناه
پا چلفت- وز خودش اورده ، حاال  یواه واه دختره دسررت و  به ر چه 

 حالت خوبه ؟
 نشستم شتیکه سرو مرو گنده پ ینیبیآره مامان خوبم ،م-
 یینخواسررته سرررت به جا یی،اگه خدا یچقد سررالم نمیبیآره م -
 کردمیکارمیچ دیمن با خوردیم

 حاال که نخورده-
 دوخت و گفت: نینگاهش را به آرم دیناه

سرم و م یدختر ب نی! تو که اپ ست و پا ر س ید  کنمیخواهش م یشنا
 -مراقبش باش شتریخونه ب یتو
سار نیآرم شرم سا ینگاه یبا  سکوت کرد اما نگاه  هیبه  انداخت و

 دادیهمچنان آزارش م یشماتت بار مهر
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وبه مادرش گفت: هیسا  ر
دسررت از سرررزنش من بردار ،من که  گهیکنم د یمامان خواهش م-

 گذشت ریبود که به خ یاتفاق هی ستمیبچه ن
و به خ یچ یچ-  و کبوده اهیگذشت ،نصف صورتت س ریر
شو با آرم نیمامان ل فا ا- ضر  برگرد  نیبحث و تمومش کن و حا

 خونه
 یآرام یبا صرردا نی.آرم دیبگو یزیاشرراره کرد او چ نینگاه به آرم با

 گفت :
سا- شما با ا نجایا گهیراس م هیمادر جون  ستگ نیموندن  ص یخ ال ا

 ستیبه نفع عمو ن
 و دامادش شد و گفت: هیخواسته سا میتسل تیدر نها دیناه
 دیخوب هر چه شما بگ اریبس-
قا دیهمراه ناه به آمد و به طرش  رونیاز بخش ب خیمشررا یو خانم و آ

شدند کنار درب خروج یدرب خروج سپار  صورت  یدر حال یره که 
 گفت: دیب*و*س یمادرش را م

 استراحت کن ین بابانباش و به خوبمامان نگرا-
و یلبخند دیناه  زد و گفت: شیآرامش بخش به ر
 یکن یازش مراقبت م یدونم که به خوب یم-
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قا و خانم مشا و شان را ترک کرد با رفتن مارستانیب خیسپس به همراه آ
ش یآه هیسا سور رفت و با انتخاب دکمه  دیک سان باره  3و به طرش آ دو

 برگشت یسرطان مارانیبه بخش ب
ود به بخش را نداشررت  نیآرم به مالقات پدرش رفته بود و او اجازه ور

ست ،پس از لحظه ا ش شد و  یهمانجا به انتظارش ن از بخش خارش 
 و گفت: ستادیکنارش ا

 یداشت اشیبهم احت دیبمونم شا نجایمنم ا یخوا یم-
 ینه تو برو ،امروز کالس دار-
 بدهبهم خبر  عیاومد سر شیپ یپس اگه مشکل-
 چشم حتما-
وت اذ-  کنه ینم تتیزخم باز
 نه ،حالم خوبه-
 پانسمانشو عوض کن میر یظهر که برگشتم باهم م-
 باشه یازیفکر نکنم ن-
 وقت عفونت کنه هی،ممکنه  نهیدکتر بب دیبه هر حال با-

 زد و گفت: ینیریش لبخند
 زخم ساده است هیقفت  نیبزرگش نکن ،ا نهمهیا-
وغ بگ یمتاسفم که مجبور شد-  !یبه مادرت در
غ کنه زیمامانم عادت داره همه چ-  و شلو
 چون تو را دوست داره و نگرانته-
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با لبخند دلنش رهیعمق چشمانش خ در  گفت : ینیشد و
 نشده ریدونم !حاال برو تا کالست د یم-
ض چیمواظب خودت باش پدرت ه- ،تو به خاطر  ستین یوقت را

 یبش تیاون اذ
 باشه ،مراقبم-
وک نیآرم کنار پدرش نشست  یصندل یه رفت او هم وارد بخش شد ور

ستها یو در حال ستخوان یکه د ست م یا  گرفت با بغض یاش را در د
 آرام شروع به صحبت کرد

سته ام ،بهم ر یلیبابا من خ- شا ختهیخ ون چ دیام ،درب و داغونم ،
شق آرم شدم ،عا شق  شقش بودم ،چ یعنی، نیعا  یزیاز اول هم عا

 خواستم باورش کنم یوکه هرگز نم
 و ادامه داد دیپر از حسرت کش یآه
که  اخودمیدونم به خاطر شررما بود  یاما من عاشررقش بودم ،نم-

و دونم  یغرورم بذارم و زنش بشررم ،حاال هم نم یحاضررر شرردم پا ر
 شم یدارم امتحان م نکهیا ایواقعا"اون سرنوشتم بوده 

 کرد ستنیشکسست وآرام شروع به گر بغاش
وز تلخه  هی، بهیعج یلیبابا اون خ- وز شرر هیر وز از ب هی، نیریر ودن ر

با رفتارش دن هیبرم و  یباهاش لذت م وز س امیر ا اون کنه ،باب یم اهیو 
شکل هی شکل بزرگ ! د هیداره ، یم سبت به همه منف دگاهشیم ،  هین

ست میدونم چقدر با من و زندگ ینم یشکاکه، من حت یلیخ و را ه ، ر
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شقه هیمثل  ییوقتا هی،رفتارش  کنهیم جمیگ شهیاون هم و  قرارهیب عا
 شمیکه انگار ازم متنفره و من دشمن خون هیوقتا جور یبعا
شون بده  ی!خواهش م بابا ست و بهم ن شو و راه در ودتر خوب  کنم ز

صال نم ساتم چه کنم ا سا  دینم ،باک کاریچ دیدونم با ی،بهم بگو با اح
و تحمل  یزندگ یبرگردم و در نبودش تلخ ایبمونم و با او زجر بکشم و 

 کن
م تونم کنار ه یپازله که نم هیکنم احسرراسرراتم مثل  ی!حس م بابا
 نیبا آرم ایبا خودم صادق باشم و  دیدونم با ی،نم نمشونیبچ
بد ی هیگر به هق هق ت مام وجود م لیآرامش  با ت  یشررده بود و 
 یکس یو ب یهائتن یبرا ایکند  یم هیپدرش گر یبرا دیفهم ینم ستیگر

 خودش
ات جر دیشررنیرا م شیبود وصرردا داریکه اگر پدرش ب دیفهمیم خوب

شت اما او به ا نیاعتراش ا شت .در حال ازین یدرددل نیحرفها را ندا  یدا
ه شررروع ب شیسررالمت یکه دسررت گرم پدرش در دسررتش بود آرام برا

 بخواندن دعا کرد
شار یساعت بهوت به م یکه پدرش به دستش وارد کرد نگاه یبعد با ف

 با ضعف گفت: ی.حاش عل دیازسر ذوق کش یادیاو دوخت وفر
 ! زمیعز یخوب-
 دیمن خوبم شما چ و ر-
 نگرانتون کردم یمنم خوبم !...حتما بازم کل-
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 و گفت: دیپدرش را ب*و*س دست
 مردم و زنده شدم-
و ندارم یمن تحمل ناراحت یدون یخدا نکنه دخترم ، تو که م-  تو ر

 الود گفت : بغض
 بابا ستیدست خودم ن-
 ساغرو مامانت کجان-
ور فرستادم خونه ،ساغر هم فصل امتحاناتشه- و با ز  مامان ر
 یتو کالس نداشت-
 سر کالس باشم ینجائیتو ا یتونم وقت یچ ور م-
وز رفتن هیکه من  یدون ی،خودت م یآخرش که چ-  میر

ورا به ع انگشتش  -لب پدرش گذاشت و گفت:  یالمت سکوت ر
 بهش فکر کنم یخوام حت ی؛نم یبزن یخوام در مورد ش حرف ینم-

 گفت: یوارد اتاق شد و با لبخند یانسالیم پرستار
 دیدارشدیستوده باالخره ب یبه به آقا-
باره گفت : کردیکه سرمش را عوض م یحال در  با لبخند دو
صبع تا حاال - بدون ،از  شگلت و ست هیثان هیقدر دختر خو تون هم د

 وردهین رونیو از تو دستش ب
 گفت : یبه سخت یحاجعل

 منه یهمه زندگ هیسا-
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ستار ستگاه ها وثبت در چک ل پر  یدبا لبخن ستیپس از چکاب د
 اتاق را ترک کرد

به ماننده قبل راحت نم یحس م هیسررا پدرش  ند نفس  یکرد  توا
ند داد کمتر با او صحبت ک عیترج لیدل نیش بزند به همبکشد وحر
باره به خواب  ینرمش را نوازش م یکه موهها یپس در حال کرد او دو

 رفت
************ 

به دو بود از جا برخاست  کیاش انداخت نزد یبه ساعت مچ ینگاه
شت پنجره ا شحال  نکهی.از ا ستادیو پ شده بود خو حال پدرش بهتر 

ض ساعت نیبود ا یورا شک معالجش گفته بود اما به خوب یرا  یقبل پز
ست منظوردکتر از بهتر بودن آن چ یم اده که او وخانو ستین یزیدان

زو ودگذر یخوب شدن مق ع کیرا داشتند  شیاش آر  و ز
ت ودس دیکش یقیهمراهش نفس عم یآالرم اس ام اس گوش یصدا با

با ب بیدرج گاه رونیمانتواش کرد و حه  یآوردنش ن اش به صررف
برود به  یبود که از او خواسرته بود به نگهبان نیاز آرم امیپ کیانداخت 

راحت از  الیطرش پدرش برگشررت و دسررتگاهها را چک کرد و با خ
ساغر  دیرا درکنارساغر د نیشد آرم شاتاق خارش شد . از بخش که خار

 به طرفش آمد و نگران گفت:
 حال بابا چ وره؟ هیسا-
 فعال که خوابه -
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 مونم یم ششیخونه ،من پ تو برو-
 خونه یبرگرد شیدید نکهینه ،تو بهتره بعد از ا-

 گفت: یباال برد وتند یرا کم شیصدا تن
که فهیو فقت وظ یفقت تو دخترشرر یکن یفکر م هیچ- ازش  توه 

 !؟یمراقبت کن
 گفت : یلحن آرام با

ومتر ا یخواهش م ساغر  -مارستانهیب نجایکنم آر
 آخه منم مثل تو نگرانشم ،اون پدرمنم هست-
 و مراقبش باش ششیخوب ،حاال برو پ اریبس-

سا ساغر شد و  و هیوارد بخش  انداخت  یصندل ینگران خودش را ر
 و گفت: ستادیکنارش ا نی.آرم دیکش یپف یوعصب

 یقبول کن نویبزرگ شده ،بهتره ا گهیساغرد-
 اما رفتارش هنوز بچه گانه است-
 یغذا خورد-
 -ره ینم نییازگلوم پا یزیچ مارستانیب یتو
 مادرت برات غذا فرستاده نییپا میبر ایب-
 اما بابام تنهاست-

 -بارم که شده بهش اعتماد کن  هی ی،برا ششهیپ ساغر
 شه یاون در مواقع خ ر دستپاچه م-
 آرامش گفت : با
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 نباش یچیخ ر رفع شده پس نگران ه-
 لحن آرام بخش کالمش با لبخند گفت : ریتاث تحت

 باشه-
به همراه آرم از از قسررمت انتظارات بخش خارش  نیجا برخاسررت و

برداشتن ظرش غذا  یبرا نیشدند ،آرم مارستانیشده و وارد محوطه ب
ماشرر گل و گ نشیبه طرش  طه پر از  به طرش محو فت و او   اهیر

 رفت مارستانیب
وزها یهوا ستخوان زیآخر پائ یر سوز بود اما او ه*و*س کرده  سردو ا

و جا ر مان ها بنشرر یبود ه مه وجود  یو هوا ندیچمن با ه پاک را 
شاق کند پس در حال ستن و یکه پاها یا سته اش را ر چمنها دراز  یخ

 کرد با شور وشعف به اطرافش نظر انداخت یم
 گفت: زیبه طرفش آمد و اعتراض آم نیآرم
 ؟ینشسته ا نجایسرما ا یچرا تو-

 را به دور گردنش محکم کرد و گفتگردنش  شال
ع گرفته م،حال م مارستانیب یاز هوا-  ریجا ز نیهم دهیحالت تهو

فتاب کم جون غذا بخور نیا  یآ
با سرخوش نیآرم  گفت: یظرش غذا را به طرفش گرفت و
 چه طرز حرش زدنه! نیخانم مهندس ا-

عجوالنه درب  یکه با حرکات یغذا را از دسررتش گرفت و درحال ظرش
 گفت: گشودیظرش را م
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 درست حرش زدن هنگ کرده یمغزم برا ادیز هیفعال از گرسنگ-
و  کنارش نشست و با لبخند گفت : مکتین یر
بونتم مثل مغزت هنگ م یکاش بعا یا-  کردیوقتا ز

ص ریرا ز سرش شروع به خوردن کرد  یانداخته وتند تند و با ولع خا
 نظر داشت با خنده گفت: ریکه حرکاتش را ز نیآرم
ومتر ،غذا تو گلوت م-  پرهیمگه دنبالت کردن ،آر
 چقدر گشنمه یدون یتو که نم -

 آب را به طرفش پرت کرد وآرام گفت: یب ر
 ! یبیعج یلی،تو خ هیسا یدونیم-

شمانش نگر رهیخ یرا بلند کرد ولحظه ا سرش سپس ستیدر چ ، 
پرس ور قورت داد و  دیلقمه در دهانش را با ز

 چرا-
 ستینرمال ن زتیچ چیآخه ه-

گاهش نگ تح ن فت  ریر با  شیابرو یتا کیبه خود گر باال داد و را 
 تعجب گفت :

 عقب مونده م ؟ یعنی-
 شکوفا شد گفت : بایز ی،چهره اش با خنده ا هیحالت سا نیا از

ته ، - ها  یقح  نهویع ای یخور یاصررال نم ایمنظورم خوردن زد
 یخوریم

 نخوردم یزیچ چیاز آب ه ریه به غساعته ک 48 کیمن نزد-
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 تعجب گفت: با
 چرا !مگه دهنت و بسته بودن !-
بدون صبحونه با عجله رفتم دانشگاه اونجا  رمید روزینه د- شده بود و

 مارسررتانیهم که بهم خبر دادن بابام حالش بهم خورده و آوردنش ب
م بعد خورد موهیآبم هیقهوه و  وانیل کیبودم و فقت  نجایتاشب که ا

به پا کرد شقرق و صبع هم که  یهم که اومدم خونه و تو اون ق ،امروز 
 رونیب میزد دهصبحونه نخور

و با نیپس با ا- ساب تو ر س لیتحو دیح سا بدن ،چون کال   ستمینا
 ینباش ینیتو با ما فرق داره و احتماالاصال زم یبدن

با لبخند ش یچشمک  اضافه کرد ینیریزد و
 ادیچقدر هم بهت م-
 گفت: یرابه طرفش پرت کرد و با دلخور یآب معدن یب ر هیسا
با ا- و هم  با نیتو ر پار لیتحو دیاخالق گندت  ، بدن سیموزه لور

 یا قهیعت یلیچونکه خ
با ش لبخندش  گفت :  نتیمرموز شد و

جا بودن خ هیعال یلیکه خ نیا- که اون  شیبهتر از پ یلی،چون
هم خش ب هی یومراقبن حت کننیتوهه،اونجا بااحترام ازم مواظبت م

 یندار ییها هم جا ینیزم نیب یکه حت ی،اما تو چ فتهین
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ش نیآرم چقدر ) دیشیشد با خودش اند یجذاب م نشیریبا لبخند 
شتن نیچرا ا ست دا بان و دو شت نگاه یچهره مهر سرد و مغرور  یپ

 پنهان شده(
 را نیرینگاه شرر نیشررده بود واو تحمل ا رهیبا لبخند به او خ نیآرم

را دوسررت داشررت ودلش  یتیمرد دو شررخصرر نینداشررت چقدر ا
که جرات ابراز  فیزند اما ح ادیرا با همه توانش فر نیا خواسررتیم

 دید یاحساساتش را در خودش نم
 :دیصحبت پرس ریمس رییتغ یو برا دیکش یآه
 ؟یدیساغر و کجا د-
ست اگر م- ستانیب امیخوام ب یبهم زنگ زد و ازم خوا  دنبال اونم مار

 برم
 انداخت وگفت : ریرا ز سرش

بون یلیتو خ-  !ینسبت به خانواده من مهر
 باشم ؟ دینبا-

 کرد زمزمه
نداره نسرربت به خانواده هم  یلیدل میقراره از هم جدا بشرر یوقت-

حرش را زده  نیدانست چرا ا ی)خودش هم نم میداشته باش یاحساس
) 

 باشم تیمسئول یتونم ،مثل تو ،نسبت به خانواده ات ب یمن نم-
با ح سرش  گفت: رتیرا بلند کرد و
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 مثل من..........!-
 هیش هم که شده نق یمصلحت یستیحاضر ن یآره مثل تو ، تو حت-

ر سراغ پد کباریو هر چند وقت  یکن یخانوادم باز یعروس خوبو برا
که مادرم  یاحساس یسرد و ب نقدری،تو نسبت بهشون ا یریو مادرم و بگ

وآزارم دهیم ریبهم گ شهیهم  دمیکه حتما من با رفتارم تو ر
!خوبه که الاقل اونها خودشررون شررازده  سررتین ینجوریمگه هم-

 شناسن یپسرشون و م
 کنم از نو شروع نکن یخواهش م هیسا-
بغض آلود به خودش اشاره کرد و نال جانیه  دیزده و
 -............!؟من شروع کردم..........من-

س یا لحظه شمان  شتش خ اهیدر عمق چ سپس آرام  رهیودر شد 
 ادامه داد: یبغاش رافرو خورد و با پوزخند تلخ

شه بازهم مثل هم- لمون شهیبا سی)چقدردلش م رمیگ یم یال  تخوا
برابر خانواده اش احسرراس  یم نیآرم گفت به خاطر اوسررت که در

 (یلعنت یباز نینه ا کندیم تیمسئول
شش شمش  یاثر ماند و ق ره ا یاش ب هیمهار گر یبرا تال شک از چ ا
و دیفرو چک  به اشررک ینگاه عسررل ریز نیآرم دیگونه اش غلت یو ر

 گفت: یوعصب اوردینشسته اش تاب ن
به تفاهم برسرر میتون یوقت نم چیما ه- با هم   مثل میدر آرامش 

 میدر حال کشمکش باش دیبا شهیهم نکهیا
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 غصه جواب داد: با
و نم گهیوقت حرش همد چیما ه هآر  -میفهم یر

 و گفت: دیکش یقیکالفه نفس عم نیآرم
 یسرده و ممکنه سرما بخور نجایا یتموم کن عتریبهتره غذات و سر-

 زد زمزمه کرد یپوزخند
 !! ینگران من یلینکه توهم خ-
ا از تن ر شیکه پالتو یاش از جا برخاسررت و در حال هیتوجه به کنا یب
و یم رونیب  انداخت و گفت: شیشانه ها یآورد آنرا ر

و ندارم ینگرانم ،چون وقت و حوصله پرستار -  ر
ست ا ی، )م دیشیاند باخود ستر ب یلیجمله را خ نیتوان سا  انیبا اح
 کند (

 رمی،برم برات غذا بگ یاگه هنوز گرسنه ا-
 گفت: یناباور با
و کرد نیچرا ا-  !یممکنه خودت سرما بخور یکار

 : دینگاهش کردوآرام پرس قیعم
 ؟ ینگرانم یبگ یخوایم-
 گفت : یبا پوزخند یتالف یبرا
بال گردنم بش تیشرا نیا یتو خوامینه فقت نم-  یبابا و
و یلبخند با بان پرس یر  : دیچمن کنارش نشست و مهر
 ؟یدوست دار یلیپدرت و خ-



wWw.JustRoman.iR  688 

 

 دی، شا خواندیرا م شیمرد همه رفتارها نیبهت نگاهش کرد )چرا ا با
 دانست ( آرام جواب داد یحس ششم داشت و او نم

 از جونم! شتریب-
 کرد؟ تیکه با زندگ یبا وجود معامله ا یحت-
و پدرتو با زندگ-  یبه کل و یقرار لعنت نیکرد ،پدرم اصررال ا میمعامله ر

 فراموش کرده بود
 کرد نجوا

 کرد ؟ یپس چرا همه خواستگارات و رد م-
چه  چیاون ه- خاطر  فت ب قت نگ و جواب م یزیچو نا ر نه  یاو ک

 چون فعال درس دارم ستیگفت حاال وقت ازدواش من ن یم شهی،هم
 ؟ یستیکارش هم دلخور ن نیاز ا-
 گفت: نیدلنش یلبخند با
شم ،من ب دیچرا با-  نیپس از ا دمید یاونها مرد دلخواهم و نم نیبا

 بودم یکار بابام راض
 کرده بود ؟ ی؟اونم ازت خواستگار یچ ماین-
 دینگاهش کرد و با چشمان تنگ شده پرس رهیخ
و م یتو چ-  ؟ یبدون یخوا یر
 نه ؟ ایخوام بدونم اون هم جواب گرفته  یمن فقت م-
چه نظر یاون م- پدرم  که  به  یدونسررت ، در مورد ازدواش من داره 

 نم یلیبعد از فارغ التحص یموکولش کرده بود برا لیدل نیهم
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 کرد زمزمه
 ؟یبود یتوهم راض-

 گفت :  نتیجا خورد اما با ش یا لحظه
 کنم یگفته بودم به وقتش در موردش فکر م-

و چهره ونفس  اوردیخودش ن یاش از خشررم گلگون شررد اما به ر
باره پرس دیکش یقیعم  : دیودو
 ؟ یدار مونیبعد از جدا یبرا یچه برنامه ا-

ش ریت قلبش سرد دیک و یو عرق  سر غرور  یر ست اما از  ش صورتش ن
و یلبخند تصنع  گفت : یتفاوت یلبش نشاند و با ب یر

 دارم لیقبال هم گفتم قصد ادامه تحص-
با خود اند ریرا به ز سرش  شهیاصرار دارد هم نهمهی)چرا ا دیشیانداخت و

 کند( یادآوریرا  نیا
 کالفه گفت : نیآرم
 ؟.... یآخرش که چ-
 دیدرهم به طرفش برگشت وآشفته پرس یافکار با
 ؟ یآخر چ-
 ت:گف یظینباشد با اخم غل یکرد عصب یم یسعکه  یلحن با
 تا ابد که نمشه فقت درس خوند-
 گفت : دیکش یآه
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وز تموم م هیخوب معلومه که درس - شرره ،منم مثل همه مرد  یر
باهاش زندگ کنمیم دایدلخواهمو پ  کنم یم یو

 رهینامعلوم خ یو نگاهش را به نق ه ا دیکشرر یقینفس عم نیآرم
 کرد

با لحن یغذا را به کنار ظرش  دیپرس یمحزون یگذاشت و
 ؟ یات دار ندهیآ یبرا یتو چه برنامه ا-

 نگاهش را به طرفش برگرداند آرام زمزمه کرد نکهیا بدون
 حرش زد ندهیدر آ دینده،بایدر مورد آ-
 دیخودش نال با

و کساعتهی!پس چرا  ی)چه تزمسخره ا  تیاعصاب من اسک یداره ر
 ( زنهیم

 گفت : دیوناام وسیما
 ینک یم یزندگ یکه دوستش دار یتو مشخصه ،تو با اون ندهیآ-

با نگاه غمگ عیسررر  شریغافلگ نشیسرررش را به طرفش چرخاند و
سا کیکرد . در شد ، شان درهم قفل  نگاه تب  ریدر ز هیلحظه نگاه

ش شده بود و قادر به نفس ک صور  از  نبود پس دنیدارش مفتون ومح
 به خود آمد و آرام نجواکرد یلحظه ا

وت و بب میغذا خوردنت تموم شده بر اگه-  نهیدکتر زخم باز
بلند شد و از کنارش دور شد او هم  نیخواست اعتراض کند که آرم یم

 رفت ییاز او برخاست و به طرش دستشو تیبه تبع
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شو نهیآ مقابل ست شت ک یصورتش هنوز کبود ستادیا یید کرم  یمدا
شررد  ه مجبوربود ک فشیراقرمزدر ک کیتنها  دیپودر به صررورتش مال

ستفاده کند با ا یبرا شکاش خورده اش از آن ا که  نیپنهان کردن لب 
صال نم تیمکان و موقع نیا یرنگ را را برا نیا سند یا بور اما مج دیپ

ر را منتظ نیآمد آرم رونیکه ب ییاز دسررتشررو کندبود از آن اسررتفاده 
به طرفش گرفت در حال دیخودش د پالتواش را   یبه طرفش رفت و 

پالتو دراز م یکه دسررتش را برا ها یگرفتن  به لب  یکرد چشررمش 
 کرد و گفت: یافتاد اخم هیقرمزسا

 ؟ یقرمز کرد نهمهیلبتوچرا ا-
ردن آرم یبرا  گفت: یالیخ یبا ب نیآز
 شمیچون خوشگلتر م-
 گفت: یهم عصب نیآرم
 یپاکش کن دیگم که با یخاطر م نیبه هم قایو منم دق-
 حوصله گفت: یب

شخص نکهیا ی،من برا یفرهنگ یآخ که چقدر تو ب-  شکاش لبم م
و  انمارسررتیب یتو نکهیبزنم ،واال خودمم از ا نوینباشرره مجبورشرردم ا

 میرنگ استفاده کنم ناراض نیکه بابام داره از ا یتیوضع
 یاستفاده کن گهیرنگ د هیاز  یتونست یخوب م-
 یتو یا گهید زیچ نیاز ا ریبزنم ،چون به غ یا گهینتونستم رنگ د-
 نبود فمیک
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 تمسخر گفت: با
 دونه رابود که اونم از شررانس هی یبزرگ نیبه ا یفیک یچه جالب تو-

 !غهیبد ما فقت قرمز ج
 گرفت و گفت: نیرا به طرش آرم فشیحوصله ک یب

 نیخودت بب ایب یکن یباور نم -
 گفت: ردیرا بگ فیک نکهیبدون ا نیآرم
 اسررتفاده یبرا دیچرا با ،یتوش بزار گهیرنگ د هی یخواسررت یم-
 !یبذار ویرنگ جلف نیهمچ رونتیب

شمگ یچهره ا با ست  یشد دلش م رهیو در هم به او خ نیخ خوا
کرد  یبلد بود بارش م راهیهر چه بد و ب نیآرم یگسررتاخ نهمهیبابت ا

 اما خودش را کنترل کرد و گفت:
 اتشیمحتو مدونست یچند وقته که دستم نگرفتم اصال نم فویک نیا-
 هیچ

صب سپس ستمال از ک کی یع بش را ل یآورد و با دلخور رونیب فشید
 جدا شد نیاز آرم یحرف چیه یپاک کرد و ب

و یبخش وکنار درب نگهبان رونیب سته ب یصندل یتنها ر ش ساغر ن ود.
ود نم به او اجازه ور دادند، حوصررله بحث کردن با  یکنار پدرش بود و

شت ب ساعت د ینگهبان بد عنق را ندا صله نگاهش را به   یواریحو
 مانده بود یبه زمان مالقات باق یساعت میسالن انداخت هنوز ن
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عد از ا نیآرم و دنید یاو را مجبور کرده بود برا نکهیب باز زد ن شیزخم 
ب  یمکرد ن یرفته بود. هرچه فکر م رونیب مارسررتانیپزشررک برود از

کند ،  دایپ نیآرمرفتار  یدوگانگ یبرا یقانع کننده ا لیتوانسررت دل
ش شم ونفرت او را  کیشب قبلش که نزد ی انهیرفتار وح ور خ بود از ز

ند ونگ فه ک حد امروزش برا شیب یرانخ  نی.ا یسرر ح یزخم یاز 
 و سردرگم کرده بود جیاو را گ نیآرم ضیضد ونق یرفتارها

عا ته دل م یبعارر واق مان بود واز  تارش شرراد ها از رف .  دیخندیوقت
و خواستیکه پرستار م یخصوصا امروز وقت ند با را عوض ک شیباندااباز

ستور م یجانیوه یچه نگران ستار د سا دادیبه پر س لیحتما از و  لیترا
ستفاده کند ،و  ضد عفون یکه جا یوقت ایا ا چه ، ب کردیم یزخمش را 

 کردیبه پرستار گوشزد م زیر کیآغوش گرفته بود و  رسرش را د یمحبت
کارش را آرام ور ج لکسیکه  جدان تار هد .رف نه اش کفر  یام د و آمرا

با حرص در گوشش زمزمه کرده بود )خدا شانس  پرستار را درآورده بود و
حرفش احساس مسرت کرده بود اگرچه مسبب  نیبده( واو چقدر از ا

 دیالبیبازهم از بودن با او به خود م یلبود و نیآرم شیهمه دردها یواقع
ستش  یگونه نبود گاه نیهم بهم شهیهم اما شدت از د اوقات هم ب

فه ودرمانده بود . در نظرش رفتار آرم بود واز  یفقت برا نیکال آزاردن او
 یمو ن دیپرسررتیرا عاشررقانه م دادیحد آزارش م نیکه تا ا یمرد نکهیا

 ودب یتواند احساساتش را در برابرش کنترل کند افسرده وعصب
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ودتر از ا دیکشرر یآه زو کرد هرچه ز  یروح یدردها نیواز عمق وجود آر
ود مادرش خوشررحال به طرفش رفت و او را در  خالص شررود .با ور

شت ودر  نیآغوش گرفت چقدر ا ست دا آغوش گرم و با محبت را دو
ونش احسرراس آرامش م او رااز خود جدا کرد و  رتیبا ح دیکرد ناه یدر

 با خنده گفت:
 دختر! یکن یلوس م نقدریچرا خودتو ا-
شت ناه نیآرم و دیپ وبه ر سخ یبود و با نگاه ستادهیا شیو ر  زیر آمتم

ا خشم شد و ب یعصبان نیآرم زیآم رینگاه تحق نیازا زدیبه او پوزخند م
 در کنار نیتوجه به عکس العمل آرم یرفت و ب یبه او چشررم غره ا

در  صحبتش یمادرش نشست و شروع به گزارش حال پدرش کرد وقت
 با محبت گفت: نیمورد پدرش تمام شد آرم

 ایلحظه ب کیکنم  یخواهش م هیسا-
برا یدلخور با ست و به طرفش رفت و ش پوزخند یتالف یاز جا برخا

 آرام گفت :
 یپالس نجایکه امروز همش ا یندار یمگه تو کار و زندگ-
 از طرز گفتارش بر آشفت و گفت: نیآرم
 یبزرگتره مگه تو ادب ندار کیچه طرز حرش زدن با  نیا-
 گفت : شخندین با
 یخوام جناب دکتر !بازم فراموش کردم شررما عقده  یمعذرت م-

 بهتون احترام بذارم دیبا شهیوهم دیاحترام دار
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ه طرفش را ب یکه پک شاپ یفوت کرد و در حال ینفسش را عصب نیآرم
 گرفت گفت: یم

 مال توهه نیا ریبگ ایب-
 شاپ را از دستش گرفت ومتعجب گفت: پک

 ه؟یچ نیا-
با چهره ا یجا به  نیغمگ یعب*و*س ولحن یجواب سرروالش 

 گفت :
وقت هم حرش  چیو ه میتفاهم ندار یزیچ چیه یاصرروال ما تو-

و نم گهیهمد با هم کمتر برخورد داشررته  میفهم یر پس بهتره که 
 میباش
با  سرعت از کنارش دور شد و
با  استخویم نیآرم یشد چرا وقت رهیبه رفتنش خ نیغمگ ینگاه با

بان .انگار کردیبچگانه اش اوقاتش را تلخ م یهایکند او با لجباز یاو مهر
ند ک جادیا یآندو رشته محبت وهمدل نیب خواستیخدا هم نم یحت

ون پک شاپ انداخت  به در نگاه به حسرت نشسته اش را ازاو گرفت و
متفاوت ،بهت زده سرررش را بلند  یرنگها ابار یعدد 24جعبه  کی

باره نگاه دیناپد دگانشیاز مقابل د نیکرداما آرم به  یشررده بود . دو
س یقهوه ا یها هیراها انداخت همه آنها در ما وشرن و بژو، کالبا  یر

 یکه م ینیاز آرم نیبرق لب بودند تا رالب و ا شررتریکه ب ییبودند رنگها
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ممکن  ریو غ دیخود کند اصال بع وامرا عیخواست همه جوره او را م 
 نبود

************************************
***** ************** 

 جدهمیه فصل
وز بستر یعل حاش ب مارستانیشدن از ب یبعد از چند ر ه مرخص شد و

شت با ا ستگان م نکهیخانه برگ ب ستان و ستند دان یخانواده وهمه دو
باره بستر یبازگشت مق ع نیا دور از  یلیشدنش خ یاست و امکان دو

ب یلی.دکتر هم خ سررتیذهن ن و یپرده آب پاک یرک و  دسررت یرا ر
شمارش م ختهیر دیناه شده و بدن  ماریعمر ب عکوسبود که  شروع 

 یاومتناعالش مق یماریب نیاز آن است که در برابر ا فتریضع یحاش عل
به ا شد و شته با  تیواقع نیبود که ا یدرصدد فرصت دیناه بیترت نیدا
 به خانواده ودخترانش اطالع دهد عتریتلخ را هر چه سر

ستر هیسا ستانیدر ب ایبودن پدرش  یدر تمام مدت ب رش نزد پد مار
 قیقتح نیب نیترمش در دانشررگاه .درا انیامتحانات م ریدرگ ایبود و

س نیدر آخر دیرا هم با نیدرس آرم سه در داد و به  یم لیتحو شیجل
سته بود چاپش کند .همچن ریاخ یهایخاطر گرفتار صن نینتوان  یواق

 قیتحق نیبود رفعش کند و از آنجا که ا دهداشررت که هنوز وقت نکر
 تیحائزاهم اریبسرر شیآمد برا یترمش به حسرراب م انیدو نمره از م
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رجه را ف نیمشکالتش بود به او ا انیدر جر کیکه از نزد نیبود . اما آرم
 دهد لیرا تحو قشیجلسه تحق نیداده بود که تا قبل از آخر

شد نازن نیهمراه نازن به شگاه خارش  و فشیک نیازدر دان  کولش یرا ر
 دیجابجا کرد پرس

 خونه بابات؟ یایامروز نم-
 گفت : یخستگ با
 لیل از تحوتا قب دیگفته با نیو کامل کنم ،آرم قمیبرم تحق دینه با-
 بدم لشیترم تحو انیم زنمراتیر

 ده ؟ یبهت نم گهیفرصت د هیدلت  زیعز یعنی-
حاال هم کل- که  یتا  ها  چه  تا از ب ند  حالمو کرده واال چ عات  مرا

شونیتحق سر موعده تحو ق و   ی یشرا چینداده بودن تحت ه لیر
 ازشون قبول نکرد

ب خیپس بگو دکتر مشا- رد از آب در اومده و بق نیهم تو ز فرق  هیتو و
 زاره یم

وز پ نینه بابا هم- شنبه تحو شیچند ر  لشیبهم گفت اگه تا چهار 
 ستین یاز نمره خبر یند
 گفت : یناباور با
 کیمالحظه ، خوبه که خودش ازنزد یچهارشنبه که فرداست ،چه ب-
 ! یهست ی یچه شرا یتوتو نهیب یم
 وگفت : دیکش یقیحوصله نفس عم یب
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سر از حرفها- و هوام دی،حاال اون با ارمیسرو ته تو در نم یب یمن که 
 نه ایداشته باشه 

شه ول هیرفتارش با تو مثل بق هیجلو بق دیخوب !اون با- در خفا  یبا
 یفرق کن هیتو براش با بق

که ، واال خودت  رهیم شیترفند پ نیهم که داره با هم چارهیاون ب-
گه بچه ها بفهمن من هنوز تحق یدونیم ندادم چه  لیو تحو قمیا

 افته یم یاتفاق
 برات تمومش کنم یخوا یندارم م یمن امشب کار-
نده ،پر نه تمومش کردم فقت- کار آرم یتو نتریچاپش مو تاق   نیا

بل از ،فردا هم ق یبرم صحاف یوم رمیگ یم نتیساعته پر میهست. ن
 رمیگ یم لشیدانشگاه تحو

و چ-  ؟یحرش زد میبا استاد فه ؟یکرد کاریاصول زلزله ر
جا م ینم یآره بهش گفتم ،ول- ه ک نیچون هم دیفهم یدونم از ک

شکل ش شیبرام پ یبهش گفتم م ضر  سه حا سر جل ستم  م اومده نتون
و برام رد کرده انیم یزهایوگفت جمع کو دیحال پدرم و پرس  دوره ر

 بهش گفته ؟ نیآرم دیشا-
ببره  ییاز راب مون بو یکسرر نکهیدانشررگاه از ترس ا ینه بابا اون تو-

 کنه یبهم نگاه هم نم یحت
ما من فکر م- جدا یا قه داره  نیا یکنم  هت عال تارش اون ب رف
 باشه لیدل یتونه ب ینم تیحساس نهمهیاو
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ها هیمنم - ما هم یحس م نویهم ییوقت  نیبه ا امیکه م نیکنم ،ا
نفر مت ایودن نیزنه تو برجکم که از د یبشررم چنان م دوارمیراب ه ام

وز پ نی،هم شمیم ستانیب یتو شیچند ر شن یلیخ مار ضع ورو  وا
 دارم مونیبعد از جدا یبرا یچه برنامه ا دیازم پرس

 گفت : رتیح با
 ؟یبهش گفت ی!تو چ یجد-
 آخر،... میوزدم به س زشدمیهمه چ الیخ یمنم ب-
 غصه ادامه داد : با
پ-  سازمیواز نو م میوزندگ کنمیم دایگفتم مرد دلخوام و
 یب یخوایم یجد یجد د،حاالیاحساس یکه چقد شما دو تا ب یوا-
 یبش الشیخ
 وگفت: دیپر سوز کش یآه
ویخواد ا یدلم م- س نکار شتن ک ست دا که  یکنم چونکه باور دارم دو

 نیم که اچه کن ه،امایوعبث خودیکار ب هیکنه  یبهت فکر هم نم یحت
تش تونم از دس یدونده که اگه بخوامم نم شهیتو وجودم ر نقدریعشق ا

 خالص بشم
 فهمه ینباش ،خدا درد دل عشاق و م دیناام-
شق  هی نیاما ا- ست ،من ا ک رفهیع ور اونو از حق ند نیا ارم که با ز

 آن خودم کنم
 لحن کالمش با محبت گفت : ریتحت تاث نینازن
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و نداره اقتیاون ل هیباور کن سا-  عشق پاک تو ر
 :دیپراز اندوه آرام نال یلحن با
 شم یخورد ونابود م  رفهیاحساس  نیا ریدارم ز یناز-
 آرام کردنش با محبت دستش را در دست گرفت وفشرد یبرا نینازن

سا خسته و لیو اس به لب ضیتعو یگذاشت و برا زیم یدر دستش را ر
هوا به  یکیوتا قبل از تار بردیسرعت عملش را باال م دیاتاقش رفت ،با

س یم یصحاف صورت یرفت ، ب یشرت بلند  ح بار ش یبا طر بایپو  دو
 از اتاق خارش شد قشیتحق یبرداشتن لن تاپ ودستنوشته ها

شت  وهیم یمقدار خچالی از شت .درحالبردا سالن برگ به  ه که ب یو
ستش گاز بیس ساغر را گرفت وحال پدرش را  یم یدر د شماره  زد 

ست و جا نکهیاز ا نانیشد ، با اطم ایجو  چیه یحال پدرش خوب ا
ش ستین ینگران و یمکالمه اش را ق ع کرد و گو ص یرا ر له مبل با فا

 از خودش انداخت یکم
و لپتاپش شدن  یرا ر شت ودکمه پاورش را زد ومنتظر لود  زانوانش گذا

ها مه  نا نگ خورد .برا نیشرررد ،در هم شیبر ظه تلفنش ز  یلح
شتن تلفن خ و زیبردا سر خورد ور شت که لپتاپ  ش کف پو یبردا

ش الیخ یسالن افتاد ،ب یتیگران رو یگو شد ولپتاپ را از  یشد و خم 
صفحه مان نیزم شت اما  بارهیس تورشیبردا وشنش کرد ا اه بود دو ما ر
نشرران نداد چند بار دکمه پاورش را فشررار داد اما  یعکس العمل چیه

را  میبرق مستق یرا چک کرد حت شیبود، باطر اهیهمچنان س توریمان
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حان کرد ول هادش برخاسررت همه  دهیفا یب یهم امت بود ، آه از ن
 اش بر باد رفته بود یدقت یزحماتش در اثر ب

به ز یگوشرر ع شررروع  واش از نو تاپ را ر  زیم ینگ خوردن کرد لپ
 ت:پرازخشم گف یبود که با لحن نیرا برداشت نازن یگذاشت وگوش

 ؟ید یوجواب نم یچرا گوش ،یمرد-
 وغصه دار گفت نی:غمگ

 !یبد بخت شدم ناز-
 لحن کالمش گفت: ریتاث ینگران با
 ؟ هیشده سا یچ-
 بود میآخر بد شانس گهید نیباورکن ا یناز-
 شده یچ نمیجون بکن بب-

 :دیآلود نال بغض
 لپتاپم ................لپتاپم افتاد و شکست نینازن-
 حرص گفت: با
حاال ا شیا-  یداره ،منو بگو گفتم چ هیگر نی........دختره لوس ، 

 شده
وشن نم گمی!م گمیم یچ یشنوینم یناز-  شهیلن تاپ ر
و باال م- به که پول شرروهرت از پار  هیره ،بهش بگو  یدختر گدا خو

وز با کالس برات بخره  مارک ر
 چکارش کنم؟ دیتوش بود ،حاال با قمیآخه خره ،تمام تحق-
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پاچلفت- ،مگه تو فلش  یآخ از دسررت تو دختر خنگول دسررت و
 شیبود ختهینر
 نه هنوز-
 ی،دست نوشته هاتو دار ینه و زقنبوط ، دست نوشته چ-
و تا نهمهیتونم تا فردا ا یمعلومه که دارم ،اما مگه م-  نیصررفحه ر

 کنم
 ؟یچکار کن یخوا یپس م-
 به خدا مغزم هنگ کرده-
 ؟ هیدرمورد چ قتیتحق-

 -ساختمون ده طبقه با همه امکانات..........  هی محاسبه
 !یپالنشو آماده کن یتون ینم یکه تا فردا حت نویا-
 یتو شیپالنش آماده اسررت فقت محاسرربه وهمه ظوابت طراح-

 لپتاپم بود
 م؟یکن پشیاز نو تا ییاونجا دوتا امیلپتاپم ب با یخوا یم-
سه وفک کنه تو نینه ممکنه آرم- سبه ت یسر بر ست ریمحا ونها تو و

 یکمکم بود
 میانجام داد یگروه قویتحق نیداره ،ما ا یرادیخوب بفهمه چه ا-
مت کشرر یخوب من کل- مه  یحاال نم دمیبابتش زح خوام ه

بره ینجوریزحماتم ا  هدر
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 یخوا یشه ،م یحل نم یزیه خوردن هم که چحاال شده ،با غص-
 کنم؟ لیمیخودمو برات ا قیتحق

 اصال حرفشو نزن-
 ست؟ین یکیچرا استادهامون که -
 چقد باهوشه نیآرم یدون ینباشه !تو که م -
 خواد از کجا بفهمه ؟ یاون م-
نه و من ک یم دایپ یراه هیدونستنش  یدونم اما م مئنم که برا ینم-
 خوام بعدا شرمند تو بشم ینم
 اونجا لپتاپت و درست کنه ادیبگم ب مایبه ن-
 یمنو به کشتن بد یخوا ینههههههه ، م یوا -
 وگفت: دیکش یآه
وان نیآخ از دست تو وا-  تیشوهر ر
 گفت: یدلخور با
 به حال من بدبخت کن یفکر هی!،یبا اون چکار دار-

 گفت : کالفه
گم ب دیبا یچ گهی، د یاریم نه توش هیگم تو  یم یمن که هرچ-
 ؟یوتریخدمات کامپ میباهم بر امی،ب
برگردم نصررف شررب شررده ،اگه آرم یتا من بخوام برم خدمات-  نیو

باره قشقرق راه م رونیبدونه شب ب  ندازه یبودم دو
**** 
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 وکالفه گفت: دیکش یقیعم نفس
لت دس بگ هی یخوایم- ش ا هیو  رمیک له خر شرروهر  نیگلو
 کنم کتاتورتید

بذار کنار یل فا لودگ یناز-  و
م ،تازه بهتر ه یببرتت خدمات ادیزنگ به خودش بزن ب هیخوب -
 یدیکش قیتحق نیفهمه که چقد زحمت برا ا یم ینجوری،ا شهیم

پاچلفت یآخه نم-  میخواستم بفهمه که چقد دست و
پاچلفت زمیعز- ع حادش ی،عاشق یستین یدست و  اونم از نو
بو میچقد تو زندگ یمواقع نیهمچ مایفهمم ن یحاال م-  دبدردبخور
 و از دسررت یابیسررنگ خارا، چه گوهرنا نیکه برا خاطر ا یتا بفهم-
 یداد
 ریبگ یاز آب گل آلود برا خودت ماه یخوبه ،حاال تو هم ه-

 -گفتم!  یمن چ مگه
 !یچه فکر یو،تو تو میفقت من بدبخت تو چه فکر یچیه
 -گفت : یدلخور با
شررده فقت تو ،اصررال فراموش کردم  میگمن که همه هم وغم زند-

 دارم یزندگ کیخودمم شر
که شررب تا صرربع تلفنت  یفراموش کرد ی،چه جور نمیب یآره م-

 )در حال انتظار (نگیتیکال و
 شه؟یم تیحسود-
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سروش ب- شبم پ سوزهیم چارهینه فقت دلم برا  تونه  یمتو ن شیکه 
 استراحت کنه

 تو دلت برا خودت بسوزه که فعال دستت تو سرته-
س- سع تیاز همدرد یمر کردم حتما خبرت  دایپ یکنم اگه راه یم ی،

وبا خ  یراحت با سروش جونت بحرف الیکنم تاشب ر
 گفت : دهیرنج
م کمکت خواست ی،منو باش که م یجنبه ا یچقد ب گهیبرو بابا تو د-

 کنم
 یاریخود جوش م یحاال چرا ب-
 یاریحرص آدمو درم یوه یندار یجنبه شوخ آخه تو-
بغض الود گفت : یلحن با  لرزان و
 گهیسررت،... د ختهیمن بهم ر یدلم ،همه زندگ زی!.......عز یناز-

،......چند لحظه  یحوصرله خودمم ندارم چه برسره به شروخ یحت
به باد فنا رفت  کماهمیتمام زحمات  میبه خاطر سررهل انگار شیپ

 !.......یچ یعنی نیا یدون ی،م
 دیدونم با ینم گهیوگفتم ، د دیبه خدا هرچه به ذهنم رسرر هیسررا-

 چکار کنم
 ؟یندار ی،با من کار رمیتماس بگ نیدونم ،مجبورم با آرم یم-
 فقت ببخش که من زنگ زده بودما-
 یمحل یخروس ب شهیبخشمت که هم یباشه م-



wWw.JustRoman.iR  706 

 

 کردم یباور کن لهت م یبود شمیاهه،دختره پرو اگه پ-
 دیصله نالحو یب

 یکه به دردم گرفتار بش ی،اله یدختر که چقد حراف یریبم-
 ت؟یکدوم دردت،عاشق-
 اون که خدا نکنه-
ا من شم ب یمزاحمت نم گهی،باشه د یقاط زد یکه حساب نمیب یم-
 یندار یکار
 و مامانت سالم برسون مایبه ن-
 باشه خداحافظ-

 دیبا نداشت یگریبه فکر فرو رفت راه د یرا ق ع کرد ولحظه ا یگوش
و یکمک م نیاز خود آرم را  نیشماره همراه آرم یناچار یگرفت از ر
فت ول ثل هم یگر و شرررهیهمراهش م  یبود واز او م ریگ غامیپ یر

 به سراعتش انداخت یبگذارد ،کالفه وسرردرگم نگاه غامیخواسرت پ
شت پس  نکهیساعت پنج بود وامکان ا شد وجود دا شرکت با هنوز 

شرکت را گرف شد پس از لحظه اشماره  صل تماس   یت ومنتظر و
 دیچیپ یدر گوش یمرد جوان یصدا

 دییبفرما خیشرکت ساخت وساز مشا-
اس بود که با شرکت تم یبار نیاول نیاش حبس شد ا نهیدر س نفس

و لیدل نیگرفت به هم یم ستش را ر شده بود د ستپاچه  شگ ید  یو
 گفت: یآرام یوسپس با صدا دیکش یقیگذاشت ونفس عم
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قا دی،ببخش دیسالم ،خسته نباش-  هستند ؟ خیمشا یآ
قا کیمنظورتون کدوم  دیببخش-  خه؟یمشا ونیاز آ

 -...........بله؟
 مهندس؟ ای دیکاردار خیبا دکتر مشا نهیمنظورم ا-
 لیدل نیاسررت به هم نیمتوجه شررد که منظورش از مهندس آرت-
 گفت: عیسر
 ،ل فا! خیدکتر مشا-
 شما ؟ دیببخش-

باره ا ب یگفت ،اصررال او چه راب ه ا یم دیدر بهت فرورفت ،چه با دو
 به خودش آمد وآهسته گفت: یداشت پس از لحظه ا نیآرم
 او را همسرش مارستانیدر ب نیآرم نکهیهمسرشون هستم )مگر نه ا-

چه حس خوشرررا یمعرف ظه  وااه  نیاز ا یندیکرده بود؛ ودر آن لح
 احساس کرده بود(

 یمتاسررفانه جناب دکتر تو ی،ول اوردمیخانم که به جا ن دیببخشرر-
سه مهم شون حت یجل س ود به جل ستن که ور ع  یبرا یه منم ممنو

 یم به اطالعشون دیبه من بد دیدار یغامیکنم اگه پ یشده ،خواهش م
 رسونم

باره تماس بگ یم ینه نه سع-  ممزاحم شد دی،ببخش رمیکنم دو
 گفت : یپس از مکث کوتاه یمنش

 -!.... یکنم چند لحظه گوش یخواهش م خانم
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بان آرت یصدا هیاز چند ثان پس  دیچیپ یدرگوش نیگرم و مهر
 ؟یشد لی!. ستاره سهیخانم ییدایخانم گل !....کم پ هیبه به سا-
 ؟یخوب نیسالم ،آرت-

 -افتاده؟ ی؟اتفاقی،خوبم تو خوب سالم
 کار داشتم نی،فقت با آرم ستین یزینه چ-
ساعت د یکیتا  نیآرم شون تازه  گهیدو  س ست چون جل سه ا تو جل

ستن  بعد از اون هم برا ب شده و ره و ب ییجا دیقرار داد مهم با هیشروع 
 ،اونویبا اون حرش بزن یاصررال نتون ندهیفکر کنم ظرش چند سرراعت آ

 زهیهمه چ تیکارش در اولو یشناس یکه م
 دونم یبله م-
برات  یکاربتونم  شررمیبه هر حال من درخدمتتم خوشررحال م-

 انجام بدم
به من ثابت کرد شهیتو هم-  یمحبتتون و

 -ست فهیبوده فقت وظ یزینکردم ،اگه هم چ یکه کار من
 من هنوز بابت اون مساله ناراحتم!-
 ، با من راحت باش هیکنم سا یخواهش م-
 هستم !.........-
 یچه کار داشت نیپس بهم بگو با آرم یاگه هست-
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خواستم  یاومده که م شیپ یلپتاپم مشکلنبود فقت برا  یخاص زیچ-
درسررتش کنه چون  یوتریببره خدمات کامپ ادیازش خواهش کنم ب

 الزمش دارم یلیخ
 یخدمات یببر یخوا یمگه من مردم که م-
 خدا نکنه-
 !یریمنو دست کم بگ نهمهیکردم ا یهرگز فکر نم هیسا-
 نکردم یجسارت نیمن همچ-

 وگفت: دیکش یقیعم نفس
گه م- باک یکرد یا قدرینبود چون تو برام ا یهم   یکه حت یزیعز ن

و هم دوست دارم  جسارتهات ر
پهلو و گنگ بود و بازهم درجوابش گ یلیخ نیآرت حرش ده شرر جیدو

 بود . آرام زمزمه کرد
 دیشما ل ف دار-
 یرفتارش شررده بود با دلخور رییمتوجه تغ هیکه از لحن سررا نیآرت

 گفت:
صدا بزن ناراحت م یخواهش م هیسا-  یوقت شمیکنم منو فقت تو 
 شما یگ یم

 متاسفم-
برات درستش م امینداشته باشه خودم م رادیاگه ا-  کنم یاونجا و
 خواد مزاحم کارت بشم یاخه دلم نم-
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 اونجا امیمن ب یودوس ندار نیآرم نیع یتو هم که شد-
 خوام مزاحمتون بشم ینم دی،فقت چون جلسه دار ستین نینه ا-
و جناب دکتر با چند تا کله گنده مثل خودش دارن ،منو ج- لسرره ر
 دن یاتاق جلسه هم راه نم یتو

 گفت: ریناگز
 دیکن یپس ل ف م-
 بود ؟ یکنم فقت مشکل لپتاپ چ یخواهش م-
 سوخته باشه شید یدستم افتاده ،فک کنم ال س از–

ود اونجا باشم یلیکنم خ یم یخوب ،سع اریبس-  ز
 منتظرتون هستم-

سبون با بلوز چ یدست سارافون وشلوارساپورت مشک کیرا با  شلباس
رد تعو با برداشتن شال مشک ضیز ز اش اتاق را ترک کرد .پس ا یکرد و

 سرتالیکر یخور وهیها انها را در م وهیوشرسرتن م یآماده کردن چا
 شد نیآرت دنیو منتظر رس دیچ
سرحال در حال شهیمثل هم نیآرت ستش ک کیکه در  یشاد و  فید

با دسررت د با لبخند جعبه یجعبه ا گرشیلپتاپش بود و  وارد شررد و
 گرفت وگفت: هیرامقابل سا

 دوس دارن یلیاصوال خانمها شکالت تلخ وخ دییبفرما-
 جعبه را از دستش گرفت وگفت: ینیبا لبخند دلنش هیسا
 ید یم تیاهم یلیخانمها خ قیبه عال نیتو برخالش آرم-



                
 

 

711 

 زندگیمهمان 

 :رفت وگفت یراحت یطرش مبلها به
و که دوس دارم وسررع یینه همه خانمها ،من فقت اونها- کنم  یم یر

 ادیخوششون م یزیبدونم از چه چ
و جعبه پن گذاشت وگفت : یرا ر  او

 ؟ یکن زشونیسوپرا یکه بتون-
و  مبل نشست وگفت: یر
شناخت- شون م یطبق  شدم اونها دل  یکه من از خانمها دارم متوجه 

 ینجوریبشررن ،........ا ریکه دوسررت دارن غافلگ ییزهایخواد با چ
 ست؟ین

و کنارش پرس هایاز راحت یکی یر  دینشست و
 نیهم به هم یاردکها وکنسرررت رضررا صررادق اچهیبردن من به در-
 بود؟ لیدل
 وگفت : دیکش یآه
 نیا نیبرنامه داشررتم که متاسررفانه آرم یلیتوخ ییمن برا رفع تنها-

و بهم نداد  اجازه ر
 جوابش گفت : لبخند در با
صرش پ یبا من تلف کن یخوا یو که م یوقت دیتو با-  هیردن ک دایو 
 یکن تیخوب برا زندگ کیشر
 کنم یو م یسع نیدارم هم-
 جابرخاست وگفت : از
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 یکن شیبه منم معرف یکرد دایهر وقت اونو پ شمیخوشحال م-
با خنده اضافه کرد به  طرش آشپزخانه رفت و
 یقبول ندار نویبزرگش هستم ا یبه هر حال من جار-

 : دیپرس سپس
 -ومامان خوبند بابا
 ؟بهتر شده ؟ یتو چ یشند ،بابا یبهتر هم نم نیآره خوبند ،از ا-
 وگفت: دیکش یآه
 خدا یبه رضا میگه راض یاونم خوبه ،خودش م-
 خوب باشه شهیهم دوارمیام-

 را به اطرافش چرخاند وگفت: نگاهش
 نکرده ؟ یرییتغ چیبا قبل ه نجایا ونیدکوراس

 بلند گفت: ختیر یدرفنجان م یکه چا یحال در
س ییجورا هیمن - ست دارم )نم نیا ونیدکورا و دو خواست  یخونه ر

 ارد(خانه ند نیبه ا یتیحس مالک چیرا دارد که ه یحال مهمان دیبگو
سا نهیبه خاطر ا- ست  لیکه و سل یلیآدم خ هیخونه تو  قهیخوش 
 شده دهیچ
و یمقابلش قرار م یکه چا یبرگشررت ودرحال یچا ینیسرر با  یداد ر

 -نشست و گفت:  شیمبل کنار
شدم که با- سل هیکار  دیمنم همون اول متوجه  ه باش قهیآدم خوش 
! 
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 دیشد با لبخند پرس رهیخ نیزده به آرت ذوق
 مگه نه؟ نهی.کار آرم-
 آورد زمزمه کرد : یهرگز او را به حساب نم هیسا نکهیاز ا یدلخور با
 نه!..............کار منه!-

و خنده  وآرام گفت : دیلبش ماس یر
 دونستم ینم یجد-

 گفت : دهیرنج
 ینیب یچون اصال منو نم یدونست ینم-
 ونیدکوراسرر یبه کار رفته تو یکه رنگها نهینه من فقت منظورم ا-

وح نیا  شاد و سرزنده تو م ابقت نداره هیخونه اصال با ر
 گفت: یا لبخند تلخو ب دیکش یقینفس عم نیآرت
و آرم لی،درسررته همه وسررا یهسررت یتو دختر باهوشرر-  با نیخونه ر

خودشره اما  قهیرنگ خونه هم با سرل ی،حت دهیخودش خر قهیسرل
 کار منه لیوسا دنیوچ یدکور بند

 دونستم ینم-
 یتو دهیاجازه نم یاخالق خاص خودش و داره ، اون به کس نیآرم-

و تونم با صراحت بگم ت یدخالت کنه ،م شیزندگ یمسائل خصوص
 شده رفتنشیمجبور به پذ نیکه آرم یهست یتنها مورد

 پر غصه گفت: یلحن با
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و اعتماد به  یآره اون اخالق منحصررر به فرد- داره که به خاطر غرور
گاه همه بهش احترام م ینفس رفتارش هست،ناخودآ  ذارنیکه در
ست که پ نیبه خاطر هم- شد عمال اعتماد به نفس باال ضر  درم حا

 همه امور شرکت و به دست اون بده
و ظرش  را به طرفش سر داد وگفت : زیم یشکالت ر

 ؟یمساله ناراحت نیتو از ا-
صال عالقه ا- شحالم که  یساختمان یبه کارها ینه من ا ندارم وخو
کم  یکه داره تونسررته جا یشررناسرر فهیبا پشررتکار وحس وظ نیآرم
 شرکت بشه شرفتیحد باعث پ نیمنم پر کنه و تا ا یهایکار
تخار بهت اف دیبا نیسرر ع فکر آرم نی، با ا یهسررت یتو برادر خوب-

 کنه
 درد آلود آرام گفت : یلحن با
شت من بوده وازم  شهیمورد هم هیاز  ریبه غ نیآرم- ودر همه حال پ

 کرده تیحما
 زد وگفت: ییبایز لبخند

 برم عوضش کنم یسرد شد م تونیچا-
را  یفنجانش را بردارد دسررت کرد وفنجان چا هیسررا نکهیاز ا قبل

 برداشت وگفت :
 داغ دوس ندارم یمن چا ستین ضیبه تعو یازینه ن-
باره به طرش آشپزخانه رفت هیسا  از جا برخاست و دو
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 وگفت: دینوش شیاز چا یا جرعه
 اومده؟ شیپ یبرا لپتاپت چه مشکل یگفت-
و- ستم افتاد ر شانس بدم دق نیزم یاز د رش که ف ییفتاد جاا قای،از 

 نبود
و هیسا لپتاپ  برداشت وگفت: زیم یرا از ر

و -  یلیافتاد احتمال شررکسررتنش بود چون خ یفرش هم م یاگه ر
 " فایضر

شت ودر حال وهیظرش م با ش یم وهیم نیکه مقابل آرت یبرگ ت با گذا
 گفت: یناراحت

 ؟ ستیامکان درست شدنش ن یعنی-
و یحال در  دیباز شده لن تاپ بود پرس یاجرا یکه نگاهش ر
 ؟یتوش دار یمهم زیچ-
 غصه گفت: با
 خواستم چاپش کنم یتوش بود ،تازه م قمیآره تحق-
بان با  زد وگفت: یلبخند یمهر
 کنم یم دایبراش پ یراه هینگران نباش ،-

 سرش را بلند کند گفت: نکهیا بدون
 باشه دهیفک کنم هاردش صدمه د-
 اندوه جواب داد: با
 نداره ؟ یراه چیه یعنی-
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و یرا بلند کرد ولبخند سرش با محبت گفت : شیبه ر  زد و
شه ،دلم م- شته با صه ه خوادیچرا ندا ستم غ  و یزیچ چیتا من ه
 ینخور تیزندگ یتو

زو کرد ا نگاهش بان بود در دلش آر نگاه  نیکاش ا یچقدرگرم و مهر
 دش یزده اش م خیبود تا گرما بخش قلب  نیپر از محبت از آن آرم

باره پرس هودهیب یکرهاف  دیرا ازسرش دور کرد ودو
 ؟ یکن یحاال چکارش م-
با سرخوش دیبازهم لبخندش را به صورتش پاش نیآرت  ت :گف یو
عاتش و کپ ی،هاردش و برم یدختر تو چقد کم طاقت -  یدارم و اطال
 کنم یم

 امکانش هست ؟ یعنی-
شد وجود نداره ،ا زیچ- ته گرف ادی نیچند ماه از آرم نیا یط دیبا نوین

 یباش
 گفت: نیوغمگ دیکش یآه
ست شهیمن واون هم- وقت حرش همو  چیوه میدر حال کنتاکت ه
 میفهم ینم

 به او انداخت وگفت: یهیعاقل اندرسف نگاه
،تو سررزنده وشراداب  دیکه شرما از دو قماش مختلف نهیبه خاطر ا-

ش زهر مار بونش برم بر  ،داداشمم که قر
 زد وگفت: یتلخ لبخند
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 ؟ یهم وارد وتریدونستم به کامپ ینم-
ود رشته عالقه داشتم واگه اصرار بابا مامان نب نیبچه بودم به ا یاز وقت-

و دنبال م نیکه عمران بخونم حتما ا  نیباز هم ا یکردم ول یرشررته ر
و عال روده که دل و نمیسر پوش بذارم ،من عاشق ا قمیباعث نشد که ر

و ب سررتمهایسرر دس مهن نکهیاز ا شررتریشرررکت ب ی،تو زمیبر رونیر
کنه  دایپ رادیا ستمیس هی هی،کاف کمیمهندس انفورمات مساختمون باش

و  سر جنازه شم یسه سوته ر
و بخون یبده که رشررته ا یلیخ نیا- قه ا یر  یکه اصررال به اون عال

 یندار
 شد ومحزون گفت : نیآن غمگ کیشادش  نگاه

و میزندگ یمن تو- شتم ،اما ا یلیخ یر پوش گذا  یاز احساساتم سر
 است گهید زیچ هی یت

شته خوب یت یا- صر هیر بعد رو یوقت ی،ع شن لپتاپم از دستم افتاد و
ور ناراحت شد از ز سکته م ین شتم   یزدم ،اگه خودم وارد بودم الاقل م یدا

با هیچ رادشیدونسررتم ا  دایپ یچکارش کنم ،قبال هر وقت مورد دیو
سا یکرد م یم سرهم سخت افزاره ول هیدادم پ  به یمون ،اون مهندس 

 نبودم یریادگیوقت مجبور به  چیکه ه نهی،ا اردهنرم افزار هم و
از دسررتم  ی،هر کمک یفقت ندا بد هیحاال هم من هسررتم ،کاف-

ب  کنم ینم یکوتاه ادیبر
 زد وگفت: یحیمل لبخند
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 دونم یم-
 دیپرس رانهینگاهش کرد وغافلگ رهیخ نیآرت
وزها راب ه ات با آرم نیا-  چ وره ؟ نیر
 نکرده یچندان رییبا قبل تغ-
 لحظه تعجب کردم هی یشرکت وسراغشو گرفت یزنگ زد یوقت-
 چرا؟!-
 شده! یفکر کردم حتما راب تون اوک-
 دیپرس یدلخور با
 باشه ؟ ینجوریتونه ا یچرا نم-
 ؟ هیمنظورت چ-

 وگفت: دیکش یقیعم نفس
 چرا خوب شدن راب ه ما باعث تعجب شماست ؟-

 زده نگاهش کرد وگفت: بهت
 بود که................. نیمن منظورم ا یسوء تفاهم نشه ،ول-

 وگفت: دیپر نیحرش آرت وست
 خبرم ؟ یکه من از اون ب یدون یم یتو چ نیآرت-
سال تو- بت با آرم یخوب من دو به خوب یزندگ نیغر  یم یکردم و

 بیکنن آسرر یاز اونچه که بابا ومامان فکر م شررتریب نیمفهمم که آر
 ست. دهید
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و باعث شررد  ختیدر هم آم نیزنگ تلفن با آخر جمله آرت یصرردا
 یکه از حرفها یرا برداشت ودر حال یآخرجمله اش را نشنود گوش هیسا
 گفت: یعصب یسر درگم وکالفه بود با لحن نیآرت
 !دییبفرما-
 ؟یداشت ی،کار یتماس گرفته بود-
تازه گرفت که باعث شررد  یجان نیگرم وآرامش بخش آرم یصرردا از

با لحن یرا به کل نیآرت یحرفها  دیگووآرام ب نیریش یفراموش کند و
 یسالم ،خسته نباش-
 که مشخص بود در حال مهار خنده اش است گفت: یبا لحن نیآرم
 یسالم ،تو هم خسته نباش-
 لبخند گفت: با
 ریتا د اومد ،زنگ زدم یاومده بود که باال نم شیپ یبرا لپتاپم مشررکل-

 یراتیتعم شینشده ببر
 گرفتارم ! کمیبرا فردا ؟ امشب  شیشه بذار ینم -
 اومده برام درستش کنه نیچون آرت ستین یازین گهینه !...د-
 :دیپرس یناراحت یلحن با
 حاال اونجاست ؟ نیآرت-
 نجاستیبله ا-

 وزمزمه کرد : دیکش یقینفس عم کالفه
ود ب یم یباشه منم سع-  ؟ یالزم ندار یزیچ ام،یکنم ز
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 ینه مرس-
 ستیرشده بود نگ رهیکه به او خ نیقرار داد و به آرت شیرا سر جا یگوش

 دیپرس نیآرت
 بود؟ نیآرم-
 آره-
 :گفتیم یچ-
 خواست بدونه باهاش چه کار داشتم زنگ زدم شرکت یم-
 کردم یفکر م شررهی،من هم سررتیانگار راب تون باهم بدک هم ن-

و اذ  کنه ! یم تیاون تو ر
پرس تیاز قاطع بازهم ونش پراز آشوب شد و  دیکالمش در

 ؟ هیعاد نهمهیشما ا یکردن اون برا تیچرا اذ-
ش یب رفتیلن تاپش ورم یکه با دکمه ها یحال در فته توجه به نگاه آ
 گفت : یالیخیبا ب هیسا
 که اون از زنها داره وازشون متنفره یتیبه خاطر ذهن-
 : دیپرس یپراز ناباور یولحن رانیگشاد شده وح یچشمان با
دش از زنها ب نیکس به من نگفته آرم چیه یاون از زنها متنفره!؟ ول-
 ادیم

 ؟ یتو تاحاال متوجه نشد-
 دهانش راقورت داد وگفت : آب
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 نهمهیدونسررتم ا یمتوجه شررده بودم اما نم ییزایچ هیخوب من -
 حاده ،حاال چرا از زنها متنفره ؟

 به خاطر گذشته !-
 ن ؟دونن اال م یکه همه م هیچ یگذشته لعنت نیگذشته !اصال ا -

 را بلند کرد وقاطع گفت : سرش
جازه ا نیاون ا یعنیبه تو بگم ، نیدر مورد آرم یزیتونم چ یمن نم-

و بهم نم  ده یر
 گفت : یعصب ینباشد با لحن نیکرد خشمگ یم یکه سع یحال در
 منو بده یجواب سوالها دیبا یپس چه کس-
 بهت بگه زویتا همه چ یاز خود اون بخوا دیتو با-

بغض الود نال پرازخشم  دیو
بهم و شیدور زندگ دهیحصار کش هیگه ! ....... یبهم نم یچیاون ه-

 ده یو نم شیکار چیاجازه دخالت تو ه
با- مه چحق تو نی،ا یازش بخوا دیتو  که ه در مورد اون  زویهه 

 یبدون
 ودرهم فرو رفته گفت : مغموم

 یدون ینومیاو ندارم ،تو که ا یزندگ یتو یحق چیمن ه-
 گفت : یدلسوز با
ما تودار- بدون نیپس ا یکن یم یکنارش زندگ یا با چه  یحقته که 
 یهمخونه ا یکس
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چه چ کنمیخواهش م نیآرت- عث شرررده  یزیفقت بهم بگو  با
 بدونم نویخوام ا یبشه !من فقت م یخیآدم  هیبه  لیاوتبد

 :دیپرس آرام
 بهت بگه؟ یزیدر موردخودش چ یتا حاال ازش خواست -
 وآهسته گفت: دیکش یآه
 و ندادم شویخصوص یتو زندگ یمن هرگز به خودم اجازه کنجکاو-

بان گفت : یلبخند  زد ومهر
 ینکن نیو آرم یزندگ نیو وابسته ا ریبهتره خودت و درگ نجورهیاگه ا-
 من یتونم درک کنم چرا به سرررانجام زندگ یمن اصررال نم نیآرت-

 ؟ ینیبدب نهمهیا نیوآرم
ه دونم ک یشناسه،من م یمن نم یو به خوب نیکس آرم چیچون ه-

ص شخ سال ریغ یتیاون   یندگکه تنها با او ز یقابل نفوذ داره ،تو اون دو
 زن بشه کیکه جذب  دمیبارم ند ی یکردم حت یم

شکل نیآرم یعنیبه فکرفرورفت  یا لحظه ستیم یچه م شته  توان دا
شد، ست دخترش حرش زده بود پس  یعنیبا او ........ اما او بارها از دو

ست آن چ ینم شغول کرده  یزیتوان شد که ذهنش را به خودش م با
 است

ب عیسر دیکه او را در فکر د نیآرت  :دیمالحظه پرس یو
 ؟.... ینشدعالقمند  نیتو که به آرم هیسا-
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ست بگو یم چه  یرددر م میگفت همه زندگ یم دی،چه طور با دیتوان
و یشود که حت یخالصه م ستم ندارد ،مرد یاز ر  که به یترحم هم دو

نار هرگز حاور او را در ک یول دیکشیدر کنارش نفس م وارید کیفاصله 
 کرد یخود حس نم

باره با لحن رتیپراز ح یبا چشمان نیآرت  دیآشفته پرس یدو
 ؟یودوست دار نیراستشو بهم بگو تو آرم هیسا-
 تکان داد وآرام نجوا کرد یسرش را به عالمت نف ینینگاه غمگ با
 میبه حاور هم عادت کن میکن یم یسع میما فقت دار-

 از جا برخاست وگفت: سپس
 ؟یمون یبرا شام که حتما م-
 گفت: یو با لبخند دیکش ینفس آسوده ا نیآرت
 از دستپخت تو گذشت شهیمگه م-

 رفت گفت : خچالیآشپزخانه شد و به طرش  وارد
د چق یدون ی،پس از کجا م یتو که تا حاال دسررتپخت منو نخورد-

 افتااحه
 تکه زشونیتک همه چ یکه آدما دونمینخوردم ،اما م-
پوستش را مورمور کرد در حال  خچالیسرد  یرا گشود هوا خچالی در

بررس ون  یکاوش و  دیپرس الخچیمواد در
 شام درست کنم ؟ یبرا یدوس دار یحاال چ-

 گفت : ینسبتا"بلند یباصدا
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کنه  یهاررم م زویازسررنگ نرمتراز چوب تردتر ،معده من همه چ-
 ممیرا ی،فقت خواهشا" سبک باشه که تو

 خنده گفت: با
 یا افهیوخوش ق لیخوش استا یلی،تو که خ میحاال چرا را-
بلند گفت : دیخند یهم با سرخوش نیآرت  و
 دختر خوب! نهیب یخوشگلت ،خوشگل م یچشما-
از  ووحشت زده ختیفرو ر یبسته شده ،قلبش هر یتند یباصدا در

ود ب سررتادهیدرهم ا یبا چهره ا نیآمد .مقابلش آرم رونیآشررپزخانه ب
با لبخند دیکش ی.نفس راحت  گفت : یو

 دمی،ترس ییتو یوا-
 رفت نیداد و به طرش آرتدر دستش را به او  لیسرد وسا یسالم با
 ذوق زده گفت: نیتوجه به حاور آرم یب نیآرت
 همه اطالعاتت باال اومد نیبب ایب هیسا-
صف دیزا یشاد با سا یالو و نیآرم لیو سو یرا ر به  شت و  یمبل گذا
 رفت وگفت: نیآرت
 ؟ یگ یم یجد-
 لن تاپ رابه طرفش سر داد وگفت : نیآرت
 یعال ملپتاپ خودم ،ف یکردم تو یهمه اطالعاتت و کپ نیبب ایآره ب-
 تا لپتاپ خودتو درست کنم یازلپتاپ من استفاده کن یتون

 گفت: نیرا نداده بود که آرم نیجواب آرت هنوز
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 اریبرا من ب یچا هیل فا  هیسا-
برا نیآرت الیخ یب ریناگز به طرش آشررپزخانه  یچا ختنیر یشررد و

و به آرت نیرفت .آرم  گفت: نیر
و عمر خودشرر گهید نی،ا یلپتاپ کن نیخواد خودتو خسررته ا ینم-

 خرم یبراش م گهید یکیکرده واز رده خارش شد ،سرفرصت 
سا- به خورده که با  هیاما لپتاپ  ضر  یم دیهارد جد هیفقت هاردش 

 شه درستش کرد
که - وز د4درسررتش کرد  عاتش بپره ،اون برا نرم  گهیر باره اطال دو

 داشته باشه یلپتاپ درست وحساب هی دیبا یمهندس یافزارها
پرس ستیمتعجب به او نگر نیآرت  : دیو
 ؟یقرار نداشت سی،مگه با شرکت تند یینجایاصال تو چرا ا-
 جا برخاست وگفت: از

 گهیوقت د هیخسته بودم کنسلش کردم برا -
 خوب ممکنه منصرش بشن-
 گفت: یکه از پله ها باال رفت عصب یحال در
 شدن هم به درک -

و نیآرم یچا هیاتاقش شد ودر را پشت سرش بست .سا وارد  زیم یرا ر
و  نشست وگفت: نیآرت یمبل کنار یگذاشت ور

 شدن رهیاطالعات من کجا ذخ-
 :لپتاپ را به طرفش چرخاند وگفت
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 -شدن  رهیذخ واشیدرا یتو همه
با د وی: درا شه تحق دنیاش را باز کرد و شاد یغیج قشیپو  دیشک یاز 

 وگفت
صه م ناهاشیا- شتم از غ ستت درد نکنه ،تو  نیمردم ،واقعا آرت ی،دا د

 ینجاتم داد
 خنده گفت: با
 قه؟یتحق هیتو فقت بسته به  یهمه زندگ یعنی-
خه نم- با دمیکه چقد براش زحمت کشرر یدون یآ ما فردا  دی، حت

با فرصررت کم یم لشیتحو تم تونسرر ینم یکه داشررتم حت یدادم و
بندها را هم محاسبه کنم ،اونم  که من دارم یریبا استاد سختگ بار

 نه؟یدرس آرم قیتحق-
 ترممون انیآره ودو نمره از م-

شرت  یبا ت نیبعد آرم یا هیوثان دیرا شن نیباز شدن در اتاق آرم یصدا
 یزیبه او نگاه دل انگ نیآمد . آرت نییاز پله ها پا دیو شررلوارک سررف

 انداخت و با خنده گفت:
 ستین یباز یاستادت اصال اهل پارت یعنی-
و نیآرم سا یمبل نشست ودرحال یکنارش ر شانه   هیکه دستش را دور 
و  را برهم انداخت گفت: شیداد پاها یمبل قرار م یر
 نداره یباز یبه پارت یازیو ن هیمنظم یدانشجو هیسا-
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ادر به ق کردیرا به تالطم انداخته بود وحس م هیتنش قلب سرا یگرما
ش صله یجابه جا کرد وکم، آرام خودش را  ستین دنینفس ک  از او فا

دست لرزان وعرق کرده  عیکه متوجه شد سر نیهم نیگرفت اما آرم
و ست گرفت و ر ست د یزانو یاش را در د شت و با د به  گریخود گذا
 را از او سلب کرد یرکتدور شانه اش امکان هر ح

شمان سخت رتیاز تعجب وح نیآرت چ به  شده بود و س نف یچهارتا 
شیم ست ا ی.او نم دیک قبول کند و  یرا به راحت نیرفتارآرم رییتغ نیتوان

صرار دارد خودش را مقابل د دیفهم ینم سا نهمهیاو ا دگانیچرا ا  هیبه 
 جابزند کینزد

و قادر به  سرروختیم نیوجود آرم یدر شررعله گرما هیوجود سررا همه
شود ، حتما قلبش از  کنترلش نبود .حس کرد اگر همان لحظه بلند ن

وخ رونیحلقش ب که با  یخم شررد ودر حال زیم یواهد زد پس به ر
زده ولرزان  جانیه یبا لحن داشررتیرا برم نیآرم یدسررت آزادش چا

 گفت :
 عوضش کنم برمیسرد شده ،م تیچا-

 واز جابرخاست دیکش رونیب نیحصار دست آرم انیرا آرام از م دستش
و به شپزخانه دست ر  گذاشت قرارشیقلب ب یمحض وارد شدن در آ

 . دیکش یواز عمق وجود نفس راحت
و ضیرا تعو نیآرم یچا شت .آرم زیم یکرد ومقابلش ر  نیوآرت نیگذا

بود امروز بسررته شررود حرش م یداشررتند درمورد قرارداد  زدندیکه قرار
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شت و  دید ینم یلیواودل شپزخانه بازگ شود پس به آ شان  که وارد بحث
 تاآماده شدن شام خودش رامشغول کرد

ورا  شام  یهنوزگرفته وعصب نیوهردورا صدا زد . نگاه آرم دیچ زیم یر
 دانستیرا نم لشیبود واواصال دل

وبرو نیآرم شست واو ناگز نیآرت یر شرا کن نیکنار آرم یصندل رین  دیار ک
وبه ر دیکشریخودش غذا م یکه برا یدر حال نیوکنارش نشرسرت ،آرت

 گفت: هیسا
شتم ه یمثل تو ، تو ییمن اگه زن کدبانو- به  وقت لب چیخونه دا

 زدم یشرکت نم یغذا
 زد و گفت: یپوزخند-
 یمرد یم یخوب اون وقت هم از گرسنگ-
پرس نیاول  دیقاشق را برداشت و

 چرا؟
 شانه باال انداخت وگفت : یتفاوت یب با
 ستمین یاهل آشپز ادیخوب من ز-
حاضررر  ی،ول خورهیغذا م رونیب نیکه آرم نهیا لشیدل- من هرگز 

 خورمب رونیخونه منتظرمه غذامو ب یزن خوشگلم تو یوقت مستین
 گفت: یبه تند ظیغل یهمراه با اخم نیآرم
 ؟یسرساختمان صدرا رفت-
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ع را جمع کرده ،او  نیچرا آرم دیفهمیم یبه خوب نیآرت موضررو
ستینم سا خوا شد وا هیمحور گفتگو  صال چ نیبا بود ، ن یتازه ا زیا

 را برقرار کرد نشانیپس با گفتن )بله رفتم (سکوت ب
سرده آرم نیکه تحمل چهره غمگ هیسا سرش را  نیواف شت  را ندا
 گوشش برد و آرام زمزمه کرد کینزد
 افتاده؟ یاتفاق-
 آهسته جوابش داد نیآرم
 نه ،چ ور مگه ؟-
شا یدرهم وگرفته ا یلیآخه خ- فتاده شرکت ا یتو یاتفاق دیگفتم 

 باشه
بخور ستین یزخاصینه ،چ-  ،شامت و
م ،چقد به ه سررتیبه آن دو که در حال پچ پچ باهم بوده نگر نیآرت
مدند ومثل  یم تار م کیآ خت رف وش خوشررب ند ،چ یز در  یزیکرد

 نیکه ا دیفهم یم یشررد اما به خوب یم شیوجودش باعث ناراحت
با خود گفت :)اگه آرم ست و شتباه ا با شناختمیو نم نیحس ا هاش و

 کردن من اهیسرر یرفتار برا نیکردم که ا یبزرگ نشررده بودم باور م
 ( دیوشما واقعا"در کنارهم خوشبخت ستین

سا بعد شام  ش هیاز  شو نیظرفها را در ما  نیآرت یقرار داد و برا ییظرف
ندو هنوز سررر گرم گفتگو  ختیر یچا نیوآرم به سررالن رفت . آ و

 فقت شنونده باشد دادیم عیبودندو او ترج
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اهش از آپارتمان خارش هم به همر نیقصررد رفتن کردآرم نیآرت یوقت
 شد

سرگرم جمع آور یرا کنار نیآرت لپتاپ سا ینهاد و د اما ش ییرایپذ لیو
 یبه خودش جرات م دیو گذشته اش بود .با نیآرم ریهمه ذهنش درگ

حق او بود که همه  نید،ایپرسرر یدر مورد گذشررته اش م نیداد واز آرم
 توانسررتیچه م نیبداند ،اما عکس اللعمل آرم نیرا در موردآرم زیچ

را  شررانیعمر زندگ یخواهد زد و کوتاه ادیفر رشبرسرر ایباشررد ؟ آ
شد .از ا شان را  نیآرم نکهیمتذکرخواهد  شود قلبش  ادآوریبازهم قرار

صم ختیفرو ر شد اما چ مشیواز ت صرش  در وجودش به او  یزیمن
شال نیدر ا یخواه یم یزد ) تا ک بینه ساس پو پا بزن یاح ست و  ید

بان وتنها دلت را ب یهایبه مهر  ( یخش کن نیآرمگاه  یگاه و
 به بارورش یدیکه هرگز ام یباش یسخت است دلخوش احساس چه

 ستین
ود آرم با ها را با  یشدستیکه پ یزده در حال جانیدستپاچه شد وه نیور

بیبا نگاه ت نیآنها را جمع کرد آرم زدیصرردا بهم م را  حرکاتش نشیز
و یحرف چیه یب ینظر داشررت ول ریز مبل انداخت  یخودش را به ر

 را بدست گرفت ونیزیوکنترل وتلو
سا با شتن و شد چهره پر ییرایپذ لیبردا شپزخانه  متفکر و شانیوارد آ
باره برا نیآرم گفتن حرفش دودل  یاو را مارر رب کرده بود و دو

شده آرم س یم نیشده بود از حاالت کنترل ن  یازعکس العملها دیتر
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 یادآورکوتاهیبکشررد و ادیبرسرررش فر نکهیاش،از ا ینیب شیپ رقابلیغ
شت .با پاها یزیشترازهرچیشود ب شانیعمرزندگ شت دا رزان ل یوح

 رد:داشت آرام نجوا ک یرا برم نیکه لپتاپ آرت یبه سالن رفت ودر حال
 ریشب بخ-
بان نیآرم  به او انداخت وگفت: ینگاه مهر
 !یخسته نباش-
وزها ا نیچرا ا ستیبه او نگر رتیح با بان شده بودآهسته  هنهمیر مهر

 گفت:
 یمرس-
 گفت : یریلبخند دلپذ با

 -میباهم حرش بزن دی!با نیبش
و عیم  یکودک مانند به راه در برابر معلمش همانجا ر  نیاول یوسررر

 را کنارش قرار داد نیمبل نشست ولپتاپ آرت
 با محبت گفت: نیآرم
شد با هم م کمینگران لپتاپت نباش ،- مارک  هی میر یسرم خلوت 

وز م  میخر یر
 زد وگفت: یحیمل لبخند

که آرت سررتمینگران اون ن گهید- عاتش مهم بود  مت  نی،اطال زح
و برام کش شونیکپ  تونم از لپتاپ اون استفاده کنم ی،فعال م دیر

ب دیکش یقینفس عم کالفه  مقدمه گفت: یو
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هر مرد  ایو نی،آرت ییوتو تنها سرتمین یمن دوسرت ندارم وقت هیسرا-
 نجایا ادیب یا گهید
 وسردرگم گفت: ستیبه او نگر رانیح یچشمان با
 اما اون..............-
 وگفت: دیحرفش پر انیم

 -درسته،اون برادرمه ،اما تو................  آره
پر از سرروال  یبا چهره ا هیحرفش را خورد وسررکوت کرد سررا ادامه

 :دیمصرانه پرس
 یگ یحرفتو کامل نم ،چرایاما من چ-

 آهسته گفت: ناچارا
 یستیاز مسائل ن یسر کی انیتو در جر-
 :دینگاهش کرد پرس ظیغ با
 دونم ؟ یکه من نم ندیمسائل چ نیا-

 وگفت : دیکش یآلود آه درد
 کنه یازم نپرس چون ناراحتم م یزیکنم چ یخواهش م هیسا-

 گفت : نیوغمگ مصمم
های!ا نیآرم یکن یاز من پنهون م ویچ یتو دار- که تو از  ندیچ ن

شون ناراحت ستن ستنش ،خواهش م یدون هم کنم فقت ب یومن از ندون
 تو قرار دارم یزندگ یبگو ،بهم بگو من کجا
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باره س دو سا شردیرا م شیشده بود و بغض گلو یاح ل حا نیدر ع ف
سیم و یآب پاک نیآرم دیتر ستش بر یرا ر  یحق چیتو ه دیو بگو زدید

 یمن ندار یدر زندگ
ه باشررم داشررت یتو حق یزندگ یتو لونیاپسرر کیاگه تنها به اندازه  -

 و بدونم زیحقو بهم بده که همه چ نیکنم ا یخواهش م
 هیزد ،سررا یدر سررالن چرخ یبرخواسررت و عصررب شیاز جا نیآرم

شک پهنا اش رامهار کند وآرام ا ست بغ  صورتش را فرا گرفت ینتوان
که به چشررمان اشررکبارش  یالزانو زد و در ح شیکنار پا تاً ینها نی،آرم
شکها رهیخ شت ا سرانگ و یشده بود با  گونه اش را پاک کرد و  یر

 ملتمسانه گفت:
ستن حق دونمیم- ست هیسا یحق توئه ول قتیدون ن اون باور کن دون

 کنهینم دومونیعا زیچ چیبرا هردومون ه یجز ناراحت
 آرام زمزمه کرد شی: با نگاه باران

 ستین یحق من از زندگ نیاما ا-
بان با  گفت: یمهر
 یوفتک یزندگ نیکه ا دونمی،م نهیغصره ام هم هم شرتریو ب دونمیم-

و دار نهایبهتر از ا یلیخ اقتیو تو ل سررتیحق تو ن !  رسررمتیاما م یر
به بخور یاریدر کنارم دووم ب یکه نتون ترسمیم  یو ضر

 :دیبه او جرات داد بگو نیو نگاه ارامش بخش آرم لحن
 یدیمنوآزار م یدار یزیاز هر چ شتریاما تو با نگاه پر از شکت ب-
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 شیچانه اش زد و سرش را باال آورد و در عمق چشمان عسل ریز دست
 شد ودرمانده گفت: رهیخ
 هرجور شده ازت محافظت کنم خوامیمن فقت نگران توام و م-
 من فقت ه؟یفقت بهم بگو مشررکل تو چ کنمیخواهش م نیآرم-
 مهنهیوهمه کس ا زیتو نسرربت به همه چ دگاهینم چرا دبدو خوامیم

 یبش زدهخیاحساس و  یب نهمهیباعث شده تو ا ی؟بهم بگو چ هیمنف
باور کن د نویا خوامی.من فقت م  نیا یتو یزیچ چیه گهیبدونم ،

 ستیبرام مهم ن یزندگ
ست در موها نیآرم د ش رهیمتفکر به او خ یبرد ولحظه ا شیکالفه د

 گفت: شانیوصدا دار پر قیعم ینفس دنیسپس با کش
وز همه چ کی،باور کن  هیبه من اعتماد کن سررا- خودم بهت  زویر
 امیمسررئله کنار ب نیتا خودم با ا یبهم فرصررت بد دیفقت با گمیم

وال عاد یزندگ نیبزارا کنمی،خواهش م کنه قسررم  یخودشرروط یر
 دیکنم فقت با فیبرات تعر زویهمه چ دیزمانش رسرر یوقت خورمیم
بدب وز تحمل کن یهم قول  تا اون ر  نیآرت یحت چکسیو از ه یکه 

 ینپرس یزیچ
 مستاصل آرام گفت: یرا در دست گرفت و با نگاه هیسا دست

 ؟ یدیبهم قول م-
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بان کالمش ب ریتاث تحت  دیاراده سرررش را به نشررانه تائ یلحن مهر
از جا برخواسررت وچون او را هم از جا بلند کرد ودر  نیتکان داد .آرم

 :آرامش بخش گفت یبا لحن شدیم رهیکه در عمق چشمانش خ یحال
هم نباش من دستنوشته هات  قتیبرو بخواب ،نگران تحق گهید-
و بررسرر دمیو د و برات رد کردم  یلیکردم خ یو همه ر وقته که نمره ر

ره بهت یکن شیوقتت و صرررش چاپ و صررحاف خوادینم گهی،پس د
مه تالشررتو برا بذار یه ها  حان نات  یتو خوادی،دلم م یامت حا امت

بلندم کن  یسر
 : دیگشاد شده پرس یچشمان با
 ؟یدیمنو کجا د یتو دستنوشته ها-

 زد وگفت : ینیدلنش لبخند
شب که به خاطر بابات د- شد  یاومد ریاون با هم حرفمون  خونه و
و پن جا گذاشررته بود یر ور ب یاو و  یخوابیهمون شررب از ز همه ر

 گمبهت ب یاشتباه کرده باش ییخوندم و محاسبه کردم که اگه جا
 گفت : یپوزخند با
 یباش یباز یاصاًل اهل پارت کردمیفکر نم-
و که صرش خوندن و محاسبه تحق ی،من وقت ستمیحاال هم ن-  قیر

 کدوم از بچه ها نکردم چیتو کردم برا ه
 چرا ؟-
 لبخند گفت: با



wWw.JustRoman.iR  736 

 

 یهستم که قراره تو استادشون بش ییخوب نگران اون بچه ها-
 مهندس ناظر بشم خوامیاما من که قصد ندارم استاد بشم وم-
و نم نیقبلنم بهت گفتم که من بهت ا -  دم یاجازه ر

با قاطع شیاخمها  دیپرس تیدرهم رفت و
 ؟ لیبه چه دل-
و یاز چهره پر ازاخمش متوجه ناراحت نیآرم با لبخنددر  ینش شررد و

 لحن سخنش را عوض کرد وگفت :
 وزهسیم یکه قراره تو ناظرشون باش ییچون دلم بر اون ساختمونا-
 یریگیدست کم م نهمهیمنو ا یعنی-

و خودش  مبل انداخت و گفت: یرا ر
صالً ا کردمیبرخالش نظر اولم که فکر م- شته  نیو ا یستیکاره ن نیا ر

و فقت برا عاً که واق نمیبی،حاال م یاسررم و کالسررش انتخاب کرد یر
 یعرضه اش و دار

ه ک یدونسررتیپس نگو خودت از اول م ،یفرجه داد هیبهم  گمیم-
 کامله قمیتحق

شخص تو یحت کنمیارفاق نم چکسیکارم به ه یمن تو-  اگه اون 
 یباش
 فرق دارم؟ هیمن ؟ مگه من برات با بق یچرا حت-

 ت:زد و گف یلبخند  نتیباش
 -! دیتو شا یبرا یمن که نه ول برا
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و یحال در  ادامه داد چرخاندیخودش و او م یکه انگشتش را ر
 گمیبخاطر راب مون م-
و هیسا  در کنارش نشست و گفت: یمبل چرم یر
راب ه به نفع خودم استفاده کنم  نینخواستم از ا چوقتیاما من ه-

که  یهدف یو فکر کنم قبالً هم بهت گفته باشررم که من درس و برا
 نمره ینه برا خونمیخودم دارم م

ندگ نی!.... در ادونمیم- ماه ز ند  در مورد  ییزایچ هیمشررترک  یچ
ستگ سرکش و غد و  دونمیشده حاال م رمیاخالق تو د تو چه دختر 

 العاده مغرور فوق ن وریو هم یا کدندهی
له  نیاجبار و تعصررب آرم ریچند ماه غرورش در ز نیدر ا کردیم فکر

شد اما اقرار آرم شحال نیشده با  شد شیبه مغرور بودنش باعث خو
 گفت: یپس با سرخوش

 بد؟ ایاز نظر شما خوبند  نهایحاال ا-
ل زد گفت : شیچشمها یوتو برگشت  ز

با اعتماد بنفس ، چون  مغرور و دوست دارم البته غرور یمن آدم ها-
زشهاشون دارن اما از سرکش یبرا یزیادم ها چ نیا شهیهم  یگفتن ار

 و لجاجتت متنفرم
 خوشحالم-

 دیگرد شد ومشتاقانه پرس چشمانش
 ؟یزیاز چه چ-
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کهیاز ا- ما از اون  یهم تو یزیچ هی ن که شرر وجود من هسرررت 
 ادیخوشتون ب

 باال رفت و آرام زمزمه کرد رتیاز ح شیابرو یتا کی
 ؟ ادیچرا برات مهمه که من از تو خوشم ب-
زده  یاراد ریحرش را کامالً غ نیبه او بدهد ا دیبا یچه جواب دانستینم

با  رشیغافلگ نیبود و سرروال آرم کامال کیکرده بود پس  ند   لبخ
 گفت: یساختگ

 زیز همه چو اگه قرار باشه ا میکنیم یبا هم زندگ میبه هر حال ما دار-
 شهیسخت م یلیخ یزندگ نیکه تحمل ا ادیهم بدمون ب

و یلج لبخند  :دیمقدمه پرس یلبش نشست و ب یر
 ؟ ادیمن خوشت م زیپس تو از چه چ -

با سررکوت  لیدل نیقصررد تمسررخرش را دارد به هم نیکرد آرم فکر
به ز باز رینگاهش را  به  نداخت وشررروع  با انگشررتانش کرد اما  یا

 منتظر جوابش بود آزارش یکه در کمال خونسرد نینگاه آرم ینیسنگ
 زمزمه کرد نی.آرم دادیم

 ! یگ ینم یچیچرا ه-
 نگاه نافذش نجوا کرد : ریسرش را بلند کرد وز آرام
 از غرورت!-
 گفت: یبلند یخنده و با صدا ریزد ز یپق نیآرم
 مبش یو عوض فتهیکه باعث شده خودش هیمنظورت همون غرور-
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شتن دیبه دندان گزخجالت لبش را  از ست دا  یاما چهره خندان و دو
رتش صو کیصورتش را نزد نیکرد آرم وانهیقلبش را د یلحظه ا نیآرم

 آورد و گفت:
هم دوسررت دارم .همون  تویو سررادگ یاز غرورت پاک ریاما من به غ-

 یستین ینیاوقات حس کنم اصاًل زم شتریب شهیکه باعث م یسادگ
سته خودش کرده بود .نفس عم هیسا نشیریش نگاه ش یقیرا دلب  دیک

 آرام ادامه داد:
سمون اومد کنمیاوقات فکر م شتریکه ب یپاک نقدریتو ا- که منو  یاز آ

ندگ ندار هی!..........سرررا یبرگردون یبه ز  نیکه ا یخودت خبر 
ش یچشمها چقدر پاک ومعصومند ،تو  نیریمسحور کننده و لبخند 

 یکن یچه معجزه ا یتونینگاه افسونگر م نیکه با ا یدونینم
سش س نف شت از  شماره افتاده بود و قلبش دا  زدیم ونریاش ب نهیبه 
 نیا .تحمل کردیگلوله آتش شده بود و داشت نابودش م نینگاه آرم

شت آرم شتاق را ندا  یلحظه ا یبرا کردینگاهش م قیعم نینگاه م
بان نگاه با هم حرش م  یعشررق و دلدادگودر نگاه هر دو  زدندیبا ز

ش م ظه ا زدیمو فت و  نیآرم یپس از لح گاه ملتهبش را از او گر ن
 گفت: قیعم یهمراه با اه

 یت داربه استراح ازیو ن یفردا تا عصر سرکالس یبخواب یبهتره بر-
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بود هم متعجب بود و هم  شیبرنامه کالسرر انیدر جر نیآرم نکهیا از
و یخوشحال ول .دست کرد لپتاپ  اوردیخودش ن یاحساساتش را به ر

 گفت: نیرا بردارد که آرم نیآرت
س یندار یاچیلپتاپ احت نیبه ا گهید - ستفاده خون ستمی،فعالً از  ه ا

 بخرم دیلپتاپ جد هیکن تا برات 
 کنم ؟ کاریچ نیپس با لپتاپ آرت-
 دمیفردا خودم بهش پس م-
 اما ممکنه ناراحت بشه؟-
باهاش حرش بزنم و بهش بگم که  دیمسررئله نباش با نینگران ا-
شه اون نم یدخالت دیراب ه ما نبا یتو شته با و برا لیدل تونهیدا  یما ر

درک کنه ،پس بهتر که فک کن راب ه ما باهم مثل همه زن  ییجدا
 وشوهراست

همه وجودش را منجمد کرد چرا  یحرفش به مانند آب سرررد نیا
بان کیبا  شررهیهم له همه مهر را جمع  شیها یها و نگران یجم

او  یخودخواه تیچرا با نها د؟یکوبیو محکم بر فرق سرش م کردیم
 ادیخواسررت فر یانداخت ؟دلش م یدسررت م یبا سررنگدل نگونهیرا ا

شد و بگو وان دیبک ص ی))ر شخ  شتیچند لحظه پ راش،آن اعت یتیدو
و  رفتیم یاهیحرش آخرت چه هست(( چشمانش س نیچه بود و ا

سرش م صدا دیچرخیهمه خانه دور  ضعف و تن  سته  ییبا  خفه آه
 زمزمه کرد :
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 ریشب بخ-
 محبت آرام جوابش داد: با
 یخوب بخواب-

ومسخ شده وارد اتاقش شد ؛ در را پشت سرش بست و به آن  مبهوت
م آرامش ک هیداد گر دنیداد و به بغض مهار شررده اش اجازه ترک هیتک

ضع لیکم به هق هق تبد و مهیو ن فیشد بدن   س ع یجانش ر
سر خورد و پا یبچو بود  هدیشیکه اند یافتاد چقدر لحظه ا نییدرب 
شحا نیآرم شاد و خو ستش دارد  بود و چقدر احمق بود که باور  لدو

 مهم است نیآرم یکرده بود وجودش برا
************************************

** ************** 
 نوزدهم فصل
ر شب قبل چند بار پشت س دارشدیاز خواب ب یبیبا سردرد عج صبع

بخوابد  یهم خون دماغ شررده بود ونتوانسررته بود درسررت وحسرراب
سته پتو را کنار زد و از تخت پا شت با نازن ازیآمد. ن نیی،خ حرش  نیدا

وح وح دادیم رییاش را تغ هیبزند ، حرش زدن با او ر شاد و سرزنده  هیاز ر
شو گرفتیمثبت م ینراا شهیهم نینازن ست پس از آم رونیب ییاز د د و

 لباس از اتاق خارش شد دنیپوش
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شد  وارد شگاه که  ستیدان اش با  یشگیبه طرش محل قرار هم کرا
و نیرفت نازن نینازن سمیدر کنار  مکتین یر ستا نیا شسته و ن شیو 

 مجلس بود یسر حال و شاداب سخنگو
 نیاسمی یدستش را به نشانه سالم برا کهیودر حال ستادیسرش ا پشت
 گفت: نیگوش نازن یتو دادیتکان م شیو ستا

 شهیتموم نم تیباطر یزنیحرش م نهمهی! تو ا یناز-
 به طرفش برگشت و با لبخند گفت: نینازن
 شمیشارانم یمن که با باطر زدلمیعز-
 یکنیم یحراف نهمهیا یکه سر صبح یشیشارام یپس با چ-
شارام یرویاوال" من با ن- شق  صبح شمیع سر  سر  ی، دوما"  نه و 

ساعت خوشگلت بنداز بب هی یرظه ه ، ساعت چند نینگاه به اون 
 ادب خانم یب یجا گذاشت یسوما"سالمتو تو تاکس

و که د افهیاستاد ادب ومعرفت ،سالمم ق- رفت دیخوشگل تو ر  در
کرده  ی،قاط یادیز یسررالمت هم مثل خودت از عشررق وعاشررق-

 بااون لپتاپ قراضت یکرد کاری!..حاال چ
وز بخرم هی یانداختمش اشغال-  دونه مارک ر
 با اون شو........... زارهیبراخودش م یاوه اوه چه کالس-
 و گفت دیوست حرفش پر هیسا
تاد سررر کالس تا اسرر میبر دیپاشرر دیگرفت نگیتیم نجایحاال چرا ا-

 ومدهین
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 گفت: نیبود شرمگ نیبا او سر سنگ هیکه هنوز سا شیستا
 از ازدواش قبل شیاستاد رفته آزما شهیکالس برگزار نم-

 را باال انداخت وگفت : شیابرو متعجب
 ازدواش کنه ! خوادیاستاد برومند م یجد-

 با غصه گفت: نیاسمی
 ؟ یبپرس با ک-
 :دیذوق پرس با
 دانشکده است ؟َ یبچه ها از

 جوابش داد: شیستا
 که دیقاپ اسررتاد و دزد یچه جور دونمینم یبا رعنا ،دختره دهات آره

 -میما خبردار نشد
و به ستا نینازن  گفت: شیر
و دزد یچ یچ- خوشررگل  یرعنا با اون چشررا فی،بخدا ح دهیر

هم  یآش دهن سرروز نیبود اسررتاد برومند خپل همچن شیوسررگ
 نیگندش کرد نهمهیکه شما ا ستین
 دیبا حرص نال نیاسمی

خه پس چرا دکتر مشرررا- مهیکه ا ی، من نهیبیمنو نم خیآ ش برا نه
 رمیمیم

بش نگاه ما  اریاخت یبر اندامش انداخت برعشه  خیدکتر مشا اسم ر
 دوخت نیرا به نازن
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 با تمسخر گفت: شیستا
 یریاز کجا بدونه تو براش دل ضعفه م دیبا چارهیآخه اون ب-
 چند بار بهش خت دادم اما محل سگ بهم نداده-
 نی!......آخه مگه آدم قح ه که به ا یخنگول یلیخ گهیتود- نینازن

 یدیچسب
 دوخت وجواب داد نینگاه ناراحتش را به نازن نیاسمی

شت- شگل تر و خو شا نیمگه خو ش نیا یتو خیتر از دکتر م گاه دان
 یو با چه غرور رهیراه م یژیبا چه پرسررت نیهم هسررت ،بب یکسرر

 جنتلمنه به تمام معناست کیبه خدا  زنهیحرش م
نگیه میبگو ک یبار ک هی-نینازن نگ و خودتو خالص کن  و جو

 !گهید
وبه نازن شیستا  :دیبا تعجب پرس نیر
 بود؟ یک یکه گفت نیا-
با بدخلق شیبه ستا یگوشه چشم نینازن  گفت: یانداخت و
 تیبفرستمش خواستگار یخوایپسر عمه بابام ، م-

 کالفه داد زد: نیاسمی
و خدا دسررت ازلودگ نینازن- به  یچه خاک دیبردار و بهم بگو با یتو ر

 نهیسرم کنم که منو بب
 گفت : یحرص نینازن
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و داشررته باشرره، با غ دیمرد با و،یک یآخه آ- ور باز وچشررم پاک  رتیز
 باشه که! یچ یچ دونمیو چه م نیباشه ، نه خوشگل وخوشت

به مکالمه آنها گوش  رتیکه تا اونموقعه سرراکت بود و با ح هیسررا
و به نازن  :دیپرس نیسپرده بود باضعف ر

 امروز چش شده ؟ نیا یناز-
 ! خل شده دونمیم یچ-

 گفت: یبا دلخور نیاسمی
 ییاگه هرکه عاشقه ،خله ،پس خودت نمره اول کالس خال-
مدم خودمودسررت یفکر کرد یچ- که او خل بودم   یدسررت یمنم 

 گهیانداختم تو هچل سروش د
 :دینال یعصب هیسا
 نه؟ ای هیچ انیجر یگیبه من م نینازن-
با خونسرد دیکش یآه نینازن  گفت: یو
ستاد برومند م دهیشن یطرش از وقت دونمیچه م- واش با رعنا ازد خوادیا

 یکنه قاط زده حساب
و یحس یبا ب هیسا  نشست و گفت: مکتین یر
ب  نیخوب ا-  داره ؟ خیبه دکتر مشا یچه ر
به تند دیکش یغیبا حرص ج نینازن  گفت: یو
سمیبابا  ،یتو چقدر کودن هیسا یوا- شهیداره خودش و م نیا ه ک ک

 بگه عاشق آر...
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 حرفش را خورد وآرام زمزمه کرد ادامه
 گهید خهیدکتر مشا-

ض سرتینگر نیاسرمیبا ناباورانه به  ختیفرو ر هیسرا قلب با  عف و
 گفت:

 ؟ گهیراست م یاسی-
 ادیبابا من که تا حاال هزار بار بهتون گفتم از اون خوشم م– نیاسمی

 یباش یکردم جد یفک نم یول یآره گفت- هیسا
 کالفه گفت: نیازنن

ازدواش  شررنهادیبرم بهش پ دیحاال با ادیخوب منم ازش خوشررم م-
 بدم

 :دیپر نیناراحت به نازن نیاسمی
 ینیبب یخوشم اومده توچش ندار یکیآدم از  نهمهیا نیحاال من ب-
بان نینازن با مهر  گفت: یسابقه ا یب یکنارش نشست و
س زیعز- س دینبا یدل من ، ک شق ک سته عا شم و گوش ب شه ب یچ

 یخوا یو فردا معلوم شررد طرش متاهل وزن داره ،اونوقت م میاومد
 یچکار کن

با قاطع یلبخند نیاسمی  گفت: تیزد و
ازه اون چش ت ستیحلقه تو دستش ن ینیبینه بابا زنش کجابود نم-

و بب  نهینداره زنار
 وگفت: دیوست حرفشان پر شیستا
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سی- سرش رض گفتیباش تارامن الیهم خوشخ یلیخ یا ست پ ا دو
ش زده ب هیبا  دهیگفته چند بار د بر  رونیخانم از

 دیپرس شانیآشفته و پر نیاسمیبند آمد ،  جانیاز ه هیسا نفس
و کجا د-  ؟ دهیرضا اونار

 جوابش داد: یبا خونسرد شیستا
گه نم- نه مجرد یدونسررت یم که دکتر  هیهمون برج یتو شیخو

 خونه داره خیمشا
با خشم گفت: دیشد وچهره در هم کش یآتش نیاسمی  و

دستام  نیراب ه داشته باشه با هم یبخدا اگه راست باشه واون با کس-
ته م یسررهایدونه دونه گ و از  با هم کنمیدختره ر و نیو   یناخنام ر

 ذارمیم یادگاریصورتش 
 گفت یبا لودگ نینازن
طرش  دیکرد ،خو آخه خنگول شررا یباز فاز ونولش قاط نیبفرما ا-

و سنه نه  زنش باشه تو ر
و به نازن خوردیبحث حالش بهم م نیکه داشررت از ا هیسررا دو کر نیر

 گفت:
 اونجا ایشاپ تو هم کالس مشاورت تموم شد ب یکاف رمیمن م-

و به او گف کردیم هیباسا یآشت یرابرا شیکه همه سع شیستا  ت:ر
 شمونیپ یحاال بود-
 جواب داد آرام
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 نمتونیبیمبعدا  ستینه حالم خوش ن-
شد و به طرش کاف از سه جدا  سمی یشاپ رفت با حرفها یهر   نیا

ع هم به آن اضاش شده  جهیشده و سرگ شتریسردردش ب وحالت تهو
 یاب داد دلش برا وانیل کیشرراپ شررد و سررفارش  یبود. وارد کاف

 کیسروخت که چشرم وگوش بسرته خودش را گرفتار  یم نیاسرمی
شال چ و پو شق پو ست.آه یع ش یکرده ا  یوقت) دیشیاند ودو با خ دیک

ز ا یو هنوز نتوانسررتم ذره ا کنمیم یمن چند ماهه دارم کنارش زندگ
چه ام لب کنم تو  که  یدار یبه راب ه ا یدیمحبتش و بخودم ج

 ( یجرات ابرازش وهم ندار یحت
 یشب قبل اشک در چشمانش حلقه بست چه شب خوب یآور ادی با

با نیبود و آرم  ن عشقش را ابراز کرده بودچقدرصادقانه و مهر
بان نمیفقت آن جمله لعنت اگر  نکیآورد ا ی! فقت همان جمله را به ز

 دیکش ینقشه م نیاش با آرم ندهیآ یچقدر شاد و سر حال داشت برا
قب را ع یسرررم و خورد( صررندل ونهی)دختره د نکهیبا گفتن ا نینازن
 و نشست دیکش
 وحرمان گفت: اسیبا  هیسا
 شده یآدم آهن هیباالخره تونست قبول کنه که عاشق  یچکار کرد-
و وانیل کی شررخدمتیپ گذاشررت و رفت  هیمقابل سررا زیم یآب ر

و به سا نی.نازن  گفت : یبا پوزخند هیر



                
 

 

749 

 زندگیمهمان 

عشررق آخر وعاقبت  نیباور کنه که ا خوادیعشررق کورش کرده و نم-
 نداره

ت نهمهیا ییهو هیحاال چ ور  -  شده؟! نیعاشق آرم یشیآ
به سرر نیوقته که سررنگ آرم یلیخ چارهیهم نبود ب ییهو هی-  نهیو
 زنهیم

 داره؟ یدیخودش هم ام-
 بهت نگاهش کرد وگفت: با
سگ به دخترا نم شهیم تیزیچ هی هیسا-  ونی،ا ذارهیها ،اون محل 

 ؟ ینیب یخودت نم
 فهمه ؟! یم نوی؟ اونم ا یچ نیاسمی-
 شهیسرش نم زایچ نیا یچه کنه که عاشق یفهمه ،ول یم-

با حرص تا آخر سر کش هیآب سا وانیل باره گفت دیرا برداشت و  : ودو
نمونده بود بهش بگم تو چند ماهه که  یزیچ گهی!د ونهیدختره د-
ندگ یدار هاش ز ش تو قلب ییجا هی یو هنوز نتونسررت یکنیم یبا

ه و غصره بخوره تا ک نهیجا بشر هی خوادیحاال اون م یبراخودت باز کن
 اون عاشقش بشه

 کردمیفکر م نیخودمم داشتم به هم-
 صحبتش را عوض کرد ودرمانده گفت : لحن

 دهش رشیاس ینجوریبهش کرده که ا یمحبت هی نیآرم دیشا یناز-
با لحن تند تیبا عصب نینازن  گفت : ینگاهش کردو
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گه اون خودتو تو یزنیحرفو م نیچرا ا گهیتو د-  یایدر ی!.....م
 یشد داشیعاشق وش ینجوریمحبت غرق کرده بود که ا

ه مهمان بود که ناخواست یووابسته عشق ریاو اس گفتیدرست م نینازن
 قلبش شده بود

و با هم د گفتیم یچ شیستا نینازن-  دهیواقعا دوست پسر تارا مار
ستینگفتم چون نم یزیبودم اما چ دهیمن قبال از تارا شن -  یب مخوا

 یخود ناراحت بش
 گفت : شانیپر
 حاال چکار کنم !.....اگه بچه ها بفهمن ؟-

 !شهیم یبفهمن مگه چ بذار
 ناراحت بشه نیآرم ترسمیم-
 داد زد نیخشمگ نینازن
بفهمه اص کمیبه درک که ناراحت بشه !.....بذاراونم - ال ناراحت بشه و

 هیچ یناراحت
کرد و با آرامش  یاش شررده بود پف رهیغمگرفته خ یبا چهره ا هیسررا
 دیپرس

 غرق شده ؟ تیمگه کدوم کشت یگرفته ا نهمهیچرا امروز ا حاال
 بود نیقلب آرم یهمون که تو-
سا رمیآخ بم- شده ،آخه خودت تو قلبش ن زمیعز هیکه   یتسیخل 

 رفته اون تو چه کار! تیکشت
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ب یچه مشررکل دونمینم نینازن-  جمیو گ یعصررب نیهم شررتریداره و
 کنهیم

 خوب رک و پوسکنده ازش بپرس چه مرگشه-
با یزیچ تونمیفعال نم گهیم- ب دبهشیبهت بگم، دم با فرصررت 

 داره یمشکل اساس هیاون  کنمیمن فکر م نینازن ادیخودش کنار ب
وز اول فهم نویا--  ؟ دمیکه من از ر

 هسر در گمم کرد یکه حساب گفتیدر موردش م ییزایچ هی نیآرت -
 گفت ؟ یمگه چ-
 به زنها نداره یشیگرا چیاون ه گفتیم-
با ناباور رهیمتعجب به او خ یبا چشمان نینازن  گفت ؟ یشد و
 !یگیم یجد-
 بود یمنظورش چ ستمیم من ن-
 همجنس باز باشه دیشا-
باز ف- با مردا هم  یتوّهم زد یدید یکره ا لمیاه تو ؟! اون راب ش 

 ستین یفیچندان تعر
چه م- که همش تو یدونیتو  ندون ی! تو  چه م یاون ز تا  یفهمی، 

 کنهیم یداره چه غل  رونینصف شب ب
سمشیحد که م نیتا ا- ش نیبا آرت ی! ،........اون حتشنا ه که برادر

 ستین یمیهم صم
با تمسخر گفت : یاست  متفکر به خودش گرفت و
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ک پ هیداره ونه به مردها ،پس بگو  شینه به زنها گرا یوقت- شررته که ال
ک خودشه د  گهیفقت تو ال

 پنهون نکرده نویا تچوقیدوست دختر داره که ه هیاما اون -
 یدیچرا از برادرش نپرس-
ا او ب لیمسرا نیدر مورد ا دمیکشریکه خجالت م نینتونسرتم ،هم-

 بشم یمیباهاش صم یلیخ خوامیکه نم نیحرش بزنم هم
 چرا؟-
قت آرم- با هم م نیچون هر و و  تارش تغ نهیبیمار نهیم رییرف  ک

پرخاشگرم  شهیو
و اعصرراب من خت کشر یعوضرر فتهیخود شرر نیا-  یداره کم کم ر
 ها کنهیم

 کوتاه ادامه داد یاز مکث پس
 ؟یتو واقعا دوستش دار هیسا-
 گفت : تیقاطع با
 داره دنیپرس نیا-
 یاریبدستش ب دیبا یخوب اگه دوستش دار-

 زدو گفت: یپوزخند
 ؟ یآخه چه جور-
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شقت با- و دیبه خاطر ع شون بد دیبا یغرورت بذار یپا ر  یبهش ن
وشررت و عوض کن دی،با یو چقدر ظرافت زنانه دار یزن هیکه   هیو  یر

 یانجام بد ییکارها
 ؟یچه کار-
ا ه،یسا یوا- سکل کنمیوقتا فکر م یبخدا بع ناز  ،خوب براش یاو

شمه ب شوه حرش بزن چه م ایکن کر شو کمی دونمی،با ع سات سا  اح
 4 کنمیتکه سررنگ ، تعجب م هینه  یزن هیقلقلک بده بذار بدونه تو 

که دارم هه  ندگ دیا فاق چیهنوز ه یول دیکنیم یبا هم ز  نتونیب یات
 افتادهین

وز اول با هم قرار گذاشت-  ........... میمار
پرازخشم گفت : دیحرفش پر وست  و

و- وکدوم قرارش مونده که حاالر وز اولو وللش ،مگه اون ر  نیا یقرار ر
 بمونه! یکی

 کنم لیخودمو بهش تحم خوامیمن نم نینازن-
و بکن بب نکارای!.....الاقل ا یدختر !،تو عاشرقشر هیچ لیتحم-  نیر

ه نشون نداد خوب معلوم یواکنش یدینه اگر د ایهنوزدر مقابلت سرده 
 گهیداره د یمشکل هیکه واقعا 
 دینال غمزده
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شه برام مهم ن یحت- شته با شکل هم دا  !..... من فقتستیاگه م
ت که اونم هس کشمینفس م ییکنارش باشم و حس کنم جا خوامیم

 کشهیوداره نفس م
و از با دلسوز شیکنار یصندل یجابرخاست ور  : گفت ینشست و

وز ن هی، هیعمر زندگ کی،مسررئله  هیسررا نیبب- وز و دو ر ه به ک سررتیر
ش شقانه دلخوش با شمیچهارتا برخورد عا  گهیماهه د 4تو فقت  ،تاز

 یابر تویهمه سع دیبا ی، اگه واقعا" دوستش دار یمهمون اون خونه ا
 یبدست آوردنش کن

 ه؟یگه قرار ما جدا یهر شب داره بهم م یوقت یآخه چه جور-
 یور مچ  یزیر یبهم م نهمهیا ییتوکه با گفتن کلمه جدا هیسررا -

وح یبعد از طالق و تحمل کن یزندگ یخوا که  یحساس هیباور کن با ر
 یو بذارکنار و سررع یغرور لعنت نیوا ای،به خودت ب یشرریداغون م یدار

عمر کنارش  هی یخوا یاگه م ،یمال خودت کن شهیهم یکن اونو برا
ش شقت بجنگ یبذارحماقت و  دیبا یبا وبخاطر ع ن چون م یکنار

براش  دیباشررم ،با دنتیشرراهد زجر کشرر گهیتونم چند ماه د ینم
قدر دوسررتش دار یاعتراش کن گه هم اون برات مهم یکه چ !..... ا

 تیلجباز نیپس به هم یش ینم مونیکه بعدا" پش یو م مئن ستین
وش الاقل  نیا یادامه بده،چون تو  خوشحال یلیهست که خ یکیر

وز شمار شهیم ودتر ا یم یوداره ر  همسخره تموم بش یترااد نیکنه که ز
 به فکر فرو رفت و سپس با غصه گفت: یا لحظه
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تونم اونو از آن خودم کنم،اون سهم  ی،نه............من نم نینه نازن-
.چون از اول هم دلش با من نبوده ، اون  ستین یزندگ نیا یمن تو
و یا گهیکس د خودش  یبا اونو برا یزندگ یایو دوسررت داره و داره ر

ها خودم و خوار و ذل نه،منیچ یم که تالش کنم تن قدرهم   لیهر 
 کردم

 یش یکه بدون اون نابود م یعاشقش نقدریتو ا هیسا-
 زد و گفت: یتلخ لبخند

شبخت- ساس آرامش م یالاقل از خو اون داره کنار  نیکنم،نازن یاو اح
به ا نکهیکشرره ،از ا یمن زجر م ندگ نیمنو مجبور   کرده یاجبار یز

