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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

  Roman4u@:  تلگرام کانال

 تنهام نذارنام رمان : 
 70فرزوان ه : نویسند

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو
 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

   Roman4u@ تلگرام :کانال 
 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است

 



 

 تنهام نذار

 70فروزان 

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 تنهام نذار
 یباسمه تعال

 
پذ ه قورم یبو…کرد رونیرو از تنم ب یزییپا یداخل خونه سرررما ریگرم و دل

شته بود...نفس یسبز ش یقیعم مادرم کل خونه رو بردا شامو از پ دمیک ا و کف
شته بود"مقر  شپزخونه رو گذا سم آ شپزخونه رفتم...پدر ا سمت آ درآوردم و به 

ستیمادر م هک یی"چون وقتایحکومت ست کنه اجازه ورود به ه خوا  چیغذا در
ه سررهراب بود ک ییمن و دا یبه خاطر ناخنک زدنا شررتریالبته ب دادیکس رو نم

خاص خودش اجازه  یدرم بود که با ترفنداوردمون قدغن شرررده بود و فق  پ
صادر م شپزخونه  یکه روبرو یناهارخور زیم یرو رو فمی.کشدیورودش  ُاپن آ

به مادر که هنوز متوجه من نشررده بود و داشررت سرراتد درسررت  وبود انداختم 
 گفتم: کردیم
 سالاااام عشرررررررقم!-

 انداخت: زیم یچاقو رو رو یو با اخم دیلرز میناگهان یاز صدا مادر
 !ده؟یورپر یسروصدا اومد یباز تو ب-

 و با خنده گفتم: ستادمیا یورود یجلو
قربونت برم من...جون خودم در رو محکم بستم...شما از بس با عشق واسه -

 !سمیعس یشیمتوجه اطرافت نم گهید یکنیآقاتون غذا درست م
 :ونه شدم و گفتمدوباره چاقو رو به دست گرفت.وارد آشپزخ یبا لبخند مادر

 ها! یشد دی!!!باز اسم آقاتون اومد و سرخ و سفیآ یآ یآ-
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 و گفتم: دمیصورتش رو ب*و*س دمیکه رس کشینزد
حات انمیخب بگو بب- قا نی... مل منو برده  شرررهیعاشررق پ یآ که دل دخ

 ومده؟؟؟یکجاس؟هنوز ن
 انیب تمییبچه...برو لباساتو عوض کن تا بابا و دا زیکم زبون بر-¬
 ون؟یآقا نیکجا هستن ا-
 کنه...سهرابم همراش رفت! دیبابات رو فرستادم خر-
 آهااااان...-

ظرف برداشتم  یرو از تو زدیبهم چشمک م یرو که بدجور یاریخ عیسر بعد
 زد و گفت: یو پا به فرار گذاشتم.مادرم داد

 مگه دستم بهت نرسه بچه!-
رو برداشررتم و به  فمیشررته بودم کدهنم گذا یرو تو اریمن همونطور که خ اما

با د تاقم رفتم. مد.از وقت دنیا هادم دراو نامرتبم آه از ن تاق  ر که کالس کنکو یا
ستگ لیتبد نمیاتاق نازن رفتمیم شبها از خ شده بود... شام  کتابها  یرو یبه بازار 

وضررع نه مال  نیچون ا شررتمندا لموی...حوصررله مرتب کردن وسررابردیخوابم م
سه ماه مدو روز که م یکی ش یاز وقت یعنی شدیربوط به دو  ده که کنکور قبول ن

رق پاره انبوه کتابها و و نیگرفتم به کالس برم.جلو رفتم و از ب میبودم و تصررم
گذشررتم.ک نداختم و خودمم رو رمیتحر زیم یرو فیهام  خت ولو  یا ت

شتمیشدم.امروزم از کالس کنکور برم سته کننده د هی.گ شت گهیروز خ به  دا
سیماتمام  سال بعد خدیر ست یزمان باق یلی...هنوز تا کنکور  ه مونده بود اما خ

بودم  رو که قبال خوونده ییدرسا تونستمیبود که اصال نم نیشده بودم علتشم ا
 دوباره مرور کنم.
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شمام فق  با دوش آب  یرو از شتم.چ شدم و حوله حمامم رو بردا تخت بلند 
باز م عد ی.توشررردیگرم  تاقم رفتم و ب مام ا باسرررام تو ح وان  یاز درآوردن ل

شستم.اول از داغ شدم...گرما ین آب باعث  یآب بدنم گر گرفت اما بعد آروم 
 هم گفتب ستیز ریامروز دب نیاز تنم بره...هم یشد چشمام رو ببندم تا خستگ

با ا یدی"خانوم حم  یپزشررک یخوایو درس خووندت...هنوزم م زهیانگ نیتو 
 "؟یقبول ش

به عشررق پزشررککه م دونسررتنیم همه  یبچگ از…خوونمیدارم درس م ین 
ودم و کار ب نیمن عاشررق ا دنیترسرریبچه ها که از آمپول و دکتر م هیبرعکس بق

 خانوم دکتر عروسکهام... شدمیم یگاه
خونه  یلبم نشررسرررت.پدر تو یرو یلبخند میدوران کودک یآرزو یادآوری از

صدام مشهیهم سئیدیحم دی...پدرم"مجکردی"خانوم دکتر" سمت تول"م  دیول ق
ستاره کرمان یاز کارخونه ها یکی شون یشهر بود و مادرم" "خانه دار بود.هردو

سفان صالتا اهل کرمان بودن که بعد از ازدواج به تهران اومدن.متأ زله زل یتو ها
که بعد از  مونهیسهراب زنده م ییو فق  دا دنیتمام خانواده شون رو از دست م

ضاع روحکردیم یندگاتفاق همراه پدر و مادرم ز نیا شون خراب  ی.او سه  هر
شده بود...دا یبود...مادر به کل ضع ییشوکه  سالش بود و  یهترب تیکه هفت 

 یو خانواده رو به زندگ ودخودشررو نباخته ب هینداشرررت.تنها پدر بود که روح
به دن با  پدرم  نقدریاومدن من کم کم بهتر شرررد...ا ایبرگردوند.حالشررون  که 