 در عذابه شهیهم
 حرش آخرته؟ نیا یعنی-

 و با اندوه گفت: دیکش یقیعم نفس
و یکه زندگ سررتمین یکه من دختر کوته فکر یدون یتو م- فقت از  ر
 یاول با من صررادقانه برخورد کرد . م از نم،اونینگاه خودم بب چهیدر

صال به من نگه که کس د ست ا ود داره ، وج شیزندگ یتو یا گهیتون
شن تو زیهمه چ یول و ضع و ر سه اول بهم گفت  یو وا همون جل

 گهیاونها همد نیبهش عادت کنم ودل ببندم،نازن خواستیچون نم
و دوس دارن و برا شونه و من  یبا هم بودن مانع یر سر راه مثل من 

 اونها باشم یبرا یخوام مانع محکم ینم
 ! یخودت گفت نوی! اینیتو عاشق آرم هیاما سا-
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ست دارم، اما ا- شبخت نقدریآره من اونو دو ستم که خو شقش ه  یعا
 یسررع دیبدم ، من با عیخودم ترج ینابود یحت یزیاونو به هر چ

 کنار برم شیکنم از سر راه زندگ
سا ریتاث تحت نینازن صه  ش هیلحن پر از غ هر دو  و دیاو را در آغوش ک

 ستندیآرام گر اریاخت یب
 ستمیب فصل
وز ذهنش را مشررغول خود کرده بود  نیآخرِ شررِب آرم جمله تا چند ر

ار رفت یمیبه او فهمانده بود که هر قدر هم که با او گرم و صررم نیآرم
نست که دا یم هی.ساستیفراموش شدن قرار اولشان ن یبرا یلیکند دل

که  دیفهم یم یبسررت خودش به خوب یدل م نیاز اول به آرم دینبا
به ا دیبا ییبعد از جدا وز هم  کی یرا تحمل کند او حت یچه ضررر ر

دون ب یعمر زندگ هیچه رسررد به  اوردیدوام ب توانسررتینم نیبدون آرم
بد آرم خواسرررتیاو،دلش م  یبا چهره ا یبود حت یاز آن او م نیتا ا
شک و صله د خیخ سنگ یوارهایزده و با فا سرد  وز  یسخت و  ،هر ر

زو م تنها  نیداشررت، اما ا یم نیآرم یخیدر قلب  ییکرد کاش جا یآر
زو کی بل قا ریغ نیبود چرا که قلب آرم یافتنیمحال و دسررت ن یآر

صورات او بود و با وزها یخودش را برا دینفوذ تر از ت سرد بدون او  یر
 کرد. یآماده م

وز بدتر م حال وز به ر  دیو درمنزل تحت مراقبت شررد شرردیپدرش ر
هانه ب میبود.تصررم به ب وز یماریگرفته بود  انه را در خ یپدر چند ر
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 آور ادی قهیوهر دق کردیپدرش بماند اما مادرش به شرردت مخالفت م
وااه  نیدارد .از ا اشیبه او احت یاز هر کس شتریکه همسر جوانش ب شدیم

 یتح نیکه آرم دیفهم یم یکه خودش به خوب چرامادرش متنفر بود 
 ندارد اشیهم به او احت یسر سوزن

س در ده ز جانیوارد شد وه مهیاتاقش سرگرم م العه بود که ساغر سرا
 گفت:

 نجان؟یا ایک نیبب ایب هیسا-
و با  :دیشد و پرس زیخ میتخت ن یتعجب ر
 ؟ یک-
 استاد ارجمند با مامانش-
 :دیگرد شده پرس یچشمان با
 خوان ؟ یم ی......چ نجایا-

 باال انداخت وگفت : شانه
 بابا ادتیاومدن ع دیدونم ؟شا یچه م-
 حاال کجا هستن ؟-
بش م ئنیپا-  کنند یدارن با مامان خوش و

و جزوه سر یاش را ر شتن  عیتخت انداخت و با بردا ست و از جابرخا
و شتاب زده وارد  یاز اتاق خارش شد و با حرکات یجا لباس یشالش از ر

تاق پدرش شررد پدر با چشررمان ب انداخت و  یبه او نگاه مارشیا
بان پرس  دیمهر
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 شده ؟ یزی!بابا چ هیسا-
 گفت: جانیه با
 !ستین یزینه چ-
 ؟ یشونیپر نهمهیپس چرا ا-
و بب نجاستیبابا استاد ارجمند ا-  ننی!! فکر کنم اومدن شما ر
 نداره یکه نگران نیا زمیخوش اومدن عز-
 التماس گونه زمزمه کرد: یلحن با
 ازتون دارم یخواهش هیبابا -

 نگاهش کرد و گفت: متعجب
 دخترم! یچه خواهش-
 وآهسته گفت : دیاسترس لبش را به دندان گز با
نه من ازدواش کردم خواهش م یاون نم- در مورد  یزیکنم چ یدو

 دیازدواش من بهش نگ
بان گفت هیسا یآخر نگران تا  :را حس کرد پس مهر
 خودش یجوون مردم بره دنبال زندگ یذار یچرا دخترم ؟چرا نم-
و  :دیلبه تخت کنارش نشست وعاجزانه نال یر
تو  یکسرر میخوا ینم نی،فقت منو آرم سررتین نیبابا منظورمن ا-

 نیهم میدانشگاه بفهمه که ما زن و شوهر
 ؟ زمیآخه چرا عز-

 انداخت وآرام گفت : ریرا به ز سرش
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 دنبالمون باشه یثیخواد حرش و حد یگه نم یم نیآرم-
 مونه یجوون االخون والخون م نیا ینجوریا زمیعز یول-
 بشه دیکه از من نا ام دیبهش بگ یچ هی-
وغ گفتن ن یدون یاما تو که م-  ستمیمن اهل در
وغ بگ یبابا من نم-  دیخوام شما در

 شده بود سردگم گفت : جیدخترش گ یکه از حرفها یعل حاش
 ؟ یپس چ-
 دیاز ازدواش من نزن یاصال حرف-
باره اومده باشرن خواسرتگار دیخوب شرا-  یچ دی، اونوقت با یدو

 بگم!
 هستم گهید یخورده کس ینیریمن ش دیخوب بگ-
وغه هیخودش  نیاما دخترم ا-  در
 گفت : یوجد عیسر
وغ مصلحت هی-  بابا یدر

و یلبخند وحش نشست وگفت : یب یلبها یر  ر
وغ مصلحت یکن یفتوا صادر م- وغه هیچ گهید ی، در وغ در  ، در
 اتاقت انیکنم دارن م یبابا خواهش م-

 از سر اجبار گفت : دیکش یقیعم نفس
 شهیم یچ نمیاز دست شما جوون ها ، حاال بب-
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 یو سرراغر وارد اتاق حاش عل دیارجمند و مادرش در کنار ناه اسررتاد
گرم از  یالمس به طرفشان رفت و با ییکامال کذا یبا لبخند هیشدند.سا

به آغوش کشرر بان او را  خانم ارجمند مهر ها اسررتقبال کرد  و  دیآن
س ستاد ارجمند  رونی، از آغوش خانم ارجمند ب دیب*و* و به ا آمد و ر

 یو آنها را دعوت به نشستن کرد استاد ارجمند در حال ردبا اوهم سالم ک
 داد گفت: یکه دسته گل در دستش را به او م

 میمزاحم نشده باش دوارمیام-
 کرد گفت: یکه تعارش به نشستن م یدر حال دیناه
 میبه زحمتتون نبود ی، راض دی؟خوش اومد هیچه حرف نیا-
رد ک یرفت و با او احوالپرس یخانم ارجمند به طرش تخت حاش عل-

 حالش شد و گفت: یایوجو
ودتر از ا انیشرمنده در جر- شما نبودم واال ز  یمزاحمتون م نهایحال 

 میشد
 با ضعف گفت: یعل حاش

 دیاورد فیتشر دی، ل ف کرد یکنم ، چه مزاحمت یخواهش م-
 دیدست ساغر را گرفت و بدنبال خودش به طرش آشپزخانه کش هیسا

و با پرت کردن دسته گل ر  گفت: یونگران شیبا تشو زیم یو
 کارش دارم ادیمامانو صدا بزن بگو ب-
 گفت : دیکش رونیدستش ب انیساغر با خشم دستش را م-
 یگ یچرا خودت بهش نم-
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 رمیمیم جانیدارم از ه ینیب یخودت نم-
 یاومدن خواستگار یوا، چرا ؟....... نکنه فکر کرد-
ونش نفس عم جانیکنترل ه یبرا  وگفت : دیکش یقیدر
 کنم بلکه م مئنم یفکر نم-

با  گفت: یپوز خند ساغر
 دختر! یخوا یمگه تو چند تا شوهر م-
 به ساغر گفت دیخریم یکه تند وتند در فنجانها چا یحال در
وبرو مامانو صدا بزن یخواهش م - به سرم نذار  کنم سر
ب نهمهیبهم بگو چرا ا-  ، تا برم صداش بزنم یما ر
 را به دستش داد و گفت: یچا ینیس
ودتر برو نهمهیا- ر نکن وز رز  ز

س ساغر شمان یچا ینیبه اجبار ستش گرفت و چ  رتیپر از ح یرا ازد
وانه اتاق پدرش شد طول و ب دیکه ناه دینکش یر ه وارد آشپزخانه شد و ر

 با آرامش گفت: هیسا
 جانم!-
 آشفته گفت: یلحن با
 کنم بدادم برس یمامان خواهش م-

 گفت: یبا نگران دیناه
 شده دخترم! یچ-

 گفت: یبه دنبال مادرش وارد اشپزخانه شد و بالودگ ساغرهم



wWw.JustRoman.iR  762 

 

ته، فکر م الیوهم و خ- مده  یورش داشرر بازم او ند  نه ارجم ک
 شیخواستگار

 : دیبا بهت از او پرس دیناه
 گه ؟! یراست م-
 یکس تو چیاصررال ه یعنیمن ازدواش کردم  دونهیمامان ارجمند نم-

 دانشگاه خبر نداره
 زمیعز یخب چرا بهشون نگفت-
ش خوادینم نیچون آرم- شگاه ب بعد از فارغ  میخوا ی، م میسواه دان

 میاعالم کن یلیالتحص
 ! شهیکه نم ینجوریاما ا-
و خدا در مورد آرم-  دیبهشون نگ یچیه نیمامان تو ر
 ؟ یچ یاگه واقعا"اومده باشن خواستگار-
 گهید دیسرهم کن یزیچ هی دونمینم-

 وگفت: دیکش یآه دیناه
 تنها نشستن زشته ششونیپ میبر ایحاالب-

ستاد  وهیم ظرش شپزخانه را ترک کرد ا به همراه مادرش آ شت و رابردا
کنار خانم ارجمند  دیبود.ناه یارجمند سرررگرم صررحبت با حاش عل

باره به او خوش آمد گفت پس از لحظه ا خانم ارجمند  ینشست و دو
مه چ یپس از کل قد عذرت خواه ینیم کهیازا یوم  تیموقع نیدرا ن

ح  هیاز سا یواستگارخ رخواستد تایمزاحم آنها شده است نها را م ر
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و دیوناه یکرد نگاه حاش عل  نیشرمگ هیمانده بود سا رهیخ هیسا یر
شروع به باز ریسرش را به ز شتانش  با انگ  یکرد حاش عل یانداخت و

 گفت: یبعد از سکوت کوتاه
ندارم که به  یندیمن شرمنده شماهستم چون اصال جواب خوشا-

 شما بدم
 زد وگفت: یارجمند لبخند خانم

دن که منتظر تموم ش دیدشمنتون شرمنده ، اما شما سال قبل گفت-
سا سالمت نیجون هست هیدرس  اون  یلیبه فارغ التحص گهید یکه به 

سا ینمونده.اما حاش عل یباق یزیچ شه و  سال عمرتون با  ونتیصد 
سر خانوادتون، بهترن شهیهم ضع نیا یتو ستیباال  هم  کمی تیو

 ؟! دیباش هیسا ندهیبفکر آ
پرده ناعالش بودن  یو ب عیصررر نهمهیخانم ارجمند ا نکهیاز ا هیسررا

با لحن یعصبان کردیپدرش را گوشزد م یماریب  کردیم یکه سع یشد و
ونش باشد گفت: یعار  از خشم در
 ............کنمیخانم ارجمند خواهش م-

وح یعل حاش با لبخند یبه خوب هیسررا هیکه از ر گاه بود   نایم یآ
 گفت: دویحرفش پر

 میباور کنه من رفتن خوادیهنوز هم نم هیکه ،سا دینیب یم-
وبه سا سپس بان هیر  اضافه کرد یبا مهر

و تنها بذار کنمیخواهش م زمیعز-  ما ر
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ست و با معذرت خواه نکهیباا ا رب بود اما از جا برخا  ینگران و م
 اتاق پدرش را ترک کرد یکوتاه
وبه مهمانانش ادامه یعل حاش  داد ر

 ایدن نیا یمن تو یتنها نگران حهیو صح نیشما کامال مت شیفرما-
 دوستشون دارم شتریکه از جونمم ب زمندیعز یدخترا
 یخواسررتگارها هیکه سررا دونمیمن م یحاج یول-ارجمند  خانم

وبه دل یادیز  دیکنیرد م یواه لیداشته و داره که شما همشون ر
وح یبا ضعف لبخند ب یعل حاش  زدوگفت: یر

 نبوده یمن اصال واه لیدل-
 :دیارجمند ما رب پرس استاد

 ؟ یلیچه دل-
فت گ تیرمقش را به سمت استاد ارجمند چرخاند و با قاطع یب نگاه

: 
خودش نامزد داره،اون نامزد پسررر  هیسررا نکهیباالتر از ا یلیچه دل-

 میوقته همه حرفهامون و زد یلیمنه و ما خ یمیدوست صم
ستاد ارجمند حبس شد و با چشمان نهیدر س نفس داد  یکه نشان م یا

شده به مادرش نگاه یحرش حاش عل نیچقدر از ا انداخت  یشوکه 
 آرام گفت: کردی،خانم ارجمند که حال پسرش را درک م

 -دینزد هیسا یاز نامزد یشما جلسه قبل حرف اما
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 یزیخواستم چ ینشده بود و من نم یهنوز رسم شونیچون نامزد-
و که   وفاش کنم ستیهنوزمشخص ومعلوم نر
 گفت: یارجمند با دلخور خانم

 دیگفت یبهتر بودکه به ما م یول-
 به شما نداده بودم یقول چیمن ه-

ح کردن درس سررا ی،ول درسررته و رد هم  هیشررما با م ر عمال ما ر
 خانم ارجمند-دینکرد
مشررکل شررده با  شیکرد حرش زدن برا یکه احسرراس م یعل حاش

 ضعف گفت:
شت وکرد نیمن ا یشما از حرفهااگه - خوام  یمن معذرت م دیبردا

ل  دارم تیو از شما درخواست حال
از جا برخاست و با گذاشتن ما  دیفهم یکه حال شوهرش را م دیناه

و ژنیسک اکس و به خانم ارجمند گفت: یر  دهان همسرش ر
 حرش زدن براشون مشکله ادیخوام،اما ز یمعذرت م-

با ناراحت خانم  گفت: یارجمند از جا برخاست و
ش- شما م دیما نبا دیببخ شب مزاحم  ستمی،اگرم میشدیام  هیاس دون

و نم نینامزد داره ،اصال ا  زدم یحرفها ر
 دیآورد فیتشر دینداره ، ل ف کرد رادیا- دیناه

ند  خانم ود یحاج دوارمیام-ارجم حالشررون خوب  یبه ز
 هسرتون باش یباال شهیهم شونیبشه،وسا
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 یآنها را م یواضع گفتگو یلیبود و خ ستادهیکه در سالن گوش ا ساغر
سا دیشن شدن آنها از اتاق پدرش به طرش اتاق  ت رف هیقبل از خارش 

و یفیاخم ظر شدیکه وارد م یودر حال  صورتش نشاند گفت: یر
 یدختر که جوونه مردمو در به در کرد یریخون به جگر بگ یا-
 گفت : یبدخلق با
حاال د- به توهم  و برام درن یادا گهیخو گا ر مان بزر بگو چ اریما  یو

 شد؟
ستیم- شه ، بابا آب پاک یچ یخوا و ر یب شون وگف ختیر ست و د ت ر

ود نیدختر ما نامزد داره،وقراره بهم و بدبخت و آواره  گهید یکی یز ر
 کنه یبود قالب ته کیهم نزد چارهیکنه ،اون ب

 : دیپرس کالفه
 حاال کجان؟-
 رن یم دارن-
و نهییجا برخواست ومقابل آ از سرش مرتب کرد و ازاتاق  یشالش را ر

 خارش شد
و به سا یکه م نییپله ها پا از  گفت: نیشرمگ هیرفتند خانم ارجمند ر

باعث رنجشررت  دهیخوام که با اون حرش نسررنج یمن معذرت م-
 نداشتم یباور کن منظور یشدم ،ول

 گفت: یلبخند تلخ با
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که باعث نا  یزیاما من از هر چ دینداشررت یدونم شررما منظور یم
 شمیپدرم بشه ناراحت م یدیام

ود دوارمیام-ارجمند  خانم  کنه دایشفا پ یپدرت به ز
 کرد زمزمه

 دوارمیام-
ش دوارمیوام گمیم کیتبر توینامزاد-ارجمند  خانم شبخت ب ،با  یخو

ستیدلم م یلیخ نکهیا ش خوا سم ب سمت یول یعرو  یمن خوب با ق
 دیشه جنگ
ها حرکت م اسررتاد بق کردیارجمند که جلوتر از آن  به درب هیقبل از

س اطیح به طرش خودش کش دیر  دیودست کرد قفل درب را گشود و
ود شگفت ب ستادهیکه پشت در ا نیآرم دهیقامت بلند وکش دنیاما با د

سا شت هر دو از د هیزده به طرش  هم در آن مکان جا خورده  دنیبرگ
و کیبودند . در  شد  هیسا یلحظه نگاه متعجب هر دو به ر دوخته 

 ...... زیآم دیبود و نگاه ارجمند ترد ینیپر از خشم و بدب نینگاه آرم
 نیمقابل در خشکش زده بود و به آرم یسیشوک زده مثل تند ارجمند
وبرو امکان وارد  دیکشینفس م یو به سخت ستادهیدر ا یو آنسو شیکه ر

 یشرناخت با لبخند یرا نم نی.خانم ارجمند که آرم دادیشردن را نم
و به پسرش گفت:  ر

قا ب یاجازه بد یخوا ینم زمیعز-  تو؟ انیآ
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سالم مقابل آرم یبه خودش تکان ارجمند ستش را به منزله   نیداد و د
 گرفت و گفت:

جا ،جا  نیدر ا دارتونیاز د یمن لحظه ا خ،یجناب مشررا دیخوب-
 خوردم

 شانیپر هیقفل شده بود سا هیدرنگاه ما رب سا نیآرم یعصب نگاه
وبه ارجمند ومادرش گفت: جانیوه  زده ر
 پدرم هستن یمیپسر دوست صم خیدکتر مشا-

 نجوا کرد : یبا پوزخند ارجمند
 دونستم! ینم یجد-
دهد دسررت او را فشرررد و با خانم  یبدون آنکه به خودش تکان نیآرم

 کرد و گفت: یارجمند سالم کوتاه
 ستیحاال که وقت رفتن ن -

 زد و گفت: یشخندیاون یمیبه لحن صم هیبا کنا ارجمند
 میمزاحم بش نیاز ا شتریب میخوا یاتفاقا وقت رفتنه چون نم-

 تا آنها رد شوند و گفت: دیرا از مقابل در کنارکش خودش
 دی،به هر حال خوش اومد دیهر جور راحت-

سا دیاز ناه یگرم یارجمند با خداحافظ خانم س هیگونه   دیرا ب*و*
شد .آرم سرش از در خارش  به همراه پ وتا  ستادیهم آنجا کنار در ا نیو

صب شدن ارجمند با نگاه کالفه و ع  یقتکرد . و و بیاورا تعق شیسوار
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و پر از خشررمش محو شررده وارد  دگانیارجمند از مقابل د یخودر
 شد اطیح

وزگار(آه یگفتن )ا دبایناه به  هیو از آنها فاصررله گرفت سررا دیکشرر یر
و نیبرنداشررته بود که آرم یدنبال مادرش هنوز قدم را  شیمحکم باز

ش سع یو با لحن دیگرفت واو را به طرش خودش ک قابل م کردیم یکه 
 :دیآرام وکنترل شده باشد پرس دیناه
 خواست؟ یچه م نجایارجمند ا-
 بابا ادتیاومده بود ع-

با لحن چشمانش  دیپر از شک پرس یگرد شد و
 با خانواده؟!-
 داشته باشه؟ یا گهید لیدل دیبا یکن یفکر م-
 تعجب کردم نجایا دنشینه فقت از د-

و دیناه با لبخند گفت: یر  پاگرد پله ها به طرفشان برگشت و
 دیباال حرفاتونو بزن دیای؟ ب نیستادیحاال چرا سرما اونجا وا-
و ظیپرازغ ینگاه با به طرش پله ها رفت ودرکنار  شیباز را رها کرد و

 هم وارد سالن شدند.
به طرفش دو نیآرم دنیبا د سرراغر با لحن دیذوق زده  شرراد و  یو

 سرخوش گفت:
 چه خبر بود نجایا شیچند لحظه پ ینیبب ینبود نیآرم-
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پر ابهت انداخت و سررپ هیبه سررا ینگاه کوتاه نیآرم و به سرراغر س ر
 :دیپرس
 چه خبر بود؟-

و نگاه سا یساغر ر شفته  شاره م هیچهره آ شت ا  یزیکرد چ یکه دا
و نگاهش را ازا عیکرد وسررر بیرد نگاهش را تقع نیافتاد . آرم دینگو

 هیبود دوخت رنگ از صورت سا ستادهیکه در کنارش ا هیگرفت و به سا
رو رهینگاه خ نکهی. بدون ا دیپر سا یاش را از ساغ هیچهره  ر بردارد به 

 گفت:
 چه خبر بود؟ نجایساغر،ا ینگفت-
،دسته گل شما حاال که شوهرم کرده خواستگاراش پاشنه در  یچیه-

و از جا کندن  ر
 هیبرافروخته از سررا یفکش منقبض شررد و با چهره ا یآن یخشررم از

 : دیپرس
 ؟ گهیم ی،ساغر داره چ هیسا-

مادرش خ متوهش به  ناه رهیو لرزان  خودش را وسررت  دیشررد . 
 انداخت و گفت:

 رفعش کرد یسوءتفاهم بود که حاش عال هینبود پسرم ، یزیچ-
به ناه هیرا از چشمان وحشت زده سا نگاهش  گفت : دیگرفت و

 ؟ گهیم یا گهید زیسوء تفاهم بود ؟!پس چرا ساغر چ هی-
باره گفت: دیناه  با لبخند دو
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 جوابشون و داد ینکن ،حاش عل تیپسرم خودتو اذ-
با لحن شیشانیحرص پ با شرد و سا یرا ف وبه  شک وآزاردهنده ر  هیخ

 گفت :
 میزنم حاضر شو بر یسر به پدرت م هیتا من -

 لب زمزمه کرد : ریز آهسته
 باشه-
و به ساغر با خشم وغاب گفت: نیآرم  وارد اتاق پدرش شد واو ر
 ؟ینگ یچیوه یریگخفه خون ب یتونست ینم-
 شانه باال انداخت وگفت: یالیخ یب با
 گفتم ؟ یمگه من چ-
 آمد و پشت سرش محکم وآمرانه گفت: رونیب یاز اتاق حاش عل نیآرم
 یکن یبحث م یودار یسادیوا نجایتو که هنوز ا-
پرس به  دیطرفش برگشت و
 ؟ یبابا نموند شیتو چرا پ-
سر- شم ،توهم  شون ب ستراحت ستم مزاحم ا رو ب عیخواب بود نخوا

 حاضرشو
 باشه-
با پوشرر به واز  را برداشررت لشیپالتواش وسررا دنیطرش اتاقش رفت و

ضر  دیدرحال صرحبت با ناه نیاتاق خارش شرد .آرم بود او را که حا
 گفت : دیبه ناه دیشده د
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 ؟ دیندار اشیاحت یزیشما به چ میریم گهیخوب مادرجون ما د-
 به سالمت دینه پسرم بر-
به همراه آرم یمادرش خداحافظ از و نیکردو  یاز سررالن خارش شررد ر

صدا نیاول ساغر  ساغر در حال شیپله بود که  شت   یزد به طرفش برگ
ب  :گفت الیخ یکه دسته گل استاد ارجمند در دستش بود لوده و

 رفته! ادتیعروس خانم دسته گلت -
ساغر خ با سته گل را در  یشدچقدر دلش م رهیحرص به  ست د خوا

 . ساغر دسته گل را به طرفش گرفت وگفت: دیکوبیسرش م
 هیادیز گهید یکی نیگل هست ا یبه اندازه کاف نجایا-

ابناک وعب*و*س آرم نگاه بش را به چهره غ ا ر دوخت  نیم
ه را برهم فشرد و از پل شیدسته گل از سرخشم دندانها دنیبا د نی،آرم

سته گل را ازمر نییها پا ساغر ب انیفت. با اکراه د ست   دیشک رونید
باسرعت به دنبال آرم  رفت واز در خارش شد نییپا نیو

ش تیبا نها اطیبود .با خروجش از در ح ستادهیدر کنار درا نیآرم م خ
با  دیکشر رونیدسرتش ب انیدسرته گل را ازم ودر جوب آب انداخت و

 :دیکش ادیتمسخر فر
 بابات! ادتیکه اومده بودن ع-

 گفت: آهسته
 میسادیکوچه وا یکنم ،تو یخواهش م -

 گفت: یزد وحرص یپوزخند



                
 

 

773 

 زندگیمهمان 

هان آبرو- بات خ یآ ما آبرو زهیبرات عز یلیبا نه !..........ا من  ی!،
 بدرک

با لحن دستش امش داشت با آر نیدر آرام کردن آرم یکه سع یرا گرفت و
 گفت :

 میزنیحرش م نیماش یتو م،یبر ایب نیآرم-
به تند با  گفت : یخشونت دستش را پس زد و
 ؟ پسر دوست باباتم ؟ میچرا ، اصال من ک-

 وگفت : دیکش یقیعم نفس
 بچه پنج ساله هی یشیوقتا م یبعا یدونیم چیه-
و آرم و  ادامه داد : تیرفت و با جد نیبه طرش خودر

 با تو ندارم یحرف چیمن وست کوچه ه-
سش را فوت کرد ودر حال نیآرم ش موتیکه ر یهم با حرص نف  نیما
در درون  نیسررهمگ یرفت .طوفان نیکالفه به سررمت ماشرر زدیرا م
 ت :مقدمه گف یب نیکوتاه آرم یمسافت یبه راه بود. پس از ط هیسا
 اونجا؟ انیقرار ب یچرا بهم نگفت-
 چون اصال خبر نداشتم-

 : دیبه طرفش برگشت و پرس یعصب
 ؟ یبدون قرار قبل یخواستگار-

 داد زد عاجزانه
 به خدا خبر نداشتم-
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 ؟ ادتیاومدن ع یپس چرا گفت-
 یدونستم اومدن خواستگار یگفتم که اصال نم-

 دیکش ادیوفر برآشفت
ساغر م -  وتیک یا نقدریا یعنی ،یدیدونست اما تو نفهم یپس چرا 
 نهییپا
 چون اصال برام مهم نبود-
 زد داد
به منو و آبرو  یزیهر چ یکن یمهم نبود ،چون فکر م- بوط  که مر

 ستیاصال مهم ن شهیم تمیثیوح
شون گفت یکن یخود بزرگش م یب یبخدا تو دار نیآرم- که  ،بابا به

 من نامزد دارم
با ناباو رتیح با  یچشررمانش چهارتا شررد .به طرفش برگشررت و

 چشمان درشتش را تنگ کرد و گفت:
پدرت هم بهشون نگفت که تو  یعنی؟ی!!............تو نامزد داریچ-
 ؟ یوازدواش کرد یستیمجرد ن گهید
 آرامش گفت : با
 در مورد تو نگه یزینه نگفت ،چون من ازش خواهش کردم چ-
ن نباشد کرد خش یم یکه سع یو با لحن دیکش یقیحرص نفس عم با

 گفت:
و خدا سا-  ؟ هیها چکار نیبهم بگو هدفت از ا هیتو ر
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 : دیپرس کالفه
 ........مگه من چکار کردم؟؟یچه کار-
 ؟ یدون یاصال نم یبگ یخوا یم-
 دو......... ینم ویچ-
با چهره ا دیحرفش پر انیم  برافروخته گفت: یو

 ! نیپدرتم ؟....فقت هم یمیمن پسر دوست صم-
 گفت : تیقاطع با
 ؟ یستیمگه ن-

 :دیکش ادیرا باال تر برد وفر شیصدا تن
 نه فقت پسر دوست پدرت! یهستم ،.. ول-

 گفت: مستاصل
 گفتم یم یچ دیبا-
و تیواقع-  ر
وش قرار داد هیما  نکهیا-  میز
 دیکش ادیفر
وش قرار داد هیما  هیسررا- قانونا زن  میسررتین یز ،من وتو شرررعا و

 یهمش فراموش کن نویا یکن یم یسع ی،چرادار میوشوهر
بگو ادیخواست فر یم دلش  دیبزند و
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وجود  تیزندگ یهم تو یزن یکه فراموش کرد ییتو نیانصراش ا ی)ب
اب شهیهم دیدارد،نه من بدبخت که با شم و غ شم ک یآماش خ ه با

 ( ستمیمقصرش هم ن
 نجوا کرد: یلحن آرام با
 یخواستم تو سواه دانشگاه بش یمن فقت نم-
 وآرام گفت: دیکش یآه
 یگفت نویا یارجمند و از دست بد یخوا یتو فقت چون نم-
 به طرفش برگشت یوناباور ظیغ با

ض نهمهیمرد ا نیچرا ا ای)خدا ستاخ و از خود را ست (برا یگ  یتالف یا
 -گفت:  یحرفش با لجباز

 یکه تو دنبال عشررقت رفت گهیبه فکر چند ماهه د دیآره چون با-
 باشم
 گفت : یحرص

 کنه تیادیآدم دور برت ممکنه ز نهمهیا یکن یفکر نم-
 گفت : یازخشم به تند پر
 رمیتحق قهیدم به دق یدیچ ور به خودت اجازه م گه،یبس کن د-
 یکن
 محکم وقاطع گفت: یبا لحن هیتوجه به خشم سا یب

بهش م یر یفردا اول وقت م-  کنار بکشه تیپاشو از زندگ یگ یو
 گفت: یلجباز با
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 گم یبه اون نم یچیمن ه-
بهش م یخودم م!.......چون  یگ ینم یچیالبته که تو ه-  گم یرم و
و کش نده آرم نیخود ا یب - ، چون بابام امشب جوابشون  نیمساله ر

 و داده
 داره ؟! یدست از سرت ور م ینجوریکنه ا نیا یکن یفکر م-
 واضع بهشون گفت که من نامزد دارم یلیآره ،چون بابا خ-

با حرص گفت: دیکش یقیعم نفس  و
 دمیکنارت داونو گهیبار د هی،واال اگه  یگ یبشه که تو م ینیهم دوارمیام-

 کنم یفکشو خورد م
ح را به وضو تیشد در نگاه پر از خشمش قاطع رهیوحشت به او خ با

 بحث نگاهش نیدادن به ا انیپا یوسر درگم برا جیکرد . گ یحس م
 دوخت وسکوت کرد ابانیرا به خ
وز بعد درحال صبع صدا یکه از کالس خارش م یر ستاد ارجم یشد  د نا

شن سرش  شت  صدا ی. نمدیرا پ ست ادعا کند  شن شیتوان ب دهیرا ن  یو
به راه خودش ادامه دهد ،چون اسررتاد ارجمندپشررت سرررش  تیاهم

صدا م یلیبود و خ ستادهیا ضع او را  ش زدیبلند ووا ت به طرفش برگ
 وگفت:

 استاد دیسالم خسته نباش-
 ،خانواده خوبند دیسالم خوب-
 سالم دارن خدمتتون یمرس-
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ستم اگه ا یخانم ستوده م- شته باشه چند لحظه وققتون  رادیخوا ندا
 رمیو بگ
 را در دستش جا به جا کرد وگفت : شیکتابها یعصب

 دییکنم بفرما یخواهش م-
 دفترم منتظرتونم یتو-

ند مخالفت نکهیاز ا قبل به طرش دفترش رفت واو  یبتوا کند ارجمند 
 ناچارا" به دنبالش راه افتاد

و نشست و منتظر صحبتش شد .استاد ارجمند  زشیکنار م یصندل یر
 گفت: تاینها ینیمقدمه چ یپس از کل

 داشته باشم یتونم ازتون سوال یخانم م هیسا-
 دییبله بفرما-
 د؟یشما ........شما واقعا نامزد دار-
واست خ یگفته بود هنوز نم نیارجمند همانگونه که آرم نکهیاز ا هیسا

 گفت: ییکذا یباور کند که او نامزد دارد با لبخند
وغ نم-  گه یاستاد پدر من هرگز در
وغ گفته ،من فقت فکر م سررتین نینه نه منظور من ا-  یکه اون در

 باشه دهینرس یشما هنوز به مرحله ق ع یکنم نامزد
 جواب داد قاطع

 هیاستاد من نامزد دارم واونم ق ع-
ب عیسر  دیمقدمه پرس یو
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 خه؟یاون استاد مشا-
به او خ یا لحظه با بهت  با  یشررد پس از لحظه ا رهیجا خورد و

 لکنت گفت:
 ؟ دیکرد خیفکرو در مورد دکتر مشا نیچرا......چرا ......شما ا-
 دمبرداشت و کر نیاون بود ا شبیرفتار د یکه تو یتیمیبا صم-
 دیکن یاما شما اشتباه م-
 ست و به من بگو!ه یهرچ تیکنم واقع یخواهش م هیسا-

و یفیظر اخم  صورتش نشاند و کالفه گفت: یر
 ؟ یچ تیواقع-
 یشد یلیازدواش تحم کی ریکنم شما درگ یمن حس م-

 : دیزده پرس مات
 ه؟یمنظورتون چ-

 وآهسته گفت: دیکش یقیعم نفس
س ریرفتار چند ماه اخ شبیمن تمام د- و برر به ا یشما ر  نیکردم و
 دیهست یسردرگم یکه شما دچار نوع دمیرس جهینت
 شم یاستاد من اصال متوجه منظورتون نم-
 خیشما برخالش عالقتون با دکتر مشا کنمیخانم ستوده من فکر م-

 دینامزد شد
س شد اش حب نهیونفس در س دیرنگش پر اریاخت یب شیرک گو نیا از

 آرام زمزمه کرد اریبا تالش بس
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 ؟ دیکنیفکرو م نیچرا ا-
 گفت تیقاطع با
 کنم بلکه م مئنم یفکر نم-
 چرا؟-
س- ست همون ک شما  یمعرف یچون پدرتون نامزدتون و در کرد که 

 دیکرد یو معرف خیهم مشا
ونش را باکش جانیه  کنترل کرد وگفت : قیعم ینفس دنیدر
 دیکن یم جیبا حرفهاتون منو گ دیشما دار-
 شد وگفت : رهیخ شانشیعمق چشمان پر در
 شهیمیپدرتون هم گفت نامزد شما پسر دوست صم-
 داره یادیز یمیصم یپدرم دوستا-
با  کالسررتون دیاصرررار داشررت نکهیا لیدل دیخوب پس به من بگ-

 بود یچ دیبد رییو تغ خیمشا
 رهیگ یسخت م یلیخ خیبودم مشا دهیچون شن-
شما  یداره و تو یاما اون که باشرما رفت وآمد خانوادگ- رفتارشرم با 
 بود یمیصم یلیخ
 خودتون هم متوجه نویفکرکنم ا سررتین یباز یاون اهل پارت یول-

 دیشد
 دیبد رییپس چرا موافقت نکرد کالستون و تغ-
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پرس یکه ب ییسوال وجوابها  نیا از له اش نبود حوص یشباهت به باز
 سر رفته بود

 دیباش انیفکر کنم شما بهتر در جر-
سش منصرش شده ،من ک رییاون به من گفت خانم ستوده از تغ- ال
 بدونم رییتغ یانصرافتوبا اونهمه اصرار برا لیخوام دل یم

 بگم ؟ یزیمورد چ نیمجبورم در ا-
 کنمیالبته که نه ،من فقت دارم از شما خواهش م-
با لحن از  خشک ومحکم گفت: یجا برخاست و

 یدر مورد زندگ گهیکنم د یخوام و خواهش م یاز شررما معذرت م من
 -دیمن کنکاش نکن یخصوص

 دیذار یم یمنو سر دو راه هیشما هم مثل پدرتون همش-
 : دیپرس یحرش استاد بر آشفت با لحن تند نیاز ا-
قرار  یکدوم حرش من باعث شررده شررما سررر دو راه یول دیببخشرر-
 ؟ دیریبگ
 دیکرد یبودن سر کالس من تالش م یبرا نکهیا-
 گفت: یپوزخند با
شد- شجو دیکن یر مو فک دیشما دچار توهم  سش ییهر دان و با که کال

 بهتون عالقه داره رهیگیشما م
 نه همه؟-
 ام هیمنم مثل بق-
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 دیستین هیمن شما مثل بق یبرا-
اطرافش  یچرا مردها دیفهم یاش شررد اصررال نم رهیاز خشررم خ پر
 بنندینگاه خودشان م چهیرا فقت از در ایمن ق هستند ودن یب نهمهیا

شم م ی.در حال و دیلرزیکه همه وجودش از خ شد و با  زیم یبه ر خم 
 گفت: تیقاطع

اسررتاد محترم ! من نامزد دارم و اتفاقا بر عکس نظر شررما به اون -
 چیوقت !ه چیه گهیکنم د یهم عالقه دارم ، پس خواهش م یلیخ

 . با اجازه دیریقرار نگ یوقت به خاطر من سر دو راه
ار گرفت قر نیآرم نهیبه س نهیاز کرد سخروش در را که ب یزنان برا نفس

به چهره گلگون و  نیگره خورد آرم نی.نگاهش در نگاه متعجب آرم
ونش بود نظر تیبر افروخته اش که حکا انداخت و سرد  یاز خشم در

 : دیو آزاردهنده پرس
 ؟؟یخوا یچه م نجایتو ا-
سرش ر یچارگیو ب یبدبخت نهمهیا از ا به بغاش گرفته بود. مظلومانه 
بغض الود ومعصومانه زمزمه کرد: ریز  انداخت و

 میخواست با هم حرش بزن یم-
باره با چشررمان ینگاه مین یعصررب  یبه در اتاق ارجمند انداخت ودو

ل زد و محکم پرس  :دیتنگ شده به او ز
 چرا ؟-
 .......شبیدرمورد د-
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 وگفت : دیکش یقینفس عم کالفه
 دفترم ایب-
 برم سر کالس.......... دیکالس دارم با-

پراز خشم گفت: غابناک  و
 !!حتهیاما برا اون زنگ تفر یبرا من کالس دار-
و از سته بود  یر ش شد . هنوز نن اجبار به دنبالش راه افتاد و وارد دفترش 

 با خشم به طرفش برگشت گفت: نیکه آرم
 !ستیدست بردار ن نینگفتم ا-

باره پرسجوابش را ندا هنوز  دیده بود که دو
 بود؟ یحاال حرفش چ-

و یم یکه احسرراس خسررتگ هیسررا مبل انداخت و  یکرد خودش را ر
 گفت:

 نه! ای ییخواست بدونه نامزد من تو یم-
 دیشد وآهسته پرس رهیبه او خ رانیح یچشمان با
 ؟یبهش گفت یتو چ-

 تلخ جواب داد: یو آشفته با لبخند نیغمگ
 یستیدادم که اون تو ن نانینگران نباش!،بهش اطم-
 گفت : یظیاخم غل با
 ؟یچ یعنی نیا-
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شت ،حال متهم نهمهیتحمل ا گرید شت  یسوال و جواب را ندا را دا
شت محکمه م ! ای)خدا دیآرام با خود نال شدیکه بدون ارتکاب جرم دا

 نیکنه ( قلبش پر از غصه و درد بود وآرم یکس منو درک نم چیچرا ه
جا ما یزارش مفقت آ یهمدرد یبه  ناام وسیداد.  یبا صرردا دیو 
 گفت: یمحزون

سر زندگ- ست از  ست د یلیبرداره،گفتم نامزدموخ میبهش گفتم د و
 داشته باشم یراحت یدر کنارش زندگ خوامیدارم وم

 :دیشده بود آرام پرس جیکه از رفتارش گ نیآرم
 ؟یا ختهیبهم ر نهمهیحاال چرا ا-
 گفت: هیهق هق گر انیو در م دیبغاش ترک اریاخت یب

ودم  زمیو تو خودم بر زیهمه چ نکهیخسررته شرردم، از ا گهیچون د-
 یاجواب پس بدم ودر برابر بع دیبا شهیهم نکهینزنم خسته شدم ،از ا

و  یازدواش لعنت نیا هیخوشرربختم و جلو بق یلیها وانمود کنم خ
 پنهون کنم خسته شدم

وبرو نیآرم و شیر ر غصه مش پلحن کال ریمبل نشست وتحت تاث یر
 دیپرس
 ؟یتو اونو دوست دار هیسا-
صال  رهیخ جیمبهوت و گ اریاخت یب نیحرش آرم نیا از شد .چرا ا اش 

 ووابسررته اش ریباور کند چقدر درگ خواسررتیونم دیفهم یدرد او را نم
ست .از ا شدت گرفت چرا نم هیدلش گرفت و گر ییتنها نهمهیا  یاش 
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ست.آرم شار ا ست بفهمد چقدرتحت ف ساس  نیخوا که انگار از اح
 به ارجمند م مئن شده بود با خشم گفت: هیسا
 -که اونو........... یگفت یهمون اول بهم م دیبا تو
با گر دیحرفش پر انیم  گفت: هیو

 ،شررمایبفهم نویا یخوایو دوسررت ندارم چرا نم یکسرر چیمن ه -
بس ! دید یم تیمردها فقت به احساسات خودتون اهم  و

 :دیزده پرس بهت
 ؟ هیمنظورت چ-
وز  نکهیاز ا- خسررته شرردم ، من  گهید ید ینسرربت م وبهمیکیهر ر

ما  یکنم،اگه قراره زندگ یخوام مثل همه آزاد زندگ یدارم وم یحق زندگ
ست جدا شه ،بهتر که همد ییبه بن ب و درک کن گهیختم ب و بهم  میر

 میاحترام بذار
 گفت : ریمتح ینگاه با
 اما تو .........-
ش یمن فقت م- شته با که پدرم  ی،همان طور یخوام بهم اعتماد دا

 بهم داشت
و به با لحن زیخ میمبل ن یطرفش ر بان  یشررد و آرامش بخش و مهر

 گفت :
سرت ،تو با- سات ما باهم  یبدون دیپدرت پدرته ،و من هم سا که اح

 کنه یفرق م
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 همسر برآشفت وآهسته گفت: ازکلمه
 میفهم یم نوخوبیا!ال اقل خودمون که  نیآرم یستیتو همسرم ن-

با محبت گفت: دست  سرد ولرزانش را دردست گرفت و
 -بهت ثابت کنم که من همسرت هستم دی! چ ور با
پرحرارتش ب انیرا از م دسررتش بغض الود دیکشرر رونیدسررت گرم و  و

 گفت :
 ستیدلهامون باهم باشه ،که ن دیخواد ! با یثابت نم-
با چهره ا نیآرم بعد از و ستادیگرفته پشت پنجره ا یاز جا برخاست و

 خیو  سرررد یبه طرفش برگردد با لحن نکهیسررکوت بدون ا یلحظه ا
 زده گفت:

 سر کالست یبر یتون یم-
به طرش کالسش رفت نیاز دفتر آرم یحرف چیه بدون  خارش شد و

 کمیو ستیب فصل
وزها  هنکیآغاز شده بود و او از ا شیاز نودر زندگ یسرد وسخت تکرار یر

بنظر م ریکوتاه وغ نهمهیا شیعمر شرراد ه پرازغصرر دیرسرریقابل باور
 واندوه بود.

وز وخ حال وز به ر  آزارش یزیاز هرچ شتریب نیشد وا یتر م میپدرش ر
ها فقت از طر نیداد ا یم وز با آرم قیر ماس بود اوهم  نیتلفن  در ت

پا یسخت گرفتار کارها شا گردانش بود حت انیشرکت و  یبرا ینامه 
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پدرش هم آرم نه  خا به  برگشررتش  فت و نده شرررکت را که  نیر ران
بان وخونگرم بو یرمردیپ  فرستاد یبه دنبالش م دمهر

مان پا ز نات  حا  ریبود واو بشررردت درگ دیترمش از راه رسرر انیامت
ساتش هم یمجبور بود برا نکهیامتحاناتش بود .ازا  شهیسرکوب احسا

ندان تاقش ز ته شرررده بود  یخودش را در ا ند خسرر  یودلش آزادک
 ......... خواستیم

تاده ق ره ا با و یاف کارش از هم  رهیجزوه اش زنج یخون بر ر اف
لدیم جا برم گسرر به دسررتشررو خزدی،از  له خودش را  با عج  ییو
ز ا یاندازد وآه یاش م دهیبه چهره رنگ پر نهییدر آ یرسرراند،نگاهیم

شدیعمق وجود م وغ به آرم نکهیاز ا ک ماغ خون د گریگفته د نیبه در
 است مانیشود پش ینم

و لکه حالش را منقلب  دشیسررف کدسررتی شرررتیت یقرمز خون ر
مداوم و وقت  یخون دماغها نیا لیومنگ اسررت و دل جیگ کندیم

ب  ینسرربت به خودش ب نروزهایا نکهیواز ا فهمدیوقت را اصررال نم یو
 شده افسرده وکالفه است تیاهم

 آورد . یمشت آب سرد حالش را جا م چند
با نگاه کندیم شیرا داخل کمد لباس رشس  شیکاوشگر همه اجزا یو

با ت رد رنگ کاودینگاهش م ریرا  تاپ دکلته ز نازن ی، تولد  یبرا نیکه 
سالگ ستیب  یبرا نوی) اگفته بود یبود و با لودگ دهیخر شیبرا شیودو

ر خب نیشروهرت بپوش حظ کنه (اگر چه آنروز از سررنوشرتش با آرم
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وز ونش مرد زندگ نداشت اما همان ر تصور  نیرا فقت آرم شیهم در در
با  دیاش را بو هیذوق زده هد نیحرش نازن نیو ناخوداگاه از ا کردیم و

 تمسخر گفت :
 داده طاقت شیکه همه بدنشررو نما یدر برابر زن تونهیم یچه مرد-
 ارهیب

ش یزد وآه یپوزخند سرت ک سر ح که  نیمثل آرم یالبته که مرد دیاز 
 توانستیدر وجودش خفه کرده بود م راایدن یهمه لذتها

 تخواسیرا برداشت م یآنهمه لباس همان تاپ گردن انیکرد وم دست
 شیتنها یدل خودش لباس بپوشررد ، برا یهم که شررده برا کباری

 شیو غصه ها یکس یب ی،برا
با  رونیاش را ب یخون شرتیت سبد کنار کمدش  کیآورد و حرکت در 

ش و ستادیا نهییتاپش مقابل آ دنیپرت کرد .با پو مرتبش  بدنش یور
دل خودش لباس بپوشد پس  یآمد حاال که قرار بود امشب برا یکرد م

 نیرا با شلوارک ج شیشلوارک مشک دیرسیبه خودش م یحساب دیبا
و قیبه رنگ قرمز ج یبا را بایوز عیمل یشرریکرد .آرا ضیتعو یخی  یر

ش یصورتش کار کرد و با آزاد کردن موهها و ور شانه از اتاق  ینش بر ر
به سررالن برگشررت . فردا پا  یفوالد یترم سررازه ها انیخارش شررد و

باق یمیداشررت وهنوز ن با ا یاز جزوه اش  ما  نده بود . ا  نیت نیما
سپ توانستیگرفته بود و م یمظائف یدلخواه خودش انرا صبع  دهیتا 

 بماند داریب
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 شیرانبود که ب یزیچ نیوا دیآ یم ریفرسررتاده بود که د غامیپ نیآرم
ح اول یتازگ با طر  یراسرروال ب نیداشررته باشررد .کتابش را برداشررت و

را از ذهنش خارش کرد وهمه وجودش را مع وش  نیخودش فکر آرم
 حل مساله اش کرد

سنگ با ساس گر و اریاخت یب یاح سر  یساعت مچ ینگاهش ر اش 
ساعت بود که ب از  الیخ یخورد . ساعت از هشت گذشته بود . واو دو

شپزخانه رفت ا به آ طرافش فقت سرگرم م ا لعه بود از جا برخاست و
ست شکم پر  کرد ، دو تخم یم ریس یزینبود و خودش را با هرچ یآدم 

نداخت  وغن داغ ا غ در ر ند حظهل کیمر تنها  نیا دیشرریبا خود ا
وقت حوصررله  چیخورد چون ه یتنهاسررت م یکه وقت سررتیغذا

ها یبرا یآشررپز به تن ندارد،تخم مرغش را ال ییخودش  نان  یرا 
شت و با چند تکه گوجه و خ یچیساندو رد و به ک نشیشور تزئ اریگذا

 سالن برگشت .
که به  ییازد ،تا ج یبخش تیبود لبخند رضا یقانع وراض نهمهیا نکهیا از
شت در همه موارد زندگ ادی ساغر که  یدا قانع وکم توقع بود، برعکس 

 خواست یرا م نهایبهتر شهیهم
و با سرش را از ر ساعت نه  شانه  به پاندول به ن ضر شدن نه   ینواخته 

باره فکرش نزد آرم شت ودو ش نیجزوه اش برا شب  نیآرم دیپر ک هر
سرراعت  نیتا ا دیفهم یآمد واو اصررال نم یسرراعت به خانه م نیهم

شب در ا یچه کار م رونیشب ب  ساعت نیکند اما م مئن بود که ام
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 امکیبه پ یازین سرراعت برگشررتن نیا یگردد چون برا یهم باز نم
تاقش برود چون از تنها ینبود.دلش نم و سررکوت  ییخواسررت به ا

 . دیترس یوحشتناک خانه م
باره  لیقسررمت درس به دل نیشررروع به حل ومحاسرربه کرد . ا دو

اور ن سر کالس برا افتنیح ش شیدر  صال قابل فهم نبود ،گو را  شیا
 نازک یو صرردا یتک بوق را گرفت ،بعد از نیبرداشررت و شررماره نازن

شترک مورد نظردر حال مکالمه  نگیتی: کال و گفتیکه م یخانم )م
 است (...............

ساعت در حال صحبت با سروش است  نیدر ا نیدانست که نازن یم
اعت س نیکند در ا یپاره وقت کار م نکهیچرا سروش با ا دیفهم یونم

باره حس حسادتهنوز به خانه برنگشته ا نیآزاد است اما آرم  یست دو
 که حتما در کنار دوست دخترش است بر دلش نشست . قیعم

ساله ا یسع صموم کننده را از ذهنش خارش  نیکرد با حل م افکار م
سبه کرد ول شروع به محا صله ت یکند از نو   یابر نمبا هم بر شیرهایفا

ست کجا یشدند نم سته وکالفه خودکارش را  رادیکارش ا یدان دارد .خ
و  زد ،نگاهش را به سقف هیمبل تک یجزوه اش انداخت و به پشت یر

به ف باره  خت ودو فت از ا کردو کهیفرو ر مهیا نینازن ن از دوران  نه
 نیحتما آرم نکهیکرد ،و ا یبرد احساس حسادت م یلذت م شینامزد

ست دخترش ب شگذرانانایرفته واح رونیبا دو  وخنده ی" در حال خو
 هستند وجودش پراز تنفر شد
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سقف خ هیسا یکیمبهم در تار ینق ه ا هب عد از شد اگر ب رهیماننده 
 دیبا دیدیدعوت نامه اش را م ایو  دیشنیرام نیخبر ازدواش آرم شیجدا

ش وز یچه واکن شان دهد ،اگرر سر آ ین  دیدیاش م ندهیاو را همراه هم
وح زخم خوردش را م انهیکه مثل مور گری....وهزاران اگر د  دندیجویر

سرت آه ،بازهم از ش یسرح ست  دیازعمق وجود ک وخودش را به د
 افکار مسمومش داد

صدا درب شد وآرم یآرام یآپارتمان با  شد با  نیباز  سته وکوفته وارد  خ
لحظه  کیدر  سررتینگر نیشررد و به آرم زیخ مین شیبهت در جا

ش نهینگاهشان درهم گره خورد و قلبش در س روع ش ییدایبا شدت و
وز او شدت دلتنگش بود. آرم دهیرا ند به کوبش کرد چند ر به   نیبود و
 : دیرسپ یگرفته وخسته ا یداد و با صدا هلبا نوک انگشتش درب را 

 ! یداریتو هنوز ب-
و یفیضع یبا صدا در بسته شد ،ر ت مبل راست نشس یبرهم خورد و

 وگفت:
 از جزوه ام مونده یهنوز کل-
وفرش نیآرم  وگفت : دیاش را پوش یکفشش را از پا کند و ر
 ؟ یکنیسقفو محاسبه م یم ا لعه دار یپس چرا به جا-
 کرده لیاز بس فکر کردم مخم تع -

و لیوسررا و زیم یدر دسررتش را ر نشررسررت  شیمبل کنار یقرار داد ور
بان پرس  : دیومهر
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 ذهنتو مشغول کرده ؟ یمهم زیچ-
سبه ا ینه فقت تو- شکل دارم ،هر کار نیمحا ساله م  کنم یم یم

 شه یبرابر نم رهایدر تارمق ع ت یتنش مجاز خمش
 به صورت مساله انداخت وگفت : ینگاه

بوط به همون جلسرره ا نیا- واز  یکه قهر کرد سررتین یمسرراله مر
 رون؟یب یکالس زد

 زده زمزمه کرد شرم
 چرا همونه-

و ییبایز لبخند  چهره خسته اش نشست وگفت : یر
 ی،تا حاال مشکل نداشته باش یقهر نکن یخواست یخوب م-
 !یاورد ریوقت گ یبرا تالف-

 وخودکارش را برداشت وگفت : دیکش رونیرا از دستش ب پاپکو
 نیهمه مثل خودت فقت دنبال تالف یفکر کرد-

 زدوگفت : یپوزخند
 !یمنو تالف-
و با کار در دسررتش آرام ر ها یخود به  شرررانشیپر یموه خت و  نوا

 پاپکواشاره کرد وگفت :
 باشه نجایحواست ا-

داد که  یم عیه کرد انقدر راحت وواضررع توضرربه محاسررب وشررروع
 گرم نیناخوداگاه همه فکرش مع وش حل مساله شد لحن کالم آرم
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الق بداخ خیاوودکتر مشررا نیب یوجه تشررابه چیبود که ه یمیوصررم
 . افتی ینم یشگیهم
و هیبه سا ینگاه دیاواست محاسبه که رس به و خم شده پاپک یکه به ر

سفبود ومجذوب گفتارش بود انداخ با  هیاس انیعر مهیون دیت ،بدن 
حالش را دگرگون م نهیسرر یومنحن فیآن خت ظر  یو ب کردیاش 

بانیاخت ضر شدت م ار سا گرفتیقلبش  بود که  کینزد هی. انقدر به 
س یگرما سو سش ولرزش مح سا شیصدا درتنکه  ینف س ح هیبود را 

و عیمل ی،سرش را بلند کرد ولبخند کردیم نشست  شیبایز یلبها یر
کاف کی نی،هم ند  مه خرمن وجود آرم یلبخ تا ه به آتش  نیبود 
ش شود واز هم فرو  یدر لحظه ا شیدار شتنیشود وتمام خو دیک پودر 

 رشته کالم از دستش در رفت اریاخت یپاشد . .......ب
سا در سونگر  شمان اف سپس نگاهش به  رهیخ هیسکوت به چ شد و 
و  خوشرنگش سر خورد یلبها یر

پر تمنا م قراریقلبش را ب هیسا زیقرمز و وسوسه انگ یلبها ،همه  کردیو
ش شت تنها  کیاش تنها  دهیوجود به آتش ک مس ل کباریخواهش دا

 ول افت ینرم نهمهیا
شت خودش را از همه لذتها چرا به چه  کردیمحروم م ایدن یدا ،چرا و

ه به صورتش لحظ بردیلذت م ایاز با او بودن مثل همه دن دینبا لیدل
سا در  هیاس یجانیگرم و ه یشد وهرم نفسها یم کترینزد هیلحظه به 

به تالطم م هان چهره ا یصررورتش قلبش را  ناگ خت و  ندا  هیکر یا
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ندگ یاوزشررت..........چهره  کاب*و*س همه ز به  شیکه  بود . 
ش سرش را عقب ک ست .نفس عم دیسرعت  ش یقیو از جا برخا  دیک

 وکالفه گفت :
 گردم یاالن بر م-
زده از پله ها باال رفت .بهت زده به رفتنش  جانیو ه عیسر ییگامها با
ون نهفته داشت که ا نیشد ا رهیخ و ا نگونهیمرد هزار چهره چه در در

 دادیرا تحت وشعاع قرار م
دستش بود  در هیسا یشرتها ییاز سو یکیکه  یکه در حال دینکش یطول

وبرو نییاز پله ها پا سرد  یب.چهره اش  ستادیا شیآمد و ر ساس و اح
شرررت را به طرفش  یی،سررو راینافذو گ شررهیبود اما نگاهش مثل هم

 گرفت و گفت :
 !یخور یبپوش سرما م نویا ایب-
سو رتیح با س یینگاهش را به  سپس به لبا ستش و  که  یشرت در د

افتاد که لباسررش را قبل از آمدن  ادشیبود انداخت تازه به  دهیپوشرر
با همان ت رییتغ نیآرم باز  تا گردنش همه نهیس یاپ که از باالنداده و

وعه بدنش ممن یازقسمتها ییبایز شینشسته و نما نیبوده ،مقابل آرم
 عرضه کرده است گانیبه را یتعصب چیه یرا ب
با  دیشرت را از دستش قاپ ییسو عیسر  دیشحرکت شتاب زده پو کیو
انداخت  ریسرش را به ز نیوشرمگ دیچانه اش باال کش ریرا تا ز پشیو ز

 دیولبش را به دندان گز
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باره پاپکو را به  ختهیبهم ر یبا چهره ا نیآرم کنارش نشررسررت ودو
 آرام زمزمه کرد هیدست گرفت سا

مسرراله بودم که فراموش کردم  نیسرررگرم حل ا نقدریمتاسررفم ،ا -
 لباسمو عوض کنم

وح یب لبخند  در چهره سردش نشست وگفت : یر
خونه خودت راحت  یتو یحقته که بخوا نیخونه توهه وا نجایا-

 منو هم درک کن . تیموقع کنمی،اما خواهش م یباش
ا قلبش شد .بغ ست وهزار تکه  و ایمالیبه اندازه ه یشک لش د یر
پاشرر کردیم ینیسررنگ ماده فرو  ها  یوآ ها  کیبود ،تن قه ،تن  کیجر

 یتالشم کریبغض کوه پ نیبود تا همه وجودش با ا یکاف یاخگرآسمان
 ایدن یها یرحم یب نیبه همه ا دی، با کردیعادت م دیشررود .اما با

 بزاقش فرو ابیق رات کم بهمراه.بغض سررکشرش را  کردیعادت م
 داد و مهار کرد

تفاوت وسرررد  یب یبا چهره ا نیاما آرم دیبگو یزیباز کرد چ دهان
صحبت را از او گرفت ،ا ساله کرد و اجازه   لحن نباریشروع به ادامه م

حس کرد سررر کالس  هیوخشررک بود که سررا یجد نقدریش اکالم
 هم ندارد دنیدرسش نشسته وجرات نفس کش

ح کرد و به دسررتش داد  یگریمسرراله د نیاز حل مسرراله آرم بعد طر
 وگفت :

وحل کن بب نیا ایب-  مشکلت رفع شده نیر
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 را از اوگرفت وسرگرم حل مساله شد دفتر
 به بدن خسته اش داد وگفت : یجا برخاست وکش وقوس از

 ازم بپرس ایب یداشت یاگه باز مشکل دارمیمن ب-
باره پرس لشیووسا فیک  دیرا برداشت و دو

 ؟ یشام خورد-
و نکهیا بدون  پاپکواش بردارد آرام جواب داد : یسرش رااز ر

غ خوردم چیآره ساندو-  تخم مر
غ حالت بهم نم نهمهیتو از خوردن ا-  خوره؟ یتخم مر

 گفت زیسرش را بلند کرد واعتراض آم متعجب
غ خوردم! یواه من ک-  تخم مر
 گفت : ینسبتا" عصب یلحن با
مهیپس ا- که من م نه غ  وز  یم یو ک خرمیتخم مر که هرر خوره 
غ؟ یسینو یبازم م ستیل یتو  تخم مر
 گفت : یدلخور با
غ هم با یعنی-  رم؟یاز تو اجازه بگ دیبراخوردن دو تا تخم مر

بان ییبایز لبخند  گفت : یسابقه ا یب یگوشه لبش نشاند و با مهر
که ا زدلمیعز- عدتم  به خوردش م نهمهی،من نگران م غ   یتخم مر
 ید
مرد امشب قصد داشت  نیدلش ضعف رفت . ا زدلمیتکه کالم عز از

 : دیآرام نال کردیرنگ عوض م نهمهیکند که ا یبا دلش چه کار
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و ندارم یمن حوصله آشپز-  برا خودم تنها ر
 کمکت ؟ ادیب رمیخانم بگ هیخونه  یبرا انجام کارها یخوا یم-

شوخ فکر سرد وجد شهیاما چهره اش مثل هم کندیم یکرد   یخون
 بود
 و انجام بده میشخص یدستور بدم کارها یمن عادت ندارم به کس-
یبرنامه غذا یکنم تو یپس خواهش م- غ و کمتر کن  تی تخم مر

 افته یکبدت از کار م ینجوریچون ا
 فراموش شده از اذهان کردینگرانش بود نگران او که فکر م نیآرم پس

 عیمل یپر از شرروق شررد و با لبخند یحس نگران نیهمه اسررت .از ا
 گفت :

صال هم نازک - سفت تر ،ا نگران من نباش ،معده من از فوالد هم 
بهم بر ستین ینارنج وز غ در ر  زهیکه با دو تا تخم مر

بار نیا با  ه گفت :حرفش قانع نشد ودو
ودتر ب یتونم بعارر یمن م- ا اونوقت ت یتون یخونه اگه م امیشرربها ز

وباهم بخور میتون یم یتحمل کن  یر مالبته قبلش بهت خب میشام ر
 دم
ست بردار نبود وتا ا نیآرم شب د سرکش را پر پر نم نیام کرد  یقلب 

 شدیاصال راحت نم
 ذوق گفت : با
 و دوست دارم یاما آشپز ستیخوب ن ادیز میآشپز نکهیبا ا-
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 که از پله ها باال رفت ؛گفت : یحال در
مواظب خودت باش چون اصررال حوصررله  شررتریبه هر حال ب-
و ندارم یمارداریب  ر

ثل هم باز با  شرررهیهم م ها  له تالف کیتن ها و  یجم مه محبت ه
بان  ماتینامال نیرا در آورد. اما او عادت کرده بود ،به همه ا شی هایمهر

 ها عادت داشت .آرام با خودش زمزمه کرد یرحم یو ب
 یبودنت شک م نیبه خدا امشب در آرم یگفت یجمله را نم نیاگر ا-

 کردم
اده که به او د یسرگرم حل همورک نیبسته شدن در اتاق آرم یصدا با

ب ییبه زهرها گریبود ؛شد د شان واکنش ن ختیر یوقت م یکه وقت و
 یالیخ یزندگ کید او را به خواه ینم نیکه آرم کردیداد ودرک م ینم
به خوب دیام ستیم یوار کند و ص شیهایکه محبتها ونگران دان  یال بوا

و تنهاو  دهندیعشق نم  اوست یریپذ تیحس مسئول یاز ر
و نیآرم یپا یصدا با ستگ یبر ر ست ،با خ س شته افکارش گ  یپله ر

 به دو کیبه سرراعت انداخت نزد یو نگاه دیبلند کشرر یا ازهیخم
حه ا ند صررف باق یصرربع بود وهنوز چ نده بود  یاز جزوه اش  ما

قرمز ومتورم شده بود ،نگاهش را به سمت راه  یخواب ی،چشمانش از ب
 آمد گفت : یم نییپا لهکه از پ یدر حال نیپله انداخت آرم

 !یبخواب یتو هنوز نرفت-
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ر به کم یدسررتانش را از هم گشررود وکش وقوسرر یرفع خسررتگ یبرا
 ه اش داد وگفت :خشک شد

و تموم کنم-  هنوز نتونستم جزوه ام ر
 بسه ،پاشو برو بخواب گهید یهرچه خوند-

و بهم م هینه اگه --  زمیر یصفحه مونده باشه فردا همه ر
 وگفت : ستادیا کنارش

پنه،پس نگران چ-  ؟ یهست یسازه که او
 نه! ایهست  یچه صفحه ا یبدونم هر قانون دیبا-

با لبخند چشمانش  : دیمرموزانه پرس یرا تنگ کرد و
حاال  یسرراعت خواب بود نیراحت تو ا الیتو که هر شررب با خ-

 ؟ یحساس شد نهمهیدرس ا نیچرا امشب نسبت به ا
با ش یلبخند  گفت:  نتیزد و

 یهمه جوره هوامودارن ول زمویعز یلیاسررتادهام خ هیبق شیآخه پ-
باه اشررت هیترسررم  یکه م سرررتقه وگند دماغه نقدریدرس ا نیاسررتاد ا

 کنه یچند ماهشو سرم خال نیکوچولو باعث بشه حرص ا
و ریدلپذ یلبخند با آرامش گفت : یر  لبش نشست و

پاشررو برو بخواب دختر خوب ،من اگه بخوام حرص چند ماهمو -
شتباه هم م یسرت خال نم ک یتونم خال یکنم م مئن باش بدون ا

 پس نگران نباش .
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به  ازتکه گاه   نیافتاد حس کرد آرم نیآرت ادیکالم دختر خوب ناخودآ
بان یهم م  ب باشدمثل امش شهیباشد ،اگر تنها هم نیآرت یتواندبه مهر

و تموم کردم م نیتو برو بخواب من ا-  خوابم یم رمیچند صفحه ر
 وگفت : دیجزوه را از دستش قاپ عیحرکت سر کیبا  نیآرم
قدر من چ یدونیتونم بخوابم ، تو که م یمن هم نم یداریتوکه ب-

وز با ادهیز میمشغله کار ور واون ور بدوم پس پاشو برو  نیا دیودر طول ر
 راحت بخوابم . الیبخواب تا منم با خ

بکشررد  رونیرا گرفت وتالش کرد جزوه را از دسررتش ب نیآرم دسررت
 وهمزمان گفت :

و م هیبقرم اتاقمو بانور ابااو  یکنه ؛ م یم تتیاگه نور اذ-  ونمخیر
را محکم  هیرا به دسررت چپش منتقل کرد و مچ دسررت سررا جزوه

 گرفت وآمرانه گفت :
با ا یگفتم برو بخواب لجباز- نار ،  بذار ک  یهمه خسررتگ نیوهم 

 . یبش داریب یخوا یصبع چ ورم
ست آرم یحال در ست را ستش در د سمت جزوه  نیکه مچ د بود به 

 اش هجوم برد وگفت :
 ادیامکان نداره درسمو تموم نکرده خواب به چشمم ب-

ب یرا باال جزوه سا یسرش گرفت و ش هیهوا   دیرا به طرش خودش ک
ست خودش را کنترل کند  نیا ی،چون آمادگ شت ؛نتوان حرکت را ندا

و نیومحکم در آغوش آرم سرش ر گرفت  یجا نیآرم نهیس یافتاد و
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بان قلب آرم  وارهیلب او با شدت به دبود اما ق کنواختیآرام و نی،ضر
 نیرا تا مثبت هزار برده بود .آرم شبدن یو دما کوفتیاش م نهیسرر

 به مچش وارد کرد وآرام در گوشش زمزمه کرد : یفیفشار ضع
 درس مهم نیاز اسررتاد ا شررتریب یکسرر یوقت فکر نکن برا چیه-

 یزیوعز
شق آرم - ستر  نیهمه وجودش گر گرفت ودر آتش ع سوخت وخاک

جمله رنگ  کیافتاده بود که تنها با  ییبه گدا یمحبت یشررد،انقدر از ب
س شدیبه رنگ م بلهان بازهم مثل ا دیبا شدیپر پر م نهیو قلبش در 
شال کیخام تنها  شقانه پو شته کالم عا شر شدیم یر زد که  ، به خود ت

بو شیمحبتها گرید کهنشو چرا  شیخام حرفها  ندارند ییرنگ و
آورد چند قدم از  رونیمچ دستش را رها کرد واو را از آغوشش ب نیرمآ -

با لبخند به جزوه اش اشاره کرد وگفت : یاو فاصله گرفت و  مرموز
 راحت برو بخواب . الیحاال با خ-

فر بخدا را  بود که شاگردش یبشرمانده بود ، آخرچه استاد نیا نشیدرآ
 .کردیبه نخواندن درسش م قیتشو

صدا صبع شمها نیرمآ یبا  شود، آرم شیچ و نیرا گ لبه تخت  یر
 زدیم شیکنارش نشسته بود وآرام صدا

 زمزمه کرد : یفیضع یباصدا
 شده ؟ یزیچ-
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که از جزوه ات مونده  یاون چند صفحه ا یکردم ،بلندش دارتینه ب-
و بخون  . یر

 مگه ساعت چنده ؟-
 شش-

و لحاش  وگفت : دیسرش کش یرا ر
 ادی،من خوابم م یاورد ریوقت گ-
و نیآرم  وگفت : دیسرش کنار کش یلحاش را از ر
 پره یخواب از سرت م ریدوش بگ هیپاشو -

 دادزد باخشم
ب ،یخوا یاز جونم م یچ یوا- هم  میداریحاال شررده که تو خواب و

ور ب یکن یدخالت م ور بخوابم و با ز  مش داریمگه من بچه ام که با ز
گه بزرگ بود ،یاز بچه هم کم عقل تر- که  یدیفهم یم یچون ا

ضر ست و  ادی چیصفره وه تیهوش بینصف شب ذهنت خسته ا
 تو ذهنت یبخون یحاال هرچ ریدوش بگ هیبلند شررو  ،یریگ ینم
 باالست . یلیوقت صبع خ نیتو ا یهوش بیچون ضر مونهیم

ست آرم لحاش ش رونیب نیرا از د و دیک باره ر ش یو دو به ول دیسرش ک
با تن صدا  گفت: ینسبتا بلند یاش را محکم گرفت و

ضر ادیدکتر من حاال خوابم م یآقا- هزاره، پس  یمنف میهوش بیو 
برو سرکار خودت تا د  نشده. رتیخواهشا "دست از سرم وردار و

و تیعصبان با به تند دیسرش کش یلحاش رااز ر  گفت: یو
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 ببرمت ردوشیلباس ز نیمجبورم نکن با هم-
و مثل ست ور ستیشد م زیخ میتخت ن یفنر از جا ج ر ه نیآرم دان

 کند. یعمل م دیگو یرا که م یزیچ
با لبخند شیابرو یتا کیاز رفتارش  نیآرم  گفت : یرا باال داد و
 یدیانجام نم ویکه تا اجبارت نکردم مثل بچه آدم کار ادیخوشم م-
 درهم گفت: یچهره ا با
 یبر یتون یکه بلند شدم ،پس حاال م ینیب یم-
باره بخواب-  یبرم که دو

 داد زد : یعصب
ست ن- سم در خت تو از ت یلباس جلو نیبا ا یتوقع ندار ست،یلبا
 که! امیب رونیب

و یزیآم  نتیش لبخند  لبش نشست وگفت: یر
 هم بدتره شبتیاز لباس د یعنی-

 را بهم فشرد وگفت: شیدندانها باحرص
و هم یکاریاگه ب- وز ر ش ریتا چنار ز نیبشر نجایتمام ر ه پات سربز ب

 امیب نییتخت پا نیامکان نداره از ا یینجای،چون من تا تو ا
 زد گفت: ینیلبخند شر نیآرم
 نیپائ گهید قهیدق سررتیاگه تا ب یول نییرم پا یخوب، م اریبسرر-

و که گفتم م یوهمون کار امیباور کن م یومدین  کنم. یر
 جا برخاست و اضافه کرد: از
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 یدر ضمن بعد از حمام لباس درست بپوش سرما نخور-
 تخت را به طرفش پرت کرد وگفت: کوسن

 بسه گهید حتیبابابزرگ نص-
سن به در اتاق خورد ومقابل پا یجاخال نیآرم و شیداد وکو  نیزم یر

شد کوسن را بردارد سرش را به حالت تاسف  یکه خم م یافتاد درحال
 چندبار تکان دادو گفت:

 یببچه پنج ساله هم لوسترو هیعروسش از  دونهیمادرم که نم چارهیب-
 ادب تره
سن و کو سا یرار شد.  یقینفس عم هیتخت پرت کردو از اتاق خارش 

باخودشیکش  :دیشیاند دو
به خاطر همه  ایمتنفر باشررم  یتیآدم دو شررخصرر نیازا دیبا ای)خدا
 دوستش داشته باشم( شیهایدلسوز

سرررحال آمد از  یوحسرراب دیدوش آب گرم خواب ازسرررش پر کی با
با گل  سشیخ یآمد موهها رونیحمام که ب شک کردو شوار خ س رابا 

باره با  یهوا نکهیسررر بسررت با ا اتاق گرم بود اما حوصررله بحث دو
شت به هم نیآرم سک قهی وریپل کیخاطر  نیرا ندا شل یا وار قرمز با
 واز اتاق خارش شد. دیپوش یمشک نیج
 آمدیکه از سررالن م ییرااز صررداها نیهنوز سرررکارنرفته بود ا نیآرم

بدیفهم پله ها پائصرردا ا ی.آرام و  یغذاخور زیپشررت م نیآمد آرم نیز
ح ونقشرره ا کیسررالن مقابل  ول ر یکه ت یودرحال سررتادهیعالمه طر
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و از طرحها خم شررده بود وچنان مبهوت  یکی یدردسررتش بود ر
ح بود که اصرال متوجه حارورش ن سته  سرتادی. کنارش اشردطر وآه

 :دیپرس
 ؟یکن یچکار م یدار-
بالبخند گفت: به  طرفش برگشت و
 !.. اصال متوجه حاورت نشدم. یینجایتو ا-
و ح خم شدو گفت: یر  طر
 گرفتم ادیخوب از تو -
با چشمان قیدق  دیشده پرس زیر ینگاهش کرد و
و؟؟ یچ-  ر
سالمت- وح تو خونه راه رفتنتو، نا  یچندماهه دارم کنارت زندگ یمثل ر
 . کنمیم

باره و دو ع مرموزش یلبخند ر  لبش نشست اما از نو
و از من  یزایچ یکن ینم یپس چرا سع-  یریبگ ادیخوب ر
 زد وگفت : یلبخند  نتیش با
 ! یخوبم دار زیمگه تو چ-
 ستیوجودمن ن یتو یخوب زیچ چیه یعنی-
 گفت، زیتمسخر آم یلحن با
ش یزیچ هیچرا - ست!....، خود دلم  یلی، خ یوخودخواه یفتگیه
 خواد مثل تو به خودم بنازم . یم
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و با آرامش گفت: یر ح خم شد و  طر
به خودت م- به اون چ یناز یتو هم  نه  ما  ته !  یزیا که تو وجود

ازت  هیثان یکه خدا بهت داده وقادره اونو اک ییبایبلکه به صررورت ز
 رهیبگ
 ؟یفلسفه ومن ق شد ری" دبدایجد-
 دختر لوس شدم. هی" بابابزرک داینه !جد-
و یطرحها به پرس زیم یر  :دیاشاره کردو
 ؟ نیطرحها مال چ نیا-

 بود؛ گفت : ریکه سرش ز همچنان
 کنم. یبچه هاست دارم چکشون م یطرحها-
 منم کمکت کنم یخوا یم-
ه بود و باال رفت شیابرو یتا کیسرش را به طرفش چرخاند. اریاخت یب

و ظیغل یپوزخند را به  شنیری.گوشه لب ز کردیم ییلبش خودنما یر
 در کنترل خنده اش داشت یدندان گرفت انگار سع

ود خودشرر یلیاعتماد به نفس ، خ نهمهیبه ا نیآفر- و از من  یفتگیز
 .یگرفت ادی

 گفت: یخاطر با دلخور دهیرنج
ما من  یریمنو دسرررت کم بگ شرررهیتو هم- فارغ  گهیترم د هیا

 شم. یم لیالتحص
بان گف نیریش یبه لبخند کبارهیبه  پوزخندش  ت:مبدل شد ومهر
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چه ب یاشرکاالت طرحها یکه بتون یسرتین یبازهم در اون حد یول-
و بب  .ینیها ر

بازهم  نیآرم نکهیا از اصررال باورش نداشررت قلبش پر ازغصرره شررد و
و ایمالیه سنگ یر  دنیث لرزو باع دیلبش لرز اریاخت یکرد .ب ینیدلش 

 شد شیتن صدا
 شهیم دتیعا یچ یذوقم بزن یتو شهیهم نکهیدونم از ا ینم -

ح م لبها تالش  تیاما همچنان با نها دندیلرزیوچانه اش به وضررو
شکها زشیمانع ر شت  ریکه حرکاتش را ز نیبود .آرم شیا  کینظر دا

و با دست د یدستش را ر چانه لرزانش راگرفت  گرشیشانه اش نهاد و
بان  رهیودر عمق چشمان مخمورش خ دیوسرش را باال کش شد ومهر

 گفت :
 داره ! هیگر نیحاال ا-
س از شمان  شت نگاهش را به  شیرایوگ اهینگاه کردن به چ واهمه دا
بغض الود گفت : ریز  انداخت و

 توهمش ضد حاله ! یآخه حرفها-
برا نتوانسررت لند ب یبار با صرردا نیاول یخنده اش را کنترل کند و

 وگفت : دیخند
س یبچه ها یطرحها نهای، ا ویک یاخه ا- شنا شده ، تو هنوز کار  یار

و بگ نیا رادیا یخوا یچ ور م یو هم تمام نکرد  .یریطرحها ر
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 ابیخنده نا نی،ا یآنهم با چه سرررخوشرر دیخندیداشررت م نیآرم
غصره خودش را فراموش  نیداشرت .از خنده آرم ایمیحکم ک شیبرا

و  یهالب نکهیهم از ا نینشررسررت .آرم عیمل یلبش لبخند یکرد و ر
ب یشده بود با سرخوش نیمز نیریش یبا تبسم شیبایز  اره گفت :دو

و یبدم طرحها یوگرفت تیهر وقت کارشناس دمیقول م -  بچه ها ر
 یچک کن

 غصه قلبش را مچاله کرد بازهم
 تا.......... یگرفتم ول مویکارشناس یوقت-
که جزوه اش  یبه او اجازه کامل کردن حرفش را نداد و در حال نیآرم

و  برداشت به دستش دادوگفت : زیم یرا از ر
 یال داشتاشک ییتا حواست پرت نشه اگه جا ییرایالن پذس یبرو تو-

 صدام بزن
 سرکار یر یمگه نم-
 رم ،توفعال برو به درست برس. یچرا م-

به اطراش ه غرق خواست  ینداشت،نم یتوجه چیدر جزوه اش بود و
 شیفکر کند به خودش قبوالند بود که همه حرفها نیآرم یبه حرفها

بد  تیشررا نیدر ا خواهدینم نیو آرم سرتیفقت ازسرر حس دلسروز
وح  کند ییحس تلخ جدا ریپدرش او را درگ تیبه خاطر وضع یر
ساله را که حل کرد نفس عم نیآخر ش یقیم سا ینگاه دویک عتش به 

ست م شته بود .از جا برخا شت گذ سالن  یزغذاخوریانداخت از ه
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 زیهم در سررالن نبود.وارد آشررپزخانه شرردم نیاز آرم یمرتب بودواثر
ش با پشت سر نیصبحانه بود که آرم زیماده بود .مبهوت مصبحانه آ

وشد( باعث وحشتش ؟یگفتن) تموم شد اش  هنیس ی. دستش را ر
 گذاشت با ترس گفت:

 . یمثل آدم سوال بپرس یستی، بلدن یتو که منو ترسوند-
و از با خونسرد یصندل یکنارش گذاشت ور  هیه کنانسبت ب ینشست و

 اش گفت:
 پرسن! یم یمگه آدمها چ ور-

 تفاوت گفت : یو ب ستادیا کنارش
رفته اصررال آدمها  ادمیکه خودمم  دمیخونه آدم ند نیا یاز بس تو-

 " نیچه شکل
با آرامش گفت: یپوزخند نیآرم  زدو
 . ینیب ینم نهییخودت وهم تو آ ستمین شهیحاال من هم-

 ادامه داد: سپس
ود ایب-  شده رمیصبحونه بخور که د یز
ب - تو داره،مگه دعوت  رشرردنیبه د یصرربحونه خوردن من چه ر

و یاجل معلق بش ینامه فرستاده بودم کله سحر  سرم ! یر
با خونسرد یلقمه ا نیآرم  تمام گفت: یدر دهانش گذاشت و
ب ش تو ا- باشرره از  هیکردم  یکه هرگز فکر نم نهیر وزقرار  چه ب هیر

 لوس مراقبت کنم.
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و وبرو یصندل یر پر شیر  :دیسنشست و
 کدوم بچه ؟؟-

با سرش به او اشاره کرد وگفت: یبرا گرید یا لقمه  خودش گرفت و
 خانم خونه به من قالبش کردن . هی یهمون که به جا-

 و گفت: دیصدا دار کش ینفس یحرص
ند چ نیبه مراقبت تو نداره وهمان ور که ا یازیدختر بچه ن نیاما ا-

و تو ب تونهیسرکرده حاالهم م ییتنها یماهه ر  .ادیاز عهده خودش بر
 گفت: یبه او انداخت و با پوزخند ینگاه نیآرم
 .نمیب یاره م-
 ینگران من شد نهمهیتا حاال ا شبیشده که از د یچ-
 خوام به خانوادت جواب پس بدم. یفقت نم ستمینگران تو ن-
بان کردیپس درسررت فکر م آه  فهیاز سررر حس وظ شیهایهمه مهر

 بود شیشناس
بار ن نگران خانواده-  .اوردنیم نباش ، اونها اصال منو لوس وننز

 زد وگفت: یزیتمسخر آم لبخند
 حرش بهتره صبحونه نهمهیا یبله کامال مشخصه ، حاال هم به جا-

بخور  یات و
بون شد یلیامروز خ-  ؟یمهر
بون کمی تیظرف یگیم یعنی-  یمنو ندار یمهر
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واخمو  ترش افهی، به تو همون ق ادیکه اصال بهت نم نهینه منظورم ا-
 . یزن یمشکوک م یلیخ ینجوری.ا ادیم یشگیهم
 باشم از دستت خالص شم. ختهیتو صبحونه سم ر یترس یم-
و ندار نیجرات ا- چقدر  رونیکه اون ب یدون ی، چون خوب م یکار

 محبوبم وخاطر خواه دارم.
 ظیلغ یاز خشم قرمز ومنقبض شد ،با چشم غره ا کباریبه  صورتش

 گفت:
ود همهنیا یبه جا- شو  یچرند گفتن ز ضر  صبحونه ات بخور وحا

 رسونمت . ی.،چون امروز خودم م
 دیکرد ومتعجب پرس زیرا ر چشمانش

شد یچ- سوپرمن  صبع  سرت به  شبید یم مئن یشده امروز از 
 نخورده ؟ ییجا 
 .یبش یخوام االش تاکس یگذاشته و نم یبرش حساب شبید -
 رابه هم زد واز جا بر خاست وگفت: شیدستها یشاد با
 چرا من متوجه نشدم یجد-
 یچون تو هپروت بود-

به ب پرده  انداخت وگفت: ینگاه رونیآشپزخانه را کنار زد و
و ادهیپ کمیخوام  یتو برو من م-  کنم یر
 گفت: یاز خشم به تند پر
و ادهیپ یکس یسرد برف یهوا نیا یحالت خوشه، تو-  نه ؟!ک یم یر
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ست ودر حال یصندل یور الیخ یب ش  یم را بر رشیش وانیکه ل ین
 داشت گفت:

و ادهیمن عاشق پ - و یر  برفم . یر
با خشم گفت: از  جا برخاست و

خاطر پ یفراموش کرد- و ادهیبه  وز مر یتو یر ند ر ون چ  ضیبار
 . یبود

با خونسرد یا لقمه  گفت: یدر دهان گذاشت و
 پوشم سرما نخورم یبار لباس گرم م نیا-
 حوصله گفت: یب

بار هم شده بدون  هیکنم برا  یدختر ، خواهش م یتو چقدر لجباز-
 بحث به حرش بزرگترت گوش بده .

 . نمیب ینم نجایمن بزرگترم و ا یشرمنده ول-
 داد زد: کالفه

 یبر یحوصلمو سر م یکم کم دار-
 شدوگفت: رهیاو خ به
 چکار کنم. دیبا امیاگه نخوام همراه تو ب-

 گفت: یکرد وجدچن نگاهش  چن
با یفراموش کرد نکهیمثل ا- گوش به  شررهیهم دیمن شرروهرتم و

بع د هیمنتظرتم ، اگه تا  نی، پائ یحرفم باش  یرم ول یم یومدین گهیر
 دم . یسر جلسه رات نم
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پالتواش را برداشررت وعصررب فیک ت در به هیزد سررا رونیازخانه ب یو
با نیا زیرفتارش فرو رفته بود ، آخرچرا همه چ پ دیبشررر  ور  شیبا ز

 رشیبود که باعث تحق یزیچ کی شهی،وهم دیتهد شهی،هم رفتیم
 شود.
سا سر لیو شت و ظرفها خچالیدر عیصبحانه را  ر را د فیکث یگذا
به اتاقش رفت باعجله پالتو ییظرفشررو نکیسرر  یمشررک ییانداخت و
و شت به همراه آرم شهیهم نکهیانداخت باا ورشیپل یر زو دا ه ب نیآر

با لجباز نیا یدانشگاه برود ول و خواستیتمام دلش م یبار  نیولا یر
ستان شال گ یبرش زم شها  ردنقدم بزند  ستک شت م شیود  یرابردا

و شود که نگاهش ر ست از اتاق خارش  به را قرمزش  شیآرا زیم یخوا
ش و یزیآم  نتیافتاد لبخند  شت واز ان را  یر ست و برگ ش لبش ن

و با برداشررتن جزوه وکتابها دیمال شیلبها یر  دیفبوت سرر مین شیو
 زد . رونیواز خانه ب دیاسپورتش راپوش

سور را که زد چند لحظه منتظر ماند ول دکمه سان اار ِآ سور  یاح سان آ
مد بود ودلش نم نیهمچنان ب باال در رفت وآ خواسررت  یطبقات 

بعش تن کیبه ساعتش انداخت از مهلت  ینگاه ادیب نیپائ ها چند ر
 نیه پائتوانست با پل یمانده بود.هفت طبقه را هم که نم یباق قهیدق

سانسور باز شد ؛خوشحال خودش یم ریبرود .درافکارش س کرد که در آ
فرود آمد با عجله از اتاقک  یرا در اتاقک انداخت . آسررانسررورکه در الب

ود نیدر ماش نیکرد .آرم دنیوشروع به دو دیپر رونیب  یو کنار درب ور
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 ی.ول رفت نیبه حالت دو از پله ها پائ عیود سرررب سررتادهیمنتظرش ا
گاز را فشرررد و حرکت کرد  پدال نیکه دسررته در را گرفت آرم نیهم

 زد به رفتن یکه نفس نفس م یزده ودر حال جانیوه سررتادیهمانجا ا
به  ینگاه نهییچند متر باالتر توقف کرد واز آ نیشررد .آرم رهیخ نیآرم

سا ابناکش انداخت .  بود ستادهیهمان جا ا یبازبا لج هیچهره غ
زد  یخندکرده اسررت لب شیعصرربان نکهیاز ا نیخورد آرم یوتکان نم

سمتش دنده عقب رفت، با چهره ا به  سوار شد  یو از خشم گلگون 
 ت:به طرفش برگشت وگف یبا لبخند مرموز نیو کنار ش نشست. آرم

 دیرگ لهیح یلیخ نکهیمن تو خلقت شررما زنها موندم، باا یدونیم-
ود باور یلیحال خ نیدر ع  .دیهم ترسو وز

 نگاهش کند آهسته گفت : نکهیا بدون
و وحقه باز-  دیشما مردها هم دو ر

 گفت :  نتیباش
 یکرد یم یخودکش یداشت یایبا من ب نکهیحاال چرا برا ا-
 ! یمنو خودکش-
و پله ها کله پا بشم ! یحاال م نیآره من بودم که هم-  خواستم ر
 ردکیکه چشررمانش را تنگ م یحرص به طرفش برگشررت ودرحال با

 گفت : نیخشمگ
 ! یلیخ نیآرم ییو پرو یعوض یلیخ-

و یب یپوزخند  نشست شیلبها یاراده ر
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 دم یچرا !.نکنه واقعا باورت شده که سر جلسه رات نم-
 انداخت وگفت : شیبه ابرو یاخم

وان-  ستین دیبع یچیه یاز تو ر
و شیپا  سرعت گرفت یمثل پر کاه نیپدال گاز فشرد وماش یرا ر
ور م لهیفقت به وسرر نمیب یم یبرم وقت یلذت م- نترلت تونم ک یز

 کنم
که برا- تاسررفم  کهیا یمنم برات م بت ک تویبرتر شرررهیهم ن  ینثا

ور متوسل بش یمجبور  یبه ز
 وگفت : دیخند یسرخوش با
به راه عیبره کوچولو م  هیکه مثل  ییوقتها- م ودوسررت دار یوسررر

به وحشرر هیکه مثل  ییالبته از لحظه ها م ه ینداز یچنگ م یگر
 ادیخوشم م

حال آرمعب به صررورت شررراد وسررر گاه نی*و*س ودرهم   ین
بازهم داشررت م نداخت. چقدر  ابشینا یخنده ها نیوا دیخندیا

 ستیگشیهم نیمرد واقعا" آرم نیا دیشیبا خود اند شدندیم ادیداشتند ز
صال نم ای)خدا سیا  یها فکر کند چرا که هر تحول رییتغ نیبه ا تخوا
وشن ک ستمی( دست کرد وس کردیتر م قراریاورا ب نیدر آرم و را ر رد خودر
ضا هدا یصدا سکوت اتومب یتیآرامش بخش محمد ر  نیطن لیدر 

به ترانه گوش سپرد  انداخت . چشمانش را برهم گذاشت و
ون تو و یواسم مثل بار  ییایتو واسم مثل ر
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 ییهمه تنها نیمن و ا ییبایهمه ز نیبا ا تو
 یدونیکه م یحال منو
ومم وقت من  یریگیدستامو م یبا تو آر
 یریازم س یوقت یحت یپرسیحالمو م یوقت
 یریکه دلگ یوقت یحت

 یفهمیتو که حالمو م رمیمیتو م یب من
 یدونیتو که حسمو م یخونیکه فکرمو م تو

........................................ 
د نگاه کر یتالق نیراکه گشود ، نگاهش در نگاه ملتهب آرم چشمانش
بان قلبش اوش گ شدیباعث م نیسوزنده آرم گاه فرار از ن یبرا ردیضر

باره چشمانش را برهم نهاد آرم نیآرم  آرام زمزمه کرد نیدو
ستگ نهمهیبا ا- ون یخوا یچ ور م یخ سه  میچهار سر جل ساعت 

 یاریدووم ب
 دیچشمان بسته پرس با
 مگه امتحانمون چند سواله؟-
 چهارتا-

 کرد نجوا
شم ،همه سخت یزیچ یوقت- شته با ست دا شو تحمل م یو دو  یها

 کنم
 زد وادامه داد یچشمان بسته لبخند با
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 میدر کل آدم سختکوش-
 ؟ یتحملش کن یتون ی،نم یدوست ندار ویزندگ نیپس چون ا-

سر انگار شند  صل کرده با شوک به بدنش و ود چشمانش را گش عیکه 
چه بود؟اصال چه  نیشد منظور آرم رهیخ نیودر چشمان پراز اندوه آرم

از  شررتریرا ب یزندگ نیا دیتوانسررت بگو یگفت ؟چه طور م یم دیبا
 یحاضر است حت شیماندگار یدوست داردو برا ایدن نیدر ا یزیهرچ

 بگذارد هیاز جانش هم ما
 دهانش را قورت داد وآرام گفت : آب
وز تموم م هی یزندگ نیبه هر حال ا-  شه یر

به خ هیتفاوت سررا یرا از صررورت ب نگاهش دوخت  ابانیگرفت و
 وزمزمه کرد

وز تموم م هیبله -  شهیر
باره و  اوردیطاقت ن نیحکمفرما شد .اما آرم ریدلگ یسکوت نشانیب دو

باره برا  شد وگفت : شقدمیشکست سکوت پ یدو
و- کنم ،البته  یچه ها حسرراب ماز همه ب شررتریتو ب یامروز من ر

 منظورم فقت دخترا ست
پرس نگاهش  دیکرد و

 ریتحق نهمهیسوال بوده؛ چرا نگات به دخترها ا نیبرام ا شهیهم-
 تفاوته؟ یزوبیآم
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شقونه ا یجواب نامه ها دیکه با نهیمنظورت ا- ن د یکه بهم م یعا
 و بدم

 بهت گفت : با
 دن یمگه اونا بهت نامه م-

 زد وگفت : یپوزخند
و بعد از امتحان نشونت م-  یبدون دیدم ،با یبرگه پاسخ نامه هاشون ر

 دن یخودت هم دارن بهم خت م زیعز یدوستا یکه حت
 ییعنا به تمام م فتهیخودش هی، یریگ یم لیخودتو تحو یلیتو خ-
 هی یکه تو یدختر یام که از دوازده دانشررجو فتهیآره من خودشرر-

 ............تاشون  ازدهیکالس دارم 
 حرص حرفش را ق ع کرد وگفت : با
و ابرها ،چ ور م یو رفت یشررد ریتو باز جوگ- ورد در م نهمهیا یتون یر
 یبد قااوت کن گرونید

و ارائه م یگم ،اونا سره ترمه که هر درسر ینم لیدل یب ویزیمن چ-  یر
سر شون م رنیگ یم عیدم  و بهت ن شون ر شب برگه هم و دم تا ت یام

 یهم م مئن بش
 ؟ یچ یکیپس اون -

 وگفت : دیکش یقیعم نفس
به اجبار منوداره تحمل م- چاره ا یاون  نه ! و  هم جز تحملم  یک

 نداره!
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او دارد تحملش  کردیفکر م نیخودش که آرم چارهی! ب نیآرم چارهیب
 کندیم

و سر به ن یکی نیا یبگ هیبه بق یتون یم- ا همه کالست کنن ت ستیر
 عاشقونه بشه کدستی

 وار گفت : زمزمه
 خودمه یایهمه دن هیبرخالش بق یکی نیآخه ا-

گاه  دیلرز دلش ما ن گاهش کرد ا فت ؛ برگشررت ومبهوت ن واوش گر
بازهم حق باور کردن آنچه را که گفته  ایبود .آ ابانیبه خ رهیخ نیآرم

 بود را نداشت
کند او  یحس قشنگ تا ابد نفس بکشد وزندگ نیبا ا خواستیم دلش

ندگ دوسررتش  نیآرم نکهیاز ا باتریز یزیبود و چه چ نیآرم یهمه ز
 داشت

ب بایحس ز نیباز ا نیوآرم دیبگو یزیچ دیترسرریم به ببر نیرا از د 
 گفت : جانیبا ه لیدل نیهم
و متوجه اشتباهشون کن دیتو با-  یاونها ر

 زد وگفت : یپوزخند
فکر وزن دارم ، سرتمیپسرر مجرد ن کیبهشرون بگم من  دیبا یعنی-

 مهمه یلیبراشون خ نیا یکرد
 برات مهم باشه ندشونیآ دیبه هر حال اونها شاگرداتن که با-
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شون م نیهم- شون و تحو یکه از خ ا برگه ها ست  لیگذرم و حرا
 هیدم خودش کل ینم
پاگ یکنم تو با اون قانونها یتعجب م- ست و سخره ود ست کال ریم

 ید ینشون نم یعکس العمل چیه نکارشونیچرا بابت ا
شرروم بدن ،اگه  تیاونها بهم نامه فدا ادیمن خوشررم م یفکر کرد-

 خوام سواه دانشگاه بشم یکه نم نهیکنم به خاطر ا یسکوت م
و به او گفت : نیآرم یدانشگاه بودند ول کینزد  قصد توقف نداشت ر
 یکن ادهیمنو پ نجایبهتره هم یسواه بش یخوا یاگه واقعا نم-
سا ادهیزدن راهنما کنار پ با و توقف کرد . شال گردنش یدر حال هیر  که 

شت اما آرم یکرد برا یرا مرتب م و عیسر نیباز کردن در برگ را  شیباز
 گرفت وگفت :

 لحظه صبر کن ! هی-
 شده ؟ یباز چ-

 به طرفش گرفت وگفت : یدستمال
 ... ایب-

 گفت : متعجب
 من از تو دستمال خواستم ؟-
 یربرا پاک کردن لبت الزمش دا ینه ،ول-
 حرص دستش را پس زد وگفت : با
 یکن یمن دخالت م یکه تو همه کارا یمگه تو فاول-
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 خشم گفت : با
 یرنگ جلف استفاده کن نیاز ا دیمگه نگفته بودم نبا-
 کنه یرنگو دوست دارم وخوشگلم م نیکنم چون ا یاستفاده م-
 به رخ نویا یدار یدونم چه اصرار ی،اما اصال نم یتوخودت خوشگل-

 یهمه بکش
 یکن یاشتباه م یکنم دار یحرفهات پاکش م نیبا ا یاگه فک کرد-
رنگ جلف حراست امکان نداره  نیکه با ا یدون یخودت خوب م-

و بده ود به دانشگاه ر  بهت اجازه ور
 دیکش غیج یحرص

 ه؟یمشکلت چ گهیخوب پس د-
 ،یراه بر لیشما نیبا ا ابونیخ یتو یخوا یتو م-
وان ضیمر هی، یایتو مر-  یر
شت ول به صب یطرش در برگ شد ع  نیبه طرش آرم یهرچه کرد در باز ن

 برگشت وگفت :
و چرا قفل کرد یلعنت-  ؟یدر
 مرموز دستمال را به طرفش گرفت وگفت : یلبخند با
و باز کنم ایب-  مثل بچه آدم رات و پاک کن تا در

با خشونت لبش را دیکش رونیدستمال را از دستش ب نیخشمگ پاک  و
و  او پرت کرد وگفت : یکرد ودستمال را به ر

 ی!....حاال راحت شد ایب-
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 دستمال را برداشت با لبخند گفت : نیآرم
 دختر خوب وحرش شنو هی یحاال شد-
سزا م نیلب به آرم ریکه ز یحال در ش ینا  نیدآرمش ادهیپ نیگفت از ما

باره گفت  با خنده دو
 دم یصدم کرو نم کیه هم نکن ،چون دقت داشته باش ،عجل-

صبان ش یع سمت پ دیرا بهم کوب نیدرب ما به  و رفت آرم ادهیو  نیر
 از انجا دور شد یبازدن تک بوق به نشانه خداحافظ

صدا نقدریا شفته بود که  شن شیستا یدرهم وآ سرش ن شت   دیرا در پ
 را با او هماهنگ کرد گفت : شیقدمها شی.ستا

 ؟یگرفت یکه هواس پرت یخوند نهمهیا یعنیخانم  هیسا-
ورک یلبخند دیرا د شیوکنارش ستا برگشت  زد وگفت : یز

 خوام اصال هواسم نبود یمعذرت م-
 گفت : هیبا کنا شیستا
 ؟یخواست یم یچ خیدکتر مشا نیناقال تو ماش-

 دیاز صورتش پر رنگ
 ؟ هی...........منظورت چخیدکتر مشا-
 یشد ادهیپ نشیحاال از ماش نیهم دمیخودم د  ونیش-
 سر اجبار گفت : از

ور عاشق-  زنن یم نگیچمشات ر یاز ز
 نبود خیمشا نیماش نیا یبگ یخوایم-
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ششه ،  کسیدونه ا هیفقت  یبزرگ نیبه ا یتو شهر یعنینه که نبود ،-
 خهیاونم مال مشا

 دمیمن خودشم د یخوب نه ،ول-
 یدیاشتباه د-
 داشیش یچشما گفتمیبود م نیاسمی،حاال اگه  هینه بابا اشتباه چ-

و مشا  توهم بزنم ، دیاما من چرا با نهیب یم خیهمه ر
 بود؟ یک نیبگو ا راستشو

 دختر یمگه تو فوضول-
و چنان کوب-  فکر کردم مزاحمت شده یدیآخه در
سونم ول - صرار کرد بر شناهامون بود که ا  نهادشیراه بهم پ یتو یاز آ

 داد یدوست
 شنیم دایپ یعوض یواه،چه مردا-
باره شر بش یبه همه بگ یحاال نر-  برام یدو
 یکرد ینه بابا مگه خنگم ،تازه با هزار التماس باهام آشت-

 یتمسرراف یقانع نشررده بود پس از ط شیکه هنوز با حرفها شیسررتا
باره گفت :  کوتاه دو

قا ا نیدونم چرا چهره ا ینم هیسا-  بود ؟ خیمشا هیشب نهمهیآ
 دیپر شیبه ستا یشد و به تند یعصب

شت شیستا یوا- شو  هگیبارد هیسرخونه اولت ،اگه  یتو که برگ سم ا
 دونم و تو یمن م یاریب
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بت ن یهم ب یلیگن خ یکه بچه ها م ییزهایآخه با چ-  ستیر
 برگشت وگفت : شیو به طرش ستا ستادیکرد وهمانجا ا کن

 گن ؟ یم یبچه ها ........... مگه بچه ها چ-
 .........یچیه-

 گفت : کالفه
ب  یچیه-  داره؟ خیبه مشا یچه ر
و خدا سا- و یمثل اون دفعه قاط نزن هیتو ر و ر  یهمه کاسه کوزه ها ر

 یسر من خرد کن
 مگن؟ یاونا چ یگ یحاال م-
 میهم تو برجکشون زد نیاسمیمنو  ف،کهیمشت اراج هی-
 گن؟یم یخوام بدونم چ یم-
 نیدار یباهم سروسر خیگن تو ودکترمشا یم-

 دیغر باخشم
 ؟ یچ یعنی-
 نیزن یباهم حرش م دنیدونم ،انگار چند بار د یبه خدا من نم-
 زنن ؟ یوقت با استادهاشون حرش نم چیخود بچه ها ه-
و د یم-  دفترش یر یمدام م دنیگن تو ر
 جااون رهیکس نم چیه گهید خیدفتر مشا رمیفقت من م یعنی-
 کنم فراموشش کن یگفتم ،حاال خواهش م نویمنم هم-
 حرص نفسش را فوت کرد وسکوت کرد با
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 نهمهیچون او ا دیشا ایسخت نبودند و کردیآنقدر هم که فکر م سوالها
 یکرد.سررازه ها یحس م نگونهیدرس حسرراس شررده بود ا نیبه ا

ئ لیبود که به دل ییاز درسررها یفوالد پن بوک ب شینامها  نیآ رگزار او
 شد یم
 یمتر یلیتکان دادن م یجرات حت نیکس سررر جلسرره آرم چیه

شت چون همه بچه ها به خوب ستند ،او با  یم یسرش را هم ندا دان
فقت سرررگرم کار  لیدل نیخواهد کرد به هم یخ ا کار چه برخورد

ر د اررهینبودن عر یخال یخودشرران بودند وناظران جلسرره تنها برا
شانیم ض نیزدند آرم یم یچرخ ان و یع کلیبعد ازتو با  سوالت داد یر
سات  یوقت قانون زانیم یادآوری سه را ترک کرد تا به جل سه ،جل جل
 بزند یهم سر گرشید

با دن تمام  نداشت یاطرافش کار یایحواسش مع وش سواالت بود و
و نیلحظه آرم نیدر هم  خم شد وآرام در گوشش نجوا کرد شیبه ر

 ؟یندار یمشکل-
به آرم سرش سر  ستینگر نیرا بلند کرد و باره اش به  شت دو از برگ

 جب بود اما کوتاه گفت:جلسه متع
 نه!-
 خوب( از کنارش دور شد. یلیهم با گفتن )خ او
ساله دوم نفس راحت با سبه م شدن محا ش یتمام  شروع به ح دیک ل و

و کجایمساله سوم کرد.سه ساعت  را  نشستن همه بدنش یصندل یر
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را از  یبه بدنش داد تا بلکه خسررتگ یخشررک کرده بود ، کش وقوسرر
شد،ن رونیبدنش ب سبه  سر گرم محا باره  سپس دو راه  یاه مهیکند و

وان شد ، ق ره ا ینیبود که حس کرد بازهم ب و یاش ر ه برگ یخون ر
بند  یاش را گرفت ول ینیبا دسررتمال ب عیسررر دیپاسررخ نامه اش چک

تش را دس گرشیشده بود بادست د یآمد کامال" دستپاچه وعصب ینم
او رسرراند دهان باز کرد خودش را به  عیسررر یلیخ نیبلند کرد آرم

سد اما با د یزیچ ست خون دنیبپر ستمال ود شتزده  هیسا ید وح
 : دیبپرس

 ؟ یبازهم خون دماغ شد-
باره گفت: نیکرد آرم دیسر تائ با  ما رب ونگران دو
لند ،ب ادیبا دو انگشررت چند لحظه فشررارش بده تا خونش بند ب-

 برو صورتتو بشور. عیشوسر
 ره کرد وگفت:اشا شیبه برگه ها جانیباه
 شه ؟ یم یپس امتحانم چ-
 سر جلسه یبرگرد یتون ینگران اون نباش ، م-
باعجله خودش رابه  عیجا برخاسررت وسررر از سررالن را ترک کرد و

شت ی سهایسرو ساند. با ترفند آرم یبهدا اش بند  ینیب یزیخونر نیر
خ  یآمده بود .دست وصورتش رابا آب سرد شست ،سرد آب باعث کر

ظرش پشت در منت نیآمد آرم رونیکه ب ییشدن صورتش شد.از دستشو
 :دینگران پرس دنشیبود با د
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 حالت خوبه ؟-
 آره خوبم!-

 نگاهش کردوگفت: تیباعصب
 شم. یخون دماغ نم گهید یگفتیتو که م -
وغ گفت : به  در
 شدمیخون دماغ نم گهیمدت د هیخوب -
 .یچکاپ بد میبر دی.......امروز با،یگیآره تو راست م-
و ا هیکنم  یخواهش م-  بزرگ نکن نهمهیخون دماغ ساده ر

 دادزد: نیخمشگ
 ساده یگ یم نیخون دماغ ساده ......تو به ا-
 که حالم خوبه ینیبیم-
شه که م ن وریهم دوارمیام-  میر ی،به هر حال بعد امتحان م یگ یبا
 برگرد سر جلسه عتریهم حرش نباشه وسر گهیدکتر ،د شیپ

 از کنارش دورشد . یعصب ییحرش با گامها نیا باگفتن
 کساعتیبه ساعتش انداخت کمتر از  یبه جلسه برگشت ،نگاه یوقت

سومش کامل نبود وهم سوال  شت و هنوز  بود  ن وریوقت دا مجبور
گه خون پاکنو یبر ند در هم سیاش راهم  که آرم نیک در  نیفکر بود 

 کنار گوشش زمزمه کرد:
 سینداشته باش وادامه شو بنو یبرگه کار نیا به-
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 یو نگاه دیکش یتمام شد نفس راحت یبه ادامه محاسبه کرد وقت شروع
سالن انداخت هنوز ده دق ساعت  سه باق قهیبه  ه ماند یاز وقت جل

 لیاسررت .برگه اش را تحو اوردهیبود واوخوشررحال بود که وقت کم ن
 :و گفت ستادیکنارش ا نیناظرجلسه دادوقصد خروش داشت که آرم

 منتظرم باش رونیب-
 هر دو کنار در نیاسررمیو شیسررالن را ترک کرد ،سررتا یحرف چیه یب

با نگران دنشیبا د شیسررالن منتظرش بودندسررتا  یبه طرفش آمد و
 : دیپرس
 ؟یزد رونیشد ب یوست جلسه چ هیسا-

 ومختصر گفت : کوتاه
 خون دماغ شده بودم-

 گفت : نیاسمی
شتم  یوا-  رونتیب خیزدم فک کردم حتما دکتر مشا یسکته ممن دا

 کرده
 بود وارد بحثشان شد وگفت ستادهیا یکه کنار یونسی ایدر
 هواتو داره نهمهیا خیکه دکتر مشا یتو چه کرد هیسا-
 ؟ هیمنظورت چ-
ت از وحش یخون دماغ شد دید یوقت دمیمن کنارت نشسته بودم د-

 دیرنگش پر
 گفت : یبا لودگ شیستا
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 داره تیخون حساس دنیخوب البد به د-
باره گفت : ایدر  دو
سمو با اون پاس کردم  ستین نیخوب فقت ا- ،من تاحاال چند در

باره برگ رونیاجازه بده از جلسه ب ی،امکان نداشت به کس  ردهبزنه ودو
 ؟ رمیذاشت بم یم دیبا یعنی-
خون دماغ نمرده ،فوقش فقت چند  هیکس تا حاال با چیه زمیعز-
 رهیخون ازت م یس یس

 گفت : کالفه
صورتم خون یول- ست و ضع یتمام د  یکه نم تیشده بود ،با اون و

 تونستم ادامه بدم
ش  نهایا یول یگیتو درسررت م- ره  ینم خیمثل دکتر مشررا یکیبه خر

بهش اجازه خروش از  یمرد ول یداشررت از دل درد م یزدانی،ترم قبل 
و نداد  جلسه ر

 بنده یم یفکر کرده داره خال دیشا-
شد برا چارهیب- سف رونیب نکهیا یمجبور   لیتحو دیبره برگه اش و 

 بده
 وگفت : دیکش ینفس یحوصلگیب با
شویصداش بزنم دل یخوا یمن چکار کنم ،م یگ یخوب حاال م-  ل

 از خودش بپرس
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به جمع آنها پ یمراد دیام با گفتن  وسررتیاز سررالن خارش شررد و و
 یبا نگاه شیا خاتمه داد ستاخانمها امتحان چ ور بود به بحث آنه

 به او گفت:
 امتحان من که افتااح شد-

 هم گفت : نیاسمی
 من هم خوب خوب نبود یبرا-
 با عشوه و ناز جواب داد: ایدر
 داشتم ریمسئله دوم گ یشد فقت تو یمال من که عال-
 :دیانداخت و پرس هیبه سا ینگاه دیام
 شما چ ور بود؟ یبرا-
صال فکر نم- شا یسوالها کردمیراحت بود ،ا احت ر نقدریا خیدکتر م

 باشن
 بودن دهیچیهم پ یلیاتفاقا ً خ-
 گفت : یتفاوت یب با
 خونده بودم یلیچون من خ دیدونم ،شا ینم-
باره پرس قیدق یبا نگاه دیام  :دیبه صورتش دو
 شده؟ یزی،چ دیرسیبه نظر م دهیرنگ پر یلیخانم ستوده خ-
 نه خوبم-
 نگرانتون شدم ونریب دیاز جلسه رفت یوقت-
 نبود باز هم خون دماغ شده بودم یزیچ-
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 وگفت : دیوست حرفش پر شیستا
 باشه ی،نکنه مشکل حاد یچکاپ بد هی دیتو با-

 زد و گفت: یلبخند
 ؟ دینگران نهمهیچرا همه شما ا یوا-
و نیآرم  که کنار هیسا یاز سالن خارش شد ودر نگاه اول ، نگاهش به ر
انداخت وسرررعت  شیبه ابرو یبود افتاد اخم سررتادهیا یمراد دیام

شان رد م یرا تندتر کرد . وقت شیگامها سا شدیاز کنار و به  ا لحن ب هیر
 گفت: یآمرانه وتند

 دفترم منتظرتون هستم یخانم ستوده تو-
و به ستا ایدر  گفت: نیاسمیو  شیر
 هواشو داره یلیگفتم خ دیدید-

و به در شیستا  گفت: ایر
ستش  خوادی.حتمًا م...ایچرند نگو در- سه بازخوا به خاطر ترک جل

 کنه
ستیباش ،اون اگه م الیخ نیبه هم- سر  خوا ستت کنه که  بازخوا

 دادیجلسه راش نم
و به دخترها گفت : یب  حوصله ر

کارم داره ،توهم در نمیبب رمیمن م-  یبرا یخوایهر چقدر م ایچه 
 کن یالبافیخودت خ
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ش را برهم و چشمان هیتک یصندل یسرش را به پشت یبا خستگ نیآرم
با د  صدایآرام و ب نیچشمان بسته آرم دنینهاده بود .وارد دفترش شد و

و  نشست زشیمبل کنار م یدر را بست و در سکوت ر
 :دیپرس یچشمانش را باز کند با لحن نسبتا آرام نکهیا بدون

بار رد م- و با شمیچرا هر  ؟ نمیپسره بب نیکنار ا دیتو ر
 :دیپرس یول ستیظورش کمن دانستیم نکهیا با
 کدوم پسر؟-
 ؟! هیمنظورم ک یدونینم یعنی-
 میزدیدر مورد امتحان حرش م میما فقت داشت-

و شیچشمها به ر  گفت: یخم شد و عصب زیم یرا گشود و
 یبخند یبگم دوست ندارم با کس دیچند بار با هیسا-
 و بدم یکه با اخم جواب کس امیمگه من مر-
 ؟یزنیفقت لگد م یپس چرا هر وقت با من-
 کنهیم میتو عصب یچون خواسته ها-

 یکنترل خشمش نفس تند یقرمز شد اما برا یآن یاز خشم صورتش
 و به در اشاره کرد و گفت: دیکش
 رونیبرو ب-
ا ب نیرا گرفت که آرم رهیجا برخاسررت و به طرش در رفت دسررتگ از

 گفت : یخفه ا یصدا
 کنار در دانشگاه منتظرم باش-
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 نیآرم ختیجا خورد وقلبش فرو ر یهش کرد لحظه اونگا برگشررت
و یمحکم واسررتوارش با درماندگ خم شررده بودو سرررش را  زیم یبه ر

ست م نیب شردیدو د سرش را به آغوش بگ ف شت  زو دا  ردی.چقدر آر
بابت حرش نسنج  یاهر نیا توانستیاش از او عذر بخواهد اما نم دهیو

 شیواو مجبور بود که تا آخر همراه دانتخاب کرده بو نیبه که خود آرم
 کند
و پ یقسمت-  دیتا شما برس رمیم ادهیاز راه ر
ا شررک کرده ام اما ب شررانیکه بچه ها به راب  گفتیم نیبه آرم دیبا
 چهره خسته وگرفته اش منصرش شد و آهسته اتاق را ترک کرد دنید

 کیشردند ومثل  ادهیرسرتوران نگه داشرت و هردو پ کیکنار  نیآرم
وش خوشبخت دوشادوش هم وارد شدند  ز

وز خلوت وکم تردد بود اما باز هم آرم نیدر ا رسررتوران  نیسرراعت ر
اه کاوشگر نگ کیکند ،با  داینشستن پ یرا برا یداد گوشه دنج عیترج

به راه افتاد .قبل از سا  دینار کشرا ک یصندل هیآخر سالن را انتخاب کرد و
وبرو تیهم به تبع هیونشست سا  نشست شیاز او ر

چانه اش زد و در سررکوت به  ریدودسررتش را درهم حلقه کرد وز هر
وبرو  یافدر ک نیبرخوردش با آرم نیاول ادیشد ناخوداگاه به  رهیخ شیر

وز از چهره سرد و خشن آرم بود وفکر  دهیترس نیشاپ افتاد چقدرآن ر
کهیا نار ا ن ماه را در ک ند  ندگ نیقرار اسرررت چ ند یمرد تلخ ز  ک

وزها  شده بود شیکاب*و*س ر
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وز ب یادآوری از گوشرره لبش نقش بسررت که از  یلبخند اریاخت یآن ر
بیچشمان ت  دور نماند و با تعجب آهسته گفت : نیآرم نیز

 ؟یخندیم یبه چ یدار-
 زد و جواب داد : یپوزخند

 کافه شاپ یمالقاتمون تو نیبه اول-
 دیانداخت آرام پرس یکه نگاهش را به منو در دستش م یحال در
وز خنده داشت؟ زیچه چ-  اون ر
وز هرگز فکر نمک نکهیا- وبرو زیم هیسررر  گهیبار د هی ردمیاون ر تو  یر
 نمیبش
و یخونسرد با  ت :زد و گف هیتک یپرت کرد و به صندل زیم یمنو را ر
 ؟ یمونیپش یبا من نجایا نکهیاز ا-

 زد و گفت: ینیریش لبخند
 کنمیفکر نم زایچ نیابه  ادیز یفعال از گشنگ-
رام و با احت سررتادیا زشررانیسررفارش کنار م افتیدر یبرا شررخدمتیپ

 : دیپرس
 د؟یکنیم لیم یچ-
 : دینگاهش کرد پرس رهیخ نیآرم
 ؟یخوریم یچ-
 گفت: یخستگ با
 یخودت سفارش داد یبرا ی،هرچ کنهینم یفرق-
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 شررخدمتیداد و با دورشرردن پ شررانیهردو یسررفارش غذا برا نیآرم
بان باره پرس یازکنارشان با مهر  : دیدو

 ؟یخسته ا-
 لبخند گفت : با
 یمادرش برا شهیبود که هم یوااه ا نیعروس راه دور )ا هیاز  شتریب-
 (بردیبه کار م شیخستگ زانیم

ستراحت ا کمی یخونه تا بتون رسونمتیبعد از غذا م ن ورهیحاال که ا-
 یم ب رفتن حاضر و آماده باش یکه غروب برا یاما به شرط یکن
 هیعال یلیکه خ نیا-
 محبت آهسته گفت: با
نگ پر یلیخ- تو  یخون گهید کنمیحس م یرسرریبه نظر م دهیر

 نمونده یرگهات باق
بان چقدر  را دوست داشت نیآرم یهایمهر
 گفت: یبا لبخند کم رنگ همراه

 عالمه کمبود خواب دارم هیآخه  مهیبخاطر خستگ میدگیرنگ پر-
 یخوابیتو که مثل خرس م-
 کم خواب شدم . یلیچند وقته خ نینه ا-
 یاتاقت خواب یتو تو ام،یمن که هرشب ساعت نه م-
وم یحال در  گفت : رفتیور م یزیکه با گوشه ر
 خونمیاتاقم درس م ی،تو ستمیمن که خواب ن-
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 کرد وگفت : زیچشمانش را ر ریمتح
 نه؟درس بخو تونهیهم م یکیتار یتو ی؟مگه کس یکیتار یتو-
 خونمیخاطر با نور ابااور درس م نیمزاحم تو بشم بهم خوامینم-

ودگذر چهره اش را پوشاند یآن یخشم بازهم  وز
 برن؟ نیچشمات از ب یخوایم ؟یشد وونهید-
وزها بهتر از قبل خشمش را کنترل م نیا اما  کردیر
 نگران من نباش ،......-
 و گفت: دیحرفش پر انیم-
همه کارهات فقت حماقت و  ینگرانت نباشررم وقت تونمیمگه م-

 هیلجباز
شد .اما بازهم با نیاعتراش آرم نیاز ا قلبش شوق  از  الیخ یب دیپر از 

 ؟ گذشتیاحساس م نهمهیکنارا
و شانیغذا شخدمتیپ ق با برداشتن قاش نیو رفت آرم دیچ زیم یرا ر

 به غذا اشاره کرد و گفت:
غذا  نجایاز ا شررهیسررال هم چند نیا یمن تو هیعال نجایا یغذا-
 رمیگیم
 گفت: یریلبخند دلپذ با
و که تو تائ یزیچ-  هیحتمًا که عال یکنیم دیر
باره سکوت نیبود آرم یقاشق را به دهان گذاشت واقعاً عال نیاول را  دو

 : دیشکست و پرس
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 ه؟یک تیامتحان بعد-
وز د-  براش بزارم یانرا یکل دی،مقاومت مصالع که با گهیسه ر
وز فرجه هم فرصت کم -  ستین یسه ر
وزه که ند هیفردا به بابام  خوامیم-  دمشیسر بزنم دو ر

 گذرا به او انداخت وگفت : ینگاه
 که ! یاونجا بود روزید-
و برده بود ب انیشررا - خون منم چون  قیتزر یبرا مارسررتانیبابا ر

 امتحان داشتم نتونستم تا اومدنشون صبر کنم
 وگفت : دیرا درهم کش شیاخمها یناراحت با
 داره؟ یلیاونجا دل ادیم یلیپسره خ نیا-
پرس رهیخ  دینگاهش کرد و
 ؟ هیتو نسبت به همه منف دگاهیچرا د-
بار م خوامیمن فقت م- پسررره هم  نیاونجا ا امیبدونم که چرا هر

 هست
 وگفت : دیاز خوردن کش دست

 میاشداشته ب نویپسر عمه منه و فکر نکنم که من و تو اجازه ا انیشا-
 میبش شیکه مانع اومدنش به خونه دائ

 کرد و گفت: زیمتفکر چشمانش را ر نیآرم
ش یبرا یلیدل هیاون  کنمیمن فکر م یول- ته اومد و رفتش به اونجا دا

 باشه
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ب  یدرسته داره ول-  به منو وتو نداره یر
 چرا ؟-
که دلش پ یلیخوب اون خ- ته  با هن ی،ول رهیسرراغر گ شیوق وز با

 بهش نداده یقانع کننده ا جواب
 دونستم ؟ ینم ،یجد-
 قاشق در دستش به سرش اشاره کرد و با تمسخر گفت : با
ه ،چ ور متوج زنیت یلیموارد خ نیهات تو ا رندهیتو که اصرروال گ-

 ینشد یکی نیا
 دیتوجه پرس یاش را گرفت اما ب هیکنا شین

 و دوست داره انیشا ه؟اونمینظر ساغر چ-
ون پ یانبوه برنجها انیرا م قاشقش  فرو کرد وگفت : یشدستیدر

عشق  هیبا  وشیزندگ دیکه نبا نهینظرش ا ه،اونیساغر دختر بلند پرواز-
 نظرش موافقم نیتباه کنه ،که منم با ا یپوشال یوعاشق

 انیشا چارهیوغرور اونم به تو رفته باشه که ب یاگر لجباز-
شا- و نم ی یشرا چیتحت ه انیفعال که  صتره  یاز ر داره  یواز هر فر

 کنه یاستفاده م
 ؟ هینظر تو چ-

 زد گفت : یپوزخند
 که بخوام نظر بدم میمن ک-
 یبه هرحال تو خواهر بزرگ ساغر-
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 اراده گفت : یب کامال
 ینداشررتم م یریگ میتصررم اریخودم که قدرت واخت یمن برا زندگ-

 خوام برا ساغر داشته باشم
برا ینگاه ع گفت : رییتغ یازسر حرص به او انداخت و  موضو

 اونجا ؟ میبعد از م ب بر یخوا یم-
 زده گفت : ذوق

 آره ،چرا که نه!-
 گفت : یلبخند با
 ؟یعادت کن شونیبه دور یتو هنوزنتونست-

 گفت : نیآلود وغمگ درد
 نیندم که ادل بب یزندگ نیبه ا دیعادت کنم با شونیبه دور نکهیبرا ا-

 هش فکر هم کنمب یخوام حت یکه اصال نم هیزیتنها چ
وغ م دیفهم ی)خودش خوب م وغگو دایجد دیگو یدارد در  یدر

س چیوانمود کند ه نیشده بود و مجبور بود در مقابل آرم یخوب  یح
 ندارد ( یزندگ نیبه او وا

 اش کالفه گفت : یشدستیبا پرت کردن قاشق در پ نیآرم
 !! یلعنت-
پرس رهیبهت به او خ با  : دیشد و
 ؟! یچ-
 مزه است یب یلیبا غذا هستم خ-
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 یکرد یم فیازشون تعر یداشت شیاما تو که چند لحظه پ-
 و داره رییتغ کی یوآمادگ تیقابل ایدن یتو یزیهرچ-
 رستوران با چند سال سابقه کاردرخشان ؟ هیاما نه -
 حتما سر آشپزش عوض شده-

را  قاشررقش یلیم یشررد با ب ینم شیکه اصررال متوجه حرفها هیسررا
 گذاشت وگفت :کنار
 میبر گهیپس بهتره د-
 مونده ؟ یلیتو که خ یاز غذا-
 به خوردن ندارم ییاشتها گهید-
 ؟یگرسنه بود یلیاما خ -

 کرد زمزمه
 شدم ریس -
شان درگ در سکوت با افکار خود شت هر دو در   چیبودند وه ریراه برگ

دادند ،هر  یاز خود نشان نم ریسکوت دلگ نیبه شکست ا یکدام رغبت
 یباق یزیچ گرید شررانیکردند که از عمر زندگ یفکر م نیدو تنها به ا

شان م ست خود را به لحظه ها ینمانده وچقدر دل  دیام یواه یخوا
 تلخ فراموش شود تیاقو نیوار کنند تا ا

شاداب کیاز  بعد سب با  ستراحت کوتاه ودلچ  ستادیا نهییمقابل آ یا
 یه بود که حاضررر شررود .نمچند لحظه قبل تماس گرفت نی.آرم

به ا که دل نگران نیخواسررت  ند  و نیآرم یها یفکر ک حس  یاز ر
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س هیوظ ست ا یشنا صب نیا س گرید ی،حت کردیم شیباور ع سح  یتیا
و صب ب یهم ر شان نم نیآرم یجا یتع صب کور  رتیوغ ددا ین وتع

 ودلچسب شده بود نیریش شیبرا نیآرم
پوشرر دهیخر شیبرا نیراکه آرم ییکمدش پالتو از  دیبود را برداشررت و

با تر به نظر م شیچهره اش باآرا سیبژ دلر شندیر در از  یصدا دنی.با
شد پس از لحظه ا نیآمدن آرم شت در اتاقش قرار  نیآرم یم مئن  پ

قش جوابش رابدهد وارد اتا نکهیاما قبل از ا دیبه در کوب یگرفت وتقه ا
پرس  : دیشد و

 ؟یحاضر-
وزها رفتارش راحتر از قبل شده بود حاال د نیا ود یبرا یگرحتیر ش ور

سا سا هیبه اتاق  اخوداگاه رفتار ن رییتغ نیاز ا هیمنتظر اجازه هم نبود و
 داشت. یندیحس خوشا

 گردنش را به دور گردنش مرتب کرد وگفت : شال
 آره-
 شمیحاضر م عیخوبه ،منم سر-
سا واز شد . شتن ک هیاتاق خارش  شد ودر  فشیهم با بردا از اتاق خارش 

از پله  دهیمرتب واتو کشرر یپس از لحظه ا سررتادیسررالن به انتظارش ا
بود باعث  دهیپوش یکه با شلوار مشک یهفت قهی دیورسفیآمد پل نییپا

 یقلبش به مانند قلب گنجشررک دیایبند ب دنشیشررد نفسررش از د
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شروع ب سم ا نکهیکرد از ا دنیتپ هدرقفس تند تند  مرد از آن او  نیتنها ا
 کرد یبود در دلش احساس حقارت م

با گفتن بر نیآرم ت رف ی، به سررمت جا کفشرر میاز کنارش رد شررد و
پوشر یو بوتها سرتادی.کنارش ا با  نیآرم دیپاشرنه دارش را برداشرت و

و فرشرر یدر حال یزیچ یادآوری باره ر کت  دیپوشرر یاش را م یکه دو
 اسپرتش را به دست او داد وگفت :

 منم اومدم یاریو فراموش کردم تا تو آسانسور و باال م لمیموبا-
 را دنبال کرد و آهسته زمزمه کرد نیآرم نشیغمگ نگاه

 خوب اریبس-
 از آپارتمان خارش شد ریبا عجله از پله ها باال رفت واو ناگز نیآرم
 ؟یخوا یم یچ نجایتو ا هیسا-

سمیذوق زده  یصدا نیا سرش فرود  نیا بود که مثل پتک برفرق 
سمی دنیآمد با د ستا نیا شت زده  شیدرکنار  شکش زد ووح وتارا خ

ستا کی شت ، سمیدر ادامه حرش  یبا لبخند شیقدم عقب بردا  نیا
 گفت :

 یآشنا دار نجایا یکلک نگفته بود-
ش با فرو دادن آب دهان یاش حبس شده بود ، به سخت نهیدر س نفس

برراه نفسش را باز کر  گفت : دهیبر دهید ومق ع و
 ؟ نیخوا یم یچ نجایشم...........شما.........شما ا-
 خندان گفت : انشانیاز م تارا
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واحد گفت : نیاسمیرضا به  میامشب تولد رضاست که ما هم دعوت-
 نمیبب برم دیطبقه اسررت اونم ولمون نکرد که با نیتو ا خیدکتر مشررا
 ؟ یخوا یچه م نجای،حاال تو ا

غزش به م یخونرسان یکارکرد قلبش کند شده و جوابگو کردیم حس
و ستین سمیچهره بهت زده  ی.مستاصل نگاهش ر د ش رهیخ نیا

 نیاز ا ییرها یبرا یگرفتار شررده بود وفکرش برا ی.در بد مخمصرره ا
 کردیاصال کار نم تیموقع

صحبت بود  لشیکه باموبا یدر حال نیلحظه آرم نیهم در شغول  م
ند پشت به ا ستادهیا هیکه کنار سا یتوجه به دختران یو بآمد  رونیاز در ب

 آنها سرگرم قفل کردن در شد
 خیم هیزده به سررا رتیناباور وح یبا چشررمان نیآرم دنیسرره با د هر

سا رونیشدند ،ب شان هم  یدرب حت کیاز  خیومشا هیآمدن  در تصور
پلک هم نم یهر سه ب نهی،قفسه س دیگنجینم  یحرکت مانده بود و

وح از کالبد هرسه به عروش رفته بود ، حال سا  هیزدند انگارکه ساعتها ر
ست کم شت رنگ پر آنهااز حال  یهم د سر ناچار دهیندا  یولرزان از 

با صدا یبه سمت آسانسور قدم  : دینال یخفه ا یبرداشت و
 ! دیببخش-
را فشرد و منتظر باال آمدن آسانسور  جانیه زده ودستپاچه دکمه احاار
ب غیت ریز عترازیخواست هرچه سر یدلش م ستادیا هت نگاه متعجب و

شود اما ا ستانش خالص  سور لعنت نیزده دو سان صد  یآ شب ق هم ام
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و یباز ار دکمه احا یبا اعصابش را داشت . بدون آنکه انگشتش را ر
س سرتادیکنارش ا نیدکمه را فشررد، آرم ارب نیبردارد کالفه چند ت ود

و  برداشت و با لبخند گفت :دکمه احاار  یلرزانش را از ر
 صبر داشته باش یکمی یتو که آسانسور و از کار انداخت زمیعز-

و نگاه بش ر ا ر ستانش که مات ومبهوت خ یم اش بودند  رهیدو
با باز شرردن درب  دیکشرر رونیدسررتش ب انیکتش راازم نیافتادآرم و

با  دیاو را به داخل اتاقک کش گرفتیکه دستش را م یآسانسور در حال و
 محبت گفت :

 !گهیسوار شو د یعجله داشت نهمهیحاال که ا-
ستانش را با دن درب شد واو دو سته  شک وترد ییایب ش دیاز  ان در وجود

و ست وم مئن  یرفت؛ م نییپا شیاهایرها کرد وتنها درکنار مرد ر دان
 همسرش باشد نیکنند که آرم یتصور هم نم یبود که آنها حت

ش ینگران با ش شهیسرش را به  به فکر فرو رفت هیتک نیما  نیآرم داد و
بان پرس یبا نگاه  : دیمهر

 افتاده ؟ یاتفاق یرس یدرهم به نظر م یلیخ-
 زد وگفت : یتلخ لبخند

 ستین یزینه چ-
با لبخند ش قانع باره پرس ینیرینشد و  گفت : دیدو

بوط به اون دختراست ؟-  مر
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به آرم تیواقع دیبا ایآ فتیم نیرا  مک م گ ما  خواسرررتیو از او ک ا
شود مانع از  خواهدیکه نم نیجمله آرم نیناخوداگاه ا شگاه  سواه دان

 شد وآرام گفت : نینزد آرم تیواقع انیب
 بودن یواحد کنار ینه ،مهمونا-

****** 
صادق ینگاه ص انیبه تابلو م ب انداخت )دکتر بهرام  ص فوق تخ

 ( کایاز آمر یبورد تخصص یدارا ینیگوش وحلق ب
شد آرم نیکنار آرم در سالن انتظار و نیوارد  شاره کرد که ر ل مب یبه او ا

 به اطرافش انداخت ی. نگاه سررتادیا یمنشرر زیو خود کنار م ندیبنشرر
قا ازمبل فرو رفته وگرم در حال  یدر گوشرره ا یانسررالیم یخانم وآ

 که با یجوان در حال یهم پسررر گرید یصررحبت بودند ، در گوشرره ا
با یگوشرر ثان یباز مسرررگر لشیمو ند  بای هیبود هر چ بار گ ک اه ن

 دییپا یه*و*سرانش او را م
و یاز منش یاثر  مبل به انتظار نشست نیکترینزد ینبود .ر

ب نیا ماریبودن سررالن از ب یخال به تجر یحس را که دکتر مرد جوان و
ست را به اونو یا ب یم دیا دکتر  کیاو را نزد  نیآرم نکهیاز ا اریاخت یداد و

بلد به وکار  آورد ینبرده است قلبش را به درد م با تجر
ب یا افهیبا ق یجوان دختر ش شیوهزار قلم آرا یبار د از اتاق دکتر خارش 

به محض د با ذوق به طرفش قدم  نیآرم دنیو گل از گلش شکفت و
 برداشت وگفت :
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 کجا! نجای،شما کجا ا خیسالم دکتر مشا-
 وخشک گفت : سرد

 نمیسالم ،اومدم دکترو بب-
 و با عشوه وناز گفت : ستادیا کنارش

 دیومدی ینم نجایوقته که ا یلی،خ دیراه گم کرد-
به آنها م یبا نگاه هیسا  شده بود خیکنجکاو
 شد یفرصت نم-
 مادرتون خوبند ،کسالتشون رفع شده-
 هم خوبند سالم دارن خدمتتون شونیا-
 یمرس-
 .به قلبش را نشانه رفت قیعم یحسادت ریاش ت یمیطرز برخوردصم از

 شناسد یوخانواده اش را م نیکه آرم دیشد فهم یم یخوب
صش را با جو در او تا  ردکیم یخال شینییلب پا دنیسکوت تنها حر

حاال آرم با ه نیبه  حال گفتگو  که ا دهیند یزن چیرادر   نیننچیبود 
 کند کیحسادتش را تحر

با ناز پرس زشیبه طرش م یادا واطوار چندش با  دیرفت و
 ؟ دیدار یبا دکتر کار خصوص-
 گفت : یبدخلق با
 خواستم ینوبت م هینه ،-
پرس با  : دیتعجب چشمانش را خمار کرد و
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 براخودتون؟-
 برگشت وگفت : هیسمت سا به
 نه برا همسرم!-

سا وهمزمان ش هیبه  شوق من پراز  شاره کرد نگاه خندان و  بارهکیبه  یا
شاره م نیکه آرم ییبه جا کهیپژمرد ودرحال  یلیخ ستینگر یکرد م یا

ب سا یسرد و سر با  شاره  وح با ا ه نجوا غم گرفت یسالم کرد و با لحن هیر
 کرد :

 نیدونستم ازدواش کرد ینم-
 زدو گفت : یظیغل پوزخند

 شهب یباشم که بخواد ازدواجم رسانه ا یمهم تیفک نکنم شخص-
 جا خورد وآرام گفت : نیآرم عیجواب صر از

 نبودم .........! یاما من هرکس-
با لحن زیرا ر چشمانش  زده گفت : خیسرد و  یکرد و

 دیکن یبرام فرق م هیندارم گفته باشم شما با بق ادی -
 شما ......-
 گفت : یعصب یو آهسته با لحن دیحرفش پر انیم

 یندگز ریمن قبال چند بار بهتون تذکر داده بودم که خودتون و درگ-
 دیمن نکن یخصوص

 ............یول-
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به خاطرش  نیب یزیچ چیخانم محترم ه- مانبوده که حاال منو 
بحث  نیتا همسررم دچار سروءتفاهم نشرده ا دیکن یبازخواسرت م

 دیوتموم کن
قاطع به سررخت تیاز آب دهانش راقورت داد وآرام  یکالمش وا رفت و

 نجوا کرد
 دارن ضیدکتر فعال مر دیداشته باش فیچشم ،تشر-
 میمون ی،منتظر م ستین یمشکل-
سا به و هیطرش  شمش ر شت ودر نگاه اول چ سرجوان که با  یبرگ پ

سا شت  سا یحرف چیه یخورد افتاد ب یرا م هینگاهش دا  هیبه طرش 
با خود به زاو  گرید یا هیرفت ودسررتش را گرفت واز جا بلندش کرد و

ست  دهیکه درد ش شاند وخودش هم کنارش ن سر نبود برد واول اورا ن پ
 وگفت:

 دارن. ضیدکتر مر میظر بمونمنت کمی دیبا-
ستش ست آرم د ش چیآوردنش ه رونیب یبود واو برا نیهنوز در د  یتال

 یشد سرد یگرم وآرامش بخش بود که باعث م نیکرد دست آرم ینم
پرحرارت شررود  یمنشرر زینگاه ت را فراموش کند و همه وجودش گرم و

ش وبرو ی.نگاه خصمانه من شسته بود آزارش م شانیکه ر رش را س دادین
 آهسته گفت: ششبرد ودر گو نیسرآرم کینزد
 یدختره سررت اون داره با نگاش منو م نیتو وا نیب یچه راب ه ا-

 خوره
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 دستش را فشرد و گفت: نیریش یبا لبخند نیآرم
 .ستین یکم زیچ نیوا یتو عشقش و ازش گرفت-

 زد گفت: یپوزخند
 . عشقشو ازش گرفته نه من گهید یکی یگفت یخوب بود بهش م-
و م یفعال" تو کنارم-  .نهیب یواون فقت تو ر
 سوزه یاما من دلم به حالش م-
 دارم. یرادیچرا مگه من چه ا-
 خنده در گوشش زمزمه کرد: با
 یندار یرادیچه ا-
با لبخند گفت: گرید یدستش فشار به  واردکردو
 . ستمیمثل تو که لوس وننر ن گهید-
سم - شحال کینزد دیدختره که تا تو را د نیا ایمن لو به  یبود از خو

 پره تو بغلت.
با ش قیدق  دیپرس  نتینگاهش کرد و
 یدار یکارش مشکل نیمگه تو با ا-
 . ستمیفرهنگ ن ی!من که مثل تو ب ینه ......چه مشکل-
و بغل بگ نیحاال برم وا نیاگه من هم یعنیآهان ،-  یم، رمیدختره ر

 شم آخر فرهنگ.
 .عینقدرضایا گهینه د-
 ؟؟؟ یپس چ-
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وهم م نیکه اگر ا نهیمنظورمن ا- شت چو یکرد برام تازگ یکار ر ن ندا
 دمید ادیبرخوردها ز نیازا

 :دیشدوقاطع پرس یجد
 ؟یدیکجا د-
صم ینم ست جو  شانیب یمیخوا ب ن گاه ن ریبرود الاقل حاال وز نیاز
 دختر ، با خنده گفت: نیا ثیخب
 یعاشقونه خارج یالهایسر یتو-
و گرشیکه دست د یزدودر حال یهم لبخند نیآرم دستش  یرا هم ر
 گذاشت گفت: یم

 یمختل  یها یاهل پارت دیفکر کردم شا یبرا لحظه ا-
 چه خبره هایپارت نیا یچرا؟مگه تو-
 ؟؟یتا حاال نرفت-
 داد. ینه ...نه خودم اهلش هستم و نه بابام اجازه م-
 یبهتره که اصال ندون-

باره سمی ادیبه  دو ضا افتاد آرم نیا شن تولد ر  یکه او را در فکرم نیوج
 :دیآرام پرس دید

 شده ؟ یزیچ-
 نه....-
 یفکر یتو نهمهیپس چراا-
 بپرسم یزیچ هیتونم  یم-
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 بپرس!-
 دختره بوده ؟ نیتو وا نیب یزیچ-
 ؟! یکن یاگه بگم نه ، باور م-
ب یرفتار م یپس چرا جور-  ..............نتونیکرد انگار
شده من تو زندگ یالبافیخ یاون فقت دوچار نوع-  نیاز ا میدخترونه 

 دمید ادیدسته دخترا ز
 گفت: یبا لحن غم گرفته ا یمنش ماریآمدن ب رونیباب
 .دیبفرمائ خ،یمشا یآقا-
که دست اودر دستش بوداورا هم از جا  یاز جا برخاست ودر حال نیآرم

سا و هیبلند کردنگاه  ش یهنوز ر صمانه اش به او یمن  بود که بانگاه خ
وجودش شعله  قیعم یحسادت یلحظه ا یکرد برا یم یدهن کج در

گاه برا نیآرم تیوحس مالک دیکش  یالفت یباعث غرورش شد نا خودآ
ش و ستشد ینگاه پراز نفرت من ست نیآرم یرادور باز باد  حلقه کرد و

و گرشید که از حرکتش جاخورده  نیچنگ انداخت . آرم شیبه باز
به او خ هت  با ب گاه آرم یشررد لحظه ا رهیبود  یو م دیترسرر نیازن

و به  ینیریلبخند شرر نیبردارد که آرم شیخواسررت دسررتش را از دور باز
و  زد و به طرش اتاق دکتر رفت شیر
ب یجوان ب دیدکتر با دیشیاند یخالش انتظارش که م بر باشد  یه اتجر

بشاس و خوشرو بود،  یسال با چهره ا یهشتادواند رمردیپ کیدکتر 
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بان یاو در حال ش یرا به آغوش م نیآرم یکه با مهر هار اظ دارشیاز د دیک
 دوخت و با لبخند گفت : هیکرد و سپس نگاهش را به سا یخوشحال

و معرف بایخانم ز نیپسرم ا-  ! یکن ینم یر
 و با لبخند گفت : ستینگر هیبه سا نیآرم
ستند ) از ا هیسا- سرم ه شا نیهم ستیدلش م ندیحس خو ر پ خوا

پرواز م داشتیپرواز م  ( کردیو
وبه سا به  گفت : هیدکتر اشاره کرد و ر
 پدر بزرگمند کینزد یاز دوستها انی! دکتر صادق زمیعز-
 کرد یاظهار خوشبخت ینیریبا لبخند ش هیسا

گاهش را از سررا دکتر حال نیبه آرم هین خت و در  به  یدو عارش  که ت
 با خنده گفت : کردینشستن م

 نیا ریشررده که اسرر یحاال چ یداد یدم به تله نم یتو که به سررادگ-
 یشد بایدختر ز

 وگفت : دیپاش هیرا بر صورت سا نشیریلبخند ش ینگاه میبا ن نیآرم
 کرد شیشه کار یسرنوشته ، نم-
به طرش م هر  رفت و گفت : زشیدو کنار هم نشستند ودکتر
نت بودند ،حاال نگرا یلیپدر و مادرت خ یکرد یمبارکه ،خوب کار-

 خبر ؟ یب نهمهیچرا ا
 دیگفت رفت دری،ح دیخبر هم نبود دعوت نامه آوردم شررما نبود یب-
 کایآمر
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و  قرار گرفت وگفت : زشیپشت م یصندل یر
 برگشتم شهیم یچند هفته ا -
 بهار خوب بود-
 لبخند گفت : با
 یخوب هم هست یچرا خوب نباشه ،جوون که باش-
اسم  نیتا به حال هرگز ا ستینگر نیبه آرم رهیاسم بهار خ دنیشن با

به مکالمه آندو گوش سررپرده  یبود . درسررکوت وکنجکاو دهیرا نشررن
قدر دلش م هار حرش م خواسرررتیبود. چ ندیهنوز از ب  ی،حسرر زد

شرناخت آزارش  یبود و نم دهیکه هرگز ند یناشرناخته ومبهم از بهار
 دادیم

 با خنده گفت : دکتر
 دیومدین رمردیمن پ دنیم مئنا برا د -
 با محبت گفت : نیآرم
 دیزیکه چقدر برا من عز دیدون یخودتون م دیدار اریاخت-
و خ-  یودب زیاندازه بهراد برام عز شهیدوست دارم ،تو هم یلیمنم تو ر

 یوهست
 دوخت و ادامه داد هیرا به سا نگاهش

بونه یلیپسر و بدون اون خ نیدخترم قدر ا-  با محبت و مهر
 انداخت و نجوا کرد: نیبه آرم ینگاه

 ن ورهیبله هم-
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وبه آرم قیعم یهمراه با آه دکتر  گفت : نیر
 ؟ هیپسرم مشکلتون چ-
 را دردست گرفت وگفت : هیدست سا نیآرم
 شهیخون دماغ م لیدل یب هیمدت هیسا-

بانش را به سا نگاه  : دیدوخت و پرس هیمهر
 دخترم چند وقته ؟-

 شهیم یدو سه ماه بایتقر
 ؟ شهیم وهمبه طور مداو-
 داره یبستگ-
 ؟ یزیبه چه چ-
ا- ا یهفته چند بار خون دماغ م هیوقتا تو  یبع وقتا  یشم و بع

 ستین یخبر چیدوسه هفته ه یهم ط
 ؟ دیکن ینم شیو دستکار دیکه ور نمر تونینیبا ب-

 زد و گفت : یلبخند
 وجه چینه به ه-
 د؟یستیباردار ن-

گاه آرم نگاهش با لحن کیقفل شررد و در  نیدر ن  یلحظه هر دو 
 زده گفتند : جانیه
 -نه..........  نه

 زد و گفت : یاز برخوردشان لبخند دکتر
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س نهمهیحاالچرا ا-  یکن یفکر نم نی،آرم ستی،بچه که جرم ن دیدیتر
 یش یم ریکم کم پ یدار
هم دانشجوست  هیتازه سا م،یخوب ما فقت چند ماهه ازدواش کرد-

 نداره یبچه دار یبرا یو وقت
شاغله ،به هر حال من برا ر- ست و بعد هم  شجو  یابی شهیحاال دان

س نیا صد دخالت تو دمیسوال و پر ص یزندگ یو اال ق صو و  نتویخ
ع و   ؟ یندار یخاص زیچ اینداشتم ،دخترم احساس تب لرز تهو

 وقتا یچرا بعا-
 به طرفش برگشت ونگران گفت نیآرم
 ؟ یگفت ینم یزیوقت به من چ چیچرا ه-
 ! یدیپرس یوقت ازم نم چیچون ه-
 گفت : یتند به
 نه ای یامروز تب داشت دمیپرس یم دیبا یعنی-

 باخنده گفت : نیآرم تیاز حساس دکتر
برا هایجان بازخواسررت و نگران نیآرم- تو خونه ،حاال اجازه  یتو بزار

 بده فقت من سوال بپرسم
 خوام یبله ! معذرت م-

باره از سا دکتر  دیپرس هیدو
 داشته ؟ یخون یماریسابقه ب یخانواده تون کس یتو-
 آره پدرم سرطان خون دارن-
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سا دکتر و یبهم خورد ول یکم هیاز جواب  سع اوردیخودش ن یبه ر  یو 
شررود به  هیاز خودش بروز ندهد که باعث اضرر راب سررا یکرد نگران

 گفت : لیدل نیهم
و داشته ؟ یماریب نیهم ا یا گهیاز پدرت کس د ریبه غ-  ر
 فکر نکنمنه -
 دکتر از جا برخاست و گفت :-
 نیبنش نجایا ایدخترم ب-
و از ست و ر صوص ب یصندل یجا برخا ست و دکتر  مارانیمخ ش ن

 یهم از او م یسو االت نهیمعا نیاش شد ،در ح نهیسرگرم چکاب و معا
ام اش تم نهیمعا یداد وقت یهمه را با آرامش جواب م هیکه سررا دیپرسرر

اشرراره کرد که به  هیرفت به سررا یم زشیکه به طرش م یشررد در حال
باره گفت : یجا  اولش برگردد و دو
و با دقت جواب بده اول بب نیدخترم ا- و نیا نیسواالت ر  عالئم ر
 نه ای یچند ماه داشت نیا یط
 چشم دکتر-
 بشه و خونش منعقد نشه یاز بدنت زخم ییتاحاال شده جا-
وم زخم شیچند هفته پ نینه هم- شد و خونش همون موقع  یباز

وز خوب شد یکیبند اومد زخمش هم   دو ر
خت وآهسررته  نیحرفش از طرش آرم دیتائ یبرا به او دو نگاهش را 

 گفت :
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 ! نیمگه نه آرم-
 دستش را گرم فشرد وگفت : نیآرم
و خودم بستم خونش لخته شده بود- -  بله درسته ،زخمش ر

باره پرس دکتر  دیدو
 یتا حاال احساس تورم ودرد نداشت یو مفاصل چ یاستخوان یدردها-
 وقت چینه ه-
 یکن ینفس نم یاحساس تنگ یش یخسته م یلیخ یوقت-
 نه هرگز-

 : دیدوخت و پرس نینگاهش را به آرم دکتر
،احساس  ی،خواب آلودگ ی،کم خواب یدگینسبت به قبلشون رنگ پر-
 نداشتند ؟ ی،ضعف الغر ییاشتها یب ایو  یریس
 گفت : یگرانبا ن نیآرم
 موارد و دارن نیچرا دکتر همه ا-

و دکترخودکارش  برداشت و گفت : زیم یرا از ر
 میبعا اند و یموضع ایداره که بعا یمتعدد لیدال ینیب یزیخونر-
و انجام بد سمینو یم شاتیآزما یسر هی،من  یستمیس و  نیاونها ر

عد از د دیاریجواب و برامن ب ما دنیمن ب تونم  یم شرراتیجواب آز
وکلن ینظرم و به شررما بگم ،فقت ممکنه بعارر  یتدول یکهایها ر

 انجام ندن
 یخصوص کینیکل میر ینداره م رادیا-
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 هیسا ینیب یزیخونر یعلت اصل دیهم نوشتم شا یتست باردار هی -
نا خواسررته و بدون  هایباردار شررتریباشرره ،به هر حال ب یجان باردار

 برنامه هستند
 ساکت کردنش دستش یبرا نیکند که آرمخواست اعتراض  یم هیسا

و به دکتر گفت :  را در دست فشرد و ر
 نداره یرادیباشه ، ا-

وبه سا سپس  گفت : هیر
 یمنتظر من بمون رونیچند لحظه ب شهیم زمیعز-
 از جا برخاست و با تشکر از دکتر اتاق را ترک کرد هیسا
وبه دکتر گفت : یو نگران شیبا تشو نیآرم  ر
 باشه یو خون یانعقاد هیسا یماریدکتر احتمال داره ب-
شه ،اما با جوابها یزیچ نیکه همچ دوارمیام- سا یینبا ده  یم هیکه 

شک انداخته ول و ند شاتیمن تا جواب آزما یمنو به  نم تو ینم دمیر
بگم میونها یجواب ق ع  و

 گفت یودودل یآشفتگ با
شما احتمال نم- و از پدرش به ارث  هیسا دیدیدکتر  سرطان خون ر

 برده باشه
 شرهیخون دماغ م یهر کسرر میفکر کن دینه نه اشررتباه نکن ،ما نبا-

سرطان  یخ ر ناک انعقاد یماریب هی دیحتما "با شه ،تازه  شته با دا
و شکر سا یخون عالئم  کدومشون و نداره چیه هیداره که خدا ر
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 وگفت : دیکش ینفس
خون دماغ شررده  هیسررا نمیب ینگرانم ! هر وقت م یلیاما من خ-

 بازم یخودمو م یحساب
سرم ، من فکر م- س هی هیسا یناراحت کنمینگران نباش پ اده و مورد 

 باشه یمعمول
 زمزمه کرد: زیآم دیوترد آرام
 دوارمیدکتر ام دوارمیام-

 زد و گفت : یلبخند دکتر
 ؟یدوستش دار یلیمعلومه که خ-

 فا کرد و دکتر ادامه داداکت یبه لبخند تنها
 یشد رشیاس یچه جور یبگ یخوا ینم-
زش ا با  ای دکتر و کیاز  شررتریب شیمرد برا نیمحبت نگاهش کرد ار

وزها یبود کسرر یدوسررت خانوادگ قابل  ریسررخت وغ یکه در تمام ر
 تحمل مرگ بهراد در کنارش بود

شما فکر م ستین هاینجوریا- سته پدر نی،ا دیکن یکه  م بود تنها خوا
 یجور ازدواش اجبار هی،

 کرد و گفت : یخنده ا دکتر
ش- شنگ نیریو چه اجبار  و برات  ی،خانواده ات خوب دختر یو ق ر

ند نت و  یکردن کسرر دایکا تا قار و م که م مئن بودن در برابر و و  ر
 ینه بگ یتون ینم گهیو د یاریکم م شیبائیز
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سا- ص نیهمه ا هیبله  صو صل اتیخ شکل ا منم که  یو داره ،اما م
 امیبا خودم کنار ب تونمینم
و دوست دار گهیاما شما همد- و هرکس نیا دیر تو نگاهتون حس  یر
 کنه یم

دختر دوسررت  هیشررده بود سررا نییتع شیازدواش از پ کیازدواش ما -
 قرار ازدواجشو گذاشته بودن یپدرمه که از بچگ یمیصم
و دکتر  : د؟یو پرسخم شد  زیم یبا تعجب به ر

قا هیسا-  ستوده است ؟ یدختر آ
 بله-
 زد یحرش م نیپدرت بارها از ازدواش او با آرت یول-

 وگفت : دیکش یقیعم نفس
خانواده ام  یمنم نم- عهیدونم چرا نظر  به من  رییتغ کدف کرده و 

قا صرار کردند که داماد آ شون  یا صرارها شم من هم در برابر ا ستوده ب
 تشون شدمخواس میکم آوردم و تسل

که  یخوشحال باش دیسرنوشت آدمها از قبل رقم خورده است تو با-
و سر راهت قرار داده یخوب نیبه ا یسرنوشت دختر  ر

 جا برخاست و گفت : از
 منتظر هستن ماراتونیب رونیشم ،ب یمزاحمتون نم گهیمن د-

 فشرد و گفت : یرا به گرم نیآرم دست
 شم یخوشحال م یلیخ نمیب یتو را م ی،وقت ایب دنمیبازهم به د-
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 و ادامه داد : دیکش یآه سپس
 تیندگتو به ز نکهی،م مئنا اونم از ا افتمیبهراد م ادیتو به  دنیباد-

شت سر خوب یبرگ شحاله ،هم شبخت یدار یخو و د یکه ارزش خو اره ر
و فراموش کن یپس سع  یکن در کنارش گذشته ر
 زد و گفت : یتلخ لبخند

 دیگ یکه شما م ن ورهیهم-
اخت پرد یرابه منش تیزیاتاق دکتر خارش شد و با اصرار فراوان حق و از

به همراه سا  از م ب خارش شد هیکرد و
 دیدر آسانسوراز او پرس هیسا
 وارده ؟ یلیتو کارش خ نیآرم-
 رانهیا یدکتر ها نیاز بهتر یکی-
 خلوت بود؟ نقدریپس چرا م بش ا-
غ نشرره و بتونه با خ نکهیبرا ا-  شررواررایراحت مر الیم بش شررلو

و و قیو ساعت دق خیکنه طبق تار نهیمعا  کنهیم تیزیاونها ر
 تو میپس چرا ما بدون نوبت رفت-
 پدر بزرگم بوده یمیگفتم که دوست صم-
باره پرس یزیچ  دیبه خاطر آورد و دو
 دمی؟ ،تا حاال چند بار اسمشو شن هیبهراد ک نیآرم-

بان وصم چهره  پر از اندوه شد و آرام گفت : کبارهیبه  نیآرم یمیمهر
بود یمیاون دوست صم-  من ونوه دکتر
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 : دیبهت پرس با
 ؟ ستین گهید یعنیبود؟!! ... -
 کوتاه گفت : یلیخ
 وقته که فوت شده .. یلینه .. خ-

ستیم دلش سیدر مورد بهار هم م خوا اما چهره گرفته وناراحت  دیپر
 داد،یاجازه را به او نم نیا نیآرم
دادن جو  رییتغ یرا نداشررت پس برا نیخوردن آرم تحمل غصرره او

 موجود گفت :
و بنو شیآزما نیدکتر ا ی!چرا اجازه داد نیآرم-  ؟ سهیمسخره ر
 یبد شیآزما یخوا یکرد ، تو که م یم یبرا تو چه فرق-
 خون بدم شتریب زهیر هیخوب انوقت مجبورم -

با محبت گفت : یلبخند  زد و
 !! یلیمورد بخ نیو تو هم چقدر تو ا-
وکه الزم ن یزیگم چ یمن فقت م-  انجام داد دیو نبا ستیر
به هم قول داد- ما  ما  کار میا به راب مون  گرونیکه د مینکن یکه 

 شک کنند
 ندارم اما ....... ی، منم حرف نهیتو ا لیخوب اگه دل-
 بود نیمنم هم لیدل-
شغول حرفها در شت همه فکرش م  یماریدکتر بود ،چرا ب یراه برگ

س نکهیا دنیدکتر مهم بود که با فهم یبرا نهمهیپدرش ا رطان پدرش 
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شد ، صورتش گرفته  رش پد یماریممکن بود او هم ب یعنیخون دارد 
ه شود متوج نکهیآورد که پدرش هم قبل از ا ادیرا به ارث برده باشد به 

صال  نیشد چرا در تمام ا یدماغ م خون شهیسرطان دارد هم مدت ا
بود که ممکن اسررت او هم سرررطان خون  دهیبه فکرخودش نرسرر

 بودن سرررطان یداشررته باشررد به خاطر آورد که دکترِ پدرش هم به ارث
شته و هم دیخود تاک صرار م شهیدا ه قبال درخانواد یکرد بداند که کس یا

پدرش  او هم مثل نکهینه ،پس احتمال ا ایمبتال بوده  یماریب نیبه ا
 بود ادیز یلیباشد خ ماریب

س ینم ست باور کند که مرگ پا یرا باور کند ،نم نیت اخوا به  یانیخوا
ش ش یهمه خو ست ، ا شیزندگ یهایها وناخو تالش نکرده  نهمهیا

مرگ  رحمیب یخودش را به دسررت چنگالها یبود که حاال به راحت
 دارد تیواقع نیکه ا کردیقانعش م یبسپرد اما حس بد

 دیکش یداد و با افسوس آه هیتک لیاتومب شهیرا به ش سرش
ون پر از آشوبش پ ینگاه میبا ن نیآرم با آرامش پرس یبه در  : دیبرد و
 ؟ ینگران-

 گوشه لبش نشست و گفت : یتلخ لبخند
 ..... یلیآره ...خ-
 گفت : ریدلپذ یلبخند با
 هیساده و معمول یزیخونر هی یگفت یچرا ؟تو که م-

 را باور کند نیخود هم ا خواستیم دلش
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 کرد که ممکنه ....... یچون هرگز به ذهنم هم خ ور نم-
 دیپرس یجد نیکرد وآرم سکوت

 ؟ یکه ممکنه چ-
سته  کجایکه در دهانش جمع شرده بود را  یبزاق همه قورت داد و آه

 گفت :
 پدرم و به ارث برده باشم یماریکه ب-

 گفت : یدرهم رفت و به تند شیاخمها
 چرند نگو-
 گفت : دیوناام وسیطرفش برگشت وما به
 یتلخ تی،واقع تهیواقع هی نی،ا سررتی، چرند ن نیآرم سررتیچرند ن-

 درصدم بهش فکرم نکرده بودم هیکه اصال 
 آرامش خود را حفظ کند قیعم ینفس دنیکرد با کش یسع
 ؟ یگ یم نویچرا ا-

 د ؟بو ختهیبهم ر نهمهیبه خاطر او ا نیآرم یعنینگاهش کرد ، مردد
سل و ب ن وری،هم شهیون دماغ مخ شهیآخه بابامم هم- شت یک ها ا

 ست
 کنه یفرق م لشیاون دل-

 دیسرکش لرز یهمراه با بغا شیصدا
 شم یخون دماغ م لیدل ی،پس چرا من ب یچه فرق-

بان  گفت : مهر
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 میفهم یو م لشیفردا دل-
 : دیو بغض الود نال دیچانه اش لرز اریاخت یب

ق وف یزندگ نی،تازه داشررتم خودمو با ا رمیخوام بم یمن نم نیآرم-
هنوز  یسن کم وقت نیا یکه تو ستیعادالنه ن نیدادم ،به خدا ا یم

زوهام نرس چیبه ه  . رمیبم دمیکدوم از آر
و یعصب  وگفت : دیفرمان کوب یبه ر

 یریگفته قراره تو بم یحاال ک-
 ؟ یبابام بودم چ یماریاگه منم مبتال به ب-
 فتهیب یزارم برات اتفاق یورکن نم،با هیزارم سا یمن نم-

و البیشکست وس بغاش وان شد و گفت : یاشک ر  گونه اش ر
 ؟ دیجنگ شهی؟ با مرگ که نم نیآرم یبکن یتون یتو چکار م-

با قاطع محکم  گفت : تیو
و برا ای،اگه شده همه دن شهیچرا م-  زارمیپا م ریتو ز یسالمت یر
بود تا  یقوت قلب شیبرا نیجمله آرم کی نیهم کردینم هیگر گرید

شکش برا شمه ا شود .اما هنوز هم وزن ه شهیهم یچ شک   ایمالیخ
و سنگ یر و یسی.خ کردیم ینیدلش   یگونه اش را پاک کرد وجد یر

 دیپرس
و کن نیا یخوا یچرا م- هه د یکار ما ند  که چ ما  جدا  گهی، از هم 
 ؟ میشیم
 درهم گفت : یچهره ا با
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 میهنوز که جدا نشد -
 را فرو داد وگفت بزاقش

وز که ز کیبه هر حال -  میشیاز هم جدا م ستیهم دور ن ادیر
به تند ضیغ با  گفت : ینگاهش کرد و
وز ا یتو چه اصرار دار-  ! یکن یاداوریبه من  نویتمام ر
 شه فرار کرد یهم نم تی،و از واقع تهیچون واقع-

بالحن یآن یخشررم از  یکرد عار یم یکه سررع یدر نگاهش نشررسررت و
ونش باشد گفت : خشم  در

سر من نهیا تیواقع- شه برا یکه تو هم  تیمتسال یو منم اگه الزم با
 کنمیفدات م مویهمه دارا

 از خشم گفت : پر
 سوزه ؟ یچرا ؟چون دلت به حالم م-

به متالطم بودن  نیبود که آرم شیمحسرروس در لحن صرردا یلرزشرر
ونش پ  برد پس آرام نجوا کرد یم یدر

زشمند تر یچون همه وجودم-  دارم ایدن نیا یکه تو یزیچ نی، ار
 شد قیتزر شیبه تک تک سلولها دیاز آرامش وام یموج

همه  ینبود ،وقت یاسررمش خوشرربخت نیا ایچه ؟ آ یعنی یخوشرربخت
 اتهیکه همه دن یباش یوجود مرد

با ا رفتیپذیرا م بایاعتراش ز نیا خواسررتیم دلش وش خ الیخ نیو
و  توانست ؟ ی؛م ساختیخودش م یبرا نیریش ییایر
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 و گفت : دیکش یقینفس عم نیآرم
وح- پدرت نم یکه دار یخراب هیبا ر نه   یخوام ب یچون نم رمیخو

و نگران کنم  خود اونها ر
 ؟ بودیصادق م شیبا خود و زندگ دیبا
 ؟ ستیکه سمت خونه ن نجای!ا یر یم یپس کجا دار-
 بهت دادم عمل کنم شیوقت پ یلیکه خ یبه قول دیبا-

 دیپرس بمتعج
 ؟ یچه قول-
 برات بخرم دیلپتاپ جد هیقرار بود  یفراموش کرد-
 اش زد و گفت : یشانیکف دست به پ با
 کال فراموش کرده بودم یگ یراست م-
وار کند اما  دیخودش را ام نیآرم یخواسررت با حرفها ینم نکهیا با

همه وجودش گرم و پر حرارت شررده بود  نیناخواسررته با جمله آرم
ست حت شیاعتراش کرده بود او برا نیآرم نکهیا شمند ا ز  تیاقعاگر و یار

خواست باور کند که  یکرد و دلش م یهم نداشت باشد اورا دلخوش م
وغ ن  ستیحرفش در

گاه نیآرم ند ن با یبا لبخ خت  ندا مه تالشررش را برا دیبه او ا  یه
 بستیمنحرش کردن ذهنش از مرگ به کار م

 یانتخاب کن یچه رنگ یکن یفکر م یحتما دار-
 سمتش برگشت و ذوق زده گفت : به
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 یدوست داشتم همونو برام بخر یهر رنگ ید یقول م نیآرم-
 دیرا باال داد و پرس شیابرو یتا کی

 ؟ یدوست دار یمگه چه رنگ-
 گوشه لبش نشست ینیریش لبخند

 یاما بذار خودم بگم ،حتما بازم صورت-
شق ا- شتم  شهیرنگم ،هم نیخوب من عا ست دا  نیلپتاپ ا هیدو

 داشته باشم یرنگ
 یدختر تک وتنها تو هی، فکرشررو بکن  غهیج یلیکه خ نیا یول-

 یتو دسررتش ،همه از دور م یلپتاپ صررورت هیمحوطه دانشررگاه با 
 شناسنت

 فکر کرد مردد گفت : یکم
و م ینقره ا ای یآره درسته ،اصال ولش کن همون مشک-  خرم یر
ود تسل نقدریحاال چرا ا-  یشد میز
 خوام وست دانشگاه تابلو بشم یخوب چکار کنم ، نم-
 یبد تیاز رنگ اهم شتریبه مارک ب دیتو با-
 گفت : یلحن بچه گانه ا با
 کاریخوام چ یلپتاپ مارکدار و م رمیقراره بم یوقت-
 لحن بچه گانه اش خنده اش گرفت و گفت : از
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ه هم و ب میمدام با هم در تماس باش دیشه ،با یالزمت م ایبرا اون دن-
استاتوس  برات ایدن نیاز ا ییوقتا عکسها یهم بعا دی،شا میبد لیمیا

 زدم
 هم با تو در تماس باشم ایمن عمرا که بخوام اون دن-
 مظلومانه گفت : دیخندیم  نتیکه با ش یحال در
ود نیبه ا -  یکن یمنو فراموش م یز
لج  ،برایدسررت از سرررم بردار یخوا یهم نم ایاون دن یتو یعنی-

شررم ،منتظر  یمرده خفن دوسررت م هیرم با  یتوهم که شررده م
 استاتوسش باش

 شد وآرام گفت : یجد کبارهیطنز و شو خش به  لحن
 کنمیولت م یراحت نیکردم به ا داتیحاال که پ یفکر کرد -

جب گاهش کرد . ا متع به آنچه کیاعتراش ، کی یعنی نین  اعتراش 
همه  نباریرا باور کرد ،ا نبارصررداقتشینداشررت ؟اما ا ایداشررت  تیواقع

بان  یبرا بایز االتیاز وهم وخ یرا باور کرد وقصررر شیهایحرفها ومهر
 ایدن نیدر ا یزیاو را دوسررت داشررت وچه چ نیخود سرراخت ،آرم

 بود نیتر از ا نیریش
 تر ودلچسبتر بایز هیسا یبرا شهیاش پر از اخم بود اما از هم چهره

 نیانتخاب کرد و از آرم دیلب تاب اپل سررف کیانبوه لب تابها  انیم
کارت  نیبخرد آرم شیرا برا نیخواسرررت هم ندن  عد از خوا ب
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ضا ست هم یتیمشخصات لپتاپ لبخند ر شنده خوا را  نیزد و از فرو
 کند یامتحان و بسته بند

و نیآرم چشررم ون و یتبلت صررورت کی یر بود از فروشررنده  نیتریدر
سپس یسواالت صاتش کرد و  شخ شنده خواهش کرد  در مورد م از فرو

 امتحان کند شیرا هم برا نیا
با تعجب پرس ستادیکنارش ا هیسا  : دیو
 ؟یکن یم دیخر یبرا کس-

 زد و گفت : یلبخند
 آره-
 ؟ یحاال چرا صورت-
 رنگ دلخواه همه دختراست نیا کنمیچون فکر م-

کنه ؟اما کدوم دختر  دیدختر خر کی یبرا خواستی! پس اون م دختر
باره حس حسررادت به وجودش چنگ انداخت .پس آن  قیعم ی؟ دو

و شررشیاعتراش چند لحظه پ  شیکه چند لحظه پ ییایچه بود همه ر
شد اما ا یبه مانند کوه کباریساخته بود به  صه بردلش آوار   نقدریاز غ

 اعتراض هم کند نیبه آرم یداد حت یمغرور بود که به خودش اجازه نم
ودش از  شیکارت اعتبار نیآرم شنده داد و بادادن رمز ور را به دست فرو

 او خواست که هر دو را حساب کند
ود اما در ب نیو تنها نظاره گر رفتار آرم ستادهیا یکنار نیو غمگ افسرده

ونش چ  شد یباعث آزارش م یزیدر
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به مرز  نشیشررناخت وهر بار با جمالت سررهمگ یرا نم نیآرم مگر
 یوعصررب نیغمگ نهمهیبود،پس چرا حاال ا دهینرسرر یدیونا ام اسی

وهم  یرفهابه ح دیدانست که نبا یدستانش رعشه گرفته بود . مگر نم
 یبیهمه وجودش از رق نکیدل ببندد وخام شود پس چرا ا نیآلود آرم

 سوختیسخت در آتش حسادت م
 یقبل شررادمانه نم یخوشررحال و سررر حال نبود ومثل سرراعت گرید

و  ستادیرش اکنا نی،قلبش شکسته بود ،بد هم شکسته بود آرم دیخند
 با محبت گفت :

 ؟ یالزم ندار یا گهید زیچ-
 سرد گفت : یولحن یدلخور با
 نه-
رفت آنقدر در خود فرو رفته وآشررفته بود که  رونیقبل از از مغازه ب و

و  یمدسررتش را ن نیرفت و اگر به موقع آرم جیسرررش گ یپله برق یر
 شد . یپرت م نیگرفت با مخ به پائ

را در دسررت داشررت با  شیدهایدسررتش خر کیکه با  یدر حال نیآرم
هم دسررت او را محکم دردسررت گرفت و از مجتمع  گرشیدسررت د

و یحت نکهیخارش شررد و بدون ا یتجار  یکه چقدر ب اوردیب شیبه ر
 رفت . لشیدست و پاست به طرش اتومب

و نیفشررار ا ینیسررنگ دلش نفسررش را تنگ کرده بود با  یغصرره برر
 انداخت نیبه آرم یراه نفسررش را باز کرد ونگاه قیعم یآه دنیکشرر
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به خ قی.عم بانیدر خود فرو رفته بود  فت گ ینم چیبود و ه رهیخ ا
کر که ف نیا کردیحالش را دگرگون م شررتریب نیحالت متفکر آرم نیا

 کردیفرو مدشررنه در قلبش  شرردیاند یم یالیدارد به آن دختر خ نیآرم
 زمزمه کرد : یو با لحن محزون اوردی.باالخره طاقت ن

برا اون خر-  ؟یدیتبلت و
وبهت  دیپر رونیکه به خودش داد از عالم خلسه اش ب یبا تکان نیآرم

 : دیزده پرس
 اون ؟-
ند کی در فت و لبخ گاه منظورش را گر فرم صررورت  یمرموز ین

 داد و گفت : رییمتعجبش را تغ
وپله برق یخواستیم نیپس به خاطر هم-  ؟ یکن یخودکش یر
 من فقت حواسم نبود-
 یحواس پرت یلیکه تو خ دونمیآره م-
به تند رهیخ  گفت : ینگاهش کرد و
 دمیسوال پرس هیمن فقت ازت -

 پررنگتر شد وگفت : لبخندش
 دمیآره برا اون خر-
 و آرام گفت : دیشدت خشم لبش را به دندان گز از

 یدیخر یم نویدم امن همراهت نبو یکاش وقت-
 نگاهش کرد وگفت : یالیخ یب با
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 تو باشه قهیخواستم به سل یدارد م یرادیچرا مگه چه ا-
 آرام گفت : دادیعذابش م یزیاز هرچ شتریب یالیخ یب نیا

 ندادم یمن ،من که نظر قهیسل-
ست دارم برام کاف نیا یکه گفت نیخوب هم-  یرنگو همه دخترا دو

 ستمیزنونه وارد ن قیبه عال ادیبود ،من ز
 ادیخوشش ب دوارمیام-

 زد و گفت : یلبخند
و که من براش م ییزای،چون اصرروال چ ادیحتما خوشررش م-  خرمیر

 دوست دارد یلیوخ
ه تا دسته ک یجسم نیشباهت داشت ا ریبه شمش شتریکه نه ب خنجر

به تو ن  کرد . مهیقلبش را شکافت و
ون ناآرامش نزد آرم نکهیا یبرا شمانش را بر هم  نیبا در شود چ سوا ن ر

اما  شد گوش سپرد یپخش م ستمیکه از س ینهاد و در ظاهر به ترانه ا
وانش نزد ا وح ور  بود . یوتبلت صورت یالیدختر خ نیهمه ر

 آهسته گفت : نیآرم
 میشام بخور میبر دی!! با ینخواب-
 چشمان بسته جوابش داد با
 یندارم بهتره تنها بر لیم -
 گفت : بیعج یبا سرخوش نیآرم
 . می؛ خونه بخور رمیگیتنبل خواب آلو. باشه بخواب شام م یا-
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بدون ا نیآرم  رونیپر از اوهامش ب یایاو را از دن نکهیسر راه غذا گرفت و
 در سکوت تا خانه راند اوردیب

با شب بخ دندیخانه که رس به راه  یکوتاه ریکالفه کفشش را از پا کند و
پ  پشت سرش با اعتراض گفت : نیگرفت ،آرم شیپله ها را در

 اول شامتوبخور بعد برو بخواب-
 به طرفش برگردد آرام گفت : نکهیا بدون

 من که گفتم اشتها ندارم-
و له آرم نیدوم یر به طرش خودش  نیپ فت و  مچ دسررتش را گر

 چرخاند و گفت :
سوء ه یبر شیپ ینجوری،اگه ا یکنیلج م یبا ک یتو دار- ضمه که  ا
 یریگ یم
 : دیبه او پر یحوصله با لحن تند یب

ور بخورم یندارم ،نم لیم-  شه که با ز
 حرص نفسش رافوت کرد وگفت : با
ور بشه چ یخوب تو لجباز تر ازاون اریبس-  دبخوردت دا یزیکه باز

 که در دستش بود را به طرفش گرفت و گفت : یجعبه ا سپس
 هم همرات ببر نویا ایب-

 با رنجش گفت: و دیکش رونیرا از دستش ب مچش
 یدیکه براش خر یبهمون یبد دیبا نویا -

 گوشه لبش نشست و گفت : ینیریش لبخند
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 به همون دمشیحاال هم دارم م-
 شد و سپس آرام گفت : رهیمبهوت به او خ رویمتح یا لحظه

 یدیبرا اون خر نویا یتو که گفت-
با لبخند گفت : یبرق  نتیاز ش چشمانش  زد و

 هیمن که نگفتم اون ک-
 کاریخوام چ یحاال من دوتا لپتاب م-

 ستادیپله باال آمد وکنارش ا کی
 گن لپتاب ینم نویکالس ا یب-
 شانه باال انداخت و گفت : یتفاوت یب با
 ده یکار اونو که انجام م کنهینم یفرق-
تاپ ک هیخوب آره - ت یسررتیمجبور ن گهیکه د هیفیلپ  نیبه ا یاپلپ

وهم ینیسنگ  ی،برات اتوکد و چند تا نرم افزار مهندس یحمل کن شهیر
وش نصررب م گهید یوطراح که خ یهم ر کارت م یلیکنم   یبدرد 
 خوره
را  هیمرتب ومنظم قلب سرررکش سررا یتمیو گرمش با ر میمال نفس

 . کردیمتالطم م
و با هم نهایهمه ا-  شه انجام داد یلپتاپ هم م نیر
و از  یاده کنازش استف یتون یهمراه هم هست که م یگوش هیخوب -

 که رنگ مورد عالقه تو هه هیهمه مهمتر صورت
 ندارم ازین یکی نیبه ا گهی،د یاما من هم لپتاپ دارم هم گوش-
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 دلخور است نیچرا هنوز از دست آرم دیفهمیهم نم خودش
ست الزمت م یچرا برا وقت- شک باره افتاد و  چون  هشیکه لپتاپت دو
 یبش نیدست به دامن آرت یستیمجبور ن گهید

 شه یتکرار نم گهیاتفاق بود که د هیاون -
 ییحرفا نیتر از ا یشه چون تو دست و پا چلفت یچرا تکرار م-
 گفت : یو با دلخور دیاش کوب نهیمشت به س با
 ستمین یمن دست پا چلفت-

و دسررت اش در دسررت گرفت و با  نهیسرر یمشررت شررده اش را از ر
 گفت : یلبخند

 یکه مردم از گرسنگ میام بخورش میبر ای،حاال ب یستیباشه ن-
شمگ گرید ستش کرده  نینبود . رفتار آرم نیناراحت وخ سرم شاد و 

زشمند است شامش  شیبود ، به او فهمانده بود که چقدر برا مهم و ار
 را با اشتها تا آخر خورد

و ظرفها  هیتک یخسته به صندل نیرا مرتب کرد آرم زیم یرا برداشت ور
با محبت گفت :  زد و

 قهوه برا من درست کن هیکنم  ی!خواهش م زمیعز-
شنگزمی) عز ساس ادا کرد وچه حس ق پراح  از تلفظ ی( را چقدر گرم و

شر نیا سته  قیتزر شیانهایوااه به همه  شد انگار که همه وجودش ب
 به وجود اوست

 وادامه داد دیبلند کش یا ازهیخم نیآرم
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و هم با ادیخوابم م یلیخ-  کنم عیتصح دیبرگه بچه ها ر
 : دیپرس یداد وجد هیتک نتیجوش را به برق زد و به لبه کاب قهوه

 ؟ یش یتو خسته نم-
 : دینگاهش کرد و پرس متعجب

 ؟ یاز چ-
 مهمه ؟ نهمهیپول ا یعنی! یو دوندگ تیفعال نهمهیاز ا-

و ینیریش لبخند  : گفت یلبش نقش بست و با سرخوش یر
ش داره یخوب زندگ-  خر
ش  یکه دار ییاز شغلها یکیو اال  یخواه ادهیتو ز - هم پردرامده و خر

 ده یو م تیزندگ
 برگشت نتیقلقل قهوه جوش برخاست به طرش کاب یصدا

هام هسررتم ،م ندهینگرم و فکر آ ندهیمن فقت آ- چه  خوام  یب
 خانواده ام در رفاه کامل باشن

 شیهمه زندگ یبرا نیبسررت . آرم خیو همه وجودش  دیلرز دلش
 یم شیچه سرراده و احمق بود که چند لحظه پبود واو  ختهیبرنامه ر

اوسررت ، همه وجودش ! ......... همه ذهنش  یهمه زندگ دیشرریاند
ا م مئن یبود،)خانواده اش ( خانواده ا نیکلمه آرم کیتنها مشغول 

باعث حواس پرت شانشیفکر پر نیبدون حاور او ............ ا  یکرد و
قهوه را در فنجان  هنکیا یاش شررد و اشررتباها به جا یو دسررتپا چگ

و زدیبر  و مهیسررراسرر نیآرم دیکشرر یغیواز درد ج ختیدسررتش ر یر
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ست گرفت و چند بار فوت  ستش را در د ست و د شت زده برخا وح
 گفت : تیکرد و با عصبان

ست و پا ،تو با ا یدختره ب- سر  ییبال هیآخرش  یحواس پرت نهمهید
 یاریخودت م
به طرش  دسررتش ها کرد و  چالیرا ر حال خ فت و در  ماد  یر که پ
 : دیداشت پرس یرا بر م یسوختگ

 ؟یآرد دار خچالیتو -
 : دیدرد آلود نال یلحن با
 هست کیآره آرد ک-

ون آرد ها قرار داد خنک هیآرد را برداشررت و دسررت سررا پاکت آرد  یرا در
با دقت آردها را فوت کرد و  یسوزش دستش را کم کرد پس از لحظه ا

نگران و  نهمهیاو را ا نکهیاز ا هیسررا دیاد مالسرروخته شررده را پم یجا
کرد اما هنوز ته  یم یو شرراد تیاحسرراس رضررا دید یدلواپس خود م

 بود شفتهو آ نیقلبش غمگ
 یر ملب غرغ ریز یبود هنوزعصبان دهیابرو در هم کش کهیدر حال نیآرم

 اراده زمزمه کرد یب شیحرفها نیکرد. در ب
 من! چارهیب یدارن بچه ها یآخ که چه مادر نمونه ا-

 ریوصف ناپذ یدرهمه وجودش منتشر شد و شوق یلذت بخش یگرما
ند ت یگرما بخش وجود سرمازده اش شده بود و قلبش با ضرب آهنگ

 . دیکوبیاش م نهیس وارهیبه د
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سته آرم نگاه ش شتاقش در نگاه به اخم ن شد . نگاه آرم نیم  نیقفل 
شق گرفته بود رنگ باختن ودر آ سوختن . چقدر رنگ ع شق  تش ع

 داشت ازینگاه ملتهب ن نیبه ا
ح م یصدا ضو بان قلبش را به و  هیکرد اگر ثان ی. حس م دیشن یضر

واهد زد. خ رونیب نهیحتما قلبش از قفسرره سرر سررتدیآنجا با گرید یا
ش م یقراریب نیدرنگاه آرم گاه ن نیکه در برابر ا دیترسرر یو او م زدیمو

 رونیب نیدست آرم انیو آشفته دستش را ازم ی.عصب اوردیسرکش کم ب
به اتاقش عیرها از قفس سر یومثل پرنده ا دیکش  از پله ها باال رفت و

 پناه برد
له آرم نیهزارم یبرا خانواده ا نیبار جم  یرا در ذهنش مرور کرد ،

شبخت ،بچه ها شان آرم ییخو صدا م نیکه پدر  زدندیبود واو را مادر 
که اگرچه راحت به  یود ،خوشرربختاش ب یخوشرربخت تینها نی،ا

زش همه زندگ اوردهیدستش ن  را داشت شیبود اما ار
ود گفته ب نیرا در آغوش گرفت آرم نیزد وشاسخ یرختخواب غل  در

بود  دهیرا خوب فهم نیمرا دوسررت دارد وچقدر ا یها هیاوهمه هد
خواسررت  یبسررته اند .دلش نم هیبه جان سررا شیها هیکه همه هد

بد م با ب دیترسرر یبخوا  به دشیام یبایز یایشررردن دن داریکه 
باره آرم اهیس یکاب*و*س  یهمان موجود خشن وب نیبدل شود ودو

سپ شت تا  ست دا وتنها  بماند داریصبع ب دهیاحساس قبل گردد . دو
 او مادر فرزندانش است چقدر در نکهیفکر کند به ا نیجمله آرم کیبه 
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شاد ساس  شاط م یآن لحظه اح جمله  کیها با تن نیکرد ،آرم یون
ش او را مادر  نیآرم نکهیکرده بود واواز ا مشیرا تقد ایدن یها یهمه خو
ستیفرزندانش م شبخت دان سرت وخو ساس م ر کرد ،د یم یچقدر اح

 ندهیآ به یدواریبود که با احساس ام یشب نیاول نیچهارماه ا نیتمام ا
 نیمآر نکهیاز ا لیدل نینهاد ،به هم یچشررم برهم م نیبا آرم یوزندگ

و باره کاخ ر  . دیترس یرا درهم خورد ونابود کند م شیاهایبخواهد دو
صدا یتقه ا با سپس  بان آرم یکه به در خورد و صدا نیمهر  شیکه 
و عیسر زدیم  نکهیو خودش را بخواب زد از ا دیسرش کش یلحاش را ر

همه وجودش  اریاخت یرا برهم بزند ب شیالیخ یایبخواهد دن نیآرم
 دیلرزیم

س نیآرم شد ،نفس در  شده بود و احساس  نهیوارد اتاقش  اش حبس 
 آرام گفت : یپس از لحظه ا کردیم یخفگ

واقعا  دارشیتونم ب یخوابه وشرررمنده که نم هیسررا - کنم چون امروز
 خسته شده

شت خت ک همه شد که بفهمد پ ز پس ا نیآرم ستیوجودش گوش 
باره گفت : یسکوت  کوتاه دو

باره سا-  دیگم شما تماس گرفت ی،فردا بهش ملنت کرده  یالبد دو
 نینازن ایمادرش بود  ای حتما
سش را بند آورد .لبه لحاش را محکم در  یقدمها یصدا منظمش نف

باره برخاست : نیآرم یدستش فشرد .صدا  دو
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شت که فردا م شینبود ،دکتر چند تا آزما یمهم زیچ- امش انج رمینو
 مید یم

است  اتاق هیکه در کدام زاو یشد وحس کنجکاو فتریضع شیصدا ولم
 کردیم کیاعصابش را تحر

صدا اما ش یبا  شت پنجره ا دهیک شد پ  ادهستیشدن پرده م مئن 
 است

باره پس از ثان دو باره گفت : یا هیسکوت و  دو
ستم خواهش کنم فعال در مورد ناراحت ی،م یزدیخانم ا-  هیسا یخوا
 جهت نگران بشند یخوام ب ینم دیبه خانواده اش نگ یزیچ
-..................... 
 کنم ،خداحافظ یخواهش م-

به طرش اتاق برگشررت با د یگوشرر  ریز که در هیسررا دنیرا ق ع کرد و
 زد و گفت : یبود لبخند دهیلحاش چپ

خه دختر تو دهیخواب یچه جور نیبب ایخدا- دم کرده  یهوا ی،آ
و به خودت پ ینجوریاتاق ا  یشیکه خفه م یچدیلحاش ر

و نینشود .آرم نیلحاش را رها کرد تا باعث شک آرم لبه  یلحاش را از ر
ش نییسرش پا و دیک صورتش از گرما عرق  نهیس یور اش مرتب کرد .

سب شانشیپر یکرده بود و موها صورتش چ ست کرد دهیبه   بود .د
و یونرم موها  میومال ش یر با ک ست دنیصورتش را کنار زد و و ید  یر
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سخ یموهها شا شش ب ازرا  نینرمش ، ش رونیآغو با  دیک وکنار نهاد و
 خاموش کردن لوستراز اتاق خارش شد

شد آرم یوقت شد ودر اتاقش را قفل کرد  نییپا نیم مئن  رفته بلند 
شا نیدانست چرا ا ینم باره برگشتن آرم دیکار را کرده   یم نیهم از دو

 . دیترس
دسش آورد ح رونیب فشیلنت کرده بود از ک یرا که عصر سا شیگوش

 شیاز آن سررتا شیتا15داشررت که  سررکالیم20از  شررتریدرسررت بود ب
 نیمادرش ونازن یبود ومابق نیاسمیو
 یور مگفت ؟چ  یبه او م دیقلبش فشرده شد ، چه با نیاسمی ادی با

وح اوست! نیآرم دیتوانست بگو  مالک همه جسم ور
باره به رختخواب خز دیکش یآه سک عرو دنیو با به آغوش کش دیودو

س یسع نشیشاسخ ود از شب فکرش مشغول ب یکرد بخوابد اما تا پا
با ا ست تنها به آرم یدلش م نکهیو و یوزندگ نیخوا کر کند با او ف ییایر
ش شینا معلوم زندگ ندهیذهنش به طرش آ اریاخت یاما ب شد  یم دهیک

ساعت دینفهم صدا یباالخره چه  صبع با  لند ب یبه خواب رفت که 
 دیاز جا پر نیآرم
صدا نیآرم شت  شت در دا  ونازک یزد . لباس خوابش بند یم شیپ

صت تعو شت .خواب آلود لحاش را به دور  ضیبود وفر لباس هم ندا
 نیبرداشت و آن را گشود .آرم زیو به طرش درب اتاق خ دیچیخودش پ

سرحال مثل هم شت در ا شهیقبراق و ا بود ب ستادهیمرتب وآماده پ
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بود  دهیچیکه به دور خودش پ یو با لحافاو  دهیپول دهیاول افهیق دنید
 خنده اش گرفت وگفت :

 ! یختیچه ر گهید نیا-
 در را بسته تر کرد وگفت : یال یکم
 ها دارشدمهیتازه از خواب ب نکهیمثل ا-

پرس لبخندش  دیپررنگ شد و
و قفل کرد-  ؟یحاال چرا در

 دیدانسررت چه بگو یجا خورد مغزش هنگ کرده بود ونم یا لحظه
 مشتش بازنشود نینکته ب نیکه نزد آرم

 یزابرام کن یخواستم کله سحر یخوب ....خوب ....نم-
با لبخند زیرا ر چشمانش  : دیمرموز پرس یکرد و

و قفل کرد نیبه هم یم مئن-  ؟یخاطر در
 تونست داشته باشه یهم م یا گهید لیمگه دل-

 و گفت : زشدیآم  نتیش لبخندش
 ؟ یدینترس یزیاز چ یعنی-
پرس شیهر دو ابرو تعجبم  دیباال رفت و

 ؟ یزیاز چه چ-
به خود گرفته بود  ییبایدرشررت وگشرراد شررده اش حالت ز چشررمان

 درهمش را چنگ زد وگفت : یموها یبا سرخوش نی.آرم
ود یچیه-  شده رمونید یلیحاضر شو که خ یبرو ز
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 وزمزمه کرد دیکش یراحت نفس
ود-  شمیحاضر م یباشه ز
 در فاصله گرفت وگفت : از

 باش عیپس سر-
و در با پرت کردن لحاش به ر ست و سر یرا ب شو عیتخت  ست  ییوارد د

ضر کرد .برا یخودش رابرا هیثان یشد واک ستن موها یرفتن حا  شیب
به ا نیبود که آرم ستادهیا نهییمقابل آ  یا صدازد.ب یمجددا" به در ضر

 جواب داد : ینسبتا" بلند
 شمیدارم حاضر م-
شد وکنارش مقابل آ ربد شود و وارد  که  یدر حال ستادیا نهییاتاق را گ

و بود با لبخند  شیموهها یسرررگرم مرتب کردن شررال قرمزرنگش ر
بان آرم ینگاه مین عیمل با اعتراض  نیانداخت آرم نیبه چهره مهر

 گفت :
کنم پس ل فا  یباهات اوقات تلخ یخوام اول صرربح ینم هیسررا-

 شالتو عوض کن
 به طرفش برگشت وگفت : متعجب

 داره ؟ یرادیچرا مگه شالم چه ا-
 گم ،حاال خواهشا" فقت عوضش کن یبعدا بهت م رادشویا-
بان پر از خشررم  نیرینگاه شرر نیا یخواسررت با لجباز ینم ومهر

 یآسررمان یشررال آب کیاز کمدش  یبحث چیه یوغصررب شررود پس ب
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و برا شیموهها یبرداشررت و ر نداخت و به  نیاز طرش آرم دیتائ یا
شت آرم ضا یبا لبخند نیسمتش برگ با نگ تشیر  یاهرا اعالم کرد و

برا شگر و یزیچ افتنی یکاو سا زیآنالرا  ورشیزدرایم یر هت ب هیکرد.
 دیزده پرس

 ؟یگرد یم یزیدنبال چ-
 برد وکوتاه گفت : نیرا از ب وریقدم فاصله اش با درا کی با
 آره!-
 اتاق منه؟ یاون تو-

 زد گفت : یکمرنگ لبخند
 باشه نجایا دیاصوال با-

را  یزیچه چ نیآرم اوردیآورد به خاطر ب یکه به ذهنش فشار م یدرحال
 در اتاقش جا گذاشته است گفت:

و ا یزیاما من چ- بوط به تو باشرره ر همش  نهای،ا دمیند نجایکه مر
 خودمه یشخص لیوسا

 گفت : یکالفه کننده ا یخونسرد با
 توهه ،البته مال منه! یشخص لهیکه من دنبالشمم وس یزیچ-
 گفت : یلبخند با
 زیچ چیدونم ما ه یاما تا اونجا که من م ؟یپرسر یسروال هوش م-

 میندار یاشتراک
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ساچه اش را که هم شهیش ستفاده م شهیع ر  ور و کردیا  ویدرا یاز ر
بو  دیبرداشت و

 هست ییزایچ هیچرا -
 دیرا باال داد وکنجکاوانه پرس شیابرو یتا کی

 ؟ یمثال چ-
با آرامش گفت : ینگاه مین  به چهره مشتاق ومنتظرش انداخت و

 دست تو باشه یتو دیحلقه ازدواجمون،اون مال منه که با-
بان گرفت وآشفته گفت : اریاخت یب قلبش  ضر

 ؟ یخوا یم یاونو برا چ-
و یمرموز لبخند  چهره آرامش نشست یر

 الزمش دارم-
 رونیا بر شیرا گشود و جاحلقه ا ورشیسست ولرزان کشو درا یدستان با

 داد نیآورد و حلقه رابدست آرم
دانسررت اما دوسررتش  یحلقه را هرگز حلقه خودش نم نیا اگرچه

 بود نیداشت چرا که تنها نشانه ازدواجش با آرم
 : دیبا گرفتن حلقه از دستش پرس نیآرم
 جعبه باشه ؟ نیتو ا دیاون با یجا-
 دادیآزارش م شتریب یاحساس یب نیوا ونه اخم کرده بود دیخندیم نه
وز بهت پس بدم هیبرداشته بودم -  ر
 ؟یچرا ؟چون دوستش ندار-
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 بهش داشته باشم یکه حس ستیمال من ن-
با لحن هیسا دست  گفت : زیآرام ودل انگ یرا در دست گرفت و

وز ز هی- ست دار یحلقه ا نیباتریر برات م یو که دو ا خرم ،پس ت یو
وز با  یسر کن نیبا هم دیاون ر

با نگاه بزاق  آشفته گفت : یجمع شده در دهانش را قورت داد و
 شم یمتوجه منظورت نم-

 قدم به طرفش برداشت کی
 شهیمه نکهیاز تو باشم ،از ا یکس یخوام شاهد خواستگار ینم گهید-
 واون به توباشم خسته شدم نیه*ر*ز*ه ا یمراقب نگاهها دیبا
 .......یول-

را در  نرم حلقه یلیکه خ یست گرفت ودر حالرا در د فشیظر انگشت
 با محبت گفت : کردیانگشتش جا م

برا یدر امان گرونید فیاز نگاه کث ینجوریا-  هردومون بهتره یو
کند  یحرکت هیکرد وتا بخواهد سررا کینزد شیرا به لبها هیسررا دسررت

و یب*و*سرره ا  داریب ایخواب بود  ایانگشررتش نشرراند خدا ینرم ر
و نی!.....ا پر م نهی!....قلبش داشررت در سرر تیواقع ایبود  ایر  شرردیپر

زو یزیدرست همان چ نی،ا  بود شیهمه زندگ یبود که آر
 ادامه داد یبا لبخند نیآرم
 ! یبهم بد یقول هی دیبا-
 زده ولرزان نجوا کرد جانیه
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 ! یچه قول-
 شیارینم رونیهم ازدستت ب هیثان کی یبرا یحت یقول بد دیبا-

کان دادن سررر  جانیاز تراکم ه نفسررش با ت ها  مده بود و تن ند آ ب
 موافقتش را اعالم کرد

ترش کرده  جیگ شررهیاز هم نیآرم بینگاهش کرد رفتار عج قیعم
 بود
 و آن را بر داشت گفت : دیحلقه خودش را در جعبه د نیآرم
 کردم گمش کردم یتوهه ،فکر م شیپ نیدونستم ا ینم-

 سرخوش ادامه داد یبا لبخند همراه
 یریگ یپس م ید یم یو که به کس یزیچ یعادت دار شهیتو هم-

تار آرم هنوز هت رف ها نیدر ب فت و برا کی"  تایبود.ن  یقدم عقب ر
 و کالفه گفت : دیکش یقیکنترل رفتارش نفس عم

سا نیب شیتو انداخته بود- و لیو  منم فکر کردم الزمش ورتیدرا یر
 یندار
و لیمن همه وسا- م وهرگزهم فکر نکردم اونجا و الزم دار ورمیدرا یر

 هیآشغال
 : دینلرزد پرس جانیاز ه شیکرد صدا یم یکه سع یحال در
 حلقه ها برات مهم شدن ؟ نیحاال چراامروز ا-
ل زد وگفت رایگ ینگاه با  در عمق چشمان ناباورش ز
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شانه  نیچون اول- ست  وندیپ کین  هیه نماد حلق یگفت ادتهیحلقه ا
 هیونا گسستن نیریعشق ش

شده بود ونم جیگ نیآرم یحرفها از سردرگم  ست راب ه م یو  انیتوان
 را درک کند نیحرش خودش ورفتار امروز آرم

ته م یتودار نیآرم- هات منو سررک کنم  یخواهش م یدیبا حرف
ضع بهم بگو منظورت از ا شق حرش  هیحرفها چ نیوا وتو از کدوم ع

 یزن یم
و لبخند  ت :و گف دیکش یقیو کالفه نفس عم دیلبش پر یاز ر

سر یندارم فقت خواهش م یمنظور- شو که داره  عتریکنم  ضر  حا
 شهیم رمونید

 اتاقش را ترک کرد عیوسر
پر رفت وآمد بود حس کرد  یخصوص کینیکل نکهیا با غ و بود اما شلو
و به او گفت : یحوصله عالف نیآرم  را ندارد پس ر
 م؟یخلوتتر بر یجا هی یخوا یم-
 نجایاعت صرربع شررلوغند ،تازه اسرر نیتو ا شررگاههایهمه آزما-

 شه یدر هزار هم اشتباه نم کیجوابشون 
 داد وآرام گفت : هیتک یصندل به
نازن یذاشررت یکاش م-  یتوهم عالش نم ینجوری، ا امیب نیهمراه 

 یشد
 نگاهش کرد وگفت : قیعم
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 کنه! یناراحتت م نهمهیچرا ؟بودن با من ا-
 خاطر گفت : دهیورنج زشدیخ میطرفش ن به
 یبده !،من فقت نم نهمهیا زینسرربت به همه چ تتیتو چرا ذهن-

زشمندت صرش من بشه  خوام وقت ار
 را از اوگرفت وآهسته گفت : نگاهش

 یالمتمواظب سرر شررتریب دیبا یهسررت هامیتو اگه نگران منو گرفتار-
 یخودت باش

از جا  نیشرردن اسررمش آرم جیکه با پ دیبگو یزیباز کرد چ دهان
وانه شد شگاهیدنبالش به طرش آزمابرخاست واو هم به   ر

*** 
 دیرستوان نگه داشت، با تعجب پرس کیدرکنار  نیآرم
 ؟یسادیوا نجایچرا ا-
و یبرا ب هیسررا یصررندل یپشررت یپارک کردن دسررتش را ر ه گذاشررت و

 طرفش برگشت وگفت :
 میصبحونه بخور دیبا-
 ساعت ،ساعت ازده گذشته ! نیصبحونه اونم تو ا-

با لبخند گفت : لشیاتومب  را خاموش کرد و
 شناسه ینم میشکم که تا-
ستوران نیکنار آرم در سبک قد یوارد ر ستن ش یبرا نیشد .آرم یمیبا 

شت  شد واو هم تنها پ صبحانه از او جدا  سفارش  ستش و  از یکید



                
 

 

891 

 زندگیمهمان 

ساکت یکنار پنجره نشست فاا یزهایم صدا یآرام و  به جزء   یبود و
صحاب یعل یکیآهنگ تونزد تند  یتمیبا ر یصبحگاه یر فااکه د یا
پر نشاط م  آمد ینم ییچ صدایه گرید دیچیپ یو

 خونه نیداره ا یحس چه
 مثل تو مهمونه یکس
و لبهام به  عشقت خنده ر

 مونه یاز تو م شهیهم
 یمن ادیفر تو

 یشکن یو م سکوت
 لحظه هام کنار

 یموندن یهست تو
 به من یکینزد تو
وم دلم که  آر
 و بگم نیخوام ا یم

 وجه خوشکلم هی یخوشحالم که تو هست چه
و م شمیپ یهست تو  نمیب یو تور
زوهام چ یم ایدن به و از تو باغ آر  و دمیگم و گلم ر

 یلحظه هام وقت قشنگ
و از تو م خودم  دونم یر
 هیسا کیمثل  کنارت
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 مونم یبا تو م شهیهم
 ایبا من ب ایب

 هر کجا شهیهم
 کنم یحس م باهات
 لحظه ها قشنگه

 ییبایچشم من تو ز به
و یقشنگ  ییایمثل ر

وبرو نیآرم  ستیرنگ یدر چشمانش م قیعم یلینشسته بود وخ شیر
 :دیپرس عیمل یبا لبخند هیسا
ل زد ینجوریا یبه چ-  ؟ یز
 گهقشن یلیرنگ چشمات خ یدون یم چیتو، ه یبایز یبه چشما-

 ،صررورتش دیوجودش گر گرفت وقلبش را به آتش عشررق کشرر همه
ونش را افشرا مگلگون شرده بو ست یپس برا کردید که راز در  فرار ازد
ساکت شد ، آرم رونینگاهش را به ب نینگاه ملتهب آرم  نیدوخت و

با محبت پرس  : دیدستش را در دست گرفت و
 منو به خودش مشغول کرده ؟ یبایز یبانو نهمهیا یزیچه چ-

گان غر یبایز یمن !.....چشررما یبایز یبانو ب یبیتو! .....واا ا که 
زو یحت نیزده آرم خیچهره خشک و  را هم نداشت شیجرات آر
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ست  قلبش صرش کرده ا وانگردان م بان گرفت که انگار ر ضر چنان 
مات قو نی،مصرررش کرده بود ا وانگردن ترازیکل و یهر ر هوش  یر

 گذاشتیم ریوهواس تاث
 نیبه چهره زد واز کنار ابراز احسرراسررات آرم یتفاوت ینقاب ب بازهم

ه بود که گرفت ادیگرفته بود ،  ادیرا  زهایچ یلیخ یزندگ نیاگذشت ،در 
 دل ببند وگرفتار شود نیآرم یبه حرفها دینبا
پ رمردیپ به شاره کرد  رونیکه ب یرزنیو صبحانه بودند ا سرگرم خوردن 

بدون ا  به طرفش برگردد آرام گفت : نکهیو
 برم یصحنه ها لذت م نیا دنیاز د شهیهم-
و  باال رفت شیابرو یتا کی،متعجب  سررتیجهت نگاهش نگر به

 : دیپرس
 داره ؟ یچه لذت یوفرتوت بش ریپ نکهیا-
لقمه  ینیریخانمه با چه حس شرر نیبب نشررونه،یمنظورم عشررق ب-
های،ا زارهیدهن مردش م یتو ها ن نار هم بودن  یادیز یسرررال و ک

وزها زش با هم  یسخت یور وباهم پشت سر گذاشتند به نظرم حاال ار ر
 ؟یکن یفکر نم ن وریفهمند،تو ا یخوب م یلیبودن و خ

 باال انداخت وگفت : یتفاوت شانه ا یب
 ندارم زایچ نیبه ا یدونم ،من اعتقاد ینم-
 وگفت : دیاز سرحسرت کش یآه
وح -  نداره یاصال سازگار زایچ نیتوبا ا هیدرسته ،ر
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سرش را به طرش  با شاره چانه اش را گرفت و صت وا ش شت  دو انگ
سحورکننده اش هم دیاخودش برگرداند،ب او  فقت در نگاه شهینگاه م

 دیرسیچشمها بود که به آرامش م نی، تنها با معجزه ا بودیم
ل زد و با لبخند ش یچشمان عسل در  گفت : یزیآم  نتیاش ز
 دهنت بذارم یلقمه تو رزنیمثل اون پ دیمنم با یعنی-
با دلخور رهیخ  گفت : ینگاهش کرد و
 یریگیمنظور منو برعکس م شهیتو هم-

به صندل لبخندش  داد وگفت : هیتک یمرموز شد و
 احساسم ! یکه من ب نهیمنظورت ا-
و عیمل یاراده لبخند یب  نشست و گفت : شیلبها یر

 ............ ؟یشک دار نیتو به ا-
 گفت : تیقاطع با
امروز  یایدن یتو نمیمن ق بب چهیو فقت از در یگرفتم زندگ ادیمن -

 نداره ییجا چیاسات هاحس
 آرام نجوا کرد قیعم یآه با
 یگیآره تو درست م -
سا نیا او ست  هیحالت  ستش را در د شت پس د ست ندا صال دو را ا

 فشرد وگفت :
 ! یتو امروز با رفتارت منو متعجب کرد-

پرس مبهوت  : دینگاهش کردو
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 کدوم رفتار؟-
رسند ت یکنند از امپول م یکه ادعا م یلوس یتو بر خالش همه دخترا-

ندازند از خون دادن ه یوداد راه م غیوموقع آمپول زدن ج واهمه  چیا
 ینداشت یا

 وگفت: دیکش رونیدستان گرمش ب انیرنجش دستش را از م با
 ستمین یبگم من اصال دختر لوس دیچندبار با-
 زد وگفت : ینیریلبخند ش  نتیش با
شت شبید- صرار دا پا چلف یهم ا ست و که  یدید اما یستین یتتکه د

 یعکسشو ثابت کرد
خ کرد وآرام  یبیعج یشررب قبل گرما یآور ادی از به وجودش رسررو

 زمزمه کرد:
 اتفاق بود هیفقت  شبید-

 وگفت : دیخند سرمست
 یت برابد فق یاتفاقها شررهیکه هم نهیاتفاق بود،و جالب ا کیبله -

 افته یتو م
پر یعصب  :دیبه او

وزها به خاطروضع نیمن ا-  حواس پرتم کمیپدرم  تیر
باره با مال دو  گفت : متیدستش را در دست گرفت و

 ینیبه خاطر اون صدمه بب ستین یوقت راض چیپدرت ه زمیعز-
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انداخت در ذهنش وااه  اهشیوسرر رایرا در عمق چشررمان گ نگاهش
 یفقت برا شررهیکلمه را هم نیا نیکرد آرم یرا چند بار حالج زمیعز

برد.امانه  یبکار م گرانیگرم جلوه دادن راب ه سررردشرران مقابل د
س نیاز او وآرم ریکه بغ شبیحاالونه د شت که آرم یک اور ندا به  نیح

بان را بازیخاطر حاورش بخواهد نقش   کند یک همسر مهر
بار زشررمند  زیعز نیآرم یموهوم که برا یوااه حسرر نیا یبا ادا هر وار

باره احساسات کردیاست وجودش را سرشار آرامش م شده بود وهر  ی.دو
بان نیرفت آرم یم شیاشررکها ختنیآن احتمال فرو ر ب یبا مهر اره دو

 گفت :
و غمگ-  نهیوغصه دار بب نیپدرت هرگز دوست نداره تور
پدرش  یماریرا پشت نقاب ب نیمجبور بود احساساتش به آرم نکهیا از

الت ح نیاز ااو را  نکهیا یبرا نیبود آرم یکند آشررفته وعصررب یمخف
 گفت : اوردیب رونیب

ستت تماس گرفت ،م یخواب بود یوقت شبید-  یگفت هرچ یدو
 یزنگ زده جواب نداد تیبه گوش

 گفت ؟ یم یلنت کرده بودم ،حاال چ یسا -
 ود، نگرانت ب یبود که سرجلسه خون دماغ شد دهیاز دوستات شن-

و صبحانه داخت ان گریج یخهایبه س ینگاه هیشد سا دهیچ زیم یر
بدون ا  دهد سکوت کرد یبه خود حرکت نکهیو

 :دیبا محبت پرس نیآرم
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 ؟یخور یپس چرا نم-
 زد وگفت : یحیمل لبخند

 خورم یم یزیچ هیتو بخور من رفتم خونه -
راه  هنهمیصبحونه هست اما ا لیخونه وسا یدونستم تو یاز اولم م -

 یبخور گریکه تو ج نجایاومدم ا دمیکوب
بو -  کنه یحالمو بد م ادیخوشم نم رگیج یمن از
و نیآرم  کنارش نشست وگفت : یصندل یبلند شد ور
 ، نه ازخودش که ! ادیاز بوش بدت م-
 کنه ؟ یم یحاال چه فرق-
شتش گرفت ودر حال هیسا ینیب شار م یرا با دو انگ  یتکه ا داد یکه ف

 برداشت گفت : گریج
بب-  چه خوشمزه است نیحاال دهنت و باز کن و

و نیکرد با تقال دسررت آرم یسررع اش کنار زند وهمزمان  ینیب یرا از ر
 باخنده گفت :

 کنن یهمه دارن نگامون م نیبب هیچه کار نیا نیآرم-
در  گریگرجید یتکه ا گرانیولبخند د رهیتوجه به نگاه خ یب نیآرم

با اخم ظر  گفت: یفیدهانش گذاشت و
 تونمیاما من نم تونهیم رزنهیاون پ-
ور جو یلبخند با  وقورت داد دیسرمست لقمه در دهانش راباز
 ادیبسه من ازش بدم م گهیکنم د یخواهش م نیآرم-
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و دستش  اش برداشت وگفت: ینیب یرا از ر
 ! یلوس یلیگفتم خ یدید-
 گفت: یناراحت با
وز هی-  . ستمیکنم که اصلنم لوس ن یبرات ثابت م یر
گه تونسررت نیخوب هم- ثابت کن، ا و بخور نهایهمه ا یحاال   یر

 یستیشه که تواصال لوس ن یبرامن ثابت م
 بود با اعتراض گفت: خیرا شمرد ، هشت س خهایس یذهن هیسا
و من بخورم که چ نهایهمه ا-  مونه ینم یبراتوباق یزیر
 .دمینگران من نباش براخودم سفارش م-
وبخورم؛ م نهایهمه ا تونمیاما من نم -  ترکم یر
 گهیلوس بودنته د یاز نشون ها یکی نمیا-
 نیاز خوردن همه ا نکهیدم همون لوس باشررم تا ا یم عیمن ترج-
 . ارمیباال ب گرهایج
 ش براتو . خیس5پس -
 نصف نصف-
 انداخت وگفت: خهایبه س ینگاه نیآرم
 هیقبول ،ٍهمون نصف هم کاف-
 یز بوا یبرداشرت ول یکرد . بااکراه تکه ا کینزد هیها را به سرا گریج

 .ردیاش را بگ ینیشد بزخمش مجبور 
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به م ییزهایچه چ یزندگ نیدرا به امروز هرگز ج یراتجر تا   گریکرد او 
ست چرا  یخورد اما نم یحالش بهم م شیاز بو ینخورده بود وحت دان

 بود. نیریلذت بخش وش شیبرا زیهمه چ نیجبر آرم ریز
گاهش م نیآرم  یوبه ر یاو هم لبخند اریاخت یکرد ب یبا لبخند ن
 ل نبندد .د یتیمرد دوشخص نیبه رفتارا دیدانست که نبا یزد م نیآرم
 هم دیاو وشررا یدلخوشرر یتنها برا نیخواسررت باور کند که آرم ینم

س فهیحس وظ ست وا نکیا یشنا ش نیدر کنارش ا را  نیریلحظات 
گاریبه  شیبرا ندگ گریگذارد د یم اد نار آرم شیز  روح یب نیدر ک
را دوست داشت واز بودن در کنارش  نیبا آرم ینبود واو زندگ کنواختیو

 برد. یلذت م
ور ج دید یکه م نیآرم با ز قابلش  یها را م گریاو  ها را از م خورد آن

 برداشت وگفت:
ور خوردن باال ب ی،م هیکاف گهید- بعد منو مقصررر  یاریترسررم از ز و

 یبدون
 . ستمیخوب برات ثابت شد که لوس ن-

 زد وگفت: یچشمک نیریش بالبخند
وز هم تحملت نم کی ی،چون اگه بود یهم نبود از اول-  کردم یر

قدر ندش ومغرور ه گریکرده بود د رییمرد تغ نیا چ  چیاز آن مرد چ
 دوست داشت یتیمرد را با هر شخص نینبود ،واو چقدر ا یخبر

 : دیپرس نیراه برگشت از آرم در
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 دن یبهون م یوک شاتیجواب آزما-
 رمشونیگیرم م یاگرحاضر بود م رمیگ یعصر تماس م-
باره م یک-  م ب دکتر میر یدو
بود تو  ازی،اگه ن نهیبرم دکتر بب یو گرفتم م شاتیهر وقت جواب آزما-

و بب  . میر یباهم م نهیر
 م ب ؟ یر یتنها م یعنی-
 طرفش برگشت و با خنده گفت: به
 بدزدنم یترس یم-
وبرو به  شد وآرام گفت : رهیخ شیر
ال قب یزیچ هیکنم  ی،حس م ادیاز نگاه اون دختره اصال خوشم نم-
 شما بوده . نیب

 شد زیآم  نتیش نگاهش
وم ! یدستنو انداخت روزیخاطر د نیبه هم-  دور باز
 یحرصررش گرفت م دیفهم یم یرا به راحت زیهمه چ نیآرم نکهیا از

به صررفحه  یخواسررت جوابش را بدهد که تلفنش زنگ خورد نگاه
 بود : نیاش انداخت نازن

 ! یبله ناز-
 سالم خوشگلکم-
 گلم ی،خوب زدلمیسالم عز-
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 یشررمچ ریبرد ز یبه کار م یناز یکه برا ییبا تعجب از تکه ها نیآرم
 :دیپرس نینگاهش کرد . نازن

 ! ی؟خونه تماس گرفتم ،جواب نداد ییکجا-
 . شیمابرا آز نکیتو راه برگشت به خونه ام ،رفته بودم کل-
 یدختر خوب پس باالخره آدم شد نیآفر-
 یزنگ زده بود یکارم داشت شبید-
واعصابم بودن گنیم یدوتا خنگول چ نیآره ا-  ! تا صبع ر
 یتو شماره منوبهشون داد-
لت چ وره ،منم  یآره اولش گفتن نگرانتن وم- حا بدونن  خوان 

 بهشون دادم
شررمارمم و به  نی،من ازت خواسررته بودم ا یناز ینکرد یکار خوب-
 یند یکس
ن تو جوابشو ی،وقت هیچ انیدونستم جر یخوام ،آخه نم یمعذرت م-

 خهیتو و مشا نیب یدادن که چه راب ه ا ریبهم گ یداد یو نم
 !. ینداده باش ی؟،باز سوت یگفت یتو چ-
 مگه خنگم-
باره شر شده باش گهید ییدونم تو یچه م-  . ی!! دو

 نفسش را فوت کرد وگفت : یحرص
 نیز اا شررتریب انوتایجر نیبهتره خودت ا ینگفتم ،ول یزیمن چ-

سمی نی،ا یتموم کن ومدهیکش ن ت یکه من م ینیا سم آ ترا از  یشیشنا
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ور حسادت بال ی.میکنیحرفهاست که تو فکر م نیا سرت  ییترسم از ز
 ارهیب

سرگرم رانندگ نیآرم سا یبه ظاهر  سش به  شش دانگ حوا  هیبود اما 
اه به کوت یلیشررد وخ شیمتوجه کنجکاو هیبود سررا شیوصررحبتها

 گفت: نینازن
 .میزن یباشه ،حاال بعدا" با هم حرش م -

با لحن عیسر نیرا ق ع کند نازن یگوش نکهیاز ا قبل  انده گفت:درم یو
 ! هیسا-

باره به گوشش نزد یگوش  کرد وگفت : کیرا دو
 شده ؟؟ یبازچ-
 !فتهیقرار که ب یعنیافتاده ، یاتفاق هی-

مارر رب ولرزان کالمش دلشرروره به جانش انداخت ، نگران  لحن
 گفت: یوکالفه به تند

 شده ؟ ی،بگو چ یجون به لبم کرد-
 کرد زمزمه

 ........... ماین-
ظه نار آرم تشیموقع یا لح با وحشرررت  نیدر ک را فراموش کردو

 گفت : دهینسنج
 ؟ یچ ماین-
 دش رهیبه طرفش برگشت و به او خ رانیح یبا چشمان نیآرم
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 به مامانت بگه ! ویخواد همه چ یم ماین-
 : دیهراسان نال دویاز صورتش پر رنگ

 و؟یچ-
شدن نیاز ا شتریتونم ب ینم گهیگه د یم-  هیسا منتظر بمونم ونابود 

وبا چشررما درت پ یوقت مارسررتانیب یدونم تو ی،نم نمیخودم بب یر
ستر سا نیکه ا یبهش گفت یبود چ یب شده  وزها فقت حرفش   هیر

 شهیگرفته وداره داغون م یافسردگ
 دیپرس آرام
 ؟ یبهش گفت یتوچ-
غر چقد ال نهیبیداره م سررتیگفتم ،خودش که خر ن یم دیبا یچ-

نگ پر پا یشررد دهیور که از دور  یتازه  تاده  چشررمات هم گود اف
 یمشخصه چقد تحت فشار

 باباست تیهمش به خاطر وضع نهایا یبگ یتونست یم-
وز  یدون یده ،نم یمن گوش نم یفا،اون اصررال به حر هیسررا- اون ر

چشررمت شررده بود چه  یپا یموقع مالقات بابات که متوجه کبود
ش یمکافات ض دمیک ستانیب یشد تو یتا را خدا  دعوا راه نندازه ،به مار

وز م ومش کنم ،حاال هم از اون ر  یباهزار خواهش والتماس تونسررتم آر
ودتر سررا نمبه خا زویهمه چ دیگه با واز ا هیسررتوده بگم وز  یگزند نیر
 خالص کنم یاجبار
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ش توقف کرد .سا نیآرم شدن  ادهیقصد پ فشیبا برداشتن ک هیکنار بر
شت که آرم و عیسر نیدا شد متعجب به  شیباز را گرفت ومانع اش 

اه کوت یسرروالها کردیاو را برانداز م یظیطرفش برگشررت . با اخم غل
ساب نیومبهمش آرم صب کالفه یرا ح شفته به نازن یوع  نیکرده بود .آ

 گفت :
 یندار ی،فعال کار رمیگ یبعدا باهات تماس م یناز-
 آرام گفت : یبا دلخور نینازن
 یفعال با ،پسیهرجور راحت-

به آرم یگوشرر نه ا نیرا ق ع کرد و فا گاه موشررکا با ن  یاو را م یکه 
سع یسکوت با لحن یشد .پس از لحظه ا رهیخ ستینگر  یم یکه 

ونش باشد آرام پرس یکرد عار  : دیاز خشم در
 ؟ هیچ انیجر-
اما خود را به حماقت زد  سررتیچ نیدانسررت منظور آرم یم نکهیا با

 آهسته گفت :
 ؟ یچ انیجر-

 گفت : زینگاهش کرد وتمسخر آم ضیباغ
 ! یهسته ا یانرا -

ست با یماند واقعا نم ریمتح ص نیبه او دهد،آرم یچه جواب دیدان  یبع
 داد زد :

 نفهمم؟ یلیمن خ یکن یفکر م شهیچرا هم-
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پراز خشرم بود و تن صردا صرورتش بان شیبرافروخته و  ینرمش ومهر
 قبل را نداشت.با وحشت بزاق دهانش راقورت داد ومستاصل گفت :

ع ب هی-  بود مایون نینازن نیموضو
و با  داد و آهسته گفت : یفشار شیحرص به باز
 احمق باشم ؟ نهمهیا ادیبه من م-

فتابگ سپس  زد ادیوفر دیکش نییرا پا هیطرش سا ریبا خشم آ
وندار هی-  ماین نیب انی! جر ینگاه به خودت بنداز از ترس رنگ به ر

ب  نیونازن  یرنگ به رنگ شد نهمهیکه ا یبه تو دار یچه ر
صلن همه دن حق شت ،ا سر او فر ایدا شتند   هنیبزنند .در آ ادیحق دا

صورت رن شار بغض لب وچانه  دهیگ پرنگاهش به  خودش افتاد از ف
 وآرام گفت : دیکش یقینفس عم نی.آرم دیلرزیم اریاخت یاش ب

وغهات هم یسع-  یبد بیمنو فر شهینکن با در
 بغض الود گفت : یانداخت واز سر ناچار ریرا به ز سرش

 به مامانم بگه ! ویخواد همه چ یم ماین-
 : دیداد کش نیمنفجر شد وخشمگ تیعصبان از

چ ور به خودش  یعوضرر کهیغلت کرده ،اصررال به اون چه ، مرد-
 ما سرک بکشه یخصوص یزندگ یده تو یاجازه م

 ولرزان گفت : متوحش
 نداره فقت........ یاون قصد بد-
 دیکش ادیفر
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 ؟ یفقت چ-
 زمزمه کرد آرام
 فقت نگران منه!-

 به او انداخت وگفت : یزیعتاب آم ینگاه
توهه که نگرانته ؟!هان .....پدرته !.... برادرته  یاون اصررال چه کاره -

 !، .....همسرته !........
سکوت کرد .آرم با باره نفس نیوحشت آب دهانش را قورت داد و  یدو

 تازه کرد و آراتر از قبل گفت:
 چکار کنم دیدونم با یشماره ش و به من بده خودم م -
 پرازخواهش والتماس گفت : یلحن با
و بزرگش نکن  یکوچک نیبه ا یکنم مسرراله ا یخواهش م نیآرم-

 یوقت کار چیوه هیزنم ،اون آدم من ق یحرش م مای؛من خودم با ن
 من بشه یکنه که باعث ناراحت ینم

 دیکش ادیزد و فر رونیب تیرگ گردنش از عصبان بازهم
 ؟ ی،اصال با اجازه ک یبا اون حرش بزن یخوا یکه م یکن یم جایتو ب-

االت به راحت ع شده بود و سخت  سفت و س ینم یصورتش  ت توان
سا شد ، ست چ ور او را آرام کند اما  ینم هینفس بک به  را زیچ کیدان

با  بحث کردن یتیوضع نیبود که در همچ نیوآن ا دیفهم یم یخوب
و با لحن نیکند از هم یم متریاوضرراع را وخ نیآرم م آرا ینگران ول یر

 گفت :
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رو م یخوب ،هرچه تو بگ اریبس-  کنم یهمون کار
 اش را به طرفش گرفت وگفت : یگوش نیآرم
 شماره اش و بهم بده-

 گفت : ملتمسانه
 ؟ یدعوا راه ننداز ید یقول م-

 حوصله گفت : یو ب دیکش یقیعم نفس
 نداشته باش یکارا ، کار نیتو به ا-

وان پرس رتیرا به او داد ؛با ح مایوشمرده شماره ن ر  دینگاهش کرد و
 ؟یش وازحفظشماره ا-
 حرص نجوا کرد : با
 از تو ذهنمم پاکش کنم یخوا یم-

 تفاوت گفت : یاش را حس کرد اما ب هیکنا شین
شار ب ادیخواد ز ینم - ، چون خودش به مرور زمان  یاریبه خودت ف

 شهیپاک م
شررود اما هنوز مارر رب ونگران بود  ادهیدر را گرفت که پ رهیدسررتگ
باره به رهیدستگ  برگشت وگفت : نیطرش آرم را رها کردو دو

 حرش بزنم مایکنم اجازه بده خودم با ن ی!خواهش م نیآرم-
با لحن ابانیاز احساسش را به خ یسرد وعار نگاه ت آرام گف یدوخت و

: 
وشن کنم ییزهایچ هی دینه خودم با- و براش ر  ر
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بغض آلود نال دیلبش را به دندان گز عاجزانه  : دیو
خاطر قول یپس خواهش م- به  خاطر من ، به  وز اول  یکنم ، که ر

س یبهم داد صال به خاطر هرک ست دار ایدن نیا یکه تو ی،ا  و یدو
زشمنده شیزندگ  برات ار

و بغاش وان شد با کف دست  یشکست واشک آرام آرام ر گونه اش ر
 را زدود وادامه داد شیاشکها

ست م- ع بو نیکنم، نذار خانواده ام از ا یالتما ضو ابام ن ،بببر ییمو
 ! ارهیلحظه هم دووم نم هیاگه بفهمه 

شود .درحال اوردین طاقت ستگره را گرفت ودرب را گ اش  هیکه گر یود
 تمحکم دستش را گرف نیشود که آرم ادهیبود خم شد پ افتهیشدت 

شت با نگاه پر برگ شمانش خ شانشیو شد ،در برق  رهیدر عمق چ
ش م گاهش آرامش مو  دهیاز خشررم چند لحظه قبل د یو اثر زدین

بان گفت : می.مال شدینم  ومهر
کس !.......م مئن  چیفقت به خاطر خودت!.......نه به خاطر ه-

 ببره ییبو انیجر نیاز ا یدم کس یباش هرگز اجازه نم
پر حرارت شد آرم وجودش  با محبت ادامه داد نیگرم و

 ستمیمن ق ن یب نقدریهم نباش چون من ا یچیحاال برو و فکر ه-
 خود دعوا راه بندازم یکه ب

ش به راه افتاد ادهیپ نیاز ماش ینسب یآرامش با به سمت بر  شد و
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د را از خانواده اش پنهان کن شیتلخ زندگ تیمجبور بود واقع نکهیا از
صب سته وع کرد  یاعتماد م نیآرم یبه حرفها وقولها شهیبود هم یخ

 ستیبار وجودش پر از استرس ونگران نیچرا ا دیفهم یاما نم
و خسررته ب زیم یجزوه اش را ر قرار پشررت پنجره  یانداخت وکالفه و

ش ستادیا شوره به جانش  نیدر حال غروب بود وا دی. خور غروب دل
که  دیسررتر یکند اما م یگفته بود دعوا نم نیآرم نکهیانداخت . با ا یم

با او درگ مایدر مقابل ن ه که از آنچ شررتریب یود ولشرر ریاز کوره در برود و
 دیفهم یم یبود چرا که به خوب نیباشررد نگران خود آرم ماینگران ن

صبان یوقت رلش را از وکنت ستیجلو دارش ن یمن ق چیشود ه یم یع
 دهد یدست م

ب ینگران از ست داده بود و شش را از د ما ا دیلرزیوجودش م اریاخت یآرام
 را نداشت ردیبا او تماس بگ نکهیجرات ا

با ه ختیزنگ تلفن قلبش فرو ر یصدا از را  یوشگ جانی،برگشت و
 برداشت و آهسته گفت :

 بله!......-
بان صرردقه رفتن حالش را  ایدن کیبا  شررهیبود ومثل هم یمهر قر

بان جوابش را داد ومهر دیپرسرر دل وقلوه دادن  یپس از کل ی،مهر
 :دیباالخره پرس

 خونه است ؟ نیدلم آرم زیعز-
 وز برنگشتهجون هن ینه مهر-
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 وگفت : دیکش یقینفس عم یمهر
 یلیگفت خ یم یریپسررر کجا رفته ،شرررکت هم نبود ،ام نیپس ا-

و پ شهیهم مثل هم لشیزده ،موبا رونیوقته ب  رهیگ غامیر
 ببرد نیرا از ب شیکرد با فرو دادن بزاقش لرزش صدا یسع
 سر ساختمون باشه ؟ دیشا-
 تماس گرفتم نبود ،گفتن اصال امروز نرفته سر ساختمان-

 گفت : دلواپس
 شرکت سراغشو نداشتند ؟ یبچه ها-
 دونست کجا رفته ! یکس نم چینه ه-

 دیپرس ما رب
 افتاده ؟ یاتفاق یمهر-
 رونیت باز شرک یگفت عصب یم نی،فقت آرت یچه اتفاق زدلمینه عز-

 زده! منم نگرانش شدم
 فت :گ یآرام کردن مهر یبرا یول دیلرز یم یزنگرانا شیصدا نکهیا با
 دهجا گرفتار ش هیحتما  ادهیز شی،مشغله کار ستیاون که بچه ن -
مادرم و  هی،به هرحال من  یتو درسررت بگ دیدونم !..... شررا ینم-

 دارن ینگران یبرا یزیچ هی شهیمادرا هم هم
 رهیگم باهاتون تماس بگ ینگران نباش ،اگر تماس گرفت حتما م-
. 

 گلم یندار ی،کار زمیعز یکن یل ف م-
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 .دیسالم برسون نیبه عمو وآرت-
 ،خداحافظ زمیچشم عز-

نداخت  یگوشرر به جانش چنگ ا را که ق ع کرد دلهره واسررترس 
ستان ینم شیلحظه رها کی هودهیب یفکرها اپس لرزان دلو یکرد.با د

و یرا گرفت ول نیونگران شماره آرم بودیگ غامیپ یر  .ر
سع به شپزخانه رفت و شپز یآ سرگرم کند اما همه  یکرد خودش رابا آ

 به سالن برگشت یبود .بعد از فارغ شدن از آشپز نیحواسش نزد آرم
باره گوش ود ب یبار نیصدم نیرا برداشت وشماره اش راگرفت .ا یو دو

و یگرفت ول یکه شماره اش رام بودیغامگیپ یهنوز ر  ر
فه و کال بل پرت کرد وآه یخودش رار ظه  نیدرهم دیکشرر یم لح

و نیشررماره آرم زده  جانیهمراهش افتاد نفس زنان وه یگوشرر یر
 رابرداشت وگفت : یگوش

 ! .......نیالو آرم-
 ؟ هیشده سا یزیچ-

ب شیصدا  حوصله بود یخسته و
 ؟ییکجا-
 شرکت یگرفتار کارها-
و پ- بار تماس گرفتم رهیگ غامیپس چرا تلفنت ر  هزار
 ! ینگران نهمهیافتاده؟....... چرا ا ی،اتفاق دمیآره د-
 ! ستمینه ن-
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 لرزه یم جانیبچه!،صدات داره ازه-
 شرکت هم ی:بچه هاگفتیمامانت تماس گرفت ،نگرانت بود،م-
 یدونستند کجارفت ینم

 زد وگفت : یلبخند
س؟یخاطر نگران نیبه ا- صوال آمارموبه ک س ینم ی! من ا هم  یدم وک

 شده همه امروز نگرانم شدن ی،حاال چ رهیگ یسراغمو نم
 رونیب یاز شرکت زد یگفت عصب یم یآخه مهر-
شتباه به عرضشون رسوندن،من فقت -  یکیا ب یجلسه اض رار هیا

 شده بود رمیازشرکتها داشتم که د
 وگفت: دیکش یراحت نفس

 خوب خداراشکر.......-
 ؟دیرسمقدمه پ یب نیحاکم شد وسپس آرم نشانیسکوت ب یا لحظه

 ما؟یانی ی!تو نگران من بود هیسا-
باعث  ینهفته بود که ب نیآرم یمحسرروس در صرردا یلرزشرر اراده 

 گفت: یپس از سرناچار شدیم یدستپاجگ
 یوگرفت شاتیجواب آزما-

 گفت : یحرص
 ؟یتماس گرفتم هنوز آماده نبودند،جواب منو نداد-

 :دیپرس مصرانه
 شه؟ ینگفتند چه وقت آماده م-
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 گفت: یکرد خشمش راکنترل کند عصب یم یکه سع یدرحال
 شد؟ ینه !!.....جواب من چ-

ست با یساکت ماند نم یا لحظه بدهد پس زمزمه  یچه جواب دیدان
 وارگفت:

 ؟یباهاش حرش زد-
 وگفت: دیکش یقینفس عم کالفه

 ........نمشیقرارگذاشتم بب هی-
 دیپرس عیسر
 براچه وقت؟-

 :دیو پر از خشم دادکش یعصب
 جواب من بود ؟؟ نیا-

سته اند .چ ورم فقت سکوت ،انگار قفل به دهانش ب  یسکوت بودو
جبور بوده که م یمرد یبرا یتوانست اقرار کند دلش پراز آشوب و نگران

 به او ندارد یحس چیاست وانمود کند ه
 محزون زمزمه کرد؟ نیآرم
 !ی......تو فقت نگران اون دونستمیدونستم ،آره م یم-

ش بوق ممتد یصدا ش یبدون خداحافظ نیآرم دیچیپ یدر گو را  یگو
 فرصت دفاع هم به او نداده بود یق ع کرد وحت
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ش را به قلب نیآرم نیداد لحن اندوهگ هیوآشررفته به مبل تک خسررته
وح یهمه دردها ورنجها یخواسررت برا یدرد آورده بود دلش م  شیر

 کند هیسالها گر
سالم ساعت شد .با  سته ودرهم وارد  شته بود که خ  یسرد ب یاز ده گذ

درمانده ومبهوت  هیآنکه منتظر جواب بماند از پله ها باال رفت سررا
 ناظره گر رفتارش بود .