در حال حاضررر  ییتوأم"دا ونیتاره و سررهراب رو مددوباره سرر ی"زندگگفتیم
ما  ییالیطبقه دوم خونه و یو چهار سررراله و مهندس معمار بود و تو سرررتیب
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و مهربون  کیجمع کوچ نیا فرزندتک  یدی...و من...سرراغر حمکردیم یزندگ
...با دمبریلذت م گرانیکه از سر به سر گذاشتن د طونیشر و ش یبودم...دختر

حت برخور مه را به ه کردمید مه ما  به حر چکسیا جازه ت*ج*ا*و*ز   میا
داشتم.قدم به زور  یمعمول ی...هجده سالم بود و ظاهردادمیرو نم میخصوص

 ییبا موها دیگرد و سررف ی...تغر اما خوش پوش بودم.صررورتدیرسرریم160به 
م و که بهشون دست نزده بود یوندیو پ دهیکش ییداشتم...ابروها یبلند و مشک

درشت بودن  یروشن و کم یخترونه رو داشتن...چشمام قهوه اهمون حالت د
بود  یخوب صرورتم چال یژگی...تنها وومدیپهنم م یو لبها یگوشرت ینیکه به ب

ه قول .بدادیم تیو به چهره م جذاب نشستیم تمگونه راس یرو دنیکه موقع خند
 یاشررخوشررکل ب نکهیاز ا شررتری"تو بگفتیکه بهم م هامیاز همکالسرر یکی یپر

 "یابجذ
ها غیج دنیشررن با نده  ند دا یمادر و خ باز  ییبل مام رو  سررهراب چشرر

 یمادر چ چارهیزده...ب یطونیهم مثل من دسررت به شرر ییدا دونسررتمیکردم.م
 از دست ما... دیکشیم

زدم.بعد از سشوار و خشک  رونیشدم و بعد از به تن کردن حوله از حمام ب بلند
ه عکس دو تا خرس روش بود به ک یکرن موهام سررارافان کالهدار سرربز رنگ

 و از اتاق خارج شدم. دمیپوش یهمراه ساپورت
و  مبل نشسته بودن یشکل خونه رو یلیهال بزرگ و م*س*تط یو پدر تو ییدا

شت م سالم کردم که نگاه دیچیشام رو م زیمادر هم دا شون رفتم و  سمت ...به 
 زد و گفت: یهردوشون به سمتم برگشت.پدر لبخند

 یم دکتر...خسته نباشسالم خانو-
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 نطوریشمام هم یمرس-
 ؟ی...چطورطونیسالم ش-ییدا

 نشستم و گفتم: کنارش
 جان ییخوبم...مشغول دعاتم خان دا-

 شونه م گذاشت و گفت: یرو رو دستش
 آره؟ یکرد تیمنو اذ یتو باز آبج-

 گفتم: متعجب
 ؟یدیشما از کجا فهم-
تا  ییاز اونجا- دراومد و  غشیسررراتد برداشررتم ج یرودونه گوجه از  هیکه 

 "رهیم شییگفت"حقا که حالل زاده به دا
 و گفتم: دمیخند

 به دهنم! دهیچقدر ناخنک زدن مززززه م ییکه دا یدونیآخه نم-
 ما شد و گفت: کینزد مادرم

شم مدونهیدونه؟میچرا نم- م ...حاتگهید یرفت نی...خودتم به همدونهی...خوب
 شام دیایب

سمت م میدیز حرف مادر خندسه ا هر ساتد و بعد به  ی.نگاهمیرفت زیو به  به 
 کیخندمون به هوا شل ی.دوباره صداکردیانداختم.اونم داشت منو نگاه م ییدا

 تکون داد و گفت: یشد...مادر سر
 دختره از بس سرش تو کتابه خل شد رفت!-

 مقابلش نشست و گفت پدر
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 ...گهیبذار خوش باشن خانوم...جوونن د-
 گفت: یتصنع یبا اخم مادر

 !گه؟ید رمیبنده پ یعنی-
 خم شد و گفت: یکم میبه نشانه تعظ پدر

 !زمیعز یشما تاج سر من-
از غذا خوردن لذت  شهیموجب سرخ شدن مادر و خنده دوباره ما شد...هم که

 خوردمیم یکه هر لقمه ا لیدل نی...نه به خاطر خوشمزه بودنش بلکه به ابردمیم
که  ی.بعد از شررام وقترفتیاهش عشررق و محبت خانوادمم باهاش فرو مهمر

 جمع شده رو بشورم مادرم مانع شد و گفت: یظرفا خواستمیم
 بهم! یضرر زد یکل یکمک کن یبار خواست هی...رونیبرو ب زحمتیب-
 ِا مامان!-
 مامان...برو بذار به کارام برسم! یمامان ب-
 ما دربست! میشین شمام م!قربوسمیچرررررررررررررشم عس-

 کرد و گفت: یاخم مادر
صحبت کن...ا- ست  شأن  یمدل نیصد دفعه گفتم در  دختر هیحرف زدن در 
 !ستین

 گه؟؟؟یاونم چشم...امر د-
 نایببر واسه بابات ییچا یتونیاگه م-
 اطاعت امر نفرررررررررررس!-

 یارب نیاول مهادیاز سر تأسف تکون داد و مشغول شستن ظرفا شد. یسر مادر
 سیاز سرررو ینصررف بایخونه بهش کمک کنم تقر یکارها یتو خواسررتمیکه م
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جازه ه گهیرو شررکسررتم از همون موقع د شینیچ نداد.از  یکار چیا رو بهم 
 !مروین هیدر حد  یهم سر رشته ندارم حت یآشپز

شدم...دا ینیس شپزخونه خارج  ست گرفتم و از آ و  دیخند دنمیبا د ییرو به د
 گفت:

 !!!ادیبهت نم یکه اصال خونه دار زیم یرو بذار رو ینیزود س-
 گفت: پدر

 !ادیبه تنش م دی...دختر من فق  لباس سفادیمعلومه که نم-
 پسر مردمو! دیبدبخت نکن ن؟بابایشوهرش بد نیخوایِاِاِا...مگه م-ییدا