بان وب نیبه آرم یشررباهت چیکه از کنارش گذشررت ه یمرد نیا ا مهر
بان نیمحبت ا شت واو چقدر به مهر  شیهایودلنگران هایچند وقته ندا

 شیاو هم کتابها نیبسته شدن در اتاق آرم یعادت کرده بود .با صدا
شت وراه اتاقش را در پ شغول  شیرا بردا گرفت اما ذهنش همچنان م

تاق آرم کیزدجرات ن یومشرروش بود ول را نداشررت  نیشرردن به ا
 یاچارو از سر ن ستادی.مستاصل گوش به فرمان عقلش پشت در اتاق ا

 است:از پشت در بسته برخ نیخسته وگرفته آرم یبه در زد صدا یتقه ا
 تو! ایب-

شود و آرام و ب درب شد. آرم یرا گ سرش را به  یدر حال نیصدا وارد  که 
و هیتاش تخت تک وچشررمانش برهم  دهیتخت دراز کشرر یداده بود ر

و یوکالفگ یبود ،خستگ سکوت  یپس از لحظه ا دیبار یم شیاز سر ور
 آهسته گفت :

 ؟یبگ یخواست یم یزیچ-
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وزه را نداشت ،چشمانش را  نیا تیمیاصال صم شیصدا لحن چند ر
 گشود واضافه کرد

 کنم ! یگوش م-
از کجا شررروع کند کالفه همه بزاق جمع شررده در  دیدانسررت با ینم

ب  مقدمه گفت : یدهانش راقورت داد و
 ؟ یو گرفت شاتیجواب آزما -
 آره !-
ل زد در نگاه نگرانش و ادامه داد : رهیخ  ز
 اتاقم ؟ یاومد نیا دنیپرس یبرا ی مئنم -
 اعتنا گفت : یب

 بود ؟ ینظردکتر چ -
 زد وگفت : یتلخ لبخند

 مشررکل هیبودن ،مشررکل تو  یمنف شرراتینگران نباش ،همه آزما-
استرس  یکن یسع دیداره فقت با یتو استرس وخستگ شهیکه ر هیعصب
 یو از خودت دور کن یونگران

پر نهمهیپس چرا تو ا-  ؟ یشانیناراحت و
با سنگ دل یپوزخند  تمام گفت : یزد و

 نگران توام! یفکر کرد -
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باره  نیاش حبس شررد ،آرم نهیحرفش وا رفت ونفس در سرر نیا از دو
وحش یاز سرد شتریب نیزده قبل شده بود وا خیهمان مرد   کالمش ر

باره پرس ی. نفس دادیرا آزار م  : دیتازه کردودو
 اومده ؟ شیشرکت پ یتو یمشکل-
 خشک و آزاردهنده گفت : یحنل با
شه! ،...........پس م- بوط ب شرکت به تو مر شکالت   یفکرنکنم م
 یوراحت وآسوده بخواب یبر یتون
و  : دیتخت نشست وآشفته پرس گریضلع د یر
 ؟ی......حرش زد مای! ...........با نماین-

با ن زیخ مین  گفت : یشخندیشد و
خاطر ا- به  هان ،!پس  مد نیآ هاش حرش زدم  یاو با تاقم ،آره  ا

ها با حرف باش چون  قت ا یی،نگران ن ما به ح ته  نیکه زد  ند وق چ
پارش نکردم ! یخودم پ  بردم و لت و

 زمزمه کرد : آرام
 ! ستمیمن نگران اون ن -

وبرو با چهره ا شیر ش چشمان سوختیکه در آتش خشم م ینشست و
 و گفت : زکردیرا ر
عا !........پس تو نگران ک- ندار یسررته یواق و  به ر نگ   یکه ر

 !..........هان بگو ؟.......فقت خانواده ات !؟
 واضافه کرد دیکش یقیعم نفس
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و باز یخوا یم ی! واقعا تا کهیسررا-  چهیبه خاطر خانواده ات همه ر
 !؟یدست خودت کن

 گفت : یخفه ا یصدا با
 خودم نکردم چهیو باز یمن کس-

 دیداد کش یوعصب آشفته
افته  یخراب شده م نیتوا یگه ،چرا هر اتفاق یم یپسره چ نیپس ا-

و اون خبر داره!؟  ر
با بغض آرام گفت : اریاخت یاش ب چانه  لرزش گرفت و

 دونم ! یمن نم-
و هر ست گرفت ودر حال شیدو باز شارش م یرا محکم در د داد  یکه ف

به تند  گفت : یپراز خشم و
و از  العاتاط نهمهی؟بهم بگو اون ا یبگ یخوا ینم ای یدون یتو نم-

دم  یکه من به تو اجازه نم دهیما از کجا داره!،اون از کجا فهم یزندگ
و نکهی!،ا ینیاونو بب ست ر  ریهت گجهت ب یتو بلند کردم و ب یمن د

و از کجا م نهایدم ،اون همه ا یم  دونه ؟ یر
ور عصبان یتر م نیبه لحظه خشمگ لحظه  یشتریفشار ب تیشد واز ز

وها ستش وارد م هیسا فیظر یبه باز شک در  یدر د شار درد ا کرد .از ف
 دیچشمانش جمع شده بود، بغض الود عاجزانه نال

 بهش نگفتم ! یچیباور کن ! من ه-
با لحن دیکش یآه  : دیغم گرفته پرس یو
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 افته ؟ یم یخونه ما داره چه اتفاق یپس از کجا خبر داره تو-
 گفت : درمانده

 نمیب یدونم !........به خدا من اصال اونو نم یمن نم-
 م مئنه ؟ نهمهیپس چرا به راب ه اش با تو ا-

وها ست آرم شیباز ش نیدر د سع یدر حال متال کرد با  یشدن بود .
 او را آرام کند یآرامش بخش کم یلحن

 یعالقه ا چیخواد باور کنه من ه یدونم چرا اون نم یمن اصررال نم-
باور کن ح ندارم ، با تو هم بهش گفتم  یتبهش  بل از ازدواجم  ق

سم به اون فقت  سا ست ول هیاح صال نم یحس برادرانه ا واد خ یاون ا
 قبول کنه! نویا

وه یشررتریعکس داد و با خشررونت ب جهیکالمش نت لحن  شیابه باز
وارد کرد وفر  زد ادیفشار

شو انجام م- ما همراه  ییده که بعد از جدا یپس چرا داره همه کارها
 تو بره خارش؟

وپود  یشرردند و احسرراس عجز وناتوان ریسررراز شیدرد اشررکها از در تار
 : دینال صالیواست یدرماندگ تیوجودش نفوذ کرد . با نها

 ازش نخواستم ! نویبه مقدسات سوگند که من هرگز ا-
شد  یپر از خشمش در چشمان عسل نگاه شسته اش قفل  شک ن به ا

دنشان ش یکرد و او تحمل باران یافسونش م شهیهم بایدو چشم ز نی،ا
 را نداشت خم شد وآرام گفت :
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 یبد که هرگز نم نقدری،ا یقرار داد یبد تیتو امشررب منو تو موقع-
با هم تا آخر عمرم فراموشررش کنم ....تو  چهره مظلوم  نیتونم 

 شه !ب دهیپسر به چالش کش نیامشب غرور من مقابل ا یباعث شد
گ شود نه مر نیباعث افتخار آرم خواستیم اش شدت گرفت او هیگر

 غرورش
نرمش را نوازش  یکه موهها یودر حال دیآرام او را به آغوش کشرر نیآرم
 کرد در گوشش زمزمه کرد: یم

س یکنی!توبا رفتارت منو مجبور م هیسا- رت که بهت ثابت کنم هم
 هستم !
له تاد  دیکرد، دلش لرز یرا در ذهنش حالج نیآرم جم به تالطم اف و

سع شش ب ی، شد اما آرم رونیکرد خودش را از آغو او را محکم در  نیبک
خ کرد و ا نیبه آرم تیبر گرفته بود ،حس مالک  نیبه وجودش رسررو

 گرم ولذت بخش شیآغوش تا ابد از آن اوست برا نیحس قشنگ که ا
شق آرم شعله ع بانه م شتریدر قلبش هر لحظه ب نیبود .  دیشک یز

باعث م و یو سرش را ر شد. شانه  یشدهمه وجودش را به آتش بک
شت و آرام گر نیآرم ساس  نیدر ا ستیگذا آغوش پر محبت چقدر اح
ما خوب م یوآرامش م تیامن با دیفهم یکرد ،ا  آغوش نیبه ا دیکه ن

ندد،ا با نیدل بب تلخ را هرگز  تیواقع نیا دیمرد از آن او نبود واو ن
 کرد یفراموش م
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 یقراریکالم وخشررم نبود ، از ب یاش از درد نبود از سرررد هیگر شرردت
 ایند نیکه هرگز سرهم او در ا یعشرق یبرا یقراریب گرفت،ینشرات م
شش ب نینبود . آرم ش رونیآرام او را از آغو شمان یودر حال دیک  که به چ

وان شده بر گونه اش را با سر  ی،اشکها ستینگر یاز اشکش م سیخ ر
ب وآرامانگشت پاک کرد   ا محبت گفت :و

باش عز- وم  وم !.......تو دار زدلمیآر هات منو  هیبا گر ی!،.........آر
 ! یکن ینابود م
شوق قلبش شد ، پس برا یپر از  هنوز هم مهم  نیآرم یلذت بخش 
شت او را به آتش م نیبود ،آرم ش یهمچنان با نگاه تب دارش دا  دیک

ا و ب دیخود را عقب کشرر یبه اجبار کم تیموقع نیاز ا ییرها ی!برا
 قاطع گفت : یلحن

 حرش بزنم ! مایخوام با ن یم نیآرم-
پرس متعجب  : دینگاهش کرد و

 چرا؟-
 خود به من دل ببنده ! یب دیبهش بگم که نبا دیبا-
 ؟ یبهش بگ یخوا یم یچ-

 جواب داد عیفکر کردن سر یلحظه ا بدون
 م !و دوست دارم ودر کنار تو خوشبخت میگم زندگ یبهش م-

آرام  یوسررپس با لحن غم گرفته ا سررتیمبهوت به او نگر یا لحظه
 گفت :
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وغو بگ نیا یخوا یچرا م-  ؟ یدر
 که ..... کردیخواست اعتراش م یدلش م چقدر

وغ ن نی)ا ست ؛واقع تیواقع نی! ا ستیدر شار  ریکه اگر چه در ز یتیا ف
سا ست اما هنوز برا شیطاقت فر شدن ا  نیریش شیدر حال خرد 

 ولذت بخش است (
شقش را برا نیا از ست ع درآرامگاه قلبش  شهیهم یحس که مجبور ا

شکها سراز شیمدفون کند ا باره در حال  مهار  یشدن بودند برا ریدو
 چشمانش را برهم فشرد وگفت : یاش لحظه ا هیگر
ندگ ندهیخوام آ یچون مجبورم !...... نم- خاطر من  شیوز به 

 برگرده شیعاد یبشه تا بتونه به زندگ دیاماز من نا دیخراب بشه ،اون با
 وگفت : دیکش یقیعم نفس

پدرت منو تحمل  ی!..........تو مجبور میآره ما مجبور- به خاطر 
ساتم وز یکن س ینگاه ب ری،من مجبورم به خاطر تو احسا ردم تفاوت و

بهراد مجبورشد ..........  پنهان کنم !و
 کردیرکنار خود حس نمرا د هیووجود سا زدیبا خودش حرش م انگار

 وآرام وزمزمه وار ادامه داد دیاز عمق وجودش کش یآه
د چن نی،!...............تو ا شررهیاز کلمه اجبار حالم منقلب م گهید-

وب نیوقته ا با هم ازدواش  می!ما مجبور دمیشرن یزیاز هرچ شرتریوااه ر
ما مجبور میکن نارهم  کی ریز قمونیبرخالش عال می،  سررقف در ک

..چرا !.... میغرورمون له کن رجبریاحساساتمون و ز میما مجبور میباش
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 نیاجبار ،لعنت به ا نهمهی! !................لعنت به امیر؟ چون مجبو
 یسراسر اجبار یزندگ

با ا شرردیتکه م کیقلبش  نیهر کلمه آرم با س ح نین ق آرم نیو
ست .آرم کردیم شده ا  دیشک یقیبازهم نفس عم نیقلبش هزار تکه 

ونش تنها ا ی)انگار برا  ( وگفت : دانستیراه را م نیسرکوب غم در
خودمم حاررور  دیبا یندارم ول یمن حرف یخوا یم ن وریحاال که ا-

 داشته باشم
کنده از اندوه گفت : یقلب با  آ
 هم که شده به من اعتماد کن ! کباریکنم برا  یخواهش م-
 چرا؟-
وش تاث دی،با نمشیتنها بب دیبا-  خوامیداشررته باشرره ،نم ریحرفهام ر

و بزنم نیا یفکر کنه تو مجبورم کرد  حرفها ر
پس از لخت شیاز موها یمشررت کالفه ردن فکر ک یرا به چنگ گرفت و

 " گفت :تاینها
واد خ یدلم نم چیحد باشه ، ه نیفقت در هم دی،اما با ارخوبیبس-

 گفته بشه ! یاضافه ا یحرفها
با حسرت گفت : یتلخ لبخند  زد و

 ! یبه من اعتماد کن یتو هرگز نخواست-
 شد ودرد آلود گفت : رهیدر عمق چشمانش خ رایگ ینگاه با
و باور دارم اما به همجنسها-  اعتماد کنم تونمیخودم نم یتو ر
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قدر و یتا مرهم دیفهمیدردش را م خواسرررتیدلش م چ زخم  یر
ونش باشد  در

وز-  چیهمن وتوسررت من به  نیقرار ب نیکه ا یم مئن باش تا ر
 کنم یفکر هم نم یمرد

وح یب لبخند  گفت: قیعم یزدوهمراه با آه یر
و م نهایهمه ا- شمات هم یر سون چ  یمنو نگران م شهیدونم ،اما اف

نه ،ا که ه نیک بل ا ینم یمرد چیفکر قا نه در م دوچشررم  نیتو
 کنه. یم ونمی؛داره د ارهیمسحورکننده طاقت ب

شد د نیآرم دیتمج از شوق  شت از  گریپراز  تحمل انجا ماندن را ندا
 اوردیناخواسرته در برابر احسراسراتش کم ب نکهیازا دیترسر یخودش م
 زندگش را فاش کند پس از جا برخاست وگفت: تیوهمه واقع

 !........... ریشب بخ-
مچ دستش را گرفت واو را به سمت  نیبرنداشته بود که آرم یقدم هنوز

ش شش افتاد و نگاهش در نگاه ب اریاخت ید،بیخودش ک  قرارشیدر آغو
 گره خورد .

پر از اشررت نیآرم نگاه نگاه  نیبود واو هرگز تحمل ا اقیسرروزند ه و
ش شرمگ نیآت شت  ست ز نیانداخت آرم ریسرش را به ز نیرا ندا  رید

اش  یچانه اش برد ونرم سرررش را باال آورد ودر عمق چشررمان عسررل
 شد رهیخ
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صله  نیگرم ونامنظم آرم یشد .نفسها یتر مصورتش با او کم وکم فا
و یتمیبا ر باعث م یصورتش پخش م یتند ر ه شد لحظه ب یشد و

ود .حس کرد دن باالتر ر بان قلبش باالو ضر  تادنسیدر حال ا ایلحظه 
ست ،نگاه ملتهب آرم شت نابودش م رهیخ نیا رد ک یدر نگاهش ،دا

 نفس بکشد. یبه راحت د،نفسش بند آمده بود وقادر نبو
گاه به  ریبود وذهن او در گ ازیپر از ن نیآرم ن خاطرات ،  نیاول ادیبا 

باآرم تاد ،جمالت سرررد نیبرخوردش   دارید نیکه درهمان اول یاف
پرحرارتش شده بود. لیباعث قند  بستن قلب گرم و

ها مه  نا ندگ یخاص خودم را برا ی))من بر  چیدارم!،...........ه یز
قه ا را  یگریرم !،....... من زن دباشررما ندا یبه شررما وزندگ یعال

من زن د را دوسرررت دارم .......زن  یگریدوسرررت دارم ....... 
 ......((گرید
باعث ترد یوااه ها مثل پتک برسرررش فرود م نیا  شیودودل دیآمد و

گاه آرم یم و نیشررد .ن ها یر بایخوش فرمش بود وفکراودرگ یلب  ر
کرد  یخالص م تیموقع نیراازا دخودشیعقل واحساسش!،........با

گز کند،.......هر راحساساتشیخودش را اس خواستیتوانست ونم ی،نم
 : دیشیکند با خودش اند ییاگد نیخواست عشق رااز آرم ینم
م خود دی،نبا سررتیکاف گریام د رشرردهی))تابه امروز هر چقدرتحق-

 رابرده احساساتم کنم.((
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و نیملتهب آرم یلبها مه ه نکهیقرار گرفت اما قبل از ا شیلبها یر
ش که چشمان یودرحال دیوجودش را به آتش بکشد خودش را کنار کش

بغض الود نال  :دیپر از اشک بود برخاست و
ما ا- نبود !.........تو....تو.....تو بهم قول  نینه!.............قرار 

........... 
شکها زشیر پهنا یا صورتش امکان واجازه ادامه حرش را  یگرمش بر

شدت م یحالبه او نداد ودر  ا ترک ر نیاتاق آرم عیسر ستیگر یکه با 
 تنها گذاشت . رتیکرد واو را در بهت وح

با  فشیباشررد او هنوز تکل یداد ازدسررتش عصرربان یحق م هیسررا به
ووابسررته خود  ریتوانسررت او را اسرر یخودش مشررخص نبود چ ور م

توانسررت باور کند چند لحظه قبل  یخودش هم نم یکند!...... حت
 کرده !....... ییفشار احساساتش چه خ ا ریدر ز

 یاما قادر به آرام کردنش نبود !....... برا دیشن یرا م هیسا هیگر یصدا
 گفت! : یم دیچه با شیدلدار

دون ب یلحظه ا ستیداند و قادر ن یرا فقت مال خود م هیاو سا نکهی)ا
 (دارد تا ابد در کنارش بماند! ...... ممیتصم نکهیا ایاو باشد ،و 

 ودوم ستیب فصل
و نییپله ها پا از نشررسررت خانه در  نیمانده به آخر یکی یآمد ور

ش یفرو رفته بود .آه یشگیرهمیسکوت دلگ ب قبل ش ادیو به  دیک
با  ریرا درک کند .نگاه ورفتارش مغا نیتوانسررت رفتار آرم یافتاد ،نم
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کدام را باور کند، نگاه پر تمنا وتب  دیدانسررت با یبود نم شیحرفها
 را !................... یاجبار یدر مورد زندگ بلندشن ق  ایدارش را و 
صله شت .ن حو سش را ندا سا  ازیماندن در خانه وکلنجار رفتن با اح

س یکرد ،دلش م یپدرش حس م غیدر یب یبه محبتها یمبرم ت خوا
و  کند هیگر ریدل س کیگرمش بگذارد و یدستها یسرش را ر

با تعو عیسر را برداشت و از  شیلباسش کتابها ضیبه اتاقش برگشت و
فرستاد که به خانه پدرش  نیآرم یاس ام اس برا کیاتاق خارش شد .

ود وشب هم آنجا م یم  ماند یر
شار  دیفهم یکرد وم یکارش را درک م نیا لیدل نیآرم چقدر تحت ف

ست .او برا شت تا بت یقانع کننده ا عیتوج چیرفتارش ه یا واند ندا
وز  کی هیاجازه داد سا یمخالفت چیرا مجاب کند . پس بدون ه هیسا ر

 را در کنار خانواده اش راحت وآسوده باشد
پر تمام وز در هم فرو رفته و به خوب دیرا ناه نیبود ا شانیر ساغر از  یو 

 بار به او فهمانده نیچند یرفتارش حس کرده بودند وسرراغر با لودگ
 ستین یشگیوهم یبود که رفتارش اصال عاد

به  دسررتایحوصررله وکالفه پشررت پنجره اتاقش ا یهنگام ، ب عصررر و
و رهیاز برش خ دهیپوشرر اطیح تخت کنار حوض ،  یشررد نگاهش ر

 شکل گرفته ؛بود . نیبا آرم شیمالقات خصوص نیکه اول ییجا
 نیکرد چقدرآنروز نگاه آرم یآنروز گرم را در ذهنش مرو م اتیجزئ تمام

ب ها یسرررد و فاوت بودوحرف و شیت مه از ر و خود خواه یه  یغرور
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شمه م سرچ ونش  زش تراز یزیچ شیایگرفت انگار که در دن یدر  با ار
به حلقه در دسررتش انداخت برق  یخودش وجود نداشررت نگاه

حلقه را  نیکه آرم یلحظه ا ،داد یچشررمانش را نوازش م شینهاینگ
ر آن د کردانگاریم یداد چقدر احساس خوشبخت یم یدر انگشتش جا
 را به او داده اند ایلحظه همه دن

شک ق ره شمش فرو چک یا شه چ و دیازگو سماجت ر با  گونه اش  یو
 قل خورد وافتاد

ش یصدا با س یزنگ گو شته افکارش از هم گ ه ب ینگاه ختیاش ر
ت شصحبت با او را ندا یبود واو اصال آمادگ نیصفحه اش انداخت آرم

و یتفاوت گوش ی.ب باره به فکر فرو رفت یرا ر  تخت پرت کردو دو
حت بود! چرا وقت نیآرم از نارا ندگ ییجا چیاو ه یدلخور و  شیدر ز

بار او را  یم یبا احسرراسرراتش باز نهمهینداشررت،ا کرد !........چرا هر
 ایدن نیدر ا زیچ چیه دیشیاند یکرد که م یم کیانقدر به خودش نزد

زش تر از او برا بعد چنان دست م شیباار انداختش که از  یوجود ندارد و
 شد یکه داشته متنفر م یخودش و حس

ش با ساغر گو شت ، ساغر به طرفش برگ ود  ستش را ب یور ه تلفن درد
 طرفش گرفت وگفت:

 !.......نهیآرم-
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ست بهانه ب ینم باعث کنجکاو اوردیخوا شود پس ناگز یو  زیساغر 
رام برود وسرپس آ رونیگرفت ومنتظر ماند ازاتاق برااز دسرتش  یگوشر
 گفت:

 بله !....-
 ؟یسالم !.....خوب-
 سالم،.....خوبم!-
سردش جاخورد؛ نم نیآرم سا یاز رفتار خشک و  ریهنوز درگ هیدانست 

 مقدمه گفت: یشب قبل است پس ب
واد خ یم ب ،دکتر م میدنبالت بر امی ی،م یزنگ زدم حاضرر باشر-
 . نتتیبب
از جزوه ام  ی،فردا امتحان دارم وکل گهیوقت د هیبرا یشرره بذار یم-

 مونده
 خونه میدنبالت بر امیحاضر باش م ست،پسین یباشه ،مشکل-

 گفت : کالفه
و ا یگفتم که م-  بمونم ! نجایخوام امشب ر
به تند یسرد از  گفت: یکالمش طاقتش طاق شد و

 یوناونجا بم نداره یلی،دل یخودت خونه دار یمنم قبال گفتم وقت-
 !یدون یم نویوخودت خوب ا ستیاونجا خونه من ن-
هنوز از او دلخور اسررت نفس  هیکه تازه متوجه شررده بود سررا نیآرم

 گفت: یواز سرناچار دیکش یقیعم
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ما قرارمون برا- وز نیا تا ر که  نه  یکه تو زن من یبود  جا خو اون
 هردومون باشه.

 !....... شهی!درست مثل هم یقرارمون زد ریساده ز یلیوتو خ-
 ه؟یمنظورت چ-
وز یتوبهم قول داد-  .یذار یخونتم بهم احترام م یکه تو یکه تا ر

 دیبرده بود .کالفه ومستاصل نال یبه عمق فاجعه پ تازه
منو فراموش کن،اصال من از تو  شبی! به خاطر خدا رفتار د هیآخ سا-

 خوام ! یمعذرت م
و هرگز ا نکهیکرد،با ا یم یه ازاو عذرخواهپرد یبود که ب یبار نیاول نیا

 را نداشت . یکوه غرور توقع عذرخواه نیازا
 کنم فراموش کنم یم یدارم سع-

 کرد وذوق زده گفت رییتغ شیصدا لحن
 دنبالت !............. امی یپس حاضر باش م-
 بمونم نجایخوام ا یمن که گفتم م-

 شد وآشفته گفت: شانیپر بازهم
له ا ی! وقت هیسرررا- جا وتو اون مح حت  یمن نم یتو اون تونم را

 بخوابم.
 گفت : یاحمقانه ا یلجباز با
شم، د کی ریتونم با تو ز یمن هم نم-  احساس آرامش گهیسقف با

 قبل و ندارم



wWw.JustRoman.iR  930 

 

 داد و گفت : رونینفسش را ب یحرص
 !یَمردم وتو زنم هی.....من ؟یاز من دار یتو چه توقع-
 پراز تنفر شد خواهدیم الشیام یارضا یحس که او را فقت برا نیا از

به فکر خودت نیبب- بازهم فقت  ثل هم ی! تو به من  شرررهیوم
ساتم اهم سا  نیآرم ستمیتو ن چهی!........اما من باز ید ینم تیواح

ر جب ریتا ابد ز خوامینم گهیپر از احسرراس ،پر از عشررق ود می!من زن
 کنم یاجبار نفس بکشم و زندگ

شانیسکوت ب یا لحظه سپس آرم ن شد و ه از ک یبا لحن نیحاکم 
 خشم دو رگه شده بود گفت :

شه !همون جا بمون تا هم نیپس ا-  شهیحرش آخرته !...........با
سم م یول ض یق سره عو صله ده متر یخورم اگه اون پ شه رد ب تیاز فا

 باور کن نویا یبش مونیکنم که از رفتن خودت پش یم یکار
تا عمق  نیاما جمله آخر آرم دیچیپ یبوق ممتد در گوشرر یصرردا

 (شهیوجودش را لرزاند )بمون تا هم
را هم نداشررت چه رسررد تا  نیلحظه بودن بدون آرم کیتحمل  او

به  چه دیسر کند با نیعمر بدون آرم کی دی،حال چگونه با شهیهم
که آرم یپدرش م گار خدا خواسررته برا نیگفت ؟!ان لحظه  نیا یاز 

و یم ی،لحظه شررمار ت نشررسررت وآرام شررروع به لبه تخ یکرد .ر
و سررتنیگر باره نگاهش به ر  نیدسررتش افتاد! ا رحلقه د یکرد دو
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به او دهن لج به او م یم یحلقه هم   دونیپ چیفهماند که ه یکرد و
 ستین نیاو وآرم نیب یعاطف

******* 
شت در منتظر خودش د نیآمد نازن رونیکه ب اطیح ازدر  نینازن دیرا پ

 سرخوش گفت : یبا لبخند
 یفرما شد فیخانم خانما باالخره تشر-

ب ستادیا کنارش  حوصله گفت : یو
 ؟یینجایوقته ا یلیخ-
 گفت : نیمنار هم به را افتادند ونازن در
 ! شهیم یا قهیده دق-
 تو ؟ یاومد یخوب م-
دلم برا منتظر موندن در خونتون تنگ شده بود ،گفتم حاال که خدا -

 کشمانتظار ب ریدل س هیقسمت کرده بذار 
 زد وگفت : یتلخ لبخند

ش- شد ریزده ز ادیز یخو سریدلت خنگ   که ی! دلم واقعا برا اون پ
 سوزه ! یدلش به تو خوشه م

وز قهره وخونه  یاز تو که بهترم ،دختر گنده خجالت نم- کشرره هر ر
 باباشه !

 ستمی!.....من قهر ن یناز-
 ؟ نجایا ی!....... پس چرا خرابات شدیجد-
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 از امتحان کنم ریبه غ یزیچ ریخوام ذهنم و درگ یفعال نم-
تا حاال  روزیدوتا اسررکول و بگو ؟!پدرمو از د نیا انیخوب الاقل جر-

 در اوردن !
 مقدمه گفت : یب

 رونیب میکه از خونه زد دنیو همراه هم د نیمنو آرم-
و سررتادیزده ا شرروک باز توقف محکم گرفت و با  یاو را هم برا یو
 گفت : یزدبا ناباور رونیاز حدقه ب یچشمان

 ؟ یگ یم یجد-
 تکان داد وگفت : دیرا به نشانه تائ سرش

 یجور چیاتفاق افتاد که خودمم هنگ کرد بودم وه عیسررر نقدریا-
 نتونستم جعمش کنم !

و  دیرا رها کرد و پرس شیباز
 یم فیدنبالت رد ثیحرش وحد یکل ؟یچکار کن یخوا یحاال م-

 کنن !
 وگفت : دیکش یآه افسرده

 منه یزندگ نفکیجزءال نیتونم کنم ،ا یچکار م-
 گفت : یبرآشفت و با لحن تند شیدیحس ناام نیا از

 که اون شوهرته یاعتراش کن یاما تو مجبور-
گاه ب نیکه نازن یکلمه اجبار از افتاد  نیرفتار آرم ادیبه کار برد ناخودآ

با غصه گفت :  و
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 ستیاون شوهرم ن نینازن -
ته ! ا ینخوا چه یچه بخوا-  گمینه فقت من م نوی،اون شرروهر

 گهیقانون وعرش م
 راه افتاد وگفت به
 ثابت کنه و ندارم نویکه ا یمدرک چیاما من ه-

 زده گفت : جانیوه عیرا با او هماهنگ کرد وسر شیقدمها
 کنه یثابت م نویشناسنامه ات ا-
رده توش ب نیاز آرم یواسم دهیآخه چند بار بگم شناسنامه من سف-

 نشده
 ،اون که هست ! یسند ازدواجتون چ-
 حوصله گفت : یب

 دمی،ومن اصال اونو ند نهیاون دست آرم-
ما - نه ،هم یتو ییجا هیحت بالش م میر یحاال م نیخونتو  یودن

 میگرد
 خسته ودرمانده گفت : یلحن با
ود - اون شرروهرمه فقت  نکهیوگفتن ا میشرر یاز هم جدا م یما به ز

 شهیغرورم م یباعث نابود
 یدست از سرت بر نم یبه راحت نیاسمیاحمق نباش ، نهمهیا هیسا-

و متهم به راب ه نامشروع با آرم  کنه نیداره ،اون ممکنه تو ر
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ش یهمه جور خفت یزندگ نیا ی،من تو ستیمهم ن ادیز-  نمیا دمیک
وش  ر

 ی،ممکنه اخراش بش یگ یم یدار یچ یدون یم-
به تند نیخشم وغصب به طرش نازن با  گفت : یبرگشت و
 در درموردش حرش بزنم گهیخوام د یونم ستیگفتم که مهم ن-
هرجور دلت خواسررت اونو به  یخودت و مختار یزندگ نیباشرره ا-

لمون یگند بکش  گم ینم یچیه گهیود رمیگیم ی،من ال
ساکت شد ودر سکوت به راه خود ادامه دادند اما پس از لحظه  نینازن

باره گفت: اوردیطاقت ن نیکوتاه نازن یا  و دو
 تو خودش بود ؟ نهمهیا شبیکه د یگفته بود یچ مایبه ن -
گه چ نینگفتم ،آرم یزیمن چ- هاش حرش زده بود ،م  یزیبا

 گفته ؟
پکر بود یلینه خ-  درهم و
 خارش! دارم برم میتصم ییمن بعد از جدا یگفت مایتو به ن نینازن-
 شدم مجبور هیباور کن سا یآره من گفتم !ول-

 دیشد وغر لیو با خشم به طرفش متما ستادیا
 ؟ یستین می،چرا فکر منو زندگ نینازن یچه اجبار-
 درد آلود گفت : ستیحد از دستش عصبان نیتا ا هیسا نکهیازا
وز عصب یتوزجر م یاون داره پا به پا هیسا- رده تر تر وافس یکشه! هر ر
باشررهیم  چیه تیزندگ یبرنامه ها یگفتم که تو تو یبهش م دی! 
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سا یاون ندار یبرا ییجا ستم بهش بگم ت یباورکن نم هی....... و تون
 یاز اون جدا بش یودوست ندار یشد نیعاشق آرم

 آرام گفت : قیعم یبا آه همراه
نازن یخواهش م- و بهش بگو !بهش بگو من  نیهم نیکنم  ر

 دهیبا اونو دوسررت دارم !...........از من کال بر ی!وزندگ نمیعاشررق آرم
 بمونه ، دواریام شهیکه هم نهیبشه بهتر از ا

 ! کنهیم یتو لحظه شمار ییجدا یاون داره برا یول-
 مصمم گفت : یلحن با
که همه وجودم متعلق  یدم در حال یمن هرگز به خودم اجازه نم -

 کنم ی،با احساسات پاک اون باز نهیبه آرم
 ناراحت گفت : نینازن
 ؟یحرش ازم دلخور بش نیکردم به خاطر گفتن ا یهرگز فکر نم-

 زد وگفت : یتلخ لبخند
 امیبه ن میخصرروصرر یکنه من از عمد در مورد زندگ یفکر م نیآرم-

 دم یگزارش م
 خاطر بوده ؟ نیپس دعواتون به ا-
 در مورد یزیچ گهیکنم د یخواهش م ینبوده ،ول نینه به خاطر ا-

و دوسررت دارم  نیمن آرمنگو ،فقت بهش بگو  مایبه ن نیمن وآرم
خواهش  نینگه دارم !...........نازن مویخوام هر جور شرده زندگ یوم
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کاش کن نهمهیا میخصوص یاجازه نده در مورد منو زندگ گهیکنم د یم
 بهتره ونهر دوم یبرا نیکنه ،ا

و هیسررا یگم ول یم نوبهشیباشرره ،ا-  قصررد به او یباور کن من از ر
و  یزترینگفتم ،اگرچه اون تنها برادرمه اما تو از خواهر برام عز یزیچ

و که ر یبا مرد یبه تو باعث بشرره زندگ مایهرگز نخواسررتم عالقه ن
 یواز دست بد یدوست دار

از دسررت دادنش بخوام  یکه برا سررتیمتعلق به من ن یاون زندگ-
ومقصر بدونم پس نگران منو وناراحت یکس ت نباش چون سرنوش میر
پ یکسرر هر و ینم یکسرر چیشررده اسررت وه نییتع شیاز ر تونه با ز

و که متعلق به اون ن یزیوخواهش چ از آن خودش کنه ،منو  سررتیر
هم قرار  یزندگ ریمسر یکه نخواسرته تو میهسرت ییکسرا مایون نیآرم

ست داره ومنم آرم مای،ن میگرفت س نیوآرم نویمنو دو و وخدا ر گهید یک
نه!ما هر کدوممون فقت  ایباشرره  نیاون دختر دلش با آرم ایدونه آ یم

وهرگز فکر عواطف طرش  مید یم تیبه احسرراسررات خودمون اهم
 میباش یهر طور شده فقت در کنار کس میخوا یوم میستیمقابلمون ن

قلب طرش مقابلون  یتو نکهیغافل از ا میکه خودمون دوسررتش دار
 خونه کرده یا گهیکس د

با  هیسا یدیو نا ام اسی از ست گرفت و ستش را در د دلش گرفت ، د
 پرغصه گفت : یلحن
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که با متانت  ی! دختر یپراز شررور ونشرراط بود شررهیتو هم هیسررا-
وان یهمه پسرا یوسرسخت و کالفه ور  کرد یم یدانشکده ر

بغض الود گفت : اریاخت یب  اشک در چشمانش جمع شد و
شررم  یخفه م یاحسرراس لعنت نیا ری!دارم ز نیتونم نازن ینم گهید-

 ساخته نشده بودم یزندگ نیا ی،من برا
 با انگشتش حلقه اش را لمس کرد و گفت : نینازن
به که اون همسرت یکن یثابت م یحلقه دار نیا دنیاما تو با پوش- ه و
 تعلق نداره یشکیاز تو به ه ریغ
 فت :انداخت وگ فشیودر ک دیکش رونیحلقه را از دستش ب جانیه با
 تموم شده زی!همه چ نینازن ستیما ن نیب یچیه گهید-
 گفت : یغصه کالفه شده بود با لودگ نهمهیکه از ا نینازن
 نم ؟دونم چکارش ک یبرسه م یلعنت نیآرم نیآخ که اگه دستم به ا-
 ؟یکن یچکارش م-
شت م هی- ه جا صورتش جا ب بیتو چونه اش تا کل ترک دمیکوب یم

 از غرورش کم شه کمیبشه ،بلکه 
خ نازن از  زد وگفت : یلبخند تلخ نیلحن شو

 ،فراموشیکرد که از دانشررگاه انصررراش بد یم یاونوقت اونم کار-
 اشکتو در اورد یاون دفعه چه جور یکرد
 ننداز ادمی شویسگ یکه اون چشا یوا-
 گفت : یزیچ یآور ادیبا  هیسا
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ه د ی؟اجازه نم ادیبدش م نهمهیدونم چرا از رنگ قرمز ا ینم نینازن-
وسر هی یتح  بپوشم یرنگ نیا یر
 ! ی،چون خنگ یدون ینم-

پرس  دیکنجکاو
 چرا ؟ یدون یتو واقعا م-
وانشناس یدون یآره چون خودت م-  عالقه دارم یچقد به ر
وانشناس یبر م نیا یعنی-  یگرده به مبحث ر
 ومردها بهش حساسن رهیپذ کیآره !چون رنگ قرمز تحر-

 گفت : متعجب
 هم ............ نیآرم یعنی-
دن خصوصا  یگرم واکنش نشون م یهمه مردها نسبت به رنگها -

وشنه ورنگها یلیپوست تو هم خ نکهیا  کنه یت مجذاب شتریگرم ب یر
سبت نیکردم آرم یوقت فکر نم چیجالبه ،چون ه یلیخ نیا- به  ن
 واکنش نشون بده یزیچ
 : تبود رفت وگف ستادهیا شانیکه برا یبه طرش تاکس نینازن
ضعف هیهمه مردها - ش دیدارن فقت با ینق ه  رنگ با عفو ض نیا یز
 یکن دایپ

*** 
به نازن ینگاه  گفت : نیبه ساعتش انداخت و
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ساعت- وال کتابخونه وچند تا س میتا امتحان وقت مونده بهتر بر یدو
 ؟ میبا هم حل کن

 مشکل دارم ییجاها هیخوبه !منم -
سکوت وآرامش آنجا نها هر شدند واز  ستفاده را  تیدو وارد کتابخانه  ا

 کردند گریکرده وشروع به رفع اشکال همد
 نیاسمیبر شانه اش شوک زده به عقب برگشت  یقرار گرفتن دست با

خورد  یداشررت او را درسررته م اهشیبود که با چشررمان درشررت وسرر
 گفت : یبا لودگ شیستا
 ؟! نجاستیهم که ا یخوشگل فرار هیبههههه !سا-

 گفت : شیهم در ادامه حرش ستا نیاسمی
سمونها دنبالت بودم تو ا - ست نجایمن تو آ ش سوده ن  یدار یراحت وآ

 یخون یدرس م
 نگاهش را به کتاب در دستش انداخت وگفت : یساختگ یآرامش با
و ندارم وجام  ایباعرض معذرت من فعال قصررد رفتن به اون دن - ر
و  بهتره ! نیزم یر
 به آنها رفت وگفت : یچشم غره ا نینازن
 ! دیکتابخونه ا یتو دی!فراموش کرد سیه-

وبرو نیاسمی  وگفت : ستادیا هیسا یر
سا- سر هیبله متوجه ام ،واگه  سوالم و بده ماهم   یم عیجون جواب 
 کارمون یپ میر
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 متانت آهسته گفت : با
 زتا قبل ا دیکه با میمشررکل دار یکل یشرررمنده دخترا من وناز-

 میامتحان رفعشون کن
 گفت : ییبا پرو نیاسمی

 ریپس ل ف کن اول مشرکل منو رفع کن که دو شربه ذهنمو درگ-
 خودش کرده

و خودکار ستش را ر شمان یدر د سشگر  یجزوه اش پرت کرد و با چ پر
با اکراه گفت : ستینگر نیاسمیبه   و
 چون وقتم کمه! عتریشنوم ،فقت خواهشنا" سر یخوب م-

و نیاسمی دنش را ب ینیکه سنگ یگذاشت ودر حال زیم یدو دستش را ر
و با لحن یدستانش م یر ل زد و طلب  یانداخت در عمق چشمانش ز

 : دیکارانه پرس
 ؟ خهیتو ودکتر مشا نیب یفقت بهم بگو چه راب ه ا-

 وآهسته گفت : دیکش یقیعم نفس
 سوالت پاسخ بدم ! نیمجبورم به ا-
 فت :را باال برد وگ شیتن صدا یکم
 یبر نجایامکان نداره بذارم از ا ی!چون تا جوابم و نداد یآره مجبور-
 رونیب
کرد  یرا جمع م لشیوسررا یکه با کالفگ یجا برخاسررت ودر حال از

 گفت : یعصب
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 به اجازه تو ندارم یازین نجایرفتن از ا رونیب یمن برا-
و به نازن سپس  افزود نیر

 ! یناز میبهتره بر-
و نیاسررمیبرنداشررته بود که  یقدم هنوز ه را گرفت و ب شیمحکم باز

 طرش خود چرخاند و گفت :
 ؟ یکجا هنوز جواب منو نداد-
و با  وگفت : دیکش رونیدستش ب انیرا از م شیخشم باز
و برا یزیچ ستمیگفتم که مجبور ن-  بدم ! عیتو توض یر
 ت :گف یبه تند شدیخشم از آن متصاعد م یکه اخگرها یچشمان با
 ! یبگ نویا یتون یونم ی، چون معشوقه اون یستیآره مجبور ن-

 دیکنترل خشررمش لبش را به دندان گز یبرا یول دیوجودش لرز همه
 را بلند تر کرد وگفت : شیصدا نیاسمیوسکوت کرد 

وقت به همراه  ریکه د دمی،خودم د یآره تو با اون راب ه نامشروع دار-
 خونش یاون برگشت

 آرام گفت : نینازن
باش ،بب نیاسررمی- وم  همه بچه ها کنجکاو شرردن ودارن  نیآر

 کنن یبهمون نگاه م
 برگشت وداد زد نیخشم به طرش نازن پراز
بز نیدختر مت نیبذار نگاه کنن ،بذار همه بفهمند ا - ه چ ریوسررر

 ! هیفیآشغال کث
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شفته پر آ  رتینگاهش را به اطرافش چرخاند همه با بهت وح شانیو
با ه رهیبه او خ ند  به  جانیشررده بود و  آب دهانش را قورت داد ور

 گفت : نینازن
 ! میبهتر بر ستیمان یجا نجای! ا یناز-

 پشت سرش گفت : نیاسمی
 کجا ؟ من هنوز حرفم تموم نشده !-
 زمزمه کرد : آرام
 با تو ندارم ! یحرف چیمن ه-
و به  نینازن  آرام بخش گفت : یبا لحن نیاسمیر
نگو که  یزیکنم خودتو کنترل کن وچ ی! خواهش م نیاسررمی -

 بشه ! تیمونیباعث پش
 : دیغصه دار و بغض الود نال نیاسمی

 4ه ک مونمی!......پش ونمی!...........مثل خرهم پشمونمیآره من پش-
و با ا یسالها نیسال از بهتر ض نیعمرم ر ست  یه*ر*ز*ه عو دو
 دوستمه کردمیبودم وفکر م

 :آهسته گفت  نینازن
 یم یباز هیسا یبا آبرو ی.......تو دار؟یگ یم یچ یدون یم نیاسمی-
 ! یکن

 زد وگفت : یپوزخندتلخ
 خودش به فکر آبروش هست که من باشم ! هیمگه سا-
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 : دیکش ادیرا باالتر برد وفر شیطرش بچه ها برگشت وتن صدا به
شنگش ،با ا نیبچه ها !.......ا دینیبب- صوم وق  نیخانم با ظاهر مع

قار وسررنگ با دکتر مشرررا شیسررراختگ ینیو راب ه داره ،خودم  خی،
و با هم د  دمیهردوشون ر

 تشیشخص یبود ونظاره گر نابود ستادهیا یبهت زده ها گوشه ا مثل
کرد ونگاهش آشفته ودرمانده بود ،تنها  یم یبود .احساس عجز وناتوان

کرد ،در آن  یم یحرصش را با فرو کردن ناخن در گوشت دستش خال
 را نداشت یحرف چیجرات گفتن ه تیوقعم

صال کار نم هنگ صدا یکرده بود ومغزش ا ش ییکرد ،تنها  ش که در گو
 بود نیآرم یصدا دیچیپ یم

با تو از گ*ن*ا*ه کب خوام  یبدتره !............من نم رهی)ازدواش 
بگم تو همسرم هست امیب یسواه دانشگاه بشم !..........توقع ندار  یو

)............. 
 با خشم آهسته در گوشش گفت : نینازن
سمه وا-  یربذا یخوایم ی،تا ک یگ ینم یچیوه یسادیچرا مثل مج

 هرچه دلش خواست نشخوار کنه ! نیاسمی
 بگم ؟ دیبا یچ-
و ! تیواقع-  گم ! یم زویخودم همه چ ای یگ یخودت م ایر
وم باش نازن- وم باش ! ی،خواهش م نیآر  کنم به خاطر من آر
 گفت : یپراز نگران یچشمان با
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وم باشرم وقت یچ ور م- داره هر چه از دهنش  یعوضر نیا یتونم آر
و بار تو م یم  کنه یرسه ر

 را در دست گرفت وگفت : نیلرزان نازن دست
 میتلخ زندگ تیحرفها تلخ تر از واق نیکه همه ا یدون یخودت م-

 خواست بگه !دلش  ی،پس بذار هرچ ستین
بان گفت : ستادهیکه کنارش ا شیستا  بود مهر
با  نیماسرری نیاز ا شررتری؟ به ما بگو ونذار ب هیسررا هیچ تیواقع نیا-

 کنه ! یآبروت باز
 گفت : یلجباز با
و توض یزیچ ستمیهمونه که گفتم ،من مجبور ن تیواقع-  بدم عیر

 : دیکش ادیفر نیاسمی
 ! یندار هاتیکثافتکار یبرا یحیتوض چیوقت ه چیآره ،تو ه-

سته بود و نم شیراه گلو بغض س بکشد .در نف یتوانست به راحت یرا ب
صب ریز سته ومعذب بود ،ع ش ینگاه متعجب وناباور بچه ها خ فته وآ

 به طرش در برداشت یقدم
گ یریمثل ت نیاسمیجمله  که  قلبش را شکافت نیزهرآ
ش ومخارش ب یدونم که مجبور یآره م-  مارسررتانی،خبر دارم که خر

نداره  چارهیباالسرررت ،ب یلیپدرت خ ما خبر   کیپدرت حت
ب  کرده تیش*ا*ح*ش*ه تر
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با  نیاسررمی دیکنترل خشررمش لبش را با شرردت به دندان گز یبرا
 وقاحت ادامه داد

و مجبور به ا دمیشا-  کار کرده آخه ............. نیپدرت خودش تور
شم همه وجودش آتش از شت جزء  یزیگرفت تحمل هر چ خ را دا

پدرش را ،او  نیتوه مت کشرر کیبه  که دختران دهیعمر زح  یبود 
ب  یدختر احمق وعوضرر نیکند پس حقش نبود که ا تیدرسررت تر

 کند . یساله اش باز نیچند یبا آبرو نگونهیا
سمیطرش  به شت و با نگاه نیا شم یبرگ ابناک و خ  تینها یب یغ

 دیشک ادیدر گوشش نواخت وفر یمحکم یلیدستش را بلند کرد وس
 ! یخفه شو عوض-

 مرگ بار فرو رفت یکتابخانه در سکوت یفاا هیثان کی تنها
اش نامنظم باال  نهیوقفسرره سرر دیلرز یزده م جانیوه نیخشررمگ

پا  رفت یم نییو
به خون نشست با عصبان نیاسمیطرش صورت  کی  تیگر گرفت و

 یم یزد سررع ینفس م که نفس یهجوم برد و در حال هیبه طرش سررا
 . زدیم ادیکرد به صورتش چنگ بزند و همزمان فر

حاال م یزن یدختره ه*ر*ز*ه منو م- کارت م ینیب ی، به یچ  کنم ،
 کنم! یخدا قسم تکه تکه ت م
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شلوغ یصدا اا یهمهمه و ستا یف  نیونازن شیکتابخانه را پر کرد. 
کردند مانع حمله  یم یرا محکم گرفته بودند وسررع نیاسررمیهر دو 

 شوند هیاش به سا
شه ا هیسا شفته گو سزاها یآ سمی یخاموش کزکرده بود و به نا  نیا

ها کردواو تن یبار او م دیرس یهرچه به دهانش م نیاسمیداد  یگوش م
 خورد یحرص م

کدام چ هیبق ها هم هر چه  عده ا یم یزیب ند   نیاسررمیاز  یگفت
سمی یهم حرفها یکردند وعده ا یم یطرفدار ستند  یرا نم نیا توان

 باور کنند
گاه دانش یاناباط تهیعاو کم یگوش خراش خانم نور ادیفر یصدا

 باعث سکوت وآرامش کتابخانه شد
باصدا ینور خانم  بلند داد زد : ییچند قدم به طرش آنها برداشت و

 چه خبره ؟ نجایا-
 هیهم که داشت به سا نیاسمی یبچه ها ساکت شده بودند حت همه
ب  نیاسررمیلحظه سرراکت شررد مقابل او و  کیگفت در  یم راهیبدو

پرس ستادیا  : دیو
 د؟یشما دوتائ یشلوغ نیمسبب ا-
 :دیآرام نال نینازن
و کجا یکی نیخدا به دادمون برسه ! ،حاالا یوا-  دلم بذارم ؟ یر

به تند نیاسمیو هیبه سا ینور خانم  دادزد: یاشاره کرد و
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 شما حراست! یهردو-
سا فیک هیسا سع یداد ودر حال نیرا به دست نازن لشیوو  کردیم یکه 

 فت:گ یساختگ یمنتقل نکند با آرامش نیاش را به نازن ینگران
بدون ه ی! خواهش میناز-  یدغدغه ا چیکنم نگران من نباش و

 بروسرجلسه امتحان !
و نیخواسررت از کنارش رد شررودکه نازن یم با  شیمحکم باز راگرفت و

 زده گفت: جانیه یلحن
و خدا لجبازت هیسا- بذار کنار وهمه چ یو ر بهشون بگو زیو  و
ناز- برا اثبات  یبگم، چون اصررال مدرک یزیتونم چ یمن نم ینه 

 حرفم ندارم .
شرره مدرک ارائه  یواون مجبورم خوننیو فرا م نیاونا آرم یاگه توبگ-

 بده
 غصه گفت : با
شه ،اون نم نیآرم نینازن- شگاه ب سواه دان ست نداره   یخواد کس یدو

گه که  یز راب ه ما خبردار بشه ،.... قبال بهم گفته هرگز به حراست نما
 من زنشم.

سا تیخر- وتو هینکن  سه نفر هم  دندید نیخونه آرم یاونها تو ر ،
 .هیبدبخت کردن توکاف یهستند که برا

ست که م تازه ضا هم ه شهادت بده تو دار یر  یزندگ نیبا آرم یتونه 
 یکن یم
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 . یکنم ناز یتونم کار یمن نم-
 دینال صالیاست تینها با
 کنن. یاخراجت م یونگ تیاگه واقع هیسا-
 زد وگفت: یلبخندتلخ-
زوها یکی نینداره ا رادیا- وهم مثل همه آر  برم. یبه گور م گمید یر
 .ید یباد م توبهیباحماقتت همه زندگ یتو دار-

 تلخ ، دستش رافشرد وازکنارش دورشد. یبالبخند
**** 

ب همه  یراندلنگ نهمهیاز ا اریاخت یوجود ش پر از دلهره و استرس بود، و
سا دیلرزیم شا ر تیواقع ی یشرا چیتحت ه هی. م مئن بود که  ا اف

با ا  یو لجباز بزرگ شررده بود وم کدندهیدختر  نینخواهد کرد ، او 
مغرور و سرررکش اسررت که هرگز خودش را مقابل  نقدریدانسررت که ا

توانسررت سرراکت بماند و بد  یکرد. نم نخواهدکوچک و خار  نیآرم
ستش را بب شدن تنها دو ست در ک ندیبخت   هیاس فیپس ناچارا" د

را گرفت با تک  نیآورد و شررماره آرم رونیهمراهش را ب یکرد و گوشرر
 دیچیدرگوشش پ نیآرم میخسته و مال یصدا یبوق
 !هیبله سا-

شت که باعث دلگرم یبیعج یگرما شیصدا لحن د ش یاش م یدا
 پس آرام گفت :

 !یزدیسالم دکتر!........ منم ا-
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پرس یو نگران شیآن پراز تشو کی شیمیگرم و صم لحن  : دیشد و
 خوبه ؟ هیافتاده!...... حال سا ی!.......اتفاق یزدیخانم ا -

از کجا شررروع کند پس  دیدانسررت با یزده بود که نم جانیه آنقدر
 مقدمه گفت : یبغض آلود ب

 فقت به دیتون ی! ........چ ور منیهسرت یدکتر شرما چه جور آدم-
 ه !ش یدر کنارتون داره نابود م هیسا کهیدر حال دیفکر خودتون باش

 گفت : یحوصلگ یب با
 ؟ هیبدونم منظورتون چ دیدرست حرش بزن-

 : گفت هیهق هق گر انیشد م ریسراز شیو اشکها دیترک بغاش
شما و غرورتون هیسا- شویداره همه چ به خاطر  ست م ز ده !  یاز د

شو و حاال هم تنها چ شو،یشما اول زندگ سات سا  و که  یزیبعد اح ر
 دیریگ یازش م دیبراش مونده دار

 و آشفته داد زد یعصب
و خدا - وم بگ هیتو ر  هی! ،اصررال سررایگ یم ی،تا بفهمم چ ریلحظه آر

 و احساسشو ازش گرفته ؟ یزندگ یکجاست ؟...... ک
را  آب دهانش یاش داشررت به سررخت هیدر کنترل گر یکه سررع نینازن

 قورت داد و گفت :
 دیازش گرفت زشویشما !.......شما همه چ-

 : دیو ما رب پرس دیکش یآه کالفه
 کجاست؟.....اون حالش خوبه ؟ هیکنم بهم بگو سا یخواهش م-
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 به ظاهر خوبه ! یعنیآره اون خوبه! -
ساب نیسروته نازن یب یحرفها صب یح قرار  یکرده بود. پس باش  یع
 : دیداد کش

که منو د- نهیدختر تو   هیسررا نمی! ،درسررت حرش بزن ببیکرد و
 گهیدانشگاه باشه چون کمتر از دو ساعت د دیکجاست؟ ،اون حاال با

 شه یامتحانش شروع م
 اون دانشگاست .....اما ...-
 گفت : یخشم به تند پراز
 ؟.... یاما چ-
سه امتحان ،االن تو یاما به جا- سته، چون بخاطر  یجل دفتر حرا

 راب ه اش با شما بهش شک کردن و اونو بردن حراست
 ؟ هیمنظورت چ-
و باهم د- شما ر صرار کردم  یلیمن خ دن،یچند تا از بچه ها  بهش ا

 حرفهاست ! ....... نیو بگه اما اون متاسفانه لجباز تراز ا تیواقع
 راقورت داد ونگران اضافه کرد : بغاش

 نگرانم اخراجش کنن یلیدکتر من خ-
ودتر ا-  ! یبهم نگفت نویچرا ز
ست ندار یاجازه نداد ، اون م هیسا- شما دو سواه دانشگاه  دیگفت : 
 . دیبش

 لب زمزمه کرد : ریوکالفه ز دیکش یقیعم نفس
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 شم ! یم ونهیدختر سرکش ولجباز دارم د نیآخ که از دست ا-
 مکث کرد وسپس ادامه داد یا ظهلح
س- سع یخوب !من تو اریب خودمو  عیسر یلیکنم خ یم یراهم و 

بهش کمک کن آرامش خودشررو  هیسررا شیاونجا برسررونم ،تو برو پ و
 حفظ کنه !

 چشم دکتر !-
 !یزدیخانم ا-
 بله ؟-
و مجبور کن واقع هیکردم ،سررا ریاگه من د-  یو بگه ،خواهش م تیر

شه ، اونو م تیاذ نیاز ا شتریکنم نذار ب سمیب  نیچهم دونمیوم شنا
 یفقت تو خودش م ویوهمه چ شررهیتودار و احمق م یلیخ یمواقع

 !زهیر
حرفهاسررت که به من اجازه دخالت تو  نیلجباز تر از ا هیدکتر سررا-

 بده شویزندگ
 ! ن ورهیمتاسفانه هم-
 وادامه داد: دیکش یآه
شد به رئ رادیا- شگاه زنگ م سینداره ، اگه الزم  برو  زنم ،فعال"تو یدان
 ششیپ

**** 
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سببش را نم یمملو از غم واندوه قلبش  یالت.با ح شناختیبود که م
سرام یب ص یکیقرار ومتشنج نگاهش را به کفپوش  ل و دوخت ومستا

 یلواپسود یکرد، نگران یم یلحظه شمار تهیکم یینها یرا یبرا دینا ام
شخص بود ، لحظات ح در حرکاتش م ضو  یم یسپر ریچقدر د به و

ضر بود هر چ نیشدند . او در ا بان ریبه غ یزیراه حا  یاز هدفش را قر
اصررال  کرد یزده اش که ادعا م خیو برخورد  نیآرم ادیبه  یوقت یکند ول
کوت س ی یشد که تحت هر شرا یافتاد مصمم م یشناسد م یاو را نم

 را پنهان کند تیکند وواقع
اش  ک رفهیزخمها تاوان عشرق  نیهمه ا دیفهم یخوب م خودش

 است واو مجبور به تحملش است نیبه آرم
شق فداکار دیکه با دیفهم یم خوب شتگ یدر راه ع ند ک یو از خودگذ

واه سرر ی یخواهد تحت هر شرررا یبارها به او گفته بود که نم نی،آرم
 تگذاش یاحترام م نیخواسته آرم نیبه ا دیدانشگاه شود، پس او با

وبرو شیوستا نیاسمی هی ینگاه خصمانه نشسته بودند و شیوتارا که ر
سرروخت که  یم نیاسررمی یانداخت دلش برا سررتندینگر یبه او م

 سرنوشت او شده بود ریناخواسته اس
قا با ود آ نفر به احترامش از  4حراست دانشگاه هر  سیرئ یشکوه یور

باره نشستند  جا برخاستند و دو
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ساس خفگ در سرد اح سوالت تکرار یم یآن اتاقک  باره   یکرد و دو
به شرردت متنفر بود وم به هر  ی.....و او از تکرار مکررات  خواسررت 

 شده تا آخر خاموش بماند ینحو
قا و کردن پرونده ز رویبا ز یشررکوه یآ دسررتش نگاهش را به او  ریر

 : دیدوخت و پرس
 ؟یخانمها دار نیگفته ا یبرا یحیخانم ستوده چه توض-

ندوه ب ا ش م درعمق یچارگیو گاهش مو کنترل لرزش  یزد .برا ین
با قاطع دیکش یقیکالمش نفس عم  گفت : تیو

 ! یجناب شکوه یحیتوض چیه-
و تائ نیا یپس حرفها- راب ه  خیکه با دکتر مشا دیکن یم دیخانمها ر

 د؟یدار یپنهان
 مورد بحث کنم ! نیخوام در ا یمن فقت نم-
قا با صدا یعصبان یشکوه یآ  گفت : ینسبتا بلند به تند ییشد و
سوال م- شما  ستوده من دارم از  شما هم موظف یخانم  سم و  دیپر

 دیجواب سوالت منو قانع کننده بد
را قورت دهد پس بغض  شیتالش کرد نتوانسررت بغض گلو هرقدر
 : دیالود نال

 !د؟ینک یندارم شما باور م خیبا دکتر مشا یراب ه ا چیاگه من بگم ه-
قا  گفت : یو از سر دلسوز دیکش یقیعمنفس  یشکوه یآ
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و م العه کردم وم دینیبب- شمار ستوده !من پرونده  شما  دونمیخانم 
 یمورد خالف چیمدت ه نیا یکه ط دینمونه دانشگاه انیجزءدانشجو

شده ،اما حاال ا یتو شما  یخانمها ادعا م نیپروندتون درش ن کنن که 
و د وآخر شررب هم به  دیخارش شررد خیکه از آپارتمان دکتر مشررا دندیر

بار شونیهمراه ا شت هدو حکم م لیدل هیکنم  ی،پس خواهش م دیبرگ
 اریمن ب یخانمها برا نیا یرد ادعا یوقانع کننده برا

ت که اگر نداش یلیدل چیقانع کننده ،او ه لیدل کی دیشیاند یا لحظه
 یدر هوا معلق نبود .نگاهش را به شررکوه نهمهیا شیزندگ داشررتیم

با لجباز  گفت : یانداخت و
 رد گفته دوستام ندارم! یبرا یحیتوض چیمن ه-
قا  داد وگفت : رونیکالفه نفسش را ب یشکوه یآ
 شما ممکنه به ضررتون تموم بشه یولجباز یکدندگیخانم ستوده -
 ندارم یحرف چیوجود ه نیبا ا یدونم!ول یم-

 انداخت وگفت : ریرا به ز سرش
منم  دیبحث دار نیدادن ا انیخوب حاال که خودتون اصرررار به پا-

و با تائ نیندارم و ا یحرف ا خانمها توست شم نیا یحرفها دیپرونده ر
 کنم یمختومه م

ن که ممک یبود را یینها یاش حبس شد حاال وقت را نهیدر س نفس
 دیکش یم ریت یبدبخت نهمهیبود به اخراش شدنش ختم شود قلبش ازا
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ست برا یمودلش  ساعت یخوا ونش   هیباران گر ریتنها ز یمرهم درد در
 کند

ز ا گرید یکیکه به در خورد ، به خودش آمد حتما  یتقه ا یصرردا با
اا اباط تهیکم یاع سواالت تکرا یبود که م یان ست  سد ب یخوا پر

 وچشمانش را برهم فشرد دیکش یقی.کالفه نفس عم
شنا یصدا با  تهیمک یکه مشغول سالم کردن با اعاا نیآرم یگرم وآ

شت ،با د رتیجا خورد و با ح یبود لحظه ا ره چه دنیبه عقب برگ
گاه نی!آرم دیدلش لرز نیآرام آرم ند یمیگرم وصررم یبا ن  یولبخ

قا ییبه او نگاه گذرا نیریش  یکوهش یانداخت وسپس نگاهش را به آ
 برگرداند وگفت :

 ! یجناب شکوه ستمیمزاحم که ن-
ستم برا یاتفاقا خودم منه - ض یخوا ش یپاره ا عیتو سائل با  ما از م

 رمیتماس بگ
 زد وگفت : یلبخند

 در خدمتتونم !-
قا  وهمزمان گفت : ندیبه او اشاره کرد که بنش یشکوه یآ
 دییکنم بفرما یخواهش م-
و سا یخال یصندل یر قا هیکنار   یکوهش ینشست ومنتظر صحبت آ

 شد
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شده او را م یمتعجب با چشمان هیسا  یزیفکر هر چ ستینگر یگرد 
اور آرم ریکرد به غ یرا م قا نیدر ا نیاز ح  نکشیع یشکوه یاتاق ،آ

و و به آرم یرا ر  گفت : نیچشمانش جا به جا کرد و ر
شا- ا انیدونم در جر ینم خیجناب م ست هیق . که نه !....... ای دیه

 دیسرتوده داربا خانم  یراب ه پنهان هیکنن شرما  یخانمها ادعا م نیا
و د ستوده ر شب هم  دنیوخانم  شده و آخر  شما خارش  که از منزل 

که از شررما دارم  یهمراه شررما به اون خونه برگشررته ،من با شررناخت
دم سوءتفاهم ش کیخانم ستوده متوجه  روندهپ یبا بررس ن وریوهم

شون مهر تا سکوت ستوده با  سفانه خانم   یدعاا نیبه ا یدییاما متا
صرار داره ا ستاش زده وا سر نیدو شم عتریپرونده  شه حاال اگر  سته ب ا ب

ستوده در منزل شخص یبرا یقانع کننده ا لیدل  تونیحاور خانم 
 دیما عنوان کن یبرا دیدار
 پر از آرامش گفت : یلحن با
و  نمیبیادعا نم نیرد ا یبرا یلیمن دل- با صررراحت گفته خانمها ر و
ست، پس طب یم دیتائ ستوده ا به  دیه باک هیعیکنم، اونجا خونه خانم 

 اونجا رفت وآمد داشته باشه
سا نیبه آرم رتیپر از بهت وح ینگاهها همه شد ، حس  هیدوخته 

 است . ستادنیکرد قلبش در حال ا
قا باره پرس یشکوه یآ  :دیبا بهت دو
 شم؟ یمن اصال متوجه منظورتون نم-



                
 

 

957 

 زندگیمهمان 

 انداخت و گفت: هیپراز محبت به سا ینگاه نیآرم
 من هستن. یوقانون یخانم ستوده همسر دائم-
سا ریت سمت  ستا دیچرخ هینگاهها همه به  سمیو شی، ز هردو ا نیا

ند حال  دیکشرر ینفس هم نم یهنگ کرده بودند وحت نیحرش آرم
توانسررت باور کند  یاز حال آن دو نداشررت نم یهم دسررت کم هیسررا

 با آرامش افشا کند. نینچنیرا ا تیواقع نیا نیآرم
قا شک ع یشکوه یآ رو نکشیبا  با ترد یرااز شت و شمش بردا  دیچ

 :دیپرس
 .ن؟یحرفتون دار نیاثبات ا یهم برا یشما مدرک-
 .....یبله جناب شکوه-
ونش شناسنامه اش راب یرا از کنار صندل فشیک آورد  رونیبرداشت واز در

قا  دادوگفت: یشکوه یو به دست آ
 ذره.گ یکنه که چند ماهه که از ازدواش ما م یثابت م نی،ا دیبفرمائ-
قا کرد  دیائرات نیبا بازکردن صفحه مورد نظر با سرگفته آرم یشکوه یآ

 دادگفت: یم یکه شناسنامه رابه دست خانم نور یودرحال
همم ف یثبت شده ،اما من نم یورسم یبله درسته ازدواش شما قانون-

 بمونه یازدواش مخف نیند ااصرار داشت نهمهیچرا خانم ستوده ا
با لبخند گفت: هیسا خزدهیدست سردو نیآرم  رادردست گرفت و
ست ،او نم نیچون ا- ستوده ا صر بفرد خانم   یاخالق خاص ومنح

زش اورا به عنوان شرراگرد نمونه دانشررگاه ز شیهایخواد همکالسرر  ریار
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باشه  نیبهتر زیخواسته در همه چ شهیسوال ببرند ،خانم ستوده هم
د فکر کنند وجو گرانیخواد همسر من بودن باعث بشه د ینمودلش 

پارت نیمن درکنارش باعث ا  نیمتنفره به هم یباز یامرشررده ،اواز
روز اول تصم لیدل  نیا هیسا یلیفارغ التحص انیکه تاپا میگرفت میما از

ب کیازدواش   بمونه یخودمون باق نیراز
 ه .او ختم بش ندهیراز به تباه شدن آ نیاما ممکن بود نگه داشتن ا-
 خبر نیا دنیمن به محض شررن لمیدل نیکامال درسررته! به هم-

سر سوندم ،چون ه نجایا عیخودمو  سر  چیر کس به اندازه خودم هم
و  شناسه . ینم کدندمویلجباز
با لبخند گفت: ینگاه ینور خانم  به آن دو انداخت و

شا- صال اهل پارت دیکن یشما ادعا م خیدکتر م ستوده ا  یازب یخانم 
شما تو یکه خانمها م یدرحال ستین ستون ب یگن  از هر  شتریکال

و داشت یهوا یا گهید یدانشجو  .نیخانم ستوده ر
با حالت نیآرم  : دیخاص از او پرس یچشمانش را تنگ کرد و
 شم؟ یمتوجه من ورتون نم-
س کال ینظم یخانم سررتوده باعث ب کباریگن  یخوب بچه هام-

شما خ شده و ص یلیشما  سرتق شت رشیراحت از  صورت دیگذ که  یدر 
 د.ش یبودحتماازکالس شما حذش م شونیا یبه جا یا گهیهرکس د

 آرامش بخش گفت: یلبخند با
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ص یلیخ- ستوده  رشیراحت هم از تق وز خانم  شتم ،من اون ر نگذ
و بدون ا شتم وم ریخودش متوجه بشه ز نکهیر مام داره ت دمید ینظر دا

سش به یشومیسع ست کنه که حوا ست بغل د شه اما دو  شیکالس با
 یاز دست مزاحمتها نکهیا یبرا هیشد وسا یمانع تمرکزش به درس م

شد من متوجه همه  ینظم یب وندوستش خالص بشه ناچارا باعث ا
وناعادالنه ازکالس اخراش کردم تاهم  یحرکات بودم ول نیا همسرررم ر

شه واگه درمورد  ستش ادب ب شه وهم دو شتباهش ب خودش متوجه ا
 باشه. هیهم کوتاه اومدم فکرنکنم اون شخص اصال سا یکس
بهیعتاب انگ ینگاه با با لحن ستینگر شیستا ز  دیهت پرسپر اب یو
 گم؟ یدرست نم-

 ریکردونگاه خجالت زده اش رابه ز دیراتائ نیباسرررگفته آرم شیسررتا
 انداخت.

توانسررت باورکند همه  یشررده بود و نم رهیبا بهت به اوخ هیسررا
شد  تیواقع شیحرفها شته با وز م یعنیدا ست که او باع یاوآن ر ث دان

کرده  رونیاو را ازکالس ب زیرآمیتحق نینچنیکالس نشررده وا ینظم یب
 بود.

باره گفت: ینور خانم  دو
سه امتحا- شماخالشین چسرجل سه امتحان  ؟برخورد مقررات جل

 بوده
 انداخت وگفت . هیبه سا ینگاه مین نیآرم
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شررده بود،  ینیب دیشررد یزیسرررجلسرره امتحان او دوچارخونر-
کرد همان لحظه او را از جلسه خارش کنم  یاحساساتم به من حکم م

به درمانگاه برسونم ول امتحانش  یافتاد که تمام شبو برا ادمی یوقت یو
ش داریب و دهیمونده وزحمت ک شتم وفقت اجازه  یپار ساتم گذا سا اح

خالش مقرارت انجام  یکار نکهیا یبرا هدادم ازجلسرره خارش بشرره البت
 رفتم. رونینداده باشم خودم هم همراهش ب

 یاتاز احساس نیاصال قابل فهم نبودند !آرم نیآرم یحرفها هیسا یبرا
سررخنش در آن  زد وچقدر لحن یکه اصررال وجود نداشررت حرش م

 لحظه صادقانه بود
 به طرش او برگشت گفت : ینور خانم

 ؟نیزد یعیگوش خانم رف یدرسته که شما تو نیخانم ستوده ا-
 زمزمه کرد : آهسته

 ! بله
 چرا؟-

 انداخت وآرام جواب داد نیاسمیبه  ینگاه
 کردن ! نیبه پدرم توه یعیچون خانم رف-
ونش را کامال حس م نیآرم ه او ب زیمحبت آم یبا نگاه کردپسیدرد در

قا و به آ  گفت : یشکوه یآرامش دادو ر
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داشته و  یدونم همسرم اون لحظه چه حال ی!من م یجناب شکوه-
از  ریبه غ ویزیفهمم تحمل هر چ یم یکنم چون به خوب یاونودرک م

 به پدرشوداره ! نیوتوه یاحترام یب
 زد وگفت : یشخندین یشکوه

 شون کامال مشخصه !امروز یدار شتنیبله با خو-
وبرو یبه هر سه دختر ینگاه نیآرم ودند نشسته ب شیکه مسخ شده ر

باره به شکوه  گفت : یانداخت ودو
 نیحقو داشررته باشررم که از ا نیفکر کنم من ا یجناب شررکوه-

سنج لیدل یب نکهیخانمها به خاطر ا سرم تهمت  دهیو ن به من وهم
و ز تیزدن وآبرو وشخص  کنم تیسوال بردن شکا ریما ر

 دیکن تیثیکه اعاده ح دیحقو دار نیبله شما ا-
 آرام زمزمه کرد هیسا
و ا نیکنم ا یخواهش م نیآرم- ع ر  بزرگ نکن نهمهیموضو
 وآرام گفت : دیکش یقینفس عم نیآرم
با نیا-  یزندگ یدادند تو یبه خودشررون اجازه م یوقت دیخانمها 

ص صو شند واون اراج یخ سرک بک سبت م فویما  ادن د یبه من وتون
جاشیفکر ا که  یفهم یکردن !........تو خودت خوب م یو هم م ن

 از آبرو و اعتبار خودم بگذرم یکه به راحت ستمین یمن آدم
سوال برانگ ی! ........راب ه ما برا نیآرم- صال از  زیاونها  بوده ! چون ا

 ما خبر نداشتن یراب ه واقع
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 بگذرم تمیشه که من از شکا ینم لیدل نیاما ا-
قا نگاه  انداخت وآمرانه گفت : یشکوه یپر از خشمش را به آ

 دیریخانمها در نظر بگ نیا ی! اشد مجازات و برایجناب شکوه -
 وگفت: دیکتش را محکم کش نیآست هیسا
 !ایکنم کوتاه ب یخواهش م نیآرم-
صرار نکن ا زمیعز- ص دی، نبا رنیبگ ادی دیبا نهایا صو سائل خ  یدر م

 دخالت کنند گرانید یزندگ
 دیانداخت وآرام نال نیپراز خواهش به آرم ینگاه

 کنم ،به خاطر من ! یخواهش م نیآرم -
و افسون و  دیکش یقیگذاشت وکالفه نفس عم ریتاث نیآرم ینگاهش ر

و به شکوه  گفت : یر
ص یم- صو صحبت خ ستوده  شته یتونم چند لحظه با خانم   دا

 باشم
قا  اشاره کرد وگفت : یبه اتاق کنار یشکوه یآ
 دیاتاق من راحت حرفهاتون و بزن یتو دیتون یبله حتما ، م-
به دنبال خود کشرر نیآرم .  دیدسررت او را گرفت و از جا بلندش کرد و

وبرو یوارد اتاق شکوه  هیاس یکه شدند در را پشت سرخودش بست و ر
 گفت : یظیو با اخم غل ستادیا

سا- و خدا  ست از ا هیتو ر  کیبردار ،تو نزد یولجباز حماقت نهمهی!د
 یخودت و خراب کن ندهیبود آ
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 یخواست یازم م شهیو کردم که تو هم یمن فقت کار-
 گفت : متعجب

 ؟ ینابود کن ندتویآ تیاز تو خواستم با لجباز یمن!......من ک-
 نگاهش کرد وگفت : رهیخ
ود نیبه هم-  شیرفته چند وقت پ ادتی!...... یفراموش کرد یز

بگ ییایهرگز نم یگفت  ؟ یهمسر من یحراست و
به ا نیمن ا یول- تارت  نیحرفو فقت  قب رف که تو مرا خاطر زدم 

 !یباش
 ! یسواه دانشگاه بش یخوا ینم یتو بارها بهم گفت-
 ! ی ینه تحت هر شرا یگفتم ول-
و -  موندمیم یحرفم باق یمن تا آخرش ر
 یم توهمیراجحکم اخ دمیرسرر یم رتریلحظه د هی!واگه  دونمیآره م -
 دمید

 وادامه داد دیکش یقیعم نفس
و بچه مراقب ونگران ت هیمثل  دیبا یدونم تا ک یواقعا من نم هیسررا-

 باشم
 گفت : یخشم به تند با
 یهمسررر توام !.......من که مدرک نکهیگفتم ؟.......ا یم دیچه با-
 اثبات حرفم نداشتم یبرا

بان  گفت : مهر
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من  !..... مدرکو یمن یهمسررر قانون یبود بگ ی!تو فقت کاف زمیعز-
 اوردم یبراشون م

 گفت: یقدم از او فاصله گرفت و با غرور ولجباز کی
حت هر شرررا- ما من قصرررد داشررتم ت  هیقارر نیا ی یا
 )مسکوت( بمونه !کرتیس

 وگفت : دیکوب شیکنار واریبا مشت به د نیخشمگ
ضر یآره م- ا یدونم که تو حا و واعتبار خودت ندهیها آ یبه خاطر بع

 یخراب کن
پرس بهت  دیزده نگاهش کرد و

 ؟ هیها ک یمنظورت از بعا ؟یزن یحرش م یتو از چ-
 پرازخشم گفت: یداد و باچهره ا رونینفسش را ب یعصب

لمون نکهی!فکر ا هیمنظورم ارجمند ومراد- ها ال خاطر اون ه گرفت یبه 
 کنه یداره خفه ام م ،یبود
 افتیشررکل در نیمنظورش را به بدتر شررهیبه مانند هم نیکه آرم آخ

 کرده بود
 ! نیآرم یکن یاشتباه م یتودار-

ت گرفت و محکم گف هیرا به منزله سکوت مقابل صورت سا دستش
: 

 مورد بحث کنم نیخوام در ا ی،نم گهید هیکاف-
 ! یکن ینم تیدخترا شکا نی! اما توهم از ا یباشه هرچه تو بگ-
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 وان رفتارشونو بدنتا دیکنم!اونا با یالبته که م-
 ! اونها فقت حماقت کردن نیآرم-

 گفت : یبه تند پرازخشم
ماقتو تو کرد- فقت  ناشررونیدر برابر توه یداد عیکه ترج یح

 یسکوت کن
با قاطع یوعصب کالفه ل زد و  گفت : تیدر عمق چشمانش ز

 یوافقت گهیگفتم که همسر توهم وقرار چند ماهه د یبهشون م دیبا-
 ؟! یخواست یم نوی؟.......هان !........ توا میاز هم جدا بش

با لحن دیکش یبود ،نفس راحت نیا هیدرد سا پس  فت :گ میمال یو
و ا ندهیکس آ چیه زمیعز- وشن پ نهمهیر  کنه ینم ینیب شیقاطع ور

 گفت : دیوناام نیغمگ
وشررنه ،ما از هم جدا م ندهیاما آ- وقت  چیکه ه یزیوچ میشرریما ر
 !هییجدا نیتو مهم نبوده غرور من بعد ازا یبرا

 وگفت : دیکش شیموهها انیم یدست کالفه
رت وقت فکر تووغرو چیو من ه یگ یباشه،باشه....اصال تو درست م-

حاال خواهش م ثل  ینبودم ،  نیدختر خوب برو و از ا هیکنم م
تفاده سوءاس تیاز سادگ شهیهم یبذار دیکن ،تو نبا تیدخترها شکا

 بشه
 حکم گفت :ت با
 کنم ینم تیخودم شکا یمن از دوستها-
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و یظیغل پوزخند  صورتش نشست وگفت : یر
ست !......تو به ا- ست !.......اگه ا یگ یم نایدو ستاتن پ نایدو س دو

 ؟البد فقت من ! هیدشمنت ک
 گفت: یبادلخور

 اونا با من دشمن بشند ! یتو باعث شد -
 : دیدرهم رفت و متعجب پرس شیاخمها

 ؟ هیوست چ نیمن !....گ*ن*ا*ه من ا-
ستینم سمی دیبگو توان ستد به هم یوار او را م وانهید نیا  لیدل نیپر

 گفت:
اشررتباه  کیسرره دختر به خاطر  نینذار ا کنمیخواهش م نیآرم-
 خراب بشه ندشونی،آ

و جلو همه بچه ها ناد یو آبرو تیشررخصرر نکهیا- گرفتن  دهیما ر
 اشتباست ! کی

بانتر ادامه داد : رونیب یرا حرص نفسش  داد ومهر
 یزنیم یخودتو به نادون شررهی، چراهم یبفهم یخوای!چرا نم هیسررا-

وز که کنار در واحد د ستین تیحال یچیانگار ه  ونشیدی،تو همون ر
به  یدادیبا حماقتت اجازه م نکهینه ا یگفتیبهم م زویهمه چ دیبا

 کنن ! نیما توه
با- ف یخودت غرق یایدن یتو فقت تو گفتمیم دیچه  به اطرا ت و

 یندار یاصال توجه
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وغ توکه گفت-  یاونا مهمونا یمن بهشررون شررک کرده بودم اما با در
 هستن قانع شدم یواحد کنار

ع را کش دهد بهم نیا خواستینم  خاطر آهسته گفت : نیموضو
سکوتم  نیکه ا ینیبیم- صرم که با  ست فقت من مق سیو و  نیما

 کردم یعصب
 دهیخودتو ناد شهیهم گرونیکه به خاطر د یاحمق یلیتو خ هیسا-
 یریگ یم
که  یغصرره اش گرفت ودر حال دانسررتیاو را احمق م نیآرم نکهیا از

 بغض الود گفت: داشتیچند قدم به عقب برم
با هم- ماقتم  نیآره من احمقم! ،من احمقم .....چون  ح

 دمیلجن کش موبهیزندگ
 گفت: یگلگون شد و به تند یآن یاش از خشم چهره

نکوب توسرررمن ،........ انگار فقت من  نویا یه کنمیخواهش م-
 مقصرم!

ب از شدند  ریسراز شیاشکها اریاخت یلحن تند کالمش دلش شکست و
شروع به گر هیتک واری،به د سمتش نیکرد آرم ستنیداد و آرام  رفت  به 

بان گفت:  مستاصل ومهر
نده سررا نیازا شررتریکنم ب یخواهش م - وز  هیآزارم  وهر ، من هرر

سل نیا ریساعت دارم ز  گهی! پس تو ددمیتاوان کارمو پس م ینگاه ع
 نکن تمیاذ نیاز ا شتریب
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و نیاش شرردت گرفت ،آرم هیگر نیحرش آرم نیازا شررانه  یدسررت ر
با محبت گفت: شیها  گذاشت و آرام و
صرم !...حاال خواهش م- شه !فقت من مق وم باش چون  یبا کنم آر

 اشکهاتو ندارم دنیمن طاقت د
و یپشت دست اشکها با  صورتش را پاک کرد و گفت: یر
 ،مگه نه ؟ یکنیصرش نظر م تتیتو از شکا -
منتظرماهسرتن، جلسره امتحانت کم کم داره شرروع  رونیهمه ب-
 وممکنه سر جلسه رات ندن! شهیم
 گفت یلجباز با
من سررر جلسره  یصرررفه نظر نکرد تتیکه تو از شررکا یاما تا زمان-
 رمینم
 لبخند گفت : با
 یبذار یمثل بچه ها قهر نکن گهیو د یکه به خونه برگرد یبه شرط-
 ! یبر

ست چ ور م یلبخند ش شه لبش ن ستیگو تمام  دیگوب نیبه آرم توان
 دیوبگ توانستیچشم بر هم ننهاده چ ور م شیشب رادر حسرت دور

 ستیهم ن دنیقادر به نفس کش یبدون او حت
شرد وهر دو لبخندزنان از اتاق  نیآرم ست گرفت وگرم ف ستش رادرد د

وبرو یخارش شدند وقت قا یر  : گفت نیقرار گرفتند آرم یشکوه یآ
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صم- شکا میگرفت میما ت سه ا یول میبگذر تمونیاز  انمها خ نیهر 
 کنن یاز همسرم مقابل همه بچه ها معذرت خواه دیبا
 گفت : زیطرفش برگشت و اعتراض آم به
 قرارمون نبود ! نیا نیرماما آ -
 گفت : یبا لبخند یشکوه یاقا
ستوده! ا - سته به جا نیخانم   یوکه ت یی، بذار همه بچه ها هییخوا

 خیشما بودن متوجه بشند که دکتر مشا یکتابخونه ناظر وشاهد دعوا
 گرفته بشه یبعد عاتیهمسر شماست وجلو شا

که  یو تارا از جا برخاستند ودر حال شیستا دیبگو یزیچ نکهیاز ا قبل
 کردند یاز او معذرت خواه دندیکش یاو را به آغوش م

و هیسررا نگاه بود او هنوز در بهت فرو رفته بود  رهیخ نیاسررمی یر
وز  نیکه او را به ا یزیدانسررت چ یکرد وم یاورا درک م هیچقدرسررا ر

 !گرید زیاست نه چ نیانداخته فقت آشکار شدن راب ه اووآرم
 گرفت گفت: یکه دستش رام یطرفش رفت ودر حال هب

با یلیخ نیاسررمی- هت م دیمتاسررفم ، گفتم ،  یاز همون اول ب
شرا یخواهش م شتم یمنو درک کن ،باور کن من معذورات تیکنم   دا

 فاش کنم . تویتونستم واقع یکه نم
سمی ست او ب نیا ستش رااز د شونت د ش رونیبا خ شک دیک وبه   یوهور

 گفت:
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که برام در  یشرما هسرتم هر مجازات یمن منت ر را یشرکوه یاقا-
 رمیپذ یو با دل وجون م دینظر گرفته باش

شا دکتر– شکا خیم شونیاز شما فقت با ت شتن  هد نامه تع کی دیگذ
 . دیکن یوطبق خواسته دکتر ازخانم ستوده معذرت خواه دیپرکن
 نجوا کرد آرام
 چشم .-
قا و یشکوه یآ به سا ینگاهش رار  گفت: هیآنها چرخاند و
سررجلسره امتحان ،خانمها هم بعداز اماراء  دیبر دیتون یشرما م-

به همراه خانم نور  انی یرفع سرروء تفاهمات م یبرا یتعهدنامه 
 سالن امتحانات .

 یودر حال دیخوشحال به طرفش دو نیسالن امتحانات شد.نازن وارد
 وگفت: دیب*و*س دیکش یکه اورا به آغوش م

شکر که اومد- و  شتمیخدار شد؟  یمردم !،......چ یم یاز نگران ،دا
بهشون گفت:؟ ویهمه چ نیآرم  و

و زیآم ریتحق نگاه  کرد یخودش حس م یوکنجکاو بچه هارا برر
 نجایا ادیب ی،توبهش گفت نیکارتو بود نازن-
و دست بزارم تا تواحمق زندگ یآره! مگه م- به باد  وتیتونستم دست ر
 .یبد
 شروع نکن. گهیم تو دکن ی!،خواهش م نیبس کن نازن-
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سمیبه همراه  ینور خانم ستا نیا سکو  شیو شد واز  سالن  وتارا وارد 
از  پس یباال رفت ،هرسرره به دنبالش از سررکو باال رفتند خانم نور

ض سوء تفاهمات ا عیتو ضع اعالم  یلیشده خ جادیورفع  کوتاه ووا
سر قانون ستوده هم شا یکرد خانم  ستند که خانمها ب خیدکتر م  یه

بدون قصررد باعث ا لیدل د به ان دهیاغتشرراش درکتابخانه گرد جادیو
 ریوتحق نیتوه لیبه دل هیاز هرسره خواسرت که از سرا لیدل نیهم

 کنند. یمعذرت خواه
شمان بچه شوک زده و با چ شده وح یها  شاد  سا رانیگ  رهیخ هیبه 

د را باور کنن یتوانسررتند حرش خانم نور یکدام نم چیشررده بودند ه
چه  ی)) منظور خانم نوردندیپرس یم شانیبغل دست ها هم از یبعا

 بود ((
و نیدر ب هیسا نگاه ثابت ماند او هم با بهت  یمراد دیام یبچه ها ر

 ستینگر یم هیبه سا یو ناباور
د کر یاز خواهش والتماس را حس م ییایدن نشیدر نگاه غمگ هیسررا

د را کتمان کند چن یخانم نور یهمه گفته ها هیسا نکهی،التماس از ا
سا شت ول هیقدم به طرش  سد خانم نو نکهیقبل از ا یبردا  یربه او بر

و هیسا سا یرا به ر سکو  یبا گامها هیسکو فرا خواند . سته ولرزان از  آه
 ستادیا یخانم نور نارباال رفت وک
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نگاه  ری. در زدیوب*و*سرر دیبه اجبار او را به آغوش کشرر نیاسررمی
به هممتعجب وکنجکاو بچه ها مع  چیبدون ه لیدل نیذب بود 

و نییاز سکو پا یحرف  نشست شیصندل یآمد ور
سالن امتحانات خارش  برگه ست مراقب داد واز  سخ نامه اش را به د پا

سالن منتظرش بود با د نیشد .نازن شت در  با  یلبخند دنشیپ زد و
 گفت : یلودگ

 امتحان چ ور بود خانم دکتر ؟-
و یهم لبخند او  :زد وگفت  شیبه ر

با- عت  عد از ا دیمحض اطال تا دکترا  نمیبگم من مهندس ب وهنوز 
 فرسنگها فاصله دارم

 زتیهمسر عز یخنگول حاال کو تا مهندس شدن تو ،فعال از دکترا-
 از دستت بپره نمیکن که ممکن ا نهیاستفاده به

پرس یجد  دیشد و
 ؟یدیو ند نیاسمی!  یناز-
 داد ورفت لیتحو دیچرا وست امتحان برگه اش و سف-
 کجا رفت ؟ یدیند-
 گرفت ! یهم سراغشو م شینه!ستا-
با غصه گفت : دیکش یآه  و
 شده نیآرم ری،اونم ناخواسته اس نیاسمی چارهیب-
 حقشه !دختره احمق آسون جل !-
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 ؟ نینازن یگ یچه م-
 تا او باشه لقمه اندازه دهنش برداره-
 شه! یحرفها سرش نم نیکه ا یعشق وعاشق -

 شد وگفت : رهیخبه او یحرص
بون نهمهیتو که ا- شق یمهر شق وعا سرت م یوع  نی،به آرم شهیهم 

گاتون کنه ،پس  یبگو اونم عقد خودش کنه ،اون که فقت م خواد ن
هتره هم ب ینجوریدوتا ،تازه ا ای دیباشرر یکیکنه  یم یبراش چه فرق

 فهمه یشه ودردتو م یهووت م نیاسمی
 ! یمزخرش نگو ناز -
 بگم ؟ یزیچ هی هیسا-
 !حاال دو تا بگو ! یکن یم یحراف یساعته دار هیتو که -
، همه بچه ها  یخیگفت که تو زن دکتر مشررا یخانم نور یوقت-

 زدند ! یداشتن سکته م
 ؟ یبرا چ-
پسرا برا تو ! نیدخترا برا آرم-  و
 دیپرس یپوزخند با
 پسر عاشق من بودن ،خودم خبر نداشتم؟ نهمهیا یعنی-
 خنگول همشون که عاشقت نبودن !-
 ؟ یپس چ-
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شونیب شده وت نیمونده بودن که چ ور آرم نیتوکف ا شترا و رام تو 
و گرفته  ر

ام من نشده اون ر یبهشون بگ یخواست ی، م یالمسائل عیتو که توض-
 من احمقم که رام اونم نیبلکه ا

 گفت یم یا گهید زیکه چ شیاما ستا-
ت نیا-  به پا کرده ؟ یشیدهن لق باز چه آ
 خی: دکتر مشررا گفتینگفت !.........فقت م یبد زیچ چارهیب-

و نقدریا و دوست داره که ر  زنه یحرش تو حرش نم یتو ر
 یتو خنگ هم باور کرد-
و با یچ گهیدونم د یخوب! اصال نم-  نیباور کنم !،چون رفتار آرم دیر

 بود بیو گفتم واقعا عج انیبهش زنگ زدم وجر یوقت
 ده !خانم ستو-
 دی.ام دیرا در کنار خودش د یمراد دیطرش جهت صدا برگشت و ام به

 : دیبر لب داشت پرس یکه لبخند تلخ یدر حال
 امتحان خوب بود ؟-
 بد نبود ،برا شما چه طور بود ؟-
 درد آلود گفت : یلحن با
 فتمیاگه از مقاومت ن دیکه قبل از امتحان به من وارد کرد یشوک نیا با

 شاهکار کردم !
 نجوا کرد آرام
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 متاسفم !-
سررال اتنظار من 4جواب  نیا ی........ول نی! ،همدیفقت متاسررف-

 ستین
 وکالفه گفت : دیکش یقیعم نفس

 دیندارم ازتون خواسته باشم منتظرم بمون ادیمن  یول-
وغه وواقع نیهمه ا دیالاقل بهم بگ-  نداره تیحرفها در
وغ نیهمچ دیرا باداره ،چ تیواقع زیهمه چ یوقت-  بگم یدر
 ! دیمختلف یایواز دو دن دیستیاما شما اصال با هم مچ ن-
 من اونو دوس دارم ودرکنارش خوشبختم!-
 وگفت : دیپر پشتش کش یموهها یال یدست یعصب دیام
ه ک دی،چرا بهم نگفت دیبهم نگفت زویپس چرا همون اول همه چ-

و ،اگه همون اول  دیزن متاهل هسررت هیبرم و شررما  یبه سررر م ایتو ر
سخت وغ تیواقع نهمهیحاال امروز ا دیگفت یبهم م زویهمه چ  ریبرام 

 قابل باور نبود
متاسررفانه خودتون  یبه شررما بگم ول زویکردم همه چ یمن سررع-

 دیباور کن دینخواست
 ؟ دینامزد دار دیشما فقت گفت-
حال من وجود  یم یچه فرق- به هر نه ، و تو گهیمرد د هیک  یر

 به شما اعالم کردم میزندگ
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 یبه من م دیفرق داره خانم سررتوده !،فرق داره!............شررما با-
 دیشوهر دار دیگفت
 خشم گفت پراز
به شما گزارش  یزیچ میخصوص یمن مجبور نبودم در مورد زندگ- و

 بدم
 خسته و در مانده گفت : ینگاه با
شما مجبور نبود- سته ، س چیوه دیبله در شم یهم نم یک و تونه  ا ر

ستم حرفها یکنه ،ول یمجبور به کار وز نتون ما ش یمن احمق اون ر
باور کنم و تو و  و یر هایر به خودم ام یا که همه اون  دیخودم  دادم 

صرفا فقت به ا شما  و  سر خودتون دیخاطر گفت نیحرفها ر  که منو از 
 ابچه ها با تعصررب از شررم فیامروز هم در مقابل اراج ی،حت دیوا کن

مه ا فاع کردم وگفتم ه و نید ها فقت از ر ها وتهمت غرض  یحرف
 رهیگ یوحسادت زنونه نشئات م یشخص

 ادامه داد یپوزخند با
 به خودم گفتم یا شهیاحمقانه وکل یمعذرت خواه نیبعد هم با ا-

اا ویسنار نیا و اع سخره ر اباط تهیکم یم سمال یبرا یان ردن ک یما
بزرگ  خیمهندس مشا یپسر نور چشم خیاز دست رفته دکتر مشا یآبرو

 یدانشگاه به راه انداختن !اما تو اومد رهیمد ئتیعاو ه نی،پرنفوذتر
وبروم ا تادیو ر مه ا یگ یوم یسرر هایه ندیواقع ن  نیومن مجبورم ا ت

و باور کنم تیواقع  تلخ وکشنده ر
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 یکشررد دلش م یچه م دیفهم یکرد وم یرا درک م دیدرد ام چقدر
 یداند در چه جهنم یهمدردش اسررت ومگفت چقدر  یخواسررت م
پا م  گفت : یزند اما با لبخند کامال تصنع یدست و

ص یمراد یآقا- شخ سر خوب و با  ست یتیشما پ  هی قیکه ال نیه
شق پاک وواقع س دوارمی،من ام نیع و که واقعا ل یک س اقتیر سا ات اح

و پ و داشته باشه ر  دیکن دایپاک شما ر
 زد وگفت : یلبخند تلخ دیام
ما منتظر- زو کیکه منم بهتون تبر دیحت براتون آر  یبگم و

شبخت صال در خودم ا یخو سفم! چون ا  یجرات و نم نیکنم اما متا
ب نیکه بتونم با تمام ا نمیب  امیخاطرات چهار ساله کنار

پرس ستادیکنارش ا نیآرم  دیو
 امتحانت چ ور بود ؟ زمیعز-
صم با سخنش گرم و  شت اگرچه لحن  شت به طرفش برگ  یمیوح

زد بزاق دهانش را  یبودنش را داد م یحالت صررورتش عصررب یبود ول
 قورت داد وآهسته جواب داد :

 خوب بود-
اور نابهنگام آرم دیام شفته نیجا خورده بود غمگ نیهم که از ح  وآ

سکوت کرد نازن رینگاهش را به ز شار بردن ف نیاز ب یبرا نیانداخت و
 گفت : یساختگ یجو موجود با لبخند

 دکتر ! دیخسته نباش-
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با لبخند نیرا به نازن نگاهش  تلخ به او گفت : یانداخت و
 ! ی،تو هم خسته نباش یمرس-
 دیبهت زده پرس هیسا
 ؟ یینجایتو هنوز ا-

سع چهره شده بودو  شم فرو خورده اش گلگون  در کنترل  یاش از خ
 گفت : یساختگ یرفتارش داشت پس با آرامش

ن کردم حرفهاتو یچون فکر م دمیاگه وسررت حرفتون پر دیببخشرر-
 تموم شده باشه

نا شین و هیک به ر ما  تا عمق قلبش نفوذ کرد ا  وردایخودش ن یاش 
 وگفت :

 ؟ یکردم رفته باش یفکر م-
 کردم یم مینمراتتون و تنظ زیداشتم ر-

و به ام سپس  پرابهت گفت : یبا لحن دیر
قا- خانم شرروهر  کیاظهار عالقه کردن به  دیکن یفکر نم یمراد یآ

 دار خالش عرش وشرعه !
 محزون زمزمه کرد : یبا لحن نیشرمگ دیام
 بله ،من متاسفم !-
در مورد  عیرک وصر نهمهی،چون ا دیبهتره احساساتتون و کنترل کن-

،پس  شررهیمن م ریوتحق نیاحسرراسرراتون حرش زدن باعث توه
 کنم یم یتکرار نشه چون من برخورد جد حایترج
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 بله متوجه ام استاد !-
محکم  یتوجه با لحن یب نیآرم ی( را با حرص تلفظ کرد ولاسررتادش

و به سا  گفت :( هیوآمرانه ر
 میبر گهیاگه جلسه مزاکراتتون تموم شده بهتر د-
دهد مچ دسررتش را محکم گرفت و با  یپاسررخ هیسررا نکهیقبل از ا و

 دیاز ام دیکشرر یکه او را به دنبال خود م یدر حال یکوتاه یعذرخواه
 جدا شد نیونازن

سع یحال در صب یرا با قدمها شیکرد قدمها یم یکه   نیآرم یبلند وع
 هماهنگ کند با اعتراض گفت :

ومتر دستم و شکست-  ! یآر
 رفت وگفت : نییاز پله ها پا عیتند وسر یبا گامها غابناک

 حقته گردنت و هم بشکنم نه فقت دستتو!-
 نفس زنان گفت : دیدو یبه دنبالش م بایکه تقر هیسا
 ؟ یاونوقت به چه گ*ن*ا*ه-

 داد وگفت : رونیرا با خشم ب نفسش
قدری،چون ا یفهم یو خودت خوب م لشیدل- عا م ن که اد  یهم 
 ! یستیاحمق ن یکن
وارد محوطه  دیکشرر یکه با خشررونت او را به دنبال خودش م یحال در

 دانشکاه شد .
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ستش را از  یسع یبا لجباز هیسا ستان قدرتمندش انیمکرد مچ د  د
 بردستش وارد کرد وگفت : یشتریاو فشار ب یرها کند ول

 یدستت خرد نشه ،بهتره که تقال نکن یخوا یاگه م-
 از خشم گفت : پر
اه نگ یمنو جلو همه بچه ها برد ی،تو آبرو یدستمو ول کن عوض-

 کنن یکن همه دارن نگامون م
 گفت : یپوزخند با
 مهمه ؟ یلینگو که برات خ-
 یم یغیچنان ج یمعلومه که مهمه !،حاال هم اگه دسررتمو ول نکن-

 نمونه! یبرات باق ییکشم که آبرو
 ! یگذاشت یهم برام باق ییآبرو گهیمگه تو د-
ستمو ول کن ا- ست خونه خاله ن نجایگفتم د شگا ه هر ک ستیدان

 ! یدلت خواست داشته باش یرفتار
 زد گفت : یشخندیآرامش ن با
 ! ینفهم نقدریوا یدونیم زیچ نهمهی!ا نیآفر-
از چشم خودت  یدی،هرچه د یکرد نیبهم توه گهیکلمه د هیاگه -
 یدید

 گفت : محکم
 ؟ یکن یچه غل  یخوا یخوام بدونم م ینه م-
به مغز یکتابها م نیبا هم-  یبش یکوبم تو سرت تا ضر
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 یرادیا چیواز نظر من ه یکه بهم دار هیاز حد شیاز محبت ب نمیا-
 نداره !

شود واو گ یرام نیکه در سمت سرنش یرفت ودر حال نگیطرش پارک به
و با سوار شدن خودش با  یصندل یرا با خشم ر پرت کرد ودر را بست و

 سرعت باال از دانشگاه خارش شد
ش سرش سکوت به آهنگ هیتک نیرا به پنجره ما که از  یداده بود ودر 

 یلیلکارش به دنبال دشد گوش سپرده بود اما در اف یپخش م ستمیس
شن ودور از ادب آرم یبرا شت .آرم یم نیرفتار خ ون نیگ ر پ یهم با در

 یاز نگاهش م یرا به راحت نیاز خشم ونفرت در خودش فرو رفته بود ا
ستنباط کر ش یسرعت باال دشد ا شده بود اما  نیما باعث وحشتش 

چشمانش را بر هم  لیدل نیبه هم دید یحوصله بحث را در خود نم
وز پر از تنش به ر  دیشیکه پشت سر گذاشته بود اند ینهاد و

با لحن ینگاه مین نیآرم  دیخشن پرس یبه او انداخت و
 حلقه ات کجاست ؟-

 یگره خورد برا نیرا گشود ونگاهش در نگاه پر از خشم آرم چشمانش
 انداخت زمزمه کرد نییسرش را پا نیفرار از نگاه آرم

 ! فمهیک یتو-
 وگفت : دیکش یقیکنترل خشمش نفس عم یبرا
 باشه ؟ فتیک یدستت کردمش که تو-
 به خاطر دانشگاه مجبور...............-
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پر از خشم داد زد دیحرفش پر انیم  و
 وهمه جا دستت باشه شهیهم دیمگه نگفتم !با-

بانش را تا ا نیآرم یزیچه چ دیفهمینم اصررال  یحد عصررب نیمهر
پر  کرده است. شانیو
 از دانشگاست ریکردم همه جا منظورت به غ یفکر م-
گه چ یخود فکر کرد یب- و نم یزی،ا ن یبپرسرر دیبا یفهم یر ه ،

 یریبگ میسرخود تصم
رد ک یکه دسررتش م یآورد ودر حال رونیب فشیبغض حلقه را از ک با

 گفت :
شکل ما حل م نیاگه با ا- شه من پ شهیحلقه م  شمیم شقدمی! با
 حرفهاست نیما حادتر از ا جناب دکتر مشکل ی،ول

باره چشمانش  انیپا یبرا سپس دادن به بحث سرش را برگردانند ودو
 را برهم گذاشت

 دید نگیچشررمانش را گشررود وخودش را در پارک نیتوقف ماشرر با
نکره  ادهیکنار در پ شهیاو را مثل هم نیپس چرا آرم دیشیاند یلحظه ا

 گفت : زیتمسخر آم یبا لحن نی.آرم
 شدنه ! ادهیوقت پ ی، ول یشرمنده که بد خواب شد-

سرش پ نیشد ،آرم ادهیجواب پ بدون شد وکنارش در  ادهیهم پشت 
سانسورا ه نداشت سابق ستینگر یم نیبه آرم رتی.با ح ستادیاتاقک آ
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وز به خانه ب ت که متوجه تعجبش شده بود گف نی.آرم دییایکه وست ر
: 

 ! رمیقبلش از تو اجازه بگ دیبا ایخونه ! امیاجازه ندارم ب-
 حوصله گفت : یب

 اجازه ماهم دست شماست-
 آسانسور باز شد کنار رفت تا اول او خارش شود وزمزمه کرد در
 کامال مشخصه ! هاتیسر رهیبا خ-

ساس تعلق وارد شد اح  کیبه خانه حس کرد تنها  بیعج یخانه که 
وز یدلتنگش شده بود وا نهمهیخانه نبود و ا نیشب در ا  یبه حال ر

 خانه دل بکند نیاز ا شهیهم یبرا دیکه با
شد ودر حال نیآرم سرش وارد  شت  سته کل یهم پ و دشیکه د  یرا ر
 کرد با تحکم گفت : یپرت م زیم

 میحرش بزن دی،با نیبش-
 اخم به طرفش برگشت وگفت : با
 ندارم یحرف چیمن با تو ه -

 داد زد یعصب
 ! نیگفتم بش-
و یول دیترس شیتن صدا از با لجباز اوردیخودش ن یبه ر  ت :گف یو
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بل از هر حرف- چه گ*ن*ا*ه یبد عیبرام توضرر دیبا یق  یبه 
بهم  ی،تو حت رونیب یمنو از دانشررگاه کشرروند زیآم ریتحق نینچنیا

 یهم نداد یفرصت خداحافظ
و کتش با آرامش یرا ر  گفت : یساختگ یمبل پرت کرد و

 نیه اب یرشررته ا یتو یچه جور تونسررت یخنگ نهمهیموندم تو با ا-
 یقبول بش یاونم دانشگاه دولت یسخت

 : دیکش ادیفر
 ! یکن نیبهم توه یبهت گفتم حق ندار-

رو ودر  شد وگفت : رهیاش خ یودر عمق چشمان عسل ستادیا شیر
ساعت منو جلو همه  یحقو دار نیپس چ ور تو ا- وز وهر  که هرر

 یاحمق فرض کن
 کنم ینم یکس چیبه تو به ه نه ،یجسارت نیمن همچ-
و خندون کنار ا دیبا شهی!پس چرا هم یجد-  نمیپسره بب نیتو ر
 منه یاون فقت همکالس-
 عاشق ودلخسته ! یهمکالس هی -
ب -  به من نداره یاحساسات اون ر
 ؟ هیسال خاطره چ4 نیا انینداره ،پس جر یوقت-
 که بفهمم ستیفهمم ،و برامم مهم ن یمن نم-
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ه ب شرهیفقت ختم م اتی،چون دن سرتیمهم ن یزیچ چیبرا تو ه-
ما برا خانوادت !،...........ا ندگ یخودت و به ز مه چون   میمن مه

بت داره ،زندگ وش کرد ریکه تو با پا گذاشتنت ، ز یر  یور
 زد و اضافه کرد : یپوزخند

قشنگ توشده ،حتما به  یهم حتما خام حرفها چارهیپسره ب نیا-
 یها هی. تو ما هیملو درام خانوادگ الیسررر هیما  یکه زندگ یاونم گفت

سومات قد سم ور ود پالنها یلیکه خ یمیر ه خور یم دیآخرش کل یز
برا هم  شهیتموم م شهیو

 وادامه داد دیکش یقیعم نفس
ه صرربر کنه تا صررحن گهیچند ماه د دیکه با یآره حتما بهش گفت-
سخره برا شینما نیآخر ا یها ست من  شهیهم یم شه واز د تموم ب

 یخالص بش
شمان یناباور با صب نی.آرم ستینگر یبه او م رانیح یوچ  یستد یع
باره گفت : دیکش شیموهها انیم  ودو

 یپسررره بوده که اصرررار داشرت نیحاال م مئن شرردم که به خاطر ا-
 بمونه ! یازدواجمون مخف

ستاخ نهمهیا از ساس خفگ نیآرم یگ س یکرد ،چ ور م یم یاح ت توان
نگاه  چهیرا فقت از در ایانصاش باشد که همه دن یمن ق و ب یب نهمهیا

 دیکش ادیتر شدوفر یاز سکوت او عصبان نی.آرم ندیخودش بب
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رات مهمه ب نقدریپسره ا نیا یگ ی!چرا نم یگ ینم یچی!چرا ه یلعنت-
 یات و نابود کن ندهیآ یبه خاطرش حت یکه حاضر

را نداشررت حس کرد اگر جواب  شیهایوتکرو نهایتحمل توه گرید
ستاخ ش کیرا ندهد  شیها یگ  یخواهد بود پس با تنفر مانیعمر پ

 خسته گفت : یو لحن قیعم
تا ک یخزوعالت و تموم کن نیا یقصررد ندار-  نیبا ا یخوا یم ی،

خسته شدم  گهی،به خدا د یافکار مسموم هم خودت وهم منو آزار بد
ست نهمهی!.....از ا پ شدم !،......از ا یحقارت و سته  هم ب نهمهیا نکهیخ

 خسته شدم !......... یزن یتهمت افترا م
 ادامه داد تیساکت شد وسپس ببا قاطع یا لحظه

 یدخالت کن میزندگ یکه تو نویکه تو اصررال اجازه ا یفراموش کرد-
 یوندار یوآزارم بد
 زد وگفت : یظیغل پوزخند

ب یبکن یخوا یم یچرا ،که بذارم هر غل -  دن !بخن شمیبه ر هیقو
 : دینال عاجزانه

 و باشمت زیآم رینکردم که مستحق رفتار تحق یکار اشتباه چیمن ه-
وز با  نکهیا-  ستیاشتباه ن یخند یوم یگ یمرد م هیهر ر
 به بغض نشسته گفت : ییصدا با
با یداره حالم از هرچه َمرده بهم م گهید- ثابت  دیخوره ،چه طور 

وز از هرچه َمرده متنفر شرردم  میزندگ یتو یکه تو اومد یکنم که از ر
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تاوان چ بدب ریدم که اسرر یپس م وی!..........من دارم   هات ینیتو و
 شدم

شکها لحن باره ا شده بود ودو صل ودرمانده  ستا  یعس شیگفتارش م
وشررکننده بود از خودش  فیضررع نهمهیا نکهیداشررتند . از ا زشیدر ر

و یبدش م هار در م یکه سع یت و در حالمبل نشس یآمد .با ضعف ر
 زمزمه کرد : یداشت بغض آلود اما جد شیاشکها

شرده از دسرت تو  یمتیخوام به هر ق یخوام ازت جدا بشرم ،م یم-
 راحت بشم تیایخولیافکار مال نیوا

ز لحظه شد ، پس ا رهیبه او خ یاشفته وعصب یبهت زده با حالت نیآرم
 به خودش آمد و آب دهانش را قورت داد گفت : یا

بر یاز دسررت من خالص بشرر یخوا یم- بال ا یو پسررره  نیدن
احمقانه ات منو  یهایزارم که با بچه باز یوقت نم چی؟..........نه !ه

باور  نویکه ا ی، چون من شوهرتم وتو مجبور یپات له کن ریوغرورمو ز
 ! یکن
وبرو پر ست ور شم از جا برخا شمان ستادیا شیازخ با چ شم یو  که از خ

ل زد ومحکم گفت :  گشاد شده بودند در عمق چشمان درشتش ز
، که از عمر  یلیوتحم یشرروهر قرارداد هی،اما فقت  یآره تو شرروهرم-

بدبخت نیا ماه د یاسرررارت و ند  نده ومن  یباق گهیفقت چ مو
و تحمل کنم ستیخوشحالم که قرار ن  همه عمر تو ر
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 رونیته شد و از شدت خشم رگ گردنش باش از خشم برافروخ چهره
 دست سمت چپش باال رفت اریاخت یزد ب

سا انیبرق حلقه اش در م درخشش  را لرزاند ، آنچه را هیانگشتش دل 
ز شهیکه هم یتوانست باور کند حلقه ا یهرگز نم دید یکه م و داشت آر

لو خ نکیبدرخشررد ا نیدر دسررت آرم کننده اش  رهیداشررت با تال
 کرد یچشمانش رانوازش م

شمان با شت آرم یچ شده ومبهوت به انگ شاد  د مانده بو رهیخ نیگ
ردد وم ستادیاز صورتش ا یآماده فرود آمدن با فاصله کم نی.دست آرم

 ردزمزمه ک قیعم یآه دنیوسپس با کش ستیبه او نگر یلحظه ا
 یهنم کردج مویو راحت کنم امکان نداره حاال که زندگ التیبذار خ-

 !ی؛بذارم ازم جدابش
با صبان و شتن کتش ع سا یبردا شد و  از  ییاینرا با د هیاز آپارتمان خارش 

 تنها گذاشت رتیبهت وح
 وسوم ستیب فصل
ب کالفه  اهتریس هشیشب از هم رهی.آسمان ت ستادیپشت پنجره ا قراریو

س یبه نظر م صفحه کباریوتنها هر چند لحظه  دیر برق بر  نور رعد و
صدا یم یتَرک اهشیس وزه باد با ر یانداخت و  یباران در هم م زشیز
 کرد . یم جادیاز رعب ووحشت در دلش ا یوملود ختیآم
شب د غامیپ نیآرم شب م رتریداده بود که  و او ازهم اکنون  دیآ یاز هر

گاهش ن اریاخت یتاک ساعت ب کیت یپر از ترس وحشت بود .با صدا
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و  نیافتاد هنوز تا آمدن آرم یواریصررفحه سرراعت د یاز پنجره به ر
 دانست چرا ما رب ونگران است . یمانده بود واو نم یساعتها باق

شتند آرم یبرخورد نیاز آخر بعد  وقت درهم ریشبها د نیکه با هم دا
بدون آنکه حت یوآشررفته به خانه برم  ید ببه او نگاه هم کن یگشررت و

 . گرفتیم شیراه اتاقش را در پ یحرف چیه
و عصررب نیآرم ته ه نیبود ، در ا یهنوزاز او دلخور  یحرف چیچند وق

بسر م نشانیب بدل نشده و در حالت قهر  برد چند بار به خودش یرد و
عذر خواه وزش از او  خاطر حرش آن ر به  که  ند  یجرات داده بود  ک

بار ،رفتار سرد و  کرد. یکار منصرش م نیاو را از ا نیزده آرم خیاماهر
ش یقیعم نفس با دیک شب خ یکیره در تارودو  نیرشد،آخ رهیمبهم 

رد واز ک یم یوراحت یسبک داحساسیامتحانش راامروز داده بود واصوال با
م مئن بود  شیبرد. از پاس شدن همه درسها یلحظات لذت م نیا

سته ماکز نکهیو از ا صال  نینمره درس آرم ممیتوان را از آن خودش کند ا
 کرد یت نمیورضا یاحساس شاد

مه وجودش پر از ترس ودلهره  دیفهم یم یبه خوب خودش چرا ه
ست وقت  یناخود اگاه به فکرچهار ماه باق دیشیاند یم دیبه ترم جد یا

صه م یم نیبا آرم شیمانده از زندگ هر  شد یافتاد و دلش پر ازغم و غ
وز که م وز از زندگ کیگذشت  یر  شتریب نیشد و ا یکم م نیبا آرم شیر
 کرد یم یهم فرو رفته وعصبدر ااو ر یزیاز هر چ
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باره به  نیآرم ادیبه  دو که قلب منجمد  یجمله ا نیآخر ادیافتاد ،
 یجهنم کرد موی)امکان نداره حاال که زندگ کردیشررده اش را گرم م

جمله فکش از خشم  نی( اگرچه در هنگام گفتن ا یبذارم ازم جدا بش
تن  داشت اما در یاش حرکت نامنظم نهیمنقبض شده بود وقفسه س

با  ی،حسرر ودنهفته ب یاحسرراسرر شیصرردا  قرارشیب شیادآوریکه 
ساسیم شتن وعذاب جدا کرد،اح ست دا ست چرا  ی، اما نم ییدو دان

 را باور کند . نیآرم یحرفها دینبا دادیعقلش به او فرمان م
ش یآه سمان تار دیاز عمق وجود ک باره به آ  ستیشب نگر کیودو

 کی یتهم ح یکیتار نیبود در ا شیدگزن یرگیگر ت ییتدا شیاهیسرر
 یزد . چقدر دلتنگش بود ،دلتنگ بحث ها یسررتاره سرروسررو نم

گاه یشررگیهم گاه ی، با خشررم و بان یهمراه  چهره  ی،برا یمهر
شم ومغرورش ، برا  دادیابهت م فتارشکه به ر یظیآن اخم غل یپرازخ

ش یوقت ی، برا س  نتیکه با  شت و شمان در رد ک یم زیرا ر اهشیچ
که  یومرموزش ! همان نوع نیریشرر یلبخند ها ی. برا دیخند یوم

ع  ییارهیدلتنگ گ ی،حت کردیم قراریب نهیقلبش را در قفسه س که به نو
مرد  نیا زیداد ؛بود ،او همه چ یهم م دنشیوخند دنیلباس پوشرر

 تدیپرسیرا دوست داشت وم یزخودراضمرموز وا
 را بست واز ته دل زمزمه کرد چشمانش

با نیر از ا!اگ ای)خدا وزها دیمرد مغرور جدا شرروم چگونه  سرررد  یر
 او را تحمل کنم ( یوسخت ب
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س همراه ش قیعم یبا نف شود اما با غر شمانش را گ ه هم بیعج ی،چ
و اریاخت یوجودش به لرزه افتاد ،ب ه قلبش گذاشررت وب یدسررتش را ر

لحظه خانه  کیزد ،هنوز خودش را جمع نکرده بود که در  هیتک وارید
 شرردیپراز وحشررت خانه باعث م یکیم لق فرو رفت .تار یکیدر تار

سش بند ب شود و با ا یسع دیاینف سلت   تیوقعم نیکرد بر خودش م
عادت کرد توانسررت راه خودش را  یکیچشررمانش که به تار دیایکنار ب

با سست دایپ و یکند و ضعف ر  مبل نشست .ترس ووحشت نیاول یو
 شیگذشت برا یمانداخت وهر لحظه که  یبه همه وجودش چنگ م

و  یرا داشررت در آن لحظات پراز هراس احسرراس درماندگ یحکم قرن
 کرد یصال میاست
شب وتار در شت وحاال در  یکیتمام عمرش از  شت دا دلهره آورش وح

عد وبرق  نیا باره غرش ر ته بود .دو ناک برق هم رف شرررب ترسرر
 هیرگ ی.صدا ختیدلخراش قلبش را فرو ر یغیج یومتعاقب آن صدا

صدا یم شتریهر لحظه ب ادیوفر سان و با عجل ییپاها یشد و ه که هرا
ونش  یبود.برا رددر رفت وآمد بودند نفسررش را بند آو کنترل ترس در

شفته به مبل چنگ زد؛ از ا ب نهمهیآ اش  هیخودش گر یچارگیضعف و
ح م هیگر یگرفته بود و صدا  دیشن یوالتماس را به وضو

 ریه نفسررش به زلحظات سررخت وطاقت فرسررا اعتماد ب نیا در
س ست به تنها چ یبود دلش م دهیصفرر صال فکر نک یزیخوا ند که ا

شد اما به ناچار با دستان ب نیتماس با آرم  یوشرمقش به دنبال گ یبا
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و به ر  نیگرفتن شررماره آرم یبرا افتنشیگشررت پس از  زیم یاش 
شد اما نها یلحظه ا سل تایدو دل  ونش گرد یاراده قو میت  دیترس در

با انگشتان لرزانش شماره آرم و شهیرا گرفت . باز هم مثل هم نیو  یر
صدا ریگ غامیپ ست پ یکه از او م یمرد یبود از  نفر بگذارد مت غامیخوا

به د یخواسررت گوشرر یدلش م یمواقع نیبود در چن  واریرا محکم 
 بکوبد .

باعث ترس مااعفش شد خانه  یقو یونور زیرعد رعب انگ یصدا
وشرر کیدر  باره در تارلحظه ر ر د یفرو رفت . حسرر یکین وسررپس دو

ونش م با نیگفت آرم یدر  یدر شرررکت باشررد از سررر ناچار دیهنوز
شد بعد از چند بوق  صل تماس  شرکت را گرفت ومنتظر و شماره 

ب یصدا  دیچیپ یدر گوش یحوصله منش یخسته و
 ! دییبفرما خیشرکت ساخت وساز مشا-
 : دیآرام نال دیلرز یکه از وحشت م ییتن صدا با
 هستن ؟ خیسالم ! دکتر مشا-

 شده است پس جیزده اش گ جانیه یاز صدا یبود که منش مشخص
 سکوت گفت : یبعد از لحظه ا

 هستن یجلسه مهم یتو شونیا ی.......ول یبله ..........ول-
 گفت : ما رب

 باهش حرش بزنم! دیبا دیکنم بهشون بگ یخواهش م-
 خانم !! یول-
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 انش را قورت داد وعاجزانه گفت :ترس آب ده با
 -کنم ! یم خواهش

شت زده والتماس آم یا لحظه ورا ا هیسا زیبه فکر فرو رفت لحن وح
شش م رفتنیمجبور به پذ سل ریکرد ناگز یخواه سته میت شد  خوا اش 

 ومحترمانه گفت :
 یل فا چند لحظه گوش-

ش سر جا یگو سر شیرا  ست با زدن تقه ا عیقرار داد و ه ب یاز جا برخوا
شد آرم سال نیدر وارد اتاق کنفراس  ود و در ب ستادهیا یبزرگ دیمقابل ا

 به حاضران در جسله بود یحاتیحال دادن توض
قا با ود آ  دینگاه مقتدرانه اش را به او دوخت و آمرانه پرس یریام یور
 شده ؟ یزیچ-
 شد وگفت : کیبه او نزد یریام
قا!............ول یمعذرت م-  کیهمسرررتون پشررت خت  یخوام آ

شون کامال مشخصه خ صدا بند  یلیهستن ، از  وحشت زده وما ر
 ،اصرار داشتند حتما با شما حرش بزنن

ضران معذرت خواه از ش یکوتاه یحا و یکرد و گو شت  زیم یر را بردا
 وآرام زمزمه کرد

 افتاده ؟ ی!اتفاق هیبله سا-
 بغض آلود گفت : دیلرز یکه فکش از ترس م یحال در
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قت ا نه- ف قت ...... ف جای!......... تو  ن من  ته ........ ف برق ر
 ........یکیتار

 تیموقع نیحال او را در ا یبه خوب نیکرد .آرم سررتنیبه گر شررروع
شررب وحشررت دارد به  یکیکه چقدر از تار دیفهم یکرد وم یدرک م

بان وآرامش بخش گفت : یبا لحن لیدل نیهم  مهر
ش مجهز به برق اضرر رار زمیعز- وم باش !،بر با هیآر  تحمل کمی دیو
 تا برق وصل بشه یکن
ما نزد- گه م میبه ن کیا خواسررت برق  یسرراعته که برق رفته ، ا

 وصل بشه حتما تا حاال وصل شده بود یاض رار
 کرده باشن دایپ یها اتصال یکش میممکنه س-
 ختهیر دونم که تمام سرراختمون تو هم یدونم ! فقت م یمن نم -

 ادیم یبیعج ی،وصداها
شش را م تیکه نها ینگران با لحن نیآرم شد آرامش بخش ب کردیتال ا

 : زگفتیمحبت آم
ود خودمو م یلی،منم خ یکن آرامش خودتو حفظ کن یسررع-  یز

 رسونم
ش م یونگران شیگذاشت تشو شیرا سر جا یگوش زد  یدر حرکاتش مو

 دیپدرش ما رب پرس
 افتاده ؟ یاتفاق یبراحاش عل-

و پالتواش  برداشت وگفت : یصندل یپشت یرا از ر
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 برم خونه عیسر یلینه اون خوبه ،فقت من مجبورم خ-
پرس نیآرت  :دیهراسان از جا برخاست و
 خوبه ؟ هیحال سا-
پس از لحظه ا دیچرخ نینگاهش به سمت آرت اریاخت یب وت سک یو

 آرام وکوتاه گفت :
 آره اون حالش خوبه ! -
 ؟ یهراسون نهمهیوبه پس چرا تو ااگه اون خ-
و فشیک  برداشت وگفت : زیم یرا از ر

ش ق ع شده وسا-  ترسهیم یکیبه شدت از تار هیبرق بر
 وگفت : دیرا عقب کش شیصندل

 ! امیپس منم همرات م-
و اداره کن! ی!،خواهش م ستین یازینه ن-  کنم تو جلسه ر
ضر از سه عذر خواه نیحا ب یکوتاه یدر جل توجه به همهمه  یکرد و
سالن را پر کرده بود از انجا خارش شد و با عجله خودش  یکه فاا یا

 را در اتاقک آسانسور انداخت .
شماره نگهبان یشد ودر حال نگیعجله وارد پارک با رفت گ یرا م یکه 

با سرعت باالاز پارک نیسوار ماش  یخارش شد .شماره نگهبان نگیشد و
باره وسرره باره شررماره را  یم شیبر نگران نیزد وا یاشررغال م افزود .دو

.شرماره  ختیریگرفت اما همچنان بوق اشرغال اعصرابش را بهم م
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 اما انقدر بوق خورد تا سررتادیمنتظر ا یو اندک رفتهمراه نگهبان را گ
 اشغال شد

 افتاده باشد ( ی:) ممکنه چه اتفاق دیشیخود اند با
فاقدانسرر یافتاد احتماال او منزل بود و م ینیام ادیب فتاده ا یت چه ات

شده بود که به  عیسر صل ن تاد اف ادشیشماره اش را گرفت اما هنوز و
ووا رفته تماس را  یبه همراه خانواده اش به شررهرسررتان رفته ،عصررب

ش جستج نیاز ساکن یشماره ا افتنی یق ع کرد ودر ذهنش برا و بر
ه نداشت ک یکدام رفت وآمد چینبود در واقع او با ه یکس چیکرد اما ه

شماره ا صال کار نم یبخواهد  شد .فکرش ا شته با  نیوا کردیاز آنها دا
 کردیاش م یعصب شتریخود به خود ب

انست، د یرا م لشیشب وحشت داشت واو دل یکیاز تار یاز بچگ هیسا
به محض وارد شرردن به خانه قبل  هیچرا سررا دیفهم یم یبه خوب
وشن م یزیازهرچ خانه را در شب از  یکند وفاا یهمه لوسترها را ر

شن ترم و وز ر اا نکهیکند .اما با ا یر شدت ینوران یف شمانش را به   چ
بارسع ازاردیم  دییایکنار ب تیوضع نیبا ا هیبه خاطرسا ودکرده ب یهر

شمها بایدلتنگ چهره ز چقدر صوم با آن چ سل یومع ه ب شهیهم یع
شسته بود، چه زجر ساتش شود  دهیکش یغم ن بود که مانع بروز احسا

 نیشد .در ا یدلتنگش م شتریگرفت ب یاو فاصله م شترازی،اما هرچه ب
ست انجام دهد ا یکه م یتنها کار تیموقع ش بود که به او آرام نیتوان
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شماره اش را گر سترس وه فتدهد  با ا صل تماس  جانیو منتظر و
 هراسان پاسخ داد : یبا تک بوق هیشد سا

 !!......... نیالو آرم-
باعیاخت ینهفته بود ب شیکه در لحن صرردا یمحسرروسرر لرزش  ثار
 شدیاش م ینگران

 ! زمیعز یخوب-
 لرزه ی،همه وجودم داره از ترس م ستمیاصال خوب ن-

 بخش گفت: آرامش
 نباش ! یچیراهم ،پس نگران ه یمن تو-
 گفت : شانیپر
وم رانندگ کنمی!....... خواهش م نیکنم آرم یخواهش م-  کن ! یآر
 دیپرس عیسر
 چرا ؟-
 یوممکنه تصادش کن زنیل ابونهایخ-
 لبخند گفت : با
 خودت ! ای یتو نگران من-

وح نیسرررخوش آرم لحن از او  گرید نیداد آرم یمارراعف هیبه او ر
زش داشت ییایدن شیبرا نیناراحت نبود وا  ار

 فتهیب یخوام برات اتفاق یمن فقت نگران توام ،نم-
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ش با ست  یاعتراش م هیسا هنکیاز ا یسرخو کرد فقت نگران خود او
 گفت :

 اونجا ! امیب عیو نتونم سر فتهیب یاتفاق یترس یم-
 اضافه کرد وگفت : یلحن کالمش دلخور به
 یو با من ق خودت برداشت کن یزیهر چ یعادت دار شهیتو هم-
 نبود. نیمن اصال منظورم ا یول
 دیپرس یهمراه با لبخند پرنشاط  نتیش با
 تونم بپرسم منظورت چه بود؟ یم-
 منظور من برات مهم شده تیموقع نیا یحاال چرا تو-
با نفس عم هیجمله آخر سررا یادآوری با  یقیقلبش گرفت وهمراه 

 غمبار گفت :
 چقدر مهمم! میخواست بدونم برا همسر قرارداد یفقت دلم م -
نا از  یپس هنوز هم ازاو دلخور بود ، برا ختیقلبش فرو ر نیآرم هیک

ع گفت:  عوض کردن موضو
 ...... ادی یترسم ،از ترس نفسم باال نم یم یلیخ نیآرم-
وم باش عز-  !........ زمیآر
شم وقت یچ ور م- وم با شتناک یصداها رونیب یتونم آر و  ادیم یوح
 کل ساختمون وگرفته. ادیوفر غیج
 ترسه یشب م یکیمثل تو ازتار یکیحتما -
 ،انگار....... کنینزد یلیاما صداها خ-
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با آرامش گفت: دیحرفش پر وست  و
باش و سررع زمیعز هیسررا- وم   یکن آرامش خودتو حفظ کن ی! ،آر

صال به چ ی،خواهش م سم ا ست م یزیکنم تامن بر  یکه باعث تر
 شه فکر نکن

بان شررده بود ،تن صرردا نیبرخالش ا نیآرم باره مهر  یچند وقته دو
خوداگاه آرامش در تمام ونا شرردیاش م یباعث دلگرم اریاخت یگرمش ب

 دواند . یم شهیوجودش ر
شت شنگش فکر م یوحرفها نیبه آرم دا صدا کردیق  یبیمه یکه با 

ته گلو کشرر یغیاراده ج ی.ب دیهمه خانه لرز از  یواز ترس گوشرر دیاز 
صدا ستش افتاد  ا رب آرم ید شت خت م نیم  یول دیشن یرا از پ

صال قادر به تکان خوردن نبود .آرم شت زده  نیا همچنان نگران ووح
راکه کنارش افتاده بود  یگوشررحسررش  یزد با دسررتان ب یم شیصرردا

باصدا  گفت: یفیرمق وضع یب ییبرداشت و
 بله......-
 حالت خوبه؟ هیسا-
 آآآآآآره !.......-
 بود؟.... یچ یصدا نیا-
 دونم!...... ینم-

 گفت: هراسان
 ؟ یخوب یم مئن-
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ولح هیآره خوبم!.......فقت برا- نه ر سرررم  یظه فکر کردم خو
 آوارشده.

 دن . یانجام م یساختمان یکارها رونینگران نباش ،حتما ب-
به آرم نیحرش آرم از فت حس کرد ترس او  نده اش گر هم  نیخ

 گفت: لیدل نیکرده به هم تیسرا
 ! یطوفان یهوا نیا یوقت شب ،وتو نیا-

 هیآرامش سا یکه زده بود خنده اش گرفت اما برا یهم از حرف خودش
 گفت:

کان داره ،مهم ا یزیهرچ- به ودار نهیام حال تو خو بامن  یکه 
 یزن یحرش م

کهیا از مهیا ن ه م یبرا ن ت نیآر م که سرررال بود  هم   شیم
زشمندترازهرچ  پرازشوق شد وگفت: دانستیم یزیراار

 ؟یتو واقعا نگران من یعنی-
 وجود داره ! میزندگ یهم تو یا گهیمگه مهمتر از تو کس د-
 یلذت بخش یهمه وجودش پراز شوق شد وگرما نیجمله آرم نیا از

 کهنیا دیشده بود ترد دیشد اما بازهم دچارترد قیبه همه وجودش تزر
 چقدر صحت داشته باشد تواندیم نیاعتراش آرم نی، ا

 دیشریاند یوحرفش م نیکرده بود ودر سرکوت فقت به آرم سرکوت
 با آرامش گفت : نی.آرم
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س یلیدونم خ یم زمیعز- شتو حفظ کن یول یدیتر  یتون یم یاگه آرام
 .یبرترست هم غلبه کن

ست خودم ن ینم- صال د  نیا یوقت تو چیتا حاال ه ستیتونم! ا
 نبودم . تیموقع

وم م ینجوری،ا میباهم حرش بزن ایب-  . یش یتوهم آر
 ؟یدرچه مورد-
باعث آرامشت بشه . یکه تو دوست دار یزیهرچ-  و
 م.خالص بش تیموقع نیکه ازا نهیکه من دوست دارم ا یزیتنها چ-
به ه زمی!......عز هیسررا-  نیا رازیبه غ زیچ چیفکر کن من کنارتم و

 فکر نکن .
 .......یول-

 آرمش بخش گفت: یبالحن
 !یدیدونم چقد ترس یشنوم وم یصدات و م نیمن کنارتم ،.....بب-
ستن ی. حس م نیتونم آرم ینم- شت دره س کنم چند نفر پ  یعکه 

 خونه ..... یتو انیدارن ب
بتونم اون یداره که من نم شررهیر یکیترس توازتار هیسررا نیبب-  نیو از

کهیحس ا یببرم ،ول هت آرمش م ن نا ب نارتم م مئ  ده ،پس یمن ک
 .یشه اصال فکرنکن یکه باعث ترست م یزیکن به چ یسع
 ! شهیکنم نم یم یهرکار یکنم ول یم یدارم سع-
 یترس یم یکیبهت نگفته چرااز تار یتا حاال کس -
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 داشتم. یترس واز بچگ نیگه ا ینه فقت مامانم م-
فته ر یبار از سررر کنجکاو هی یبچه بود یوقت ادیم ادمیدرسررته ... -

 دونسررتم یبره. ما هم که نم یو اونجا خوابت م نیرزمیز یتو یبود
به در تو ییتواونجا ل غاف میگشرت یکوچه ها به دنبال توم ی. همه در

همه  یش یدارمیاز خواب ب ی.وقت یخونه هست نیرزمیز یتوتو نکهیاز ا
و تار وحشررت ج یببنیم کیجا ر  یکس تو چیاما ه یکشرر یم غیواز

شت شدن تو دا سه ما همه از ترس گم  به  میخونه نبود که به دادت بر
ستانایب شتن یکیتار یوتو تو میزدیسر م هایوکالنتر مار  نیرزمیاک زوح

هون و ب شررنوهیها صررداتو م هیاز همسررا یکی یکردیم هیتک وتنها گر
س دهیخبرم سرا شتن هتو خون میختیر مهی. همه  رس از از ت یوتوکه دا

و د یرفت یحال م قت تا چند و یکردن نداشررت هیگر ینا گهید میدیر
شب تو خواب ج یدید یکاب*و*س م شهیهم ش یم غیو  . یدیک

ب نیکردم با بزرگ شرردنت ا یفکر م شررهیمن هم  نیکاب*و*س از
شررب وحشرت  یکیاز تار یهمون شررب اول بهم گفت یره اما وقت یم

برا نیا هک دمیتازه فهم یدار  شررهیهم یخاطره تلخ هنوزهمراهته و
 صفحه ذهنت ثبت شده یتو
سها شهیمن هم-  یوت شهینم،همیب یم ییبه طور مبهم کاب*و*

رم ث فراباع یوحشتنانک یم لقم وصداها یکیتو تار نمیب یخواب م
 خورم. یفقت به در بسته م دومیشه اما هرچه که م یم
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سن در ذهن حک  نیا یکه تو یزیتو اونموقعه سه سالت بود وچ-
ب یبشه به راحت  ره. ینم نیاز

 به خاطرت مونده زیخوب همه چ یلیتوخ-
 وآهسته گفت : دیکش یقیعم نفس

بهتر یدوران نوجوان- عمرمه که همه لحظاتشررو  یسررالها نیمن از
زشمندن برام ار  دوست دارم و

 .ارمیبه خاطر نم یچیباشما ه هامیمن از بچگ-
 توفقت چهار سالت بود. میما از اون خونه رفت یوقت-
 : دیخنده پرس با
 ؟! میهم باهم کنتاکت داشت یبچگ یما تو-
بامن خ-  دفتر و شرررهیبود هم نیبهتراز آرت یلینه ،تو راب ه ات 

پاره م نیآرت یکتابها  دیکش یم تویطال یواونم موهها یکرد یو
شده بود ،آرم نیزدن با آرم حرش شش  آرام کردنش  یبرا نیباعث آرام
صدا گفتیم یازهر در ش یوچقدر  بانش در آن لحظات   نیریمهر

لذت بخش بود .آرم  واو چقدر دیپرسرر یم قشیبامحبت از عال نیو
ب شودیم یسفره دلش رامقابل مرد ایر یساده و  شیکه همه زندگ گ

 بود
ختر د نیا نکهیگوش سپرده بود وازا شیبا همه وجود به حرفها نیآرم

و فیمعصوم وظر سر دارد به عمق وجود پاک  یکوچک یاهایچه ر در
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ب با خود م یپ ششیآال یو شیبرده بود و  نیا اقتیاو واقعا ل ایکه آ دیاند
 که نه! ایدخترفرشته صفت رادارد 

 ختیرشته افکارش از هم گس هیزده سا جانیه یصدا با
 شه . یداره تموم م لمیشارا موبا نیآرم-
و یرادیا-  زنم. یتلفن خونه زنگ م ینداره ،ق ع شد ر
 کنه. یواونم بابرق کار م ستیکه برق ن یفراموش کرد-

ش صدا یلرز د ش یم نیآرم یبود که خود به خود باعث نگران شیدر 
 آرام کردنش گفت: یپس برا

 .......کمین نزدنگران نباش م-
سا امدنین شان م هیصدا ازطرش  شاراموبا ین شده  لشیداد که  تمام 

و ی،پراز دغدغه ونگران  رد.ک شتریپدال گاز فشرد وسرعتش را ب یپار
بع کی باترسووحشت نیکه تماسش با آرم شدیم یر شده بودو  ق ع 

ز ییتنها به پاها رفت وآمد بودند م ردر،یکه با عجله از  سررتینگریدر
ه شده بود انگار ک لیآرام تبد یوالتماس به ناله وخواهش غیج ی.صدا

 نداشت ستنیگر ینا گرید
اش  نهیدرقفل نفس در س دیکل دنیآرام ومتعاقب آن چرخ یپچ پچ با

 نیشررد امکان نداشررت آرم رهیحبس شررد متوحش ولرزان به در خ
 یراحسش ب یمدت کم خودش رابه او رسانده باشد،با دستان ب نیدرا

و لدان ر فاع ازخود گ مت بلند  زیگل م ید قا نارش رابرداشرررت ، ک
ز یا دهیوکش ت پر از وحش یا هینور کم در استانه در ظاهر شد و سا ریدر
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و فتیانعکاس  وارید یبر ر ها ا مده وخون در رگ ند آ  شی،نفسررش ب
شه گرفته بود وم شد ،همه بدنش رع بود به قادر ن یحت دیلرز یمنجمد 

وحش سرراعتها با کالبدش وداع  کردیمدهد . حس  یخودش تکان ر
ب ست و س ست  یکرده ،  حال به مبل چنگ انداخت و گلدان را در د

 محکم فشرد گرشید
 !!............ هیسا-
بان صرردا نیطن از وح به کالبدش دم نیآرم یگرم ومهر شررد  دهیر

از دسررتش افتاد . از جابرخاسررت  ارگلدانیاخت یتازه گرفت، ب یوجان
به طرفش دو به طورغر دیو فشررار ترس خود را درآغوشررش  ریوز یزیو

پشررت یمرد قهرمانش بود،تنها حام نیانداخت.ا ه ک ی،کسرر بانشیو
 برساند بیبه او آس توانستیونم خواستینم
وها نیآرم رابه دورکمرش حلقه کرد واوراتنک در آغوش فشرررد  شیباز

 دیلرز یاز ترس به خود م نیپناه درآغوش گرم آرم یب ی.به مانند کودک
باشدت گر نهی،سرش را درس ن وااه در ذه کی.تنها ستیاش فرو کرد و

 سررتین یزندگ نیحقش ا نوایدخترک ب نیا دیچرخیم نیآشررفته آرم
ک یاراد با قلب ی.ب و یازغم برا ندهآ رم ن یموهها یآرامش خود لبش را ر

با محبت موها هیسا  را غرق ب*و*سه کرد شینهاد و
وپود وجودش منتشر شد ،چقدر به  یلذت بخش یگرما درتک تک تار

ستگ اشیآغوش احت نیا ساس واب شت ودر آن اح کرد.  یوآرامش م یدا
باتمام قدرت اورا به خود فشرررد  شیحصررار دسررتها راتنک تر کرد و
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کرد آرام در گوشررش زمزمه  ینرمش را نوازش م یکه موهها یودرحال
 کرد:

وم باش عز - وم .......من به زدلمیآر دم  یاجازه نم یکسرر چیه ! ،آر
 کنه ! تتیاذ
در و دیکش رونیاورا از آغوشش ب نیآرام شد .آرم یکم نیحرش آرم نیا از

و تشیحما یکه با محبت برا یحال به دورکمرش حلقه  یباز خود را
و کرداویم  مبل نشاند وگفت: نیاول یرا باخود به طرش مبلها برد ور

 ارمیآب قند ب هیتا برات  نیبش نجایا-
برنداشررته بود که هراسرران مچ دسررتش را با هردودسررت  یقدم هنوز

 محکم گرفت وگفت:
نه .....من ه-  شررمیکنم فقت پ یخوام ،خواهش م ینم یچینه 

 بمون وتنهام نذار
 گفت: یریدلپذ بالبخند

 ترسم فشارت افتاده باشه. یاز ترس گلوت خشک شده ،م-
بال عیسر  گفت:نشست وپراز آب قند کنارش  یوانیوارد آشپز خانه شدو
و بخور یسع-  یکن همه ر

عد ند کم ب به آرم یاز خوردن آب ق و حالش بهتر شررده بود ر  نیکه 
 گفت:

 ن؟یصداها از چ یدینفهم-
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 یکرده وچند نفر تو یسرراختمون اتصررال یها یکشرر میچرا !سرر-
 .رکردنیآسانسورها گ

 !چارهایب -
شتم سر-  یه جوربرقها چ دمیتو نپرس شیپ امیب عتریچون عجله دا

 ! هیچ انیبرم بپرسم جر یکردن اگه توبهتر یاتصال
 دستش رامحکم گرفت وگفت: عیسر
 تنها نذار. نجایکنم منو ا ی،خواهش م امیمنم همرات م-
ومیباشرره عز-  یتو م شیپ نجایرم و هم ینم جایباش اصررال ه زم،آر

 مونم.
صدا صفحه اش انداخت آرت یزنگ تلفن همراهش نگاه یبا  نیبه 

 کوتاه گفت: یلیبود خ هیبود که نگران حال سا
وچ ستین ینگران یاون حالش خوبه وجا-  ؟یکرد کاری. جلسه ر
باال نیآرت  یعصرب یشررده بود بالحن نیاوخشررمگ یکه ازجواب سررر

 گفت:
قا یهمون ور که دستور فرموده بود-  یمحمود یاداره اش کردم،اما آ
 شد .داشته با یجلسه خصوص هیبا خودت  دیگفت با یم

 زاره.و ب یجلسه خصوص هیگم باهاش قرار  یم یریباشه ،فردا به ام-
 ؟یندار یخوب پس بامن کار-

 را در دست فشرد وگفت : هیسرد ولرزان سا دست
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گه هنوز شرررکت- خوام مهندس  یبگو فردا اول وقت م یریبه ام یا
 .نمیو بب یکاو
 اومده؟ شیپ یچرا،مشکل-
ش میس- ش قاط یها یک ض یکرده نم یبر ونه ت یم یحیدونم چه تو
 کارش داشته باشه. نیا یبرا
 اون مقصره ؟ یعنی-
 ما دست اونه. یبرقکار یبه هر حال همه پرواه ها-
 ،برقها هنوز ق عن؟ نیحاال چکارش کرد-
 باشه آخر کارشون گهیاره ،اما فعال اتفاقات برق گرفتارشو فک کنم د-
 ؟ دهیند بیآس ی........ کسفتاده؟یکه ن یاتفاق-
 دونمینم قیدق-
 سالم برسون. هیگم .به سا یباشه بهش م-

و یگوش پرس هیبه سا یگذاشت ونگاه زیم یرا ر  دیانداخت و
 ؟یشام خورد-
 آرام گفت: یلرزش با
 اره-

ونگاه خسته اش را در  دیکش یباوصل شدن برق نفس راحت وهمزمان
بان  نیانداخت ،آرم نیمشررتاق آرم دگانید او را از جا بلند کردومهر

 گفت :
 یوراحت بخواب یبر گهیبهتره د-
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 زمزمه کرد آرام
 ریشب بخ-
با آرامش نجوا کرد یاو را تا دراتاقش همراه نیآرم  کرد و
 ! یخوب بخواب زمیعز-

از عشق به  پر یآسود وقلب یالیبود تا با خ یجمله کاف کی نیهم تنها
ود .  تختخواب ر

 ووحشت زده دیهراسان از خواب پر یغیج یاز صدا نیبعد آرم یساعت
ود ب زیخ میدر رختخوابش ن هیرسرراند .سررا هیسررا نیخودش را به بال

شک م دیلرزیکه م یودرحال شدت ا و ختیریبه  خت لبه ت یکنارش ر
 وآرام گفت : دینشست واو را به آغوش کش

وم باش عز-  ! ..... زمیآر
بغض الود و لرزان گفت : آب  دهانش را قورت داد و
ور منو تو قبر بذارن خواستندیاونا م-  با ز
 تموم شده گهیخواب بوده که حاال د هیاون فقت -

 گفت: باضعف
 کاب*و*س .......... نی.ا نیآرم ستیدست خودم ن-
 اش شدت گرفت هیگر
 کنارتم شهینباش !من تا هم یچینگران ه-
 .ستمین یزیچ چیران هنگ یباش شمیتو که پ-
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س سرش سباند ودر حال نهیرا به   یرا نوازش م شیکه موهها یاش چ
 کرد آرام نجوا کرد:

وز-  !زارمیکشم کنارتم و تنهات نم یکه نفس م یم مئن باش تا ر
به او اعتماد کن نیآرم یحرفها دیکه نبا دیفهمیم یخوب به د را باور و
زند،اما  یحرش را م نیآرام کردنش اسررت که ا یدانسررت تنها برا ی،م
 دیرسرریوجودش به آرامش م نیحرش آرم نیچراهر بارازا دیفهم ینم
ب  افتاد. یقلبش به تپش م اریاخت یو

و سرش شت ودر ز نیآرم نهیس یرا از ر شد  رهینور کم به او خ ریبردا
ب  یحت نیقرار آرم ی.نگاهشرران درهم گره خورده بود نگاه تب دار و

شت نابو یکیتار نیدرا ضر بود همه زندگ یدش مهم دا را  شیکرد،حا
باشد . شهینگاه ملتهب تا هم نیدر عوض ا یبدهد ول  ازآن او

 :دیآرام پرس دیلرز یم جانیکه از ه ییباتن صدا نیآرم
 ؟ی!تو .....تو چرا ازمن متنفر هیسا-

 نیباعث شده بود آرم یزیمبهم و گنگ به او انداخت ،چه چ ینگاه
شقش خ نیا شد تنفر در برابر اندازه ع شته با را درمورد او دا صور  یلیت

 منصفانه نبود
 فرو داد وگفت : یدهانش را به سخت آب
 وقت ازتو متنفر نبودم چیمن ه-

 ودرمانده گفت : نیغمگ
 . یدر عذاب نهمهیپس چرا؟ ..........پس چرا از بودن بامن ا-
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ه ب نیآرم خواسررتینم وااه تنفر بود ،اگرچه هرگز ریذهنش درگ هنوز
 ردبود. آرام زمزمه ک یانصاف یببرد اما تنفر آخر ب یوسعت عشقش پ

 .ستین یشگیچون بودن در کنار تو هم-
 :دینال دهیبر دهیو بر مق ع

 اما من .....من.....!-
صب سکوت اخت یع شد و نقدر آ تیکرد ،انگار گفتن واقع اریخاموش 

ست ساده وراحت نبود .کالفه د ش شیموها انیم یهم  سش دیک را  ونف
بان قلبش را به  هیداد،نگاه منتظر ومشررتاق سررا رونیبا صرردا ب ضررر
سان م سخت رهیهمچنان خ یانداخت ،لحظه ا ینو  یدرنگاهش به 

 : دیو پرس اوردیطاقت ن هیسا تای،نها دیکشینفس م
 ؟ نیآرم یتوچ-

مام به همراه همه ترد ت  یودودل دیبزاق جمع شررده در دهانش را 
با لحن اکجی شیها  قاطع گفت : یفرو داد و
 وتا آخر عمر! شهی!هم یخوام فقت مال من باش یم-

حرش چه بود  نیا ی؟........معن یچ یعنی نیجا خورد . ا یا لحظه
شررد  رهی؟.....مبهوت و سررردرگم درنگاه مرموز وعاشررقانه اش خ

ستی،م شود !......... م خوا ستیکه تا ابد مال او  تراش اع یبه معن توان
 نداشت ؟..... ایکه وجود داشت  یباشد ؟اعتراش به عشق

شعله ورش اثر درعمق  نبود ،لحن کالمش یشگیهم دیاز ترد ینگاه 
در کار نبود ،اما  یدستور شهیهم مصمم ومحکم بود ،نه!.... مثل هم
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!،امکان نداشررت  توانسررتیهم نبود .......اما نم یخواهش والتماسرر
 عاشقش شده باشد! نیآرم

سکوت هزار بار جمله اش را حالج نیرا پائ سرش کرد  یانداخت ودر 
از  شتریکه ب دیفهم یم یبه دلش چنگ انداخت ،به خوب دیبازهم ترد

ماه د ند  مان ا گریچ نه ن نیمه با سرررت،یخا به  هودهیب دیپس ن
 بست یدل م نیآرم یحرفها

ست ز نیآرم شمان  رید سرش را باال آورد ودر عمق چ چانه اش برد و
 شدو محزون گفت: رهیمرددش خ

بگو چرا نم یخواهش م- شت یتون یکنم بهم نگاه کن و ستم دا ه دو
 !یباش

پر م نهیداشت درس قلبش اما از نگاه کردن به چشمان مشتاق  شدیپر
توانسررت اعتراش کند که چقدر وابسررته  یواهمه داشررت . نم نیآرم

ابراز کند  یراحت نیوسعت عشقش را بهم توانستیاست .نم وگرفتارش
 وآرام اما محکم گفت : دیسرش را عقب کش ی.کم
بند عشق نم ریوقت اس چیمن ه-  کنم. ینم ییواونو ازتو گدا شمیودر
 زده زمزمه کرد: جانیه یخفه ا یصدا با
 تا ابد همسرت بمونم خوامیاما من دوستت دارم وم-

شد .آرماز گرما در همه و یموج شر  شت  نیجودش منت ستش دا دو
ب نی،ا  حرش نیپرده گفته بود اما در نظرش ا یجمله را باصررراحت و
 !تیبود تا واقع یشوخ کیشتریب
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هانش را قورت  نیاز کالم آرم یناشرر جانیسرررکوب ه یبرا آب د
 دادوآهسته گفت:

 ما ازهمه!. ییکه منتظرجدا ی، کس یدوست دختر دار هیتو -
 وگفت: دیکش یآه
اعترافه ،بذار  هی نیودوسررت ندارم ! ،اگه ا یکسرر چیازتو ه ریمن غ-

 اعتراش کنم که چقدر عاشقتم !
 وادامه داد دیکش یکالفه ا نفس

تم دوس یتونی!..... م تیمحبت وهمدل خوام،یمن فقت عشقتو م -
راه  نیا یوتو یومنو به خاطر همه اشررتباهاتم ببخشرر یداشررته باشرر

 یکن میهمراه
 ومتعجب گفت: جی،گ ریمتح ینگاه با
 ........یول-

ب آشفته و یو  فت:لبش گذاشت وگ یقرار به نشانه سکوت انگشت ر
رار ق نیخوام ا ینم گهینزن،د ییازجدا یحرف گهیکنم د یخواهش م-

و  یلعنت پر از دلهره کن یبنداز ادمیر وده ب ی. هر قول وقرار یووجودم و
با عشق به هم بساز ای،ب روزهی،مال د و باهم ودر کنار هم و  میفردا ر

نه اش ب لب چا له ا دیلرز اریاخت یو ها گانشیازاشرررک د یو  د
شاند.برا بغض ک دیاش لبش رابه دندان گز هیکنترل گر یراپو رده به او و

 ستینگر
 تازه کرد وآهسته وآرام بخش ادامه داد ینفس
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م باش تیمرد زندگ نیوآخر نیاول خوامیباورکن که باهمه وجودم م -
 که همه وجودش فقت مال توومتعلق به توست. ی،مرد

 که به یمغرور وازخود راضرر نیبود ؟! پس آن آرم نیخود آرم نیا یعنی
شب کجا رفته بود ؟! چه چ یفخر م ایهمه دن  باعث یزیفروخت ام

شررود واز هم بپاشررد  یحد متالشرر نیکوه غرور تا ا نیشررده بود که ا
صال م ست ا ی؟!....... ا و کند ؟!...... مگر نه ا نیتوان شق رابار  کهنیع

 کیجمله ،تنها با  کیکرده وسررپس با  کیبارها او را به خود نزد
و  رادر هم خوردونابود کرده بود!! شیاهایجمله کوتاه همه کاخ ر

ودرگوشررش زمزمه  دیراگرفت و او را به آغوش کشرر شیشررانه ها نیآرم
 کرد:

 یودناب نیا شترازیکه ب ه،نخواهیسا رمای یغرور توکم م ریمن دارم ز-
 .ینیمنو بب
و دیباترد  گذاشت وآرام گفت: نیآرم نهیس یسرش رار

 ! نیمتاسفم آرم یلیمتاسفم ... خ -
رد م نیا یتوانست حرفها یچرا نم ستیآرام در آغوشش گر یا لحظه

باور کند؟چرا نم مرد فقت مال او  نیتوانسررت باورکند که قلب ا یرا
برا  تپد ؟ یاو م یو
 تو وجودم خفه نکن نویریحس ش نیکنم ا ی!خواهش م هیسا -
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ست ب ینم گرید شد،مگر نه ا شتنیخو نیازا شتریتوان  نیا نکهیدار با
که قلبش را به تپش انداخته  یمرد نیبود ...... اول شیمرد همه زندگ

 بود!.......
و نیگرم ونا منظم آرم ینفسرها  ؛ قلبش شردیصرورتش پخش م یر

ب  ترف یزدوحرارت بدنش هر لحظه باالتر م یم تمیدون رتندتند و
قدرت  او بدون آرم کیکه  نداشررت پس چرا نم نیلحظه   یبودن را

بودن  ستش دارد واز صت دهد تا ثابت کند چقدر دو ست به اوفر خوا
 بااو خوشبخت است .

و خسته بغض الود گفت: یسرش رار  شانه اش گذاشت و
نابود- مل  ندارم آرم یمن تح و  بدون تو م نیتور  ی،من ......من 
 ...رمیم

ون یدهایبود برهمه ترد یجمله مهر اب ال کی نیهم ه . حلق شیدر
 زیآغوشررش را تنگتر کرد واو را نرم به خود فشرررد وآرام ووسرروسرره انگ

 درگوشش نجوا کرد :
سا نویاز ا شتریطاقت ب گهید- ا عشق ب مونوی! اجازه بده زندگ هیندارم 

 میق هم بمونو تا ابد عاش میشروع کن
را  شتیرضرا عیمل یعاشرقانه ولبخند یرا بلند کرد و با نگاه سررش

همه وجودش گر گرفت ودر  نیب*و*سرره آرم نیاعالم کرد . با اول
 دیآتش التهاب عشق شعله ور گرد

******* 
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وآسرروده فرورفته بود ،از  قیعم یراحت وآرام در کنارش به خواب نیآرم
فقت مال او و  یرور واز خود راضررمرد مغ نیهمه وجود ا نکهیتصررور ا

پر ه ،اما هنوزهم ته  شرردیم جانیمتعلق به اوسررت وجودش گرم و
ست باور کند همه زمزمه ها یدلش نگران بود ونم شقانه ا یتوان  یعا

ش بوده وقلب یواقع کردهیگوشررش نجوا م درقبل  یسرراعت نیکه آرم
 تپد یفقت به خاطر او م

ش در سحر گاه  شوره ا نیریآن  به جانش افتاده بود که  بیعج یدل
و نیشد؛ نتواند از ا یباعث م  لذت ببرد . ییایلحظات ر
و سرررش بان قلب آرام  یقرار داد ،صرردا نیآرم نهیسرر یرا ر ضررر

غل  یغل  نیداد .آرم یبه او آرامش م کنواختشیو زد و او را محکم ب
پرحرارتش آرام به خواب رفت انیگرفت در م  آغوش گرم و
***** 

ه لبش نشست وهمه وجودش سرشار از عشق به گوش عیمل یلبخند
قلبش  اریاخت یب دهیدر کنارش خواب نکیا نیآرم نکهیشد، فکر ا نیآرم

 نیاز آرم یخال یانداخت ،آرام چشمانش را گشود ،اما جا یرا به تپش م
 در آن لحظه باعث اندوهش شد. یزیاز هرچ شتریب

و بهت ر کالمش د نیگرم ودلنش یشدهنوز آوا زیخ میتخت ن یزده ر
بان قلبش م زدیگوشش زنگ م باعث تند شدن ضر  شد . یو
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و یحلقه ا نیشرررت آسررت یخوابش که سرر لباس ود ب شیزانو یتا ر
پرحرارت از لحظات نیریش یاز تخت افتاده بود حس یگوشه ا که با  یو

 بدنش را باال برد . یگذرانده بود ناخوداگاه دما نیآرم
با لذت آن را به  یظه اکرد ولباس خوابش را برداشررت ولح دسررت

بو دیآغوش کش و نی.خود را خوشبختر دیو  ردکیحس م نیزم یآدم ر
باره آرم یادآوری.اما با   افتنشی یلباسش را به تن کرد و برا عیسر نیدو

سمت اتاقش رفت بدون  شد اول به  ست و از اتاق خارش  از جا برخا
ست یترس وواهمه ا چیه ش رهیگد را ک شود، تختش مثل  دیدر وآن را گ

سرو یمرتب بود واما اثر شهیهم  سیاز خودش در اتاق نبود .پشت در 
شت که  کردیآب ثابت م یصدا امدنیکرد ن زیوگوشش را ت ستادیا یبهدا

سکوت خفقان  نییاز پله ها پا ستیآنجا هم ن نیآرم رفت خانه در 
ست نخور زیفرو رفته بود و م یآور به خود صبحانه خود  دهآماده و د

 شد یاش م یباعث نگران
و کالفه به م یصندل یخودش را ر ل زد نم زآمادهیانداخت و ت توانس یز

 دایپ نیرفتار چندش آور آرم نیبا ا یبرا یقانع کننده ا هیتوج چیه
وز زندگ نیکند ،تنها گذاشتن او در اول  بود یمشترکشان آخر نامرد یر

 نی.آرم دیاز جا پر زیوت ختیبسته شدن در افکارش از هم گس یصدا با
شد . پل شاط وارد  بان و یدیسف وریسرحال و مراه به ه یآب راهنیپ یر

 یا حدودرا ت الشینبودن لباسش خ یبود .رسم دهیپوش نشیشلوار ج
وبرو با لبخند سرخوش ستادیا شیراحت کرد . ر  گفت : یو
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ود ب یچه خبره امروز خرس کوچولو-  شده ! داریخودم ز
شد حت زازیوااه خودم وجودش لبر از زو یشوق  لذت  شیهم برا شیآر

وز که ر هد خودم آرم یبخش بود  و نیبخوا گاهش را ر  یشررود .ن
با دلخور یقور یواریساعت د شپزخانه انداخت و  نکهیاز ا یشکل آ

 اورا تنها گذاشته گفت :
ود ن یلیخ- شته ،حاال تو کجا  نی،بب ستیهم ز شت گذ ساعت از ه

 وقت صبع ؟ نیا یبود
و با شد و یلحن مواخذه گر کالمش لبخند ر دم به ق کیلبش پهنتر 

 سمتش برداشت وگفت :
صال لیدل نمیرفته بودم بب- ش میس یات از کجا  ساختمون یها یک

 بوده
 وادامه داد زشدیآم  نتیش لبخندش

 شده یچ دمیتو بودم ونفهم ریکه اس شبید-
شاره خ نیآرم ا سر شده نگاهش را  به شب قبل باعث شرمش شد و

 چند قدم برداشت انهیوناش دیازاو دزد
که هر دو دستش را دور  یاز پشت اورا محکم بغل گرفت ودر حال نیآرم

 مانع فرارش شد و آرام در گوشش زمزمه کرد کردیشکمش حلقه م
 یکنیفرار م یخوایکجا م-
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سوخت . در اثر  یهمه وجودش در خرمن نینفس آرم یگرم با از آتش 
ب پا عیسر یاش با حرکت نهیان قلبش سنوسان ضر .  رفتیم نییباال و
 : دیپرس یزده با لحن خفه ا جانیملتهب وه

 شده بود ؟ یحاال چ-
 وگفت : دیگردنش نهاد وگردنش را ب*و*س یگود انیرا م سرش

سر - ساکن یکیپ صل ریاز ز نیاز  ش هی یکنتور ا شعاب ک  یبوده تو دهیان
 اتاقش

 ب*و*سه اش همه تنش مورمور شد وآرام گفت : یداغ از
 بود ؟ یچ لشیدل-
 حماقت دیشا دونمینم-
 ستین یاتصال نیشرکت شما پاسخگو ا گهیخوب پس د-

 کرد نجوا
 ستیآره ن-

 دیآرام ونگران از او پرس وسپس
ناراحت- لت خوب ؟....   ادیبگم مامانم ب یخوای؟ م یندار یتو حا

 ؟ نجایا
 نکهیز ا،اما ا شدیباعث رنگ به رنگ شدنش م شتریب نیسوال آرم نیا

 تسیمیبا مادرش راحت وصم نهمهیبرخالش اخالق خشکش ا دیدیم
 شادمان بود .خودش را آرام در آغوشش جا به جا کرد وگفت :

 یکنیلوسم م یلیخ یمن حالم خوبه ، بذار برم ،دار-
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و ی*و*سه اب  گونه اش نهاد ومحزون گفت : ینرم ر
 لحظات بودم نیظر اچقدر منت یدونیم-
ما از از  گری،د سرروختیم نیآتشرر یوجودش مثل کوره ا ادیز یگر

ه همراه ب نیآرم مینبود اما درعوض نفس مال یخبر ایمالیه ینیسنگ
وجودش را  یاز آتشررفشرران مراپ یبه ماننده گدازه ا شیتن گرم صرردا

شرمزده نگاهش را به ز کردیذوب م شغول باز ری. کردن  یانداخت وم
 با انگشتانش شد

هر دو دستش را پشت کمرش  نباریاو را به طرش خود برگرداند وا نیآرم
 شد وآرام گفت : رهیحلقه کرد ودر عمق چشمان خجالت زده اش خ

بده ه ایب- قت ترکم نم چیبهم قول  حت هر شرررا یکنیو  ی یوت
 یمونیکنارم م

بود  ایبه ماننده ترک گفتن دن شیترک کردن او برا گفتیچه م نیآرم
 دیبغض آلود بگو ی، به خودش فشار آورد که تنها با لحن

و بدون تو نم ایدن نیهم ا یا هیثان یحت -  خوامیر
شاره  شیلرزش آرام لبها با شت ا با انگ شود و ستانش را از هم گ حلقه د

را به پشت گوشش کنار زد ولحظه  شیشده موها شانیپر یاش تارها
فرو رفت وهمه  نیریش یاش در خلسه ا یدر چشمان عسل رهیخ یا

 اوردینگاه ملتهب وعاشقانه اش تاب ن ریدر ز هیرا فراموش کرد .سا ایدن
 وآرام نجوا کرد

 برم یدیاجازه م-
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 به خود آمد و گفت : یقیعم ینفس با
ودتر دوش بگ-  میصبحونه بخور ایب رویبرو ز
سوال با ش یمحبتش جرات گرفت و  غول کرده بود را بهکه ذهنش را م
و پرس یر بان راند و  دیز
 ؟یریشرکت نم -
 زد وگفت : ینیریمرموز وعاشقانه لبخند ش ینگاه با
ود نیبه ا- و به خودم مرخصرر یازم خسررته شررد یز دادم  ی،نه امروز
 فقت با تو باشم خوامیوم
صادقانه آرم نهمهیازا ونش لبر نیاحساس پاک و  یاز عشق ودلدادگ زیدر

 عیمل یو با لبخند دیکش رونیدست گرمش ب انیم شد ،دستش را از
ون  را سرکوب کرد گفت : شیهمه ذوق در

 منم برگشتم یتا تو شروع کن-
 یاه یاز صندل یکیآورد وهمزمان  رونیب بشیاش را از ج یگوش نیآرم
و دیرا کنار کشر یغذا خور زیم با لبخند شر یور  شنیریآن نشرسرت و

 گفت :
ندگ نیاول خوامی، م یایتا ب مونمیمنتظرت م- نه ز  یصرربحو

 میمشترکمون و باهم بخور
شش ا تینها شود  دچار غش شیبایبود که با حرفها ولبخند ز نیتال ن

برا نیا مال او و ند فقت  باز هم قلبش از  بسررتیاو نقش م یلبخ ،
 پر پر شد نهیدر س یاحساس خوش نهمهیا



wWw.JustRoman.iR  1022 

 

 زد شیصدا نیقدم برداشت که آرم چند
 ! هیسا-

ون صدا چه ماده مخدر نیا در دچار  نهمهینهفته بود که اورا ا یلحن 
 ؟ کردیم یخمار

بان گفت : به  طرفش برگشت ومهر
 جانم-
صدا م نیبار بود که آرم نیاول یبرا که او همه روح  یدرحال زدیرا جانم 

وانش بود .آرم  سرخوش از کلمه جانم گفت : یبا لبخند نیور
 ! زمیجانت سالمت عز-
 عشق و محبت را داشت ؟ نهمهیا اقتیواقعا ل او

باس نقره ا- که مثل  هیاون ل و بپوش همون  فرشررته کوچولو  هیر
 کنهیم تیخوشگل ودوست داشت

 بود؟ نیمرد واقعا آرم نیا ایشد ،آ رهیزده به او خ بهت
ش یتفاوت یب با شمانش ،نگاهش را به گو شدن چ ع گرد  اش  یبه نو

با لمس شررماره ا نداخت و و ی،گوشرر نشیمخاطب نیاز ب یا  یرا ر
 گوشش گذاشت

ش با صد ص کی یحت ستادیا نهییمقابل آ یلباس نقره ا دنیپو دم در
مال نم باری دادیهم احت هد ا گرید ک باس ن نیبخوا را  انیعر مهیل

بود واو درمقابل  نیتنها خواسررته آرم نیبپوشررد ، اما ا نیمقابل آرم
بان  ستدانیخود را ملزم به قبول تنها خواهشش م شیهایهمه مهر
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تاق به خود انداخت واز ا نهیینگاهش را در آ گرید کباری میمال یشرریآرا با
هم از اتاقش خارش شد، لباسش  نیخارش شد . با خروجش از اتاق آرم

به خود نگرانش م نیداده بود وا رییرا تغ گاه کردیخود  به  ی.ن
ست فیک یانداخت حت شیسرتاپا ستش بود .وا شید  یعنی نیهم د

مه خوشرر هانش را فرو داد  شیها یخراب شررردن ه .........آب د
 دیوما رب پرس

 ؟ یریم ییجا-
با لبخند ک نیرا با برداشررتن چند قدم از ب نشررانیب فاصررله امال برد و

ورک  گفت : یز
جب پ هی- با شیکار وا مده  ما قول م دیاو ما برم ،ا ود دمیحت  یز

باهم باش  میبرگردم ونهار و
ها ندگ نیاول یتو ییتن وز ز نبود  نیمشررترکش !.......حق او ا یر

.............. 
شار ا اریاخت یب صه اش  نی.آرم دیدرد لرز نیچانه اش از ف که متوجه غ

بان گفت :  شده بود با دست آزادش او را بغل گرفت ومهر
باره م- وز خوبمونو خراب کن ختنیبا اشک ر یخوایدو  ! یر
و آرام و یرا نوازش کرد وب*و*سرره ا دشیوسررف فیل  یباز  یر

 نرمش نهاد وادامه داد یموها
که  بایرشته زف نیتنها گذاشتن ا یکنیاز تو ناراحتم !فکر م شتریمن ب-

 راحت و آسونه ! یلیبرام خ کنهیبا نگاش دلمو آشوب م
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 وادامه داد دیکش یقینفس عم کالفه
 درک کن نویا کنمیاما مجبورم که برم، خواهش م-

به خوب شیبرا نیرمکردن آ درک که  خت نبود چرا  قدر هم سرر  یآن
ستیم صه م شیهمه زندگ دان از او  ترشیب ی،حت شودیفقت درکار خال

...... 
 که هنوز در آغوشش بود به راه افتاد وگفت : یحال در
 یفکر هی دیبرگشررتمم با ی،وقت میصرربحونمونو بخور میبر ایحاال ب-
 میاز هم جدا باش نیاز ا شتریب خوامینم گهید میاتاقامون کن یبرا

ون آشررفته اش  یهم نتونسررت شرراد نیحرش آرم نیا یحت را به در
 برگرداند .

ترکش را به مشرر یصرربحانه زندگ نیتمام اول یلیمیبا ب یوعصررب گرفته
الک  نیتالش کرده بود او را از ا یلیخ نیخورد . آرم نیهمراه آرم

 یونم کردیاکتفا م تلخ یاما هر بار تنها به لبخند اوردیب رونیاندوه ب
 دلش کنار زند یتوانست ابر غصه را از آسمان باران

 را تحمل یسخت وخفقان آور یلحظه ها ییدر تنها نیرفتن آرم با
اندک  نیبودن را دوسررت داشررت ودر ا نیبا آرم ی.لحظه ها کردیم

 واقعا دلتنگش بود . یزمان دور
ه اسررت ب نیحتما آرم نکهیزده از فکر ا جانیزنگ تلفن ه یباصرردا

صدا سرخورده آرام  نیسرخوش نازن یسمت تلفن هجوم برد اما با 
 زمزمه کرد
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 ! یبله ناز-
 گفت : یپر انرا شهیمثل هم نینازن
 بدم ادتی دیبا ویاول بگو سالم خوشگل نازم !همه چ-
 یم شلیسرخوش تحو نهمهیا یوقت دیفهم یبزرگ شده وم نینازن با
 حوصله گفت : یب لیدل نیدارد به هم یحتما خواهش ردیگ

 کرده ! ریکارت گ یکجا نمیاول سالم !دوم بنال بب-
 یکرد دایپ بیعلم غ دایتو جد…! واااا -
و نشررناسررم که فقت به درد  هیدلم ،اگه بعد  زینه عز- عمرهنوز تو ر

 خورم یگاو مش رماون م ونجهی
 ! یدل خودم زی؟! تو عز ادیدلت م-

 نفسش را فوت کرد وگفت : کالفه
ع،حاال بگو چ یپاچه خوار-  شده ؟ یممنو
 دانشگاه ؟ میبر یایم-
 ؟ هیچرا ؟.........مگه خبر-
 تینمرات و زده تو سا یریکبیا یبهمن نیا -
 دمیآره د-
قده ا- با فیکث یع گذاشررتم ،  برم دیبرام دوازده رد کرده ،اعتراض 

 باهاش حرش بزنم
 چهارده ی!......مثال بش یکه چ یاعتراض گذاشت-
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 کیرم ت انیدونم برام م یکنه نم یفک م یریکبیا دهیدختره ترشرر-
 رد کرده

،  یبود یهم م نجاشیفکر ا دیبا یکردیباهاش کل کل م یوقت-
 چقد بهت گفتم سر کالسش بحث نکن ! اما کو گوش شنوا

فک نم- خه  تا ا یآ باشررره  نیکردم  ته  بت داشرر حد کمبود مح
 شششششی!......ا یعوض ی،........عقده ا

 ؟! شهیحرفها برات نمره م نیحاال ا-
بان من عال یهمه بچه ها م- شدم با  نیواگه ا هیفهن ز ترم مجبور 

 به خاطر تداخلم بوده رمیاون آشغال کالس بگ
، بچه ها همه پشمن ، نمره تو فقت تو دست خودشه و  ونهیآخه د-

 بس
 ینفت ،........مگه نم ای زنمیسرراعته دارم حرش م هیعاشررق!،من -

 اعتراض گذاشتمگم 
شه ،حاال خون خودتو کث- سع فیبا اعت س کیکنم تا  یم ینکن ،
 اونجا باشم گهید

 ها ، منتظرتم ینکن رید-
باره به فکر آرم یگوشرر  یم نیافتاد ،کاش به نازن نیرا که ق ع کرد دو

ست با شحال وذوق زده ا  نگرانش گریگفت د یم دیگفت چقدر خو
و نیخوشرربخت تر نکینباشررد چرا که او ا  و سررتیکره خاک یزن ر

وزها ینم گرید را داشررته  نیآرم یسررخت وسرررد ب یخواهد دغدغه ر
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 یباشد وم نیاز آرم ییجدا یوزهامنتظر ر خواهدیهرگز نم گریباشد ،د
و یقصر نیعشق آرم یخواهد با معجون معجزه آسا خود  یبرا ایاز ر

 بسازد
شت وا نیآرم ست دا ش نیاو را دو در  یزیاز هرچ شیبرا نیریاعتراش 

باره با  نیریش ایدن نیا شمند تر بود دو ز شقان یزمزمه ها ادیو ار ه عا
ش نکهیقلبش به تپش افتاد، فکر ا نیآرم ستاد مغرور وخود  فتهیقلب ا

به خاطر او م پر  یدانشررگاه فقت وفقت  تپد همه وجودش را گرم و
 یعاشقش بود عشق نیناراحت وافسرد نبود ،آرم گریکرد ، د یحرارت م

پر حرارت که برا ب یکاف شیزندگ یها هیتک تک ثان یگرم و س بود و
پراز احساسش بود یچقدر دلتنگ صدا  گرم و

پرابهت صدا نیآرم شماره س شد پ شیرا گرفت و منتظر آهنگ گرم و
بان آرم یصدا یاز تک بوق  که گفت : دیچیپ یدر گوش نیمهر

 ! رمیگ ی! فعال گرفتارم ! خودم تماس م زمیعز هیسا-
بوق  یکه صدا رودیبه دانشگاه م نیبه همراه نازن دیباز کرد بگو انده

ش ش دیچیپ یممتد در گو شک ی. بهت زده گو ستش خ  نکهیا اب دیدر د
بت بود ول پر مح بان و گاه دل سرررا یلحن کالمش مهر  هیناخودا

 شکست و احساس اندوه به وجودش چنگ انداخت
بود هنوز ته دلش از او  نیطول راه همه ذهنش مشررغول حرش آرم در

با  دیفهم یرفتارش را نم لیدلخور بود و دل بار  ماهر   کهنیا یآور ادی،ا
کنارش بماندبه خود  شررهیاو را دوسررت دارد و قصررد دارد تاهم نیآرم
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او را دوست  نی.آرم کردیوافکار مسوم کننده را از خود دور م زدیم بینه
ب  .شدیحس سر شار از آرامش م نیا اداشت و

به کند پس نب نیباتریز نیبا عشق آرم استخویم  دیااحساسات را تجر
کرد و به خاطر  یم تیاهم یموضرروعات ب ریخود خودش را درگ یب

ب یهایگرفتار  شد یوافسرده م ریدلگ نیوقت آرم یوقت و
ه کوتاه ومنظم ب ییبود با گامها الیکه ذهنش پر از فکر وخ یحال در

ود قدم برم یطرش درب ور گاه  عداد یدانشرر از  یداشرررت .هنوز ت
او را  ادبانه یبرخورد ب نیبودند و ا نیبا او سرررسررنگ شیهایهمکالسرر

 وسررت نیگ*ن*ا*ه او درا دیشرریکرد با خود اند یم یکالفه وعصررب
ست !...... ا نیکه آرم ستیچ شده ا شتش  سرنو سته مرد   نیناخوا

شت سرنو شتش بود ، ص چیرقم خوردنش ه یکه او برا یسرنو  یریتق
 نداشت

ود در را از فاصله دور شناخت  نیآرم لیدانشگاه اتومب یآستانه درب ور
 ادستیحرکت ا یپر از شور وشوق شد وهمان جا ب دنشیاز د یلحظه ا

شده بود وحاال م نیتا آرم صله اش کمتر  سد فا ست یبه او بر او را  توان
ستش دختر نیآرم ندیبب یبه خوب سته بود  ابیز یتنها نبود، بغل د ش ن
صحنه  نیا دنیبود . ازد نیپر ازخنده سرگرم گفتگو با آرم ییهاکه با لب

شده به آرم شد و مسخ  هره چ ستینگر نیحالش به شدت دگرگون 
شت ت اریاخت یحالش را منقلب کرد ،ب نیسرحال آرم شت برگ ا به پ

 متوجه حاورش نشود نیآرم
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تنها  یاز بهت وناباور ییایازکنارش گذشررت واو را با دن نیآرم لیاتومب
شت هرگز نمگذ ست چ یا ه بود باور کند پس آنهم دهیرا که د یزیتوان

لدادگ هار عشررق و د وغ بود.آرم نیآرم یاظ مه  نیدر ته بود )تو ه گف
حال وسررر باشررادیدختر ز نیبودپس ا شی( اگر اوهمه زندگیمن یزندگ

با خیتلخ و نی،چرا آرم خواسررت یبغل دسررتش چه م  دیزده که 
ماسررش م ورک کیکرد یالت ند ز و یلبخ ند ا شیبه ر مهنیا نکیبز  ه

 خوشحال و شاد بود
ستیم دلش اورا خوا  نیدختر در کنار آرم نیبه خودش بفهماند ح

و شته فام یفقت از ر شار آورد تا به  ستیلیر  ادیاما هرچه به ذهنش ف
 ودنب یزیچ چیه یاریذهنش مشوشش  دهید ییاو را قبال جا اوردیب

ب سست شد .آرم یو شگاه  سر گرم گفتگ یحالدر  نیحال وارد دان و که 
 دانشکده شد یبا آن دختر بود از پله ها باال رفت و وارد محو طه داخل

ب ییبا گامها اریاخت یب به  نیجان به دنبالشرران به راه افتاد آرم یلرزان و
 پوش کیدرب را گشررود وکنار رفت تا آن خانم شرر دیدفترش که رسرر

شت شد ودر را پ سپس خودش هم وارد  شود و سرش  وجذاب وارد 
 بست

 نیر کالم آرمه ستادیاز درد فشرده پشت در بسته ا یآشفته وقلب یذهن با
 آمد یمثل پتک بر سرش فرود م

فرصت  یبوده که حت بایخانم ز نی)فعال گرفتارم! ..........پس گرفتار ا
 صحبت با او را هم نداشته (
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 انیم شررهیدختر همان دوسررت دخترش بود که هم نیا م مئنا
کس را به اندازه او  چیگفته بود ه نیزد اما آرم یرا م ش،حرفشیحرفها

ست ندارد و او عشق اول وآخر زندگ  انجیدختر ا نیاست ،پس ا شیدو
 و تنها با او ........... نیخواست !...در کنار آرم یچه م

وذره ذره  دیکشرر یجانکاه در وجودش شررعله م یحسررادت احسرراس
را با  نیخواسررت آرم یهرگز نم کردیوجودش را به خاکسررتر مبدل م

فقت مال او بود ،با همه احساساتش ......،با  نیقسمت کند آرم یکس
 همه وجودش .............

وغ گفته بود،  نیآرم اما وغ بزرگ وکث کیبه او در  دیمفه ی،نم فیدر
و یاو مصلحت یچرا وقت سر غم کنار آمد یزندگ نیاجبار با ا یواز ر ه سرا
 دهد واو را مال خود کند بشیاش را کرده بود فر یهمه سع نیبود آرم
 نیزجر احساساتش رادر مقابل آرم نهمهیاو با ا ی...........چرا وقتچرا؟

 ....کرده بود .... یبا احساساتش باز نگونهیا نیکرد، آرم یسرکوب م
تاق آرم به کهیشرررد فکر ا رهیخ نیدرب ا تک  نیآرم ن با آن دختر 

ست وجودش را به آتش م شیوتنها ست قلبش را ری.ت دیک سادت و  ح
 نشانه رفته بود

سرعت م ایدن با  سرش دوران گرفته بود و ضعف ب دیچرخ یدور  ه .با 
 زد هیتک وارید

 گردم یدارم دنبالت م کساعتهی!....... یینجایتو ا هیسا-
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بانش قفل شررده بود وقادر به  دیشررن یبود که م نینازن یصرردا اما ز
 وقادر به کنترل خودش نبود رفتیم جیجواب دادن نبود سرش گ

باره وحشت زده پرس نینازن  دیدو
 ؟ دهیرنگت پر نهمهیافتاده ؟چراا یاتفاق هیسا-
 پرت شد و از حال رفت نیدر آغوش نازن اریاخت یب

************** 
 وچهارم ستیب فصل

ترانه و دخ فیظر یمقابلش ظاهر شد و سپس صدا یرنگ دیسف پرده
خ طبع یا  گفت : یکه با شو

 یشد داریخانم خوشگله باالخره ب-
 ضعف زمزمه کرد : با
 من کجام ؟-

و یبرا دختر  خم شد وگفت : شیمرتب کردن ملحفه اش به ر
 ! گهید یمارستانی،خوب معلومه ب یکجا باش یخواست یم-
پرس یسرم وصل شده به دستش نگاه به  دیانداخت و
 چرا؟-
 نهمهیشروهرت ا یدیچون د دی،شرا یبهمون بگ دیچرا شرو تو با-

 یخودتو براش لوس کن یعاشقته خواست
 شد پس آهسته نجوا کرد یمنظور پرستار نم متوجه

 ستیمن اصال حالم خوب ن -
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بان گفت : پرستار  مهر
ور  یرم به شوهرت بگم بهوش اومد ی، م زمیدونم عز یم- چون از ز

 ختهیو بهم ر مارستانیهمه ب ینگران
 دستش را گرفت وگفت : عیسر
 ! نمیاونو بب خوامی؟فقت م نجاستیدوستم ا-
 شتیپ ادیگم ب ی،باشه بهش م نجاستیآره ا-

هراسرران وارد شرد  نیبعد نازن یاز اتاق خارش شررد لحظه ا پرسررتارکه
و شمانش متورم وقرمز بود .خودش رابه ر شروع  هیسا یچ انداخت و

سر نازن یکرد با دست ب ستنیبه گر بان را نوازش کرد و مهر نیرمقش 
 ا ضعف گفت :ب

 نکن هیکنم گر یحال من خوبه ،خواهش م یناز-
و سرش با هق هق گر نهیس یرا از ر  گفت : هیاش برداشت و

و پنج،اگه  یدکتر م- شارت اومده ر  دمیسر یم رتریلحظه د هیگفت ف
 اومد یسرت م ییدونه چه بال یخدا م
 زد وگفت : یتلخ لبخند

 کردم و..... یقلب م ستیکه ا نهیمنظورت ا-
شد وآرم در سته وچهره ا ییبا گامها نیاتاق باز  درهم ونگران وارد  یخ

و یاز جا برخاسررت تا راه را برا نیشررد نازن لبه تخت  یاو باز کند .ر
پر هیکنارسا که دست  یبود در حال شانینشست رنگ نگاهش آشفته و

بان گفت : یرا در دست م هیسا  گرفت مهر
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 ! ینگرانم کرد یلی!خ زمیعز یخوب-
شم  یشادش وقت چهره شد با خ درکنار آن دختر بود مقابلش ظاهر 

به تند دیکش رونیدستان گرمش ب انیدستش را از م  : گفت یو
 کشم یکه هنوز زندم ودارم نفس م ینیب یآره خوبم ،م-
 ادامه داد یپوزخند با
 نه ! یاز دستم خالص بش یراحت نیبه ا یکه نتونست یناراحت-

 گفت : زیمحبت آم یو لحن بالبخند
خواد از دست تو خالص بشه  یم ی،ک ؟یزن یحرش م یاز چ یتو دار-
 ! زمیعز

وحش بود .پرازخشم فر چهره  : دیکش ادیخندان آن دختر سوهان ر
 زمیبهم نگو عز نهمهی،پس ا ستمیتو ن زمیمن عز-
جوان وخوش قامت وارد  یلحظه پرسررتار به همراه مرد نیهم در

سکوپ ستتو شد ازا و یاتاقش  سف یکه ر  زدیمرد بود حدس م دیفرم 
با د شد .دکتر با ضع هیسا دنیدکتر و به پرست تیدر آن و به با خشم ر ار

 گفت : یتند
وا یماریچه خبره ،دور ب نجایا- غ  نهمهیکه تازه بهوش اومده ر شررلو
 کنن ؟ یم

 دوخت وگفت : هیشرمسار نگاهش را به سا پرستار
 نهیاصرار داشت دوستشو بب مارخودشیب-

پرس نیبه آرم نیخشمگ  دیاشاره کرد و
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قا ا نیپس ا-  خوان؟ یم یچ نجایآ
 نگران همسرشون بود نتونستم مانع حاورش بشم-

سا یباال دکتر به چهره رنگ پر ستادیا هیسر  داخت ان یاش نظر دهیو
بان گفت :  ومهر

 شده ؟ تونیباعث ناراحت یزیچ-
 گفت : یبه تند دیلرز یم جانیکه از خشم وه یحال در
 دیراحتم بذار کنمیخوام تنها باشم ،خواهش م یم -

 با آرامش گفت : دکتر
وم باش-  ستیحالتون اصال خوب ن یبرا جانی،ه دیل فا آر

و به نازن سپس  گفت : نیوآرم نیر
 کنم هنیمعا شونویا دیبا دیتنها بذار ضیکنم منو با مر یخواهش م-
 گفت : تیبخوردباجد یتکان نکهیبدون ا نیآرم
 کنه ! جادیبراتون ا یفکر نکنم حاور من مشکل-

 با خشم به طرفش برگشت وگفت : دکتر
 یب یبحث ها نیا یحال همسرتون اصال برا نیستیچرا متوجه ن-

 ستیمورد مناسب ن
به د نیآرم وبرو واریاز جا برخاست و  : زد وگفت هیتک هیتخت سا یر
 کینها در امکان نداره اجازه بدم شررما با همسرررم ت ی!ول دیببخشرر-

 دیاتاق باش
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ند آرم دکتر تار ت کامال مشررخص بود رف ا ب سررتیعاد شیبرا نیکه 
 گفت : یشخندین

ض ستیاما اون با من تنها ن- اور داره حاال اگه را ستار هم ح پر  یو
و ترک کن نجایراحت ا الیبا خ دیتون یم دیشررد م به من دیو بذار دیر

 کارم برسم
 شده بود داد زد یبحث کالفه وعصب نیکه از ا هیسا
کدومتون ندارم ،بهتر همتون  چیه یودلسرروز نهیبه معا یازیمن ن-
 دیومنو تنها بذار رونیب دیبر
ور عصرربان از ب تیز  نیآرم دیرزل یم اریاخت یبه نفس نفس افتاده بود و

و شد که برا شینگران به ر ستش را بگ یخم  ا او پر ام ردیآرام کردنش د
 دیکش ادیرا پس زد و فر نیاز خشم دست آرم

برو  نجایخوره ،از ا ی،حالم ازت بهم م یبه من دسررت نزن عوضرر-
 رونیب

به آغوش کشرر یبرا نینازن وم کردنش سرررش را  حال دیآر که  یودر 
 کرد بغض آلود گفت : ینوازشش م

وم باش ، خواهش م هیسا - وم باش ! یآر  کنم آر
 وختشرریت روق چیخوام ه ینم گهی،د رونیبهش بگو بره ب یناز-
 ،بهش بگو تنها م بذاره نمیبب
با بهت وح نیآرم رفتارش جا خورده بود  نه او را م رتیکه از باورا  ینا

 ستینگر
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و به آرم نینازن  گفت : نیر
شما بر یخواهش م- صال خوب دینیب ی،م رونیب دیکنم   که حالش ا

 ستین
 گفت : یعصب نیآرم
 ! میادیز نجایفقت من ا یعنی-
 گفت : یکالفه به تند نینازن
 هم بدتر بشه ! نیحالش از ا دیخوا یشما که نم-

سش شم فوت کرد و همراه با نگاه نف را  به دکتر اتاق یبرزخ یرا با خ
 ترک کرد

و به پرستار گفت : نیرفتن آرم رونیب با  دکتر ر
 دیکن قیآرام بخش بهشون تزر هی-

 نهیاطاعت کرد و دستور پزشک را اجرا کرد دکتر پس از معا عیسر پرستار
به دست نازن ینسخه ا  داد وگفت : نینوشت و

به اتاق من ب هیهمسرشون ته دیبد نویا-  ارنیکنن و
 چشم دکتر !-

پس از دادن دستورات الزم به پرستار ازاتاق خارش شد ، به محض  دکتر
تاق آرم که هنوز از خشررم  یوارد شرردو با چهره ا نیخروش دکتر از ا
 دیپرس نیگلگون بود آرام از نازن

 ؟ دهیخواب هیسا-
 کنن قیآره ،مجبور شدن بهش آرام بخش تزر-
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 گفت : نیرا نوازش کرد واندوهگ هیمحبت دست سا با
صال نم رونیصبع که از خونه زدم ب-  فهمم چه یحالش خوب بود ا
وز ب نیباعث شده به ا یزیچ  فتهیحال ور
 واضافه کرد : دیکش یآه
 کنه ! یفکرم اصال کار نم -
 آهسته جواب داد : نینازن
سا جیمنم گ- وح یلیخ نکهیبا ا هیشدم ،  یه اشکنند هیتوداره اما ر

 داره
 دکتر را به طرفش گرفت وادامه داد: نسخه

وها به اتاقش بر-  دیدکتر گفت بعد از گرفتن دار
 به نسخه انداخت وگفت : ینگاه مین

ا من ت دیلحظه تنهاش نذار کیو  دیبمون شررشیپ کنمیخواهش م-
 برگردم
 گفت : یبا لبخند تلخ همراه

 مراقبش هستم شتریاز چشمم ب ن،یونگران نباش دیشمابر-
ش نیآرم ست نواز و ید سا یر ش هیسر سر دیک  یند ولبل ییبا گامها عیو

و نیسرسرت اتاق را ترک کرد .نازن به  یصرندل یر کنارش نشرسرت و
 شد رهیاش خ دهیورنگ پر فیصورت ضع

***** 
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شمانش شود  چ شک را خ کیرا که گ پر ا شم نگران و  در رهیجفت چ
 : زد وآرام گفت یبا باز شدن چشمانش لبخند نینازن دیچشمانش د

 ؟ یدارشدیب-
 ضعف زمزمه کرد : با
 ! نینازن-
 جان دلم !-
 ؟ نجامیچرا من ا-
 نگاهش کرد وگفت : رتیح با
 یبغل من از حال رفت ی!.خوب تو تو یینجایچرا ا یدون ینم یعنی-
ظه ا یآورد ادی با ته بود ب یلح حال رف اشرررک در  اریاخت یکه از 

با بغض گفت :  چشمانش حلقه زد و
 ! نجامیمن ا یخبر داد نیچرا به آرم-
ندادم ،وقت یعنیخوب مجبور بودم ،......-  یاصررال من بهش خبر 
 دیم بادونسررت یبودم که نم نقدردسررتپاچهیا یبغلم از حال رفت یتو

و صرردا زد وچون تو کنار دفترش از  نیاز بچه ها آرم یکیچکار کنم 
 سرت یاسمش خودشو باال دنیاونم به محض شن یحال رفته بود
سوند و وقت ض یر و تو اون و س دید عتو ر سرا شت زده و و مهیوح  تو ر

ر آشفته چقد یدون یبه خدا نم هی، .سا مارستانیاورد ب عیبغل کرد وسر
صب سرعتب یو ع با چه  شتم ش روزیکرد ،اگه تا د یم یرانندگ یود و ک دا

 که دوستت داره با رفتار امروزش م مئن شدم که عاشقته
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 زد وگفت : یتلخ لبخند
و گول بزنه  لمشررهیهمش ف نهایا نینازن یتو چقد سرراده ا- که مار

و و پست یلی،اون خ  هیآدم دو ر
نگرانه و شررانیبه خاطر تو چقدر پر ینیب یدختر ،نم یگ یم یتو چ-

ت خواسر یبود وم ختهیو بهم ر مارسررتانیکل ب شی،چند سرراعت پ
 دکترو بزنه

 چرا؟-
ستم غ یم- ش نیکردم تا ا یهرگز فکر نم یول هیرتیدون ه ،دکتر حد با
سرش داد م ینم چارهیب ست بزنه که  ست بهت د ش یتون ته با زد برگ

بخشیبه سوپروا ییکمال پرو ده راب شخ مارستانیب نیا یتو گهیم ز
کنه ،منم اون وسرت مونده  نهیکه همسرر منو معا سرتیدکتر زن ن هی

سرتا پا خجالت ،نم ستم با یبودم  صب  نهمهیبگم به ا یچ دیدون تع
 رتیوغ

 دینال نیغمگ
رگ  ی،وقت سررتین دیبع نیدور از ذهن اصررال از آرم یرفتارها نیا-
 ستیجلو دارش ن یمن ق چیکنه ه یباد م رتشیغ
و هیسا یول- صبش از ر ست چرا که وقت یمن م مئنم تع  یعالقه ا
ح م یبود هوشیب ضو شهیم یداره چه زجر دمید یبه و بار  هی یحت ک

 هم شد وگفت : قهیبا دکتر دست به 
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همسرررم بهم  تیاز وضررع یجواب قانع کننده ا یاگه عرضرره ندار-
،.........باور کن  گهید مارسررتانیب هیبرمش  یحاال م نی،هم یبد
و ا یوقت کس چیمن ه هیسا  بودم دهیند یعصبان نهمهیر

 الود گفت : بغض
 یحرفها شررو خوردم که خامش شرردم ،فکر م نیمنم گول هم -

 گه راسته و اون واقعا دوستم داره یکردم هرچه م
 دیبهت زده پرس نینازن
 ؟ یزنیحرش م یاز چ یتو دار هیسا-

شک شمش فرو چک ا شه چ  ا گرفتصورتش را فر یوآرام پهنا دیاز گو
 وگفت :

باورش کردم ، بهم گفت  بیاون منو فر نینازن- داد و من احمقم 
کنه.....  یزندگ یبدون من لحظه ا خوادیو نم شررمیمن همه زندگ
 هوقت ترکم نکن چیکنارم بمونه وه شهیخواد تا هم یبهم گفت :م

 ذوق زده گفت : نینازن
زو هیعال یلیکه خ نیا- و از او داشت نیا دنیشن ی،تو که آر  یحرفها ر
 نیبودم ، نازن دهیکه اونو با دوسررت دخترش ند یداشررتم،اما تا وقت-

 اونها.........
اجازه نداد حرفش را کامل  هیاش شرردت گرفت وهق هق گر هیگر

ران خاطر بح یبا حرفش متعجب شررده بود ول نکهیبا ا نیکند،نازن
وح و هیسا یر  وگفت : وآرام او را بغل گرفت اوردیخود ن یبه ر
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واون دوسررت  یکن یاشررتباه م دینکن ،شررا تیخود خودتو اذ یب-
 دخترش نبوده

و یپشت دست اشکها با  صورتش را پاک کرد وگفت : یر
شتباه نم- با  نیبودم آرم دهیوقت ند چی،چون ه نیکنم نازن یمن ا
 دیخند یشاد وسرمست با اون دختره م یلیبخنده،اما امروز خ یکس
وزا آماده ک نی،بازم تو خودتو برا ا یگ یم باشرره که ینجوریاگه ا- رده ر

س یخوا ینم یگفت یم ی،فراموش کرد یبود م اونها به ه دنیمانع ر
 برات مهمتره یزیاز هر چ نیآرم یو خوشبخت یبش

 دینال هیبا گر همراه
 میبا هم بود شررربید نی..........من و آرم نیمنو آرم نینازن-

............... 
شدت گرفت .نازن هیگر شده ح نیاش  شمان گرد   رانیمتعجب با چ

 گفت :
 اما شما که ........-
با هق هق گر دیحرفش پر انیم  گفت : هیو

ست یآره ما م- ش میخوا ست ا میاز هم جدا ب قرار  نیاما اون ازم خوا
ت اصررال فکر کنم ، گف مونیدوتا ندهیو فراموش کنم وفقت به آ یلعنت

 خرم باورم شدنداره و من  ییقصد جدا
 گفت : انهیآرام کردنش سردرگم وناش یبرا جیگ نینازن
وم باش یکه شده حاال خواهش م هیکار-  کنم آر
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وم باشم نازن یچه جور-  نابود شده میهمه زندگ ی،وقت نیآر
،فراموش نکن که اون شرروهرته  ینکرد یکار خالف چیتو ه هیسررا-

 دونن یم نویوهمه ا
 یلحن با دیکش یاش را باال م ینیکه ب یدهانش را قورت دارد ودرحال آب

 پر از نفرت وانزجار گفت :
ستفاده کرد وفر- سوء ا ا کارش ت نیداد به خاطر ا بمیاون از حماقتم 

 بخشمش ! یکه زنده ام هرگز نم یوقت
 از اشکش را پاک کردو گفت : سیصورت خ یبا دستمال نینازن
 داره ! یحیتوض هیرش کا نیاون حتما برا ا-
 از خشم گفت : پر
ض- ض ن،چهینازن یحیچه تو س یم نکهیاز ا ریبه غ یحیتو ته منو خوا
بهم ثابت کنه که ل یب زش کنه و زشیار  دارمو ن یزیچ جیه اقتوار

 ! هیسا یکن یاشتباه م یتو دار-
باره  گفت : هیگر انیاش شدت گرفت وم هیگر دو

 میبه اسررم اجبار بختک زندگ یزی!چون چ یکنم ناز یاشررتباه نم-
 زاره یشده وراحتم نم

با چهره ا نیاتاقش باز شد وآرم در  ستادیغمبارکنار تختش ا یوارد شد و
 : دیاز اشکش ما رب پرس سیصورت خ دنیامابا د

 از بدنت درد یی؟،اگر جا یکن یم هیگر یشده ؟چرا دار یزیچ هیسا-
 کنه دکترو خبر کنم یم
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 داد زد : نیخشمگ
 رونیبرو ب نجای،فقت توراحتم بذار و از ا ستین میچیمن ه-

سان و هرا  ردیکرد دستش را بگ یم یکه سع یخم شد ودر حال شیبه ر
بان گفت :  مهر

و ا یکنم بهم بگو چ یخواهش م- رده ک یناراحت وعصرب نهمهیتو ر
 ؟

 زد : ادیوفر دیکش رونیدستش ب انیرا از م دستش
ناراحتم م- ت تحمل نیاز ا شررتریوام بخ ینم گهی، د کنهیوجود تو 

 رونیبرو ب نجایکنم از ا
آرام ومحزون  یپس از لحظه ا سررتینگر یشرروک زده به او م نیآرم

 : دیپرس
 ؟ هیتنفر چ نهمهیا لی!چرا؟.......... دلهیسا-

شد و  انمیکه به در خورد پش یکه با تقه ا دیبگو یزیباز کرد چ دهان
با ب گاهش را  فاوت ین خت  یسرراختگ یت نار تختش دو به پنجره ک

 گفت : ینسبتا" بلند یبه طرش در برگشت با صدا نی.نازن
 دییبفرما-
و در ه ب یکه دسررته گل ی، در حال بایز یو دختر دیپاشررنه چرخ یر

ستش بود با گامها ییبایطراوت وز ستوار وارد ییخودش در د  محکم و ا
و نیشد نگاه درمانده آرم ود که با ب هیسا دهیچهره رنگ پر یهنوز ر
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با  انداخت و نیبه آرم یدختر نگاه سررتینگر یم رونیبه ب یدلخور
 دوستانه گفت : یلحن

 ستمیخوام، مزاحم که ن یمعذرت م-
 فت :گ مانهیبه طرفش برگشت وصم شیتن صدا دنیبا شن نیآرم
 تو ایب هی!مزاحم چ ییبهار تو-

صم لحن ستانه و شنه ا نیآرم یمیدو فرو  در قلبش زیت یبه ماننده د
صر سمت بهار چرخ جانیوه عیرفت .   نیا کردیحس م دیزده به 

صال  تیموقع نیاما در ا دهیشن یینام را قبال جا مک ک یارایذهنش ا
با د کیبه او نبود .تنها با   شیبایلبخند ز دنینگاه گذرا او را شناخت و

 به وجودش چنگ انداخت جهیگ وسربازهم احساس ضعف 
را به  نشیریش یزندگ نیود که صبع به همراه آرمب یهمان دختر بهار

ه با آن ک دیبا قد بلند وکش یاز درد بدل کرده بود ،دختر یکاب*و*س
قدر بود .چ نیبود درست همقد آرم دهیکه پوش یپاشنه دار یکفشها

ست مثل  یلوند وطناز قدم برم شت در شا نگیمدل کیدا  کی دمیو
پ و ودیهال شهیهنر  فرش قرمز یبر ر

سف فیرد کیکه  یحیبا لبخند مل  شیمارا به ن دشیدندان منظم و 
و یم شت به ر سه ا هیسا یگذا شد و ب*و* و یخم  ستانه بر ر  یدو

 گونه پر حرارتش زد و گفت :
 با تو خوشوقتم یی!از آشنا هیسالم سا-
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 یعنم کیعبارت تنها  نیا کردیو او را تو خ اب م دانستیرا م اسمش
زش رق یداشت که حت  یابت را هم ندارتو ار

شده به او نگر ینگاه با سخ  بانش قلف ستیم سرز ده  ی،حس کرد بر
 ستیبسته اند و قادر به سخن گفتن ن ییلویک

شت و در حال نیبه طرش آرم بهار ستش را به  یبرگ سته گل در د که د
با لوند یداد به او چشمک یدستش م  گفت: یزد و

سل یلیکه خ نمیب یم– سا یا قهیخوش  ستراز اون هی، شنک هیملو  دهیه 
 بودم !

به مزاحم هیدرست مثل  ملوستر  گر
 دسته گل را از دستش گرفت و با لبخند گفت : نیآرم
 ! شهیم تیحسود هیسا ینکنه به خوشگل-
شانس هیسا یاما نه به خوشگل شهیم میآره حسود-  یبلکه به خوش 
 تو

گاهش به سرررا نیرا از آرم ن بان  فت ومهر با هیگر خت و  کیدو
 گفت : بایوز عیخندمللب
 ستیاصال خوش شانس ن هیاما برعکس تو سا-
 گفت : هیبه سا زیعاشقانه و محبت آم یبا نگاه نیآرم
 باشه نیهم ،هم هیفکر نکنم نظر سا-

و بهاراز با اخم ظر ینگاه میسررر شررانه اش به اون یر  یفیانداخت و
 گفت :
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ات شررده وهنوزخبر از اون  افهیوق ختیخوب حتما اونم عاشررق ر-
ست اخالق  ضحه که از د صر به فردت نداره ،پر وا اخالق تک و منح

وز افتاده ! نیگند تو به ا  ر
 پراز مفهوم بود شیحتما در کنار اوهم برا وااه
 کامال یچرخاند و با لحن هینگاه افسررونگرش را به سررمت سررا بهار
 : دیازاو پرس یمیصم

 جان ؟ هیسا ستین ن وریا-
پس نگاه  کردیم یچشررمان مخمورش احسرراس خفگ ریدر ز هیسررا

صب سکوت کرد .آرم نیرا به آرم شیع سل نیدوخت و  یکه در نگاه ع
و به بهار گفت : یرا حس م یکالفگ هیسا  کرد ر
سا ینیب یبهار نم - صال خوب ن هیحال  سواالتت ستیا و  !بهتره 

 گهیوقت د هیبرا  یبذار
صم چقدر سالها در کنار هم  یبا هم رفتار م یمیگرم و کردند ،انگار که 
ندگ مد یز تار ه ها رف بار ند و از ز گررایکرده و ب ریکنترل کرده بود م و

 اخالق هم خبر داشتند
 بهار انداخت یبا حسرت به سر تا پا ینگاه

خوش  یکرد ،دختر یتصررور م شررهیبود که هم یزیاز آن چ باتریز
به خوب تارش  ما وحرارت را از رف که گر با خود  کردیمحس  یبرخورد 

ود یم لیق عا به تحل نیدر کنار آرم یانرا نهمهیا دیشیاند  ر
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تشابه اصال شادمان  نیهمرنگ چشم او بود و او از ا شیعسل چشمان
ه بود ک نیدلخوش بود هم شررهیکه هم یزینشررد چرا که به تنها چ

 یاش را م یاصررل لیرنگ چشررمانش را دوسررت دارد وحاال دل نیآرم
 دیفهم

و نگاهش ش ینیب یر شخص نبود عمل دهیک صال م سر خورد ا  یاش 
ست  شده  یاگر عمل ی، حت یواقع ایا صورتش مچ  هم بود خوب با 

 بود
و  بود که با پوسررت دهیمال یقیخوش فرمش راج یگوشررت یلبها یر

شنش هارمون و بهه ج شیبرا نیکرده بود ،پس چرا آرم جادیا ییبایز یر
رنگ رااسررتفاده  نیا چرا از ایگرفت که رنگ رِاش راعوض کند، و ینم

با  گفته بود رفتارش نیچرا که آرم دیاز سر حسرت کش یکرده است .آه
 هم رفتارش با او در تااد بود درکند و چق یاو فرق م
ستها توجهش را جلب کرد  یزیاز هرچ شتریب فشیوظر دیسف ید

 انداخت یشده اش چنگ به دلش م کوریومان دهی.انگشتان کش
بال ق نیرا آرم نیخانه عادت ندارد ا یمشخص بود اصال به کارها کامال

 به او گفته بود
مهیبرابر ا در قارت م ییبایز نه هار احسررراس ح دختر  نیکرد ا یب

وحرارت از هر لحاظ از او سرررتر بود پس آرم حق داشررت او  نیپرشررور
ا نیدختر طناز کند ،اما او که با ا نیا یرا فدا شیوزندگ نار آمده ک هیق
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ساتش را فدا یود ومب سا ست خود و اح شبخت یخوا د کن نیآرم یخو
 ونابود کرده بود ستیگردباد غرورش ن راو را د نیپس چرا آرم

به  نیآرم ظه  بدنش لح جه حرارت  ند.در هار سرررگرم گفتگو بود ب و
ع وسرگ رفتیلحظه باال ترم  کرد یم جهیو احساس تهو

وشده و حس حسادت ریکرد حالش ز یم حس وجودش را  یقیعم یور
 . گداختیاز آتش م یدر کوره ا

 یدار نشتیخو دینبود اما با نیقادر به تحمل بهار در کنارآرم یا هیثان
 یداد نم یکرد و در مقابل بهار ضرعف نشران نم یخودش را حفظ م

ست بهار بفهمد که او وآرم وزش آورده اند غرورش ا نیخوا  نیچه به ر
ونش چشررمانش را کنتر یداد پس برا یاجازه را به او نم ل خشررم در
 دیعمق وجود کش زا یبرهم فشرد وآه

م با غ یهمه اتاقش را ترک کنند تا او سرراعت خواسررتیدلش م چقدر
ونش تنها باشد ودر تنها  زدیرخودش اشک ب یوعزلت به بدبخت ییدر

به  گریبار د ستین یخشنود وراض دارشیاز د هیکرد سا یکه حس م بهار
و  و گفت : دیخم شد و گونه اش را ب*و*س شیر
راحت کنم به است یبمونم اما حس م شتیپ شتریخواست ب یدلم م-
زو یپس مزاحمت نم یدار ازین یزیاز هرچ شررتریب  یشررم و برات آر

 کنم یم یسالمت
 زد وادامه داد یلبخند سپس
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ودتر خوب بش یسع- چهره عب*و*س  نیا یوگرنه مجبور یکن ز
وز تحمل کنو تما یواز خود راض  یم ساعت ر

و نی)با اشرراره به آرم انداخت،کاش  یقیخراش عم هیقلب سررا یبه ر
 آزارد ( یچقدر با حرکاتش اورا م دیفهم یم

با چه  یبد ادیبهم  دیزنم با یبهت سررر م شررتریب یبهتر که شررد-
 یم بپاشواونو از ه ینفوذ کن یخی وارید نیتو قلب ا یتونست یترفند

 اننشرریب یچه وجه تشررابه دینام یم یخی واریرا د نی)پس او هم آرم
 حاکم بود (

آرام  دیگوب یزیخودش فشار آورد تا که قفل سکوتش را بشکند و چ به
ور با لحن خفه ا با ز  نجوا کرد یو

 نیاورد فیتشر نیل ف کرد-
 گفت : ییبایخوشحال با لبخند ز بهار

 بود یبرام سعادت دارتویکنم ،د یخواهش م-
ست فر یخورد دلش م یبت حالش بهم ماظهار مح نهمهیا از  ادیخوا
 دیکش یم
بذار به درد خودم بم نجایا از  رمیبرو و

ه او ب کردیقلب بهار نفوذ م یرگهایسرررد که تامو یفقت با نگاه اما
و به آرم ستینگر  گفت : یدلخور یبا کم نیبهار ر
 رم یم گهیخوب من د-
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برا یتنها به لبخند نیآرم هم به  یانتک یبدرقه اش حت یاکتفا کرد و
سا صال چرا آمده بود؟  هیخود نداد . در بهت مالقات بهار مانده بود .ا

مالحظه  یب نهمهیا نیداشت !........چرا آرم یمالقات چه هدف نیوازا
 کرد ؟......... یرفتار م یمیبا او گرم وصم

 یحالش منقلب شررده بود هرگز تصررور نم نیرفتار چندش آور آرم از
ضحد نام نیکرد تا ا سات پاک او  یرد وعو سا شد که بخواهد با اح با

 کند یباز نگونهیا
 فت :داد وگ نیدسته گل بهار را به دست نازن نیاز رفتن بهار آرم بعد
 کن دایگلدون براش پ هیکنم  یخواهش م-
پراز خشم شد، چرا خودش دسته گل ارجمند را با  نیحرش آرم نیا از

خواسررت  یآنهمه غرور ونفرت در جوب آب پرت کرده بود و حاال م
 دق او کند نهییرا آ زشیدسته گل دوست دختر عز

ستیم یکه به خوب نیباز کرد اعتراض کند که نازن دهان اورا  نیمآر دان
 شد فرستاده با دسته گل بهار از اتاق خارش اهینخود س یپ

و نیآرم بان پرس یکنارش ر  :دیلبه تخت نشست ومهر
چه چ یچ یبهم بگ یخوا ینم- به ا یزیشرررده! و و  وز  نیتو ر ر

 انداخته؟
باره به پنجره کنار نگاهش ل زد وآرام نجوا کرد شیرا از او گرفت ودو  ز

 شده ! یچ یدون یخودت نم یعنی-
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به طرش خودش  با دو انگشررت چانه اش را گرفت ونرم سرررش را 
 رگرداند وگفت :ب

 از کجا بفهمم ! دیبا-
 رداضافه ک یظیداد وهمراه با پوزخندغل رونیرا پراز غصه ب نفسش

شده به ا نهمهیبا من بودن ا یعنی- سخت بوده که باعث   نیبرات 
وز ب  ! یفتیر
 گفت : یخشم و به تند پراز
ستم دار ی،بهم گفت یداد بیتو منو فر-  شهیتا هم یخوا یوم یدو

 یکنارم بمون
 گفت : یوعصب آشفته

وغ گفتم !........کدوم - وغ بوده ؟ نیاز ا کیمگه در  حرفهام در
بغض الود نال ندندیوچانه اش همزمان لرز لب  دیو
وغ بودآرم- دروغ  هی! نیهمه حرفهات !.............همه حرفهات در

نازنفیبزرگ وکث وغ نبود امروز دوسررت دختر  گه در  تونی!....چرا که ا
 نمیببمن  یاورد ینم

با نگاه رتیدرشتش ازح چشمان مبهم ومات زمزمه  یگشاده شدند و
 کرد :

 دوست دخترم ؟!-
 وشکننده فی،ظر یگفت یم شهیکه هم هیآره بهار !درست همون-
ل زد وگفت : نشیوسردرگم در عمق چشمان غمگ جیگ  ز
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 ! یزن یحرش م یتو از چ-
با هق هق گر دیترک بغاش  گفت : هیو

ظه ا یب یلیخ- قل میلی!.. خ نیآرم یمالح  هی یذاشررت ی.....!.الا
 یکرد یم یمدت بگذره بعد اونو بهم معرف

 زد وگفت : شیبه موها یچنگ کالفه
 ،اون........... هیسا یکن یاشتباه م یتودار-

 و گفت : دیحرفش پر انیم غابناک
 !یفهم یم نوی،خودتم ا نیکنم آرم یمن اشتباه نم-
آن  رازتیبفهماند قو نیقصررد داشررت به آرم دیشررا کردینم هیگر گرید

 دهدیکه نشان م ستیزیچ
با آرامش دیکش یقینفس عم نیآرم  دیآرام پرس یساختگ یو
 بهار دوست دختر منه ؟ یکن یچرا فکر م-
 وسماجت گفت : تیقاطع با
 کنم بلکه م مئنم ! یفکر نم -
 شده؟ نانیاطم نهمهیباعث ا یزیچه چ یبهم بگ یتون یم-
وز اول  یفراموش کرد یزد یازش حرش م شررهیهمتو خودت - از ر

 یانکار نکرد تیهرگز وجود اونو تو زندگ مونیآشنا
با لحن قیوعم عیوکالفه بازهم نفسررش را سررر آشررفته  یفوت کرد و

بان درمانده گفت :  مهر
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و م زمیعز هیسررا- زدم که تو بهم  ی! باور کن من همه اون حرفها ر
ن نبوده م یزندگ یاز تو تو ریبه غ یزن چی،..... باور کن ه یعادت نکن

 ستیون
ور خشم وغاب لبش را به دندان گز از  وگفت : دیز

ندگ- با من ز مام  ماه ت هار حال یکرد یم یتوچ  یکه اون تو یدر 
 یمنکر بش نویا یتون یذهنت بود چ ور م

شتباه کردم چون از لحظه ها - و ا خشم  یمن همه اون چهار ماه ر
 بردم یوغاب تو لذت م

رفته از گ ییچنگ انداخت با صرردا شیبه گلو یبغض لعنت نیا مبازه
 دیبغض نال

وغ م یبازم دار- ،اما  شرربتید ی،درسررت مثل همه حرفها یگ یدر
 یقشنگت گولم بزن یبا حرفها یتون ینم گهیم مئن باش د

چار سرروء تفاهم شررد هیسررا- باور کن تو دو هار خواهر  ی! !....ب
صم ست  شده ،که گفتم فو میمیبهراده،همون دو  ادیکه م ادتیت 

و م انینوه دکتر صادق  برگشته کایگم ،اون تازه از آمر یر
باران اشک آرام شروع به بار بغاش  گرفت دنیشکست و

وقته ،چقدر من احمق بودم که  یلیاز خ تونیپس سررابقه دوسررت-
 دمینفهم نویکردم وا یبهات زندگ

ب یجد نیآرم  احساس گفت : یو
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ست قد هیآره بهار برامن - ست ی،ول هیمیدو صور  یکه تو ینه اون دو ت
 تونقش بسته

 گفت : هیگر با
 که اون دوستته یکن یاقرار م یپس دار-
شت ی،درسرت از وقت شرناسرمشیوقته که م یلیآره چون خ-  که ه

 شررهیبهراد هم موقع مرگش ازم خواسررت هم یسررالش بوده ،حت
 تنهاست یلیمواظبش باشم چون خ

سررراغ  یبود اومد تیزندگ یمثل اون تو یدختر یپس چرا وقت-
 من

 محبت آرام گفت : با
 نه اون ! یچون سرنوشت من از اول تو بود-
 : دیکش ادیفر هیهق هق گر انیم در
 ، متنفر ! نیازت متنفرم آرم-

و یاز خشم قرمزوگلگون شد ول صورتش ت و گف اوردیخودش ن یبه ر
: 

ما د- مهیا دمیفهم ی،اگر م یبهم گفت یا گهید زیچ شررربیا زم ا نه
 شدم ینم کیهرگز بهت نزد یمتنفر

 نداشت تیکدومشون واقع چیکه ه یزد یادیز یتو هم حرفها-
 وگفت : دیکش یقیعم نفس
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چه تو بگ- باز تر ازا یباشررره هر  که من بتونم  ینی،چون تو لج
باورت ثابت کنم دهیعق زوخالشیچ  و

ب آب با ن دیاش را باال کش ینیدهانش را قورت داد و  فت :گ یشخندیو
مه چ- بت کرد زوبهمیتو ه بت کرد نیآرم یثا ثا  یکه حت ی،تو 

زش  و هم ندارم کیار  دوست داشتن ساده ر
 وگفت : دیپر پشتش کش یموها انیم یوکالفه دست خسته

صال خوب ن- و حالت هودهیخوام با بحث ب یومن نم ستیحال تو ا
ستراحت کن ینیاز ا ست بدتر کنم ،بهتره ا ص یکه ه سر فر ت در بعدا 

 میزنیورد با هم حرش مم نیا
 با بغض گفت : هیجا برخاست اتاق را ترک کند که سا از

مت؛یخوام بب ینم گهید- ندگ ن قت  چیه گهیود رونیبرو ب میاز ز و
 دمیکش میکه تاحاال تو زندگ یعذاب نیبرنگرد ،چون تو بزرگتر

سا جمله سرش فرود آمدوهمه وجودش را لرزاند  هیآخر  مثل پتک بر 
 را درک کند هیتنفر سا نهمهیتوانست ا یهرگز نم

 کرد ستنیشدت شروع به گر با
برا ردیخواسررت او را بغل بگ یطرفش برگشررت دلش م به  آرام یو

دانسررت چقدرلجباز  یم ینوازشررش کند اما به خوب یکردنش لحظه ا
 کیاجازه دهدبه او نزد تیشرررا نیاسررت و امکان ندارد در ا کدندهیو

شده ولرزان اتاق را  یو پاها یندگبا درما لیدل نیشود به هم ست  س
 ترک کرد
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 نشیبود نگاه غمگ سررتادهیبا گلدان گل پشررت در به انتظار ا نینازن
و ست نازن یگلها یر  دیشک رونیگلدان ب انیافتاد ،گلها را ازم نیدر د

 و گفت :
 ! کنهیگلها حالشو بدتر م نیکه اون داره ا یبا حال-
 آرام نجواکرد : نینازن
 ! ن ورهیحتما هم-

پر آشفته  گفت : نیاندوهگ یبا لحن شانیو
وم کن هیکنم ! سا یخواهش م- و آر  است ختهیبهم ر یلیاون خ دیر

 یرار داد وبخود ق ریرا تحت تاث نیکه در کالمش نهفته بود نازن یبغار
 غمبار گفت : یبا لحن اریاخت
 ارمیب رونیحالت ب نیکنم که اونو از ا یچشم !همه تالشو م-
سا دیبگو یزیاو چ نکهیا قبل از و سرش هیوارد اتاق  شت   شد ودر را پ

 بست
 هیو متشنج دسته گل را در س ل آشغال کنار اتاق سا یعصب یحالت با

و یحال یانداخت و با ب پرت کرد هنوز جمله  یصررندل یخودش را ر
سا شش زنگ م هیآخر   میکه در زندگ یعذاب نیخورد)تو بزرگتر یدر گو

به سرررا دمیکشرر که در آرامش و  یداد، او دختر یم هی(حق را  بود 
بان رشررد کرده بود ،پدر  یا هدر کنار خانواد ،یخوشرربخت شرراد ومهر

ب شرردفقتیخالصرره م زشررانیکه همه چ یومادر  یوراحت تیدرتر
 یافقتو یاز زندگ یکه اگر حاش عل دیفهم یم یدخترانشرران ، به خوب
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ماند. ر کنارش بد هیداد سا یهم اجازه نم یا هیثان یحت بردیم ییآنها بو
 شیهمه زندگ بازدختر مغرور ولج نیرا دوسررت داشررت، ا هیاما او سررا

ست سا ینم گرید یول……. اش  یشده بود ،همه ه ست  ا را ب هیخوا
خواسررت همان  یرا م هیاجباردر کنار خودش نگه دارد ،او عشررق سررا

شق سا یع شدن  صال به آن اعت شیبه زندگ هیکه تا قبل از وارد   یقادا
وح زخم خورده اش الت ینداشت ،همان عشق  ادیپ امیکه با مرهمش ر

 کرده بود
سته شرد  یداد ولحظه ا هیتک واریسرش را به د خ شمانش را برهم ف چ

سا شت ا هی. شد. خودش هم  نیحق دا شته با تصور را در مورد بهار دا
شتباهش معترش بود ونم ست چگونه با یبه ا سا دیدان ثابت کند  هیبه 

ست مگر نه ا شتباه کرده ا وز اول هرگز وجود زن  نیکه ا او بود که از ر
 انکار نکرده بود شیگرادر زند یگرید
شته افکارش از هم گس یصدا با راه با اک ختیزنگ تلفن همراهش ر

ش شت ون یگو ساغر بود  ینگاه میاش را بردا صفحه اش انداخت  به 
 نایگر یفته بود که صرردانگ یزیدکمه وصررل تماس را زداما هنوز چ

 دیچیپ یساغر در گوش
ود نیآرم- و خدا ز  ، بابا حالش بهم خورده ایب ی........تو ر

 دیبه کمرش داد وراست نشست و پرس یحرکت آشفته
 حاال کجاست ؟-
 گفت : هیهق هق گر با
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حتیب یتو- ها مارسررتان،ت بام  نیاسررت ....آرم ژهیو یمراقبت با
 کما رفته ودکتر ....... ی......بابا تو

ن با لح نیداد آرم یامکان راحت صحبت کردن را به او نم هیگر شدت
 گفت : یآرام بخش

وم باش! یخواهش م-  کنم ساغر آر
با سرررا- ماس بگ هینتونسررتم  و جواب نم ی،گوشرر رمیت ده  یر

ودتر ب ی......خواهش م  ..... مارستانیب دیایکنم بهش خبر بده و ز
 یوحر تیاصال در شرا هیمردد ماند .سا ید لحظه ارا که ق ع کر یگوش

 یخبر تکان دهنده را به او بدهدبه خوب نینبود که بتواند ا یمناسررب
 کندیکه هست هم بدتر م ینیخبر حالش را از ا نیا دنیشن دانستیم

سا نیاز نازن لیدل نیبه هم ست مراقب  شد ولحظه ا هیخوا و را ا یبا
 را ترک کرد مارستانیب عیتنها نگذارد و خودش سر

****** 
بان نازن چهره و نیمهر  بود آرام زمزمه کرد : شیجلو ر

 رفت ؟ نی! آرمیناز-
 آره!.....-
 چکارت داشت؟-
 اومد ، مجبور شده که بره شیپ یکارفور هیبراش -

پرازحسرت گفت : قیعم یبا آه همراه  و
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ندگ- مه ز کار ،م شیه من براش  ی، حت یناز ینیب یشرررده فقت 
زش ندارمه یزیپش  م ار
 نگرانته ! یلی،به خدا اون خ هیسا ستین ن وریا-

 الود گفت : بغض
وغه ،د یعوضرر هیاون -  چیه گهیپسررته ،که همه حرفهاش فقت در

 باور ندارم شویحرف
 یزن یبه اون تهمت م لیدل یب یودار یتوحساس شد هیسا-

پر ازخشم به تند یعصب  گفت : یو
که خودشررم بهش  هیتیواقع نی،ا یزنم ناز یمن به اون تهمت نم-

 اعتراش کرده
پرس یبهت زده و با چشمان نینازن  : دیگرد شده نگاهش کرد و
 اعتراش کرده ؟ وی، خودش چ هیسا یگ یم یچ یتو دار-

نده گلو بغض با نفس عم شیخفه کن با اطم قیرا  هار کرد و   نانیم
 گفت :

 بهار دوستشه ! نکهیا-
 دخترست!؟ نیمنظورت هم-
 که چقد باهم مچ بودند یدیدختره ،خودتم د نیآره هم-

 گفت : متعجب
 خوب! پس چرا باهاش ازدواش نکرده ؟-

 گفت : هیهق هق گر انیوم دیترک بغاش
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بدبخت-  من بودم شیچون سرنوشت و
پر نینازن محبت  یدستش را در دست گرفت و با لحن شانیمستاصل و
 گفت : زیآم
با ا هیکنم سرررا یخواهش م- کار چرت اذ نیخودتو  نکن  تیاف

ست ی،خودتم از اول م شت تو ن نیآرم یدون سرنو سمت و س پ ستیق
 یخوب فکر کن یزایکن فقت به چ یسع
 از اشکش را پاک کرد گفت : سیپشت دست صورت خ با
 هم وجود داره ؟! یخوب زیسرتاسر اجبار من مگه چ یزندگ یتو-
ده که از اول اصررال به خاطراونها بو یآره خونواده ات ،فراموش کرد-

و شروع کرد یباز نیا  یشترازهرکسی!اونها ب زمی!عز هی،سا یاحمقانه ر
 دارن ودوستت دارن اشیبهت احت

 : نشست وگفت یصورت به اشک نشسته اش لبخند تلخ انیم
ها برام از هرچ- ناز یزیآره اون زشررترند ! دونه من  یمامانم م یبا ار

 ؟ نجامیا
شون خبر بدم ،نم نیآرم یعنینه ،- ست ب یاجازه نداد به ود خ یخوا

 کنهینگرانشون کنه ،گفت حالت که بهتر شد خبرشون م
 زد وگفت : یشخندین

سع- صال  یم شویاون داره همه  کنه که منو از خانوادم دور کنه و من ا
 فهمم یکارشو نم نیا لیدل
باره منف-  ..خواست ........... یفقت نم چارهی،اون ب یکرد یباف یدو
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 را ق ع کرد وگفت : نیحرش نازن انیگر
داره که فقت برا خودش  یمن ق ریغ لیدل هی شیهر کار یاون برا-

 ! نیقابل درکه ،فقت هم
باشرره اما هر دومون به  ن وریواون واقعا هم یتو درسررت بگ دیشررا-

 یقابل نفوذ ریسخت وغ تیچه شخص نیکه آرم میفهم یم یخوب
صب دیداره پس تو نبا ش یبه خاطر رفتارش دلخور وع  نیمه ا،تو ه یبا

و از قبل پ وزها ر ماده کرد یکردیم ینیب شیر س پ یو خودتو براش آ
 یایکنار ب تیخودت با واقع ردنک تیاذ نهمهیا یبهتره به جا

 خودمو گول بزنم نیاز ا شتریب دیمن نبا یگ یآره تو درست م-
 یکن وفقت استراحت یفکر نکن یچیبهتره فعال به ه-

****** 
و یمهر با لحن شیکنار یصررندل یخودش را ر که در آن  یانداخت و

ش م ینگران  زد گفت : یمو
به کما  تسیکه حال پدرش اصال خوب ن یگفت یم هیبه سا دیتو با- و

 رفته !
 یکه چشررمانش را برهم م یداد ودر حال هیتک واریسرررش را به د کالفه

 گفت : ینهاد با خستگ
 بگم بهش نویتونستم ا یکه اون داشت م یبا حال دیکن یفکر م-

بان گفت : یمهر  مهر
 اون چقد وابسته پدرشه یدون ی،تو که م یپسرم آخرش که چ یول-
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 با چشمان بسته گفت : همچنان
شرا - وح تیاون تو  سب یر شه همچ ستین یمنا و  یخبر نیکه ب

و کنم دکترش ا نیبهش داد تازه اگه منم بخوام ا و بهم نیکار  اجازه ر
 ده ینم
و  جابجا شد وآرامتر از قبل گفت : یصندل یر
گه خدا- ما من نگرانم !........ ا فاق ییا  یبرا حاش عل ینخواسررته ات
 یکه بهش بد یدار یچه جواب فتهیب
ب دیفکروجودش لرز نیا از چشرمانش را گشرود ،نگاهش در  اریاخت یو

وبرو نیآرت نینگاه خشررمگ ورد. زده بود گره خ هیتک واریبه د شیکه ر
با لحن غمگ یسرش را به طرش مهر  گفت : ینیچرخاند و

 وکالفه ام یعصب لیدل نیبه هم شترمیدونم! ،ب ینم -
 دیتند پرس یبا لحن نیآرت
 شده ؟ یجور نیا ییهویدکترش نگفت چرا -
و با ن زیخ مین یصندل یر  آرام گفت : نیبه آرت ینگاه میشد و
 شده ! یُدچار شوک عصب-

 : دیگرد شده و وحشت زده نال یمهر نچشما
 دبو یکه دختر سرحال هی!......سا یمن چه شوک یشوک!.......خدا-
با اخمها نیآرت شت و شان بردا  یگره کرده ، عصب یچند قدم به طرف

 گفت :
 اقا ازدواش کنه نیبا ا نکهیبود !!........البته تا قبل از ا-
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و به آرم نیآرت هیتوجه به کنا یب یمهر  : دیپرس نیر
 ؟ هیچ لشیدکتر نگفت دل-
 نجوا کرد یخفه ا یصدا با
 بهش وارد شده که براش قابل تحمل نبوده ! یشوک-

 : دیبهت زده پرس یمهر
 آخه چرا ؟؟-
پ یکالفه از سواالت پ نیآرم  مادرش جواب داد : یدر
 کنه یهنگ کردم و فکرم اصال کار نم یدونم ، به طور کل یمنم نم -
 گفت : یظید غلبا پوزخن نیآرت
وضع میباور کن یخوا یم-  ؟! یناراحت هیسا تیکه واقعا از

ابناک وعتاب انگ نگاه و قبل از ا یانداخت .مهر نیبه آرت یزیغ و ر
 گفت : نیبه آرت

 چرند نگو ..........-
و نیآرت وبه ر به تند ستادیهر دو ا یر  گفت : یو
ها- مه حرف تار اون چ یآره ه ما رف نده !......ا ند  یمن چر ؟ ...چر

سر حد مرگ عذاب داده حاال ادعا  چارهی؟........دختر ب ستین و تا  ر
 ناراحته !...... یلیکنه خ یم

 انداخت واضافه کرد نیرا در عمق چشمان پرازخشم آرم نگاهش
 ؟ ی!نکنه باالخره وجدان درد گرفت هیچ-

 : دیپر نیبه آرت یبانگاه شماتت بار یمهر
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 ل فا ساکت شو ! نیآرت-
 به طرش مادرش برگشت وگفت : نیگخشم

با شررهیچرا ؟.....چرا هم-  یچیوه رمیخفه خون بگ دیفقت من 
 یکه داره چه غل  یپرسرر یدردونت نم زیعز نیبارهم ازا هینگم؟.اما 

 ! کنهیم
 انداخت شیبه ابروها یفیرفتار پسرررش اخم ظر یتند نیاز ا یمهر

 ومحکم گفت :
ندگ- بوط نم نیآرم یز  یندگز ریبهتره خودتو درگ شررهیبه منو تو مر

 یبرادرت نکن یخصوص
کردن  آرام یبرا عیسر دیبگو یزیاجازه دهد چ نیبه آرت نکهیاز ا وقبل

و به آرم  نگران گفت: یبا لحن نیجو موجود ر
بهش  دیبا یافتاده ، چ یدخترش چه اتفاق یبرا دیپرسرر دیاگه ناه-
 ؟ میبگ

 یا لحنپس کالفه بسخت وگران بود  شیبرا ییبه تنها نیآرت یحرفها
و به مادرش گفت : یتند وعصب  ر

مان !......خواهش م ینم یچیمن ه- ما  گهیکنم شررما د یدونم 
 نیآزارم ند نیاز ا شتریب

باره خودش را وست انداخت و گفت : نیآرت  دو
اون وجدان خفتته که  میسررتیمنو مامان ن دهیکه داره آزارت م یاون-

 شهیم داریداره کم کم ب
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 گفت : یعصب یبرافروخته و لحن یچهره ا با
و ادهیز یلیخ یدار گهید-  !! نیآرت یکن یم یر
و ادهیمن ز- نه فراموش کرد ایکنم  یم یر به  یتو؟!........ نک که 

و تخت ب هیخاطر حماقت تو سررا  یم دمیشررا ای، مارسررتانیافتاده ر
وزش اورد تیتا حال یقبرستون کن یاونو راه یخوا  یبشه چه به ر
 گفت : یبا لحن تند نیبازهم مداخله کرد و به آرت یمهر

 ها !! همارستانیب نجایا نیل فا خفه شو!... انگارفراموش کرد نیآرت-
شم به طرش مهر نیآرت شت و با لحن یپراز خ گفت  نیگیاندوه یبرگ
: 

خودتون  یمامان ،.........شما که با خودخواه دیفقت شما مقصر-
ندگ ب نیا یز نابود کرد*ن*گیدختر معصرروم و ما  نیا*ه و  .شرر

با دیمقصررر چهار ماه  نیکه اون در طول ا ییتاوان همه زجرها دیو
و بد دهیکش  دیر
وبرو یآشفته وعصب نیآرم  فت :گ ستادیا شیمثل فنر از جا جست ور
 واال...... یبهتره حد و حدود خودتو بفهم-
 ....... یواال چ-
با آرامش یکنترل خشمش نفسش را عصب یبرا ادامه  یسبن یفوت کرد و
 داد
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سا - ودتر  و طالق بد هیبهتره ز ب یر س نیاز ا شتریو  یماریب ریاونو ا
ستانی،چون از ب ینکن تیایخولیمال شد ا مار م که من نیکه مرخص 

 کنم یتو جهنم م یو برا یزندگ
ت با گرف یرا م نیآرت راهنیپ قهیکه  یقدم جلو تر رفت و در حال کی

قتدر م یشد و با لحن رهیدر چشمان گستاخش خ قینافذ وعم ینگاه
 و محکم گفت :

ش اریاخت نیفکر نکنم تو ا- شته با چکار کنم  دیبا یکه بهم بگ یو دا
سا نوی،پس ا شت فرو کن که  بهت  نیا از شتریزن منه و منم ب هیتوگو

 یاونو ازم دور کن خودتیب یها ینگران نیدم که باا یاجازه نم
شت زده م یمهر  نیآندو قرار گرفت ومنتظر عکس العمل آرت انیوح

و به مادرش گفت : نیآرت راهنیپ قهی نیماند .آرم  را رها کرد ور
جایاون بودن بهتر از ا شی،پ هیسرررا شیرم پ یمن م- ندن  ن مو

 دیبذار انیشد منو در جر ی،هر خبر دنهیمزخرش شن یوحرفها
که آرت یقدم هنوز ته بود  نداشرر و نیبر حا شیباز فت ودر ه ک یلرا گر

 رفت با تحکم گفت : یانگشت اشاره اش را به طرفش نشانه م
 ه؛اشرکگیباره د هی گه،فقتیبار د هی!! اگه  کنمیمنم بهت اخ ار م-
ب هیسا  گم یبهش م زویوهمه چ رمی، م ادیبه خاطر تو در

بدون ه نییرا با خشررم پا نیاشرراره آرت انگشررت ا ب یحرف چیاورد و
 خارش شد مارستانیاز ب یبلند وعصب یسرعت و گامها

****** 
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و به  محکم وآمرانه گفت : یخم شد و با لحن زدکتریم یر
ست ؛من هر  یوتو مهی! حال پدرش وخ دیستیچرا متوجه ن- کما

 نهیاونو ببرم پدرشو بب دیطور شده با
و دکتر و یخودکار در دسررتش را به ر  پرت کرد زشیم یکتاب ق ور ر

 وگفت :
شرا - صال در  سرتون ا وح تیهم سبم یر  که من بتونم ستین ینا

 مرخصش کنم
بود .نفس  دهیرا از صرربع تا به حال هزار بار شررن یجمله تکرار نیا

 کرد وگفت : متریولحن صحبتش را مال دیکش یقیعم
شما م- سرمو بدون اجازه  اریاخت نیکه من ا دیدون یاما  و دارم که هم

ستانیب نیشما هم از ا کنم منو مجبور به  یببرم پس خواهش م مار
 دیکار نکن نیا

و دار اریاخت نیبله شما ا- که همه عواقب اون  دیاما فراموش نکن نیر
 به گردن خودتونه

باره به تند یعصب دو  گفت : یشد و
 نهک یم دیمنو تهد یکه داره زندگ هیخ ر نیبد تراز ا یچه عواقب-

 گفت : یبا شگفت دکتر
 یفکر زندگ دین باشرربه فکر حال همسرررتو نکهیا یشررما به جا-

 دیخودتون
 ومستاصل گفت : کالفه
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 یه برانخواست ییوابسته پدرشه ،اگه خدا یلیدکتر همسرمن خ یآقا-
فاق  یو هرگز نم کنهیاون همه عمر منو سرررزنش م فتهیب یپدرش ات

 بخشه
 آرام بخش گفت : یدکتر با لحن-
 تیکه وضع یزیباشم واز هر چ مارمیدارم مراقب حال ب فهیمن وظ-

وح کنهیم دیاونو تهد شما حال ر سر  سب یدورش کنم ،هم ه ندار یمنا
شوک بد نیشوک به ا کیاگه با  وز افتاده ممکنه با   ینیحالش از ا یر

شه و حت ست بدتر ب شما که ا دیشا یکه ه  دیخوا یمن نویبه کما بره ،
 ؟!!
 وآرام زمزمه کرد دیکش یآه
 منه ! یاون همه زندگ-
 ادیب رونیلت بحا نیاز ا دیپس اجازه بد-
 کشه یحالت چقدر طول م نیا-
و  بمونه فردا جوابتون نجایامشررب ا دیداره ،بذار یبه خودش بسررتگ-
 دمیم
باره گفت : از  جا برخاست اتاق را ترک کند که دکتردو

که  نیحد دوسررت دار نیاگه واقعا همسرررتون و تا ا خیجناب مشررا-
راتون ب یزیاون از هرچ یسررالمت دیبا دیبا اون تونیزندگ ندهینگران آ

زشررمند تر باشرره چرا که اگه اون آسرر  چیه هگید یزندگ نیا نهیبب بیار
زش  نداره یار
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 نجواکرد آرام
 حق با شماست-

****** 
و یدر حال نیرا گشررود آرم چشررمانش لبه تخت در  یکه سرررش را ر

 دنید فرو رفته بود . از یقیکنارش گذاشته بود معصومانه به خواب عم
 رونیب نیدست آرم انی،دستش را از م دیلرز اریاخت یش بصحنه دل نیا

ش سمت موهها دیک به  شد  نیجلوبرد اما در آخر شیو لحظه دودل 
نرمش  یخواست موهها یدلش م ،چقدرودستش در هوا معلق ماند 

بهار منصرررش شررد وحلقه اشررک در  یآور ادیرا نوازش کند اما با 
ب  شد ریاز گوشه چشمانش سراز اریاخت یچشمانش نشست و

 نبود که استحقاق عشق پاک وخالصانه او را داشته باشد یمرد نیآرم
سنگ یشکسته بود و کوه یبد جور دلش کرد  یم ینیاز غصه بردلش 

با نگاه نییدستش را پا  رهیبه حسرت نشسته به او خ نویغمگ یآورد و
 شد
 دوستت داره ! یلیمعلومه خ -
بان دطرش منبع صرردا برگشررت  به بود که  روزیهمان پرسررتار مهر

وح یشب هم بوده لبخند ب فتیاحتماال ش و یر  زد شیبه ر
شق یامروزه مردها- شن کم  یعا شته با ستت دا که با همه وجود دو
شما با ا شنیم دایپ سر  شک ومغرور بنظر م یلیخ نکهیاما هم  انیخ

 کامال از رفتارشون مشخصه که چقدر دوستتون دارن یول
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قدردلش  فهیحس وظ نیا دیتوانسرررت بگو یخواسرررت م یم چ
 اضعفگر،بیزدیکه او را مجبور کرده در کنارش بماند نه چ ستیشناس

 : دیپرس
و ا-  بوده ؟ نجایشب ر
 د گفت :ز یکه به سرنگ در دستش با نوک انگشت تلنگر م یحال در
شبودر حال- ستت محکم تو یتمام  شم ازت  یکه د ستش بود چ د

شت ،تعجب م یبرنم  یچ ور حاال خوابش برده ،خواهش م کنمیدا
د باهاش شرر داریکنم که اگه ب قیتزر عیکنم دسررتتو بده آمپولتو سررر

 مکافات دارم
 چرا؟-
 زد و گفت : ینیریلبخند ش  نتیش با
اچه ام دستپ نقدریا کشهیزنم دردشو اون م یبه تو م یچون هر آمپول-
 چه کار کنم دیدونم با یکه نم کنهیم

 ؟ شمیمرخص م یک-
تر هنوز دک ی،ول یه دست شوهر عاشقت بود که تا حاال خونه بوداگ-

 هم در داره ؟ تینداده ،........جائ تویاجازه مرخص
 دارم جهینه فقت احساس ضعف وسرگ-
 ! زمیعز هیعیطب نیا-
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و یبا لرزش گوش نیآرم  تخت گذاشته بود یهمراهش که کنار سرش ر
سرش را بلند م یشد ودر حال داریب بت با مح هیسا دنیکرد با د یکه 

 گفت :
 ! زمیعز یشد داریب -

بود  یاش انداخت مهر یگوشرر توریبه صررفحه مان ینگاه وهمزمان
 هیپر از اضرر راب به سررا ینگاه میداد ن یرا م یخبر بد یدلش گواه

صدا صل تماس را زد  صه دار بود  یمهر یانداخت ودکمه و گرفته وغ
 دیهراسان نال یبرخاست و با لحن شینا خوداگاه از جا

 امکان نداره ! نیا-
پر دهیبه چهره رنگ پر ینگاه هیسا را  نیانداخت او هرگز آرم شانشیو

 دیپرس یبودپس با لحن نگران دهیمشوش ند نهمهیا
 افتاده؟ یاتفاق-
بان به او انداخت وگفت : ینگاه نیآرم  مهر
 گردم یبرم عیاومده ،سر شیبرام پ ی،.........فقت کار زمینه عز-

 هراسان از اتاق خارش شد هیسا رتیبهت وح انیم ودر
****** 

 هیبدم ،آخه چرا  هیخبرو به سررا نیا یمامان ،حاال من چه جور -
 ختیبهم ر ینجوریا زیدفعه همه چ

 من که بهت گفتم بهش بگو زمیعز-
 وگفت : دیمقابلش کوب واریبا مشت به د کالفه
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و بهم نم نیتونسرتم ،حال اون ا ینم- شما  یاجازه ر داد،...... حاال 
 ؟ دیمارستانیب

تموم کرده همون موقع  یزنگ زدو گفت حاش عل دیناه یآره ،وقت-
 مارستانیب میاومد عیسر

پرس یگوش  :دیرا در دستش جابجا کرد و
و نگرفتن ؟ هیسراغ من و سا-  ر
شدم به ناه شبیچرا د- سا دیمجبور  ستر هیبگم  شه  نیوآرم هیب کنار

بهش نگو  یزیشررده ،توهم چ ی،البته نگفتم ُدچار شرروک عصررب
 بهش اضاش بشه نمیکه ا ستیغصه اش کم ن چارهیب

 وگفت : دیکش یقیعم نفس
ض یمن م- سا یرم دکترو را و مرخص کنه ،امروز حالش  هیکنم   مکیر

 بهتره
ض با صرار فراوان دکتر را را بر را امااء کند خ هیسا یکرد برگه مرخص یا

بهم ر یت حاش علفو خواسررت  یکرده بود اما نم ختهیاو را آشررفته و
صر حس کیتوانست  یدهد نم بیرا فر هیسا نیازا شتریب رت عمر مق

 با پدرش باشد هیآخر سا داریخوردن د
س کیبه  ازین چقدر شت ، ک بدون تهمت  یهمدرد دا که درکش کند و

وااه وااه حرفها باشررد هنوز .  دادیعذابش م نیآرت یو افترا نگرانش 
ه به مادرش ک یدانستند، حت یم هیسا دنیهمه تنها او را مقصر درد کش

 نگرانش بود شهیظاهر هم
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سته ستگ نیبود وا خ شت در  یرا با همه وجود حس م یخ کرد تازه دا
بود  افتاده شیگردباد در زندگ نیکه ا دیرسرر یبه آرامش م هیکنار سررا

که  دیفهم یوم وابسررته پدرش اسررت هیکه چقدر سررا دانسررتیم
ست دادنش حتما او را از پا در خواهد آورد و ا  نیچن هیسا نکهیخبرازد

 . دادیکرد ، عذابش م درا هرگزتحمل نخواه یدرد
 دیفهم یدر چشررمان قرمز ومتورمش گره خورده بود ، نم هیسررا نگاه

را به چن نیا یزیچه چ م به نهمهیانداخته که او ا یحال نیمرد مغرور
ب یاست. با لحن ختهیر  گونه گفت : ماریآرام و

 نجایا ادیزنگ به ساغر بزن ب هی،  نمیخوام خانوادمو بب یم-
 را گرفت وگفت : هیدست سرد ولرزانش دست سا با
 ششونیپ میر یم کراستی نجای. از ا ستین یازین-

 : دیپرس نگران
 شده ؟ یزی؟! چ یآشفته ا نهمهیتو حالت خوبه ؟چرا ا-

 زد وگفت : یتلخ لبخند
 ؟ ی، امروز بهتر یمن خوبم ،تو چ-
 منم خوبم !-

و ساک  تخت گذاشت وگفت : یلباسش را از کمد برداشت ور
 ینلباستو عوض ک دیدکتر مرخصت کرده . گفت حالت بهتره ، با-
بدنش سست تر از آن بود که تحمل وزنش  یشود ول زیخ میکرد ن یسع

به کمکش آمد و دست پشت کمرش گذاشت واو  نیرا داشته باشد ،آرم
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ستش  سوزن انژوکت را از د سواس  ستار با دقت وو را از جا بلند کرد،پر
 و در س ل انداخت و از اتاق خارش شد. دیکش رونیب

ودتر ب نکهیا یبرا  چیه نیرا ترک کند در مقابل رفتار آرم مارسررتانیز
ض سکوت کارش را ا یکرد واجازه م ینم یاعترا  نینجام دهد آرمداد در 

دت که با شرر اوردیب رونیرا از تنش ب مارسررتانیدسررت برد تا لباس ب
 گفت : یدستش را پس زد و پراز خشم با لحن تند

 تونم لباسمو عوض کنم ی،خودم م رونیبرو ب-
بان یسع  گفت : یکرد بر خودش مسلت باشد وهمچنان با مهر
 ! یکن یم یلجباز یبا ک یتو دار زمیعز-
 : دیکش ادیفر
دا نزن و ص زمیمنو عز گهی،پس د ستمیتو ن زمیچند بار بگم من عز-

 تنهام بذار رونیبرو ب
سا نهمهیا از ش یدلش گرفت آه هینفرت   یودر حال دیاز عمق وجود ک

 آرام وگرفته گفت : یگذاشت با لحن یرا کنارش م شیکه لباسها
 صدام بزن یداشت یمنتظرم ،مشکل رونیباشه ب-

پر آشفته  بلند اتاق را ترک کرد ییقدمها با شانیو
پشرت در ا رونیب نینازن طرفش  به نیآمدن آرم رونیبود با ب سرتادهیو

 رفت وهراسان گفت:
 ؟ نیدیخبرو شن-

 گفت : نیواندوهگ دیکش یقیعم نفس
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 دمیآره صبع اول وقت شن-
 ؟ نیگفت هیبه سا-
لباسهاشو عوض  دیکنم بهش کمک کن ینه هنوز !......خواهش م-

 کنه
 ؟ شهیمگه مرخص م-

 تکان داد وگفت : نیسخن نازن دیرا به حالت تائ سرش
 بله!..............-
 شد هیبا گفتن چشم از کنارش دور شد و وارد اتاق سا نینازن
به  آمدنش از تخت نییپا یبرا نیآماده رفتن بود آرم نیکمک نازن به

باره با لجباز  :ت گف نیاو را پس زد وخشگ یکمکش شتافت که دو
 ندارم پس از سر راهم برو کنار یاجیمن به کمک تو احت-
و کیرفت ونزد جیآمد سرررش گ نییکه از تخت پا نیهم اما  یبود ر
و عیسررر نیپرت شررود ؛ آرم نیزم باره به ر تخت  یبغلش کرد و دو

حن با ل دیکرد بر خشررمش فائق آ یم یکه سررع یبرگرداندش ودر حال
 گفت : یتند
 ارمیب لچریو هیجا باش تا  نیهم-
لش کند بغ نیاجازه داد آرم نباریرفت وا نیآرم لیتا کنار اتومب لچریو با

و و نیبگذارد آرم یصندل یور بندش را ببندد  شیبه ر شد تا کمر خم 
پرم نهی.قلبش درسرر باالتر م زدیپر باال و بدنش   رفتیودرجه حرارت 

 اش خفه کند نهیقلب سرکش را درس نیا تونستیکاش م
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از  یهم دسررتکم نیهم گره خوردحال آرمنگاهشرران در  یا لحظه
شت با دلخور سرش را به  عیسر یحال او ندا نگاهش را از او گرفت و

شده بود لجباز نیعقب برگرداند لحن تند آرم گذارد را کنار ب یباعث 
شد ول عیو در مقابلش م  سر به راه با شته از ک یو  نهیدلش هنوز انبا

 ونفرت بود
وت در سک لیاتومب یهم حرکت کرد فاا نیکه سوار شد آرم نینازن

 یکدام رغبت چیو ه کردندیرمیفرو رفته بود .هر سرره در افکار خود سرر
 داد یشکستن سکوت از خود نشان نم یبرا

 نیگفت ،ا ینم چیآرام وقرار نداشرت ه یهم که لحظه ا نینازن یحت
رفت  یم جیکرد سرررش گ یسررکوت خفقان آور داشررت خفه اش م

سست وها کم کم براومستول یواحساس ضعف و شت اثرات دار شد  یدا
 بعد به خواب رفت یورخوت چشمانش را برهم نهاد ولحظه ا

با تعجب نگاهش را به اطرافش  لیتوقف اتومب با چشمانش را گشود و
 یرپدرش در آن بست شهیکه هم یمارستانیچرخاند ومحوطه سرسبز ب

با ناباور شدیم  شد ووحشت زده گفت : رهیخ نیبه آرم یرا شناخت و
 !........ینیب یکجاست ؟من....من....حالم خوبه ،نم نجایا-
 مستاصل گفت : نیآرم
 دونم.......... یم-
 وگفت : دیحرفش پر انیخشم م با
باره بستر نجایا یپس چرا منو اورد-  ! یکن می؟........ که دو
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پر کالفه  گفت : شانیو
 پدرت...... ینه !ول-
 گفت : یتند به
 یخور ی؟ چرا حرفتو م یپدرم چ-
باره گفت : نیآرم  در برابرش سکوت کرد واو دو
باره حالش بهم خورده ؟ یپدرم چ-  ؟..........نکنه دو
 ...............یآره !ول-

 گشود گفت : یکه درب را م یرا گرفت ودر حال رهیدستگ
 ،حتما اونم نگران منه! نمشیبب دیبا-
 ه صبر کنلحظ هی!  هیکنم سا یخواهش م-
س ادهیسست ولرزان پ یبا پاها نیتوجه به حرش آرم یب سرا  مهیشد و

ود یا شرهیبه طرش درب شر ضعف  یماریدرآن لحظه ب دیدو یور و
 دیشیاند یخود را فراموش کرده بود وتنها به پدرش م

 دندیشدندو به دنبالش دو ادهیهراسان پ نیو آرم نینازن
پر انیوساغر در سالن انتظار گر دیناه رفشان بودند به ط ستادهیا شانیو
 دیزده پرس جانیو ه دیدو
 مامان .... حال بابا چ وره ؟-

 گفت : هیو با گر دیاورا به آغوش کش دیناه
 از اونهمه درد راحت شد شهیتموم شد دخترم !.......برا هم-
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 یتمام شده بود ،حتما داشت شوخ یزیگفت ،چه چ یچه م مادرش
 یمزه ا یب یوچه شوخ کردیم

و خدا با من شرروخم- من  یدون ینکن،تو که م یامان...!مامان تو ر
 و ندارم یجنبه ام وحوصله شوخ یچقد ب

 گفت : هیاو را به خودش فشرد و با هق هق گر دیناه
و ترک کرده ،اون ما  شهی،بابات برا هم زمیکنم عز ینم یشوخ- ما ر

و تنها گذاشت و رفت  ر
و به طرش ساغر رفت  دیکش رونیخشم خودش را از آغوش مادرش ب با

 وگفت :
 ؟ گهیم یساغر مامان چ-

جوابش را بدهد خودش را در آغوش عمه اش  نکهیا یبه جا سرراغر
 ستیانداخت و با همه وجود گر

 امین یحت خیو مشررا ینگاهش را به اطرافش چرخاند ،مهر دیترد با
بچه ها نیوآرت شوهر و  سیهمه با چشمان خ شانی،همه عمه ها با 

گاه ند قلبش فرو  رهیبه او خ زیترحم آم یاشرررک ون شرررده بود
وغ بود ......فرختیر  دیکش ادی.امکان نداشت پدرش ،......نه در

لمون یکس جواب منو نم چیچرا ه -  نیگرفت یده؟.... چرا همه ال
 ؟

 دیرا شن شیزجه مادر وعمه ها یصدا تنها
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بونم نم- سرحال ومهر بر یپدرم !......پدر  ،  هتونه منو تنها رها کنه و
دونه من چقدر دلشکسته  یدارم ،اون م اشیدونه من بهش احت یاون م

بون ن نقدریوتنهام ........نه بابام ا  ستینامهر
گشت  یم نیرمقش به دنبال آرم یبه دوران افتاده بود با نگاه ب سرش

داد چ ور اجازه داده بود پدرش  یرا م شیرحم یب نیجواب ا دیاو با
صر بود ،او بود که پدرش را  نیاز او برود ،تنها آرم یبدون خداحافظ مق

 دیکش ادیبرگشت و فر نیاز او گرفته بود با خشم به طرش آرم
 اون ی،......چرا نگفت رهیم یاون داره م یچرا ؟......چرا بهم نگفت-

 ...کنه،یداره ترکم م
آمد و او همچون  یفرود م نیآرم نهیبود که برسرر یمحکم یمشررتها

ستوار ا محکم یکوه ستقامت سپر خشم ستادهیو ا  بود تا که با صبر وا
ونش  یم هیباشدت گر هیباشد سا زشیفرو خورده عز کرد وهمه درد در
 کرد یم یاو خال نهیرا با مشت برس

 نیمهم درد گرفته بودند آر شیمشتها ینداشت حت ستادنیا ینا گرید
قا فت د غل گر با همه وجود  نیدر حصررار آغوش آرم یقیآرام او را ب

صدا نی.قلب آرمستیگر ش یم ریاش ت هیهق هق گر یاز   یراب دیک
 آرام کردنش در گوشش آرام نجواکرد

 ! ........متاسفمزمیمتاسفم عز-
س سرش شرد واو را تنگ تر در آغوش گرفت وهر  نهیرا محکم به  اش ف

 ستندیگر یدو با هم لحظه ا
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ب رونیب نیآرام که شررد از آغوش آرم یکم مد و  ه طرش مادرش قدم آ
شت اما در م سرش گ انهیبردا شد وت رهیدر نظرش ت ایرفت ودن جیراه  ار

ضعف به د سان به طرفش دو نیچنگ انداخت .آرم واریبا   یول دیهرا
 شد و........... نیبه او برسد نقش زم نکهیقبل از ا
پنجم ستیب فصل  و

و نگاهش ثابت مانده ،به  دیچک یق رات سرم که ق ره ق ره م یر
ست افکار شار آورد که بفهمد کجا گنگ ومبهم به ذهنش  یمغزش ف

 دانست چرا انجاست یهجوم آوردند اما هنوز نم
 ! زمیعز یخوب-
پوش  دیفس یسرش را به جانب منبع صدا برگرداند پرستار یسخت به

با د یرایپذ عیمل یبا لبخند ه را ب زیهمه چ دنشیحاررورش بود 
 خاطر آورد

 یکه چنگ به دلش م یی......بهار در کنارش .........لبخند ها نی)آرم
گ ه ک یی.........مشتها نشیزد ........دسته گل بهار و ب*و*سه زهر آ

س ساغر ...همه گر یفرود م نیآرم نهیبر   یم هیآمد ......مادرش ........
ند فر پدرش مرده بود ..........واقع ادشیکرد داشررت  تی...........