 گفتم: ذاشتمیم زیم یرو رو ینیو همونطور که س دمیخند
 رو عرض کردن پدر! یوش مقدس پزشکجون...روپ مزهیب-
 !نیآم ی...الهمیستین لیآهااان...ما که بخ-

شد و  بعد شت.هم یکیخم  سرم  شهیاز فنجونها رو بردا سر به  شت  عادت دا
 به خودش رفته بودم...!!! یآوردم؛آخه ناسالمت یبذاره اما منم کم نم

 گفت: ییکنارمون نشست دا وهیمادر با ظرف م یوقت
 رو عرض کنم؟ یموضوع هی نیدیاجازه م-

 گفت: پدر
 افتاده سهراب؟ یشده؟اتفاق یطور-
 از دوستامه! یکینه عمو...راستش در مورد -
 بار مادر گفت: نیا

 شده؟ یبگو سهراب...چ-
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 گفتم: ییاز دا قبل
اتنه که ترس برش داره...بگو  مییخود دا نیکه شما هول کرد نجوریبابا...ا یا-
ست ی!...من نگفتم با مردا؟یخوایونت برم....زن مبگو قرب ییدا ش و  متأهل ن

 ...نگفتم؟!؟یشیم ییبرخاست نکن هوا
 با خنده کوسن رو به سمتم پرت کرد و گفت: ییدا
 نه؟ ایاصل مطلبو بگم  یذاری...موونهیساکت شو د-

 :دمیبه هم کوب دستامو
 اصل مطلبا...بگو فدات شم نیواسه ا رمیمیمن م-
از  یکیکه به مالقات  روزی...راسررتش ددی...نگران نباشررسررتین یزیچ-ییدا

 سررتانموریدوران دب یهایاز همکالسرر یکی یسرراختمون رفته بودم اتفاق یکارگرا
که از حرفاش  نطوری...اگذرونهیو داره دوره شررو م هی...سررال آخر پزشررکدمید

گاه نم گهید دمیفهم به در خونس...فرصرررت  چارهیاونم ب دنیبهش خواب در 
 دایموقع از سال پ نیخب تو ا یول کنمیهم نداره...بهش گفتم کمکش م یادیز

...خواسررتم دنیکردن خونه مشررکله...تازه به پسررر مجردم که خونه اجاره نم
 یجا هیکنه تا سررر فرصررت  یمدت با من زندگ هی دیاگه...اگه شررما اجازه بد

 کنه! دایمناسب پ
 من بودم که قبل از همه به حرف اومدم: بازم

 !شهیدوستت دکتره؟پس خوش به حالم م ی...گفتییول دا یا-
 و گفت: دیخند ییدا
 مارستانهیچون اون اکثر روزا ب ستیخوش به حالت ن ادمیز-
 ادی...بگو بییجون دا میروزشم راض هیمن به -
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 ییبهم رفت و بعد رو به دا یبازم به خاطر لحن صررحبتم چشررم غره ا مادر
 گفت:

 هست؟مطمئنه؟ یکدوستت  نیحات ا-
شکیآره آبج- سال آخر پز سمش عماده...عماد موحد...اتن  ...به خاطر هی...ا

شررهر به اون شررهر جا به جا  نیاز ا شررهیشررغل پدرش که افسررر ارتش بوده هم
هواز ا یعنیزادگاهشررون  یتو گهیپدرش د یبعد از بازنشررسررتگ ی...ولشرردنیم

 موندگار شدن!
 و گفتم: دمیخند

 ه کارونه؟؟؟ها ُوِلک َپ بچ-
 :دیخند یبلند یبا صدا پدرم

 !یهم که بلد یقربون تو دختر...عرب-
 حرفا! نی...َانا بلد در حد همیَاخ ایت بلد -
صالتا بختستی...دوما عماد عرب زبان نینه و َاب یاوت اخ-ییدا  یرای...اونا ا

 هستن
 دسته مبل نشستم و گفتم: یرفتم.رو ییشدم و به سمت دا بلند

 قا اصال مال هر کجا که هست بنده به شخصه مخلصشم هستم!آ-
 ساغر!!!-مادر

 ...ولله!میبه هم دار یمامان؟!کاًل ما پزشکا ارادت خاص هیمگه چ-
 به بازوم زد و گفت: یمشت ییدا
 اعتماد به نفست جون تغر!!! نیبابا ارادت...موندم تو کف ا-
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خاطر ه ییدا به  قات  ته م زدیصررردا ممنو"تغر" کلمیاکثر او فتیو الب "من گ
مبل  یکردم و از رو ی"اخمرمیگیسرراغر و تغر رو با هم اشررتباه م نیا شررهیهم

 بلند شدم.دستامو به پهلو چسبوندم و حق به جانب گفتم:
 داش سهراب...بعدشم زن خودت تغره! شمارنیم زییجوجه رو آخر پا-
 من که هنوز زن ندارم!-
ر- ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  یاز جنس ما بهت اجازه غالم یفرشته ا هی!باتخره یآخ
 ...غصه نخور گل پسر!!!دهیم
 داشررتیمبل برم یزد و بلند شررد و همونطور که کتش رو از رو یلبخند ییدا

 گفت:
ره؟!جون  یاتصال ماتیبرو بخواب تغرو که س- ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر کرده...فرشت
 بگو... یآسمون یفرشته نگو بال ییدا
 جان... ییخان دا نمیبیفرداتم م-

 تلفن زدن دستمو کنار گوشم گذاشتم: یبه ادا بعد
 ...یهان دهینفسم؟...منم دلم تنگ ییالو عشررررررررررررقم؟کجا-

شرده بود تا  یی.دادنیخندیبه حرفام م نطوریو مادرم هم پدر شو به هم ف هم لبها
 ...رو بهش گفتم:رهیخندش نگ

 پسرم...بخند بخند ریخودتو نگ یجلو-
بات بره...دا یبود که صررردا یرفم کافح نیهم جلو اومد و  ییخنده هر سررره 

 و گفت: دیصورتم رو محکم ب*و*س
 عشقم! یتو خودت قند و نبات-
 آروم به صورتم زدم و گفتم: یساختگ یاخم با
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 لب حوض ها! ذارهیسرتو م ادیخاک عالم...برو اونور ...آقامون ب یوا-
 و گفت: دیخند دوباره