 نبود ( گرید شپدر
لحظه در ذهنش زنده شرردند پدرش او را ترک کرده بود  کیدر  همه

هرگز پدرش را  گری.......چقدر دلتنگش بود ........او د شررهیهم یبرا
 ........ دید ینم
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و یعصب یحالت با  دیشک ادیشد وفر زیخ میتخت ن یو متشنج ر
 برم ............ دیمن با-

ستار ستار را پس زد ودر حال یکرد او را بخواباند ول یسع پر که  یدست پر
 داد زد دیکش یم رونیسوزن انژوکت را از دستش ب

 اون شیبرم پ دی،با نمیخوام پدرمو بب یم-
سراز یظیوغ اهیس خون ستش  ستش را  ریاز د سان د ستار هرا شد . پر

پا یمحکم گرفت وسررع ما او  نییکرد مانع  مدنش از تخت شررود ا آ
 زد یم ادیکرد وفر یم یتاب یهمچنان ب

 پدرم .......اون تنهاس ... اون منتظر منه !! شیبرم پ دیولم کن با-
را  جریه پکمک دکم یقادر به کنترلش نبود برا ییکه به تنها پرسررتار

سع شرد و  ستار را  شیکرد او را در جا یف بخواباند اما او باهمه قدرتش پر
 زدیخواست از جا برخ یزد وم یکنار م

ش یطول س دینک سرا ستار  شدند و مهیکه دو پر از آنها به  یکیوارد اتاقش 
نگه داشررت  شیکمک همکارش شررتافت و او را محکم سررر جا

 کرد قیبه او تزر یبا سرعت ومهارت آرام بخش یگریود
پلکها یاز لحظه ا پس و شیکوتاه آرام بخش اثر کرد و  یخسررته به ر

 هم افتادند و به خواب رفت
ب یا شهیپشت پنجره ش نیآرم  دید یرا م شیها یتاب یهمه حرکات و

 قادر به آرام کردنش شرردامایقلبش تکه تکه م شیادهایفر ی. از صرردا
ند .او ک یم نیرا بدتراز ا هیحال سررا دارشید دیفهم یم ینبود به خوب
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شت وآنر از قبل پ نیاز ا شهیهم شت دا وزها وح ود . کرده ب ینیب شیر
با  تسیقادر به تحمل درد آورمرگ پدرش ن هیسا دیفهم یم یبه خوب

وح که به پدرش  یاز حد شیو عالقه ب هیسررا فیحسرراس وظر هیر
 دید یحالتش را اصال دور از ذهن نم نیداشت ا

پرستاران تنها با آرام بخش قادر  یهفته از مرگ پدرش م کی گذشت و
 به کنترلش بودند

سررلب کرده بود  نیهفته بود که آرامش را از آرم کی هیحالت سررا نیا
به مرز جنون رسررانده بود وعذابش م با صرردا دادیواو را  بار   ی،هر 

ب ختیر یاشک م شیشد و پا به پا یقرار م یب شیادهایفر  یم یتاب یو
که  یزیعز یشررده بود خون دل خوردن برا شیهفته زندگ هیکرد 

شت ذره ذره نابود م دگانشیمقابل د ستش یکار چیشد و ه یدا  از د
مد . یبرنم باره هم  کیآ به خون بهراد دو هفته بود که چهره غرقه 

 گذاشتینم شیکاب*و*سش شده بود وتنها
ه برد هر بار ک یاز اطرافش بسررر م یخبر یهفته تمام در ب کی هیسررا

مد اول یبهوش م به خاطرش م یزیچ نیآ تاد چهره گر یکه   انیاف
سوز پدرش بود و پس از آن چنان داد و ف به  یادیرمادر وخبر مرگ جان

پرسررتاران را  ختیر یرا بهم م مارسررتانیانداخت که همه ب یراه م و
 کردنش به آرام بخش متوسل شوند مآرا یبرا کردیمجبور م
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صدا یکه از مرگ پدرش م کهفتهیاز  پس بان م ییگذشت با آهنگ  هر
شنا چشمان ب ه او متورم وقرمز ب یبا چشمان نیرمقش را گشود نازن یوآ

 زدیواو را صدا م ختیر یشده بود و آرام اشک م رهیخ
 زمزمه کرد : باضعف

 !......... نینازن-
ود بغض آل یدر چهره پف کرده اش نشررسررت و با لحن یتلخ لبخند
 گفت :

 جانم-
 بغض نجوا کرد : با
 بابام........ نینازن-

ستش را با محبت د نیکرد نازن ستنیو آرام شروع به گر دیترک بغاش
 وگفت : نوازش کرد

وم باش هیدلم ! سا زیعز-  نازم ! آر
وم باشم وقت یم یچه جور نینازن-  تسیبابام ن گهید یتونم آر
 شیماریاون به خاطر ب یدون یجان ! پدرت راحت شد. تو که م هیسا-

 دیکش یچقدر زجر م
 دحتماینتونه باهام حرش بزنه ،با گهیاگه د ینم،حتیخوام اونو بب یم-

 نمیاونو بب
 یهست یبستر نجایهفته است که ا هیتو  هیسا-
 تونم .......... یهرگز نم گهید یعنی-
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 اش شدت گرفت ونتوانست جمله اش را کامل کند هیگر
شتند، م ینم هیسا- سر  یشد ......عمه هات نذا وح پدرت  گفتن ر

 گردونه
 گفت : هیهق هق گر انیم در
شد من نتونم برا  نیفقت آرم- صره ........اون باعث  ار ب نیآخرمق

بب  بخشمش! ی... هرگز نمنم،یبابام و
سم و عقب بندازن  یلیخ نیبه خدا آرم هیسا- وز مرا صرار کرد چند ر ا

 عمه هات قبول نکردن یتا حال تو خوب بشه ول
 نهیبار منو بب نینخواست برا آخر یچرا آخه پدرم حت-
 دنیخواسررت با د ی،نم یدونسررت تو چقدر دوسررتش دار یاون م-

ب  یعمر زجر بکش هیجونش  یجسم سرد و
 نمشیبب خوامیمامانم کجاست ؟م نینازن-
سمه ، ن ریمامانت هنوزدرگ-  بود ،دلم براش نجایا شیساعت پ میمرا
 هیکارش شده فقت گر چارهی!ب سوزهیم

 مخواد زنده باش یدلم نم ستیبابام ن گهیکنم د یفکر م یوقت-
 ی! اگه منو خانوادتو دوس ندارهیسا رهیگینگو،به خدا دلم م نجوریا-

نذار  ی، اگه دوسرتش دار تهیباش اون عشرق زندگ نیالاقل به فکر آرم
 درد بکشه نیاز ا شتریب

 نفرت وانزجار گفت : با
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قت بب چیخواد ه یدلم نم گهید- گه بهم م نمشیو ب یا بام گفت  ا
ستر سرت د دمشید یبار م نیشده حتما برا آخر یب شیو حاال ح  ودار

 نداشتم
س یتو که اونو م- ب شیکار چیکه ه یفهم یو م یشنا انجام  لیدل یو
 موجه داره لیدل هیکارش هم  نیده حتما برا ا ینم
ش لیدل- شه،چون خود ست وفکر م فتهیاون فقت غرور قت کنه ف یا

 رهیگ یوم یدرست ومن ق میخودش تصم
ست داره ،م یلجباز یلیتوخ هیسا- و دو ب نمیبیاون واقعا تور ار با هر
 نمیبمن اشررکشررو ن نکهیبرا ا چارهیب شررهیم یتوچه حال یها یتاب یب

 ده یقرمزش اونو لو م شهیهم یچشما یول رونیزنه ب یاز اتاق م عیسر
 گفت : هیگر با
 منو یکشه ،نه درد نارحت یاون داره زجر عذاب وجدانشو م-
به تند هیگر نیبهار در کنار آرم یادآوریاز  و  فت:گ یاش شدت گرفت و

 برام مرده و اصال وجود نداره گهیاون د-
 آشفته ودستپاچه گفت : نینازن
وم باش ی،حاال خواهش م یباشه !....باشه ! هرچه تو بگ-  کنم ،آر
 اش را کنترل کرد و بغض آلود با ضعف گفت : هیگر یسخت به
 کنم کنارم بمون یتنهام نذار ،خواهش م نینازن-

بان  دستش را فشرد وگفت : مهر
 نباش و با آرامش بخواب یچینگران همن کنارتم ،  -
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پس از لحظات چشمانش شت و سب یبا آرامش یرا برهم گذا ه خواب ب ین
وها چنان ز  دیفهم یبود که اصال حال خودش را نم ادیرفت .اثرات دار

وزش در هم آم شبانه ر ست فرق ب یبود و نم ختهیو وش نیتوان وز بش ر
 رونیب شیاز ته گلو یفی، آخ ضع فیخف یرا بفهمد . با سوزش و درد

 و آرام چشمانش را گشود . دیپر
با لبخند پرستار بان نگاهش کرد و  : دیپرس یمهر

 درد داشت ؟-
 کرد زمزمه

 عادت کردم گهید-
شنا یگرما  رمقش را به سمتش یوجودش را گرم کرد نگاه ب یدست یآ

ش یصورت دنیبرگردانند اما با د شد ،در  دهیپو شدت منقلب  از مو به 
شنا تنها  چهره نیا س کیناآ  شناخت یرا م اهیجفت چشم درشت و

به او خ یبا نگاه نیاز آرم ی.شرربه  نیشررده بودآرم رهیمملو از غم 
ستش را آرام به لبش نزد سه ا کید نرم بر آن نهاد و در  یکرد وب*و*

 ت :کرد با محبت گف یکه با نوک انگشتش گونه اش را نوازش م یحال
 ! زمیعز یخوب-

 دیآلود نال بغض
 بودن خسته شدم نجایاز ا گهیخوام به خونه برگردم ،د یم-

بان  زد وگفت : یلبخند مهر
 بده تویتا دکتر اجازه مرخص یکامالخوب بش دیاول با-
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 ضعف گفت: با
 ! ینیب یمن خوبم !مگه نم-

 را نداشت : یشگیمالحت هم شیبایز لبخند
 یبخوا نویا دخودتی،فقت با یشیبهترم م نیاز ا-
 گفت : هیگر با
و چ ور تحمل کنم ی،من خونه ب ستیبابام ن گهیاما د-  بابا ر

 فشرد وگفت : یرا به گرم دستش
 یحسش کن هی! کاف هیتو دلت زنده است سا شهیاون هم-
متنفر بود چ ور ممکن بود پدر رفته اش  یا شررهیجمالت کل نیا از

باره برگردد  دو
به تند دیکش رونیب نیدست آرم انیخشم دستش را از م با  گفت : یو
 یکه فقت تو مقصررر یفهمینم نویاون مرده ... اون مرده !...چرا ا-

 ی... تو پدرمو ازم گرفتنیبخشمت آرم یوقت نم چی!... تو ...، ه
باره دستش را در دست گرفت  یبرا شانیو پر مستاصل آرام کردنش دو

 وگفت :
التماست  ا،امیکارم ازم متنفر باش نیبه خاطر ا شهیتا هم یتون یتو م-
سا یم منو مجازات  نیاز ا شتریو ب ایکنار ب تیواقع نیبا ا گهی!د هیکنم 

ودارم ،سا دنیاز درد کش ریبه غ یزینکن ، من تحمل هر چ اور ب هیتور
 درد داغون شدم ! نیفشار ا ریکن ز
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صه دار آرم ریتاث تحت شمانش خ اریاخت یب نیلحن غ  رهیدر عمق چ
ه نهفته بود ک یبیغم عج شیشررگیهم یرایشررد . در نگاه نافذ و گ

 شد. آرام گفت : یباعث تاثرش م
ستارا بگو د- س قیبهم آرام بخش تزر گهیبه پر وراخ نکنن، تمام تنم 

 سوراخ شده
 محبت سرش را نوازش کرد وگفت با
وم باش یاگه قول بد-  گمی، بهشون م یآر

 کرد نجوا
جایاز ا یدیقول م -  یلیپدرم ،دلم خ شیپ یمنو ببر میکه رفت ن

 براش تنگ شده
 دلش شاد شد یشگیهم یقرار قولها نیا با
 ! زدلمیآره عز-
باره چشررمانش سررنگ نینوازش آرام دسررت آرم با شرردند و به  نیدو

 خواب رفت
 به حال من رها نکن منو
 جنون برس نیهم به مرز ا تو
 یهنوزم عاشق من اگه

 به داد هر دومون برس خودت
 از تصور نبودنت من

و  کنمیم هیتو گر یشونه  ر
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 از همه دمیکه دل بر یمن
 .................کنمیتو چه م یبرا نیبب
 یریدادم برس از احسان خواجه ام به

****** 
وز از مرگ پدرش م ده شت واو همچنان در ب یر ستانیگذ ستر مار  یب

ها گریبود ،د وز ثل ر با ا یقرار و ب یاول ب یم  نیتاب نبود وکم کم 
سه ا تیواقع از  شتریفرو رفته بود که ب یتلخ کنار آمده بود ،حاال در خل

علوم نام یکرد.در سکوت به نق ه ا یرا نگران خود م انشیقبل اطراف
صحبت نم چیشد و با ه یم رهیخ شده بود  یکس  کرد حاال کارش 

ل زدن ودر دن واریتنها به د  رکردنیس یالیخ ییایز
پر از غصه همراهش بود  اهیآمد تنها دو چشم س یبار که به خود م هر

ش م شررانینگاه پر نیو اضرر راب در ا یاگر چه نگران  نیزد اما ا یمو
وح زخم خورده اش بود یتسال یزیاز هرچ شتریب رایچشمان گ  ر

وز عصر همه خانواده به دورش حلقه م هر  یزدند وهر کدام به نوع یر
 کردند یاعالم م ، حاور خود را به او غیدر یب یبا محبتها

وز به مالقاتش م نیونازن ماین  نیریش یبا حرفها نیآمدند ونازن یهر ر
کرد که او را از حالت خلسرره  یخودش را م یکننده همه سررع دواریو ام

سکوت م نینازن یاو در مقابل حرفها یول اوردیب رونیب کرد و  یفقت 
 داد یم عیترج یزیساکت وآرام خود را برهر چ یایدن
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ساکت وخاموش تنها با نگاه یم دنشیهر بار که به د نیآرت پر  یآمد 
وبرو ل م شیاز اندوه به ر  کردیرمیزد ودر افکار خود س یز

شده بود ،برا یدلش برا چقدر پر محبت پدرش تنگ   یآغوش گرم و
و نکهیا سش بگذاردو یب یپاها یسرش را ر س کیح ند ک هیرگریدل 

بان بزرگ را  ییودش خالبود ودر اعماق وج شیهایچقدرمحتاش مهر
 کرد. یاحساس م

قا کی پدرش گرفته بود و با همه  یرا به جا خیمشررا یبار اشررتباها آ
بود چقدر آغوشرش به مانند آغوش  سرتهیاش در آغوشرش گر یدلتنگ

صم سا تیبود و در آن امن یمیپدرش گرم و د کرد بع یرا حس م شیوآ
ساعت ساس آرامش م شیوجود یاز گرما یاز آن تا  کرد و از حالت  یاح

 دآمده بو رونیخلسه سکوت ب
ستر کیاز نزد بعد سه هفته ب سب یشدن با بهبود یبه  ض ین  یدکتر را

وز شاد مارستانیبه مرخص شدنش از ب  در صورت یکوچک یشد آن ر
سر یحس م نیغم گرفته آرم ستپاچه بود انگار عیکرد حرکاتش  او  ود

ب نیهم از ا سرد و شده بود و بد یقفس  سته  وح خ  یم یینبال رهار
 گشت

با پدرش خلوت  ییاو را سررر مزار پدرش برد واجازه داددر تنها  نیآرم
سکوت رعب آور ستان در  فرو رفته بود اما او در  یکند .ظهر بود وگور

پدرش ه پدرش در کنارش بود  یترس و واهمه ا چیکنار  نداشررت ،
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وهمراهش بود.سرش را بر گور سرد پدر  یحام شهیکه هم یهمان پدر
با همه وجود گن  ستیرهاد و

 یسررکوت گورسررتان را درهم م شیزجه ها یبعد صرردا یا لحظه
پدرش را صرردا م ختیر یشررکسررت چنان اشررک م زد که دل هر  یو

 آورد . یرا به درد م یرهگذر
به  دیدانسررت که با یم یاز دور مراقب ومواظبش بود او به خوب نیآرم
صت دهد تا با ا هیسا سایایتلخ کنار ب تیواقع نیفر  یتر من قدخ هید

وانش شرده  یومحکم روح ور بود که مرگ پدرش ناخواسرته باعث آزار
 بود

 یبتلخ مرگ پدرش بود با قل ادآوریبسته شده  نیآذ یمشک یها پارچه
کنده از غم وغصرره وارد خانه بدون پدر شررد چقدر جا پدر در کنار  یآ

 دیوآشفته به طرش پله ها قدم بر م نیبود، غمگ یخال اطیحوض ح
پله را  کی یشده بود که قادر نبود حت فیو نح فیشت اما آنقدر ضعا

و ریز نیهم رد کند آرم را گرفت و به او کمک کرد از پله ها باال  شیباز
ود  ر

آمده بودند خودش را درآغوش عمه  شوازشیبه پ وانیخانواده در ا همه
که  یعمه در حال ختیقرار اشررک ر یب یبزرگش انداخت ولحظه ا

 دواریداشررت با کلمات ام یسررع کردیرا با محبت نوازش م شیموهها
سوت وکور پدرش  شمش به اتاق  کننده آرامش کند .در آغوش عمه چ

شش ب ش رونیافتاد خود را از آغو سمت اتاق رفت .اتاق هنوز  دیک به  و
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و یپدرش را م یبو عار یداد خودش را ر با  یتخت  نداخت و پدرا از
باره گر پدرشرسریز شهیکه هم یدرآغوش گرفتن بالش را سرداد  هیبود دو

شت وهمه م کیجرات نزد چکسیه س یشدن به او را ندا ه ک دندیتر
لت عصررب حا به  باره  خاشررگرش برگردد ؛آرم یدو پر  ننگرا نیو

اش  هیبود وتنها در سکوت به هق هق گر ستادهیوما رب پشت در ا
 گوش سپرده بود

****** 
سا یحاجعل چهلم شده بود،اما هنوز خود فرو رفته بود نه در  هیبرگزار 
س س یلیزد و نه تما یحرش م یبا ک شت ک  نیبا نازن یحت ندیرا بب یدا

به شرردت ازاو دور یم یبگیهم غر او را نزد  نیجسررت آرم یم یکرد و
وها بود که تعو نیچند وانپزشررک برده بود،اما تنها دار و  دشرریم ضیر

 اوردندیب رونیب یحالت افسردگ نیبودند او را از ا ستهکدام نتوان چیه
ستانش حت همه سمی یدو با  یآمده بودند امااو کلمه ا دارشیبه د نیا

وز با آب وتاب از ترم جد نینازن کردیصررحبت نم چکسیه  دیهرر
ودتر او را در ا یحرش م کند اما  یترم همراه نیزدو اصرار داشت هرچه ز

کرد و  یم ریخودش س یاینبود وتنها در دن نیشیپ هیآن سا گرید هیسا
 او گوش دهد . یرفهابود به ححاضر ن

شده بود با ب کار وزش  شتن وتنه زیاز کنار همه چ یتفاوت یهرر ا به گذ
ناه م پدرش پ تاق  نازن کیبرد ن . یا وز  ها نیر تاب جد یک ا ر دیترم 

تاقش آورد و از او  یداریخر شیبرا به ا با شرروق وذوق  کرده بود و 
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ست کتابها سا ندیرا بب شیخوا صب هیاما  شم همه کت یع پراز خ ابها را و
تاقش به ب رتیجلو چشررمان ح پرتاب کرد  رونیزده اش از پنجره ا

ش ادیوفر  ندیدهد بب یخواهد او را که فقت زجرش م ینم گریکه د دیک
سر نازن هیسا ادیفر اا خانواده را متح نیبر  بود  کرده رومتاثریهمه اع

 دیشک یم ادیفر نیبر سر نازن هیبودکه سا یبار نیاول نیچرا که ا
نازن از عد  به ب وز  به حال خودش  امدین دنشیبه د گرید نیآن ر واو را 

بار به همراه آرشررام به  نیچند شیایوهمسرررش ن ینیگذاشررت . ام
ش دنشید شت و  ی نتهایآمده بودند اما او تحمل  شام را هم ندا آر

بان و با محبتش ا دید یم نکهیآرشام از ا و در  یعصب نینچنیخاله مهر
 یاز او فرار م ردیگ یاو را در آغوش هم نم یحت کهخود فرو رفته اسررت 

 کرد
شا خانواده سر م نیبه همراه آرت خیم شب به او  او  هنکیزدند و با ا یهر

 شیباز هم دوسررتش داشررتند وتنها یزد ، ول یکدام حرش نم چیبا ه
 گذاشتند ینم
ساعتها کنار تختش م نیآرم شب  با حرفها یهر ست و ش  واردیما ین

و نیکه شده ا یقیکرد به هر طر یم یکننده سع  یقفل سکوت را از ر
سکوت فقت یم رهیخ یبردارد اما او تنها به نق ه ا شیلبها  شد ودر 

ها ها گریسررپرد .د یگوش م نیآرم یبه حرف وز ثل ر با  یم اول 
ود شده ب ریوگوشه گ یبه شدت منزو دران یاو را از خود نم یپرخاشگر
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شت برا نیو درمقابل خواهش آرم صرار دا وح رییتغ یکه ا س هیر ر اش 
 کرد یتلخ مخالفت م یحاضر شود با سکوت شیکالسها

بار با د دنشیبار به د نیچند بهار زخم  دایبهار به  دنیآمده بود اما هر
هاده بود م لهیبه وسرر نیکه آرم یقیعم وحش ن هار بر ر با  افتاد و یب

 راند یاو را از خود م ادیخشونت و فر
 شیکرد به حرفها یبهار هر بار با صرربر وحوصررله از او خواهش م اما

وحش  یکند وم یدرکش م یگوش کند چرا که او به خوب فهمد چقدر ر
رده است  آز

وزها که طبق عادت پشررت پنجره ا یکی در ب سررتادهیاز ر را  ونریبود و
سرراغر  هنکیا لایبرشررانه اش با خ یکرد با قرار گرفتن دسررت ینگاه م

سرش را برگردندد اما با د ست آرام  ستش را با  یبایقامت ز دنیا بهارد
به تند  گفت : یخشونت پس زد و

سرم ورنم- ست از  با درد خودم  یذار ی!......... چرا نم یدار یچرا د
 ! رمیبم

بان گفت : یبا لبخند بهار  تلخ ، اما مهر
به حال خودت رها کنم چون م- و   یفهمم دار یاز من نخواه تو ر

 یکن یو تحمل م یچه درد
 گفت : یعصب

 ی....! خواهش میذار یکه راحتم نم یخوا یاز جونم م یچ گهید -
ب نجایکنم از ا  آزارم نده نیاز ا شتریبرو و
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 برداشت و نگران گفت : یطرفش قدم به
 ،من فقت نگرانتم ! یکن یاشتباه م یتو دار هیسا-
 گفت : یظیغل شخندین با
؟.......هان !.....چرا ؟.....مگه من  ینگران من باشرر دیچرا توبا-

 !؟یکن یم لیخار وذل نهمهیخودتو به خاطرم ا یچکارَه تم که دار
باقاطع یشد وجد رهیخ نشیمتانت به چهره غمگ با  : گفت تیو
 !یتو دوستم-
با لحن از  تلخ وگزنده گفت : یکنارش فاصله گرفت و

  هم ل فا تنهام بذاربا تو ندارم ،حاال یبه دوست یازیمن ن-
 ومستاصل آرام گفت : نگران

خاطر  یره !.....خواهش م یم نیداره از ب نیآرم هیسرررا- به  کنم 
 هفشار درد نابود بش نیا ریز نیاز ا شتریعشقتون هم که شده نذار ب

شررد پس بهار به  یهمه وجودش خال یولحظه ا دیکشرر ریت قلبش
 کنارش بود نیخاطر آرم

و یب یطرفش برگشت زهرخند به  کیصورتش نشسته بود ، یاراده ر
 را باال برد وگفت : شیابرو یتا
ستم !......اما م یم نوینه من !.......ا یپس تو نگران اون- ؟  یدونیدون

 من هرگز ازش نخواستم که به خاطرم درد بکشه
وز وهرسرراعت با د یول-  یدون یکشرره ،م یتو درد م دنیاون داره هر ر

و تو گهید زیعز هی!.....چون تحمل از دست دادن چرا ؟  یدستها یر
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سا که با مرگ بهراد  یودرد نیدر مورد آرم یچیتو ه هیخودش نداره ،
 یدون ینم دهیکش

گاهش کرد ا مردد مان چ نین وز یزیدرسررت ه که ر زو یبود   یآر
شت درد آرم دنشیشن شده بود  نیرا دا درد او هم بود چرا که باعث 

 بسوزد نیآرم لیدل یبارها در آتش خشم وغاب ب
 بغض الود ادامه داد هیبا سکوت سا بهار

 کی یعنی، یچ یعنی نیا یدون یجون داد ،م نیبغل آرم یبهراد تو-
دوست خودت  نیتر یمیمرگ صم یعمرعذاب وجدان و خودتو تو

 هکش یلهاست که داره عذاب مدرد سا نیبا ا نیمقصر دونستن ،آرم
 انداخت ونجوا کرد یرخ غمزده بهار نگاه مین به
ب  نهایا یمتاسفم ،ول -  به من نداره ! یر
ب - به  نیکرد؟ آرم یچرا بهراد خودکشرر یدونیبه تو نداره اما م یآره ر

 نگران ودلواپسه توهه! نیخاطر هم
 یشررد .بهراد خودکشرر رهیجا خورد و بهت زده به بهار خ یا لحظه

ش چیکرده بود ! چرا آخر؟....چرا ه  یکس به او نگفته بود بهراد خودک
شده ....باورش چقدر  سانحه  کرده !....چرا فکر کرده بود بهراد ُدچار 

پراز اعتماد به نفس دوسررت نیسررخت بود که آرم  نیبه ا یمحکم و
 داشته باشد یتزلزل

باری هار را در ذهنش مرور ک گرید ک له ب خاطر  نیرد .چرا آرمجم به 
 بهراد نگران او بود یخودکش
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 : رگفتیمتعجب ومتح یچشمان با
 شم یمتوجه منظورت نم-

 را فرو داد وگفت : شیوافسرده بغض گلو نیغمگ
شررده بود که به خاطر  دیشررد یبهراد قبل از مرگش ُدچار افسررردگ-

 زد یدست به خودکش یافسردگ نیهم
 زنمب یحماقت نیکنه ممکنه منم دست به همچ یفکر م نیو آرم-

ش م دیترد  زدیدر نگاهش مو
سه ، از ا ی،فقت م ستیاون م مئن ن- و هم یم نیتر سه که تو ر  تر

 مثل بهراد از دست بده
 وگفت : دیکش یکالفه ا نفس

دونم  ینم نیدر مورد بهراد وگذشررته آرم یچیمن ه یمتاسررفم ول-
ت وق چیه خیتونم در موردشون قااوت کنم خانواده مشا ی،پس نم

 با من صادق نبودن
و بهار  لبه تخت نشست وگفت : یر

ما خانواد مشررا یتو حق دار- ناراحت یزیاز هر چ خی،ا باعث   یکه 
دوران  نیکنن ،بعد از مرگ بهراد، آرم یبشرره به شرردت حذر م نیآرم

 یبرا جبورشدنکه خانواده اش م ییو پشت سر گذاشته، تا جا یسخت
مل اون  خارش بفرسررتن ،تح به  فراموش کردن مرگ بهراد اونو 

ن محکم وصبور تو چشم بهم یهمه ما سخت بود آرم یبرا تیوضع
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م کن یبود ،هرگز اون لحظات سخت وفراموش نم دهیاز هم پاش یزدن
 من بود ،همه وجودم ،..... زی،بهراد همه چ

نه بغض در صررردا چا ته بود و ما  کردیم دادیب شیاش لرزش گرف ا
 اش داشت هیدر مهار گر یهمچنان سع

بارم به خاطر خ یشش سالم بود که مادر ب تنها پدرم ،ما  به انتیبند و
ون و به امان خدا رها کرد ورفت دنبال خوشررگذر  ی،پدرم مرد من ق یر

مو فقت مادر کایبود و به خاطر ما مجبور شد تابع قانون آمر یومحکم
مادر بده  گه مکز هیطالق  که اصررال در ق یرانیا یکیدور ند دیبود   یگز

بچ و فقت برا همشترک و  خواست یپولهاش م یهاش نبود و پدرم ر
ضع ی. پدرم تاجر موفق شده بود یمال تیبود که و سبش باعث   منا

ش کنه ،واصررال از مسررافرتها خواسررتیمادرم هرجور دلش م  یخر
شکا یشگیهم شه ،خدا م تیومداوم پدرم  شته با اون  ینه تودو یندا
کرده بود اما پدرم به خاطر ما  انتیسررال چند بار به پدرم خ زدهیسرر

 کرد یگفت وهر جور بود اونو تحمل م ینم یچیه
جدا شررد بهراد دوازده سررالش بود ؛خ یوقت پدرم   یانتهایمادرم از 
وح یمادرم به شدت تو یشگیهم که  ییبهراد اثر گذاشته بود تا جا هیر

شد برا شو تو تیکردن بهراد از اون محدور  یپدرم مجبور  اکیآمر یکار
به ا ود تر از حد تصور پدرم ب دهید بیبرگرده ،اما بهراد آس رانیرها کنه و

بود که ن یزیگذاشررته بود چ یوجودش باق یتو هیقارر نیکه ا یواثر
شروع  شونیسالگ زدهیس یتو نیبا آرم شیشبه پاک بشه دوست کی
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بهراد  داشت که به یمحکم و پر از اعتماد به نفس تیشخص نیشد آرم
و دور بر شته ر ت با از نو وفق شویو زندگ زهیکمک کرد خاطرات تلخ گذ

 هبه خاطر خودش بساز نیمع یهدف
که آرم نینق ه عکس آرم قایدق بهراد قدر  محکم  نیبود ،هرچ

ست وعاطف یومن ق س ا یبود بهراد برعکس اون  وقتا  یبود . اما بع
که از  یکیبا  خوادیودلشون م شنیخودشون خسته م تیخصآدم از ش

م از ه نیبهراد وآرم یاسررت راب ه برقرار کنن ،دوسررت گهید یایدن هی
ع بود اونها در کنار  نیهم و کامل م گهیهمد همنو واز بودن  کردنیر

 بردنیباهم لذت م
ست صم یدو  یگزند یتو یدیصفحه جد نیبهراد و آرم نیب تیمیو

وز عم همه باعث  یشد .برا یتر ومحکم تر م قیهر دوشون بود وهرر
ود رنج چ ور آرم که بهراد حسررراس وز جب بود  جذوب  نیتع را م

 خودش کرده
بهراد مثل دو  نیآرم شدن اریو در کنار هم بودندوامکان  شهیهم یجدان

و تموم  رستانیباشه که بهراد نباشه اونها باهم دب ییجا نینداشت آرم
با  زو وارد دانشگاه شدن . کیکردن و  هدش وآر

ها  یتو بهراد  نیآرم نیاز حد ب شیمحبت ب ینوجوان یاون سررال و
سادت منو آرت جدا کردن اونها از هم بارها  یوما برا شدیم نیباعث ح

شه ها ش ینق ش یم ی انیشوم و سر سر ت نیآرت کباریمثال  دمیک ا 
ت خ دیهم دوسررتش داشررت و باکل یلیبهراد وکه اتفاقا خ نیماشرر
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و کرده اما بهراد  نیا دمیو د نیانداخت و من به بهراد گفتم که آرم کار
و انجام نم یکار بچه گانه ا نیهرگزچن نیدونسررت آرم یکه م ه د یر

 سرش یگفت :فدا دیفقت خند
باهم برنامه ر کباری و ختهیهم که  ه عمد ب یبودند برن کوه من از ر

به آرم وغ  خواد بره کوه  ینم گهیگفتم بهراد سرررما خورده و د نیدر
وز تا لنگه ظهر خواب نیآرم ز غافل ا دیهم که منو باور کرده بود اون ر

 بهراد تو کوه منتظرشه نکهیا
وزها ب یادآوری از و یلبخند اریاخت یآن ر  نشست چقدر آن شیلبها یر

وزها  قابل دسترس بودند ریدور وغ نیریش یر
دو  نیراب ه ا یتو یخلل چیتونسررت ه یاحمقانه ما نم یکارها نیا

وز عم یکنه ودوست جادیدوست ا به ر وز  شدیم رتریتر وفرا گ قیاونها ر
 میرگردب کایاز حال بهراد م مئن شد اصرار کرد به آمر نکهیبعد از ا پدرم

که امر ما بهراد  بده ا مه  جا ادا بهراد درسررشررو اون آور  ادیبراش  کایو
س شدت مخالفت کرد وحت یکاب*و* ن م اجازه نداد یتلخ بود به 

هم به همراه پدرم برگردم و پدرم مجبور شررد تک وتنها و بدون ما به 
 ردهبرگ کایآمر
شد شیپ ما ست د نیواز اونجا که پدر بزرگ آرم میپدر بزرگم موندگار  و

شا یمیصم  شتریبو شتریب خیپدر بزرگم بود ، رفت وآمد ما به خونه م
 یکه به ما داشت جا یاز حد شیبا محبت ب یشد خصوصا که مهر

رو برا جرعه محبت  هیکرد وما هم که تشررنه  یمنو بهراد پر م یمادر
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ب میبود یمادر تا د نیا البه دن وز  بت هر ر نه  ریذره مح قت خو و
پدر بزرگ که دل میموند یم خیمشررا و م یوابسررتگ یواقع لیو  یما ر

 کرد ینم یمخالفت چیه دیفهم
من  شتذایکه رفت محبت بهراد به من دو برابر شد اون هرگز نم پدر

و بفهمم و هروقت که دلتنگ پدر ومادرم م یکس یدرد ب مه شدم ه یر
 شد یکسم م

س نجایبه ا بهار سا یلحظه ا دیکه ر  یدر چشمان عسل هیسکوت کرد 
ح حس م دیدیاش برق اشررک رام به وضررو در  یکرد چقدر سررع یو

ونش دارد نها با فرو دادن آب دهانش بغض آلود  تایسرررکوب بغض در
 گفت :

شته بود ،....... هیبهراد - شته به تمام معنا که خ هیفر باره  تانیفر دو
 از من گرفت شهیهم یاونو برا

 شکست با هق هق آرام گفت : بغاش
بون ودوست داشتن نیا- انه جزءمحبت صادق یتوقع چیه یپسر مهر

و فقت با خ انشیاز اطراف  یامردون انتینداشت ،اما انگار سرنوشتش ر
 رفت یتصورشم نم یکه حت یرش کسانرقم زده بودند ،اونهم از ط

با نگاه هیتک وارید به  گرفته در عمق جمالت بهار فرو رفته یزده بود و
 بود

شد ،دختر یبا نگار تو بهراد شنا  شگاه آ کننده  رهیخ ییبایکه با ز یدان
 کرد . یکه داشت همه را محسورنگاه خودش م یا
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با هم قرار ازدواش گذا یلیخ ود بهرادعاشررق نگار شررد و شررتند . پدرم ز
پدرش ب ریفق یلیازدواش نبود خانواده نگار خ نیبه ا یراضرر ا بودند و

و به  یازهایکرد ن یم یو مشررقت سررع یدسررت فروشرر خانواده اش ر
 برآورده کنه یسخت

به تلخ ییاونجا از راد مشررترکش داشررت به به یاز زندگ یکه پدرم تجر
 یکرد فعال فقت به فکر درس و دانشگاهش باشه وازدواش و برا یاصرار م

ما بهراد ا عد از اتمام درسررش بگذاره ا پافشرراریب پدرم  ینقدر تا  کرد 
سته قلب شد انها خ یبرخالش خوا  عیرس یلیاش مجبور به موافقت 

و به بعد از فارغ التحص رنامزد شدند وقرا کول بهراد مو یلیازدواجشون ر
 کردند

ندگن ینامزد با بهراد ،ز بو یگار و نگ و به خودش  یتازه ا یبهراد ر
حاال د فت  که بهراد بود عالوه بر آرم گهیگر جا  گار هم در  نیهرک ن

ص شخ شت خ یرکیتودار وز تیکنارش بود .اما نگار با  مرموز  یلیکه دا
س یبه نظر م ستینم یجور چیوه دیر شو تو تون ه دلم جا کن یخود

بون باشررم چرا که  کردمیخودمو م یاما من همه سررع باهاش مهر
 بود یزیبهراد برام مهمتر از هرچ یخوشحال

 ادامه داد قیعم یآه دنیسکوت کرد وسپس با کش یا لحظه
 مونیوارد زندگ اوشیسرر نکهیتا ا رفتیم شیپ یخوب وعال زیچ همه

اهم ب یکلوپ بدنساز یبود که تو نیآرم دیدوست جد اوشیشد .س
 آشنا شده بودن .
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بان که تو جذاب وخوش پسر و  یسهر ک تونستیم هیسه ثان یسرو ز
ست  یلیهم خ قیطر نیخودش کنه ،از هم فتهیشر ود با بهراد دو ز

 یکیهم گذشت وشدن خونه  تیمیاز مرز صم شونیشد ودوست
که خودش راه انداخته بود ؛  یپارت هی یو تو اوشیبار سرر نیاول من

ومصررمم بود .اونشررب به  یارجدیادب و بسرر ی،رفتارش مباد دمید
نذاره به من ونگار بد بگذره مثل پروانه دورمون  نکهیاحترام وا یهوا

شمان ت نیهرچند که آرم دیچرخیم بیبا چ ونو از ا کردیم یسع نشیز
 کنارمون دور کنه

نگار  نیب یرفتار مشررکوک گذشررتیم یدوسررت نیکه از ا یاز مدت بعد
س بهراد  یسالگ23د جشن تول یکه تو یی،تا جا کردمیحس م اوشیو
به س نیآرم تذکر داد که بهتر مراقب رفتارش با  اوشیهم متوجه شد و

و دیصورت با نیا رینگار باشه در غ بهراد برا یدوست یر  شهیمه یاون و
با خنده که نگار زن  اوشررمیخت بکشرره ، سرر به ظاهر قبول کرد و

ع گذشت اما ا نیداداششه از کنار ا را بود چ هیتنها ظاهر قا نیموضو
 تیمیباعث صررم یهفتگ یها یدوسررتانه وکوهنورد یها یکه پارت

وز ا وز به ر باالخره تو نیر  یها وقت یپارت نیازهم یکی یراب ه شررد و
س هینگار  ص اوشیدور با  س اوردیطاقت ن نیآرم دیرق  یممحک یلیو 

 زد وگفت : اوشیگوش س یتو
 . یفراتر رفت یلیاز حد وحدود خودت خ -
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ستاخ نیحرکت آرم نیا شد واون با گ شم نگار  تمام جلو یباعث خ
 که : دیپر نیبهراد به آرم

ندگ ریخودتو درگ یادیز یتو دار- ومن هرگز  یکن یمنو بهراد م یز
احمق فرض  هیبا بهراد اونو  یدم که به اسررم دوسررت یبهت اجازه نم

 یکن
س ک چیازاون ه ریوکورش کرده بود و به غ ونهیکه عشررق نگار د بهراد

 دایپ یلفظ یریدرگ نیبه دفاع از نگار با آرم دید یو نم یزیچ چیوه
شونیب یهمه حرمتها یا هیثان یکرد وتو بهراد به  ن شد و سته  شک

 گفت: نیبه آرم یتند
 رهیبگ میاون تصم یبه جا دیهرگزنبا گهید -
به حال  یحرفو نداشررت با دلخور نیکه از بهراد توقع ا نیآرم بهراد و

 نیچند تیمیوصررم یخودش گذاشررت وسررالن وترک کرد ودوسررت
شون به هم شوه ها یوراحت یسادگ نیسال زن از هم  هی یتنها با ع

 دیپاش
صرارها یسراغ هم ونگرفتن وحت گهید نیوآرم بهراد  یمن ومهر یا

 یم دینبا که یاتفاق نکهیببره تا ا نیو از ب یدلخور نیهم نتونسررت ا
بهراد چافتاد ،افتا شما دید یم دیرا که هرگز نبا یزید و ودش خ یبا چ

 دید
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فاق تلخ برا نیا کاف یات وح زخم خورده بهراد  تا اونو از درون  یر بود 
م مداوم مادر یانتهایوخ شیونابود کنه و خاطره تلخ نوجوان سررتین

باره تو  ذهنش زنده بشه یدو
راحت به تاراش رفت اونم توسررت دوسررت  یلیبهراد خ احسرراسررات

ون خرد  نی،ا شیخودش و عشق همه زندگ یمیصم اتفاق بهرادو ازدر
ب انتیکرد چرا که مورد خ  کردیقرار گرفته بود که فکرم یکسرر ییوفا یو

 استیگل دن نیپاکتر
گار ند وا اوشیوسرر ن حد جنون  نیباهم فرار کرد تا سررر  بهراد و 

باره ُدچار افسردگکرده بود،بهراد د یوعصب نیخشمگ شد ونه  دیشد یو
کدام نتونسررت  چیمن ه یوالتماسررها هیو نه گر نیآرم یمحبتها

و یمرهم ونش باشه یر  درد در
صرا نیآرم شو مق ستیاتفاق م نیکه تنها خود شو رها کرد  دون س در

به خوب کیومثل  که  نار بهراد موند ،او بون ک  تیوضررع یبرادر مهر
وح میوخ ثان یبهراد و درک م یر ذاشررت اما  یتنهاش نم یا هیکرد 

با اسلحه نیآرم یشب از غفلت وخواب الودگ کیبهراد   استفاده کرد و
 یگلوله قرار داد و خودشررو برا هدشاش و  قهیپدر بزرگ شررق یکمر
 راحت کرد انتیسرتاسر نفرت و خ یزندگ نیاز ا شهیهم

به آرام دیفرو خورده بهار ترک بغض که از  هیاکرد س ستنیشروع به گر یو
شده بود ب شیحرفها شدت منقلب  با  به طرفش رفت و اریاخت یبه 

ش شش انداخت ولحظه  دیمحبت او را به آغوش ک ،بهار خود را در آغو
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هق هق  انی. بهار در مسررتندیبهراد گر یهر دو از عمق وجود برا یا
 : تدرد آلود گف هیگر
 دمیبود که خبر مرگ بهراد وشن روزید نیانگار هم-

ته بود مرهم گذر مان هنوز نتوانسرر و یز ونش  قیزخم عم یر در
سا شد. شت وم یکرد و با او حس همدرد یآرام اورا نوازش م هیبا  یدا

چقدر جانکاه و درد آوراسررت پس از  زیدانسررت داغ از دسررت دادن عز
 که یو در حال دیکشرر رونیب هیخود را از آغوش سررا یطوالن یلحظه ا

بغض  قیعم یهمراه با آه کرد یاز اشررکش را پاک م سیصررورت خ
 الود گفت :

سباز چهیبهراد باز- به خاطر نامرد یه*و* شد و س ینگار   اوشیکه 
شت ، بهراد غرقه در خون تو شو ک  نیبغل آرم یدر حقش کرد خود

و هم برد  نیآرم یهایها وشرراد یجون داد و با خودش همه خوشرر
حرش  یکسر چیشروک از دسرت دادن بهراد با ه یتا مدتها تو نیآرم
 زد ینم

وز تمام باال سرره  یق ره ا یحت نکهیگور بهراد نشررسررت و بدون ا یر
دوسرتش را در آغوش  نیتر زیکه عز یفقت به گور سررد زهیاشرک بر

ل زده بودو ه  گفت ینم چیگرفته بود ز
صا مهر میما نگرانش بود همه صو شت و از  یکه لحظه ا یخ آرام ندا

با ا نیکه آرم دیترسرر یم نیا بخ ادیکنار ب هیقارر نینتونه  واد به و
 برسونه. بیخودش آس
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ما با ا یحرفها بودو پس از مدت نیمحکم تر از ا نیآرم ا  نیتونسررت 
ا صور ما  یعاد یو به زندگ ادیکنار ب هیق خودش برگرد. اما برخالش ت

ون از هم پاش نیآرم بون  نیاصال اون آرم گهید نیبود، آرم دهیاز در مهر
با محبت قبل نبود تنها هدش زند ،اون  اوشیکردن س دایشد پ شیگو

س سم خورد که  پ اوشیق باهم دایونگار و ستها نیکنه و  خودش ید
و به سزا  عملشون برسونه یاونا ر

شد ووجودش  نیآرم دگاهید انیجر نیاز ا بعد سبت به همه عوض  ن
شم ونفرت و م یشد که تو یپر از خ شش همه ر .اون همه  سوختیآت

و خ عتماد ا یدوست چیبه ه گهیدونست ود یوه*ر*ز*ه م انتکاریزنها ر
 نداشت
 گفت : ینیسکوت کرد سپس با لحن اندوهگ یا لحظه

 !نمینگران ودلواپس آرم نهمهیچرا من ا یفهم یحاال م-
 پر از غصه گفت : هیسا
رفته قرار گ انتیوخ ییوفا یناجوانمردانه مورد ب نهمهیبهراد ا نکهیاز ا-

سفم واز عمق وجودم براش طلب آمرزش م ا کنمیواقعا متا  هی،اما ق
ب  نداره ما از اول اصررال قرار با هم  نیبه راب ه منو آرم یمرگ بهراد ر

 میبودن نداشت
بهت احت نیاما آرم- ست داره و و دو سا اشیتو ر  ی،خواهش م هیداره 

 کنم اونو تنها نذار
و با لبخند یر  تلخ گفت : یلبه تخت نشست و
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شنا نیآرم - وز اول آ شته ،اون از همون ر ست ندا با  مونیهرگز منو دو
 ندارم شیزندگ یتو ییجا چیغرور تمام بهم تذکر داد که ه

ل واقعا دوستت داره! اون تا قب نی! آرم هیسا یکن یاشتباه م یتو دار -
شنا شت وتحت  ییاز آ صال قصد ازدواش ندا با تواز همه زنها متنفر بودو ا

و تو ر یرفت اما به راحت یبار حرش خانواده اش نم ریز ی یشرررا چیه
 قبول کرد

بغض الود گفت : دیکش یآه  و
ستلزم ر شیزندگ یهم نبود ،قبول من تو یبه راحت-  یبزرگ سکیم

 میتونتا ب میبا هم کنار اومد ی،ما مصلحت میبود که هر دو مرتکب شد
ما مجبور به  ی،هر دو میمحافظت کن میکه دوسررت داشررت ییزایاز چ

 چرا که ........... میانتخاب بود نیا
باره بغاش ترک یآور ادی با  کرد ستنیوآرام شروع به گر دیپدرش دو

بان دستش را در دست گرفت و گفت : بهار  کنارش نشست ومهر
شه ،مهم ا یهرچه که م شیلیدل- شق نیکه حاال آرم نهیخواد با ته عا

سا یخواهش م تپه یوقلبش فقت به خاطر تو م سرد  مهنهیا هیکنم 
ب  یزیاز هرچ شررتریعشررق تو ب یبه گرما نیعاطفه نباش ،آرم یو

 داره اشیاحت
 نشست وگفت : یپوزخند نشیچهره غمگ انیم

 ازیازخودش ن ریکس به غ چیکه به ه هیو مغرو فتهیاون آدم خودشرر -
 نداره
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ست بگ دیشا- ش یتو در شه ول فتهیواون واقعا خود نکن  فراموش یبا
که  ییایاونو از دنو یوجودشو بشکن خی یکه تونست یهست یکه تو تنها زن

 یاریب رونیتوش غرق شده بود ب
 وآشفته گفت : سردگم

 ..........یول-
 عیکرد سررر یم تیکالمش احسرراس رضررا زیآم دیکه از لحن ترد بهار

 گفت :
ست داره ونگرانته ،ب نیآرم هیسا- و دو اونو  نیاز ا شتریو ب ایواقعا تو ر
 نکن تیاذ

هار را همدرد خودش م مردد  گرید دانسررتینگاهش کرد حاال که ب
 به او نداشت . یحس تنفر

 شما باشم یخوشبخت یبرا یخوام مانع یاما من نم-
شد هیسا- سوءتفاهم   یچیه نیمنو آرم نی. ب یباور کن تو ُدچار 

در بزرگم پ نجایبرگشررتم که ا رانیبه ا لیدل نی،من فقت به ا سررتین
شت و اگر م اشیبهم احت یزیاز هر چ شتریب ،  با اومدنم دمیفهم یدا
 گشتم یشه هرگز برنم یم جادیرخنه ا نیتوو آرم نیب

 : دیپرس یناباو با
و دوست نداشته ؟ چیاون ه یعنی-  وقت تو ر
 گفت : یلبخند محجوب با
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و نم ایاون دوستم داشته  نکهیا-  یخوبه و ب یزیچ هی یدونم ،ول ینه ر
 هشرریخواسررته هم نیکه بهراد موقع مرگش از آرم نهیفهمم ،اونم ا یم

که اون هرگز منو برا ما م مئنم  باشررره ا قب ومواظبم  ندگ یمرا  یز
 دوست نداشته

ما اون منو از آخر - بتونم  زویپدرم محروم کرد اگر همه چ دارید نیا
 خشمبتونم اونو بب شیپنهان کار نیفراموش کنم امکان نداره بابت ا

ضع نیآرم- وح تیبه خاطر و ش سکیر نیتو مجبور به ا یر د بزرگ 
ست دار یم یاو به خوب ست که تو چقدر پدرتو دو اطر به خ یول یدون

 نیاز ا شتریدر عوض ب یول یعشقش به تو حاضر شد تو ازش متنفر بش
وز بهت م ینینب بیآسرر ما ک یگفت که پدرت تو ی،اون اگر همون ر

ته ممک ب وشرروک تو ر نین بود ارف پا در خاطر اارهیاز  به   نی. پس 
اونو مورد خشرم خودت قرار نده چرا که اصرال مسرتحقش  شیفداکار

 ستین
شغول کرده بود بهار به او  یحرفها ساعتها ذهنش را به خود م بهار تا 

وز تنها برا با رئ یگفته بود که آن ر دانشررگاه در مورد  سیصررحبت 
 چیبه دانشگاه رفته وه نیمشغول شدنش به عنوان استاد به همراه آرم

 ستین نیاو وآرم نیب یخانوادگ یاز دوست ریبغ یراب ه ا
ب نگاه و شیآال یپاک و به ر هار قلب او را   یولحن صررادقانه کالم ب

وشررن کرده بود ودلش م قتیحق واقع  انیجر نیخواسررت به ا یر
 فکر کند نانهیب
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 وششم ستیب فصل
وا شررده بود چ یانتیمرگ درد آور بهراد و خ قصرره  یزیکه در حقش ر

گاه سرد در ن شهیپاک کند او هم نیبتواند از ذهن آرم ینبود که به راحت
ب سررت دان یم یکرد وحاال به خوب یرا حس م قیعم یتفاوتش غم یو

 ردیگ ینشات م یزینگاه پر درد از چه چ نیکه ا
واند ت یاست ونم دیپر از شک وترد نیکه چرا نگاه آرم کردیدرک م حاال

 اعتماد داشته باشد، یبه کس
ندگ یم به مرد ز بت ا شیخواسرررت  مهیبا فت ومردانگ نه  که یمعر

به خود ببالد وجودش نهفته بود افتخار کند و  در
سته و خ فتاب ب مکتین نیاول یر ست آ ش ستان یپارک ن در  رمق زم

ع حسرر پرحرارت در قلب او سررر آغاز گرم  یحال غروب بود اما طلو و
 بود شیدر زندگ یدیفصل جد

سرش ،مرد ریگرزید او سات هم سا بم اح بود را  شیکه همه زندگ یو
ست چه درد یشناخت و م یم با یدان ست و ونش نهفته ا ا ب دیدر در

از هر  شررتریب نیدانسررت که آرم یاو را مداوا کند، حاال م یچه مرهم
و  ومحبتش .......... یکرنگیبه دارد ازیوصررداقت او ن یبه پاک یزیچ
بت م دیبا ثا گار خ دکر یبه او  ند ن مان به  با ک سررتیانتکارنیکه  ه 

پ انتیاز هم بپاشد وراه خ ینگاه ه*ر*ز*ه ا نیکوچکتر  ردیگ شیدر
شد . به مادرش گفته بود به  از جا برخاست و قدم زنان از پارک خارش 

و ادهیپ یبرا یدارد وساعت اشیاحت ییتنها ود یم یر  ر
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 اش با او ندهیوآ نیآرم دیشیاند یم زیچ کیبه  تنها
 هم به او فرصررت اثبات کباری یبه او اعتماد نکرده بود وحت نکهیا از

مت م ندا نداده بود احسرراس  مام طول ا یخودش را   نیکرد او در ت
سکوت  کباری یکرد برا یرا که به او التماس م نیتلخ آرم یمدت تنها با 

 هم که شده باورش کند آزار داده بود
چه وقت وارد  دیدر افکار خودش غوطه ور بود که اصررال نفهم آنقدر

سانسور شده،دکمه هفت را فشرد . نگاهش ب وب اریاخت یاتاقک آ  یه ر
وبرو نهییآ ضع دهیافتاد چقدر رنگ پر شیر  یپا یشده بود گود فیو

مدت  نیزد .در طول ا یذوق م یتو یزیاز هرچ شررتریچشررمش ب
 ندیبب نهییرا درآ خودهم رغبت نکرده بود  کباری یحت
ب انتیخ درد فا یو بان و  نیآرم ییو پدر مهر وسررپس مرگ جانکاه 

ش ون ازهم پا سوزش واقعا او را از در ساس  دهیدل و نابود کرده بود و اح
 به وجودش چنگ انداخته بود یدیو نا ام اسی

و یا شهیش درب سور به ر سان شد چقدر شیآ شوده   دلتنگ خانه و گ
ندگ نه اش ب یجزء جزء اجزا دارید یبود برا شیز وب یخا تاب  یقرار

 خانه دور بوده است نیبود انگار که سالها از ا
،  دیلرز یم اریاخت یدسررتانش ب جانیرا در قفل چرخاند ،از ه دیکل

شرد و نفس عم یلحظه ا شمانش را برهم ف ش یقیچ  حهیرا د،چهیک
خانه اش بود؛خانه  نجای!......... ا شیزندگ یداشت بو یخوش ع ر

و هایر زوها کیکه قرار بود  یی،جا شیا نار مرد آر ندگ شیعمر در ک  یز
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ا به بار قلبش ر نیاول یکه برا ی!مرد نیبود که آرم ییجا نجایکند ؛ا
 تپش انداخته بود به عشقق به اواعتراش کرده بود

ون خانه گذاشت اما صدا یرا گشودوقدم درب  نیگونه آرت ادیفر یبه در
 کرد خکوبیاو را همان جا م

 چی!..........بهت گفته بودم ه نیمن بهت هشرردار داده بودم آرم-
و ب هیدم سا یوقت اجازه نم  یکن تیاذ نیاز ا شتریر

 پر از خشم جواب داد: نیآرم
 یوصخص یزندگ یکه به خودت اجازه دخالت تو یهست یتو اصال ک-

و م  ید یما ر
وز باعث تعجبش بود نیدر خانه در ا نیآرم وجود  ساعت از ر

با  یشه ،فراموش کرد یتو محسوب نم یخصوص یجزءزندگ هیسا -
 !یگذاشت یاو چه قرار

بوط م-  شهیقرار ما هرچه هست ؛فقت به خودمون مر
بوطه ،ول- از  ترشرریب هیدم سررا یمنم اجازه نم یالبته که به خودت مر

 نهیبب بیدر کنار تو آس نیا
به ا لیدل یب نیرتهم آ باز مهینگرانش بود واو   نیرتآ یدل نگران نه

شت با لبخند شت با یعادت دا فت گ یم نیبه آرت دیقدم دوم را بردا
 داندیرا م نیآرم یهایهمه تلخکام لیکه او دل

 دیگم ،اون با یم هیدر مورد بهار به سررا زویرم وهمه چ یمن امروز م-
 یبا بهار داشت یبدونه توچه قرار
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پاها دیلرز قلبش شد  شیو ست  شتباه ا دیشا دیشیلحظه اند کیس
هار !...... نیباشررد .قرار آرم دهیشررن  یم نیآرم یچه قرار یعنیبا ب

 توانست با بهار داشته باشد
 که از خشم دورگه شده بود ادامه داد: ییبا صدا نیآرت
هار اونو ملعبه  یبدونه که تو فقت برا دیبا هیسررا- فراموش کردن ب

 دوستت نیزتریخواهر عز یخواست ی،چرا که نم یدست خودت کرد
بدبخت بشه  در کنارت عذاب بکشه و

 واریو همه وجودش رعشه گرفت با ضعف به د دیدور سرش چرخ ایدن
 نینعره گوش خراش آرم یزد که مانع افتادنش شررود از صرردا هیتک

 ختیقلبش فرو ر
 یگ یمزخرش م یدار -
هام مزخرش ن چیه یفهم یخودتم خوب م-  سررتیکدوم از حرف

و و با بهار شن یتراس همه حرفها ی،من اونشب ر ه ک دمی،شن دمیتو ر
که  دمی،آره ! شن یبد گهیفرصت د هیکردبهش  یبهار بهت التماس م

ست یتو با سنگ دل فراموشت کنه چرا که وجودت پر  یتموم ازش خوا
سم خ یکن یانتقام یفدا واون یخوا یو نفرته و نم نهیاز ک از  یوردکه ق

 یریقرار گرفت؛ بگ تیکه سر راه زندگ یهر زن
 بهش گفتم تویمن فقت واقع-
 زد : ادیفر
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قع نیپس چرا ا- هان !.....چرا  ینگفت هیبه سرررا تویوا ؟....
ب نی؟......گ*ن*ا*ه ا ت یبود که اجازه داد یچ چارهیدختر  شیتو آ

ونت بسوزه و نابود بشه  خشم در
 وتار کرد رهیت دگانشیرا جلو د ایدن نیآرم سکوت

باره نعره کش نیآرت  دیدو
 یتنگذاش یباق یچیه گهیتو از اون دخترشاداب وسرحال د نیبب-
کند  یوقادر نبود حالج دیشن یهم م دیشا ای دیشن ینم ییصدا گرید

 آرامش و یسرا نجایکرد ا یعقب عقب چند قدم برداشت ؛چرا فکر م
سا انتقام وخشم  یکه او را فدا یخواهد بود آن هم در کنار مرد ششیآ

ون خود کرده بود  در
سور انداخت کلمات آرت شانیپر سان د به مانن نیخودش را در اتاقک آ
گ یشترین  دز یو در گوشش زنگار م رفتیدر قلبش فرو م نیزهرآ

ضع تن سته و و فشیخ س یر صاش و د و سر خور نهییآ یقلیس ع 
 افتاد نییپا

ا*ه او چه بود!....گ*ن*ا*ه او که ناخواسته گرفتار ووابسته )گ*ن*
 مرد هزار چهره گشته بود؛چه بود( نیعشق ا
شک شمش فرو م یب ا شه چ ش چیواوه دیچک یمحابا از گو  یراب یتال

 داد یمهارش از خود نشان نم
پرس خانم ون اتاقک نگران وما رب کنارش زانو زد و بان در  دیمهر

 افتاده ! ی...اتفاق؟.... زمیحالت خوبه عز-
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پر از اشررک به او خ ینگاه با شررد احسرراس حقارت و  رهیمغموم و
وغ گفته بود . سرررش را به عالمت  یم یبدبخت کرد چرا بهار به او در

با سست ینف  از جا برخاست یچند بار تکان داد و
باز شدن درب ش یمحض فرود آمدن اتاقک آسانسور در الب به  یا هشیو

زده نگهبان گذشررت و با سرررعت  رتیاز مقابل چشررمان ح عیسررر
 رساند رونیخودش را به ب

به هوا یوخفقان م یخفگ احسرراس داشررت  یمبرم ازیآزاد ن یکرد و
و شروع به گر نیاول ی.ر شدت  با  ست و ش  یه اکرد لحظ ستنیپله ن

ست ودردل به غروب غم انگ یطوالن ش  نیبا آرم شیزندگ زیهمانجا ن
ب دیشیاند  به طلوعش نداشت یدیرگز امکه ه یغرو
 ؟ینشست نجایسرما ا نیا ی!چرا تو هیسا-
صدا از سر برگرداند و قامت بلند آرت ییتن  شنا  سرش نیآ  دید را پشت 
 ستینگر یبهت زده ونگران او را م یبا چشمان نیآرت
و از ودر ر  رهیو در عمق چشمان نگرانش خ ستادیا شیجا برخاست و ر

 گرفته از بغض خسته وملتمسانه گفت : ییشد و با صدا
و که شررن یخواهش م نیآرت-  دمیکنم بهم بگو!...بگو همه اونچه ر

وغ بوده ؟  در
 باال رفت ومتعجب گفت : اریاخت یب شیابرو یتا کی

 ؟ یزن یحرش م یاز چ یتو دار -
 گفت : هیشکست و با گر بغاش
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وغها-  نیکه تو وخانواده ات بهم گفت ییاز همه در
 حرش یواصال در مورد چ هیدونم منظور تو چ یباور کن من نم هیسا-
 یزن یم
 ند گفت :ت یگستاخ ولحن یقدم به سمتش برداشت و با چشمان کی

به چه هدف نیآرت- من قرار  یسررر راه زندگ نیآرم یبهم بگو چرا و 
 گرفته؟

 باورانه گفت : نا
 تو!....... هیسا-
 لرزان وآشفته گفت : ییصدا با
شن یآره من همه حرفها- و  از  نی،حاال بهم بگو چرا آرم دمیشما ر

 من متنفره ؟
 پالتواش را گرفت وگفت : نیآست
 نیماش یتو میبر ایکنم ب ی،خواهش م یلرز یاز سرما م یتو دار-
و پر  وگفت : دیکش رونیرا از دستش ب شیازخشم باز
 امینم جایشدم با تو ه نیدست آرم چهیچرا باز دمیمن تا نفهم-

برنده بود و چشررمانش از عصرربان زینگاهش ت عمق  دزیدودو م تیو
با آشفتگ اوردینگاهش طاقت ن ریز نی.آرت  گفت : یو
ه کنم بهم حق بد یخواهش م ی،ول یتو بگ یباشه !باشه .....هرچ-

ضع شم چون بدنت   یواه نیا یشده وممکنه تو فیکه نگرانت با
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راه همه  یمن تو ن،یماش یتو میبر ای،پس ل فا ب یبش ضیسرد مر
 !هیکنم سا یگم ،........خواهش م یبهت م زویچ

با  نیرفت ،آرت لشیبه طرش اتومب نیجلوتر از آرت یشررد وقدم قانع
شود واو قبل از ا شیدر را برا موتیر ش نیآرت نکهیگ سوار  سد  د به او بر

 شد نیودر را بست و در سکوت منتظر سوار شدن آرت
 گفت : ی" با کالفگتاینهااز راه در سکوت گذشت  یقسمت

و که تا به امروز ازم پنهون کرد یخواهش م-  وبهم بگ نیکنم هرچه ر
بان گفت : ینگاه مین نیآرت  به او انداخت و مهر
 یبشنو ویهمه چ یخوا یکه م ی!تو م مئنهیسا-
 گفت : یمحکم وجد یلحن با
 دارم زویهر چ دنیشن یآره من آمادگ-
 مات شده گفت : یبا نگاه نیآرت
 تو........ هیاما سا-

 گفت : یرا ق ع کردو به تند حرفش
شه بدتر از ا یهر چ- ده برام درست کر نیکه آرم ستین یجهنم نیبا
! 

 گفت : قیعم یهمراه با آه نی.آرت کردیم دادیب شیدرصدا غم
 نه ؟ اکهی یدون یم یزیدونم در مورد بهراد و مرگ دردناکش چ ینم-
 دزمزمه کر آرام
 دونم ! یم زویبله !همه چ-
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سا یبازدن راهنما کنار نیآرت به طرش  شت و شت وگف هینگه دا ت برگ
: 

 یبرا یو معمول یدوسررت عاد کیهم بدون که بهراد تنها  نویا پس
 نبوده ! نیآرم

عد از ا یا لحظه به بهراد ب  هنهمیکوتاه سررکوت کرد چرا فکر کردن 
 نیتسک یبرا دیاز سرحسرت وشا ی،بازهم آه کردیم تشیسال هنوز اذ

ونش !آرام ادامه داد  درد در
 که در یدوسررت نه !کسرر کیبود ،تنها زیهمه چ نیآرم یبهراد برا-

بهراد ، دیدیو درکنارش کامل شده م یوزندگ دیرس یکنارش به آرامش م
ازش گرفت  هیثان کی یو تو نیآرم یها یبا مرگ خودش همه خوش

بد ها راه م کیبه  لیو اونو ت که تن فتیمرده متحرک کرد   ونفس ر
وزها دیکشیم وتنها خودشو مقصر  نیآرم یهایودآزاربود خ یسخت ی،ر

 دادیمرگ بهراد هممون و آزار م یدونستن تو
وزها یولخت قیعم ینفسرر بازهم  تلخ یسررکوت ،لحظه لحظه آن ر
 رفتندیراه م دگانشیمقابل د یلمیمثل ف

شد ،نفرتپ نیبعد از مرگ بهراد وجود آرم- شم و نفرت  از  که یر از خ
کرد ،اون همه  یبه اسررم زن در وجود خودش حس م یهر موجود
و تو دونسررت و  یکار م انتیقالب نگار گ*ن*ا*هکار وخ یزنها ر

 رهیقرار گرفت انتقام بهراد و بگ شیکه سر راه زندگ یقسم خورد ازهر زن
 رفتیسر م یتکرار یحرفها نیداشت از ا هیکم حوصله سا کم
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 کیبچه تر که بود مثل  دیبا ما بزرگ شرردوقد کشرر یبهار از بچگ-
حس هم  نیا شرردیاما هرچه بزرگتر م میکرد یخواهر باهاش رفتار م

شاداب رهیخ ییبایز شدیدر ما کمرنگتر م سر یکننده در کنار  زندگش و 
س شده بود هرک شه ، مادرم اونو  دارید نیاول یتو یباعث  جذب اون ب

شت وهم یلیخ ست دا ویدو سر  یوتو نیازدواش اون با آرم یایشه ر
 داشت
آه کالفه شده بود ،لحن کالمش پراز  نهمهیاز ا هیوسا قیعم یآه بازهم

 احساس وغم بود
وصررلت بود اما  نینداشررت وموافق ا یهم به ظاهر حرف نیآرم-

کنه  یاز بهار خواستگار یمادرم بتونه به طور رسم نکهیدرست قبل از ا
بعد از انتیخ  .ختیبهم ر زویاون مرگ بهراد همه چ نگار و
قت ف نیاما ا ادیبا مرگ بهراد کنار ب نیتا آرم دیسررال طول کشرر کی

 یمشده بود به آد لیتبد کسالیدر طول  نیبود چون آرم هیظاهر قا
وبات ب کیر شک و ساس که به آدمها یوخ  یتوجه چیاطرافش ه یاح

 نداشت
شتیسال از مرگ براد م کی به خود  یهمه حالت عاد یوزندگ گذ

وم م یوکم نیگرفته بود، مادرم که آرم از نو پروسرره ازدواجش با  دیدیآر
ما ا نداخت، ا به راه ا هار و  فقت مخالفت یلیدل چیه یب نیآرم نباریب

سها هیو در برابرگر کردیم ستیمادرم که م یو التما شویدل خوا دونه ب ل
 داد فقت سکوت کنه یم عیترج
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سکوت آرم کیمن  اما سته به راز  هار ب نیبردم .آرم یپ نیشب نا خوا
ست داشت ونم ر انباشته شده د نهیحقد وک یخواست اونو فدا یو دو

ونش کنه ،آرم شقش  نیدر شده بود به خاطر محافظت از ع ضر  حا
شو فدا کنه ا شن به بهار گفت من  یلیخودش خ نویخود و ضع ور وا

بیدر اونشب ناظرو شاهد همه چ  ودماونها ب نیز
سادت حس ش قیعم یح بانه ک شمانش  دیدر وجودش ز شک چ با ا و

 دیخاموش شد وخاکستر گرد
هار گفت : نیآرم عد از مرگ بهراد پراز حقد وک-به ب  هنی)وجود من ب

شم،پ یعاد یزندگ هیمثل همه آدما  تونمیشده که نم یا شته با س دا
 یمن نکن چون نم یزندگ ریدرگ نیشررترازایکنم خودتوب یخواهش م

 ینیب بیخشم ونفرت من آس شیم تو آتخوا
با لحن نیپر اشررک به سررمت آرم یمسررتاصررل با نگاه بهار  یرفت و

 پرخواهش گفت :
صت بده تا برات ثابت کنم که ل هیکنم بهم  یخواهش م -  اقتیفر

و یتونم مرهم یعشقنتو دارم وم ونت باشم یر  زخم در
و نیآرم اما با محبت عم فشیظر یشونه ها یدست ر  یقیگذاشت و
ل زد وگفت : یتو  عمق چشمهاش ز
ست من امانت- و  ی،پس خواهش م یبهار تو د کنم ازم نخواه که تو ر
ون خودم کنم اهیس نهیک ریاس  در

وم هق هق م یدر حال بهار  کرد گفت : یکه آر
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ونت نم نهیباور کنم که منو فقت به خاطر ک نیآرم-  یخوا یدر
 تشده وگف رهیخشب  اهیس یکینامعلوم در تار یبه نق ه ا نیآرم
ه وقت چیبهار !نه حاال نه ه خورمینم یکسرر چیمن بدرد ازدواش باه-
 باور کن نوی،فقت ا گهید

صم یتو نیآرم صمم بود وتحت ه مشیت سخ و م  ریز ی یشرا چیرا
ازدواش با بهار نرفت و با رفتنش به  یمادرمبرا یبار خواهش والتماسها

سه برا ص یفران و مختومه  لیادامه تح موقتا"پرونده ازدواجش با بهار ر
 کرد

آن شب  نیبه فکر فرو رفت هنوز وااه وااه جمالت سهمگ یا لحظه
 قیمع یآه ی.حت شدیبرفرق سرش کوفته م ینحس همچون ناقوس
ونش را تسک  نداد نیهم درد در

وزها شردیدر فرانسره فقت در خودش خالصره م نیآرم یزندگ-  ی.ور
ب یدر پ یکه پ یسرد سپر یو ،آنقدر تنها ودر خود فرو  کردیم یهدش 

ساس ترحم م شهیرفته بود که هم سبت بهش اح ل کردم ؛در طو ین
سال س دمیکه کنارش بودم هرگز ند یدو صم یبا ک ستانه و  یمیراب ه دو

شتندونه پسرها از همه  یگاهیجا دخترهااون نه  یایبرقرار کنه ؛دردن دا
ست م یمنم با کس یوقت یبود وحت یفرار ع شدم به شدت موض یدو

به خونه اک یم ع کرده بود دایگرفت وآوردن دوستام و  ممنو
مادرس م یکالج یتو ند یکه  هایاز مل ییبایز یدخترا میخو  یت

 چیدرهم فرورفته وتخس جذب ه نیوجود داشررت اما آرم یمختلف
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نو شدن به او کیهم قصد نزد یدختر انایاگر اح یشد ،حت یکدوم نم
 چیه گهیکه د ییکرد تا جا یم رشیوتحق عیداشررت به شرردت ضررا

 شدن بهش و نداشت کیجرات نزد یدختر
شت یوقت صرارها میبرگ شداما  نیازدواش آرم یمادرم برا یا شروع  از نو 

 : میدیشنیم نیجمله از آرم کیهر بار فقت 
 ریموجودات حق نیا ریخوام خودمو درگ یاز هرچه زنه متنفرم ونم-

 شده کنم
شها شت تا جا یمادرم تموم یخواه شد برا نیکه آرم ییندا  یمجبور 

صرارها ست ا  نیکنه اما ا یزندگ یمادرم از خونه بره وتجرد یفرار از د
باعث نگران شررتریب نیآرم دیجد میتصررم  یپدر ومادرم م یاز قبل 

شون فقت به هر نحو سامون دادن  یشدوهمه فکر وذکر هردو سرو
 اون بود .

 یایدن یشرکت غرق کرده بودو فقت تو یکارها یخودشو تو نیآرم
و نه  رفتینه سررفر م گهی.بعد از مرگ بهراد د کردیم ریخودش سرر

ود  یلیکه خ ییشررده بود فقت شرررکت وکار تا جا اشی،دن یمهمون ز
ست  شرکت و تو د ست اعتماد پدرمو جلب کنه و عمال همه امور  تون

 رهیبگ
 شرررفتیکنه فقت پ یکه فکر م یزیاون به تنها چ دیدیکه م مادرمم

 چیه نیبه ازدواش آرم گهیکنار اومد ود هیشرررکته ، به ظاهر با قارر
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با ا یاصررار وند صرلع آم نینکرد و باره به خونه ما  زموقتایر آرامش دو
 برگشت

وزمادرم با ذوق عکسرر کی نکهیا تا به دسررتم داد وازم خواسررت در  یر
 کنم با خنده گفتم : قیموردش تحق

و مگه شهر هرته که بشه -  کرد قیعکس تحق هیاز ر
صوم  یچهره ا دنیبه عکس انداختم اما با د ینگاه مین همزمان مع

سل کیبا  شم خمار ع زیا دیهمون لحظه قلبم لرز یجفت چ  باینقدر
و فیوظر  ؛ بهت زده به مادرم گفتم : دیلبم ماس یبود که لبخند ر

 ؟ یکرد دایاز کجا پ نویمامان ا -
 با لبخند گفت : مامان

 هاتیبچگ یست ،همباز هیخوشگله نه !......سا یلیخ-
شکم صور نم خ ش بایجذاب وز نهمهیکردم تو ا یزد ،هرگز ت  یشده با

پدرم تو میبا هم بزرگ شده بود ی،منو تو از بچگ  یهمون سالها یو
و برا یبچگ بارها مادرم تو اون سررالها  نویهم نامزد کرده بود ا یما ر

شزد کرده بود ،هر بار که از  شبهم گو ست دو یدختر هیبا   نتیسر 
 بود درمحرش ما نیا شدمیم

 زیبر رونیخامو از سرت ب یپس فکرا یتو خودت نامزد دار نیآرت-
به عنوان  بودم دهیشناختم وند یو که نم یتونستم کس یمن که نم اما

انتخاب کنم هر بار با جنگ ودعوا براشررون موضررع  میزندگ کیشررر
 گرفتمیم



                
 

 

1125 

 زندگیمهمان 

 بدستم داد وگفت : یکاغذ دیعکس تو د رانیکه منوح مامان
که ترم تابسرتونه  دمیآدرس خونه ودانشرگاهشره،از مادرش شرن نیا-

 یکن قیدر موردش تحق شیدانشگاه یاز دوستا یتون یگرفته ،پس م
باره ادامه داد یسکوت کرد وسپس همراه با آه یا لحظه  دو

ست حاش عل ریکه ز یاگرچه م مئنم دختر- شده ؛با ید  دیبزرگ 
بد ونده نگار چشممو ترس یدون یباشه اما تو که م ینقص یختر کامل و

 اعتماد کنم یبه هر دختر یتونم به راحت ینم گهیود
به خاطرات بچگ تمام ل زدم و ست ز وز به عک فکر کردم ،تو  هامونیر

از  ترشرریب نویوآرم رفتیجوب نم هی یاون سررالها آبت با من تو یتو
شت ست دا ب یمن دو که نه چون  ی،همباز یاون بود یهمباز شتریو

سال بایتقر نیآرم شت  ست همباز یازت بزرگتر بود ونم یه تو  یتون
شه ،تو شمم بود یبا سالها تو خار چ شده بود  نیاما ا یاون  باعث ن

هردومون گرفته بودن منصرررش  یکه برا یمیکه خانواده ام از تصررم
 بشن

ختر بودم دپشت سرت  هیسا یرفت یفردا دست به کار شدم ،هرجا م از
بون یسرراده وخوش برخورد رفتار ونگاش  یوصررداقت تو یکه مهر

ش م  زد یمو
بهت احترام م تیدانشگاه یدوستا همه نن ذاشت یدوستت داشتن و

 یم نه همه با خنده ای یهم راب ه دار یباکس دمیپرس یازشون م یوقت
 گفتن :
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 هست یچ یاش چ یدونه ب ینم ی!......حت هی!....سا یک-
 یارت مرفت فتهیشرر شررتریکردم ب یم قیتحق شررتریدرموردت ب هرچه

با  یتکه داش یزی،با ظاهر آرام ودل انگ یذات ینیشدم تو با وقار وسنگ و
و مجذوب خودت م  نیوا یکرد یاون رفتار منحصررر به فرد همه ر

واز هر دختر تیشخص  کرد یم زیمتما یبرجسته تو ر
وحم شد یلیخ ود مالک قلب ور  یکه م ینبود یاون دختر گهید یز

ور به من تحم به  یشررده بود لیکنن بلکه تبد لشیخواسررتن با ز
 دهیو تمج شیستا قیکه فقت ال یالهه ا
و من  الیخ یاما زه دمیچ یخودم م یبا تو بودن و برا یایهر شب ر

 باطل........
شم به خ نیاز ا هیسا با خ شفت و  نکهیشد اما قبل از ا رهیحرفش برآ

ز کند آرت یدندانها انیاز م یکلمه ا به طرفش  نیقفل شررده اش در
با لبخند تلخ  گفت : یبرگشت و

که حت یخوب م نویآره ا- به توهم گ*ن*ا*ه  یدونم  فکر کردن 
و به لرزه م شهیمحسوب م  یمن هرگزحت هیاما سا ندازهیو عرش خدا ر

و زن آرم یا هیثان ندونسررتم و نخواهم دونسرررت ؛پس  نیهم تو ر
 ستیتو ن قیاصال ال نین که آرمکنم باورک یخواهش م

 بود قیآهش از سر حسرت وعم نباریا
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شه ها یم ریس یمن تو چه فکر- شت  ییکردم ومادرم چه نق که ندا
شدم که به اتاقم  نکهیشب بعد از ا کی؛ به مادرم گزارش کامل دادم پا

 گفت : یبرم که مامان باشاد
 نهیمناسب برا آرم سیکماالت تنها ک نهمهیبا ا هیدونستم سا یم-
 وارفتم پر از خشم به طرفش برگشتم وگفتم : نیاسم آرم دنیشن از

 ؟ هیمامان منظورت چ-
 لبخند گفت : با
صم- ضحه ،منو بابات ت سا میگرفت میمنظورم کامال وا  نیرا آرمب هیاز 

 میکن یخواستگار
م چکار کن دیبا دونسرتمیآن لحظه مغزم هنگ کرده بود واصرال نم در

در  یکه به تازگ یبگم وچ ور از نهال عشررق یچ دیدونسررتم با ی،نم
 قلبم جونه زده بود محافظت کنم .

شنه در قلبم فرو م خنده شت د  بود ن وریهم شهیکرد هم یمادر دا
بار اول نبود پس با لحن  نیشرردم وا یم نیآرم یفدا شررهیمن هم

 گفتم : یآشفته و خسته ا
 اما مامان !شما .........-
 وذوق زده گفت : دیحرفم پر انیم

را اونو ب میخوایما هم م یخوا یاونو نم یگ یتو با صررراحت م یوقت-
ستگار نیآرم و عروس خودش م هیسا یاز بچگ م؛پدرتیکن یخوا  یر

 حرش خودش بزنه نیرایدونسته وحاال امکان نداره ز
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 زمزمه کردم : آرام
 .............یول-
ود خسررته وکالفه آرم اما به  عیمان سرررما نیبا ور بحث و عوض کرد و

تم و نداش شتریمن اجازه مخالفت نداد منهم که حوصله جرو بحث ب
 یشرراهد ب نیاز ا شررتریبه اتاقم رفتم تا ب یدرهم وعصررب یبا چهره ا

 مادرم نباشم یهایانصاف
ستم آرم یم یخوب به م بار حرش مامان ریز ی یشرا چیتحت ه نیدون
وم م نیره وا ینم  نیبار آرم نیکرد اما برخالش تصررورم ا یته دلم و آر

ضا یبحث چیه یب ستگار تیر  ی.تو انیتو ب یداد خانواده ام به خوا
 تونسررتم قبول کنم که به یمونده بودم و نم نیرفتار آرم نیشرروک ا

 دیفت شاگ یبهم م یحس هیرفته باشه  نیاز ب فرشهمه اون تن یراحت
و تو شگاه د یتو ر شده اما وقت دهیدان شقت  ستگار یو عا  یشب خوا

 سرد جوابم داد یلیبه تو داره خ یبهش گفتم چه احساس
 کنه ! یهم م یمگه فرق-
 بهت نداره واگر موافقت یحس چیحرفش بهم ثابت کرد اون ه نیا با

ر ه دیبوده که من با ی یکرده با هات ازدواش کنه فقت تحت شرررا
 دمیفهم یم لشویطور بود دل

سم ست بود خ حد ود فهم یلیدر  یدیاون فقت به خاطر تهد دمیز
که پدرم در راب ه با شرررکت اونو کرده حاضررر شررده با تو ازدواش کنه و 

بهار ت نیدادبوده که ب شررنهادیپدرم به اون پ یحت نکهیجالبتر ا  یکیو و
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و انتخاب کنه واون با سرنگ دل و انتخاب کرده بود چون  یر تمام تو ر
 نهیبب بیخواست بهار در کنارش آس ینمطبق گفته خودش 

و وقت نهایهمه ا من نار ک یبا هم مصررلحت نیکه تو و آرم دمیفهم یر
ستم بر نم یکار چیه گهیود دیاومده بود ل مادر مقاب یوقت ومدی یاز د

با خشم بهش گفتم : ستادمیا  و
و فدا هیدم سا یاجازه نم-  دیکن نیخشم آرم یر
 فقت بهم گفت : یالیبا خوشخ او

اش به ازدو یگرفته وحاال که اون راضرر نیکه خود آرم هیمیتصررم نیا-
ش یمانع دیشده ما نبا مادرم منو تا  یخوش باور نیا میسر راهش با

سم خورده بود هر  نیکرد وکلمات آرم یم وونهیسر حد جنون د که ق
سر راه زندگ یزن رهام  یونابود کنه لحظه ا ستیقرار گرفت ون شیکه 

 . کردینم
 هی تو فقت یول ینکن نیآرم یزندگ ریازت خواسررتم خودتو درگ بارها

ب انتخا نیبه خاطر خانواده ات مجبور به ا نکهیاونم ا یجواب داشررت
ست سر دوراه یه ستم با یقرارگرفته بودم و نم یمن واقعا  چکار  دیدون

ندگ نیکنم از آرم نه و از ا یخواهش کردم ز باه نک و ت ازدواش  نیتو ر
 تمام بهم گفت یاون با خونسرد مامنصرش بشه ا

نداشته  یشما دخالت یزندگ یفکر خودم باشم وتو یبهتره فقت تو-
 باشم .
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به  نیطرش م مئن بودم آرم کیبودم از  یوعصررب ختهیبهم ر یلیخ
به ازدواش گرفته واز تو هم  ممیکه تصررم سررتیخاطر عشررق وعالقه ن

وح یبا شناخت گهیمثل همه زنها متنفره واز طرش د اس حس هیکه از ر
 یشینابود م نیدونستم در کنار آرم یمکرده بودم  دایتو پ
سر اجبارتو با آرم یزندگ تو هر  که من یدر حال یشروع کرد نیسرتا 

وز ب بود که به خاطر عالقه ام ن گهیشدم د ینگران تو م شتریو ب شتریر
زش بود صر بدبخت یتو برام مهم و با ار  یو مت یبلکه من خودم و مق

سا ستم باور کن  وز اول  هیدون صد ون!اگه از ر شتم  تیاز ق مادرم خبر دا
بان یهرگز نم شتم توقر ش نیخشم و نفرت آرم یذا دونم اما من با ن یب

و بدبخت کردم وا یکار وز ب نیخودم تو ر ب شتریوجدانمو هر ر  ترشیو
 ده یعذاب م

 بیآسرر نیدر کنار آرم نیاز ا شررتریکنم تا ب یهم ازت خواهش م حاال
و یهرگز نم نیخالص کن آرم یزندگ نیخودتو از ا یدیند  تونه تو ر

و ونه ه شه نه تو ر شته با ست دا سا یا گهیکس د چیدو و،.........  هیر
وخوشبخت کنه چون سرتا سر وجودش فقت حقد  یاون نم تونه تور

 است نهیوک
ها مغموم به حرف ته   یگوش سررپرده بود ونم نیآرت یو درهم فرو رف

دل  سنگدر حقش ظالم و نهمهیخانواده ا نیتوانست تصور کند که ا
د؛ از همه او شررون یچارگیو ب یباعث بدبخت نینچنیبوده باشررند که ا

 کرد . یخودش احساس تنفرم یوحت
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به خوب کیتار هوا  دیناه نکیکه هم دانسررتیم یشررده بود و 
ا ر نشیبه سراعتش انداخت وماشر یاسرت .نگاه هیچقدرنگران سرا

به راه افتاد وشن کرد و  ر
شم ریز سا ینگاه یچ صورت غم گرفته  انداخت .چانه اش آرام  هیبه 
که در عمق چشمانش حلقه بسته بود اجازه  یاما به باران اشک دیلرزیم
زد . باالخره با  شیداد. نگران ودلواپس چند بار آرام صرردا ینم زشیر

بغض آلود گفت : نیکالم آرت نیلحن غمگ  به خود آمد و ماتم زده و
 ؟ ینگفتهمون اول بهم  زویچرا همه چ-

 گفت : زیدرهم گره خورد وعتاب آم شیاخمها
!......بارها  یکه باورکن یخودموکردم اما تونخواسررت یمن همه سررع-

 یوقت به حرفام گوش نداد چیبهت التماس کردم اما تو ه
فه ا کردیاز سرررزنش درلحن کالمش حس م یموج با لحن خ  ی،

 زمزمه کرد
بال نامزد ق نیدونستم آرم ی! اگه م یبهم نگفت یچیتو در مورد بهاره -

 کردم ینم شیزندگ ریداشته هرگز خودمو درگ
 یفراموش کرد……. !!  هیسا یدونست یم زویاما توخودت همه چ -

به خاطر  نیخود آرم و تونه ت ینم گهیزن د هیبهت گفته بود که  و ر
 دوست داشته باشه ؛....

 دامه دادا یوعصب یو حرص دیکش یقیساکت شد نفس عم یا لحظه
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ما تو اهم- حاضررر شرررد ینداد تیا پدرت ا یو  خاطر   نیبه 
 یخفتوتحمل کن

 : دیکش ادیفر یبه تند یطرفش برگشت وعصب به
با ا دونسررتمیم نویدونسررتم، ا یم نویآره من ا-  شیعلم وارد زندگ نیو

 نیکدوم تون بهم نگفت چیاما چرا ه ونهیزن در م هی یشدم که تنها پا
وان ماریب هیکه اون   !هیر

 را مالش داد وگفت : شیشانیپ یحرص
وان ماریب هی نیآرم هیسرا- بارم  هی یاون در تمام عمرش حت سرتین یر

ومصرش نکرده ؛اما   قیعم نقدریکه ا یزخم خورده است ،زخم کیدار
 انشیکه هم باعث آزار خودش شده هم اطراف هیوکار

 غم گرفته گفت : یلحن با
تحملتون کنم ،خواهش  تونمینم گهیکنم نگه دار ،د یخواهش م-
 نگه دار کنمیم
بدون ا دیکشرر شیپنجه اش را در موها یکالفگ با با نگه دارد نکهیو

 گفت : یدلسوز
و درک م هیسررا- حرفها  نیفهمم تحمل همه ا یکنم وم یمن تو ر

 تیواقع کی یدیسررخته اما باور کن همه اونچه که شررن یلیبرات خ
 محاه
 را فرو خورد وگفت : بغاش
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ما منو احمق فرض کرد یدونم !......ول یم- مه شرر  بمیوفر نیه
 نیداد
 یباز نیبهم زدن ا یمن همه تالشررمو برا هیسررا سررتین ن وریا-

 یاحمقانه کردم اما تو نخواست
 وگفت : دیحرفش پر انیم یعصب

ما همتون  یچیخوام ه ینم گهی!د نیبس کن آرت- بشررنوم ،شرر
صر  کیتوبدبخت کردن من به   یال هم خواهش م؛حا نیاندازه مق

ونو کدومت چیخواد ه یدلم نم گهیکن چون د ادهیپ نجایکنم منو هم
 نمیبب

 دینال عاجزانه
 وقت شب .............. نیا هیاما سا-
 ازخشم حرفش را ق ع کرد وگفت : پر
س چیه گهید- سناکتر از تو وخونواده ات تو یک برا من  ایدن نیا یتر

 یخا نواده وحشررتناک زندگ نیا یچهار ماه تمام تو ی،وقت سررتین
 شب داشته باشم یکیاز تار دیبا یچه ترس وواهمه ا گهیکردم د
به تند رهیدستگ  ادامه داد یدر را گرفت و

 نمتونم تحملت ک ینم نیا شترازیب گهی!چون د یبهتره نگه دار-
ستاصل  ابانیبا زدن راهنما کنار جدول خ ریناگز نیآرت شت وم نگه دا

 به طرفش برگشت وگفت :
 لحظه به حرفم گوش بده هیکنم  یخواهش م هیسا-
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باق نیب یحرف چیه گهید- نده !چون برا یما  کدومیه ینمو  از چ
 ستیشما احساسات به تاراش رفته من مهم ن

اش شروع به گر دیترک بغ شد نیکرد آرت ستنیو آرام  ه به او منقلب 
 : دینگاه کرد وآرام پرس

 ؟ی!..... هستیستین نیتو که عاشق آرم هی!.........سا هیسا-
ه بود ک نینباشررد مهم ا ایباشررد  نیکرد که عاشررق آرم یم یفرق چه
 توانسته او را دوست داشته باشد یخواسته و نم یهرگز او را نم نیآرم
ببا لحن نیآرت باره ما ر  : دیپرس یعصب یدو
و به خدا بهم بگو که هرگز آرم هیسا-  !یدوست نداشت نویتو ر
 گفت :و ستیطرفش برگشت و با چشمان پر از اشکش به او نگر به
پوشررال یازعشررقها شررهیهم- بودم عشررق یاحمقانه و که  یمتنفر

پش  ذاره ینم یتو دلت باق یچیه یمونیجزءندامت و
هرچه  دیاب یعذاب بکشر نیدر کنار آرم نیاز ا شرتریب دیتو نبا هیسرا-

ودتر ازاون جدا بش  یز
 نی!انهم از آرم ییسرش فرود آمد ؛جدامثل پتک بر فرق  نیآرت جمله

بان قلبش را کند م یحت  کرد . یتصورش هم ضر
پر آشفته  آرام زمزمه کرد شانیو

 ! ییجدا-
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 یتو اسررتقبال م شررنهادیپ نیهم از ا نیکنم آرم ی! فکر م هیآره سررا-
وشررنه ا یزیکنه؛چ با وجود بهار نم نیکه آرم نهیکه واضررع ور  یهرگز

و دوست داشته باشه  تونه تو ر
 نجوا کرد : نیجمع شده در دهانش را فرو داد وغمگ بزاق

 ؟ هیمنظورت چ-
 گفت : یجد
 رانیبرگشته ا ییهو هیچرا بهار  یدون یتو اصال م-
 : گفت یبه تلخ نیشد آرت رهیخسته ودرمانده به او خ ینگاه با
 ازش خواسته ! نویا نیچون آرم-

به سخت نگاهش مردد ومبهم رنگ  زمزمه کرد یشد و
وغ م یتو دار-  نیآرت یگ یدر
وغ نم- ن ،او یبپرسرر نویا نیاز خود آرم یتون یگم ،تو م ینه من در

 دانشگاه در کنارش مشغول به کار بشه یوتو ادیازش خواسته ب
 رفت یم جیلحظه در گوشره دلش نشرسرت ؛سررش گ کیعالم  غم

ع شررد  یتوانسررت همه حرفها یکرد چ ور م یم دیواحسرراس تهو
 را باور وهام کند نیآرت
خانواده اش  ای نیشررده بود ؟.......آرم یدسررت چه کسرر چهیباز او

پدرش که  یمتنفر بود حت ایهم تنها خودش.......از همه دن دی؟.شررا
 ردیقرار بگ شیسر راه زندگ نیباعث شده بود آرم
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ها حس به کنترل لرزش  شیکرد خون در رگ قادر  مد شرررده و  منج
ونش ند صب یبا حالت ستیر شنج از اتومب یع شد  ادهیپ نیآرت لیومت

ب و شررروع به ادهیدر پ نیگونه آرت ادیفر یتوجه به التماسررها یو قدم  ر
 زدن کرد

سخت یبغا شده بود به   یلش منفس بکشد ؛د یبزرگ در گلو باعث 
ها هیخواسرررت گر ها وزجر مه زخم  ما ه ند ا  یکه ط یقیعم یک
بر  سخت یبود مثل کاب*و*س دهیکش نیدر کنار آرم یچهارماه زندگ

 شد یم ستنشیکرد ومانع گر یم ینیدلش سنگ
نداشت  یدر خود فرو رفته و آشفته بود که اصال به اطرافش توجه آنقدر

ماالمال از درد که از اطراف ی؛قلبش  شررده بود  بشینصرر انشیبود 
کنده از نفرت وانزجار وقدمها یبا وجود دیو نا ام وسیما  رمق یب ییآ

 به طرش خانه پدرش به راه افتاد فیو ضع
و فیضع یتن با ب دهیپر ییو رنگ ور  نیآرمشد ؛ اطیوارد ح مارگونهیو
 دنشیبود با د سررتادهیخانه منتظرش ا اطیقرار وکالفه وسررت ح یب

ونش را  یم یکه سررع یودر حال دیبه طرفش دو عیسررر کرد خشررم در
 : دیرسپ دیلرز یم جانیکه از استرس وه ییکنترل کند با لحن صدا

 ؟ یوقت شب کجا بود نیتا ا-
 گریشد ؛د رهیدر چشمان مغموم وافسرده اش خ قیزوعمیت ینگاه با

ب شق و ساکت وخاموش بدون  راینگاه ملتهب وگ نیقرار ا یعا نبود 
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فت ؛او حت یحرف چیه ر نار قابلش ک را هم  یارزش همصررحبت یازم
 نداشت

و مچ دسرتش را گرفت و پر ازخشرم او را به طرش  نیپله آرم نیاول یر
 گفت: یخود برگردانند و معترضانه به تند

 پرسم بمون وجوابمو بده یازت م یزیچ یوقت-
 جیوسرش گ دیچرخ یدور سرش م ایوحال بحث را نداشت دن حس

ست آرم یم ستش در د س نیرفت هنوز د شمانش   یم یاهیبودو چ
 افتاد و از حال رفت نیدر آغوش آرم اریاخت یرفت ؛ب

و نیچشررمانش را گشررود، آرم آرام کنار تختش به  یصررندل یکنارش ر
 نیتوانست از ا یاش شد چرا نم رهیمات خ یخواب رفته بود لحظه ا

که به او  یآزار نهمهیمرد دل بکند و متنفر باشررد؟..... چرا با وجود ا
با هر نفسش نفس م  ؟ دیکشیداده بود هنوز دوستش داشت و

ا سنگ یمیهنه وقدک یبغ  نیآرت یکردو همه حرفها یم ینیبر دلش 
وان ماریب کی نی.......؛ آرم ردن او  یماریبود ؛ب یر که فقت به قصررد آز

ون خود، او را به زندگ نیوتسررک  نیدعوت کرده بود. آرم خودیدرد در
بهارهر دو ازسادگ  وحماقتش سوءاستفاده کرده بودند یو

ه دردش ک یریشده بود ،تحق رشیباعث تحق شیتنها با حرفها بهار
وحش ازهر خنجر  درد آور تر بود یدر عمق جان ور

سته از  نیآرم سرش رابلند کرد وکش  یشب زنده دار کیخ سخت 
س سر یوقو ست ؛نم عیبه بدنش داد ، شمانش را فرو ب ست یچ  خوا
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شود.آرم داریمتوجه ب نیآرم و نیشدنش  ستش را ر ش ا یشانیپ ید
پس از ا شت و شد تب ندارد آرام موهها نکهیگذا را نوازش  شیم مئن 

بانیاخت یقلبش ب شیازنوازشررها گریکرد ؛د بلکه  ، گرفتینم ارضررر
 کرد یاحساس چندش وتنفر م

را برداشت واز اتاق خارش  یهمراهش گوش یزنگ گوش یبا صدا نیآرم
 شد

داشررت، اما رفتار سرررد  نیبه صررحبت ودرد دل با نازن ازین چقدر
شمئزکننده اخ ستش هم از دور کرده بود نازن شریوم آن  از نیتنها دو

وز به بعد کمتر به د سع یآمد وحت یم دارشیر ص یاالمکان  شت ا ال با دا
 او همصحبت نشود

باره آرم با ست عیبه اتاقش بازهم سرر نیبازگشرت دو  چشرمانش راب
و یوخم شدو ب*و*سه ا ستادیکنار تختش ا نی؛آرم ش گونه ا ینرم ر

پس از لحظه ا تاق را ترک کرد ؛با ب ینهاد و ن رفت رونیکوتاه مجددا"ا
پتو را کنار زد  یبا چندش وتنفر جا نیآرم ب*و*سه اش را پاک کرد و

 واز جا برخاست
با حالت فشیک ور اتشیهمه محتو یعصررب یرا از کمد برداشررت و  یا ر

ه بود ک ینکرد دو ماه دایرا که دنبالش بود پ یزیاما چ ختیتخت ر
شت  سراغش را ندا صال   یاکرد چرا که بر یم شیدایهر طور بود پ دیباا

قا دیکه گرفته بود حتما با یمیتصم  کرد یصحبت م ینیام یبا آ
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 مئن شود م نیرفتن آرم رونیتا از ب ستادیپشت پنجره اتاقش ا قراریب
شد ومثل  اطیمقدر و محکم وارد ح نیآرم ی؛بعد از مدت زمان کوتاه

 رفت رونیپر از اعتماد از در ب ییبا گامها شهیهم
برا جانیه نیرفتن آرم رونیب با خارش شررد و تاق   افتنی یزده از ا

 مادرش وارد آشپزخانه شد
 زد وگفت : یلبخند دنشیبا د مادر

 صبحونه بخور نیبش ای!.......ب زمیعز یدارشدیب-
با لحن تند آشفته  گفت : یو

 ندارم ؛.......ساغر خونه است؟ لیم یزیچ-
و دیرفتارتند و تلخش غم به دل ناه نیا از  یچنگ انداخت اما به ر

 وگفت : اوردیخود ن
 ؟ینه رفته مدرسه ،.........چکارش دار-
 کجاست ؟ دیدون یخوام ،شما نم یوم لمیموبا یگوش-
 کنار تختت گذاشته اما فکر نکنم شارا داشته باشه یچرا تو عسل-

شجواب مادرش را بدهد به طرش اتاق نکهیا بدون  اش یش رفت و گو
سل شو ع ست  یرا از ک شت ،خاموش بود واحتماالحرش مادرش در بردا

شت ،برا شاراندا صال  با حالت افتنی یبود و ا س یشارار  قراریبو مهیسرا
پس از  شد و ساغر  ش افتنشیوارد اتاق  شارازد وهمانجا  یگو اش را به 

و ش یر ساغر ن به عکس جفت ستلبه تخت  ساغ یو ر خودش در کنار 
سرحال بود آرم نیشد چقدر در ا رهیخ شاد و  یهمه خوش نیعکس 
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 یصبدختر افسرده وع کیبه  لیرا از او گرفته بود و او را تبد یزندگ یها
 کرده بود

 یلش نمد گریبود ،د رشدهییدستخوش تغ عیسر یلیخ شیزندگ همه
 کند هیگر یاحتیخواست بخندد و

 مادرش او را به خود آورد : یصدا
 ! زمیعز یینجایا-
ارش کن دیست،ناهیبه مادرش نگر یاز هراحساس یسرد وعار ینگاه با
و  دیلبه تخت نشست ونگران پرس یر
شت یکجا رفته بود شبیدخترم د-  یه مسکت یاز نگران می؛همه ما دا
 ! میزد

 گفت : کوتاه
 متاسفم!-
و یکم کرد وآرام گفت  کتریتخت سر داد وخود را به او نزد یخودش را ر

: 
و که به فکرش م ییهرجا نیآرم چارهیب-  سرزد دیرس یر
 سرد جواب داد یلحن با
و ادهیپ یخواستم تنها باشم وکم یمن فقت م-  کنم یر
و ادهیپ- تو  ایبه خودت ب زمیسرما وانوقت شب ،........عز نیتو ا یر
و نگران خودت م یستیبچه ن گهید  یکن یکه همه ر

 حوصله گفت : یو ب کالفه
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 واستممامان من که ازت معذرت خ-
 اخم به ابرو نشاند وگفت : یدلخور با
با - عذرت بخوا دیتو ن مادرتم ونگران یاز من م  نفکیجزءال یمن 

اش  نهویبا رفتارت د یکه دار یمعذرت بخوا نیاز آرم دی،تو با مهیزندگ
 یکن یم
به تند نیاسم آرم از  گفت : یبرآشفت و

مرد پاک کنم ،پس ل فا  نیاز اسررم ا مویخوام همه زندگ ی!م مامان
 اریاسمشو مقابلم ن گهید

 دیبهتزده نال دیناه
 برا خودت! یگ یم یتو چ-
و  گرفت وآرام زمزمه کرد دیرا از ناه شیر
 نداره میزندگ یتو ییجا چیه گهیاون د-

به تند نیخشمگ دیناه  گفت : یشد و
بدبخت چ نیگ*ن*ا*ه ا- ! ،پدرت وقت رفتنش بود وفقت هیپسر

شت درد م ش یدا ب  دیک  چارهیب نینداره که ا نیبه آرم ی؛رفتن اون ر
وه  ید یعذاب م یر

 جا برخاست و بغض الود گفت : از
سم ا ینم گهیکنم راحتم بذار ،د یمامان خواهش م- مرد و  نیخوام ا

 بشنوم
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ما هرگز فراموش نکن که ه یباشرره راحتت م- به  یمرد چیذارم ا
ش نم کی یهایلجباز یصبر وحوصله برا نیاندازه آرم ده  یزن به خر

شته و ازت مراقبت کرده م شبویتمام د چارهی؛اون ب شم برهم نذا  یچ
ستر یچرا ؟......چون نم یدون ست با ب باره ات تو یخوا  یکردن دو

 بشه تیباعث ناراحت مارستانیب
 شد وگفت : رهیوگستاخ به مادرش خ دهیدر یبا چشمان پرازخشم

 نیاز خودشررو وا گهیه ؛داما من هرگز ازش نخواسررتم نگرانم باشرر-
 حال بهم زنش متنفرم یهایدلسوز
سر منتظر شد و سخ مادرش ن شاراخارش کرد واتاق  یگوش عیپا اش را از 

 ساغر را ترک کرد
به  یتوجه نیخواسررت کوچکتر یوافسرررده بود که نم یعصررب انقدر

 مادرش کند یحرفها
ادر آرشام را م شیایکه در اثر خشم لرزش گرفته بودند شماره ن یدستان با
صدا دایپ نشیمخاطب انیازم ب یکرد وگرفت پس از چند بوق  ان مهر

 دیچیپ یدر گوش شیاین
 ! زمیعز یجان !خوب هیسالم سا-
ونش بزاق دهانش را فرو داد وآرام گفت : یبرا  کنترل خشم در
 خوبه زمی!آرشام عز دیسالم، شما خوب-
 رهیگ یدلتنگته ومدام سراغتو م یلی،آرشام که خ میما همه خوب-
 نمشیمنم دلم براش تنگ شده ودوست دارم بب-
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وز اصرررار م- گم تو  ی،اما من م شررتیخونتون پ ارمشیب کنهیهر ر
 یاونو ندار یها ی ونیحوصله ش

که  یدون یحرفو نزن ؛خودت م نیجون ا شیایکنم ن یخواهش م-
 من آرشام و چقد دوست دارم

 اما!............-
 ی،ول نیمن با آرشررام دلخور هسررت ریدونم ،شررما از رفتار اخ یآره م-

 خوام اون رفتارم اصال دست خودم نبود یمن واقعا معذرت م شیاین
خوام وجود  ی؛من فقت نم ستین یبه معذرت خواه یازین زمیعز-

 آرشام باعث سلب آرامش تو بشه
 خوشحال وشادم شهیآرشام هم دنیاما من از د-
 رهیگ یدل منم م ی؛تو که غصه دار باش یشاد باش شهیهم دوارمیام-
شتم ،ام یسخت تیمن چه شرا یدون یتو که م-  دوارمیو پشت سر گذا

 یدرکم کن
 یازیبه ما ن گهیکه رفتن د ییجان اونا هی!اما سررا زمیفهمم عز یم-

 دارن اشیکه هستن به محبت ما احت ییندارن ؛اونا
شن منظور صله  صال حو ص دنیحرفش را گرفت اما ا باره ن را  حتیدو

 مقدمه گفت یب لیدل نینداشت به هم
قا شیاین- شماره آ و م ینیام یجان  ستم ، یر ص هیخوا صو  یکار خ

 ل فا .... شهیباهاشون دارم ؛اگه م
 کن......... ادداشتیکنم  ی!خواهش م زدلمیچرا نشه عز-
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و عیسر  :نوشت وگفت  اداشتتیدفترچه  یر
واز طرش من بب*و*س یل ف کرد-  ؛آرشام ر
 گلم ! به مادرت سالم برسون یمحبت دار-

و یرا که ق ع کرد لحظه ا یگوش د ش رهیخ ینیشماره ام ینگاهش ر
وز یهرگز تصررور نم  یبخواهد دسررت به دامن او شررود ؛نم یکرد ر

که نه .......اما  ایشود  یخوشحال م مشیتصم نیدانست پدرش از ا
 او نبود که بخواهد نگرانش باشد گرید

ش یآه سات  دیاز عمق وجود ک سا شتن به همه اح پوش گذا سر با  و
شماره ام ونش  شده در در شته  صل تماس  ینیانبا را گرفت ومنتظر و

 شد
 دییبله بفرما-
 !نیستوده!خوب هست هی!.......سا هی!...منم سا ینیسالم جناب ام-
 جان خوبند نی!آرم دیخانم !.......شما خوب هیسالم سا-
 ،سالم دارن خدمتتون میهمه خوب-
 درخدمتتونم دیل ف دارن ؛بفرما یمرس-
 خواسنتم اگه امکان داره حاورا"باهاتون حرش بزنم یم-
 آشکار بود گفت : شیکه در لحن صدا یذوق با
صرار دار شمیخوشحال م- ر به شما س می؛اتفاقا"منو آرشام چند شبه ا
 کنه یقبول نم شیایاما ن میبزن
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من با آرشررام دلخور هسررتن ،البته حقم  ریجان از رفتار اخ شیاین-
 دارن

شرا یاون فقت م ستین هاینجورینه ا- شما در  که  نیستین ی یگه 
و داشته باش  نیتحمل آرشام ر

 شمیشما خوشحال م داریهم گفتم که از د شیایمن به ن-
 ؛به هر حال من درخدمتتونم نیشما ل ف دار-
 دفتر تون امیب نیوقت بهم بد هیخواستم  یم-
 نی؛آدرس منو که دار ستین یمشکل-
 دمیشن شیاین یحرفها ونیآره م-
 میمن آماده خدمت گذار نیکه دوست داشته باش یپس هر ساعت-
 اونجام گهید کساعتینداشته باشه من  یرادیاگه ا-
 شمی!خوشحال م یرادینه چه ا-

با پوش یگوش  یو مشکپالت دنیرا که ق ع کرد به طرش کمد ش رفت و
 را برداشت و از اتاق خارش شد فشیاش ک

 دینگران پرس دنشیبود با د یکه در سالن سرگرم بافتن دیناه
 ؟ یریم ییجا-
وبب یکس دیآره !با- ع مهم نمیر  باهاش حرش بزنم یودرمورد موضو
 دیپرسو دیفتن کشباال رفت .دست از با شیابرو یتا کیتعجب  از

 ؟ یدر مورد چ-
باره را نداشت حوصله  بحث دو
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 گم یم زویبعدا"همه چ-
 یکن یمنو نگران م یتو دار زمی!عز هیسا-
 حوصله گفت : یب

که فراموش  نویشررما مادراسررت، ا یزندگ نفکیکه جزءال ینگران-
 نینکرد
با لحن یاش را کنار یبافتن درآن  یکه دلواپسرر ینهاد واز جابرخاسررت و

ش م  گفت : زدیمو
و ضع یماریب نیا زمیعز-  ییاج هیترسم وست راه، یکرده وم فیتو ر

 کنم منو درک کن ی؛خواهش م یاز حال بر
اش نبود ،دلش به حالش  دهیکشرر یحق مادر سررخت ینگران نهمهیا

به طرفش رفت گونه مادرش راب*و*سرر با محبت  دیسرروخت و و
 گفت :

 باشم مئن  نویمن حالم خوبه مامان !ا-
 گفت : قیعم یآه دنیکش با
 امیبپوشم همرات ب یزیچ هیوارم ،الاقل بذار  دیام-

 قدم از او فاصله گرفت وگفت : چند
ود دمی،قول م یایهمرام ب یخوایمگه بچه ام که م-  برگردم یز

****** 
قا یصدا به  شروع جانیرشته افکارش را از هم گسست ؛با ه ینیام یآ

شتانش کرد ا یباز سترس  یبودکه وقت شیشگیعادت هم نیبا انگ ا
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شتانش پ اریاخت یانداخت ب یبه وجودش چنگ م یوناراحت ناه به انگ
 برد یم

 خانم ! هیمن درخدممتونم سا-
ست با ینم صال چه با دیدان شروع کند وا عا "در او واق دیبگو دیاز کجا 

ع مسائل ب نیا به بود ینو  تجر
پس ناچارا"بزاق دهانش معذب وناراحت بود  ینینگاه منتظر ام ریز در

ب  مقدمه گفت : یرا قورت داد و
 خوام درخواست طالق بدم یمن !.......من ........م-
 نیگردشرردند ،با ا رتیجا خورد وچشررمانش از ح یلحظه ا ینیام

را ،در  ییرا داشرت جزء جدا یزیهرچ دنیتوقع شرن هیسرا تیوضرع
سا نیتصور او آرم شقانه همد هیو وش عاشق بودن که عا  یرا م گریدو ز

فکر کرد  لیدل نیگفته بود به هم شیایرا بارها به ن نیا دنیپرسررت
پرس یلبخند یپس با ناباور دهیاشتباه شن  : دیزد و

 د؟یچکار کن دیخوا یشما م-
 گفت : مصمم

قا نیخوام از آرم یمن م-  ! ینیام یجدا بشم آ
و جیگ با کم کردن فاصله اش از سا زشیم یوسردرگمبه ر  هیخم شد و

 : دیتر از قبل پرسآرام
 ؟ نیکارتون دار نیا یبرا یلیچرا ؟....دل-

 گفت : ینیدر نگاه مردد ام رهیوخ دیکش یقیعم نفس
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 میما از اول قرار باهم بودن نداشت-
و سرش  است چند بار تکان داد وگفت : دهیآنچه شن دیترد یرا از ر

 شم یمتوجه منظورتون نم -
 انداخت وآرام گفت : ریرا به ز نگاهش

ثل  نیمنو آرم- وش واقع کیهرگز م خاطر  مینبود یز به  ما فقت  ،
ب  میایباهم کنار ب میاون مجبور بود یماریپدرم و

آورد ،حس  یبه ذهنش هجوم م یشررتریتعجب ب هیهر کالم سررا با
 را ندارد یناباور نهمهیا شیذهنش گنجا کردیم

 شما ؟............ یعنی-
 ستیبه اونگر رهیسرش را بلند کردو خ بازهم

 میگذاشته بود ییآره ،ما باهم قرار جدا-
با لحن مال دیکش شیپنجه در موهها کالفه  گفت : یمیو

 هنداشته باش ییمنصرش شده باشه واصال قصد جدا نیآرم دیشا-
با یهنگ کرده بود ونم مغزش گان دیدانسررت  را  هیسررا یبا چه واا

 منصرش کند
شما م ی؛من م نجامیا نیهم یمنم برا- شم واز   یخوام ازاون جدا ب

 دیریخوام وکالتمو به عهد بگ
 دیپرس شتابزده

 ؟ یچ یآخه برا-
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ستیکالفه اش کرده بود ودلش م ینیام سواالت ش ادیفر خوا  نید ابک
 شود یکی یحق اوست که نخواهد با نامرد

 نیکنم .فکر کنم ا یخوام با اون زندگ یخوب من !..... من ...نم-
 حقم باشه

 تینظر هر دو طرش شرررطه مگر در شرررا ییجدا یه اما برادرسررت-
 خاص

و با لحن یمبل کم یر  غمزده گفت : یجا به جا شد و
شرا یقیخوام به هر طر یمن م- شم  مهم   شیشده از اون جدا ب

 دیکنم کمکم کن ی، خواهش م ستین
 مستاصل گفت : ینیام
 یو فراموش نم یکرد شیایکه تو در حق منو ن یمن هرگز محبت-

برا  دم یو انجام م دیکه ازم بخوا یمحبت هرکار نیجبران ا یکنم و
سا ش یتونم باعث نابود یخانم من هرگز نم هی؛اما  ش انهیآ شق  ما ع

 به گردن من داره یحق دوست نیبشم ؛آرم نیوآرم
 کرد وگفت : نیچهره سرد وماتم زده اش را مز یپوزخند

ض ییجدا نیاون از ا دیکن یشما فکر م- قا هینارا اگه  ینیام ی!......نه آ
قدام ندیب یم به حال ا تا  غدار بودن خانواده  یاون  به خاطر دا نکرده 

ودتر از ا یلیمنه واال خ  کرد یاقدام م نهایز
 کردیترش م جیگ هیکالم سا هر
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شما درست بگ- اما من تا با خودش صحبت نکردم  دیبه فرض که 
شا یتونم کار ینم ستم ر دیکنم ؛ کنم که  دایپ یاهباصحبت کردن تون

 بشه تونیزندگ دنیمانع از هم پاش
شما ب- ست ؛د جهینت یتالش  بهم  نویتونه منو آرم ینم یچیه گهیا

با اجبار بهم بند زده بودن که احتمال  وز اول  و از ر وصررل کنه ؛مار
باره شکستنمون هر لحظه م  رفته یدو

 وگفت : دیکش یقینفس عم ینیام
 دیمصمم ییجدا یبرا نهمهیا یعنی-
 ازتون دارم یخواهش هیبله !وفقت -
 ؟ یچه خواهش-
 دیگ ینم نیبه آرم یچیمورد ه نیدر ا دیبهم قول بد-
 گفت : یمااعف یجیگ با
 خواسته هر دوتونه نیا دیگ یچرا مگه نم-

 بشم شقدمیکار پ نیا یخوام تو ی!اما من م چرا
بان هیکه به شدت نگران سا ینیام  گفت : یبود با مهر
شه باخانم ! هیسا- سارت نبا شما بزرگترم واگه ج سال از   دیمن چند 

ضم به راحت ییها نهیبگم در  ستم و به تره شما باتجر نگاه پر  کی یاز 
شخ کیاز تنفرو از  شق ت  یم یدم ؛من به خوب یم صینگاه پاک وعا

و دوست داره وحاضره به خاطرتون هر  نیفهمم که آرم چقدر شما ر
گاه پر دردش  نویمن ا تونیماریکنه در طول مدت ب یکار از رفتار ون
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و بهم  دیکنممنو برادر خودتون دون یدرک کردم پس خواهش م
بگ دیاعتماد کن و به ا یچ دیو  یجا به دیفکر انداخته ؛شررا نیشررما ر

ب گهیکمک د ییجدا  ادیاز دستم بر
س نفس شده اش را با نف با قاطع رونیب قیعم یحبس  ستاد و  تیفر

 گفت :
 ی!اگه م نهیاز آرم میخوام حکم جدا یشررما مکه از  یزیمن تنها چ-

 خوام یازتون م نویمن فقت هم دیبهم کمک کن دیخوا
ها یلحظه ا ینیام  یه ابرگ زشیم ی"از کشرروتایبه فکر فرو رفت ون

 مقابل ش گذاشت وگفت :
 یپس خواهش م نیهسررت یجد متونیتو تصررم نهمهیحاال که ا-

 دیفرم و پرکن نیکنم ا
و هیسرررا کار ر را برداشرررت وسرررگرم پر کردن فرم  ینیام زیم یخود

 مخصوص دادخواست طالق شد
با نگاه ینیام ح  ریمتفکر حرکاتش را ز یکه  به وضررو نظر داشررت 

ونش حس م یآشررفتگ ما رفتار شررتاب زده اش برا یرا در در  یکرد ا
 کرد یرا دوچندان م ینیام ی،خود به خود نگران ییجدا
 :گرفت وگفت  ینیپر شده را به طرش ام فرم
 هم الزم هست ؟ یا گهید زی،چ دییبفرما-
ع وقت ا دیکن ینه فقت سع- و به دستم برسون نیدر اسر  دیمدارک ر

 به آن انداخت وگفت : یگرفت ونگاه ینیرا از ام ادداشتی برگه
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 دونم کجاست ی،در واقع من اصال نم نهیسند ازدواش ما دست آرم-
 عیمدارک و سررر یمابق دیکن ی؛سررع رمیگ یم نیپس اونو من از آرم-

 دیبدستم برسون
با لحن از  دیآشفته پرس یجابرخاست و

 د؟یکن یاقدام م یشما ک ینیجناب ام-
 گرفت وگفت : هینگاهش را از فرم پر شده توست سا ینیام
 مدارک به دستم دنیبه محض رس-
 را برداشت وگفت : فشیک

س- سع اریب سر یم یخوب ! سمونم ؛  عیکنم مدارک و  ستتون بر بد
 دیجان سالم برسون شیایجازه . به نپس باا

 ینیرا گرفت که درب را باز کند که ام رهیطرش در به راه افتاد دسررتگ به
 گفت :

 خانم! هیسا-
 شد رهیطرفش برگشت ودر چشمان هزاران سوالش خ به
 بله؟-
 به شما ندادم یقول چیمن ه دیفراموش نکن-

با  پس دیفهم یرا نم ینیدرهم وآشررفته بود که اصررال منظور ام آنقدر
 گفت : یخستگ

 در چه مورد؟-
 . دیگم ؛به خانم والده سالم برسون یبعدا "بهتون م-
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ستی ینیدفتر ام از ساعت کرا سر مزار پدرش رفت و با او  ییدر تنها یبه 
سنگ روزیکه از د ییخلوت کرد همه حرفها شده بود و   ینیبر دلش آوار

 کردراهمراه با بغض فرو خورده اش مهمان پدر  کردیم
سرد و از ستان  شروع به قدم  ادهیآمده و در پ رونیزده ب خیگور و آرام  ر

سبک ساس  شت حس ا یزدن کرد اح پدرش همه بار  نکهیو آرامش دا
و  کردیدلش برداشته تا او آسوده باشد آرامش م یاندوهش را از ر

شانیدر ح مقابل سته اتاق نازن یلحظه ا اط به پنجره ب شت و  نیبرگ
و نیدر ا سررتینگر ته دل واز ر ها داشررت وچقدر از  تاق خاطر  یا

 بود دهیخند نیبا نازن  نتیش
وند زندگ میخواست با تصم یم ردد را به حالت قبل برگ شیتازه اش ر

ست که اگر جزءجزء اجزا یم یاما به خوب  نیوجودش هم از آرم یدان
ارش در کن یآن چهار ماه زندگ الیخ یتواند ب یمتنفر شرروند بازهم نم

اوقات هم  یهمراه با اشررک وعذاب وگاه یکه گاه یارماهشررود ،چه
 به طعم عسل بود یعشق ینیریهمراه با ش

باال رفت مادر کنار در سررالن  اطیح یودرهم فرورفته از پله ها مغموم
 دیونگران پرس ستادیمقابلش ا

 زم؟یعز یبرگشت-
 لب زمزمه کرد ریز نیوغمگ گرفته

 خسته ام ! یلیمامان خ-
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در همه  یخستگ نیگرفت، خسته وکالفه بود وا شیراه اتاقش را در پ و
و میتقو شدیحرکاتش حس م شت ونگاه رشیزتحریم یر به  یرا بردا

سفند بود وا لیآن انداخت اوا شان م نیا  دیاز ترم جد کماهیداد که  ین
رفت ودر خواسررت  یفرصررت به دانشررگاه م نیدر اول دیگذشررته ،با

 رفتن یاصرار داشت که هنوز هم برا نیآرم کرد اگرچه یرد م یمرخص
ب عق نیتواند به او کمک کند که ا ینشررده و م ریبه سرررکالسررها د

ست به آرم ینم گریرا جبران کند اما اود یافتادگ کر هم ف یحت نیخوا
 کند چه رسد به کمکش ...........