 و بس! یکرد...عشق خودم آقاتون غل -
 رو به پدر و مادر گفت: بعد

 برم...خداحافظ دیبا گهیخب من د-
تاقم رفتم و رو ییرفتن دا با تادم. یبه ا لحظه فکرم سررمت عماد  هیتخت اف

منتظر اومدنش باشم پزشک بودنش  شدیکه موجب م یلیشد...تنها دل دهیکش
 شیب ی...خستگکردیک مبهم کم یلیخونه خ نیا یبود...مطمئنا حضورش تو

 خوابم دزو یلیهم افتاد خ ی...چشمام که رودادیاجازه فکر بهم نم گهیاز حد د
 برد.
××× 

خونه زده  یازش تو ی...حرفگذشررتیاز موضرروع اومدن عماد م یسرره روز دو
موضوع  نیا ریگیپ گهید ادیبه خونه ما ب ستیکه قرار ن الیخ نی...منم به اشدینم

 نشدم...
مت به س کردمیدوشم جابجا م یرو رو میم و همونطور که کوله پشترو بست در

خونه تا آموزشررگاه رو با اتوب*و*س  ریمسرر شررهیبه راه افتادم...هم سررتگاهیا
ستامو تورفتمیم سر به ز بیج ی.د شتم و  ص ریپالتوم گذا شتم. بح به قدم بردا

 بود... دهیشروع شده بود و سرما تا مغز استخوونم رس یسرد
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شت یصدا با شک206یبه خودم اومدم.پژو ینیرمز بلند ما چند  یتو یرنگ یم
که  یکه با داد دمیلحظه از فکر تصادف به خودم لرز هیترمز کرده بود... میقدم

 خوردم: یدیتکون شد دیراننده سرم کش
 حواست کجاست دختر؟!-

سر جوون نگاهمو سمت راننده دوختم.پ ش یبه پنجره   نیسرش رو از پنجره ما
اده بات س یلیسبزه داشت...موهاشو خ یگرد و پوست یرده بود...صورتآو رونیب

ن روشر یلینبود اما معلوم بود خ صیزده بود...رنگ چشررماش برام قابل تشررخ
سورمه ا ستن...لباس  شت...با بوقها یا رهیت یه ش متدم یهم به تن دا  نشیما
 توجهم بهش جلب شد:

 ...خشکت زده؟گهیبرو اون طرف د-
 گفتم: تیبا عصبانکردم و  یاخم

 !؟ی...طلبکارم هستیبود منو به کشتن بد کینزد-
 حواست کجاس! ستی...تو معلوم نزنمیساعته دارم بوق م هیمن -
ه باشه...مگه من تیتوء که حواست به رانندگ فهیوظ نیکه هست...ا ییهر جا-

 هان؟ ینیبیرو نم یبزرگ نیبه ا
 ییانی!...اگه مشرکل ب؟یدیو شرنبوقاشر یصردا ای یدیمنو د نینه که تو ماشر-

 بدن!!! صیدستت تا ملت بتوونن تشخ ریعصا بگ یدار
 گرفته از حرفش صدامو بات بردم: گر
به بیاسررتتار کرد یمراقب حرف زدنت باش...فعال که جنابعال- ا ...فق  خو
 نه! ای یهست صیقابل تشخ نمی...اونوقت ببرونیب یایشب ب پیت نیا

 و گفت: یپوزخند
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 زبون درازن؟! هایدختر تهرون همه-
 ؟ییمثال خودت مال کجا-

 :دمیبه صورتم کش دستمو
 قا؟؟؟یناف آفر-

بان یلیم خ هیکنا ر ...منتظدمیگره خوردش فهم یاز ابروها نویکرد،ا شیعصرر
ش شه و کل ادهیپ نیبودم از ما شا راهیبد و ب یب  یکیزیف یدعوا هی دمیبارم کنه و 

رو روشررن کرد و به سرررعت از کنارم  نیجب ماشررباهام بکنه اما در کمال تع
"حقت بود"به فتنبات انداختم و با گ یگذشررت و وارد کوچمون شررد...شررونه ا

ش الحق اگه پوسررت یبودمش ول دهیسررمتا ند نیرفتم.تا حات ا سررتگاهیسررمت ا
جذاب بود...سرمو تکون دادم و با خودم گفتم"بود  یلیبود عوضش خ رهیت یکم

 نداشت پسره پررو"ادب  یکه بود...ول
زنگ  میکه نشرسرتم گوشر یصرندل یاومدن اتوب*و*س سروارش شردم.رو با

شرکت کرده  یبود که تو رستانمیدب یخورد.الناز همکالس کالس کنکور با هم 
 :میبود

 ؟یجونم ال-
 ؟یی؟کجایجون...چطور یسالم ساغ-
 امیعمته...تو اتوب*و*سم...دارم م یساغ-
 زدم خی گهیزود باش د-
 گفتم: عجبمت
 ؟یزد خیکه  ییمگه کجا-
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 دم در آموزشگاه-
 دستم جابجا کردم: یرو تو یگوش

 گهی...برو تو دیسادیوا رونیب یخب بشر مگه مرض دار-
آقا رو  یفق  منتظر اجازه تو بودم...بابا حوصررله سرروال جوابا یجون سرراغ-

باز م خانوم امگهینداشررتم...اتن  خانوم حمینی" مد؟چراین یدی...  رید و
...به توء دهی"اوففففف...خدا به ما که از شررانسررا نم؟یاومد؟باهاش حرف زد

 واسش! یندازیکه تو هم جفتک م دهیاتغ م
 زبانت خوبه؟ یال-
 ه؟یزبانم؟منظورت چ-
 نه! ای یرو بلد یسی"گت تس"به انگلیمعن نمیبب خوامی...میچیه-
 در اومد: غشیج
 ادب! یخودت گت تس ب-

 تم:و گف دمیخند
 تمومه! یرو بگ نیهم شمیری...به اون سسمیکه هست عس نهیهم-
اونا  شیکه!پ یکنیاونا رو نم شیکه تو ذات خودت رو پ نهیمن ا یآخه بدبخت-