زو ها چه وز زندگ ییآر  دیاش نکهیآمده بود از تصور ا شیداشت وچه به ر
سش را ادامه دهد قلبش ت رگید ش ریهرگز نتواند در ش دیک ک وحلقه ا

 در چشمش نشست
تاقش ا پشررت ا ر اطیح یبرش همه پهنا یدیسررف سررتادیپنجره ا

 بسته بود لیاز سرما قند اطیپوشانده بود .آب حوض وست ح
آدم  یبچگ امیا ادیوساغر به  نیخواست به همراه نازن یدلش م چقدر

سپس  یبرف ست کند و   ندازدیب اش یبا آدم برف یادگاریعکس  کیدر
ش یاز تداع شته لبخند نیریخاطرات  س یگذ ش شه لبش ن ت تلخ گو

بود که با خواهش والتماس شال پدرش را از گردنش  روزید نیانگار هم
 اش انداخته بود یآدم برف ردنآورده و به دور گ رونیب

به آرام با آمد و  ود، به خ ختیکه به در خورد رشته افکارش بهم ر یضر
 گفت : یبا لحن محزون
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 تو ! ایب-
 از حزن در چارچوب در قرار گرفت گفت : دهیتک یبا صورت ساغر

 میباهم بخور یایغذا اوردم ؛م-
بهت زده پرس به  : دیطرفش برگشت و
 ؟یهنوز غذا نخورد -

با فاصله چند قدم چند ه از ترس ک ی.با لحن ستادیا شیقدم برداشت و
 لرزش گرفته بود آرام گفت : قیعم یوواهمه ا

لت بهتر بوده و رفت- حا فت:امروز مان گ ما  منم گفتم رونیب ینه !
 میبا هم بخور یمنتظرت بمونم برگرد

ضع ینگاه سر مهر به او انداخت ،اوهم الغر و  یشده بود .گود فیاز 
درد هردو را به زانو انداخته بود  نیچشمش قلبش را مچاله کرد . ا یپا

بار به ساغر حسادت کرد !چرا که  نیاول یز ساغر !.......براا شتریواو را ب
با ، کردیدرد چه م نهمهی!..اما او با ا یپدر یدرد داشت ، درد ب کیتنها 

د انداخته بو ترهیتمام به همه وجودش سرر یرحم یکه با ب یدرد نیا
ب یوقلبش را در چنگالها  یسرد و

سرررانجام  ی،درد ب یپناه یدرد ب نی،........با ا فشررردیاش م عاطفه
 ردکیم دیکه وجودش را به خاکسررتر مبدل کرده بود چه با یعشررق

پود وجودش رخنه داشت واما  یحاور مرد ی!........،درد ب که در تار و
به آرامش ب ردیدسررتانش جان بگ ینبود که با گرما گرینبود ،د رسررد و
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عشررقش از ش*ر*ا*ب ناب محبتش بخواهد  جامنبود که با  گری،د
 کند . رابشیس

که  یعشررق مرد کرانیب یایمحبت از در یبود ،تشررنه جرعه ا تشررنه
به  نیاول یبرا ته بود و او را  نداخ به لرزه ا با غرورش وجودش را  بار

ها  یدعوت کرده بود ،همسررفر یهمسررفر مهمان بود  کیکه تن
اه و ر داشررتیکوله اش را برم دیبه مقصررد با دنیکه با رسرر ی،مهمان

 رفتیخودش را م
برهوت یریسراب بود ،کو کیتنها  ایدر نیا که افسوس  خشک و

و نگاهش ساغر م ینیس یبه ر ست  ستیپ کیشد؛ خیدر د با دو  یشد
سالها  رییرنگ تغ زی،چقدر همه چ شانیبچگ یقاشق ،درست مثل 

وزها شده بود  به خود گرفته بود و او چقدر دلتنگ آن ر
و با دست کنارش را نشانه رفت وگفت : یر  لبه تخت نشست و
 گهید میشروع کن ایب یهست یمنتظر چ-
ش م یدودل نشیغمگ یعمق نگاه قهوه ا در  آهسررته دی.با ترد زدیمو

 گفت :
وش نم یعنی- وسرم وار  ؟ یکن یباز ر
ود وافسرررده اش کرد ب نیکه غمگ یزیهرچ دازیکرد ؛با یم رییتغ دیبا

ال که خوشررح ی،به وقت گشررتیقبل برم یو به سررالها کردیم یدور
زو به همراه نازنوسرحال با ه  دیکش یاش نقشه م ندهیآ یبرا نیزاران آر

 وگفت : دیاز سرحسرت کش یآه
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وده کوچ ادیز ینترس !از گرسنگ- و گاز م کهیر وده بزرگه ر  نهزیداره ر
ونش  یاز شاد تیپهن که حکا یذوق زده با لبخند ساغر کوچک در

 بود کنارش نشست وگفت :
سته که د- وحش هم ستیبابا ن گهیدر  یکنارمونه واز ناراحت شهیاما ر

وح اونم که شده شاد زندگ یشاد یبرا ایوغصه ما غصه داره ب  مینک یر
 حتشیخودش شرررمش آمد که خواهر کوچکش هم داشررت نصرر از
 کردیم

بزرگ شررده ومن متوجه  نهمهیخودم که ا کهیکوچ یبه ابج نیآفر-
 نشدم

 رنجش گفت : با
 ؟یکن یمسخره ام م یدار هیسا-
ه )مگ دادیجوابش م نشیریبا لبخند شرر نیآرم یمواقع نیهمچ در

 جراتشو دارم (
وزها نیریشرر چه با چه عمر کوتاه یبودند آن ر  یبه طعم عسررل و

 کودکانه اش یهای،درست مثل همه شاد
رو نیآرم ادی قیعم ینفسرر دنیکشرر با پرده ذهنش کنار زد و به  یرا از

 ساغر گفت :
س ییبه جا نکهی!فقت از ا زمینه عز- ص مدیر  یکن یم حتمیکه توهم ن

 !رمی؛از خودم دلگ
با بغا چانه  فت :را گرفته بود گ شیکه راه گلو یساغر لرزش گرفت و
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 گم یآرامش خودم م یبرا نویکردن تو نبود ا حتیقصدم اصال نص -
ساغر را حس م ینیسنگ ه درد قلبش ب اریاخت یدرد ب نیواز ا کردیدرد 

 آمد یم
 ؟یدار یخبر نیدونم !......اصال ولش کن ......از نازن یم-
ند با نه اش ن یلبخ چا نابود گرد سرررتیتلخ لرزش  ما بغض  دیو ا

 بود شیهمچنان همخانه گلو
وز سررراغتو م چارهیب- و از پنجره  رهیگ یهر ر وز که کتابها ر ؛بعد اون ر
وز م شینیبب یخوا ینم گهید یوگفت رونیب یختیر  شیپ دایهر ر

 شدن به اتاقتو نداره کیجرات نزدمامان و
 نمشیخوام بب یدلم براش تنگ شده و م-
غذا با هانش بغض ب یفرو دادن  طهیدر د ه ب یکرده در گلو را کم تو

 عقب راند
 شتیپ ادیگم ب یباشه هر وقت اومد بهش م-

باره د یکرد با لحن گرفته ا یم یباز شیکه آشررفته با غذا یدرحال و
 گفت :

 بپرسم یزیچ هی! هیسا-
 بپرس !-
 خونتون یگرد یحاال که حالت خوب شده برم-
بان با ود بود که خانواده اش از  یلیانداخت هنوز خ یبه او نگاه یمهر ز

 باخبر شوند پس ناچارا" گفت : مشیتصم
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 !یچرا؟.... از دستم خسته شد-
ا برگشت .سرش ر شیبغض عقب گرد کرده با سماجت به جا بازهم

بغض آلود گفت :چند بار  یبه حالت نف  تکان داد و
گه تو شده اما ا تیاذ یلیچند وقته خ نیتو ا نیآرم نکهینه !......با ا-

 شم یمن واقعا تنها م یهم بر
 محبت گفت : با
صال قصد رفتنم ندارم ؛حاال غذاتو بخور که از دهن  نجامیفعال که ا- وا
 افته یم

را  ینیسرر هیرا خوردند .تمام که شررد سررا شررانیدو در سررکوت غذا هر
 برداشت وگفت :

 منصفم نه ! یلیبرم ؛خ یومن م یتو اورد-
وح رییتغ نیازا ساغر  زد وگفت : یشادمان لبخند هیر

سا نمتیبب ینجوریخواد ا یدلم م شهیهم- صب هی،از   وخاموش یع
 ادیبدم م

 وگفت : دیاز عمق وجود کش یآه
 دم یبهت قول م نویقبل بشم ؛ا هیکنم همون سا یم یدارم سع-

****** 
ش با رفتنش ت دیخور سمان  شب بر اهیس یرگیتازه غروب کرده بود و آ

 یاشب به ج ریدلگ یاهیلحظات که س نیشهر چادر انداخته بود در ا
وشنا وز م ییر گاه دلش پر از غصه م یر  شد . ینشست ناخودآ



wWw.JustRoman.iR  1160 

 

 شیراب یپنجره همراز خوب نیشب سپرد ،ا ریرا از پنجره به ق نگاهش
وزها هر ساعت به همراهش به گذشته سفر کرده بود نیبود ، ا  ر

 که از ترس و وحشت یافتاد همان شب نیشبش در کنار آرم نیآخر ادی
تالشررش را  تیخت نها یاز آن سررو نیوآرم دیلرزیهمه وجودش م

 تا به آرامش دهد کردیم
و یدرحال ساغر س یکه دفترش را ر سه  شردیاش م نهیقف قش وارد اتا ف

 شد وگفت :
 ؟ یه دارحوصل-

پرس نگاهش  دیرا از پنجره گرفت وطرفش برگشت و
 چرا ؟-
و یبرا  صفحه خاطرات ذهنش استاد بود یخت انداختن به ر
 دارم یاضیچند تا مشکل ر-
و با چشمان یر  فت :گ فیظر یشد واخم کیبار یلبه تخت نشست و
 ستن؟یبازم !......سخت که ن-

 وگفت : ستادیا کنارش
 تو نه! واسه من چرا !..اما برا-

 گرفتن دفتر دراز کرد وآهسته نجوا کرد : یرا برا دستش
 ! نمیبده بب-

 دستان دراز شده به طرفش گذاشت یرا ال دفتر



                
 

 

1161 

 زندگیمهمان 

به صرورت مسراله انداخت سرپس به او اشراره کرد که کنارش  ینگاه
ش شتانش ب انیوخودکار را از م ندیبن صار انگ ش رونیح ش دیک روع به و
 دادن شد عیتوض

 ستین یافسرده وعصب گرید مارشیخواهر ب نکهیخوشحال از ا ساغر
س سپرده بود و لحظاتش را درکنارش تق  میبا عمق وجود به او گوش 

ظه ا کردیم ها تن  ی.پس از لح ته وتن هردو در عمق درس فرو رف
 شکستیبود که سکوت آرامش بخش اتاق را م هیسا فیظر یصدا

صب یسالم یصدا با ود آمدند وجهت نگاهش هر دو به خ یآرام اما ع
 شد دهیبه سمت در کش

ود ب ستادهیبرافروخته وغابناک در چهارچوب در ا یبا چهره ا نیآرم
به آندو م و به او گفت : یساغر با لبخند ستینگر یو  ر

 !؟یستادی؛حاال چرا اونجا ا دمیلحظه ترس هی!...... نیآرم ییتو-
با  یلحظه ا هیدوخت ؛سا هیبه سا ظینگاه پر ازخشمش را با غ نیآرم
و دنید ب اوردیخود ن یچهره گلگون شررده اش جا خورد اما به ر  یو

را به سراغردوخت واو را  زشیتوجه به حارورش رد نگاه سررزنش آم
با خونسرررد تمام سرررگرم ادامه حل  یمجبور به تمرکز به درس کرد و

 مساله شد
 ییبود، با گامها دهیکه از رفتار سرررد وآرامش به مرز جنون رسرر نیآرم

وبرو یمحکم وعصب ا چهره ب ی.لحظه ا ستادیا شیبه طرفش رفت و ر
 شد رهیدرهم وعب*و*س به او خ یا
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سش نبود اما همه  زشیآم رینگاه تحق ریدر ز هیسا قادر به تمرکز حوا
 نیکه رشررته کالم از دسررتش در نرود ودر مقابل آرم کردیتالشررش را م

شود .آرم عیضا سرد نین ب یکه طاقت  شتر هیسا یتوجه یو با  ا ندا
 رونیانگشررتان لرزش گرفته اش ب انیدفتر را از م عیحرکت سررر کی

پر ابهت گفت : ادو به دست ساغر د دیکش  ومحکم و
و تنها بذار،با-  ...... میبا هم حرش بزن دیساغر ل فا ما ر

ص افهیبهت زده به ق ساغر  نیانداخت ومتعجب از ا یاش نگاه یحر
به طرش درب اتاق به راه افتاد .آرم ست و سرش را  نیرفتار از جا برخا

باره گفت :  به طرفش چرخاند ودو
وپشت سرت ببند کنمیخواهش م-  در
 گفتن چشم از اتاق خارش شد ودر را پشت سرش بست با

وبرو یهمچنان ب هیسررا ل زده بودو در افکار  شیاعتنا وخاموش به ر ز
س ونش در اتاق چرخ یبرا نی؛آرم کردیم ریخودش  شم در  یکنترل خ

ش پس از ک س دنیزد و با ن ستادیمقابلش ا قیعم ینف که از  یندشخیو
 تر بود گفت : یکار یشتریهر ن

بود؛  هدیکه به دور خودش تن یا لهیپس پروانه خانم ما باالخره از پ-
 اومده رونیب

سخت  ینگاه شم  صورتش از خ االت  ابناک به او انداخت ع غ
بان گرفته ب یگردنش با سرررعت ریز ومنقبض شررده و ورگ ود تند ضررر

 کالفه ادامه داد نیانداخت آرم نیینگاهش را از او گرفت و به پا
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ب- و ادهیپ یر یخبر م یپس حالت بهتر شده و  یر
 داد و گفت : رونیرا با حرص ب نفسش

 ! نهیهم یبگ یخواست یکه م یحرف-
 را مقابل صورتش گرفت وگفت : یبه طرفش برداشت و برگه ا یقدم

 ؟ هیچ نیا یبه من بگ یتون یم-
افتاد همان فرم دادخواست طالقش  نیبه برگه در دست آرم نگاهش

دهن لق  ینیپر کرده بود .پس ام ینیقبل در دفتر ام یبود که سرراعات
ساده دل واحمق بود که  نیرا به آرم زیهمه چ گزارش داده بود ؛چقدر 

 ودبه او اعتماد کرده ب
نافذ در عمق چشررمان بهت زده اش منتظر جواب  یبا نگاه نیآرم

 دیکش شیموهها انیم یزجر آور ش دست یبوداما با سکوت وخونسرد
 گفت : یوعصب

 ؟ هیچ نیگفتم !...گفتم ا یچ یدینشن-
 اکراه سرش را به جهت مخالف برگرداند و گفت : با
 ! شیبخون یباشه که خودت بتون یفکر کنم سوادت اونقدر-

چانه اش را گرفت و سرررش را به طرش خودش برگرداند  نیخشررمگ
 وگفت :

 یریسوادمو اندازه بگ زانیمن ازت خواستم م-
و با شده بر ر ست قفل  شونت د شم  یخ پر ازخ چانه اش را پس زد و
 زد : ادیفر
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برا یزیچ ستمیمن مجبور ن-  بدم عیتو توض یو
 ر جور دلته سررتیکه خونه خودمون ن نجای،ا نییپا اریصررداتو ب-

 یبکش غیخواست ج
بلندتر از قبل در حال ستادیمقابلش ا نیخشمگ انگشت  که با نوک یو

 دیداد کش دیکوبیاش م نهیبه س
تو خونه  یخونه منه !.....خونه من !...... توهم حق ندار نجایا-

تاقم برو ب ،حاالیخودم بهم دسررتور بد چونکه حالم از  رونیهم از ا
 خوره یبهم م ختتیر

و یظیغل پوزخند  نشست شیلبها یر
وز بگ هی!... ؟..... هاسرررتینجوریپس ا-  هیو یدوسررتم دار یر

وزم..........  ر
و سرش با لحن آرام ومال یرا از ر سف چند بار تکان داد و  گفت یمیتا

: 
وز در تا به امر ینیب ینه خانمم !نه !........اشررتباه نکن !........اگه م-

بل داد وفر قا ش دادمو چ ادتیم به خر نگفتم، فقت  یزینرمش 
بون نیحالتو کردم ؛..........ا تیرعا نذار به حسرراب ضررعفم  مویمهر

ند به گ مویوزندگ یفتیکه دوره ب دمی،چون من هرگز بهت اجازه نم
ش شتتو گ نوی،ا یبک  هگیداره ود یفرو کن طاقت منم حد وحدود و

و تحمل کنم هایسرخود نیاز ا شتریتونم ب ینم  تور
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وانش را بهم ر از وح ور مام ر که ت هت کالمش  تهیلحن پراب بود  خ
 دیکش ادیبرآشفت وفر

فدا هیآره درسررته من - و   یدختر لوس وسرررخودم که دارم همه ر
تحملم  ی!..........تو چرا دارنمیکنم ،آره من ا یخودم م یخودخواه

ودتر ا یکن یم تو خالص وخود یکن یو امااءنم یبرگه لعنت نی،توچرا ز
 یکنینم
 گفت : نیبرگه را در دستش مچاله کرد وغمگ نیآرم
له کردمو بهت گفتم دوسررتت دارم وم ریمن غرورمو ز- خوام  یپام 

تو نه ؟......و ای یمون ی!کنارم م دمیکنارت بسررازم ؛ازت پرسرر مویزندگ
 یوترکم نکن یبمون شمیپ شهیهم ی!قبول کرد یهم قبول کرد

شده بود برگه مچاله  یحال در شرده وگلگون  شم ف که چهره اش از خ
 رنگش گرفت وغمزده ادامه داد دهیشده را مقابل صورت پر

 ! یکه بهم داد یبود اون قول نیا-
باعث م کردیدادمیب شیدر تن صدا یبیعج غم از درد  هیقلب سا شدیو

شود .ب سر اریاخت یفشرده  اه به رد نگ عیلب وچانه اش لرزش گرفت .
وبرو وارینشسته اش را به د اشک  سپرد وگفت : شیسرد ر

 برو نجایاز ا گهیکنم د یاگه حرفهات تموم شده ؛خواهش م-
و دسررت هر دو شررانه اش نهاد واو را به طرش  یمحکم اما لرزانش را ر

بان گفت :  خود برگرداند ومهر
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بده ،بهم بگو چرا ؟.....چرا ما  یخواهش م- کنم جواب سرروالمو 
 ؟ میبرس نجایبه ا دیبا

شمان ملتهب  لیبه طرفش متما سرش شد ونگاهش در عمق چ
 کی.با  نبود یریگ مینگاه قادر به تصم نیا ریونگرانش گره خورد در ز

و ستش را از ر و یحرکت هر دو د را از او گرفت  شیشانه اش کنار زد و ر
بغض الود زمزمه کرد:  وآرام و

و تحمل کنم ستمیمجبور ن گهیمن د-  تو ر
شته بود که آرم یخروش از اتاق هنوز قدم یبرا  شیمحکم بازو نیبرندا

 و گفت : دیرا گرفت واو را به طرش خود کش
و خدا سا- بگو هدفت از ا یلجباز هیتو ر بذارکنار و  ؟ هیکارها چ نیو
و با  وگفت : دیکش رونیدستش ب انیرا ازم شیخشم باز
 ندارم یهدف چیه ییاز جدا ری!.......بغ ییفقت جدا-
 : دینال جزانهعا
 نه ! ایبفهمم  لشویدل دیآخه چرا؟.........الاقل من با-
 یفهم یخودت خوب م لشویدل-

 گفت : دیوناام مستاصل
 ی؛خواهش م سررتیمنو بهار ن نیب یچیبه مقدسررات سرروگند ! ه-

 باور کن نویکنم ا
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با بغاررش او را  ای؟.......مقدسررات را و کردیباور م دیرا فرو خورد .
ند ؟...... آرم توانسررتی...........چرا نم قابل  نیباورش ک هه  را ، ال

 را! ششیستا
مه ها ه ثل موج نیآرت یحرف جار ذهنش را منفجر کرد  یم از انف

 ورعشه براندامش انداخت
 زده مادرش را صدا زد جانیبلنداز سر درد وه ییصدا با
 مامان !مامان ........-

 نیاو وآرم نیوارد اتاقش شد ورد نگاهش را ب مهیهراسان وسراس دیناه
 دیچرخاند وما رب پرس

 زمیحالت خوبه عز هیشده ؟سا یچ-
بغض الود  ،یمرتعشرر یبا صرردا دیلرز یکه همه وجودش م یحال در

 گفت :
 کنم بگو بره یبره ،خواهش م نجایمامان بهش بگو از ا-

اش پاها دیترک بغ ب شیو شد و ست  و اریاخت یس رو آمد زانوانش ف یر
شروع به گر ستپاچه و نگران کنارش زانو زد واو را  دیکرد .ناه ستنیو د

 به آغوش گرفت وگفت:
وم باش زمیباشه عز-  تو فقت آر
ب نیآرم اشت وحشت د نیبود واز ا ستادهیوست اتاق ا قراریمستاصل و

سر از ب شودو ستانیکه مجددا "حالش دگرگون  ب مار  نیبه هم اوردیدر
 اتاق را ترک کرد یحرف چیه یب یرماندگبا د لیدل
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با همه وجود گر هیسا شرد و چ وردر  ستیخود را محکم به مادرش ف
 توانست دوستش بدارد وهم از او متنفر باشد یواحدهم م نیع

شد ،ناه یکم و دیآرام که  و یتخت خواباند ودر حال یاورار  یکه پتو را ر
 کرد با محبت گفت : یاش مرتب م نهیس
بعدا" که بهتر شرردحاال اسررتر- زن ب نیزنگ به آرم هی یاحت کن و

خدا ا به  عذرت بخواه ، با  نهمهیپسررر گ*ن*ا*ه داره ا نیوازش م
 ید یرفتارت آزارش م

تاق دوخت و با لحن نگاه بغض الود و  یاشررک آلودش را به پنجره ا
 نجواگونه گفت :

 مامان !من امروز درخواست طالق دادم-
 افتاد ومتوحش ولرزان گفت : دیبراندام ناه رعشه

 ؟ یتو چکار کرد-
برا دیلرز لبش باره اشررکها زشیمهار ر یو  دیلبش را به دندان گز شیدو

 وگفت :
 گذاشته بودم نیو کردم که قرارشو از اول با آرم یمن فقت کار-

و دیناه با عصب یآشفته کنارش ر  فت :گ تیلبه تخت نشست و
 ؟ یتو واقعا عقلتو از دست داد هیسا-
شت وتو به شمان هم یطرفش برگ  ونگرانش نیغمگ شهیعمق چ

با ب ل زد و  تمام داد زد : یرحمیز
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وان ونهید هیآره من عقلمو از دسررت دادم ؛من - ما ک میر منو به  ی،ا
نابود  منو یزندگ جاشیبود که با غرور ب یرسوند ؛...هان !.......ک نجایا

 کرد
 زده زمزمه کردحرفها را نداشت بهت  نیا دنیکه توقع شن دیناه
 !هیسا یزن یحرش م یاز چ یتو دار -

و یلیشکست وس بغاش وان شد یاز اشک به ر  گونه اش ر
مان چون ب یخواهش م- ما بذار  هام  مل  نیاز ا شررتریکنم تن تح

 سرزنش ومالمت وندارم
شدت گ دیناه س جیکه به  شده بود با گفتن)ب خوب(  اریو منقلب 

بغا  زده اتاق را ترک کرد جانیوه عیسر ایدن کیبه اندازه  یو
شت درب اتاقش همه چ ساغر شن زیکه پ  وبهت نیبود غمگ دهیرا 
و سا یزده ر ست .او هم از رفتار  ش شده بود  هیلبه تختش ن سردرگم 

صال نم سا دیفهم یوا ش کبارهیبه  هیچرا  صد دارد آ شقش انهیق را به  ع
 آتش بکشد

خورد ودر  یداشررت را م هیبه سررا نیکه آرم یغب ه عشررق شررهیهم او
ستش خواهرش را  یال وکامل دهیمرد ا نینظرش آرم بود که به حد پر

 دوست دارد
صابش را تحر هیهق هق گر یصدا کرد واو تحمل  یم کیمادرش اع

شد مادرش در  ستنشیگر ست واز اتاقش خارش  شت از جا برخا را ندا
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بانانه سرررش را به آغوش گرفت  تاق پدر بود. به طرفش رفت ومهر ا
برا یولحظه ا  ستندیدرد مشترک گر کی یهردو

****** 
 نهاد وآرام گفت : یکه به در خورد کتاب در دستش را کنار یتقه ا با
 تو ! ایب-
و در  برلب در چهر چوب ییبایبا لبخند ز نیونازن دیپاشررنه چرخ یر

 در ظاهر شد وگفت :
 ؟ یحوصله مو دار-
شه ا دنشید با ستش را به گو ست وکتاب در د  یذوق زده از جا برخا

 دیپرت کرد و به سررمتش رفت ،او رامحکم وعاشررقانه به آغوش کشرر
 وگفت :

 تونم نداشته باشم یمگه م -
ز ا یاسرروه مهر ودوسررت نیرنجاندن ا یدلتنگش بود چقدر برا چقدر

 بود زاریخودش ب
 گفت :هم او را محکم به خود چسباند و بغض الود  نینازن
 چقد دلتنگت بودم یدون ینم هیسا-
 گفت : هیگر با
 دونم با رفتارم دلتو شکستم یمنو ببخش، م یکنم ناز یخواهش م-
با محبت گفت : یموها نینازن  نرمش را نوازش کرد و
 تونم ازت ناراحت بشم یچ ور م یدلم زیحرفو نزن ،تو عز نیا-
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را در دست گرفت  نیمحکم شده آغوشش را باز کرد ودست نازن حلقه
و  لبه تخت نشاند وگفت : یو ر

 ،..... بگو از دانشگاه چه خبر؟ مینیبش ایب-
 گفت : یلحن محزون با
 یلیخزیچ هیکنم  یسوت وکوره همش حس م یلیخ یتو که نباش-

 مهمو گم کردم
 وگفت : دیاز عمق وجود کش یآه
قت فکر نم چیه- نه مهمتر یباز نیکردم تو ا یو هدش  نیاحمقا
 هم از دست بدم مویگزند
 ومحبت گفت : یاز سر دلسوز نینازن
 یجبران کن یتون یم نینشده. تو با وجود آرم ریهنوز د هیسا-

 مقدمه وماتم زده گفت : یدهانش را فرو داد و ب بزاق
 جدا بشم نیخوام از آرم ی! من میناز-

 یمدت از احساس نیگرد شدند ،در ا رتیاز تعجب وح نینازن چشمان
را  هیاحرش س توانستیداشت م مئن شده بود ونم هیبه سا نیکه آرم

 درک وهام کند
 ؟یچکار کن یخوا یتو م-

همه  ردکیدوسرتش هم درکش نم نیتر یمیصرم یحت نکهیاز ا کالفه
 جمله خالصه کرد وگفت : کیحرش دلش را در 
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سواال- س نیا یمن به جواب همه   یم گهی؛حاال د دمیچند وقتم ر
 با من ازدواش کرده یتیوندونم اون به چه قصد 

 مکث کرد وسپس با فرو دادن آب دهانش ادامه داد یا لحظه
وان ماریب هیاون  - ست انتیوخ ییوفا یکه به خاطر ب هیر ش با نامزد دو

ستا یکی شده ومن دارم تقاص  یاز دو شون از همه زنها متنفر شترک م
و پس م ییوفا یب نیا  دم یر

ود م مئن ب گریشده بود ،حاال د رهیبه او خ یبا بهت وناباور نینازن
 شاد وسرحالش، از دست رفته است هیاش !...سا هیکه سا

ستش چه  انتی! خهیچه حرف نی!.......آخه ا یشد ونهید- نامزد دو
ب   به تو داره ؟ یر

س بازهم س یکنترل همه دردها یبرا قیعم ینف شده بر   نهیتلمبار 
 اش
ه شرر یم دیشررد ینامزدش دچار افسررردگ ییوفا یدوسررتش بعد از ب-

و مقصررر  نیآرم شررهیباعث م نیکشرره ،ا یوخودشررو م همه زنها ر
 ومرگ دوستش بدونه یخودکش

 شدیم جتریگ نیهر کالمش نازن با
 خوب پس چرا با تو ازدواش کرده ؟-
خانواده اش مجبورش کرده بودن ب- هار  نیچون  و  یکیمنو ب ر

 کنه یمنو انتخاب م یمع ل یانتخاب کنه واونم ب
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با کشرر باالخره د و ز یلبخند ینفس راحت دنیمنظورش را گرفت و
 گفت :

شد- و نم یحاال متوجه  صال بهار سته واز اول خودتو  یکه اون ا خوا
 خواستهیم
 شدیم یکم کم داشت عصب نینازن یجیگ نهمهیا از

شده اونو - ضر ن شته ؛ حا ست دا اتفاقا برعکس ،اون چون بهار و دو
 نفرت وانزجار خودش کنه یفدا
 ؟ یاورد ریاطالعاتو از کجاگ نهمهیتو احاال -
به بغض نشسته گفت : یلحن با  پر درد و
 یفقت به قصررد آزاردن من برا نیبهم گفت ؛بهم گفت آرم نیآرت-

ون خودش باهام ازدواش کرده ؛اون همه ا نیتسررک مدت از  نیدرد در
 برده وخوشحال بوده یعذاب دادن من لذت م

 ادامه داد هیهق هق آرام گر انیشکست وم بغاش
اش قرار  چهیکنار اون از دست دادم؛ احساساتم باز زمودریمن همه چ-

وح  ام داغون شد هیگرفت ور
 حوصله خودمم ندارم یحت گهید حاال

ها حرف نیقبول کند همه ا یرا به راحت هیسررا یحرفها توانسررتینم
محبت  تنها به هیبود ،اما سا نینگران آرم شهیرفتار عاشقانه وهم ریمغا

 داشت ازین شیلوهمد
با لحن سرش  آرامش بخش گفت : یرا به آغوش گرفت و
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 ی؛غصررشررو نخور تو دختر قو هیشرره سررا یدرسررت م زیهمه چ-
سخت سر ست یو س یکه به راحت یه شت نم ماتیمال رنایا  یش یسرنو

هت قول م ود آرم یلیدم خ ی؛من ب خاطره تلخ  هیفقت برات  نیز
 شهیم

و یاشکها  گونه اش را پاک کرد وگفت : یر
و  نیکه آرم یزخم نیا یبرگرده به قبل اما جا زیهمه چ دیشررا- ر

 شهیقلبم گذاشته هرگز خوب نم
باره با گر ریاشکش سراز دو  گفت : هیشد و

و پس م یآخه من دارم تاوان چ-  ! یدم ناز یر
 نرمش را نوازش کرد وگفت : یموهها

 که از اول با تو صادق نبودن وخانواده اش بوده نیاشتباه آرم نیا -
 دیپراز نفرت نال یلحن با
 شیآبک یهایبا اون دلسوز نیاز آرت یاز همشون متنفرم !حت-
و ی*و*سه اب  زد وگفت : شیموها یر
 میقدم بزن کمی رونیب میبر ای! ب زمیحاال خودتو ناراحت نکن عز-

و سرش  شانه اش برداشت وگفت : یرا از ر
 نمشیبرم بب دیقرار دارم با ینیام ینه با آقا-

 دیپرس متعجب
 با اون چرا ؟-

 وگفت : دیکش رونیرا از آغوشش ب خودش
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 به خاطر طالق !-
باره پرس دو بانش شد و  دیبهت مهمان صورت مهر

 ؟ یومصمم یجد نقدریا یعنی-
 جابرخاست وگفت : از

ندارم بمونم کنارش چکار،.. که از  شیتو زندگ ییجا چیه یآره !وقت-
 ادنم لذت ببرهزجر د

شکر که تا پدرت زنده بود بو- و  ا نیاز ا ییخدا ر  امرزینبرد خداب هیق
 شد یم تیاذ یلیخ دیفهم یاگه م

ست داشت ونم یلیآره درسته اون منو خ-  دنمویتونست درد کش یدو
 تحمل کنه
****** 

 شررانیخانه  اطیهم همزمان از در ح مایرفت ن رونیکه ب اطیدرح از
و یآمد لحظه ا رونیب و در ر  یسرررد وب یهم قرار گرفتند،با نگاه یر

 کالم
سالم کرد را شکس نشانیب خی یکامال تصنع یبا لبخند ماین تاینها ت و

ب یرییتغ چی،بدون ه وحش تنها سالمش را جواب  یدر چهره سرد و ر
 داد واز مقابل در کنار رفت وچند قدم به طرش سر کوچه برداشت

 : زد وگفت شیصدا مایراه ن انهیم اما
 برسمونمت؟ یر یم ییجا-

 را به طرفش برگرداند وگفت : سرش
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 شم ینه !مزاحم شما نم-
با لحن نیرا به ماشرر نگاهش  یشرگیهم یپارک شررده اش انداخت و

 گفت :
باره تعارف هیمزاحم چ-  یشد یدختر !تو دو
 دیدانست با یاو هنوز همان دختر سرحال قبل بود ونم مایتصور ن در
از هراحساس نجوا  یعار ی،با نگاه نیغمگ ایتصور شاد باشد  نیاز ا

 کرد
 دوره وامکان داره .......... رمیآخه مس-
 وگفت : دیحرفش پر انیم

 رسمونمت..... یهم نداره ؛پس م یامکان چیه کارمویمن ب-
به آرم نیب ندن مردد بود او  ما قول داده بود هرگز سرروار  نیرفتن و

شود از ا ماین لیاتومب باره قاط نکهین شقرق به راه ب یدو ؛  ندازدیکند و ق
س یم بوط به وقت نهایهمه ا د،امایتر ست یمر شم وگوش ب ه بود که او چ

 توانسررت او یزنمیچ چیه گریو برده اوهامش بود نه حاال که د ریاسرر
 زد بیبهم وصل کند .به خود نه را نیوآرم
شال نیآرم پو شک و صبات خ در  رگیاش بروند به درک ،او د یوهمه تع

 ندارد ییجا چیه میزندگ
به طرش ماشرر یتلخ لبخند ون ذهنش زد و  ماین نیبه همه افکار در

 رفت وسوارشد
 دوستانه گفت : یکوتاه با لحن یریمس یپس از ط ماین
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وح- ضع یاز دست رفتتو بدست اورد هیخوشحالم که ر  تی؛تو اون و
و نگران کرده بود  یهمه ر

 کوتاه و مختصر تنها گفت : یلیخ
 تاسفم !م -
ب وزها کم حوصله وب نیانداخت ا رونیحوصله نگاهش را به ب یو  یر

شده بود واز ا س نکهیطاقت  را  شیارمیصحبت کند بحث ب یبا هرک
 کشد متنفر بود شیپ
باره آرام گفت : نشانیکه از سکوت ب ماین  خسته شده بود دو

 نیکرد دایبا همسرتون مشکل پ دمیشن-
آب  یدهن لق،حت نینازن نیبه طرفش برگشت ؛آه از دست ا ظیغ با

ازهم ب دیگفت،با یم دی. چه با کردیگزارش م مایخوردنش را هم به ن
بود که  داده غامیپ مایاو به ن کردیبا تعصب تنها از غرورش محافظت م

ست دارد وعشق اول و آخر زندگ نیآرم ست، از ن شیرا دو سته  مایا خوا
بردارد و اجازه دهد او در کنار  شینکاش در زندگوک التبود دست از دخ

و و شیاهایمرد ر  اصررال گفتیم دیبا ییبه آرامش برسرراد حاال با چه ر
شق چیه پرداخته  الینبود وهمه وهم وخ نیاو وآرم نیب یع ساخته و

 ذهن خودش بود
باره گفت : اوردیطاقت ن ماین رشیسکوت دلگ از  ودو
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قتیاز اون مرد ه نکهیبا ا- ما در طول ا یخوشررم نم چو مد؛ا  نیاو
که اون واقعا دوستت  نهیحس کردم واونم ا یو به خوب یزیچ هیمدت 

 کنه یداره وحاضره به خاطرتو هرکار
 زمزمه کرد آرام
 ؟ هیمنظورت چ-
ل زد وگفت : نشیشدو در عمق چشمان غمگ لیطرفش متما به  ز
و که با عشررق شررروع کرد ی! زندگهیسررا- بود به خاطر غرورت نا یر

 نکن
 وغمزده گفت : افسرده

 در کارنبوده که حاال بخواد نابود بشه یعشق چیه-
 وگفت : دیکش یقیعم نفس

شمو کردم که به آرم هیسا-  چیثابت کنم تو ه نیاونشب من همه تال
اما اون گفت به  یریم نیدر کنارش از ب یودار یبهش ندار یعالقه ا

و کنار خودش نگه د ستیخاطر اجبار ن و دوست که تو ر شته اون تو ر ا
بهم زدن زندگ ییداره واصلنم قصد جدا  باهات نداره شویو

 زد وناباور گفت : یپوزخند
 ! یوتو هم باورش کرد-
 گفت : تیپراز قاطع یلحن با
سا هیمن - سات واقع یتونه به راحت یَمرد م هی!  هیَمردم  سا  کی یاح

و تشخ گهیَمرد د باور کنه صیر  بده و
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سجل م شیکه کامال برا یزیبحث حوصله اش سر رفته بود چ نیا از
 است نیخورده آرم بیهم مثل او فر مایبود که ن نیبود ا

 چیبرا من ه گهیحرفها د نیوا میگرفت ییبه جدا میما تصررم ماین-
زش  ندارن یار

شتباه م یتو دار- شتباه ا هیسا یکن یبازم ا بزرگتر  یلیبارت خ نی! و ا
نابود  یکرد دایکه به اون پ یجبران تراز قبلته ،چون با احسرراسرر ریوغ
 یشیم

 وآرام زمزمه کرد مصمم
 به اون ندارم یعالقه ا چیاما من ه-

 وگفت : دیکش یقیعم نفس
ته فهم یلیخ نوی؛من ا یزن یخودتو گول م یتو فقت دار-  دمیوق

ست وقت هیسا شت ی،در وز دا که  یبهم ثابت کن یکرد یم یسع یاون ر
وا اجبار بوده من عشق و تو نگات خوندم ؛و  یزدواجت با او فقت از ر

 یهست رشیچقدر وابسته ودرگ دمیفهم یبه راحت
 وکالفه گفت : آشفته

 چرا که با مرگ پدرم جاشو ستین گهیهم بوده د یاگه احساس یحت-
 فقت به تنفر داده

به طرفش برگشت وگفت ستادیا یساختمان چند طبقه ا مقابل  : و
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ش یکدندگیو یلجباز دیشا- سر پو و یبتونه  س انیب یر سا اتت اح
ون عشق  هی یتونه جا یباشه اما م مئن باش که تنفر هرگز نم تیدر

 رهیدلت بگ یپرحرارت وتو
 ت :گف ماین یهمه حرفها بهیتوجه یدر را گرفت و با ب رهیدستگ

 خوام یمزاحمتون شدم معذرت م نکهیاز ا -
ودلخور شرررد ا یکم توجه نیازا ماین به ر بازهم  اوردیخود ن یما  و

بان ودلسوزانه گفت :  مهر
وز هی، یهرگز نبود یعنی؛ هیسرررا یسررتیتو مزاحمم ن-  تو برام یر
زشررمند تر نیزتریعز  یخواسررتم برا ی؛که م یبود ایموجود دن نیوار

و به پات بر ایدن تیخوشحال  .......زمیر
 وادامه داد دیاز سرحسرت کش یآه
وز- شن یاما ر شتاب زده  یعجله ا نقدریاونم ا یازدواش کرد دمیکه  و

ون خرد ونابود شرردم ؛گفتم سررا از دسررت رفت ومنم  یبه راحت هیاز در
با  کیمدت که از نزد نیدر طول ا اد،امایاز دسررتم برنم یکار چیه

شدم ود شنا  سرت آ با توداره از جون  شیتو وزندگ یچقدر برا دمیهم
مرد خوشرربخت  نیبا ا یونت یتو چقدر م دمیهمتازه ف زارهیم هیما

ش س شتریواون ب یبا سا یاز هرک و داره........ زش تو ر شا هیار  هی من دی!
با ا با غرورم بهت گفتم  وز  نابود کرد نیر ما امروز با  یازدواش خودتو  ا

 یدر واقع نابود شد یاگه جدا شد گمیصراحت بهت م
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و نیازدواجم با آرم دیشرا- ب یاز ر بگ یحماقت و بود باشره اما  یتجر
و میم مئن باش که جدائ  نیچرا که آرم ستیوغرور ن یلجباز یاز ر

 ستین دیکن یکه همه شما فکر م یاصال اون فرشته ا
 اما ......... یتو درست بگ دیدونم شا ینم-
 وگفت : دیحرفش پر انیم

کهیاز ا- بل نگران ودلواپسررم ن ثل ق  یازت ممنونم ،ول یهنوز م
سع یخواهش م صم نکن یکنم  صرش کن یمیمنو از ت  یکه گرفتم من

 ،پس با اجازه
با خداحافظ مایپاسخ ن منتظر شد  ادهیپ نشیاز ماش یکوتاه ینماند و

 وارد ساختمان وکال شد عیوسر
ود میبر ییجا هیباهم تا  یای!م یالو ناز-  میبرگرد یوز
 اول سالم !........دوم کجا؟-
شد- شانس من امروز باادب   هیخوام برم خونه ، ی؛میسالم !حاال 
 برش دارم دیالزم دارم که با یزیچ
وزا خوب دلو جرات پ نی؛تو که ا یر یچرا تنها نم-  یکرد دایر
 میخودم همرات باش ای یحتما ناز دیبا گهیم دهیمامان اجازه نم -
 ! یکنیم یغل  هی یتو دار دهیِاه مامانت تازه به فکرش رس-
 تو! یباز شروع کرد-
 تک هی یام با تو شرروع کنم ،باشره آماده شردمن غلت کنم بخو-

 ،فقت خواهشا"...... نییپا امیب عیبزن سر
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 وگفت : دیحرفش پر انیم
و ندارم یکه حوصله عالف ینکن رید-  تو کوچه ر
س یکرد شرفتیپ یلیاوه !خ- صال فکر ک و نم ی؛قبلنا ا  یوندخ یر

.... 
 که من بخوام بخونمش یآخه خنگول مگه تو فکرم دار-
سا- بون  سل خودم م نیریش هیآخ که من قر سا رمیع  هی،باور کن 

 شده لونیپسیا هیدلم برا لبخنداکوندت قد 
 باش که عجله دارم نییموقوش ! بشمار سه پا یپاچه خوار-
بحث با مادرش نبود چرا هم عیبه توضرر ازیرفتن ن رونیب یبرا  نیو

نازن فت  حت شرررد  دیناه الیهمراهش اسرررت خ نیکه گ را
پاپیود  نشد چشیگر
 : آرام زمزمه کرد گفت ینشست و با نگران یکنارش در تاکس نینازن
 ؟ یچ یخونه بود واجازه نداد برگرد نیاگه آرم-
وزخونه باشرره آمار کاملش تودسررتمه  نیاوالامکان نداره اون ا- وقت ر

 ،دوما اجازه من دست خودمه نه اون!
 طالق کنار اومده ؟ هیبا قا-

 گفت : نیغمگ
 نه هنوز ! -
وزه د-  ؟ هی! خبر ستیدر خونه تون پارک ن نشوکناریماش گهیچند ر
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گه  یبار نیآخر- مد گهیبار د هیکه بهش گفتم ا جایا یاو  ن
سا وت رگ دستمو م یزد شموبهمیوآ  هدیزنم ،به ظاهر ترس ی،جلو ر

 یمامانش بمونه من حرف شیخواد پ یم هیگفته اگه سررا ینی،اما به ام
 دم یبمونه وطالقش نم یتا ابد زنم باق دیندارم اما با

 با غصه گفت : نینازن
شو باورم یمواقع نیمن همچ- شق  یکنم و واقعا دلم به حالش م یع

 سوزه
 وگفت : دیاز ته دل کش یآه
 یفکر م نیآرت یبه حرفها یندارم ؛وقت شرروباوریچیه گهیاما من د-

ه ب دنیرسرر یاحمق فرض کرده فقت برا هیاون منو  نمیب یکنم م
 خودش دیاهداش پل

وغ م نیآرت دیشا-  پسره اعتماد ندارم نیگه ؛من اصال به ا یدر
شه ا- وغ با شم در که بهار نامزدش بوده  قتیحق نیاگه همه حرفها

وغ ن  ستیدر
شرو رفتار نیا لی؛چرا از خودش دل یگ یبهش نم تویچرا واقع هیسررا-
 یپرس ینم
خواد  یدلم نم گهیشررناختم ؛د شرروی!حاال که چهره واقع ینه ناز -

بفهمه چقدر دوستش داشتم ودارم !...... ؛بذار فکر کنه ازش متنفرم و 
غرورم در مقابلش  ینجوریخوام ازش جدا بشم ا یبخاطر تنفرمه که م

 شهیحفظ م
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س با به قامت  یشدند .نگاه ادهیوآندو پ ستادیا یبه مقصد تاکس دنیر
ش انداخت برا طبقه هفتم چشررمانش  یپنجره ها دنید یبلند بر

و اریاخت یرفت ب یاهیس به او تک نینازن یباز  نیاد نازند هیرا چنگ زد و
پر یبا نگران  : دیپرس شانیبه طرفش برگشت و

 ! هیحالت خوبه سا-
و عیسر شانه تائ شیباز سرش را به ن اد واز چند بار تکان د دیرا رها کرد و

 پله ها باال رفت
سور خاطره تلخ  سان ون اتاقک آ وز و همه حرفها. در در  نیآرت یآن ر

سست شد با  ضعف به د یذهنش زنده  د حالش ز هیتک یا شهیش واریو
ساس خفگ شده بودو اح شدت دگرگون  ع م یبه   نیکرد نازن یوتهو

باره پرس  :دیما رب دو
 حالت خوبه یم مئن هیسا-
 ره یم جیسرم گ کمیآره خوبم فقت -
 خونه میبرگرد یخوا یم-
 نه نه ......من حالم خوبه-
 یا دهیوحشت زده ورنگ پر نهمهیپس چرا ا-
 نهک یبسته اتاقک آسانسور حالمو بد م تی؛مح ستین یزیچ-
که کامال مشخص بود با حرفش قانع نشده وهنوز نگران است  نینازن

از اتاقک خارش شررد ومنتظر اومقابل در واحدشرران  یحرف چیه یب



                
 

 

1185 

 زندگیمهمان 

آورد و در را باز کرد و کنار رفت تا اول  رونیب فشیرا از ک دی.کل سررتادیا
 وارد شود نینازن
ون خانه که گذاشررتسررر نیاول نینازن اش را  ینینوک ب عیقدم را به در

 : دیمعترضانه نال یگرفت و با لحن
 چه خبره ، قبرستون آشغالهاست نجایاوش ! ا-

 مانده حالش را منقلب یتعفن غذا یوارد شد اما بو نیسر نازن پشت
که دسررتش را مقابل دهانش گرفته بود وارد  یدر حال عیکرد وسررر

 گفت :و ستادینگران به دنبالش پشت در ا نیشد نازن ییدستشو
 شد؟...... حالت خوبه ! یچ-

رد آب سرد را باز ک ریکرد . ش بیزد با سر تکذ یکه هنوز عق م یدرحال
 وچند مشت آب خنک به صورتش زد وگفت :

 خوب بود شهیتعفن مگه م یبو نیبا ا-
به سر تاسر خانه انداخت همه  یاجمال یآمد ونگاه رونیب ییدستشو از

که با آن همه عشررق  ییبود گلدانها دهیو ازهم پاشرر ختهیبهم ر زیچ
پژمرده شده بودند ، گلدانها رد و  بایز الستیکر یوعالقه مراقبشان بود ز

ش متشیوگرانق و ریخورد وخاک شده بودند؛با  نیس ع زم یر پخش 
و ستپله ها  یضعف ر ش و ن شده  ونیزیتلو ینگاهش ر سته  شک

و رهیخ ش یجا تورشیصفحه مان یبود ر به محکم  کامال  یا یضر
 مشخص ومشهود بود
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زوها دیخانه اش بود ؛خانه ام نجایا وزها ی،خانه ا شیوآر  یکه اگرچه ر
سپر یسخت شت . ب یرا درآن  ستش دا  اریاخت یکرده بود اما بازهم دو

ست ،آرم ش شمش ن شک در چ وز خودش و  نیحلقه ا شت چه به ر دا
 نیآرم یبه محکم یمرد یاصررال زندگ یزندگ نیآورد !....ا یم شیزندگ
 نبود
و ریدست ز نینازن  زد واو را از جا بلند کرد وگفت : شیباز
ود یپاشوبه جا- سا یآبغوره گرفتن ز و که الزم دار یلیو ار که و برد یر

 خوره یبهم م یآشغالدون نیداره حالم ازا
 بغض زمزمه کرد با
شو قبال د نیمن ا یناز- صبان ی؛وقت دمیحالت جلو  یچیه شهیم یع

 رهیو کنترل رفتارش از دستش در م ستیدارش ن
ب  گهیرفتار اون د-  ! هینداره سا یبه ما ر

 انداخت وگفت : ختهیبه آشپزخانه بهم ر ینگاه
و تم نینازن- نه ر قل آشررپزخو مک کن الا  ینجوریکنم ،ا زیبهم ک

 شهیم ضیحتما مر
 با اعتراض گفت : نینازن
به ا یتو واقعا خل- قت ،نه  به اون دادخواسررت طال دل  نیها ،نه 

 تینگرون
 گفت : محزون
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تاوانشررو هم پس م یناز- بد کرده  ما دلم نم یاون بهم   خوادیده ،ا
 بشه ضیمر یاشغالدون نیا یتو
شه ،- شه ........من تمبا ودتر برو هرچ یم زیبا  یاخو یم یکنم تو ز

 میبردار تا بر
هم به  اتاقش نکهیرا تنها گذاشررت و از پله ها باال رفت .از فکر ا نینازن

ااح شود  یافت شت در را گ شپزخانه خواهد بود با ترس و وح سالن وآ
بود  زیمرتب وتم نجایا نییبه داخل آن انداخت اما برعکس پا یوسرک

کرد شامه اش را نوازش  یاستفاده م شهیکه هم یع ر یخوشبو یبو
سا ونکرد پا به در شت همه و و لشیاتاق گذا ست نخورده ر  زیم ید

و دهیچ شیآرا ر س شیوارکناریبه د شیآرا زیم یشده بود ؛نگاهش از ر
 خورد

 تخیخودش قلبش فرو ر ریاز تصررو یقاب عکس بزرگ دنیبا د اما
 توانست باور کند یهرگز نم دید یرا که م یزی؛چ

بزرگیتصررو  ابیکه لبخند ز یدرحال یاز چهره اش در شررب عروسرر یر
صال به  یحیومل شت ؛ا شب تلخ ا ادیبه لب دا شت که در آن   نیندا
 لبخند زده باشد بایز نیچن
ر ب هیبزرگ سررا ریتصررو دنیبا غرغر وارد اتاقش شررد اما با د نینازن

بروید رو  بهت زده گفت : شیوار
 ووو........چه خوشگله !-
ب هیسا و یسست و  لبه تخت نشست وگفت : یحال ر
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شب خند ادینم ادمیمن که - صال اون  شا دهیا شم ؛ شاپ  دیبا فتو
 باشه

شاپ چ- سش خ دیبا هیچقد واقع ینیب ی!نم هیفتو هنرمند  یلیعکا
 وشکار کرده ییبایلحظه ز نیباشه که همچ

با لحن کترینزد  داد ادامه نیپر از تحس یرفت و
ومانت یلیکه خ واقعا ست !....ا کیر شاعرانه ا ک خش نیکارا از آرم نیو

 ممکنه ریگفت غ شهی؛اصال م دهیوعصا قورت داده بع
ب نفسش  تفاوت گفت : یرا با حسرت فوت کرد و

 ممفه یکاراشو اصال نم نیا لیکه ممکن شده ومن دل ینیب یم-
 گفت : ییبایبا لبخند ز نینازن
شده رف ی....،که خودتم ندار یادگاریعکس  هی-  یشبهام ،وقت قی؛ 

 تنهام...... یلیکه خ
و پاره کرده پس ا یعروسر یاون بهم گفته بود همه عکسرها- از  نیر

 شده دایپ کدفعهیکجا 
 که هنوز مبهوت عکس بود با شماتت گفت : یحال در
ست  ویک یها !آخه ا شهیم تیزیچ هیبه خدا تو  هیسا- اون حرش را

 هم بهت زده !.......
 سکوت وسپس متفکر ادامه داد یکم
و چ ور از چارچوب در رد کرده  یگندگ نیبه ا یحاال من موندم قاب-
 ؟
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 عمران داره ها یببخش که اون دکترا-
با اخم گفت : به  طرفش برگشت و
ب  نیخوب حاال ا-  به شب جمعه داره یچه ر
 داشته باشه یلمحاسبه مشک یتو دیقاعدتا" نبا-

 دیاز او پرس قیعم یبا آه وهمراه
ود نی؟کارت به ا یتو چکار کرد-  تمام شد یز

با چهره ا ستادیا کنارش  درهم رفته گفت یو
و م یمصرش پر از غذا کباریآره بابا !ده تا ظرش - لو و زیدست نخورد ر

فاسررد  دهیخواسررته بخوره ؛ چرا خر یدونم اون که نم یبود ،من نم
 کرده

 گشود گفت : یرا م ورشیکه کشو درا یبرخواست ودرحال جا از
ود تر  دهیقاط زده ،بهتره تا سر نرس یکه معلومه حساب یپس جور- ز
 میبر نجایاز ا
و هم مثل اون ال ا ترسررمیآره وال ،م-  چارهیب ید یسررر برسرره ما ر

به ن  کنه ستیسر
به داخل آن انداخت  یمخصوص مدارکش را گشود ونگاه یدست فیک

با ناراحت  گفت : جانیوه یو
 ! ستیحاال ن یبود، ول نجایهم-
 دیتفاوت پرس یب یبا لحن نینازن
 بود؟ نجایا یچ-
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 ام ،برا طالق الزمشون دارم یشناسنامه وکارت مل-
 برداشته نیآرم دیشا-
 من بزنه لیاما اون عادت نداشت دست به وسا دیشا-
 گفت : یالیخ یب با
 ستیکه ن ینیب یه؛ محاال زد-
شت به نازن یصدا با شدن در با وح سته  ل زد؛ نازن نیب  جانیه نیز

 زده گفت :
قا ش یدس دس کرد نقدهیبفرما ا-  دیسر رس رهیتا آ

 : دیپرس ما رب
 خودشه ؟ یعنی-

با لودگ یور کیرا  سرش  گفت : یتکان داد و
شه !آخه خنگول مگه غ-  دیهم کل یا گهیشمادوتا کس د رینه عم

و داره نجایا  ر
 موقع ر...... نیآخه ا-
در چهار چوب در ادامه حرش در دهانش  نیقامت بلند آرم دنیبا د اما

وبرو یقدم نی.آرم دیماس ون اتاق گذاشت ور ورت . ص ستادیا شیبه در
شم ، نگاه شم در چ صورت ،چ پر ام یمقابل   سرد یدر نگاه دیگرم و

سرده ، نگاهش رنگ التهاب هم شت  یشگیواف ، اما بازهم نافذ را ندا
ان چشررم یقیعم یاز نگران ی.......هاله اریودلپذ نیریبود .شرر رایوگ

 را پوشانده بود . نشیغمگ شهیهم
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جنگ نابرابر نگاه را درهم شکست و سالم  نیاز سرشوق ا یلبخند با
با دن دیگرم وام یکرد ، سررالم بان ییایبخش ، ما  یاز مهر ومهر !....ا

بان یجوابش به گرم سرد ،تلخ وگزنده  یومهر سالمش نبود ،چندش و
 یبریس یصحرا ی!..... استخوان سوزتر از سرما

جام زهر آرم نیا  رونیب الیرا از خواب خوش خ نیجواب تلختر از 
گرفت  دیاش برنگشته بود که بماند ،نگاهش رنگ ترد هیپراند پس سا

 دیپرس یخفه ا یو با صد
 ؟ نیخوا یم یچ نجایا -
سررکوت  یدم به عقب برداشررت لحظه اق کیوحشررت وترس  با

ود شده ب رهیبه او خ قیمبهم و عم یبا نگاه نیمحض برقرار شد؛آرم
 نیچقدر سخت شده بود .آرم دنینفس کش نینگاه سنگ نیا ری.در ز

باره کم تیغل یبا اخم  بلندتر ازقبل گفت : یدو
 ؟ یخوا یم یچ نجایا دمیپرس-

آب دهانش را قورت داد ونجوا  انهیوجودش لرزش گرفته بود ،ناش همه
 کرد
 خوام .......اون دسته توهه ؟ یشناسنامه.....شناسنامه موم-
 کرد آرام گفت : یم زشیآنال یکه با موشکاف یحال در
 ؟ یچکار کن یخوا یآره دست منه !.....حاال م-
 گفت : یطرز نگاه وکالمش برآشفت و به تند از

ودتر اونو بهم بده با شیپس پ-  ونهتاشب نشده برگردم خ دیتوهه ؛ز
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به قرار ترج دیدیم ختیریکه اوضررراع را ب نینازن با جیفرار را   داد و
 سرعت از اتاق خارش شد

و با آرامش گفت : یر  لبه تخت نشست و
ود نیبه ا- ود م یاومد رید شررهی!......بازهم مثل هم یز  یخوا یوز
 یبر
 دیکش ادیفر
 ستیکالس درس تون نجایا-
وغمگ یلبخند تلخ با  گفت : نیغصه دار
شق ما بود ؛...جا نجای!؛ا ستیمعلومه که ن- ول که بهم ق ییخونه ع
 یزاریو تنهام نم یمونیکنارم م شهیتا هم یداد

 وآزاردهنده گفت : تلخ
 دنمویعمرفقت زجرکش کیکه قرار بود  ییقتلگاه من بود !جا نجایا-
 ینیبب

وبرو پراز پر  یعسررلدرعمق چشررمان  یولحظه ا سررتادیا شیخشررم ر
پس آرام  کردیآرامش م شهیچشمها هم نیماند .برق ا رهیازخشمش خ

 زمزمه کرد
 ؟ یینجایپس چرا حاال ا-
گاه ملتهب و تب دارش غصرره وناراحت در ش م ین ته ر یمو  شیزد ،

صورتش را جذابتر از هم سها شهینامرتبش  ش داغ وک یکرده بود ونف
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ظه ب به لح ظه  قدم کردیم قرارترشیدارش لح فه  قب ی. کال  به ع
 برداشت وگفت

ودتر ا یگفتم که برا چ-  برم نجایاومدم ،اونو بهم بده تا ز
 گرفت وخسته ومغموم گفت : زیسحر انگ یرا از آن دو گو نگاهش

 یتو گوشت فرو کن نوی!بهتره ا هیشم سا یمن از تو جدا نم-
 ی! همون طور که مجبور به ازدواش با من شدیتو مجبور-

با لحنبه  یقدم پرغصه گفت : یطرفش برداشت و  مستاصل و
 یواریچهار د نی!....من بدون تو دارم تو ا یمیتو همه زندگ هیسررا-

 شمیخفه م یلعنت
 تمام گفت : یسنگ دل با
 ستمین نجایحرفها ا نیا دنیمن برا شن-

به تند اریاخت عنان  گفت یاز کف داد و
مد یپس برا چ- مد یاو بد ی!.......او عذاب  حال  یفقت منو  و

بب زمیرقت انگ  ینیو
مه ا گهید- ها د نیبرا ه  ینم گهی!.......منو وتو د نیآرم رهیحرف
 میخانواده باش هی میتون
 دیکش ادیفر
! من حق  ی!.......پس من چ یخوا ینم نویچرا؟.چون تو ا-

 انتخاب ندارم
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خاب خودتو کرد- جا یتوانت خاب تو من  با انت ندگ یتو یی،  تیز
 ندارم

به طرفش برگشت گفت : فشیفت وکطرش تخت ر به  را برداشت و
سند  ورن ی،هم یبرسون ینیبهتر خودت شناسنامه ام و به دست ام-

 ازدواجو
 ومحکم گفت : یجد
 !؛..... هیدم سا یوانجام نم یخوا یو که تو م یمن هرگز کار-

 ومصمم اضافه کرد دیکش یقیعم نفس
 دم یعمرا طالقت نم-

با  سررتیدر چشررمانش نگر قیبه طرفش برداشررت وعم یقدم و
 گفت: تیقاطع

ور ا رمیگ یمن طالقمو از تو م- و م نی؛اگه شررده با ز کنم ؛چون  یکار
نفرت  و پراز اهیکنم که قلبش سرر یزندگ یخوام کنار کسرر ینم گهید

 وانزجاره!
 زده از اتاق خارش شد جانیوه عینماند وسر نیپاسخ آرم منتظر

سرگ در ضعف و ساس  سور اح سان کرد ؛درجه حرارت  یم جهیاتاقک آ
ساس خفگ کردیبدنش باال رفته بود وخود به خود عرق م گرما و ی.اح

سور در الب سان سختتر کرده بود . به محض فرود آمدن آ  یراه نفسش را 
باز شرردن در آن برا  رونیآزاد با سرررعت ب یاز هوا یتنفس جرعه ا یو

 جدول باال آورد نیوکنار اول دیدو
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با وحشت گفت : نینازن  نگران کنارش نشست و
 ............؟یخوب زمی!عز هیسا-
سر به نازن با صال حالش خوب ن نیحرکت   نیازن؛ن ستیفهماند که ا

 گفت : شانیما رب پر
 خبر کنم نویبرم آرم-
 جابرخاست وگفت : از

نه..نم- به اون چ ینه  تا برم  نی،توهم یبگ یزیخواد  باش  جا 
 دست وصورتمو بشورم

 هیسا ریاما ذهنش درگ ستادیحرکت به انتظارش ا یهمان جا ب نینناز
ستش  شیوزندگ صه به خاطر تنها دو شته ازغم و غ بود ووجودش انبا

و نداشررت کنارش  یدر حال هیکوتاه سررا ی،پس از لحظه ا که رنگ به ر
با ضعف گفت :  قرار گرفت و

ودتر از ا ایب یناز-  کنه یحال منو بد م تیمح نی،ا میبر نجایز
****** 

ل زد وگفت : یبه چهره  ینیام  از خشم گلگون شده اش ز
ردن ش نیخانم !آرم هیسا دیکن یاشتباه م نیشما دار- ما اصال قصد آز

و نداره  ر
و به به تند ینیام زیم یر  گفت : یخم شد و
ر کنم حاضر یخوام باهاش زندگ یدونه من نم یم نکهیپس چرا با ا-

 طالقمو بده ستین
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برگرداند  هیسررا قراریآرامش را به چهره ب کردیم یکه سررع یبا لحن ینیام
 گفت :

و دوست داره ونم نیآرم- و از دست بده یشما ر  خواد شما ر
س چیه شیزندگ یهمش چرته ،اون تو نایا- و به غ یک  از خودش ریر

 دوست نداشته و نداره
سا- شما حق طالق و به اون داد هیاما  ضر ن نیخانم   ستیواونم حا

و طالق  بده شما ر
 دیمن لی!......شررما وک ینیجناب ام سررتین میحال زایچ نیمن ا-

 دیکن دایپ یراه هی یکوفت یزندگ نیمن از ا ییرها یبرا دیوموظف
شکل چیحاال ما ه دیگرفت یاگه موقع ازدواش از اون حق طالق م-  یم

 مینداشت
و پر  وگفت : دیش کوب زیم یازخشم به ر
 همه حرفهاش بزنه ریخواد ز یدونستم اون م یمن که نم-
و کرده وتحت ه نیحاال ا-  ادیهم کوتاه نم ی یشرا چیکار
و به به تند ینیام زیم یکتاب قانون ر  گفت : یاشاره کردو
تاب یتو یعنی- ند پ هی یق ور نیبه ا یک ک ینم دایب ه از زن شررره 

 کنه تیمثل من حما یمظلوم
 را باالتر برد وادامه داد : شیصدا تن
بون- ال کنم ،اصرر یآدم زندگ نیخوام با ا یبگم نم یبابا من به چه ز

 خودمو بکشم که از دستش خالص بشم دیدوستش ندارم ،با
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 با آرامش گفت : ینیام
لحت از در مص دی؛شما فقت با ستیخشونت ن نهمهیبه ا یازینه ن-

و  که مرگ دیحد از اون متنفر نی.اگه تا ا دیایبا هم کنار ب یودوسررت
 دیهش بگب نویبهتره که ا نید یم عیترجبا اون  یو به زندگ یسررتین

صال آدم ب نی؛آرم س ستین یمن ق یا ور واجبا یکه بخواد ک ر کنار و با ز
 هخودش نگه دار

 جا برخاست وگفت : از
بهش بگ دی؛ل ف کن دیبهش بگ نویبهتره شما هم- گه طالقم ا دیو

 ندارم یهم واهمه ا یزیچ چیکس وه چیکشم وازه ینده خودمو م
 باعث وحشررت اریاخت یکالمش آنقدر محکم وقاطع بود که ب لحن

 دیگرد ینیام
صه همه پهنا ینیدفترام از شد ابر غ وجودش را گرفت به  یکه خارش 

بدور از ادب ونزاکت بوده ینیدانسررت که رفتارش با ام یم یخوب  تند و
ما ا قادر نبود  نیا ته بود و ها کنترل اعصرررابش از دسررتش در رف وز ر

شمش را مهار ک شاخ صرش ب لیبه دل دیند  و یم وها هیر ه بود ک شیدار
 کرد یم کیتحر راخود به خود اعصابش 

 ییبا صراحت ومصمم گفته حاضر به جدا نیبه او گفته بود: آرم ینیام
 هیورها کردن منزل از سررا نیعدم تمک لیتواند به دل یوم سررتین

 کند تیشکا
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غرور  نهمهیکرده بود واز ا یوعصررب نیاو را خشررمگ نیحرش آرم نیوا
 بود دهیبه حد جنون رس دیدیونخوتشکه تنها وتنها خودش را م

ب نیآرم سرد و بارها  یبا رفتار  رده بود و عاطفه اش چهارماه تمام او را آز
 فراتر گذاشته واو را مورد ضرب نیپارااز ا یش کرده ، حت دیوتهد ریتحق

 وشتم قرار داده بود
 ییش دارد و قصررد جداگفت دوسررت یتمام م یباغرور و لجباز وحاال

 چکسیبود که ه نیخواهد او در کنارش بماند بدتر از همه ا یندارد وم
به او نم ایدن نیدر ا به نوع یحق را  مه  فدار آرم یداد ه ند  نیطر بود
 کرد یدفاع م نیدوستش هم از آرم نیتر یمیصم یحت

چشررمانش را  یزد و لحظه ا هیتک واریوعاجزانه سرررش را به د خسررته
قلش راه دلش با ع نکهیخسته شده بود ،از ا هایقراریب نیبرهم فشرداز ا

شت نافرمان نکینبود ،از ا یکی ه وعقلش زمام امور را ب کردیم یدلش دا
سته بود از ا ست گرفته بود ،خ ه امروز ک ی،از وااه وااه کالم یدودل نهمهید

 ه بودش کوفتبه غم نشسته بر سر یصداقت وچهره ا تیبا نها نیآرم
بون  گهی!تو د هیسررا یالقلب شررد یقصرر یلیخ- اون دختر مهر

شکننده ا ا ؛اما ب یستیمنو غلت از آب در اورد ؛ ن یکه همه باورها یو
ازت جدا  تونم ینم دمیرفتارتو نفهم یواقع لیکه دل یوجود تا زمان نیا

 کنم یعمر خودمو سرزنش ومالمت م کیبشم چون در اونصورت 
عد با چشررمان هیسرراعتها گر نیاز رفتن آرم ب ورم کرده  یکرده بود و

 وسردرد به خواب رفته بود
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شا نیآرم او وزها و شت هنوز مثل همان ر ست دا  شتریب یکم دیرا دو
با د نی،آرم بار وحش بود ،همه وجودش وهر لب ور لک ق  دارشیما

 زدیپر پر م اریاخت یاعتنا به فرمان عقلش ب یقلبش ب
ست ا ینم اما شد آرمتوان شده ریاو را تحق نیو را ببخ ضر   کرده بود وحا

بهار!تنها او در آتش خشررم وغارربش بسرروزد ،ا نیبود ب  یب نیاو و
 ردیبگ دهیناد توانستیرا نم شیانصاف

آمده بودند اما او هر بار به مادرش  دنشیبار به د نیچند یومهر نیآرت
تنها . ندیخانواده را بب نیا یاز اعاررا کی چیخواهد ه یگفته بود نم

از سر  یتوانست به راحت یونم دانستیخود م یرا مسبب بدبخت یمهر
 بگذرد رشیتقص

با نگاه یصدا با ه از ک ینگران ولحن یساغر چشمانش را گشود ،ساغر
 لرزش گرفته بود گفت : جانیه
 نجاستیا نی!آرم هیسا-
 باال انداخت وگفت : یشانه ا یتفاوت یب با
وز ا ؛اون ستین یبیعج زیکه چ نیا- گه ،اما بهش بگو ا نجاستیهر ر

سرش ایکشرم که دن یم یغیپاشرو تو اتاق من گذاشرت چنان ج و   ر
 خراب بشه

 ومردد گفت : قراریب ساغر
 کرده ی!اون امروز واقعا قاط هیسا-

باره چشمانش را برهم نهاد وگفت : قیعم یبا آه همراه  دو
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 یخواد نگرانش باش یداره ،تو نم یقاط یاون خودش خداداد-
با لحن شیسرد نهمهیساغر از ا نباریا شد و صل ودر یکالفه  ستا مانده م

 دینال
 شده ونهیبار به خدا د نیا یول-
و از شود و ر شمانش را گ شت زده چ ساغر وح  میتخت ن یلحن کالم 

 شد وزمزمه کرد زیخ
 ؟ یچ -
و نیآسرت شررتیت هیسررد با  یهوا نیتو ا- ست یکوتاه ر  تخت و
 نشسته اطیح

 : دیپرس وترسان متوحش
 چرا ؟-
 نمیشیم نجایبه حرفهام گوش نداده من هم هیکه سا یگه تا زمان یم-

به سر گذاشتنش را دارد پس از  دیشا دیشیاند یا لحظه ساغر قصد سر
 یراز برش نظ دهیپوش اطیجا برخاست واز پشت پنجره اتاقش به ح

 انداخت
ست شرتیت کیبا  نیآرم و نیآ ست ح یکوتاه ر ش اطیتخت و سته ن

سف و یدانه ها یدیبود و سرو شانه اش از دور کامال مشخص  یبرش ر
بود  دیقابل نفوذ بع ریخشررک وغ نیرفتار احمقانه واقعا از آرم نیبود ا

که آرم خاطر آورد  به  قدر او را موقع پ نی؛ و ادهیچ باران  ریدر ز یر
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 نکیورفتارش را بچگانه فرض کرده بود اما ا بودکرده  ریسرزنش وتحق
 بارش برش نشسته بود که........... ریبچه لجبازتر ز کیدش از خو
 ی قمن ریخواسررته غ رفتنیاو را مجبور به پذ شررهیبازهم مثل هم که

 بود یخسته وعصب نیرفتار آرم نیخود کند واو چقدر از ا
بانقاب به  ت :گف یساختگ یالیخ یاز ب یطرش ساغر برگشت و
عاده آ نیآرم- از ترس سرررما  گهید قهی!ده دق هینگر ندهیآدم فوق ال

کار وزندگ بره ،اون حاضررره  نجایافتادن مجبوره که از ا یخوردن واز 
 م مئن باش نویکنه ا یاون شرکت لعنت یفدا زشویهمه چ

و یقدم توقف او را م شیبه طرش تختش برداشت ، ساغر با گرفتن باز
 زده گفت : جانیکرد وه

 بود یجد یلیاون خ هیاما سا-
وبا ینرم به  فت :وگ دیکش رونیدست خواهر نگرانش ب انیرا از م شیز
 یده چون نم یم تیاهم یلیخ شیبه سررالمت نینگران نباش ،آرم-

رم برو چون س نجای. حاال هم از ا فتهیبشه وگوشه خونه ب ضیخوادمر
 خوام استراحت کنم یکنه وم یدرد م
 گریاتاقش را ترک کرد واو بار د یاز سر رنجش و دلخور یبا نگاه ساغر

و نیاز پنجره به آرم  دش رهیتخت کنار حوض نشسته بود خ یکه ر
وز هم آرم خاطره باره درذهنش زنده شررد آن ر وز گرم دو  نیتلخ آن ر

وز وغرور ب یگرفته بود تمام حرفها میتصررم شیاو وزندگ یبرا  یآن ر
ها  یروح یهمه دردها زدیبه قلب زخم خورده اش چنگ م تشین
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بود مثل کاب*و*س مقابلش ظاهر  دهیمدت کشرر نیکه در طول ا
ه همه شباهت به عزا نبود؛ب یب شیکه برا شیشده بود ؛به شب عروس

شررسررت ن یم نیوقت باترس و دلهره به انتظار آرم ریکه تا د ییشرربها
ب یینهایهمه توه کرد  یوتحمل م دیشن یم نیوقت از آرم یکه وقت و

با تهد دهیخر یگوش شیکه برا ی،به وقت از  دیود نبااضافه کرده ب دیبود و
به وقت به  دیبان ودکرده ب دشیکه تهد یخت قبلش اسررتفاده کند ،

مان ایبرود و ییجا مایهمراه ن بدون ا یز مدنش ا رید لیدل نکهیکه  ز آ
ه قصاصش کرده بود ،به هم انهیرا بفهمد ناعادالنه ووحش مارستانیب
 شیهایوتکرو هایعدالت یب

شم سرما دیلرز یت همه وجودش مونفر ازخ ساس   یاراد ریغ ییواح
 کرد یم

 وارد اتاقش شد وگفت : مهیسراس مادرش
و خدا بچگ هیسا-  .........نیو بذار کنار !..آرم یتو ر
ضع دهیچهره پر دنیبا د اما لرزش گرفته ، وحشت  تیرنگش در آن و

ت گرف یکه دستان لرزانش را در دست م یو درحال دیزده به طرفش دو
 : دینگران پرس

 یلرز یم نهمهیشده ؟....چرا ا یچ زمی!.....عز زمی!.........عز هیسا-
بغض آلود گفت : خودش  را در آغوش مادرش انداخت وعاجزانه و

تونم  ینم گهیشررم مامان !د یغصرره ودرد خفه م نهمهیا ریدارم ز-
ب نهمهیا نیاز ا شتریب و تحمل کنم یچارگیاندوه و  ر



                
 

 

1203 

 زندگیمهمان 

 را نوازش کرد وگفت : شیموهها دیناه
گم  یم نینکن؛ من به آرم تی! باشه! تو اصال خودتو اذ زمیباشه عز-
شه ،حاالب گهیبره ود نجایاز ا ستراحت کن ؛ا اویمزاحمت ن ها دارو نیا

و ضع  کردن یو عصب فیتو ر
ست  دیناه ست ؛با نوازش د ش او را در تختخوابش خواباند وکنارش ن

به خواب رفت  بان مادرش آرامش هم آغوش چشررمانش شررد و مهر
 داشت اشیگرم وصادقانه احت یمحبتها نی،چقدر به ا

ب انیم شت پنجره ا یداریخواب و ستو پ شت از جا برخا  تادسیبا وح
و نیبود وآرم دهیرسرر مهیشررب به ن ش تظارلبه تخت به ان یهنوز ر

با  مهینشسته بود سراس پا برهنه از سالن خارش شد و با لباس خواب و
و یسرعت پله ها را ط شدت زیل شیپله پا نیآخر یکرد، ر با   خورد و

به  عیکه سررر شررهیبرخالش هم نیرمپرت شررد اما آ اطیبه کف ح
ز جا با درد ا نداختیهم به او ن ینگاه مین یحت شررتافتیکمکش م

 گفت : مهیوسراس دیبرخاست و به طرفش دو
 کنارت .......!. نجامیمن ا نیآرم-
ب نیآرم یرایچشمان ملتهب و گ اما وح بودو همه وجودش  یسرد و ر

 شده بود خی یبه تکه ا لیتبد
ده خشک ش شی.از ترس گلو دیواز خواب پر دیکش یغیزده ج وحشت

س دیزد .ناه یبود وقلبش تند تند م شد وکنارش مهیسرا  وارد اتاقش 
 گران گفت :نشست و ن
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 ..........! زمیعز یدیخواب د-
بانش  ( !نی) آرمدیتنها توانست بگو اریبند آمده بود. با تالش بس ز

وسررر دبایناه اش را گرفت و او را در آغوش  یشررانیعرق سرررد پ شیپر ر
بان گفت : یرا نوازش م شیکه موهها یودر حال دیکش  کرد مهر
وم باش دخترم آرم-  حالش خوبه نیآر

پشررت  دیکشرر رونیرا از آغوش مادرش ب خودش واز جا برخاسررت و
 ستادیپنجره ا

و نیآرم سته بود وگرد یهنوز ر ش سف یلبه تخت ن مه برش ه یدیاز 
 یزده به طرش در رفت ؛م جانیرا پوشانده بود با ه اهشیس یموهها

 دستش را گرفت وگفت: عیخواست خارش شود که مادرش سر
وزت کجا م نیبا ا -  یرب یخوا یحال ور

 : دیولرزان نال متوحش
 زده ! خی رونیب نیمامان آرم-

 گفت : نیخشمگ دیناه
 ! یزن یم خیحتما تو هم  رونیب یبر تیوضع نیاگه با ا-

رغر لب غ ریکه تنش کرد ز یبرداشررت ودر حال یرا از جا رخت پالتواش
 کرد
وز از هم متنفر هی، ارمیمن که سررر از کار شررما دوتا در نم- وز  هیو دیر ر
 دیهم ونهید

و یحال ودر  کرد ادامه داد یسرش مرتب م یکه شالش را ر
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و سررر عقل م ونهیدلم به اون خوش بود که تو لجباز د- و اما نگ ارهیر
 کم داره شتریکه اون خودش از تو ب

کهیا بدون مه ا یحت ن به طرش درب  یکل هد  بد مادرش را  جواب 
با ترس ودلهره پله ها را ط و یسالن رفت و ه پله بود ک نیآخر یکرد ر

سرش  نیزنگ خورد؛آرم نیتلفن آرم شت  ست پ ست در از جا برخا
 دیگرمش را شن یبود که صدا ستادهیا

 بله بهار ..........!.-
کاب*و*س دهشرناک  نیبهار وجودش را لرزاند چرا قرار نبود ا اسررم

آمدنش  نییاصال پا گشتیبرم دی،با ستادیکند .مردد همانجا ا شیرها
ق باه محض بود.  که آرم یدماشررت قب برداشرررت  متوجه  نیبه ع

شت لحظه ا شد و به طرفش برگ اورش  ش یدر حال یح در  یکه گو
ود یلیاش شررد اما خ رهیدسررتش بود مبهوت خ ب ز  یبه خود آمد و

با خوشحال یگوش یمع ل  گفت : یراق ع کرد و
 یایو م یاریدونستم که طاقت نم یم-

 وخاموش تنها نگاهش کرد . ساکت
 من نبود هیاصال عادت سا یسنگ دل-

بان  شرردیاو بودن دلشرراد نم هیاز سررا گریاو ،چرا د هیسررا وقبلش ضررر
 گرفتینم
 اکراه گفت : با
ودتر بگو ! گوش م یبگ یخوا یم یهرچ-  کنم! یز
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با التماس گفت : دستش  را در دستان سردش گرفت و
جایکنم ا ینه!.....خواهش م-  نیماشرر یتو میبر اینه !........ب ن

 میحرش بزن
شروع  یسرد از شد ، نبرد عقل واحساسش  دستانش قبلش فشرده 

 کردیاحساس ضعف م انهیم نیشده بود واو در ا
ش نیآرم سخ  ایواز در ح دیاو را به دنبال خود ک شد . مثل م ط خارش 

ب لیدرب اتومب نیشده ها به دنبالش راه افتاده بود آرم شود و ه او را گ
پس از لحظه ا خودش  یکمک کرد سوارشود .درب سمت اورا بست و

ست ؛همه ذهنش نزد تماس بهار بود  ش شد ودر کنارش ن سوار  هم 
 نبود نیآرم یرفتارها زکدام ا چیواصال متوجه ه

بان پرس یپس از مکث نیآرم  : دیکوتاه به طرفش برگشت ومهر
 ؟ میکجا بر یدوست دار-

 ت :وگزنده گف تلخ
 رفتنو داشته باشم ییحوصله جا ادیبه من م-
 کنم بهم بگو چرا ؟ یخواهش م-
 زمزمه کرد : آرام
 ؟ یچرا چ-
با-  خوام ی؛من که گفتم عاشررقتم وم میبرسرر نجایبه ا دیچرا ما 

 یکنارم بمون شهیهم
با اندوه گفت : دیکش یقیعم نفس  و
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و ادتی!...... میما از اول قرار باهم موندن نداشررت- همون  یرفته ر
که با هم ازدواجم  یدر صررورت یبهم گفت اطیح نیتخت ،وسررت هم

جدا بشرر یلیخ دیبا میکن ود از هم   یتو ییجا چیچون من ه میز
 تو ندارم یزندگ

ود که ب نیتالشش ا تیخسته شده بود اما نها یتکرار یحرفها نیا از
ش دهد متیمال  به خر
!..باور کن من  هیسا صد بار بابت اون حرفها ازت معذرت خواستم-

و به خاطر اونهمه غرور پرداخت کردم یتاوان سخت  ر
 گفت : یظیپوزخند غل با
وز بهم  ؛هنوزیو پرداخت کرد یآره تو تاوان سخت- تو گوشمه که هر ر
ور تحملم م یدار یگفتیم  یکن یبا ز

ود هیسا- وزها ر و به خدا اون ر  یلیدونم خ یم اریبه خاطرم ن گهیتو ر
 باهات بد کردم اما .........

به تند حرفش  گفت : یرا ق ع کرد و
سمت- وزها ق و  یا هیثان هیثان یخوایمنه ؛چ ور ازم م یاز زندگ یاون ر ر

 و به جرم نکرده تاوان پس دادمو فراموش کنم دمیکه زجر کش
 گفت : مستاصل

 میبا عشق ادامه بد مونویزندگ میتون یما م هیسا-
 گفت : یازغرور ولجب تینها با
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ونم ت یوجودم پراز نفرته چ ور م ی!.....وقت نیمن از تو متنفرم آرم-
که ازم  و یراحت یکنم ؛....منو طالق بده و زندگ یعاشررقانه با تو زندگ

 بهم پس بده یگرفت
و نیا از سرش را ر سته بود .کالفه  شت  یتکرار مکررات خ فرمان گذا

 به فکر فرو رفت یولحظه ا
نظر داشررت چقدر  ریتفاوت وسرررد حرکاتش را ز یب یبا نگاه هیسررا

شفته ودرگ وزها ریآ ست مثل ر اول خودش اما او عادت کرده  یبود در
 کردیبود پس اوهم عادت م

پرس رهیاز عمق وجود به او خ یرا بلند کرد وهمراه با آه سرش  دیشد و
: 

 ؟ یفقت بهم بگو چرا ازم متنفر-
ل زد وآرام گفت : نگاهش به ته کوچه ز  را از او گرفت و

که  یازت متنفر بودم ،از شخص شهیوقت دوستت نداشتم ؛هم چیه-
بس !.....اگه مجبور شرردم  شررهیفقت در خودش خالصرره م اشیدن و

 ت،سرریاون ن گهیتحملت کنم فقت به خاطر پدرم بود، اما حاال که د
 لحظه هم کنارت باشم کی یخوام حت ینم

 گفت : یزده به تند جانیهو برآشفت
 ! ونهیدرم یا گهیکس د یچرا؟ چون پا-
 شینهایو توه ریبه طرفش برگشررت هنوز هم دسررت ازتحق ظیغ با

ود.اما ب دیو پر از شک وترد اهیس نهمهیمرد ا نیداشت چراقلب ا یبرنم
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 سررتین انیدرم یمرد چیه یمجبور نبود قسررم بخورد که پا گرید
 کردیباهم عوض شررده بود چرا دلش ه*و*س م شررانی.انگار جا

 هم امتحان کند نیبود را آرم دهیکه او کش یهمان زجر
 گفت : نیخسته وغمگ ینگاه با
 یبشرر میتو با اجبار وارد زندگ نکهیمن قبل از ا……..! آره درسررته،-

شتم ؛فکر م یا گهیکس د ست دا شار ج ریتونم ز یکردم م یو دو برو ف
ما اشررتباه متعصررب تو اونو فراموش کن با همه  یم ،ا کردم چرا که 

ستم  هیثان کی یتو حت یهایبددل اموش اونو از تو ذهنم خ ادیهم نتون
 کنم

برافروخته و با نها دیشعله کش کبارهیبه  نیآرم چهره  ادیشم فرخ تیو
 دیکش
وغ م یدار - سگ در و م یگ یمثل  سم؛ م ی؛من تو ر دونم که  یشنا

و ندار نیجرات ا  یکار
 گفت : یپوزخند با
شق جرات نم- ست که  هیخواد جناب دکتر ! یع مهمون ناخونده ا
 رهیگ یاومدنش اجازه نم یوقت برا چیه

 زد : داد
س ه نباش ؛من م- سف  ییدونم تو دختر ه*ر*ز*ه و هرجا یبرا من 

 یبهش ندار یحس چیکه ه یبش یکی یکه با مرد یستین
 .......... یمن به خاطر پدرم حاضر بودم هرکار-
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ش یلیس برق شدت به  سرش با  سرش پراند ؛  شیرکنا شهیهوش از 
 یسوخت با چشمان یطرش صورتش داغ شده بود وم کیاصابت کرد 

بغض آلود گفت : رهیپر از اشک به او خ  شد و
 ازت متنفرم شهیکارهات هم نیبه خاطرهم-

و عیسررر نیشررود ،آرم ادهیدر را گرفت پ رهیدسررتگ گ را به چن شیباز
 : دیگرفت وعاجزانه نال

ه من بدون ک یدون ی!تو م یسنگ دل باش نهمهیا یتون یتو نم هیسا-
 رمیم یتو م

شت  یحال در سته بود .به طرفش برگ شمانش حلقه ب شک در چ که ا
 گفت : یزیوهمراه با لبخند تمسخر آم

ر پ کبارهیپس اون همه اعتماد به نفس کجا رفتن ! همشررون به -
 دیباگفت ن یکه بهم م یسررتین ی..........مگه تو همون آدم دنیکشرر

!حاال  هان……هییچون قرار مون جدا یوقت وابسررته من بشرر چیه
وز اول آشنا یشد یشده خودت وابسته وگرفتار دختر یچ به  ییکه از ر

با همه تنفر وغرورت فقت  دیوام زیکلمه محبت آم هی یجا بخش 
و م یبهش گفت و .........هان  یخوام ونه زندگ یمن نه شما ر با شما ر

لمون!. سنگ دل یستیمگه توهمون آدم ن یگرفت ی.چرا ال تموم  یکه با 
با من برات  یبهم گفت به!  هیازدواش   رهیگ*ن*ا*ه کب هیعذا

بود  عذابمنم  یکه برا یفهمی!.......هان !پس چرا حاال خودت نم
 !سخت بود ،درد داشت
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و سرش بغض الود ادامه داد یرا از ر  تاسف چند بار تکان داد و
و به سررادگ نهاینه !.....ازم نخواه همه ا-  یدون یفراموش کنم ؛م یر

سردر کنارم احت هیکه بهت به عنوان  یووقت یچقدر زجرم داد  اشیهم
شتم کنارم نبود شب تنها تا د یفهم ی؛م یدا اون  یوقت تو ریچند 

شت به خودم لرز یواریچهار د  هنکیاز ا الیخ یوتو ب دمیاز ترس و وح
ب هی زو تو دیهزاران ام ادختر جوون  ته سرررگرم  یو آر نه منتظر خو

شرکت لعنت یکارها شرکت یبود یاون   که به خاطرش منو، ی؛همون 
مه ه ی؛فکر کرد یخودت کرد یپول پرست یفدا مویاحساسمو،زندگ

 شن یفراموش م یاون چهار ماه اسارت به راحت
 گفت : دیونا ام مستاصل

سا- سوگند  وزها هیبه مقدسات  خ و تل یتمام لحظه به لحظه اون ر
به شرررط یبرات جبران م همه حرفهات  یکه بهم بگ یکنم فقت 

وغه وه  ستین تیزندگ یتو یشکیدر
با لحن نگاهش  سرد وآزار دهنده گفت : یرا از او گرفت و

وغ ن یکدوم از حرفها چیه- ست  یکی؛من واقعا  سرتیمن در و دو
 دارم

شانه ها درمانده صل  ستا شدت تکان داد  شیوم با  را محکم گرفت و
 وگفت :

وغه هیکنم سا یخواهش م-  !بهم بگو همه حرفهات در



wWw.JustRoman.iR  1212 

 

نگاه  نیا ریشررد در ز رهیخ نشیعمق چشررمان خسررته وغمگ در
مرد را با همه  نیکرد او ا یم یاحسرراس ضررعف وناتوان رایملتهب وگ

 دیپرست یوجود م
 : دینال عاجزانه

وح پدرم قسررم همه وجودم مملو ا-  یکه حت هیز عشررق به مردبه ر
 غافل بشم ادشیهم نتونستم از  یلحظه ا

 : دیکش ادیازخشم او را به عقب هل داد وفر پر
 نمتیوقت بب چیخوام ه ینم گهی!.......د رونیگمشو ب-

بدون  زینفرت انگ یبا لحن نیدر را گرفت ودر را گشررود آرم رهیدسررتگ
 به او نگاه کند آرام گفت : نکهیا

ودتر  یم ینیبه ام- سر رهیوقت دادگاه بگ هیگم ز سارت  نیاز ا عتریتا  ا
 یخالص بش یو بدبخت

 نیبا حسرت به آرم یشکست وچشمانش پر از اشک شد نگاه دلش
ب ش یبا قلب یحرف چیه یانداخت و کنده از غم واندوه از ما  ادهیپ نشیآ

سرش را برگردانند وآخر نیشد .در آخر ود به خانه   نیلحظه قبل از ور
و نینگاه را به آرم فرمان گذاشررته بود .دلش به  یانداخت سرررش را ر

سوخت ،برا ساس  شانیهر دو یحالش  سوخت .باز هم دچار اح
را دوست داشت ودلتنگ لحظه  نیشدبود هم عاشقانه آرم یدوگانه ا

 شیرهایوتحق نهایبا او بودن بود وهم به خاطر همه توه یبایز یها
 از او متنفر بود
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ست که یم ست داده اما  نیآرم شهیهم یحرفش برا نیبا ا دان را از د
توانسررت  یبود چرا که او هرگز نم نیاز دسررت آرم ییتنها راه رها نیا

کند که قرار است همه عمر حسرت وندامت به  یاحساس یخود را فدا
 همراه داشته باشد

 یدیدیتو چشررر رررمام م نویا ؛یتو برررر رررررود امیدن تموم
 یدیخندیاورت نبود؛ به حس من مب یتو عشرررق

و وغ نگو تو میسادگ ر  چشررام یحساب نکن؛ در
وغررر ررر گهیبرام اما د سخته  خوامینم یعشق در

 قلبتو امروز پس بدم دیمن خداحررررافظ با از
و از دست بدم یخال امویدن  بکنم عشرر رررق تور
 ررره تنهررر ررررا بمونم شرررریهم خوامیمن خداحافظ م از

 دونمیازت نم یررر چرررریه دمیخررررروب فهم نویا حاال
 یدینفهم نویما فاصله بود اما ا چاره

 دمیبه آخر راه رس یبود ول رید کمی دیشا
 تو هیبشم شب یکیخواد منم  یدلم م حاال

 من برو یپس بده از لحظه ها خاطرهامو
 م لق یمن خداحافظ از مهد از

 وهفتم ستیب فصل
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و یآب پوشره  پر از اندوه به آن یاش را برداشرت ونگاه یدسرت فیک یر
 ادهیپ لیداد واز اتومب رونیب قیو عم زیانداخت . نفسررش را حزن انگ

 شد
پشررت در  یخسررته وعصررب ییگامها با از پله عمارت پدرش باال رفت و
شرد طول ستادیا ش یوزنگ را ف بان مهر دینک ر در چها یکه چهره مهر

شت .مهر اور غ یچوب در ظاهر گ سرش  ریشادمان از ح منتظره پ
و یلبخند  زد وگفت : شیبه ر

 یاز ما کرد یادیچه عجب -
قدم جلوتر از مادرش به  کیمقابل در کنار رفت تا او وارد شررود  واز

 طرش سالن رفت وگفت :
وزها خ نیا-  یدون یگرفتارم تو که م یلیر
 یر یگفت شرکتم منظم نم یپدرت م -
و یحال یب با مبل انداخت واز جواب به مادرش طفره  یخودش را ر

 : دیرفت و پرس
 ؟ ستیبابا خونه ن-

 کنارش نشست وگفت : یمهر
 یباهاش دار ی؛کار ومدهینه هنوز ن-
 ! ادی؟صداش نم یچ نیآرت-
 یا گهید یاحتماالرفته کلوپ ،اون که جا رونیتو رفت ب یپا شیپ-

 نداره بره ،....
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 : دیپرس یاز مکث کوتاه پس
 ؟ یشام خورد-
 کوتاه وسرد جواب داد : یلیخ
 ندارم لیم-

پوشه  در دستش را به طرش مادرش گرفت وگفت : و
بابا بمونم ، ل ف کن ا یعجله دارم نم-  هشبده ب نویتونم منتظر
پرس ینگاه با پوشه را ازدستش گرفت و  دیپرسشگر
 ه؟یچ نیا-

 وگفت : دیکش شیموهها انیم یدست کالفه
 ییجدا یبرا ازیمدارک مورد ن-

 دیپرس متجب
 ؟ یک ییجدا-
 حوصله گفت : یزد و ب هیمبل تک به
 ! هیمعلومه ،مگه من چند تا زن دارم!...از سا -
 دیونال دیپر رونیب شیاز ته گلو یکوتاه غیاراده ج یب

 ! نیآرم یزنیحرش م یاز چ یتو دار-
 وگفت : دیکش قیعم ینفس
تازهیکه چ نیا- از هم جدا  میدونن که ما دار یهمه م سررتین یا ز
 میشیم

با لحن هراسان  گفت : شانیپر یو
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سا یلیخ نویآره من ا - کر وقت ف چیاما ه شنومیم هیوقته که دارم از 
 یشاون ب یخام حرفها یکه بخوا یباش فیضع نهمهیکردم تو ا ینم
به تند پر  گفت : یاز خشم و
پاش افتادم یکردم که نکردم ؟!؛..من حت یچکار م دیبا گهید-  به 

 فره !ازم متن گهی،م خوادیبرگرده ،اما نم شیوالتماسش کردم به زندگ
 کرد آرامش را به پسرش برگرداند یآرام سع یبا لحن یمهر

وح تیتو چه وضررع هیسررا یدون یاما پسرررم ! تو که م-  کمی،اونو  هیر
بهش فرصت بده با خودش کنار ب  ادیدرک کن و

 از قبل گفت : متریمال یکم
در بهش فرصررت بدم مامان !تمام عمرم خوبه!......اما مامان چق-

ساعت داره بهم م ینم نویاون ا وز وهر  خواد باهام  ینم گهیخواد هر ر
 تونم مجبورش کنم کنارم بمونه یکنه؛ من که نم یزندگ

سردگ زمیعز- ضحه که با دیشد یاون دچار اف  از همه دیشده کامال وا
 ادیبدش ب انشیاطراف

 وگفت : دیکش یآه
ع ا- هرگز منو به عنوان همسر خودش  هیمامان !سا ستین نیموضو

 ازدواش شده نیقبول نکرده وفقت به خاطر پدرش مجبور به ا
 گفت : یافتاد وناراحت یمهر یبه ابروها خم

 یزن یکه م هیاحمقانه چ یحرفها نیا-
 است هینظر سا نی،ا ستیحرفهام احمقانه ن-
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 گفت : نگران
 خراب نکن هیبچگانه سا یبه خاطر حرفها تویپسرم زندگ-
 گفت : یتند به
 نیا منو تو خودتونیب یکه با اصرارها نیمنو شما خراب کرد یزندگ-

 نیبحران انداخت
 یکه فراموش نکرد نویانتخاب خود تو بود نه ما !ا هیاما سا-

 کرد زمزمه
 دیانتخاب کرد نیاماشما منو مجبور به ا-
چقد  که یبراش ثابت کن دینشررده پسرررم تو فقت با ریحاال هم د-

 یدوستش دار
 وگفت: دیکش یقیعم نفس

سا ینم گهید-  گهیما بوده د نیب یبزنم هرچ یحرف هیخوام در مورد 
 قبل یهردومون به حالت عاد یهم زندگ ییتموم شده اگرچه با جدا

 گرده یبرنم
 اما پسرم............-

 مادرش را ق ع کرد وگفت : حرش
با بگو همه کارها- با با ا یبه  به طالق و انجام دادم و بوط   هنکیمر

 یاش و تو هیبوده اما من همه مهر هیبه خواسررت خود سررا ییجدا
 مدارکه مهیهم ضم ششیکردم و ف زیحسابش وا
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از تعجب باز مانده بود ؛نگاهش را از او  یجا برخاسررت دهان مهر از
 گرفت وادامه داد

 گهیبرگشتم د یخوام وقت یرم سفر ،م یم یتمدد اعصاب مدت یبرا -
سم سا یا شه ؛ دارم ا میزندگ یتو یزن چیوه هیاز  ش ازتون خواه نوینبا

 کنم مامان! یم
بدون ب نکهیا و شد و سالن خارش  شد از وجه ت یمنتظرواکنش مادرش با

 یلحظه ا کردیوخواهش م زدیبه مادرش که داشت او رابه اسم صدا م
با سرع نشیبماند سوار ماش باغ خارش شدشد و  ت باال از

بود،نفس نفس زنان ، نگران  دهیراه دو انهیکه به دنبالش تا م یمهر
 توام با غم واندوه او را بدرقه راهش کرد یودلواپس با نگاه

و شیپا خسررته  زیهمه کس وهمه چ گرازیگاز فشرررد د یرا تا آخر بر ر
رفته گ خواسررته مادرش قرار چهیباز یراحت نیبه ا شیزندگ نکهیبود ؛از ا
سادگ نکهیبود ؛از ا صومه  یبه  شده بود ، کیواحمقانه خام مع او نگاه 

 عقلش ،احساس شود . یبود که فرمانروا دهینکش اضتیعمر ر کی
بود ؛همه من قش را  ختهیرا بهم ر شیدختر ساده وآرام همه زندگ نیا

ضتهای،همه ر ش ییا سالها درد ک صل  ا بود .در نظرش او ب دنشیکه حا
شتباهش هم هم شت وتنها ا و با ا دیشیاند یبود که م نیهمه فرق دا

 همه فرق دارد
شمان ز یدختر سل یبایبا چ سته  یع صوم که ناخوا وچهره پاک ومع

 انداخت یقلبش را به تپش م
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صبع چشم  دهیسرکوب احساساتش به اوتا به سپ یکه برا ییشبها چه
ارش در کن وارید کیتنها با فاصررله  هیسررا نکهیبرهم ننهاده بود و از ا

 وخشنود بود یکشد راض ینفس م
 به من چه ساده دل سپردم لعنت
 مردمیبه من اگر واسش م لعنت
 منو گرفت و بعد ولم کرد دست
 که عاشقم کرد یبه اون کس لعنت
 به من چه ساده دل سپردم لعنت
 مردمیبه من اگر واسش م لعنت

 بوده یبگه که ماه من ک یکیبگه... یکی
 بوده یگ*ن*ا*ه من ک مسبب

 بود نیمن از نگاه تو هم سهم
 بود نیقسمت بهتر نیتو بدتر عشق

ون منو عاشقم کرد تو  دل بار
 و آسمون ولم کرد نیزم نیب
 شد نیشد که ا یبگه چه جور یکی

 شد نیتو آسمون و من زم سهم
 یفالح اریبه من از ماز لعنت

را  لشیاتومب سررتمیبود سرر یفه وعصرربکال نیسررنگ کیتراف پشررت
فتابگ اریاخت یخاموش کرد و ب ب دیکشرر نییرا پا رشیآ ان چهره مهر
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به  یبود نگاه شیآرامش بخش لحظه ها شررهیهم هیوجذاب سررا
ما برخالش هم شیبایچهره ز خت ا ندا ند مل نیا شرررهیا و  عیلبخ

وحش شده بود نیریش  سوهان ر
ظاهر افسونگر ومعصوم را خورده  نیا بیاشتباه کرده بود که فر چقدر

 بود
ست مثل وقت بازهم شتباه کرده بود در س یا اد کرده اعتم اوشیکه به 

ست یمیصم میبود واو را به حر اش با بهراد راه داده بود .با اعتماد  یدو
با اعتماد به سا اوشیبه س  را شیهمه زندگ هیبهرادش را از دست داد و

کرد  مشتش مچاله انیز خشم در مو پر ا دیکش رونینفرت عکس را ب با
 دهد یچهره چقدر آزارش م نیکرد نگاه کردن به ا یحس م یبه خوب

****** 
و یمهر بان گفت : یر  لبه تخت ، کنارش نشست ومهر

 یکن یخودتونابود م یزندگ یبا لجباز ی! تو دار زمیعز -
 وآزار دهنده گفت : سرد

 نیکه از اول باهام صادق نبود نیمنو شما نابود کرد یزندگ-
 وگفت : دیاز سر حسرت کش یآه
به  نیباور کن آرم یول می،ما همه به تو بد کرد یگ یآره تو درسررت م-

فت هرچ ته پس ن یزیمن گ و گف گه ر به توب که الزم بوده  و   یازیر
 میبه تو بگ یزیدر مورد بهار چ ستین

 الود گفت : بغض
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 با بهار از من پنهون کنه شویداره نامزد یهنوز هم سع نیآرم-
 نبود نی!بهار هرگز نامزد آرم هیسا یکن یاشتباه م یتو دار-
 شما بوده نیقرار ب نیاما ا-
 نیبود که من دوست داشتم نه آرم یزیچ نیا-
و دوست داشته نمیدونم که آرم یمن م-  بهار
گ بود قبل از مر یبه بهار نداشت ؛چرا که اگر حس یحس چیه نیآرم-

 کرد یتموم م زویبهراد همه چ
 تونم یودوسررت داره نم یا گهید یکیکه اون  یحسرر نیاما من با ا-

 باهاش ادامه بدم
و دوست داره سا نیآرم-  باور کن نویکنم ا ی!خواهش م هیفقت تو ر
وراسرررت نبود- با من ر ما هرگز   نیحاال چ ور توقع دار نیشرر

 حرفهاتونو باور کنم
 ت :گف درمانده

شتباه  یمادرم! مادر هیمن - سات فرزندش ا سا که هرگز در مورد اح
 کنه ینم
و م نیدونسررت یشررما م- وجود اونو مجبور  نیخواد اما با ا یاون بهار

 منو انتخاب کنه نیکرد
 بود؛ نه ما! نیخود آرم میانتخاب تو تصم-
بر اون خ یماریچون همتون از ب نیدونست یم شویاصل لیوشما دل-

وان نیدیفهم یم و نیداشت  داره یاون مشکل ر
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دونه  کی،اون در تمام طول عمرش  هیمن آدم سررالم نی!آرم هیسررا-
که داشت با غم مرگ بهراد  یزمان یقرص اعصابم مصرش نکرده ،حت

 دیجنگیم
با هق هق گر بغاش  گفت : هیشکست و

سرحال نبودم ؛بب یمن چ- سالم و شما  دینی!من  وزم اومده  چه به ر
 یوزکه اگه ر نیکرد ی؛کار نیبه خاطر پسرخودتون منو بدبخت کرد

 تونم راحت بخوابم یقرص نخورم نم شهیش هی
 غصه گفت : با
حاضررره به  نی؛آرم ید یخود عذاب م یخودتو ب یدخترم تو دار-

 یواخ ینم نویکنه اما تو ا یهر کار شییخاطر برگشت تو به زندگ
 : گفت هیگر با
سرم به خاطر یم یچ ور بخوام وقت-  یا گهیزن د هیدونم قلب هم
برا یم  اونو آزار نده مجبوره منو تحمل کنه نکهیا یتپه و
شکها با ست ا سترد و در حال یکف د شده بر گونه اش را  وان   که یر
 ادامه داد دیکش یاش را باال م ینیب

نه به شررما  گهی!من د دیتنهام بذار کنمیخانم ! خواهش م یمهر-
خونه وادت اعتماد ندارم پس خواهش  یکدوم از اعاررا چیونه به ه

 کنم بذار راحت به درد خودم بسوزم یم
 از جا برخاست وناراحت گفت : نیگرفته وغمگ یمهر
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بهش  گهیفرصت د هی یتون یکه نم یمتنفر نیاز آرم نهمهیحاال که ا-
و من هرگز ت یونو بد یزیچ هیخوام  یکنم ؛اما م یمنم اصرار نم یبد

ستم ؛تو هم و عروس خودم ندون  یکه تو یدختر یدخترم بود شهیر
 یدکه ازم دور بو ییسالها یاومد و بزرگ شد ؛حت ایخودم به دن یدستا

شتم  ستت دا ش نیاگه از آرم یحاال حت پسهم دو  باز هم یجداهم ب
باق و بهم  نیکنم ا یموند پس خواهش م یخواه یدخترم ب جازه ر ا

 بده تا مثل قبل دوستت داشته باشم
 انداخت وآرام گفت : ریرا به ز نگاهش

 یخودمو م یبتونم ببخشمتون اما همه سع ستمیم مئن ن نکهیبا ا-
 چند وقته فراموش نکنم نیکنم که محبتهاتونو تو ا

با محبت گونه اش را ب*و*س خم  وگفت : دیشد و
پاک یدونم تو قلب یمن م- حاال ا یدار ایدر یبه  گه  الطم مت نهمهیوا

 نی!........به آرم یدار نیکه به آرم هیفقت به خاطر احساس یوآشفته ا
 فرصت بده تا خودشو برات ثابت کنه هی

 گهیکرد پدرم بود که د یبهم وصررل م نویکه منو آرم یتنها رشررته ا-
ش ستین شما هم م مئن با صم نیاز ا نمیآرم دی؛ ض میت  یمن را

 وخوشحاله
مملو از غصرره اتاقش را ترک کرد واو را با افکارش تنها  یبا قلب یمهر

 گذاشت
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ر خب نیمثل بمب در خانواده منتشر شد ؛ا نیجدا شدن او از آرم خبر
را شرروک زده کرده بود وهمه او را مورد سرررزنش ومالمت  شیعمه ها

فرصررت نداده خاک پدرش  یاو حت نکهی. عمه بزرگش از ادادندیقرار م
را در خانواده به راه انداخته به شرردت از او  ییآبرو یب نیو ا سرررد شررود
وناراح انع ق لشررانیشررانودالیکه با حرفها ییبود، اما او به جا تدلخور

خواسررت راحتش بگذارند ودر  یوخواهش از آنها م هیشررود تنها با گر
به  ادیوفر دیبا تهد کباری یدخالت نکند ؛حت شیخصرروصرر یزندگ

ست از ا ییابرو یقعا او باعث بمادرش گفته بود اگر وا خانه  نیخانواده ا
ود تا ب یم آشررفته  دینشررود ناه هیبق یسرررافکندگ اعثب نیاز ا شررتریر

صل نم ستا سرش کنار ب یوم ست با مرگ هم شدن  هویب ایو دییایدان
 دختر جوانش را قبول کند

داشررت تا به امروز او را  نیکه دو هفته قبل با آرم یدارید نیاز آخر بعد
ر د نهمهیا نیآرم یکرد خال وجود  یبوده ؛هرگز فکر نم دهیند گرید

 حس شود وآزارش دهد شیزندگ
شت پنجره ا دیاز جا پر اریاخت یب اطیزنگ در ح یصدا با پ از  تادسیو
 یکه داشررت به شرردت متنفر بود چرا که نم یاحسرراس دوگانه ا نیا