 !یشیمودب م
 گفتم: شدمیم ادهیبودم.همونطور که پ دهیرس ستگاهیا به
 گلم... استیس گنیم نیبه ا-

نار گاه د یدر ورود ک حافظر ی.گوشرردمشیآموزشرر خدا بدون  قطع  یو 
گاه ماس  شیبه گوشرر یکردم.ن فت.رد ت مارمو گر باره شرر خت و دو ندا ا

 گوشش بلند گفتم: کینزد دمیزدم.درست پشت سرش که رس
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 سالم-
با افتاد... نیزم یو رو دیدسررتش لغز یاز تو شیخورد و گوشرر یترس تکون از

 سرم زد و گفت: یاخم تو
 ؟؟؟یشیجن ظاهر م...چته مثه میاتغ....ترسوند وونهید-

 و گفتم: دمیرو محکم ب*و*س صورتش
 ....گرفتمایم لمیصحنه ف نیجررررررررررررون...کاش از ا یخرابتم ال-

 رو برداشت: شیشد و گوش خم
تو شرررده؟...اخالق  هیکم داره...آخه من موندم عاشررق چ ینیُمع نیبه خد ا-

خانوم  یگید مبه خو یریراست م یریصفر...فق  چپ م ریصفر...دستپخت ز
 دکتر!

مه ش...اون هنوز  خودیب ینی...درضررمن مع؟یفکر کرد یپس چ- با ع کرده 
 برداشته؟! یعاشق پیریپشت لبش سبز نشده واسه منم ت

سن خودته ها...باباش از اون خرپوتس...اگه  یخر گمیم- نگو نه...خوبه هم
گاه آزاد نم ینیبیم خاطر ا رهیدانشرر السررشررون ک یکه از اون خرخونا نهیبه 

 !یفق  دولت گهیبوده...م
 گهیتو د میواسم...بر یکنی"خر خر"م یخب حات ه-
 زدم! خیتو  میآره....بر یوا-

تادیا یمیکالس شرر یجلو گاه ی...از تومیسرر خل کالس  یپنجره ن به دا
ستاد اومده بود...آقا ساعت رفت و آمد  یتو یادیکه ز یسبحان یانداختم...ا
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اتن حرف  دونسررتمیکردم و وارد شررردم.م یبود.پوف یحسررراس و مقررات
 :زنهیرو م شیشگیهم

 چه وقت اومدنه؟ نیا یدیخانوم حم-
 سالم عرض شد استاد...-
 جابجا کرد: ینیب یبزرگش رو رو نکیع
 دییسالم...دفعه آخر باشه....بفرما-
 چشم...حتما-

 بکه از اقبال خو میو نشست میکالس رفت یخال یهم به سمت دو صندل همراه
سر"فرشاد مع یمن جا شت  ست پ ا با تمام کالسه یتو بای"بود...تقرینیمن در

مانمیبود یهم همکالسرر نام کرده بودم  نیا یکه تو ی.از ز گاه تبت آموزشرر
 یجور هی شرهیبچه بود...هم یادیداشرت...اما ز ی...ظاهر خوبشرناختمشیم

 یهاییاناعت یب یتا بلکه از عالقش بگه اما وقت کردیم کیخودش رو به من نزد
شد...بهش م دیمنو د ست به دامن الناز  سمیگفتید ه "چون واقعا مثل کنشیری"

سبیبه آدم م شادیچ س ای کردمیم یسر کالس مزه پرون دی...من   هامیبا همکال
 یپسررر چیمن ه نظر...از کردمیجز درسررم فکر نم زیچ چیراحت بودم اما به ه

ن م یص بدم...برانداشررت که بخوام وقت و فکرم رو بهش اختصررا نویارزش ا
 مهم بود و بس! میکار ندهیفق  و فق  آ

وب و با رتبه خ گهیامسال د خواستمیکردم تمام حواسم به درسم باشه...م یسع
گه امسرررالم قبول نم گاه خوب قبول بشررم...ا ته دانشرر رو  دشیق شررردمیالب

سته که پدرم از لحاظ مالزدمیم شتم  کردیم نمیتأم ی...در ست ندا اما خودم دو
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گ مه چ یاه آزاددانشرر هایباشررم...من ه نار  یز با هم و در ک  همخوب رو 
 دانشگاه... نیبهتر یاونم تو ی...پزشکخواستمیم

دوشررم  یرو رو فمیبلند شرردم...ک یصررندل یجمع کردم و از رو لمویوسررا
 شد: دایپ شیریانداختم که سر و کله س

 سالم-
 و به سمتش برگشتم: دمیکش یقیعم نفس

 بود؟ یسالم...امر-
 ؟یفکراتو کرد-

 شدم: رهیسبزش خ یبات انداختم و به چشما ییابرو
 فکر؟در مورد؟؟؟-
 !گهیمن د-

 زدم و گفتم: یپوزخند
!...تو ه؟یخبر یفکر کرد دمیفکر کنم جناب؟دو بار بهت خند دیتو با هیبه چ-

توأم نه اهل  یبا همجنسررا ی...بابا جان من نه اهل دوسررتیبفهم یخوایچرا نم
 !گهیر دکا چیه

 اومد: جلوتر
 !ستین یخب...خب منم قصدم دوست-

 لبم نشست: یرو یپوزخند
 !رهیگیتو رو خدا؟؟؟نگو قصدت ازدواجه که خندم م-

 شد و گفت: ناراحت
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 ساغر؟ یکنیم ینجوریآخه چرا ا-
 اشارم رو به سمتش گرفتم: انگشت

م- ح نوم  خا نه و  غر  خیدیاوت سرررا من  ظر  ن تو از  ما  چه ب یلی...دو
سیا سن ازدواج بر  ستمین ی...منم آدم طاقت داری...حاتحاتها مونده تا به 

 که بخوام به پات بمونم!
سونم؟باور کن من اون یدیچرا بهم اجازه نم- شنا ر که تو فک یخودم رو به تو ب
 !یدیسا...خانوم حم ستمین یکنیم
قا نیبب- جب تو فکر یهمکالسررر یآ ...خالصرررت کنم...من اصرررال را

رنه وگ یموضوع رو مطرح نکن نیا نقدریا گهیاگه د شمی...ازت ممنون مکنمینم
 برم! نجایاز ا لمیم رغمیعل شمیمجبور م

ت نسب یزدم.ظهر بود و هوا کم رونیدست الناز رو گرفتم و از آموزشگاه ب بعد
 الناز گفت: میرو رفت ادهیپ یتو یبه صبح گرمتر شده بود.وقت

 ساغر! یدلشو بشکن ینجوریحقش نبود ا-
 گفتم: یعصبان

 نیرم امجبو شرررهینم الیخیمثل بچه آدم ب یحقش نبود؟...بابا وقت یچ یعنی-
ازم ناراحت  یکس ادیمن خوشم م ی...فکر کردگهیباهاش حرف بزنم د یطور

 بشه؟نه ولله...
 کنه؟ کاری...چگهیخب اونم دوستت داره د یول دونمیم-
ما هردومون هنو گهیتو د- ناز... چه ابس کن ال عدشررم من نممیز ب  خوامی...ب

 کنم... یو عاطف یمسائل حس ریخودم رو درگ
 بات انداخت و گفت: یا شونه
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 ستگاه؟یا میحق با تو باشه...بر دی...شادونمینم-
 !برم...حس اتوب*و*س سوار شدن رو ندارم ادهیپ خوامینه...من م-
 گهی...پس من برم دیاوک-
 برو...خداحافظ-
ستام رو به بند ک تگاهسیکنار ا از شتم و د سبوندم.دلم به حال فر فمیگذ شاد چ

صوصا با نگاه آخر سوخت...خودمم م یمخ بدجور  دونستمیکه بهم انداخت 
 یتو یپسررر چینداشررتم...دوسررت نداشررتم ه یچاره ا یسرروزونده بودمش ول

شه حداقل نه تا وقت میزندگ شه...اونم  فیکه تکل یبا شده با شگاهم معلوم ن دان
س شاد که از رفتاراش معلوم بود خ یبا ک سات یلیمثل فر سا ...آخه هیلوس و اح

قدریمرد هم ا به؟؟؟من مرد یب ن  هیکه بتوونم بهش تک خواسررتمیم یجذ
نبود  یبلرزه اما فرشاد اون دنشیکنه...که دلم با د رابیکنم...که منو از عشق س

 !خواستمیکه من م
 اطیوارد شررردم.وسرر  ح قفل چرخوندم و یرو تو دیکل دمیخونه که رسرر به

ابت آب ت یپا ییبود.تابستونا من و دا یتخت چوب هیبا  یخونمون حوض بزرگ
 ...شدیم یاونقدر که مادر از دستمون عاص میبود گهیبه همد یپاش
مل بود...عج در کا باز کردم...خونه در سررکوت  که ا بیهال رو  بار  نیبود 

سا ییجابه جا یصدا شهیبرخالف هم س  م لیو اومد.وارد  یادر نمخونه تو
غذا هم خبر نه شررردم...از  ته؟جلوتر  یعنینبود.... یآشررپزخو جا رف مادر ک

 بود.دست خ  مادر بود: دهیچسب خچالی یرو یرفتم.کاغذ
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 لشیرفته به عماد کمک کنه تا وسا تیی"سالم ساغر...من طبقه بات هستم...دا
 بات" ایب یهم اومد اره؛تویرو ب

 گفتم:بات انداختم و  یا شونه
 فرما شد؟! فیجناب دکتر ما باتخره تشر نیپس ا-

رود و یسبد برداشتم.همون لحظه صدا یاز تو یبیرو باز کردم و س خچالی در
دسررتم زدم و کنار پنجره  یتو بیبه سرر ی.گازدمیرو به خونه شررن نیماشرر هی

 لیکه پشررتش وسررا نیماشرر هی...سررتادمیبود ا اطیرو به ح دشیآشررپزخونه که د
ش هیشد بعدش  اطیشده بود وارد ح دهیخونه چ ص نیما ش یی...دایشخ  تدا

ماشرربسرررتیم یرنگ یمشررک یِپژو یدر رو برا قدر  نا  نشی...چ برام آشرر
مامو ر که تو زیبود!!!چشررر خان رو  ماد  تا بتوونم ع چه  یکردم  ذهنم"ب

کرد  ریم گگلو یتو بیشدنش س ادهی...با پنمیدرست بب کردمیکارون"خطابش م
لوم گ یرو که تو یبی..خودمو به پارچ آب رسرروندم و تکه سررو به سرررفه افتادم.

امکان  نیبود به زحمت قورت دادم...نرررررررررررررررررررررررررررررره...ا وندهم
من...چقدر حرف بارش  یپسررره همون عماد بود؟خدا نیا یعنینداشرررت...

 یتو ییاز خجالت آب بشررم...آخه من با چه رو خواسررتیکرده بودم...دلم م
گاه م ماش ن قت ا هی نهکردم؟نکیچشرر  فیتعر ییواسررره دا انویجر نیو

 خواسرررتیگفتم...م یکیگفت  یکی...سرررتیمهم ن الکنه؟...اصررال...اصرر
بد بود د ما حرف آخرم  نه...ا خه چرا بهش گهیحواسررش رو جمع ک ...آ

 گنی.مهم جذاب بود.. افشیسرربزه بود تازه ق چارهی"حات خوبه بییقایگفتم"آفر
مصررداق من بخت برگشررته  قای.حات دقموقع باز شررود.. یکه ب یلعنت به دهان

...حتما سررراغر رمیدرسرررام ازش کمک بگ یتو خواسررتمیسرررم م ریبود...خ
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رو  تا جواب اون حرفت نهیتو رو بب هیتا کمکت کنه...فق  کاف نیجون...بشرر
 کنم؟ کاریحات چ ایبهت پس بده...خدا

 ؟یکن کاریرو چ یچ-
 ییه عقب برگشررتم.داو ب دمیکشرر یغیج دمیکه از پشررت سرررم شررن ییصرردا با

 قلبم گذاشتم و گفتم: یبود...دستم رو رو
 !!!میترسوند ییدا-

 اومد و گفت: جلو
 ؟یزدیبا خودت حرف م-
 نه نه...چطور؟-
 !!!یگفتیبه خودت م ییزایچ هیلب  ریز دمیآخه د-