ب نهمهیا یوقت دیفهم نه م یدلتنگ و خواهد  یقرارش اسررت چگو
 او را تحمل کند یب یهاسال
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شفتگ نیاز ا نیغمگ ییبا گامها ساغر وزها نیا یآ واده خان یزندگ یر
شود .لحظه ا س یبعد با پاکت یاش به طرش درب رفت وآن راگ ت در د

 شد واز پله ها باال رفت اطیوارد ح
و یسرررخورده وعصررب یحالت با لبه تخت نشررسررت وخودش را  یر

شعرش کرد طول شغول کتاب  ش یم باره زنگ در ح دینک به  اطیکه دو
ش چیه نباریا یصدا درآمد ول شان نداد ونا ام یواکن را  کتاب دیاز خود ن

و  دیپرت کرد ودراز کش یعسل یر
بان گفت : ساغر  در چهار چوب در اتاقش ظاهرشد ومهر

 ؟یداریب یآبج-
 طرفش برگشت وگفت : به
ه شرر یم نیکه تو خونه راه انداخت ییسررر وصرردا نهمهیآره !مگه با ا-

 دیخواب
 وگفت : ستادیسرش ا یچند قدم باال با
 ! ینامه دار هی-
و پرس زیخ میتخت ن یر  دیشد و
 ( نهیاز آرم دیپرس یخواست م یدلش م دی؟)شا هینامه !...از ک-

 نامه را به دستش داد وگفت : نیگرفته وغمگ یبا چهره ا ساغر
 یفهم یبخونش ؛خودت م ایب-
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ساغر ب پاکت کرد  اتاق را ترک عیسر یحرف چیه یرا از دستش گرفت و
 یزیبهت زده او را بدرقه کرد کامال مشررخص ومشررهود بود که از چ

 ستیکه آن چ دیفهم یدلخور وناراحت است اما نم
به پاکت در دسررتش انداخت ،ز نگاهش و ریرا از در گرفت و رد ک شیور

 آرم دادگاه ، دنیبا د
سختیفرو ر قلبش اار یتان. با د دادگاه ،  هیلرزان پاکت را باز کرد ؛اح

س شمانش  شته ها را  یرفت و نم یم یاهیچ ح نو ضو ست به و توان
 بخواند

ست اما با د نینازن ش شد وکنارش ن شاد وارد اتاقش   دنیسرخوش و
و دهیچهره رنگ پر  دیلبش ماسرر یو لرزش دسررتانش لبخند بر ر
 دیوما رب پرس

 حالت خوبه ؟ هیسا-
و نگاهش  بود آرام نجوا کرد هیاحاار یهنوز ر

 ستمینه اصال خوب ن-
 وگفت : دیکش رونیانگشتانش ب انیرا از م برگه

 ه؟یچ نیچرا ؟مگه ا-
 آلود گفت : بغض

 !..... نیدادگاه !.........آرم هیاحاار-
اش شک ب بغ ست وا  نیصورتش را گرفت نازن یمحابا پهنا یشک

 سرش را به آغوش گرفت وگفت :
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 یازش جدا بش یخوا یچرا م یدوستش دار نهمهیتو که ا زمیآخه عز-
 گفت : هیهق هق گر با
گدا یچون نم- حال ییخوام عشررقو ازش  دونم  یکه م یکنم در 

 است گهید یکیوجودش متعلق به 
نابود م هیسررا- بدون اون  نابود یو من نم یشرریتو  با  یخوام  تو 

 نمیخودم بب یچشما
با غرور  یکف دسرت اشرکها با وان شرده بر صرورتش را پاک کرد و ر

 گفت : یشگیهم یولجباز
 مویدگوزن امیاحساسم کنار ب نیتونم با ا یتونم ؛ ...من م ینه من م-

 بدون او بسازم
 هیسا یزن یم بیبه هر دوتون آس یسرکش نیبا ا یتو دار-
ناز نیا- حل  ها راه  عمر زجر  هیخوام هر دومون  ی!من نم یتن

با بهار زندگ ییتونه بعد از جدا ی؛اون م میبکش  کنه یبا من بره و
ندگ ی!........دار هیسررا یاحمق یلیتو خ-  یکی یفدا تویخودتو وز
 یکن یم گهید

 میما با هم حرفهامونو زد -
با لحن هیبه برگه احاار ینگاه  پراز اندوه ادامه داد : یانداخت و

وز د- باره به  یومن م شررهیتموم م زیهمه چ گهیتا چند ر تونم دو
 ! یآرامش برسم ؛...مگه نه ناز

 وگفت : دیکش یقینفس عم نینازن
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 شیه آسرراب یبتون ییجدا نیبا ا دوارمیاماام سررتمیم مئن ن نکهیبا ا-
 یبرس

بغض گفت : جانیه با  و
خوام هرگز چشررمم تو  ینم گهیدانشررگاهمو عوض کنم ؛د دیبا-

 بود میاشتباه زندگ نیاو بزرگتر دنی؛د فتهیچشمش ب
وم باش ....... یباشه !حاال خواهش م-  کنم آر
شوب یحس م یبه خوب نینازن ونش چه آ ست وتنه یکرد در در ا به بپا

 تواندیخاطرغرورش است که نم
ع کنار ب نیا با ود بود که خودش گرفته ب یمیتصررم نی.ا دیایموضررو

ما ا یکس بر نم چیاز دسررت ه یکار چیوه مد ا با  نیآ که او  حس 
 ودوجدانش ناراحت ب زندیم هیرا به سا بیآس نیزرگترسکوتش دارد ب

وز با خودش درگ تمام  قول داده هیرفت او به سررا یبود و کلنجارم ریر
را  هیاس یبردارد که ممکن بود همه زندگ یتوانست پرده از راز یبود ونم

صم شعاع قرار دهد اما ت ست ومن ق میتحت  ست ب یرا نم یدر ه توان
نها خواسررت ت یو نم دیترسرر یم هیبه سررا انتیاو از خ ردیبگ یسررادگ

که اگر ا لخورشرروددوسررتش از او د مام مئن بود سررکوت را  نیا
 دید یهرگز شاد وسرحال نم گریرا د هیسا شکستینم
شو ییایدن با شت درب دفتر آرم شیاز ت ض راب پ ست  ادستیا نیو ا ،د
و با  فرستاد .همکالم شدن رونیب یاش نهاد ونفسش را عصب نهیس یر

ار کرد افک یسررع کردیاش م یکالفه وعصررب شررهیزده هم خیمرد  نیا
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ش با آرام سموم کننده را ازذهن خود دور کند و سب یم ب یهرچند ن ه ضر
 به درنواخت . یا

هت آرم یصررردا پر اب نه  دیوترد یباز هم دودل نیمحکم و خا را هم
با نه ده آن ز جانیدر را گرفت وه رهیبه خود دسررتگ یبیقلبش کرد 

بان دیراگشررود ، نبا ونش م جانیترس و ه یقر م محک دیشررد،با یدر
 نیدر ا که یا هیاش حاال در دستان او بود ،سا هیسا یچرا که زندگ بودیم
زشتر بود شیبرا یزیاز هرچ ایدن  با ار
پشررت به در خ نیآرم خود  الیدر عالم خ رهیدر چهار چوب پنجره و
ذب و ج نگونهیاو را ا رونیآن ب یجالب زیدانست چه چ ینم کردیم ریس

ست .کنار م صدا ستادیا زشیدرخود فرو برده ا با  سترس ییو ور ا  که از ز
ون لرزش گرفته ؛ گفت :  در

 !دیخسته نباش-
مبهوت ماند انگار در ذهن  یآشررنا لحظه ا ییتن صرردا دنیشررن با

آرام سرش را به  گشتیازشناخت صاحب صدا م یمشوش بدنبال رد
ماند ،  رهین خطرفش چرخاند ونگاه متعجبش در دوچشررم هراسررا

 زمزمه کرد
 ! یمرس-
 ت :وارام گف دیکش یگرید قینفس عم شیکنترل لرزش صدا یبرا
بگ یم-  ؟ رمیتونم چند لحظه وقتتون و

 زده جواب داد خی سردو
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 باشه ! هیاز سا ریبه غ یزیاگه در مورد هر چ-
 گفت : نیغمگ

 است هیاتفاقا در مورد سا-
با لحن تلخ یب  فت :گ یتفاوت بازهم به طرش پنجره برگشت و

 ستین یچیه هیمنو سا نیب گهیها گفته شده ،د یهمه گفتن -
ب مسررتاصررل واب ج نیا دنیشررن یاو برا دیلبش را به دندان گز قراریو

 آنجا نبود :
 هست ! یزیچ هیاما هنوز -
 اعتنا وسرد بدون آنکه به طرفش برگردد نجوا کرد : یب

ب هی- زش که هم یاحساس احمقانه و وزها ن نیار  هشیونابود م ستیر
 : دیزده نال جانیدهانش را قورت داد و ه آب
 داره! اشیبه شما احت هیاما دکتر! سا-
به تلخ به  گفت : یطرفش برگشت و
بارها با نگاه پر از نفرتش بهم  نویبه من نداره ا یازین چیه هیسررا-

 ثابت کرده
 فتدردآلود آرام گ یلحن با
وغ نم-  شهیواقعا بدون شما داره نابود م هی،سا گمیاما من در

 : دیتلخ نال یبه او انداخت وهمراه با پوزخند زیآم ریتحق ینگاه
 از تو! شتریب هیوسا دیشما هردو احمق-
وح-  ستین یمناسب تیدر شرا یاون از نظر ر
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با قاطع دیاز سر درد کش یآه  گفت : تیو
 شهیحالش بهتر م ییبا جدا -

و نیتعارش آرم بدون بغض الود  زشیمبل کنار م یر نشررسررت وآرام و
 زمزمه کرد

به  یسررتیدادگاه براش حکم مرگو داشررت ،من ن هیاحاررار روزید- و
ح تو چشماش خوندم  وضو

 گفت : ظیغل یزهرخند با
 حرفتو باور کنم ! نیا یچرا توقع دار-

 ماند رهیدر چشمانش خ قیرا بلند کرد وعم سرش
وغ گفتن به شما ندارم یبرا یلیمن دل-  در
ور ناباور دمی،شا یعصب یکم  گفت : ی، به تند یاز ز
به او  یونگران هیبدون فکر به سا دیزاری؟......چرا نم یینجایپس چرا ا-

 ؟ دتونهیجد یباز نیبرسم !،............ا میبه زندگ
ونش نفس یبرا بازهم  دیکش قیعم یکنترل تزلزل در

 ! هتیواقع هی نی!....اما ا دیمنو باور نکن یکه حرفها دیشما مختار-
و به  : دیخم شد آشفته پرس زشیم یر
پوسررت کنده بگو از من چ-  یینجای؟..چرا ا یخوا یم یراسررت و

پاش ب ی؟.......توقع ندار به دست و  که ! فتمیکه برم و
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 یدرد نهمهیمرد محکم نبود .از ا نیلحن آشررفته ولرزان برازنده ا نیا
شمان آرم ش م نیکه در چ شمانش  اریاخت یب زدیمو شرده وچ قلبش ف

بغض الود گفت :  پر از اشک شد و
 خوام یشما نم نوازینه!......من هرگزا-
 و گفت : دیپر از درد کش یآه
شم افتادم ،بهش التماس هم کردم !........ تو - پا ست و اما من به د

 یلحظه هم نم یکه حت هیوجود اون پر از عشررق به مرد یدون یکه م
 تونه فراموشش کنه

ب نهمهی، ا کردیم دادیب شیدر صرردا غم دو  نیحق ا یقراریغصرره و
 یگریود دینال یغصرره از درد م بانیسررر درگر نجایا یکیدلداده نبود ،

دل خدا به  ی،چرا حت کردیم هیخون گر یوسررنگدل انتیآنجا از خ
 آمد یبه رحم نم ندویحال ا

شما پراز ک- س نیوعداوته ،با ا نهیدکتر قلب  ستینم هیسا اهیدل   تون
 ارهیکنارتون دووم ب

و یخستگ با  دیانداخت وآرام نال یصندل یخودش را ر
وحش  هیسا- شت چون مالک قلب ور  هگید یکیکنار من آرامش ندا

 بود
با آرامش گفت : آرام  و
 است هیاما اون مرد هنوز هم خبر نداره که صاحب همه وجود سا-
 تلخ سرش را تکان داد وگفت : یپوزخند با
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شتباه اومد- سوهان یاومد یم نجایا نکهیا یبه جا دی؛با یپس ا  و 
وح من بش به اون م یرفت یم یر  هچقد دوستش دار هیسا یگفت یو

بزه گفت : محکم پر جر  و
 هیتا به اون مرد بگم سررا نجامی!.....ا نجامیخاطر ا نیمنم به هم-

 ادشیهم از  یلحظه ا یحت مدت نیچقدر دوسررتش داره ودر تمام ا
 غافل نبوده

 زد وگفت : یشخندین یعصب
و بهت داده ! نیا یدفتر من ؟......ک ی؟.........تو نجایا-  اجازه ر
 اعتنا باشد یب نیآرم یکرد به رفتار عصب یسع
 و محبتش محتاجه یچقدر به همدل هیبدونه سا دیاون با-
اش محبت کند همه وجودش  هیازخودش به سا ریبه غ یمرد نکهیا از

ش رتیدر آتش غ بانه ک صب ز خدا  دیشیاند یم شهی.چرا هم دیوتع
 آرامش قلب او فرستاده . یرا فقت برا هیسا
سا از به تند یگریدر کنار مرد د هیتصور  شفت و صدا یبرآ با  سبتا  ییو ن

 : دیکش ادیبلند فر
وز یهنوز زن منه و منم بهش اجازه نم هیسا- ص یدم که تا ر  هغیکه 

و ازهم جدا نکرده با حماقت بچگونه اش آبرو واعتبارمنو  طالق ما ر
 یبهش بگ نویوا یخدشه دار کنه،بهتره بر

و با صدا یمبل کم یر  گفت : یخفه ا یجا به جا شد و
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سا دیشما نبا- شه ،اون با ا هیاز  ست که ه می ینیاز ا ییجدا نیجدا ب
 شهیداغوتر م

 است هیخواست خود سا ییاما جدا-
شمان مرد یرا بلند کرد ولحظه ا سرش که با همه  یبا متانت در چ

 دیکشرریبار اندوهش هنوز داشررت با سررماجت اقدارش را به رخش م
اش را فرو داد و واقع رهیخ سنگ یتیماند .بغ ساعتها بردلش   ینیرا که 
بان آورد : کیرا تنها در  کردیم  جمله کوتاه به ز

 عاشق شماست ! هیدکتر سا-
سخت وآزار دهنده غذابش مشد ،راه نف مات .چقدر  دادیسش چقدر 

ملعبه  شررده بود شیمتنفر بود وحاال زندگ ردیقرار بگ چهیباز نکهیاز ا
ست دو دختر لجباز واز همه جا ب سخر آم خبر،ید و یزیلبخند تم  یر

 لبش نشست وگفت :
پال م یلینخورده آخه خ ییامروز سرررت به جا یتو م مئن-  یپرت و
 یگ
 دیدرماند نال ینگاه با
از  ریبه غ هیسررا یتو زندگ یمرد چیکه ه دیباور کن دیخوا یچرا نم-

 ستیشما ن
 پوزخندش شد ومحزون گفت : نیجانش ظیغل یاخم

وغ نم هیچون سرررا- گه خودشررم بخواد برق  یهرگز بهم در گه ا
 دهیاونو لو م شهیچشماش هم
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و یخنده اش گرفت ،اما تنها پوزخند نیآرم یالیخوشخ نهمهیا از  یر
ها هانش خ ادیز جانیکه در اثر ه ییلب با بزاق د  خوردیم سیمدام 

 ؛نشست وگفت :
وغ بود هیشما خودش  یاما همه زندگ-  در
وغ بود !...... هیآره - وغ بزرگ وکث هیدر  !فیدر
 گونه ادامه داد انیوغمزده وهذ دیوجود کش قیاز عم یآه
وح پدرشو قسم خورد ؛.. حت رهیدر عمق چشمام خ هیسا -  یشد ور

وح پدرشو ب  ورهخ یقسم نم لیدل یاگه چشماشم گولم بزنه اون ر
 نیدر نگاه ما رب نازن رهیمکث وخ یا لحظه

 یعنیمن !......... یرتیغ یب یعنیچه !.... یعنی یدون یم نیا-....
 مال ویکه چرا حاضر شدم زن یمن یمن !........نامرد یو نامرد یپست

 است گهید یکیکنم که دلش همراه خودم 
 در کوره غصه کباب شد نیدرد دل نازن نهمهیا از

 یمیفقت باشماست ،من صم هی؛دل سا دیکن یاستاد شما اشتباه م-
بخوب نیتر  دونم چرا اون حاضر شد با شما ازدواش کنه یم یدوستشم و

زد و  هیتک یفرستاد وخسته به صندل رونیو غصه دار ب قیرا عم نفسش
 کالفه گفت :

شه ،ا - شد زن من ب ضر   همه گهید نویاون فقت به خاطر پدرش حا
 دونن ! یم

 است . هیفقت ظاهر قا نیاما ا-
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 یناباور دمیوشا دیاز سر ام یگرفت برق یبرق نیمغموم آرم چشمان
 زده ادامه داد جانیوه عیسر نینازن
ستگار نکهیقبل از ا هیسا- ند شده بهتون عالقم دیبر شیشما به خوا

خواسررت باور کنه  یاما خودش نم خوندمینگاش م یتو نومنیبود ا
ر است اگر واقعا از شما متنف کدندهیاون چقد لجباز و دیدون ی؛شماکه م
به  وتیواقع نیا تونسررتیخواسررت با هاتون ازدواش کنه م یبود و نم

ش سر تحق یزندگ هیاز  وپدرتون بگه وخود نه، واجبار خالص ک ریسرتا 
سا ضیاون که مر شه !....... اما اون  هینبود که  بخواد نگران حالش با

و نکرد...... چرا ؟چون دوستتون داشت ونم نیا  یخواست زندگ یکار
و از دست بده یبا مرد  وکه دوست داره ر

پوزخند یناباور با  از سر تمسخر گفت : یو
ش یزجر م نهمهیپس چرا از بودن در کنار من ا-  هشیونگاش هم دیک

 پر از غم بود
. دیقابل نفوذ باش ریسخت وغ نقدریکرد شما ا یچون هرگز فکر نم-

 یتمام قلبشررو م یبا سررنگ دل شرردیم کیاو هر بار که به شررما نزد
بهش فرصررت ا دیشررکسررت به  نوکهیو در کنارتون خودشررو ثابت کنه و

و بهش نم  دیدا یآرامش برسه ر
سا نیبحث کالفه اش کرده بود ، چرا ا نیا شت غرور  ا را ب هیدختر دا

باز فشیاراج به بحث آه انیپا ی،برا گرفتیم یبه  ر از سرر یدادن 
پرس دیحسرت کش  دیو
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 د؟یینجایدونه شما ا یم هیسا-
 کرد وگفت : بیسر تکذ با
ه زار یبه شررما گفتم منو زنده نم زویاون اگه بدونه که من همه چ-

و لجبازه دیشناسیمشما که اونو   چقد تودار
 زد وگفت : هیتک شیصندل به
شد- ضر  و یپس چرا حا ست یر  یبزرگ نیبه ا یسکیبا اون ر تیدو
 ! یکن
 دیا هیمالک همه وجودسا دیحق شماست که بدون نیا-

با  بازهم به سرر خانه اولش برگشرته بود .با دسرتش به او اشراره کرد و
 دیپرس یکامال تصنع یآرامش

 ؟ یهم دار یلیحرفت دل نیاثبات ا یبرا -
 یبرا ی؛اما حاال که شررماحت سررتیازنین لیبرا دوسررت داشررتن دل-

شتنتون هم به دنبال دل ست دا باالتر از  یلیبگم چه دل دی، با دیلیدو
سها هیسا نکهیا شد برخالش خواهش و التما ضر  بدون  یحا من ،و

 رهیگب،کالس فوالد ترم قبلشو با شما  لشیتحص یهمه سالها قیرف
 اکراه گفت : با
 ارجمند از او بوده یفقت به خاطر خواستگار نیا-
سا- شمش دنبال  ودمون چ سال اول ور بود وهمون ترم  هیارجمنداز 

ص صو سا یاول به طور خ ستگار هیازخود  سا یخوا بهش  هیکرد اما 
به همراه خانواده اش  و نرفت و سررال سرروم  جواب رد داد اونم از ر
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سم ستش و ر  یاکپ امرزآبیخداب یحاش عل نباریکرد که ا انیب یدرخوا
شونور ست ود س ختیر صد ازدواش نداره وحت هیاو گفت :فعال  هش ب یق

اطر به خ هیحرش هم بزنه پس اگه سررا هیفرصررتو نداد که با سررا نیا
ویا دیبا رهیخواست با شما کالس بگ یارجمند م ام از ترم دوم انج نکار

با خود ارجمند پاس کرد نیکه ما چند یداد درصورت یم  میواحدمون و
 پس چرا اصرار داشت کالسشو بامن عوض کنه ؟ نجورهیاگه ا-
ود متوجه شد اشتباه کرده و شما غ یلیچون خ- ر قابل تحمل ت ریز

 نیاز حد تصور او هست
 کرده بود جشیگ نینازن یحرفها

 خواد ازم جدا بشه ؟ یچرا برخالش عالقه اش به من م -
 .ادیبا گذشته شما کنار ب تونه یچون نم-

باور نگاهش آن رنگ بهت زده نجوا  دیرنگ ترد ینا به خود گرفت و
 کرد
 ؟ هیمنظورت چ-
دونه چرا برخالش  یشرما با بهار خبر داره و م یاز راب ه عاطف هیسرا-

با اون  و دیباهاش بهم بزن تونوینامزد دیعالقتون به بهار حاضررر شررد
 دیازدواش کن

و شیابروها به ر پراز خشم گفت  زشیم یدرهم گره خورد و خم شد و
: 

 تو مغزاون فرو کرده ؟ اتویچرند نیا یک-
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 یکه مشررخصرره تنها شررخص صررادق تو ن وریبرادرتون !......ا-
 خانواده شما اونه

به را از ناح نیچقدر سررخت بود ،ا باورش که  یکسرر هیبارهم ضررر
 کردزمزمه  یکسش بود خورده بود ،با ناباور نیکترینزد
 اونو باور کرده ؟ یهمه حرفها هیوسا-
 کرد یباور م دیچرا نبا-
 گفت : یاز خشم به تند پر
وغه نیچون همه ا-  حرفها در
خاطر خ یخودکشرر- به  نتیدوسررتتون  غه  ا نامزدش هم درو

شا شو  هیسا خی؟!............... جناب م  یزندگ یبازنده تو کیخود
قه عشق وعال کنهیخودشوم یبازنده که داره همه سع هیدونه ، یشما م

و تبد  به تنفر کنه لیاش به شما ر
 گفته ! نیکه آرت ستین یزیاون چ تیاما واقع-
 ستمین نجایا تیدونستن واقع یمن برا-

 ومستاصل گفت : کالفه
 نیکه آرت یفیمشررت اراج هی یداره ؛منو وعشررقمو فدا هیسررا یوقت -

نارش ک شررهی! چرا مثل هم یینجایکنه ؛ پس چرا تو ا یبهش گفته ،م
 یکن ینم تیوازش حما یستین



wWw.JustRoman.iR  1240 

 

ه حاضر شده به خودش افترا بزن هیتا به شما بگم اگه سا نجامیمن ا-
و به جون بخره فقت به خاطر ا شما  کنه یکه فکر م نهیوخشم شما ر

 دیازش متنفر
 کرد یباورم م دیاگه منو واقعا دوست داشت با هیسا-
و باور کرد ، اما - شما ر صادق نبوداون  وبهش  نیشما هرگز باهاش 
 نیکرد انتیخ
 وداد زد دیکش شیپنجه اش را درموهها یخستگ با
 ! یانتیچه خ-
 جا برخاست وگفت : از

سا نیدر طول ا- شما نزد یسع یلیخ هیمدت  شه ام کیکرد به  ا ب
 چیوه خودشو گرفته میتصم هی. سانیشما با رفتارتون فقت آزارش داد

س شما نم ریهم به غ یک صم یازخود  صرش ک مشیتونه اونو از ت نه من
 نگه داشرتن اون همه یبرا دیدونیم تویحاال که واقع کنمی،خواهش م

 دیتالشتونو بکن
که او  نیدرهم فرو رفته بود . نازن قیعم نینازن یحرفها ریتاث تحت

 صدا از دفترش خارش شد. یآرام و ب دید یرا در افکارش غ ه ور م
 نیکرد .او م مئن بود که قلب ا یم یدلش احساس مسرت وشاد ته

ستش گرم م شق دو شقانه م شودیمرد هم تنها به ع  نکهیز اوا تپدیوعا
خشنود  دهیغرور تنها دوستش را به چالش کش نینچنیبار ا نیاول یبرا
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 یخال یو به طرش کالسش رفت اما جا دیکش قیعم یبود نفس یوراض
 قابل تحمل کرده بود ریخت وغس شیترم را برا نیا هیسا

 وهشتم )آخر( ستیب فصل
به ا با و یکه به در خورد ب یضررر  ودیسرررش کشرر یحوصررله پتو را ر

 معترضانه داد زد :
اعصاب شماتت  گهیکنم راحتم بذار ؛ به خدا د یمامان خواهش م-

 وسرزنش هاتونو ندارم
صدا در شک یبا  و یخ شنه چرخ یبه ر سرش را از ز دیپا تو پ ریکالفه 
به تند رونیب  گفت : یآورد و

 مامان ....-
وادامه حرش  ختیدر چهارچوب درب قلبش فرو ر نیآرم دنیبا د اما

 فراموشش شد
با چهره  ییبا گامها نیآرم شت و ون اتاقش گذا ستوار پا به در منظم وا

 محکم وقاطع گفت : شهیمثل هم یدرهم وجد یا
 ! یدردسر هیما شتریبچه شش ماهه ب هیاز  یدون یم چیه-
و نیعب*و*س و رفتار تند آرم افهیق  میتخت ن یاو را به خود آورد .ر

 ادبانه گفت : یو ب دیشد واز سرخشم لبش را به دندان گز زیخ
ب  انهیدردسرم  هیمن ما نکهیا- ب یبه تو ر  رونینداره !.......از اتاقم برو

 تحملت و ندارم گهیچون د
 فت :و گ دیکش رونیرا ب رشیتحر زیم یبا آرامش صندل یپوزخند با
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 ؟ شهیم یواگه نرم! ....چ-
 دیکش ادیفر ینسبتا بلند یصدا با
 مامان !........مامان ..........!-
و یتفاوت یب با  : گفت ینشست ودر کمال خونسرد یصندل یر
کس تو خونه  چیچون ه یاریبه هنجره ات فشررار ن ادیبهتره ز-

 که صداتو بشنوه ستین
پااز خشررم  یصررورت با خت  نار زد واز ت  دیرپ نییبرافروخته پتو را ک
قدم برداشررت در م جانی؛ه به سررمت در چند   نیراه آرم انهیزده 

و با خشم گفت : شیباز  رابه چنگ گرفت و
نداد- هام گوش  به همه حرف تا  جا ؟....... رفتن از  رونیحق ب یک

 یاتاقو ندار نیا
و نیخشمگ به تند دیکش رونیرا از دستش ب شیباز  : گفت یو

 یدیبهم دستور م یدستتو بکش ،اصال تو به چه حق-
وبرو  حوصله گفت : یو ب ستادیا شیر

چه حق- ثل ا یبه  کهی!.......م ود نیبهم ن که  یفراموش کرد یز
 من هنوزم شوهرتم !

 دیکش ادیاخم فر با
ور یعنی، یستین گهی، د یشوهرم بود-  یبود یاز اولم ز

ستها االن ید و شیو قو یع قرار داد ومحکم اورا  فشینح شانه یرا ر
با لحن شیسرجا پرابهت گفت: ینشاند و  محکم و
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ور- به هرحال ، حاال شرروهرتم !پس بهتر ا ایبودم  یز  نیدلخواه 
و د یهایلجباز  !............... یتمومش کن گهیاحمقانه ر

س یلحظه ا نیلحن کالم آرم یتند از ضع  دیجا خورد و هرا .کامال وا
 نیا فیمتزلزل و ضررع نیآرم گرآنی،د نیآرم نیومشررخص بود که ا

به آسرران شیوداد ها غیکه با ج سررتیچند وقته ن ب عق یبهراسررد و
 کند . ینینش

شدند . او از ا یب شتانش درهم حلقه  ون انگ سترس در سرا  نیاراده واز 
وخودب شررهیبود که هم ینیهمان آرم نی،ا دیترسرریم نیآرم  ینیباغرور

که هرگز به او اجازه باور  ینیم.همان آر زدیمحاررش حرش آخر را م
 ....... ینیخودش را نداد .همان آرم

ستینم دلش و نیبه آن آرم گرید خوا تخت جا به جا  یفکر کند . ر
 شد وآرام گفت :

 دهنمون یباق یحرف چیه گهی، د میهامونو گفت یما همه گفتن-
ش یصندل وبرو دیاش را جلو ک ست. نگاهش کرد، عم شیور ش  قین

ع نگاه قلبش را د نیوملتهب!..... ا  کردیم وانهینو
 چیاما من از خودم دفاع نکردم ،ه یدرسررته ،تو همه حرفهاتو زد-

 کنهیصادر نم یمتهم را کیاظهارات  دنیهم بدون شن یدادگاه
 اما آرام گفت : یبدخلق با
 وفقت از جانب تو ک رفهیوقته صادر شده اونم  یلیماخ یرا-

 وگفت : دیکش قیعم ی،کالفه نفس یشگیهم یحرفها بازهم
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که با  سررتی،درسررت ن میبه هرحال ما چند ماه زن وشرروهر بود-
 مینفرت از هم جدا بش نهمهیا

به د نگاهش وبرو واریرا از او گرفت و  شد رهیخ شیر
و خود خودت یپس ب شهیاز نفرت من کم نم یزیتو چ یبا حرفها -
 نکن تیاذ

 نیتلخ وگزنده کالمش قلبش را به درد آورد .اما او آنجا بود تا به ا لحن
که خود شررروعش  یاحمقانه ا یدهد باز انیپا شررهیهم یبرا یباز

با  کردیخودش هم تمام م دیکرده بود و
و یادیز یدردها -  دهیکنه که طاقتمو بر یم ینیدلم سنگ یر

ببه پنجره بسررته د واراتاقیاز احسرراسررش راازد یعار نگاه  یوخت و
 تفاوت و سرد گفت :

اشم تو ب یدردها یسنگ صبور یبرا یفکر نکنم ! شخص مناسب-
 چندماهه نبودم! نیکه ا ن وری!هم

درد را  مهنهیواو تاب تحمل ا کردیخنجر به قلبش فرو م شیاعتنا یب
صورتش آورد و دست لرزانش را در  کیسرش را نزد اریاخت ینداشت . ب

سا یآن یدست گرفت .دستان گرمش لرزش  یانداخت لرزش هیبه جان 
زو یاز خواب یداریکه اصررال طالب آن نبود ،ب  را داشررت شیکه مدتها آر

 نیاو به سر شود ،اما ا یب یکه زندگ ی!.....خواب غفلت !.........،خواب
ست گرم ثابت م سر نم کردید ستخوینم شودیکه به   نهمهی!.....ا ا

 خواسررتیم ییخواسررت ،......دلش رها یمحض را نم یوابسررتگ
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 یاز هرچه حس تعلق است !......،تعلق خاطر به مرد یی........،رها
سهم او از زندگ ساعت ناقابل اما  شیکه  ساعت بود ،چند  تنها چند 

پراز احساس نیریش  نیگرم وآتش یو
سها با وح بخش آرم یهرم نف ز نیگرم ور شش وجودش  یرنرمیدر گو
 افتی قلیص
وز همه چ هیقول داده بودم  - در مورد خودم و گذشررتم بهت  زویر

بذارتا به قولم عمل کنم نهمهیبگم ،حاال وقتشه ا  بهم بد نکن و
شت سار لجام  یرحم یکه بازهم با ب ی،رام مرد شدیرامش م دا تمام اف

 . دیازتیمهابا م یاحسا ساتش را در دست گرفته بود و ب ختهیگس
پر سوزآرم قیعم بازدم و نیو همه وجودش را در  فشیگردن ظر یبه ر

 دیالتهاب خواستن به آتش کش
 ناگفته نمونه یحرف چیه میبذار حاالکه قراره از هم جدا بش-

دلش را لرزاند ، لرزش نامحسرروس که به همه وجودش  ییجدا اسررم
ست از به باز نیکرد ، چرا ا تیسرا سا یمرد هنوز د سا ش تگرفتن اح
 داشتیبرنم

با ک لیبه عقب متما یبه طرفش برگشررت ،سرررش را کم ظیغ با رد و
پرام انیخشونت دستش را از م وگفت  دیکش رونیب دشیدستان گرم و

: 
 ! ریهم د یلیشده خ رید گهیاما د-
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ش سرش سته در  قیعم یوهمراه با آه دیرا عقب ک ش سرت ن به ح و
سته اش خ ش به غم ن صوم و شمان مع با لحن رهیعمق چ ام آر یشد و

 گفت : زیوالتماس آم
فرصررتو بهم بده تا  نیکنم ا ی، اما خواهش م رهید یلیدونم خ یم-

به امروز تو تا  و که  با یهرچه ر ب یگانیصررندوقچه دلم   نرویکردم و
 میشرریاز هم جدا م یخوا یکه تو م ی؛بعد از اون همون جور زمیبر
 شم یهرگز باعث عذابت نم گهیود

سته ودر نگاهش ساخ نگاه محزون هزار  نیرایدر ز هیمانده بود ؛قلب 
و برگرداند ارازیاخت یب یقراریب نهمهیفرار از ا یپاره شد ،برا  او ر

 و آرام گفت : میمال یبا لحن ق،یعم ینفس دنیبا کش نیآرم
س یوقت شدت آ شدم به  شنا  سر ن کیبود  دهید بیبا بهراد آ وجوون پ
به ا یاوش شور ونشاط کودک یساله که تو زدهیس ران مهلک وجب یضر

پذ نتیخورده بود.خ رینا مادرش اونو افسرررده  یشررگیمداوم وهم ا
صحنه ها یومنزو وح ظر یکرده بود .اون  ستهجن دمخور ر  فشیم

 . ذاشتیلحظه راحتش نم هیشده بود و
و کرد که اونو از اون مح نیبهتر پدرش دور کرده بود چرا که با  تیکار

وح شت اگر خ ینداغو هیر صول عیسر یلیکه بهراد دا  شدینم یدرمان ا
 ومدیخالفکار از آب درم کی ندهیم مئنا" در آ

پسرررک مظلوم با اون دوچشررم  نیتنها دلم به حال ا ییآشررنا لیاوا
شسته اش  شهی، هم سوختیمعصوم م یعسل در عمق نگاه به غم ن
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به خاطرهم کردمیکمک وحس م ادیفر ما  یحس ترحم دوسررت نیو
و عالقه  یوابسررتگ کی جادیآغاز شررد وکم کم و خودبه خود باعث ا

 بهم شد قیعم
ست بود ما ااد ،امااز نظر عاطف یبا اخالقها میدو دو  یمتفاوت ومت

 یازهم با ب یپا به پا مونینو جوان یبه شردت وابسرته بهم ؛سرالها
ش سرجوان  تنتیو شت ودر کنارهم وارد دوره پردرد  هر دو میشد یگذ
با هم برا میدانشگاه قبول شد هیرشته و هی یتو و یو  یزهاتک تک ر

ومو شیکه پ یا ندهیآ ش هد هیهر دو با  میدیکشرریبود نقشرره م نر
وزها برا ینیریش یمشخص ر  میساختیخودمون م یو

ازدواش من شروع  یمادرم هم برا یکه با نگار نامزد کرد اصرار ها بهراد
شاداب بود مادرم اونو خ یشد بهار برعکس بهراد دختر  یلیسرزنده و

ست داشت، متقابال" بهارم همون حس و به مادرم داشت شا ه ب دیدو
رده ک دایپ یگریخودشررونو در د یدو کمبودها نیبود که ا لیدل نیا

 نیفقت شررش سررالش بود ازمادرش دور شررده بود وا یبودن بهار وقت
مادرم پ یکمبود محبتو تو مادرمم  دایآغوش   شررهیکه همکرده بود 

زو زو هیداشررتن  یآر به آر نارش  هار ک با ب حاال   یدختر و داشرررت 
و از دست بده یجور چیه خواستیبود نم دهیرس شیشگیهم  بهار

مام مه گوشررم بود، کماالتش ز ت هار زمز وز حرش ب ووجناتش  ییبایر
و که خودم م یزیهرچ ستمیر ستم ، اماه یونم دون  نیکدوم از ا چیدون

سبت به بهار تغ دگاهید تونستیحرفها نم که  یهار از وقتبده ب رییمنو ن
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من همون خواهر  یما گذشررته بود تا به امروز برا یزندگ یپاشررو تو
زوشو داشت شهیمادرم هم کهبوده  ینداشته ا  آر

صه م یمن تو یزندگ سالها فقت خال اد که با بهر یدر هدف شدیاون 
ساخته بودم م یبرا ستم مهندس ال یخودم  شم که خانوا یقیخوا ده ب

بزرگم بود کسرر نیام بهم افتخار کنند ؛ا قدرت  که بهم یخواسررته پدر
ه ب دنمیخواسررتم احسرراسررات مانع رسرر ینم دادیواعتماد به نفس م

 یهااز کنار همه خواهش یتفاوت یل با بیدل نیهدش بزرگم بشه به هم
ب  یمادگفعال آ نکهیگذشررتم وتنها با گفتن ا یوقت مادرم م یوقت و

 زدمیازدواش و ندارم موقتا مهر سکوت به دهان مادرم
نداشت وعمال  یمادرم اصال تموم یبود واصرارها یمق ع نهایهمه ا اما

 متیبر رضررا یبا وارد کردن پدرم تو جبهه خودش و سررکوت من مبن
شده فرض کرد منهم که حوصله بحثوجدال با اونو  زویهمه چ تمام 

وزگار سپردمدر برابرش کوتاه او ینداشتم مق ع  مدم وخودمو به ر
وز وقت کی نکهیا تا  گشتمیم نیتکتابخانه آر یتو یداشتم دنبال کتاب یر
زوها دمیو د یزیچ و نقش برآب کرد عکسرر یکه همه کاخ آر از  یمادر

شا نی!.ا نیآرت یاز کتابها یکی یبهار ال ستیعکس   نیه آرتبهار ب دتو
ش ازکنار یبه سررادگهم نبود که من بتونم  یزیداده نشررده بود اما چ

 بگذرم .
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که ه یآدم من ق من باور نم لیدل یو ب یزیچ چیبودم   یقبول و
ما ا تاب آرت یعکس ال نیکردم ا به خودش  نیک ها ذهنمو  سررراعت

 مشغول کرده بود
سن کم نیآرت شت هنوز خ یبا  شو  یلیکه دا ود بود که بخواد خود ز

بیدرگ شق کنه وا قراریرو ستم و یبود که من نم یزیچ نیع  تیاقعتون
 درک کنم نیکتاب آرم یوجود اون عکسو ال

ص نیآرت ومرموز تیشخ شت که من متوجه دلدادگ یتودار به  شیندا
شم امااون مدت سرده ودرهم فرو رفته ب یبهار ن ص لیدل یاف له از من فا

 گرفتیم
وز اونو ز نیم مئن شدنم از احساسات آرت یبرا تم نظر گرف ریتا چند ر

 یهم مب اریاخت یب نیآرت دیکشرر یم شیحرش بهار و پهر بار که مادرم 
و مادرم حرش ت یوقت یکرد حت یترک م یوسررالن و به بهانه ا ختیر

و به م ه ب یاحسرراسرر چیه دیکشرر یم ادیفر نیآورد او خشررگ یم ونیر
 شناسه نداره یده ونمیکه هرگز ند یدختر

 لیبدت نیقیشررک منو در مورد عالقه اش به بهار به  نیرفتار آرت نیا
با جازه م دیکرد من ن پاک آرت یا تار  یفدا نیدادم احسرراسررات  رف

خودخواهانه خانوادم بشرره ، من اونقدر نامرد نبودم که بنابر خواسرته 
و مویمادرم زندگ احسرراسررات تنها برادرم بنا کنم اما به خاطر  یبر ر

 دیفهم یم نیگدار به آب بزنم چرا که اگر آرت یب ونستمت یهم نم نیآرت
قه اش به بهار شرردم فکر م کرد من به بهار عالقه  یمن متوجه عال
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ش به خاطر اون پا پس ک شته و ضع نیوا دمیدا رد به ک یو بدتر م تیو
ض یصبر م یمدت دیبا لیدل نیهم صت مادرمو را سر فر  یم یکردم و

 عتریمادرم اصرار داشت سر ستمیبهار ن یبرا یقیکردم که من شخص ال
گار نه ومن فقت امروز وفردا مو برگ یمراسررم خواسررت کردم  یزار ک

بدنبال بهانه ا  قرار ، نیفرار از ا یبرا یو
بعد از اون افسردگ انتیخ هیقا  ختیو بهم ر زیبهراد همه چ ینگار و
برا ذهنها فقت مشررغول بهراد شررد .منم همه وقتم وکنار  یمدت یو

مادرم فرصرررت نم گهیبهراد بودم و د به ازدواش  دادمیبه  که بخواد 
 فکر کنه یاستگاروخو

برا یبهراد با نگاه پراز غمش تو یوقت تنها  شهیهم یبغلم جون داد و
چشررم بهم زدن بهراد  هی یکه تو یم گذاشررت تازه به عمق فاجعه ا

 بردم .بهراد غرقه درخون و من مبهوت وسرگردان یوازم گرفته بود پ
وزها دن یادآوری از  یشرانیکه پ یوتار شرد . در حال رهیدر نظرش ت ایآن ر

 دیاز عمق وجود کش یآه دادیاش راازتکرار درد مالش م
مرگ بهراد پاک ومعصوم بودم ،چرا که من کرم به  یمن مقصرواقع-

 خشکاندم شهیانداختمو واونو از ر مونیدرخت دوست
 یرنگ وزشررت بود!..........،صررداقت ودوسررت یب زینظرم همه چ در

 دادیلجن م یبو یونفرت گرفته بود وزندگ یاعتماد یب رهیرنگ ت
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 ریز زمیبه خودم اومدم که در مقابل چشرمان بهت زدم بهراد عز یوقت
به چه جرم ها خاک پنهون شررده بود اونم   انتی!...... خیخروار 

 کس وجودش نیتر زیدوستش به همراه عز نیتر یمیصم یونامرد
بودم از همه زنها به خاطر ب از نگار واز هرچه  ییوفا یعالم وآدم متنفر

در حق بهراد کرده بود  اوشیکه سر یونامرد یدوسرته به خاطر پسرت
و ی؛نم در حق بهراد کرده  یکه زندگ یظلم یتونسررتم چشررمهامو ر

تا ح به حال خودشررون رها کنم.  فیکث ونیبودند ببدم واون دو و 
وز هم  هیثان هی یانتقام بهراد و نگرفتم حت هک یقسررم خوردم که تا ر

 نکنم احساس آرامش
بودم وتنها خودمو با خاطرات بهراد سررر گرم  یمدتها از همه فرار تا
وز که م یم ش یکردم ؛هر ر شت فرامو سردترم یگذ  یخاک گور بهراد و 

شعله ورتر م نهیکرد اما آتش ک ون من  شم ونفرت من از  یدر شد وخ
 شد . یم شتریب انمیاطراف

باره شروع  نیاول  یوت نباریکرد اما اسالگرد بهراد که گذشت ، مادرم دو
ش م یشانیحس پر هینگرونش  شهیعمق نگاه هم  زد یمو

 تلخ گوشه لب غم گرفته اش نشست یپوزخند
سرگرم کردن من به زندگ نیتالش مادرم ا همه شت یبود که با  رک از م

به خاکسررتر  لیوتبد سرروختیکه داشررت وجودمو م یخشررم ونفرت
 کم کنه . کرد،یم
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شتباه م اما سعت تنفر من از زنها به خاطر خ یا که  یانتیکرد چرا که و
وز ب به ر وز  الیخ نکهیا ی.براشرردیم شررتریبه بهراد شررده بود؛داشررت ر

براش  شررهیهم یخودمو ومادرم و برا راحت کنم با بهار حرش زدم و
ض شم چون وجودم پر از  یدادم که نم عیتو شته با ستش دا تونم دو

وغ  نهیخشررم وک ا به تنه تیاون شرررا یتوچرا که  نگفتماسررت .در
زن درکنارم بود ،اما  هیفکر کنم وجود  خواسررتمیکه اصررال نم یزیچ
 سرروال ریو ز نیخواسررتم غرور آرت یهم نبود چرا که نم میواقع لیدل

 ببرم .
 گهیکردن بهار ازخودم کردمووحاال د دینا ام یهمه تالشررمو برا من

 نه .داشت که محبتشو به بهار ثابت ک نیبه خود آرت یبستگ زیهمه چ
 همون یکرده بودم که تو ریچند نفرو اج اوشیکردن سرر دایپ یبرا

وزها بهم خبر دادن رد س شویر  دنیخانوادش گرفتن وفهم قیاز طر او
به فرانسه رفتن ؛منم که درسمو به خاطر مرگ  فیکه اون دو سگ کث

 یخانواده ام و راضرر لیرها کرده بودم به بهانه ادامه تحصرر نجایبهرادا
سفر سه مه مکردم و مقدمات  به فران به  هم بیترت نیشد و به ا ایو

کنه  کیفرصتو دادم که بدون وجود من خودشو به بهار نزد نیا نیآرت
ودمو که خ یبه اون آرامش دنیورس اوشیکردن س دایپ یبرا نکهیو هم ا

 فرانسه شدم یازش محروم کرده بودم راه
سه منو بدر فر یسال زندگ چهار صب شتریان  یاز قبل درهم فرو رفته وع

ودم همه فکر وتالشم پ لیکرد بود اوا ود اما ب اوشیکردن نگار وس دایور
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شونه ا یم شتریهر چه ب وجب به  کردم یم دایپ یگشتم کمتر از اونها ن
و که فکر م شتموهرجا ر و گ سه ر  چیرفتم اما ه کردمیوجب خاک فران

اون  یبود که تو یزیاونها نداشررت فکر انتقام تنها چ از یکس خبر
 دایکرد اما کم کم و به مرورکه از پ یزده وجودموگرم م خیشررهرسررردو 

شردم خودمو با درس ودانشرگاه مشرغول کردم اما  دیکردنشرون نا ام
وزها به آرامش نرس یهم از فکر انتقام تو یلحظه ا  دمیاون ر
ب یدخترها ود جذبم م یلیخ یغر د اما من از همه زنها بدم شرردن یز

صر واقع یم و مق ستم .هر چه ب یمرگ بهراد م یاومد واونها ر  رشتیدون
شنا م  شدیم شتریاطرافم ب یتنفرم از آدمها شدمیبا فرهنگ غرب آ

ست پسرهاشونو عوض  دمید یم یوقت دخترها مثل لباس تنشون دو
پسرها تو یم  ننکیبه خواهر خودشونم رحم نم یراب ه حت یکردن و

 گرفتم . یاز همه فاصله م
آورد  ونریوعزلت خودم ب ییمنواز تنها یاومد تا حدود شمیکه پ نیآرت

ها کسرر که تو یاو تن هاش ب بیاون شررهر غر یبود  م رفت یم رونیب
 میمبودم بهارتص دهیحرفهاش شن نیکردم در ب یقسمت م مویوتنها

مه تحصرر یگرفته برا به آمر شیپ لیادا تنها  نیبرگرده وا کایپدرش 
به من زد و منم  اون یتو نیبود که آرت یحرف هار  دوسررال در مورد ب

 دمیازش نپرس یا گهید زیهرگز چ
با اطراف یلیبرعکس من خ نیآرت ود   یراب ه برقرار کرد وحت انشیز
 یاتهیکرد باچند دختر از مل یم یکه با من زندگ یاون دوسررال یتو
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تونستم رفتار سبک سرانشو تحمل کنم و  یمختلف دوست شد . نم
دختر دوسررت بشرره. من به بهراد قول داده  هیبه بهش اجازه بدم با 

مثل خواهر خودم  شررهیکنم واونو هم یداربودم از بهار مراقبت ونگه
باشه  قیکه  واقعا ال دمید یم یتنها کس نویآرت نکهیبدونم خصوصا ا بهار

و واقعا دوسرت داشر یچون کسر  یخواسرت م یت واگه مبود که بهار
شا شبخت کنه  و خو ست بهار تنها  نیخاطر بود که آرت نیبه ا دیتون

هار المو از بابت بیتونسررتم خ یبود که بهش اعتماد داشررتم وم یمرد
 راحت کنم شهیهم یبرا
جد لیدل نیهم به قاطع یمحکم و با   تیباهاش برخورد کردم و

 دسررت از دیکنه با یخواد کنار من زندگ یبهش گوشررزد کردم اگه م
ها تار وز یرف تا ر نه اش برداره واونم قبول کرد و قا هام  یاحم با که 

و به خونه ن یدختر چیه گهیکرد د یم یزندگ  اوردیر
شهرمولوز  یاز نگار تو یمونده بود که آدرس میترم به فارغ التحصل کی

سوئ سر ریگ سیسرمرز  وز  سوندم ،  عیاوردم همون ر خودمو به اونجا ر
ضع هی یتو سفناک کار م یتیبار با و اتش کرد با همه تنفرم به مالق یا

خودم خفه اش کنم هم فکر کرده  یبا دسررتها نکهیبه ا یرفتم حت
وبروم ا یبودم اما وقت صورنم میهردو جا خورد ستادیر  نیا یتو کردی،ت

پرت پ  یتردخ نیکنم ،منم تعجب کرده بودم ا داشیشهر دور افتاد و
وب عیوق یکهبا چهره ا گار سررتادهیروم ار  یکه م ییبود اصررال اون ن
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و به بدتر تیمظلوم یخدا سزا دیشناختم نبود ؛ شا شکل  نیبهراد ر
 ازش گرفته بود

 شیبه پام افتاد و التماسررم کرد ببخشررمش تازه به عمق بدبخت یوقت
با تک وتنها رها کرده بود و بیکشور غر هی یاونو تو اوشیبردم ؛س یپ
دوست  نیهترکه به ب یهمخونه شده بود .البته از کس ییایتالیدختر ا هی

نتیخودش خ ظار د ا گار بهم  یهم نم یگریکرده بود انت فت ؛ن ر
 گفت : یمکرد و یالتماس م

و یوحرفها اوشیگول س-  وقشنگشو خورده ییایر
زش بخش یشدم وحت رهیبا چندش بهش خ دید یوقت داره با ن دنمیار
 گفت : هیگر
سم خورد نکهیمگه نه ا- ستها یه بودق  یخودت خفه کن یمنو با د
وبروت ا ایب ب یزندگ نیومنو از ا ایب ستادمیمن ر  یدبختسرتا سر نکبت و

 خالص کن
 و گفتم : دمویهمه نفرتم بهش خند با
کنم ؛  یمثل تو آلوده نم یمن هرگز دسررتمو به خون ه*ر*ز*ه ا -

وز نیهم یتو دیتو با ؛یمردنم ندار اقتیل یتوحت  یخراب شررده ر
ش یریصد بار بم باره زنده ب باره مردن وتو یودو وز بعد دو ک ت یواز ر

وزت از سررر بگ یها هیتک ثان وکه تو دل بهراد  یتا تاوان درد یریر
بد یگذاشت  یو
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وز افسرررده کرده بود نگار  تیاون وضررع ینگار تو دنید منو تاچند ر
ده شرر لیبرده بود تبد نیکه بهراد خودشررو به خاطرش از ب یدختر
که خودشررم از زنده بودن خودش  فیش*ا*ح*ش*ه کث هی بود به

 بود زاریب
س با س یلیکه از نگارگرفتم خ یآدر ود  ضع دایو پ اوشیز اونم  تیکردم و

 یاحمقانه تو یریدرگ کیازنگار نداشررت اونو به خاطر  یدسررت کم
دادگاه  یو کشته بود ومنتظر را یشهروند فرانسو هیاز قمارخانه ها  یکی

 بردیزندان بسر م یتو
ص یبرا یراه چیصحبت کردم ه لشیوک با س یخال شت   وشایندا

 یدونستم چرا که کس یو حقش م نیمحکوم به حبس ابد بود و من ا
سران صم یکه با ه*و* سبب مرگ  س نیتر یمیبچگانه اش م ت دو

تدر اقتشیخودش بشررره ل ها یتو یجیهمون مرگ   یسررلول
ب کیسردوسخت   یانتین خهر دو تاوا اوشیاست نگار وس هیکشور غر

 نیشررکل داده بودن اما ا نیوکه در حق بهراد کرده بودن و به بدتر
 شدیاصال باعث آرامشم نم

وزه بودند وا یاونها محکوم به مرگ یدو هر سخت تراز  نیبا زجر هر ر
 . رمیتونستم ازشون بگ یبود که من م یاون انتقام

 یده که بوز خیاون شهر سردو  یتو شتریکه تمام شد نتونستم ب درسم
س یم انتیکثافت وخ شت  اوشیداد بمونم ونگار و سرنو ست  و به د
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خود رقم زده بودند؛ رها کردم  یکه خودشررون با حماقت برا یشرروم
به ا  برگشتم رانیو

سر با شتنم  شدم وخودمو درگ یتو عیبرگ شغول   ریشرکت پدرم م
ها حاال د یکار کت کردم  وزمره شررر به  یهدف گهیر که من  نبود 

قت وانراخاطرش بخو مه و وفقت  میام بجنگمو تالش کنم. ه
وز که م شرفتیمع وش پ کار  فتهیش شتریب گذشتیشرکت کردم ،هر ر

 دکر یم شتریب شترویمادرمو ب ینگران نیوا شدمیم
به راه انداخته بود اما ا یوقت از  نیبرگشته بودم مادرم از نو پروسه ازدواش و

 ادمسررتیمقابلش ا ینرفتمو محکم وجد شیشررگیهم یها هیبار گر
 وگفتم :

 گهیو ندارم ،نه بهار نه کس د یدختر چیقصد ازدواش با ه -
صم بعد وز ت و ترک کنم ومجرد میاز اون ر نم ک یزندگ یگرفتم خونه ر
ستم به اون آرامش یم قیطر نیبه ا سالها خودمو ازش محروم  یتون که 

وز با  د ترفن هیکرده بودم برسرم .اما مادرم اصرال دسرت بردار نبود هر ر
و همسررا یعکس از دخترا هیو دیجد و  یودوسررت وآشررنا ، زندگ هیدر

صرار نم گهیحاال د ردک یبرمن حروم م  کرد ،فقت یفقت درمورد بهار ا
از  یدختر هر…،یبا هر کسرر رمیخواسررت من سرررو سررامون بگ یم

 کرد مهم فقت ازدواش من بود یم ی. اصال چه فرقیهرخانواده ا
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برهم انباشته شده بود، هر بار با  نهید و کوجود من که مرداب حق اما
 تیاون وضرع یاسرم ازدواش نا خوداگاه چهره مشرمئز کننده نگار تو

 ختیری؛بهمم م شدیجلو صورتم ظاهر م
زو کایدوسال بود که برگشته بود امر بهار با رفتنش آر ه عبث مادرم ب یو
بود ک یهر حرف انیآه در پا هیکرده بود حاال تنها  لیتبد ه در مورد بهار

 کردیمنو متوجه عمق غصه مادرم از رفتن بهار م
ل حرفهاش باالخره دلمو به در کی وز در خال زدموگفتم بهتره به  ایر

و برا نیمن به فکر آرت یجا بهار شه و  هیاون نامزد کنه ؛ با حرفم  یبا
 لحظه به فکر فرو رفت وسپس بهت زده گفت :

 ! که خودش نامزد داره نیاما آرت-
 ازخشم گفتم : پر
و م یخودخواه نیا-  یمیقول وقرار قد هیرسونه که به خاطر  یشما ر

 دیپسرتونو خراب کن یزندگ دیبخوا
 جواب داد یلحن ناراحت با
نه ز یحرفش نم ریز میجور چیکه پدرت گذاشررته و ه هیقرار نیاما ا-

 گفته نیبارها خودشم به آرت نویا
وزمن د اون ث باع شررنهادیپ هیهمون  نکهینزدم غافل از ا یحرف گهیر

 ذهن مادرم بود یتازه تو یجرقه،فکر
عد مادرم د ب وز  ومن  اوردین ونیاز ازدواش من بم یحرف گهیاز اون ر

ض به جا یخوشحال بودم که باالخره را سرم برداره و  یشده دست از 
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 هیباطل بود چرا که  الیخ کیفقت  نیباشرره اما ا نیمن به فکر آرت
 ذوق زده گفت :شب 

 نهیباوقار وسنگ یلیکردم ومتوجه شدم اون خ قیتحق هیدر مورد سا-
برا سب تره با ح یلیتوهم از بهارخ یو  نگاهش کردم وگفتم رتیمنا

: 
 ! یکرد دایاز کجا پ گهید نوی؟.........ا هیک هیسا-
 گفت : یلبخند شاد با
 ی،اونو فراموش کرد ی!دختر حاش عل هیسا-

 داد زدم : نیخشمگ
فدا نیمامان من ازتون خواهش کردم آرت- خواسررته خودتون  یو 

 دیریخودم لقمه بگ یاون دخترو برا نکهینه ا دینکن
 خاطر گفت : دهیاز لحن تندم ناراحت شد ورنج مادر

که  باسررتیوز نیمت نقدریا هیچون سررا دیشررما هردوتون احمق-
 شهیهمون نگاه اول عاشقش م یتو یهرکس

 م:تمسخرگفت با
 که عاشقش هستند ییهمونها یبرا میپس بهتره اونو بذار-

 گفت : یوعصب دلخور
 حرش آخرته نیا یعنی-
 ،آره! یاگه دست از سرم بردار-
 ندارم یباشه منم حرف-
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شته اما ا یم فکر سرم بردا ست از  شده ود  تازه اول نیکردم اون قانع 
عزمشررو جزم کرده بود که حتما منو داماد  نباریکار بود چرا که مامان ا

ش صد عقب ن صلنم ق شت ا ینیکنه وا ش یوقت نویندا دم که متوجه 
 گفت: زینگاه سرد وعتاب انگ کیمن شوراند و پدر با  لهیپدرمو برع

ات  دهنیآ یزندگ یهفته برا هی یط ای ید یاز شرررکت اسررتعفا م ای -
 یریگ یم میتصم

وزهرگز با من  حرش پدر به شدت بهت زده نیا از شدم پدر تا به اون ر
 یوترق شرررفتیاز بابت پ شررهیحرش نزده بود و هم یبا لحن تند

وش تاث شکر وقدردان من بود وحاال مادر اونقدر ر شت ریشرکت ت ه گذا
 بود که حاضر شده بودبه خاطر مادر منو از شرکت خودش اخراش کنه

رکت ش نیو انتخاب کنم ا یکیشرکت وتجرد  نیسخت بود ب برام
رسرروند پس برام دل کندن ازش  یبود که منو به آرامش م ییتنها جا

سم خورده بودم خودمودرگ گهیآخر عذاب بود واز طرش د ا ب یزندگ ریق
 یکردم وچه از شررکت اسرتعفا م یچه ازدواش م تاینکنم. نها یزن چیه

درست  میدادم پس تصم یاز دست م آرامشمودادم در هردو حالت من 
ستعفا یهفته ا کیو گرفتم و قبل از موعد  شت یپدرم ا م و خودمو نو

و  کارم گذاشتم زیم یر
شت برا ستادمیپنجره ا پ سرت محوط یبار با نگاه نیآخر یو ه پرح

محل برنامه ها داشتم ؛که پدر همه را  نیا یشرکتو دور زدم برا یداخل
 خودش کرده بود ییخودرا یفدا
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گذشرته بود  ازدهیمحوطه شرد سراعت از  وارد نیلحظه آرت نیهم در
سر نیوا شرکت بود  سرکار خالش مقررات  ش عیوقت اومدن به   یگو

شتم واز ام بردا ستم آرت یریو سته ،طول نویخوا ش یبه اتاقم بفر که  دینک
با لحن دهیخواب آلود واول نیآرت گفت  زیمآ هیکنا یمقابلم قرار گرفت و
: 

 !سیجناب رئ دیداشت یکار-
 اش گذشتم وگفتم : هیاعتنا از کنا یب

 نگاه به ساعتت بنداز! هیچه وقت سرکار اومدنه؛ نیا-
پر از خشم گفت : انگشت  اشاره اش را به طرفم گرفت و

سته که توتا به امروز همه چ- ش یزهایدر ز و که م یبا ار ستمویر به  خوا
ست نجایاما هرگز فراموش نکن که ا یازم گرفت یراحت  شرکت منم ه

سهم دارم ،پس بهت ا نیا یبه اندازه تو،توومنم  و اجازه ر نیشرکت 
ستور بد یدم تو ینم ست خودت  ریومنو ز یشرکت خودم بهم د د

 یبدون
بهار ت نیب نکهیپدرمو درمورد ا ماتومیاولت نیشب قبل آخر احتماال و و

باره به خاطر بهار بهم ر دهیو انتخاب کنم و شررن یکی  ختهیبود ودو
کردنش و  تیکردم واصررال قصررد اذ یبود اونوکامال درک م یوعصررب

 گفتم: متیبا مال لیدل نینداشتم بهم



wWw.JustRoman.iR  1262 

 

 یینجایا سیکه رئ ییاگه تو یکن یشرکت توهه ؛اما فکر نم نجایبله ا-
ضع نیساعت با ا نیا یتو سفناک ب تیو  ریسرکار ، کارمندان ز یایا

 کنن یدستتم سوءاستفاده م
 : بدستش دادم وگفتم یم کنم طرحبحث وتمو نکهیا یهم برا بعد
ته منتظرتم ؛ا یلیخ- تا ظهر تموم کن وتحو نیوق تاق ا لیطرحو 

 بده نیمهندس
ب اونم ح و گرفت و تاق و ترک کرد با یحرف چیه یطر د هرطور بو دیا

کردم اما اگه منم از سررر راهش کنار  یو از بابت خودم راحت م الشیخ
 چیه که پدرم تحت یداست واونم تو بود گهیمشکل د هیرفتم باز یم

 اومد یکنار نم یکی نیبا ا ی یشرا
ستعفامو تو موقتا انداختم و از اتاق خارش شدم ؛تمام  زیکشو م ینامه ا

با و راه رفتمو فکر کردم ،  وز و از زندگ دیر  نیآرت یهم خودمو وهم تو ر
ستمی،نم کردمیدور م صا  نمیآرت خوا صو شه خ سته ب شک مثل بهراد دل

کهیا مل م یبه قول دیبا ن هارم داده بودم ع  مکردیکه بهراد درمورد ب
به ذهنم فشررار می.همه ا دونسررتم راه  یاوردن و من نم ین فکرها 

 ...... ی،سردرگم وعصب هیدرست چ
ا تو کنار ب دیخودمو گرفتم با میفکر کردن باالخره تصررم یاز کل پس

با تو برام خ یم نار اومدن  مدم ،ک پدر  یلیاو با  جدل  حث و راحتر از ب
 مادرم بود
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ش یآه شد .لحظه ا دیک سکوت م لق حکمفرما  از پر یبانگاه یو 
سا سنگ رهیخ هیندامت به  س اریاخت ینگاهش ب ینیشد .از  به  هیاسر 
شان درهم گره خورد .دلش م دیطرفش چرخ ستی، نگاه  ادیفر خوا

 : دیکشیم
حراش  یکنار اومدن با من ، چه راحت وچه آسررون بود !.... به راحت-

پر شدن کاخ ام میگذاشتن همه زندگ زوهام !.ولگدمال  الی!.... پر و آر
 !..... میشدن همه احساسات بکرودست نخورده جوون

 دیکش رونیب االتشیخ یایاو را از دن نیآرام آرم یصدا تن
شتباه م نیتو وآرت- پرواه  نیکردیهردوتون ا شرکت و ،من به خاطر 

 در دستم نبود که مجبور به انتخاب تو شدم
بازدم پ راه پ ینفسررش سررخت شررده بود ودم و  ردکیکالفه اش م یدر
 وکمرشکن قامتش را خم کرده بود نیتلخ چه سنگ تیواقع نی.ا

به خاطر آرت- باز نیمن فقت  شرردم که اصررال از  یخ رناک یوارد 
 عاقبت کارش خبر نداشتم

 : دیاش تنها آرام پرس دشدهیکل یدندانها یازال
 ؟ یمتیبه چه ق-

به ز شرمزده انداخت خودش هم باور داشت  رینگاهش را از او گرفت و
 دختر نبوده نیحق ا یقصاوت وسنگدل نهمهیکه ا

سر با لحن دیحرص لبش را به دندان گز از ون لرزش  یو شم در که از خ
 دیگرفته بود نال



wWw.JustRoman.iR  1264 

 

 !من  یزندگ ینابود متیبه ق-
بغض الود اضافه کرد سرش به نشانه تاسف تکان داد و  را چند بار

و پرداخت  یکم یچه بها یمن ق ریبحث وجدل غ هیفرار از  یبرا-
 ! یکرد

 گفت : یخفه ا یصدا با
 شیودور کردن تو از سر راه خوشبخت نیآرت یزندگ متیبه ق-
با صدا آرام  خش گرفته نجوا کرد ییو
 ؟ بود یوست چ نیگ*ن*ا*ه من ا-
و یحرص موها با  خود را عقب زد وگفت : یشانیپ یر
وز حت-  یکه تو یبیلحظه هم به تو و آسرر هی یآره درسررته! من اون ر

 خورد فکر نکردم یخواه یباز نیا
 وادامه داد دیکش یآه

وز به پدرم گفتم باازدواش با تو موافقم وقرار خواسررتگار همون و ر یر
گار دن و  ایبذاره ان حال لیجا بهش دادن . من دل هیر  شررویخوشرر

ستمیم ض دون شرکت پ یشده بودم به جا ی! من را ستعفااز   شنهادیا
با ازدواش ما پ که  یگسسته شده دوست وندیخودخواهانشونو قبول کنم و

سر گرفته م نابودشغرور  تیخودش با نها  نیومن ا شدیکرده بود از 
 دونستمیاو م یخودخواه تیو نها یشاد
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وز  یگذاشته شد تازه متوجه شدم پا تو چه راه یار خواستگارکه قر یر
و بهم گوشزد  یووسواس ساعت خواستگار جانیگذاشتم مادرم با ه

 افکار خودم غوطه ور بودم یکرد اما من فقت تو یم
بودم حاال  دیکشرر یم دکیکه اسررم زن و  یاز هر موجود من متنفر

ها ییاون دختر موطال خواسررتیم دوران  یچمن یبایز یبا چشررم
شه  میکودک و خوب به  یا گهیهر زن د ایبوده با ش ادی. من تو ر تم دا

شتن ست دا صوم ودو  یلحظه از ذهنم خارش نم کی یاون چهره مع
ونم بش نهیک دهخواستم تو آلو یشد ودر عمق وجودم نم  یونفرت در

خاطر م موینوجوان یبایکردم دوران ز یبه تو فکر م یوقت  وردمایبه 
وزها که ت و جلو دوچرخه ام مهمون ر با بچه ها یور محله  یذاشتم و

د که به دسررت با یبلند یکه با موهها یدادم وتو در حال یمسررابقه م
 یم ادیوکودکانه فر جانی،با ه یزد یبه صررورتم شررالق م یداده بود

برو تا ما برنده بش نیتندتر،آرم یدیکش  میتندتر
پر از شرر بایز لبخند ه هنوزنقش زنده ذهنم بود. راب  تیکودک  نتیو
تارش با رف شرهیهم نیبود ؛آرت نیتر از آرت یمیبا من صرم شرهیتو هم

شکتو در م شو پ یتالف یکرد تو هم برا یم تتیاورد و اذ یا  یاره مکتابها
وخنده  یباعث شرراد نیتو وآرت نیجنگ وجدل ب شررهیهم یکرد

و سهم آرت گرانید نکهیا زبزرگترها بود امامن ا  یند تودونست یم نیتو ر
 حسرت و حسادت داشتم شهیهم میعالم بچگ
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تونم  یمکه ن دمیرسرریم جهینت نیکردم به ا یبه اون زمان فکر م یوقت
و فدا  ینیبب بیخواستم تو در کنارم آس یخواسته خانوادم کنم نم یتور

با نیبا هم که  و از ا دیهدش  پاتو نیتو ر  یازدواش منصرررش کنم 
القه که پدرم از ع یتیبا ذهن یکرد یخونتون گذاشررتم اگه تو منو رد م

صرار نم نیبه ا گهی، د تمن به تو داش ل کرد ومشک یازدواش مسخره ا
 شدیخود به خود حل م نیآرت
وبروم ا اما با گسرتاخ یسرتادیتو ر زه دعوت کرد یو  یتمام منو به مبار
 یمن نبود ینوجوان یومعصرروم سررالها فیاون دختر بچه ظر گهید

به  و یاز اون فاصررله گرفته بود یلیکه هنوز مالک ذهنم بود . توخ
ست یکیکه تو هم  یمن فهموند شب ی،وقت هیمثل بق یه با غرور  اون

 : یبهم گفت
 یکن یمثل منو تحمل نم یلحظه هم مرد هی یحت-

واقع زه کرد در زه ا یمنو بعد از سررالها دعوت به مبار  چیکه ه ی،مبار
شدم بهت ثابت کنم  ینم قشیوال یزن ستم .همون شب مصمم  دون

 یکن یزندگ یتون یلحظه هم بدون من نم یحت
شت میکردیدو تالش م هر سرنو زه کن یبا  و بهم گره زده مبار  میکه ما ر

غرور و یتو با اون لجباز یخواسررت خدا بود که حت نیا نکهیغافل از ا
ش ستیمقابل خانواده ات ب ینتون دهیسر به فلک ک سر یا  یاه زندگر و 

ما طبق یریمن قرار بگ مد کی.  نار او با هم ک نه  قا  میقرارداد احم
وز تو مونوچقدر هر دو قاطع  نیشرراپ برسرررا یکاف یاون ر قرار 
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جد تار م یو به خودم فکر  میکردیرف ها فقت وفقت  وز .ومن اون ر
 که سرنوشتشو بدستم داده بود ینه به دختر کردمیم

سته بهم بله گفت یوقت ش شک ن شد یبا چهره به ا سما زنم   یبرا یور
سوخت تو م کی ست یلحظه دلم به حالت  سرن یزندگ یتون شت و و

که  یقدم بردار یدر راه یاما حاال مجبور بود یداشررته باشرر یبهتر
 ونفرت بود نهیانباشته از ک یهمسفرت مرد

وزها یکنم تو یم اقرار  یاول مجذوب رفتارت شرردم وقت یهمون ر
و یکرد یباهام بحث م  یاجبار حرفمو قبول م یودسررت آخر از ر

ساس برتر یکرد صال اح شتم ،چرا که م یا ستمیندا اجبار  از یکوه دون
 سد راهته .

ساکت م یبچگانه ات کم م یهایوقت در برابر لجباز هر  دمشیاوردم و
شا چرا که از بحث با تو  شدیم قیبه همه وجودم تزر یندیحس خو

ونمو فراموش م یا هیبردم وثان یلذت م .تو فصررل تازه  کردمیدرد در
ندگ یا ناخوده ا یبود میاز ز ندگ ی؛مهمون  مه ز متحول  مویکه ه

 اوردم یوقتا در برابرت کم م یو من واقعا بعا یکرده بود
شدم که حق تو ا کم وز ن یزندگ نیکم معترش   تسیسرد با زجر هر ر

تم خواس یخاطر بود که نم نیسرد وخشنم فقت به ا ی.همه رفتار ها
نه محبت تش یاز هرکس شتریخودم ب نکهیغافل از ا یبهم عالقمند بش

 هستم . یوهمدل
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ود متوجه شدم تو برام با همه فرق دار یلیخ  یتی؛به تو حس مالک یز
با نزد که  به تو وجودم و پر از ترس  یشررردن هر مرد کیداشررتم 

 کرد یووحشت م
وح تیر آن شرررا، د تیبا اونهمه جذبه ومحبوب تو  یبا همه تلخ یبدر
 یو تحمل کرد یمن کنار اومد یها
به من به ذهنت خ ور نکرد تو با  انتیهم فکر خ یلحظه ا یحت

 یم یونگیفرق داشت منوبه مرزد نیوا یهمه دختران عالم فرق داشت
سالها ر سوند .من  ضتیر ش ا س دهیک شم وت ریبودم که ا ساتم ن سا و اح

و با نگاه افسررونگرت به باد داد کی  ؛تو با وقار ومتانت یشرربه همه ر
دوست داشتن ، بهم ثابت  ،درسیآموخت یات به من درس زندگ یذات

ه شدن ب میتونن مثل هم باشن.آدمها تقس یکه همه آدمها نم یکرد
بدتر نبود بدتر ،وتو از دسته بد و بد و که  یبود ی،تو فرشته ا یخوب و

 من ...... تیهدا یشده بود فقت برااز آسمون خدا احظار
ستم اق یشدم وم یم کیفشار احساساتم بهت نزد ریبارکه ز هر رار خوا

سته نگاهتم ب ریکنم چقدر درگ پل اریاخت یو واب شت و نگار  دیچهره ز
 کرد یوجودمو پر از خشم ونفرت م شدویجلو صورتم ظاهر م

و کنار ن نیاول یبرا یوقت س دمید مایبارتور تو فقت ، دمیبه مرز جنون ر
به من تعلق داشت یمال من بود  یحس تعلق آرامش شبها نیوا یو

 سختم بود
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آتش خشررم وجودمو  یبود یا گهیمرد د اهری نیتو کنار آرت هروقت
و سوختیم شتم وقادر هم نبودم تو ر و ندا ست دادن تو ر . تحمل از د

گاه معجزه گرت ب نیمال خود کنم وا ام  چارهیحس در برابر اون ن
 کردیم

تونسررتم به عشررقم به تو اعتراش کنم،به احسرراس تو نسرربت به  ینم
ندگ فمیخودم م مئن نبودم ، هنوز تکل مشررخص  میبا خودم و ز

کاب*و*س هرشررب  لیتلخ دل تینبود ، واقع نارم  وجود تو در ک
وز یشررده بود م میزندگ و به خاطر چ یکه بفهم یدونسررتم ر  یتو ر

 یمونلحظه کنارم ب هی یخواینم گهیود یشیانتخاب کردم ازم متنفر م
 یتونن نکهیانداخت ،ا یبود که منو از گفتنش به وحشررت م یراز نی، ا

 یکه در حقت کردم ترکم کن یظلم نیبه خاطر ا یو بخوا یدرکم کن
شتباه نیبزرگتر نی، ا شتباهم ،ا وزه من بود، تاوان ا که  یعذاب هر ر

 قابل جبران ریمن غ یاگر در حق تو ظالمانه بود برا
 وادامه داد دیاز سرحسرت کش یآه
مراقب بهار باشررم و اجازه ندم به  شررهیبهراد قول داده بودم هم به
هار خ کایآمر ما ب پدرش تو یلیبرگرده ا  کایامر یوقت بود که در کنار 

ندگ عث نگران نیکرد و ا یم یز با میبا کار دیبود.  بل از هر ول ا یق
بعد به زندگ کردم یبابت بهار راحت م الموازیخ سامون یو سرو  خودم 
 دادمیم
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بزرگش ا نیچند  شتریب نجایبار با بهار حرش زدم وقانعش کردم که پدر
 داره اشیبهش احت یاز هرکس

حث ب یبود که پس از کل رانیا یتو شیشررغل تینگران وضررع بهار
ه دانشگاه خودمون مشغول ب یدانشگاه قرار شده تو سیوگفتگو با رئ

به واسرر ه تو  نیکار بشرره .هدفم ا بود که بعد از مشررغول شرردن بهار
 مع وش کنم نیحواسشو به آرت

شد . اتفاق اون صبع که کاب*و*س خوشبختم  وز   سرساختمان یر
خودمو به اونجا برسررونم  عیاومده بود که مجبور شرردم سررر شیپ

ب س یکی یدقت ی،احمال و شده بود  نیاز مهند سرکارگر  شم  باعث خ
ند یحسرراب یدعوا هیو  نیاخته بودن .حل وفصررل کردن ابه راه ا

وز پ یمشررکل کل بود و  برگشررته رانیا به شیاز وقتمو گرفت .بهاردو ر
برام  بهار وآشنا کردنت با اون دنیآشنا بشه ،د عتریاصرار داشت با تو سر

وز زندگ نیاول یبایصبع ز یتو زیسوپرا نیبهتر  ون بودمشترکم یر
وز زنگ زد یوقت ه خون ارمیخواسررتم اونو ب یبهار کنارم بود ؛ م یاون ر

و م عیکنم ترج رتیوغافل گ  یوم شررناختم یدادم بگم گرفتارم. تو ر
بون  کنهیخوشحالت م یلیبهارخ دنیود یدونستم چقدر مهر

ستا یم شنا کنم تا دو و باهم آ ستم شمار  دیهم باش یبرا یخوب یخوا
وح یهم برا نی.ا  کیتنها .اما  شررهیبهار خوب بود وهم تو هم هیر

وز اول من تو یکرد که تواز حرفها یذهنم خ ور نم صرردمم به  یر
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ست دختر اا خ یساخت یالیخ یذهنت دو شب یلیکه از ق  هیهم 
 بهاره

اس دانشررگاه(تم سیکه دکترمنظم )رئ میراه اومدن به خونه بود یتو
قبل  لیدل نیخواد حاورا با بهار صحبت کنه بهم یگرفت وگفت م

 تمرف یکاش هرگز نم یدانشگاه که ا میسر رفت هیاز اومدن به خونه 
را با  شیوااه وااه حرفها خواسررتیانگار م رایوگ قیکرد . عم نگاهش

 کند . قیتزر هیسرم نگاه در وجود سا
 نیآرم یساکت وخاموش در خود فرو رفته بود باور همه حرفها هیسا
 کی یشرردنش تنها وتنها به خاطر زندگ چهیسررخت بود. باز شیبرا

وز  شتیکه مبرادر، هر ر سر درگم زندگ نیا گذ  شتریبو شتریب یکالش 
سرگردانش م رانیح ش رنج زندگ کردیو صفحه  شده بود در   ی،مات 
 ..... نیآرم
باره گفت : دیکش قیعم ینفس نیآرم  ودو
بم زندگ ریهمه ز- برا من هم یدیبود که شن نهایمن هم یو  شهیبهار
تو دلم زنده  شهیوخاطره بهراد وهم ادیومحترم بوده وهست ،او  زیعز
که  یجبران اشررتباه یبرا تونمیکه م هیاون تنها کار تیکنه ، حما یم

ما ه بدم .ا جام  قت اونو برا چیدر حق بهراد کردمو ،ان دل خودم  یو
ستم ،نه ب س ینم نکهیا رانخوا ستم کنارم آ  نیآرت نکهیا ایو نهیبب بیخوا

به ا ته ؛ فقت  قه داشرر نارش اون  نیبهش عال که هرگزدر ک خاطر 
 و که با تو داشتمو، نداشتم یحساسا
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هت گفتم م یوقت نارم بمون یاون شررب ب بد ک تا ا باور ک یخوام  ن، ؛
وغ نگفتم و اون حرفو با همه صررداقتم بعد از سرراعتها درد ودل  در

به تو زدم چون م با بهراد  از نو در کنارت  مویخواسررتم زندگ یکردن 
 بسازم وهمه غصه هامو با عشق تو فراموش کنم

پشررت پنجره اتاقش خجا  از  اطیبه تخت وسررت ح رهیبرخاسررت و
وز گرم اوراهم آزارم سررتاد،خاطریا وز دادیآن ر  یکه با غرور ی،همان ر

ش ک ک به افال سا دهیسر چند ماهه را  یتوافق یزندگ کی شنهادیپ هیبه 
در آن لحظه هنوزهم در  هیسررا دهیورنگ پر شررانیداده بود ،حالت پر
و یسنگدل نهمهیکه از ا ییبهابود، ل یذهنش زنده وجار  شیاهایمرد ر

قصاوت فشار غرور آرام گرفتند . چقدرحال  ریلرزش گرفته بودند اما در ز
وزها و کردیرا درک م هیتلخ سا یآن ر ه تنها ب شیاهای؛گذشتن از مرد ر

برنده  هینابرابر امروز سررا کاریپ نیغرورش ،.......در ا یخاطر سرررافراز
سته  دانیم به فن فیحر نیا بودبود ،او توان ضر  یقدر وناهماهنگ را 

سود که خودش هم از ا شد اما چه  به خاک بک لذت  یروزیپ نیکند و
 بردینم
ستق به شت م بهت لحن کالمش ا شهی،مثل هم رایوگ میطرفش برگ

 داشت
مال خودم کنم ؛م ینم گهید - بار  ور واج با ز و  که  یخوام تور دونم 

ست دادنت و م سرت از د ستت دارم که همه عمر ح خورم  یاونقدر دو
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 میتوهم تصررم یخودم به جا یجا یخوام با غرور ب ینم گهیاما د
بندت کنم ریعمر اس کیو  رمیبگ  ودر

سا رونیب بشیاز ج یا برگه ست لرزان  به طرفش گرفت ،د به  هیآورد و
 نیفتنش بود ،آرممردد گر یطرش برگه تاشده در دستش رفت لحظه ا

 دستش نهاد وادامه داد یبرگه را ال
ها- کار گاه برا یهمه  جام شررده ا یطالق توافق یداد حکم  نمیان

 ! مونهیجدا
در قلبش نشررسررت ومثل پتک برفرق سرررش  ریمثل ت ییجدا حکم

 فرود آمد
صلحت- ار گرفتم ،همون جور که م ساعت ده نوبت مح ا ب یفردا 

 . میشیهم جدا مهم از  یمصلحت میهم ازدواش کرد
باره  یگشینگاه هم ینگاه التهاب و گرم نیاما ا رهینگاهش کرد خ دو

ورفتن  ییجدا ینگاهش هم بو یرا نداشررت ، رنگ باخته بود حت
 دادیرا م شهیهم یبرا
 چند ماهه یزندگ نیکه در ا ییتا بابت همه اشررکها نجامیمن امروزا-

 هیتو  یازت معذرت بخوام،اون چند ماه اگر برا یختیبه خاطر من ر
 یو خوشربخت شیآسرا ییایمن دن یکاب*و*س وحشرتناک بود برا

شبخت وزها یکه برا یبود،خو و تنها  هیکاف میمانده زندگ یباق یهمه ر
 کشمیهمون لحظه ها تا آخرعمرم نفس م ادیبه 
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ش یقیعم نفس صه نگاه دیک سا گرید یو با غ رورفته که درهم ف هیبه 
 انداخت ختیر یانداخته بود وآرام اشک م ریسرش را به ز

باور کن یم- ها زن یخوام  لب بار ق نیاول یکه برا یبود یکه تو تن
سرراکت وسررردمو به لرزش انداخت ومن در کنارت بعد از سررالها به 

زوشو داشتم ؛ رس شهیکه هم یهمون آرامش  دمیآر
پا هنوز او را  نیکرد. آرم یم ریودش سرربود ودر افکار خ نییسرررش 

 را باهمه صداقتش به او گفته بود نیدوست داشت ا
 ینبود باهمان آرامش نیاز آرم یاما اثر دیبگو یزیرا بلند کرد چ سرش

 رفته بود . شهیهم یکه آمده بود حاالهم برا
ستش انداخت .گواه ینگاه سازش !.........عدم  یبه برگه در د عدم 

با مرد مه یسرررازش  نارش نبود  که ه ما هرگز درک وجودش بود ا
لذت با او بودن را در کنارش  توانستیاما نم خواستیکه م ی.......مرد

 چهیاو را باز یگریدل د یکه با قصرراوت تمام برا یحس کند ،مرد
ت از بند اسار یگرید ییرها چهیافکارش ،باز چهیخود قرار داده بود ،باز

 خانواده اش! یخودخواه
آن مرد که ماهها عاشقش بوده ودرکنارش نفس  کردیبرگه ثابت م نیا

دردها  کیهمسرررش بوده !.....همراهش !......شررر ده؛یکشرریم
مرد  نی........اما از ا یوهمراه یعمر همدل کی!... شیها یوخسررتگ

 ییشده بود ؟.....تنها دردو نفرت !.......قصاوت وخودرا بشیچه نص
بانو یچه همدل نی!........ ا  .......ی.... چه شراکتبود ! . یهمز
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شد ،ا برگه ستانش مچاله  کم بود ،ح شیستیحکم ن یگواه نیدر د
وزش ...... یجیمرگ تدر به ر وز  وذره ذره آب شدن ر

 یثل آبم نیآرم ی.حرفهاستادیو افسرده پشت پنجره اتاقش ا نیغمگ
ونش بود ،د  مثل گذشته از او گریبر آتش خشم در

صبیدلگ ست به راحت ینبود اما نم یروع که  یاز گ*ن*ا*ه بزرگ یتوان
 هدیشدن وناد چهیاو و خانواده اش در حقش کرده بودند بگذرد . از باز

وزگار ،از همه ا نیانگاشررتنش، از ا  یتوانسررت به راحت ینم نهایجبر ر
 بگذرد
صداقت کالمش را قبول کرده بود، اما کنار  نیآرم عشق شت،  را باور دا

 آمدن با خودش راحت نبود
 رونیهمراهش از عالم افکار خود ب یآالرم اس ام اس گوشرر یصرردا اب

ش دیپر و ی،گو سل یرا از ر شت ونگاه یع صفحه  به یکنار تختش بردا
 اش انداخت

ذهنش ،مبهوت  ختهی، همه افکار بهم ر دیدردسرتش خشرک یگوشر
سرعت برود،  نیبا ا خواستیجمله بود . چرا آمده بود که حاال م کی

 ه کرده بود ..............کار را اشتبا یکجا
 شماره اش را گرفت ومنتظر وصل تماس شد عیسر

**** 
 را گرفت .پس از چند بوق نیآورد وشماره آرت رونیب فشیرا از ک ی.گوش
 دیچیپ یدر گوش نیخواب الود آرت یصدا
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 بله جانم !-
 حاال ! نی؛.....هم نمتیبب خوامیم-

با لحن سرخوش دیاز سرش پر خواب  گفت : یو
بفرما کجا ؟-  امر
 قبرستون.......-

با ترد نیگفتارش آرت عیسر ازلحن  : دیوتعجب پرس دیجا خورد و
 کجا !-

با لحن خسته ا متوجه  گفت : یسوءتفاهم بوجود آمده شد و
 نداره اونجا منتظرتم یرادیسر خاک پدرم ،اگه ا رمیم-

و یلبخند  لبش نشست : یر
ستش خودمم با یرادیچه ا - سوته اونجام، را سه   هیدرمورد  دی!......

 مساله مهم باهات حرش بزنم
 نمتیبیباشه ،م-

ش با تن فشیرا در ک یگو س یانداخت و سوار آاان سته  انتظارش  که به یخ
مادر و چهره به اشک نشسته  زیالتماس آم یبود ؛ شد . حرفها ستادهیا

وح  ش بودساغر درتمام طول راه تا گورستان سوهان ر
فته گ هیبا او خلوت کرد مادرش با گر یسررمزار پدرش رفت وسراعت به

 بود
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پدرت - ندگ هی)) با عزت ز پا یعمر  نیبه همچ شیکرد و هرگز 
شد تو چ ور م ییجاها تن  یمالحظه با لجباز یب نهمهیا یتون یباز ن
ون یاونو تو  (( یگور بلرز

هد  واو عذرت بخوا پدرش درگور از او م ند تن  بت لرزا با مده بود  آ
با محبت اسررت که اورا بازهم  نقدریکه پدرش ا دانسررتیم بان و مهر

 بخشدیوم کندیدرک م شهیمثل هم
و یسرراعت ود یمکتین یبعد ر رفته در کنار درب ور ان گورسررت یزهواردر

با  نیترهم مهم نبود که آ یذره ا شیبرا ینشسته بود حت نی،درکنار آرت
 مدت کم خودش را به آنجا رسانده است . نیدر ا یچه سرعت

بان نگاهش کرد وگرم ومال شهیمثل هم نیآرت  گفت : میمهر
 ! یوقت صبع احاار کرد نیکه منوا هیمهم زیحتما چ-
هزاران گورسرررد  انیمبهم م یکه نگاه خسررته اش به نق ه ا یحال در

 بود ، آهسته گفت : رهیوخاموش خ
 گرفته شده یآره اونقدر مهمه که سرنوشت من به خاطرش به باز-
 : دیشد ومتعجب پرس لیبه طرفش متما نیآرت
 حالت کرده ؟ شونیپر ینجوریکه ا گذرهیم یفکرت چ یتو-

وخفقان به  یخاموشرر نهمهینگاهش به دور دسررت بود . در ا هنوز
 قیدانسررت ، نفسررش را عم یخودش هم نم گشررتیدنبال چه م

 فرستاد وآرام زمزمه کرد: رونیبوکشدار 
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باز دهیبه خاطر تو وعشقت به بهار منو ناد نیآرم- دست  هچیگرفت و
 خودش کرد

و یپوزخند وحش نشست وادامه داد یچهره ب یر  ر
مقانه اح ممیتواز دست تصم ییکه داشت نقشه رها یاون تمام مدت -

از  دکه بع یا ندهیبارم به من و آ هی یحت دیکشرریخانواده هامون و م
 خواهم داشت فکر نکرد . ییجدا

 گفت : رانیشد وح رهیبه او خ یناباور یبا چشمان نیآرت
 ! هیسا شمیمن متوجه منظورت نم-

و در که همچو ا یرزنیسرد وساکت به پ یاحساسش را از گورها یب نگاه
و ریصبع دلپذ نیا صه اش را به ر سنگها یکی یکوله بار غ سرد  یاز 

 آرام شود؛ انداخت یوخاموش گسترده بود تا کم
منو از سررر راه  نکهیاز عالقه تو به بهار خبر داشررت ،اون برا ا نیآرم-

ما تو در عوض ا یزندگ باهام ازدواش کرد ا  چکار یخوب نهمهیتو برداره 
 !......یکرد

وزگار ،برا یبه زن رهیخ نگاهش ه بر دل سوخت یمرهم یخسته ازظلم ر
ر عقش گرفته بود ،ه رحمیب یایدن نی.ازا ختیریاشررک م رقرایاش ب

 یسرنوشت ........ آه یاز جفا یزخم ریبود ،درگ ریدرگ یقیکس به طر
 دیبار غصه اش کش ینیکم کردن سنگ یبرا قیعم
بانه خشررم اون فقت دامن منو  یبه دل گرفت نیاز آرم یا نهیک- که ز

،درسررت مثل اون فقت منو  ینداشررت یفرق چیه نیگرفت. توبا آرم
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ون نهیآماش ک که  ویانتقام عشق یخواستیم ،تویخودت کرد یونفرت در
و بگ نیآرم برات من وسرررنوشررتم اصررال مهم نبود  یریازت گرفته ر و

...... 
 گفت : جانیکالمش با ه زیحزن انگ رلحنیتاث تحت

 !............. هیسا-
 وگفت : دیحرفش پر انیالود م بغض

 بذار حرفهام تموم بشه کنمیخواهش م-
 یکنیاشتباه م یاما تو دار-
ثابت کن یزیخوام چ یمن نم- اره به اثبات د ازیکه ن ی،اون یو برام 

 بلکه بهاره !. ستمیمن ن
با حقد وک چهره  گفت : نهیاش ازخشم گلگون شد و

وز یوقته که برا یلیبهار خ- له ب نیکه به آرم یمن مرده ! درست از ر
 داد
به تند به  گفت : یطرفش برگشت و
از خودت !.....چرا  ریهمه مقصرررند بغ یکنیچرا ؟......چرا فکر م-

ه هم ب کباری!.....تاحاال  یندار یریتقصرر چیخودت ه یکنیفکر م
بهار بپرس یخودت جرات داد  بوده وچرا بعد یاحساسش به تو چ یاز

 نقدردریو اتبه رفتن نگرفت . میبه فرانسه رفت اون تصم نیآرم نکهیاز ا
و با خودت  یغرق بود ودتابهامات خ یایدن که ناخواسررته همه ر

و خدا د نی.منو ،آرم یغرق کرد و ......تو ر بهار  گهیبس کن ،د گهیو
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 یخودت کن یفدا یخوایحماقت بردار ،چند نفرو م نهمهیدسررت ازا
 .......... ستمیمن بس ن

ب از د وجودش لرزش گرفته بو اریاخت یخشم راه نفسش بند آمده بود و
 آرامتر از قبل ادامه داد یتازه کرد وکم ی،نفس

شت فقت م یتوقع چیبهار ه - ستیازت ندا شق خوا  یمثل هر عا
شده جلو خانواده ات ب کبارمیصادقانه  شقت د یستیایکه  فاع و از ع

 ی،وقت یکه با ترس وسکوت احمقانه ات لگد مالش کرد ی،عشق یکن
سوتر از اون دید شت یکه حام یتو تر پ ش یبانیو وانتخاب  نیآرم یبراش با

 تخیریکوه استوار بود وهرگز فرو نم لذهنش مث یکه تو یکرد مرد
به امر -  رفت کایپس چرا ترکم کرد و
 یتونیم یبهش ثابت کن نکهیاون دوسال بهت فرصت داد ،فرصت ا-
با قدرت از عشقت حما یباش یقو نبال توهم به د ی،اما وقت یکن تیو
به بهانه ادامه تحص نیآرم  میماون تص یورفت یرها کرد نجایاونو ا لیو

و تو دلش خاموش کنه و برا شق تو ر  نجایاز ا شهیهم یگرفت آتش ع
 بره
صم نجایا یهدف گهیمن رفتم چون د - شتم بهار ت ش ممیندا و خود

 پدرش برگرده شیپ خواستیگرفته بود وم
شت یوقت مشویاون تصم-  یدیچیم تومقدمات سفر یگرفت که تو دا
. 
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شت چون آرم- شت ؟!......برگ باره برگ سته  نیپس چرا دو ازش خوا
 بود
بهار خواسته بود برگرده  یبه خاطر قول نیآرم - که به بهراد داده بود از

 نبود که برگشت، بلکه به خاطر تو بود نیاما اون به خاطر آرم
 دیپرس جانیه با
و از کجا فهم نهایتو ا-  یدیر
فا دنیفهم- چه  هار کسرر یداره وقت دهیمن  به  نیکه تو وآرم یب

از  شررهیهم یامروز برا12داره با پرواز سرراعت  نیخاطرش منو فدا کرد
 رهیم رانیا

 اش شد وآرام زمزمه کرد رهیزده خ بهت
 برگرده ! خوادیبهار م-
 گردهینداره ،اون برم یدلخوشرر نجایا گهیچون د گردهیآره اون برم-
پشرر هیو باره ر یونیعمر حسرررت و ،چرا ! چون  زارهیو تو قلب تو مدو

شق اول چنان تو وجود آدم ر شک یداره که حت شهیع  هدیبا مرگم خ
 شهینم

 به ساعتش انداخت واز جا برخاست وادامه داد ینگاه
وانتخاب کرد نه به خاطر عالقه اش به اون بود بلکه  نیبهار اگه آرم-

 ونبود که با همه عشرق ومحبتشر یبه خاطر حفظ کردن خانواده ا
 خواستنیاونو فقت به خاطر خودش م
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و فشیک سوز آه ب مکتین یرا از ر سش را همراه با  شت ونف  ونریبردا
 فرستاد واضافه کرد

 به وقت نوبت محارمون نموده یزیچ گهیبرم ؛د دیبا گهیمن د-
 گفت : نیبرنداشته بود که آرت یقدم هنوز

 یجدا بش نیاز آرم یخوایاگه واقعا بهار منو دوست داره پس چرا تو م-
 ؟

 گفت : یآنکه به طرفش برگردد به تلخ بدون
ب  نیمن از آرم ییجدا لیدل- نداره ،من تو یر هار  ندگ یبه ب  یز
 مموندن نداشت یبرا یلیمهمون ناخوانده بودم که از اولم دل هی نیآرم
ب عیوقاطع سر یجد یلحن با  پرده گفت : یو
و دوست داره !!!!!! نیاما آرم-  تو ر
نگ پر رتیح با ب دهیبه طرفش برگشرررت چهره ر وحش را  یو ر

 کرده بود نیپهن مز یپوزخند
س یجا- س شنومیحرفو از تو م نیتعجبه که دارم ا یب وز  که ی،ک هر ر

وتو کیوهر سراعت تنها   ینم نی))آرم کردیگوشرم تکرارم یجمله ر
شه ((،هم شته با ست دا و دو را سوال بود که چ نیبرام ا شهیتونه تو ر

سات آرم یوقت سا ا ب نهمهیتو ا شمیم دیدچارترد نیخودم در مورد اح
 یزنیحرفو م نیا تیجد
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وزهاش گور سرررد  نیاز شرررکت اسررتعفا داده وتنها همدم ا نیآرم - ر
ست مثل وقت شده در سرده  یبهراد  ست داده بود اف که تازه اونو از د

 وداغون
 آلود گفت : بغض

برا من  شررهیهم یرابشررنوم ،اون ب نیاز آرم یزیچ خوامینم گهید-
 تموم شده

 باشه ،الاقل بذار برسونمت-
 دارم ازین یزیاز هرچ شتریب ییتنها باشم به تنها خوامینه م-

با با دن یکوتاه یخداحافظ و با  یایاو را  آشررفته افکارش رها کرد و
 سرعت از گورستان خارش شد

ست ب س شد آرم یو وز هن نیحال از پله ها باال رفت و وارد طبقه دوم 
و امدهین شررد  نینشررسررت ومنتظرآمدن آرم یصررندل نیاول یبود ر

و اتاق به منزله  نیدفتر محاررردار بود .وارد شرردن به ا ینگاهش ر
با اه نیبا آرم زشیهمه چ انیپا گاهش را همراه  از  قیعم یبود .ن

و که درحال رفت وآمد بودند  یمردم یدفتر محاررردار گرفت و به ر
 انداخت .

ستور  ییبا گامها نیآرم ش را که قلب یاز همان نوع نیریش یولبخندا
شق م یبه تپش م شار از ع سر به طرفش  کردیانداخت و وجودش را 

سرش  اریاخت یآمد ب یم شد بود و بان قلبش تند  ضر ست  از جا برخا
ب نیدوران گرفته بود . آرم اعتنا از کنارش دور شررد ناخواسررته  یسرررد و
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صدا انهیوناش سم  ب ره اش متعجش زد ،به طرفش برگشت ،چهیبه ا
 یکه برا یاو نبود .توهم زده بود از همان نوع نیمرد که آرم نیبود اما ا

.در اثر  ندیقرار بود مرد سرنوشتش را بب شیبار در شب خواستگار نیاول
 رفت یم یاهیوسردرد چشمانش س یخواب یب

با همه وجودم عج ایخودش زمزمه کرد )خدا با  نی! چرا وجودش 
 شده (

ش یآه غ پر رفت وآمد  دیاز عمق وجود ک شلو سالن  و نگاهش را به 
 محار انداخت .

را کند پس چ یتوانسررت زندگ یهم نم یلحظه ا یحت نیبدون آرم او
!  طالق غهیشدن ص یومنتظر جار ییدر محار جدا نجایبود !ا نجایا

 یوب شیبرا نیبدون آرم دنینبود، نفس کشرر نجایاو ا ی...........جا
جزء  یکه راه ییهمه آدمها انیپس چرا آنجا م داد،یم یسررتیمرگ ون

 ......... نی،......او بدون آرم بودنداشتند؛نشسته  ییجدا
 دیزده از جا برخاست و به طرش پله ها دو جانیو ه یمع ل یب

و پا نیاول یر له   یخورد و کنترلش را از دسررت داد ؛دسررت چیپ شیپ
و عیمحکم وسر  را گرفت ودر گوشش نجوا کرد شیباز

من  هگی؛چون د یمراقب خودت باشرر شررتریبه بعد ب نیبهتره از ا-
 مواظبت باشم شهیکه هم ستمین
هد بود همه وجودش  گرید نیآرم نکهیفکر ا از نارش نخوا هرگز در ک

 دیلرز
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سان شت کنارش خانم جوان هرا صدا برگ و یبه طرش  را  شیبود که باز
لت بهت زده سررامحکم در دسررت گرفته بود ح با  دهیرا که د هیا

 گفت : عیمل یلبخند
 نییپا یبود با مخ پرت ش کیدختر! نزد ییکجا-

و  وزمزمه وار از او تشکر کرد دیکش رونیدستش ب انیرا از م شیباز
 ! هیسا-
و یاثر چیه دیاطرافش را کاو شانیپر گرم  نینبود .طن شیاهایاز مرد ر

 هیرگ یبدبخت نهمهی،از ا شدیهنوز هم در گوشش زمزمه م نیآرم یصدا
 اش گرفت

شفته ار ب نیوغمگ آ اد به راه افت یباران بهار ریآمد و در ز رونیاز مح
بو شت واز ا یچقدر ست دا صه ودرد نم نهمهیبا ا نکهیبهار را دو  یغ

ست از ا صل ز نیتوان اور آرم بایف صه دار بود.ح در  نیلذت ببرد غ
ندگ هار کیحکم  شیز هار بود ب بد یلیکه خ یب ود ت زان به خ لیز
 شد بود. ییجدا

دانسررت اصررال کجاسررت  یغرق بود و نم الشیخ زیعالم وهم انگ در
وح وتن خسررته اش ازدرد معترض بودند واو  وچقدر راه رفته اسررت .ر

نان پ فتیم شیهمچ مه فکر  شیبرا چیه گری.د ر مهم نبود ،ه
 نیآرم یب یسالها خواهدیسوال بود، چ ور م کیریوذهنش تنها درگ

 ا به سر کند ؟.ر
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شد . نیبار با آرم نیاول یکه برا یشاپ یکاف وارد شته بود ؛ همه  قرار گذا
ه نگاهش را ب کردیاعالم م مشیوجودش داشت مخالفتش را به تصم

سالن انداخت همان زیم وز انتخاب کرده بود دختر  نیکه آرم یته  آن ر
پسر با لبها زیجوان پشت آن م یو رگوش پر ازخنده د ینشسته بودند و

ندیهم پچ پچ م ندو فرق  کرد با آنروز آ گاهشررران  لت ن حا قدر . چ
شت.با تن سته وخ یدا شت  سیخ ب زهایاز م یکیپ ست و ش  اریاخت ین

وبرو ساعت ر ساعت نزد شینگاهش را به  صر  کیانداخت . شش ع
صر بود . با  نیبود.قرار آنروزش با آرم شش ع آنروزقلبش  یادآوریهم 

س شک درچشمانش نشست .هم نهیدر  شد و حلقه ا وز انفشرد   یر
شک وعتاب انگ نیکه آرم و زیخ سنگ دل شیمقابل ر با  ست و ش  ین

تاه مام کو ندگ یت کرده بود اگر  نییرا مشررخص وتع شرررانیعمر ز
ستیم شد تنها دوماه د نیسرقرارش با آرم خوا  یتقرار لعن نیاز ا گریبا

نده بود ،قرار یباق عد کرده  نیمع نیکه آرم یما ب ماه و  کیبود .دو 
 ...........ییعمر جدا
و یرا به برگه ا نگاهش و زیم یکه ر اش را  یحکم نابود شیوجلو ر

و شرردیآور م ادی و ی؛انداخت ، به نشرران تراز برگ ، ا یر و  نیسررر تراز
ندهیدر برگ شیبرا به جرم  یهزاران مفهوم بود ، مفهوم ر ها اورا  که تن

نابود به  مه  یزن بودنش محکوم  نده ه مان به  کرده بود ،اوهم 
سانش حق انتخاب ن شتهمجن  نیو ا شدیانتخاب م دی،تنها با دا
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نه ا  یاو وهمه موجودات یظالمانه برا یبود ،حکم یچه حکم ناعادال
 دندیکشیم دکیکه اسم زن را 

 به خود آمد شخدمتیپ یصدا با
 دیکنیم لیم یخانم چ-
 آب ......ل فا خنک باشه وانیل هی-
چرا داشررت  ایبا گفتن چشررم از کنارش دور شررد .خدا تشررخدمیپ

ستیرا م یزیچه چ کردیخاطرات آنروز را تکرار م  کهنیثابت کند ا خوا
 دیجا هم با نیشررروع شررده ودرهم نجایازا نیبا آرم شیقرار زندگ
 ابدیخاتمه 
ستیاو م زرایچ کیبود وآشرفته ،ذهن خسرته اش تنها  خسرته  خوا

 شهیهم ی!...... آرامش برا
 یینجای!تو ا هیسا-

باره شتباه م دو صدا دیشنیهم ا وانش  نیآرم یچهره و وح ور با همه ر
 بود واو قادر نبود از ذهن خارجش کند ختهیدر هم آم

 نیبرشانه اش وحشت زده به طرفش برگشت آرم یقرار گرفتن دست با
شمانش را  سته کرد .خود خودش بود واوا کباریبود چ و ب  توهمنباریباز

وز خواستگارنزده بود ،د  ......... یرست مثل ر
 از خشم کنترل شده گفت : یبا لحن نیآرم
 چقدر دنبالت گشتم یدون ی؟م یکنیچه م نجایتو ا-

 آخرش بود دارید نیومستاصل انگار ا رهیکرد خ نگاهش
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 ! یمالحظه ا یب نهمهیچرا ا-
 محسوس بود آرام نجوا کرد یکه در آن لرزش ییصدا با
 متاسفم!-
و با به تند زیم یخشونت وخشم به ر  گفت : یخم شد و
ه دق ،مامانت داره ازغص یستیکس ن چی،تو به فکر ه یفقت متاسف-
 .... یراحت نشست نجایوتو ا کنهیم

ته سرررا چهره به لرزش  ارقلبشیاخت یب هیماتم زده ودرهم فرورف را 
 انداخت واو را وادار به سکوت کرد

فه  عیآورد وسررر رونیش را بوتلفن همراه دیکشرر یقینفس عم کال
 کوتاه وخالصه گفت : یلیشماره ساغر را گرفت .خ

و پ هیالو ساغر ،به مامانت بگو سا-  کردم و نگران نباشه دایر
-...... 

و دیرا کنار کش یصندل  آن نشست وهمزمان گفت : یور
 آره حالش خوبه !-
-........ 
 یندار یباشه حتما ،کار-
و یحرص گوشرر با پرت کرد ونگاه خسررته اش در نگاه  زیم یرا به ر

سل سا یع سته  ش شک ن  نیبه ا ینگاه میگره خورد .تنها با ن هیبه ا
با لحن بردیم یبه عمق غصرره اش پ شررانیچشررمان پر  میمال ی. 

بان اما غصه دار زمزمه کرد  ومهر
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صبر  هگیمدت د هی دیحاال با میجدا بش عتریسر یخودت اصرار داشت-
 یکن
بغض الود نال شانیپر  : دیو
 خسته ام !.....آشفته ام !.....دلم یلیخونمون ، خ میبرگرد ایب نیآرم-
تاقم تنگ شررده ،برا یبرا وزا یا  یگلدونام همونا که تنها همدم ر

 سردم بودن
با ناباور نیآرم ل زد و  : دیپرس یبهت زده به او ز
 کجا ؟-
 خونه عشقمونه! یخونمون ،همون که گفت-
 پس قرار .......-

وبرگه ج کالفه که ت کیزده پاره کرد نه  جانیرا برداشررت وه شیلو ر
ستیبلکه هزار تکه انگار که م سر ا خوا صش را   یبرگه ا نیهمه حر

ب لیرا تبد شیزندگ روزیکه از د  اوردیبه جهنم کرده بود در
 خوام .....از تو جدا بشم یتونم ......نم یمن نم نیآرم-
 هیسررا دی، با خواسررتیرا م نیتنها نگاهش کرد ،او هم هم رتیح با

ور وجبر چیبدون ه  کردیخود اورا انتخاب م یز
ندگ یتونم !.....م یکردم ،....م یمن فکر م - بدون تو ز نم ک یتونم 

کنارت  شررهیخوام تا هم یم نیکردم ......آرم ی،اما .....امااشررتباه م
وقت  ریتا د اگه یحت ی!...... حتیباش یاگه دوستم نداشت یباشم !..حت

 ....... یم کنتنها رها
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 کرد: نجوا
وز ینیب ی!......نم هیسا یانصاف یب یلیخ -  مافتاد یبه چه ر
بغض الود گفت : جانیه  زده و
 کنم بهم فرصت بده تا خوشبختت کنم یخواهش م-

با لبخند ش یدستها  گفت: ینیریسردش را در دست گرفت و
و که داشته باشم خوشبخت تر- و نیتو ر  نمیزم یمرد ر
و حس کنم یبذار در کنارت خوشبخت-  ر
 !.... هیسا یمن یتو همه زندگ-
 گفت : یودو دل دیترد با
 ؟ یازم جدا بش یخواست یپس چرا.!......چرا م-
ش - شک ر دنیچون در کنارم فقت زجر ک به کرد ختنیو ا  یو تجر
 یوخوشبخت بش یخواستنم به آرامش برس ی،م
س میسم زندگر یاما من فقت در کنار تو به آرامش م-  اهترازیبدون تو 
 شبه ،ترسناکتر ازاون یکیتار

 را نوازش کردو گفت : دستش
 یجهنم واقع هیجهنمه ، هیمنم بدون تو  یزندگ -
چون بهت شررک کردم و فرصررت ثابت کردن  نیمنو ببخش آرم -

 خودتو ندادم
بهت  زویاز اول صررادقانه همه چ دیاشررتباه از من بود !... من با-
وزها نیتا ا گفتمیم به نم یر  میکرد یسخت و هر دومون تجر
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وز زندگ خوامیم-  باشه ینیریدر کنارت پر از ش میهر ر
 شد و گفت : رهیخ شیبایعاشقانه در چشمان ز ینگاه با
وزا نیا یها هیدم تک تک ثان یبهت قول م- برات  یر سرد و تلخ و

 کنمیجبران م
شت او را از جا بلند کرد وگفت  یحال در که هنوز دستش را در دست دا
: 

و ادهیتا خونه پدرت پ دیرفتن به خونمون با یبرا- چون  میکن یر
 اونجا پارک شده نیماش

 : رگفتیدلپذ یلبخند با
و ادهیمن عاشق پ یدونیتو که م- ونم یتو یر  بار

 را در دست فشرد وخوشحال گفت : دستش
 آره چه جورشم-
 گفت : یبا سرخوش نیشاپ خارش شدند آرم یکنار هم از کاف در
وزا  نیهم یراست-  میهم افتاد یعروس هیر
 گفت: جانیه با
 ؟ یک یعروس-
هار ،آرت نیآرت- ب به خودش جرات داد وحرش  نیو باالخره  احمق 

 دلشو به بهار زد
 پس بهار نرفته-
 نذاشت که بره نیآرت یعنینه ،-
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ومانت- ول قب نوی، حاال بهارآرت میصحنه ها نی،عاشق همچ کیچه ر
 کرده

 گفت :  نتیش با
که برا  یفکر کرد- ثل خودتن  مه م مار آدمو  هیه بل د قا نا له  ب

ب  ارنیدر
و با  وگفت : دیکوب شیمشت به باز
وبه تو دادم نیمن !.....من که راحتر-  بله ر
 البته با اجبار وخواهش وتمنا-
 مهم و از تو پنهون کردم زیچ هی!من  نیآرم-
 گفت : ینیریلبخند ش با
 دارم تو عادت یهایبه پنهون کار گهیمن د ستیکه بار اولت ن نیا-

با ه یحیمل لبخند  گفت : جانیزد و
به غ هیثان کی یحت یمرد چی،ه نیآرم- ذهنم  یاز تو تو ریهم 

که اول یعنینبوده  گاه د یبار تو نیمن از همون اول ،  دمتیدانشرر
 یایب میبه خواستگار یحت نکهیشدم ،قبل از اعاشقت 

ب یزدو با لحن یلبخند مرموز  نتیش با  احساس گفت: یسرد و
 دونستم ......... ی!نم یجد-
 ورنجش گفت : یدلخور با
 !ستیاصال برات مهم ن یعنی-
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را دور کمرش حلقه کرد و او را به خودش فشرد وشادمان گفت  دستش
: 

 یبود میاتفاق زندگ نیتر نیریو ش نی! تو بهتر زمیعز -
درسررت  مسررافرت هیقول  دیبا تمیاتفاق زندگ نیپس حاال که بهتر-

بد یوحسرراب و بهم  به ک یچند ماه لعنت نیکه ا ییجا هی، یر و   یلر
 فراموش کنم

 باهات موافقم البته با دوتاشرط-
 بازم شرط ! یچ-
 آرامش گفت : با
و فقت ا - به بهم ثابت کرده تو ر  رل کنمکنت ونمتیم یمدل نیتجر
ه ک سررتمیدانشررجو هم ن گهیکه د یبنیچکار کنم ،م یخوایباز م-

 از دانشگاه انصراش بدم یبخوا
ع برعکسررش ،من ا خوامیم نویاتفاقا هم- ب نی،البته از نو رات ترم و
و جب یعقب افتادگ نینشد ا ریتا د دیگرفتم با یرحاوریغ  یران کنر
اور ریکه بتونم غ خونمیم اتی،مگه دارم اله یاخه چه جور-  یح

 و پاس کنم یدرس
 یربخو تیو تو زندگ یچیغصرره ه خوامیمن کنارتم نم یتا وقت-

و با  سها ر ساب یزیبرنامه ر هی،همه در ست وح خودم بهت درس  یدر
 کنمیم سیاستادا بهترتدر هیفک کنم برات ثابت شده که از بق دمیم

 حلقمه ،و شرط دومت یدرست تو تیفتگیخودش نیا-
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ابا بشم ب نیبه بهونه درس ودانشگاه تو بعد از آرت خوادیدلم نماصال  -
ش هیفرزندنمون  نیخوام اول ی، م  مثل خودت ییوموطال نیریدختر 

 باشه !
ش یا- سود   یووت یول کن ستویکارتدر ی،اون وقت مجبور  ونیح

 یخونه پرستار بچه بش
 استیلذت دن نینداره اگه اون مثل تو باشه برام بهتر رادیا-

و دستش با لبخند گفت : شیرا دور باز  حلقه کرد و
 وهوش بچه هامون فقت به تو بره افهیخواد ق یاما من دلم م-
 خنده وگفت : ریزد ز یپق
 وغرورم شده یفتگیهمون که باعث خودش -
 قابل تحملت کرده رینه همونکه مثل زقلوت تلخ وغ-
ندهیدختر هیپس - بد  یکن یومغرور وتلخ !..فکر نم کد  یورتا ا

 دستمون بمونه؟
 به من بره اصال نگرانش نباش تشیاگه جذاب-
 گن غرور کاذب ! یم نیبه ا-
 گن اعتماد به نفس یم نوینه ا-
ودختره پر از اعتماد به نفس هیپس خدا به داد من برسه با -  مادر
 انیپا
1/8/93 

 دیباش موفق
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ستان جا یبرا دیشا هنوز  نیوآرم هیسا یسوال باشه که وقت یشما دو
 به دادگاه نرفتن حکم طالق گرفتن ؟

بشمادی نجایچند نکته مهم وا نیابهام الزم دونستم ا نیرفع ا یبرا  آور
به همراه شررناسررنامه و  دیزن و شرروهر با یگرفتن طالق توافق یبرا

سائل  ست را پر و همه موارد و م عقدنامه به دادگاه بروند و فرم درخوا
قات او و  ه،یزیجه ه،یمانند مهر یامورمال مانند حاررانت فرزند، مال

شخص کنند و پس از تقد رهینفقه و غ وال  میرا م ست طبق ر دادخوا
وج كیهر کندیم فیمعمول، دادگاه به آنها تکل  نایاز م یداور نیاز ز

وج دیکنند که با یبستگانشان معرف ر مصالحه د یمذاکره و سع نیبا ز
و  دهندیا به دادگاه مگزارش خود ر دندینرسرر جهیکنند. اگر داوران به نت

وج زیدادگاه ن عدم امکان سررازش صررادر  یگواه نیبراسرراس توافق ز
طالق  غهیبه دفترخانه طالق، صرر یگواه ائهبا ار توانندیو آنها م کندیم

 و ثبت کنند. یرا جار
 : یطالق توافق یایمزا

ر ع از ر یریجلوگ ریمتعدد در دادگستر یپروندهها لیعدم تشک ر جو
وج  یبه محل دادگستر نیمکرر ز

عدم سازشرر کوتاه بودن  یدر طالق و صدور گواه نیدخالت طرف رر
بوط برا یزمان صدور گواه  طالق یجواز اجرا یمر

ماه که سبب حفظ دوام عقد  3در عرض  یگواه نیمدتدار بودن ا رر
ست در حال ست  ییدر حکم طالق، که بدون مدت اجرا کهینکاح ا ا
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ر درگشودیم دیتهد یهر لحظه دوام زندگ ر کمتر و کاهش تنش  یری.
وج یخانوادهها نینابیب ع ب نرریز وج شتریاحتمال رجو  ندهیدر آ نیز

 گریکدیبه 
م کدو چیه دوارمیموارد وفقت جهت رفع سوء تفاهم گذاشتم وام نیا

 مینکن دایپ اشیبهش احت مونیزندگ یاز ما تو
 گلم یدوستا سالم

از پنج ماه  شتریب نکهیاز ا دیلذت برده باش دوارمیآخر داستانمون ام نمیا
به حاررور گرم خودتون را داد با صرربر  دیمنو  قدم وهمراهم  وهم

ست صله با همه کم کا ص یهایحو شخ ستان واخالق بد  نار ک تهایدا
 تشکر وازتون دارم ایدن هی دیاومد
و تقد نیا یزیاز هرچ قبل که  کنمیم یتک تک کسرران میداسررتان ر
قلمم  یوسرررد یکلمه همراهم بودند و از تلخ نیوااه تا آخر نیازاول

سان شدند ،ک سرد وزده ن شون پا یدل شنگ سم ق ست  یکه ا  ایدن هیهر پ
وح  لیکه چه در صررفحه نقد چه در پروفا یبود ،دوسررتان خوب هیر

الش بهتر شدنم ت یوار کننده برا دیقشنگ وام یبا حرفها یوخصوص
 کردند

پاکه اگرچه هرگز اسررمشررو یکسرران ها نم ین و  ما  دمید یپسررت ا
ش شونیهمراهم شون یولذت بخش بود ومهمانان نیریبرام   که تعدا

وز هم ب وز به ر  شدیم شتریکم نبود ور
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ستان را تقد نیا س میدا باورم کرد و نیاول یکه برا کنمیم یک قلم به بار
و  ستین گریکه د یدستم داد و وااه توانستن را مشق هرشبم کرد ،کس

م ندارد ا وزم  یا همه تالش من فقت براوجود  به ر وز بهتر شرردن ر
 واثبات باور اوست

قا میتقد ستاد بزرگم جناب آ س ر ا ینظر یا س ر  س نیکه در  تان دا
بجا یها یبا نکته سنج  دلسوزانه همراهم بود شهیهم شیقشنگ و

سر نازن میتقد پ بان و سرمهر صبورانه لحظات نمیبه هم ه به آنها ک یکه 
 دندیاختصاص داشت را به من بخش

بر زمیبه خواهر عز میتقد که پس دوازده  ady25 یزهرا با اسررم کار
باره نوشتن را درمن زنده کرد یسال دور  از نوشتن شور وشوق دو

ودرهمه حال  شررهیازجانم که هم زتریبه تک تک خواهران عز میتقد
 مشوقم هستند

بانانه با همه مشررغله کاربه همکاران پرمحبتم که مه میتقد خود  یر
 دادند میاریدستنوشته ها  نیدر تا
 یمن یبه تو که تنها با حاورت باعث دلگرم میکالم تقد کی ودر