 باشه: دهیشدم...نکنه حرفام رو شن هول
 دمیکشیشه مدوستت نق نی...داشتم واسه ایدونیم یعنینه...-
 نقشه؟؟؟-
ه...واسرره دکتر یتا بهم کمک کنه...نه که گفت شررشیپ امیب خوامیم یعنیآره...-

 !نیهم
 میبر ایبات...ب یایآهان...فعال که تازه اومده...سررتاره گفت بهت بگم تو هم ب-

 هالک شدم! یکه از گرسنگ
.دنبال بهونه نداشتم که حداقل امروز رو باهاش رو در رو بشم.. نویا یرو اصال

 که گفت: گشتمیفرار م یبرا یا
 گهید میبر ایدختر؟ب یکنیم ریکجا س-
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 ...بروامیتو برو...من خودم م یعنی...زهی..چییِا دا-
 تکون داد و گفت: یسر

 ...ینکن ری...دمیباشه...پس منتظر-
 گرد کرد که از آشپزخونه خارج بشه که برگشت و گفت: عقب

 حساسه!!! زایچ نی..عماد رو ابزن. یدر ضمن...روسر-
"البته ششیپ امیترگل و ورگل ب خواستمیرفت...با خودم گفتم"نه که حات من م و

خودش به خونش اومده  یکه همکارا یبگه...چون چند بار نویحقم داشررت ا
شررده بودم...حات خودش  خیتوب ییاز طرف دا ینکرده بودم و کل تیبودن رعا

 ...لیتعط اطیح یتو یآزاد گهید یعنید...کم بود دوستشم بهش اضافه ش
که  مکردیرو برداشررتم و به سررمت اتاقم رفتم.داشررتم لباسررهامو عوض م فمیک

قصررره سررر دراز  نی...اریبود...نخ ییزنگ خورد...شررماره خونه دا میگوشرر
 بچه کارون!!! نیا یآبروم بره جلو رتریدو روز د دیدارد...بابا تاقل بذار

 رو جواب دادم: میگوش
 الو؟-

 مادر بود: یصدا
 الو...سالم مامان-
 صدات گرفته؟ ؟چرایسالم...خوب-
 ذهنم جرقه زد...صدامو گرفته کردم و گفتم: یتو یحرفش فکر نیا با
 نه مامان...فکر کنم سرما خوردم-
 که به صورت خودش زده: دمیهم فهم یهمون پشت گوش از
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ما خورد- باس گرم بپوش ؟یسررر هت نگفتم ل به رونیب یریم...ب خه اون  ...آ
 تو رو گرم کنه دختر؟ تونهیاصطالح پالتو م

 ...حق با شماستدیببخش-
 دکتر میبر امیآماده باش اتن م-
 شمی...خوب مخوادینم-
 ...تو...شمیرو خوب م یچ یچ-
 شده ستاره؟ یچ-

 :زدیبود که داشت با مادر حرف م ییدا یصدا
 بگم؟خانوم سرما خورده! یچ-
 نبود... شیزیغر؟اما اون که چسا-
ست گرفت...خدا یگوش ییبار دا نیا سه  نیبب ایرو به د حات  یزبون دراز هیوا

 کنم: ینقش باز دیچقدر با
 الو...ساغر-
 ؟ییجانم دا-
 ...یخوب بود شیپ قهی...تو که تا چند دق؟یخوب-
 ...ییدا دونمینم-

 کردم و ادامه دادم: یساختگ یا سرفه
 دهیتازه داره خودش رو نشون م فکر کنم-
 ...باتخره اونم دکتره!شتیپ میایخب...اتن با عماد م لهیخ-
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خواسررتم  ایکه بدتر شررد...خدا نیسرررم زدم...ا یدسررت آزادم محکم تو با
چشررمشررو بردارم ابروشررو ناقص کردم...نه نه...خواسررتم ابروشررو بردارم زدم 

 یراه فرار هی ایابرو...خدا چشم و الیخی؛بیچشمشو ناقص کردم...اصال هر چ
 نشونم بده:

 مزاحم بشم خوامیها...اصال نم ییدا یکار رو نکن نینه نه...ا-
 یخواینم یگیحات م یدیکشرریواسررش نقشرره م یاتن داشررت نیتو که تا هم-

 !؟یمزاحم بش
بندازه  ادمیعماد  یمنو اونم جلو یهمه حرفا ییبود که دا یچه اصرار نیا حات

 :دونهیخدا م
 شمینکن...قرص خوردم خوب م تی...اذییِا دا-
 !سرخود قرص نخور دختر ینجوریهم-

 بودم: دهیامروز شن نیکه هم یی...صدادیبه گوشم رس ییآشنا یصدا
 سهراب؟ هیبپرس عالئمش چ-
 ه؟؟؟یعالئمت چ گهیعماد م-
 !ه؟یسوات چ نیبخونم...ا یپزشک خوامیمن خودم م یناسالمت ییدا-

 و گفت: دیخند
 بعد واسمون کالس بذار! یبهت برخورد خانوم دکتر؟...بذار قبول بش-
 نه؟ ایاستراحت کنم  یذاریم ییدا-
 بات؟ یاینم یعنی-
 گهیروز د هی شاللهینه...ا-
 باشه...مراقب خودت باش-
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ز ...امروکردم؟یم کاریچ دیتخت افتادم...حات با یرو قطع کردم و رو یگوشرر
 یعنیبمونه  نجایآقا قرار بود حاتحاتها ا نی؟ایچ گهید یگذشررت روزا ریبخ

با چه نخوام  کاش م دیچه بخوام  هاش روبرو بشررم... چهره  رییتغ شررردیبا
 یو شرمندگ تفکر کردنت...از خجال نیتو هم با ا ریبدم...زدم تو سر خودم!بم

صال دلم  یشدیاون لحظه تل م شدیم ی...چکنمیکه فکر نم زایبه چه چ ها؟ا
 نهیبه ا شی...باز خوبفتهیاتفاق ب ینطوریدکتر ا یبا آقا دارمید نیاول واستخینم

به بهونه درس خووندن خودم  توونسررتمیو م رفتمیکالس نم گهیکه تا دو روز د
 ؟؟؟یخونه حبس کنم اما بعد چ یرو تو
××× 

س یصدا با شمام رو باز کردم...کش و قو ساعت چ به بدنم دادم و از  یزنگ 
شرردن جز عادتم شررده بود...از اتاقم  داریزود ب گهیشرردم...د تخت بلند یرو

 گفتم: مادرم دنیو بعد از شستن صورتم به طرف آشپزخونه رفتم...با د رونیب
 ریسالم مامان...صبح بخ-

 که مشغول درست کردن صبحونه بود گفت: مادر
 ...ریسالم دختر گلم...صبح تو هم بخ-
 خانوم یمرس-
 ؟بهتر شد ؟حالتیخوب-
 آره خوبم-
 برات ینکنه اتفاق دمی...ترسرریعصررر اومدم بهت سررر زدم خواب بود روزید-

 !یبخواب نقدریافتاده باشه....آخه سابقه نداشت ا



 29 نذارتنهام 

 نه...خوبم...فق  خسته بودم!-
رو پر کردم و مقابلش  یچا وانینشررسررت.من هم ل زیزد و پشررت م یلبخند

 ادر گفت:لقمه رو نخورده بودم که م نینشستم.هنوز اول
 عماد رو دعوت کنم واسه ناهار خوامیم-

 فرستادم و گفتم: نییرو پا لقمه
 چر...چرا؟-
 چرا؟...خب زشته مادر...خودش تنهاس یچ-
 ره؟ینم مارستانیتنها چرا؟مگه...مگه ب-
...سررهراب و باباتم که تا عصررر لهیکه امروز تعط گفتیداشررت م روزینه...د-

 ستی...درست نانینم
 :ارمیب یچه بهونه ا گهیا...دخد یا

 بذار واسه شب... یعنی...ه؟منیچ یدونیمامان...م-
 داره؟ یچرا؟چه فرق-
خب...خب بذار من اتن درسررامو بخونم...شررب که سرراعت اسررتراحتمه -

 مهمون دعوت کن
 ؟یپس ظهر چ-
 ظهر ناهار واسش ببر...شب بهتره...من جلوش معذبم!-

 زد و گفت: یلبخند مادر
 !!!بهیو؟؟معذب؟؟ولله عجت-

 و گفتم: دمیخند
 خانوم دکتر رو ها! یکنیم تیاذ یمامانم دار-
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شو ...حاتم صبحونتو بخور پایتو بگ یقربونت برم...باشه خانوم دکتر هر چ-
 !یشب بهونه نداشته باش گهیبرو سر درسات که د

س بلند سمت اتاقم رفتم.کتابام رو طب یشدم و با گفتن"مر عادت  قخوردم"به 
کتابها  یسرم تو یوقت شهیدور خودم جمع کردم و مشغول خووندن شدم...هم

ساعتم چن یراه بود تا برا نیبهتر نی...اشدمیغافل م رونیب یایاز دن گهیبود د د 
 با عماد دور بشه... ییارویکه شده فکرم از رو

شمام ستگ چ صدادمیبه هم مال یرو از خ  در اتاقم اومد و بعدش مادر رو ی...
 و گفت: ستادیچارچوب ا یکه وارد شد.تو دمید
 یخسته نباش-
 ...یمرس-
 ناهار؟ یاینم-
 مگه ساعت چنده؟-
ظهر بود...اصررال متوجه گذر زمان  کیاتاقم برگشررتم. یسررمت سرراعت تو به

 بلند شدم و گفتم: زینشده بودم...از پشت م
 اومدم مامان جونم-

 گفتم: زیم یرو ینیس ندی.با دمیغذا رفت زیهم به سمت م همراه
 مامان؟ هیواسه چ گهید نیا-
 نییپا ادیاونم بدون سهراب معذبه که ب دونمیعماده...م یواسه غذا-
 بهتره ینجوریآهان...آره آره...ا-

 که نشستم مادر گفت: زیم پشت
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 ؟یپس چرا نشست-
 گفتم: متعجب

 کنم؟ کاریخب چ-
 گهیعماد رو ببر د یغذا-
 من؟؟؟؟-
 کم کار دارم...برو مادر هی...من گهیشما...بلند شو دبله -
 اما من...-
 ...پاشو دخترمگهیتنبل نشو د-
رو به دسررت گرفتم.مادر در رو برام باز کرد و از  ینیناچار بلند شرردم و سرر به

به خودم  رفتمیکه از پله ها بات م نطوریسررراختمون خودمون خارج شررردم.هم
 هیسررخت نبود...فق  کاف ادمیماد ز...تصررور عکس العمل عدادمیفحش م

همه "تگف چارهیبندازه!ب ادمیرو  روزمید یجلوش خجالت بکشررم تا زبون دراز
 یچطور نیخدا...بب ی...اهیزبون درازن؟"نگو خودش اهواز هایدختر تهرون

 مملکت خجالت زده شدم! ؟دکتریمهمون اونم ک یجلو
د با پا به دستم گرفته بو نکهیو به خاطر ا دمیکش یقی.نفس عمستادمیدر ا پشت

 بار گفت: نینشد...بازم در رو به صدا در آوردم که ا یدر زدم...خبر
 دییدر بازه...بفرما-

تمام فضررا  یتو یعطر محمد یبه در وارد کردم و داخل شرردم...بو یفشررار
ود ب بیکرده...عج دایپ یحالت معنو هیخونه  کردمیبود...احسرراس م دهیچیپ

از عماد  یه سررراغم اومده بود...جلوتر رفتم...خبرب یآرامش خاصرر هی یول
س شو از تو زیم یرو رو ینینبود... صدا شتم که  شن یگذا شتدمیاتاق   ...دا
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از باز بود...در رو ب مهی...آروم آروم به سررمت اتاقش رفتم...در نگفتیم ریتکب
....پشررت به من رو به قبله داشررت دیاون حال دلم لرز یتو دنشیکردم که با د

من بودم...به خدا  خووندیکه نماز نم یخونه تنها کسرر ی...توخووندینماز م
 یکوتاه فیوظا نیانجام ا یتو شرررهیاعتقاد داشررتم اما متأسررفانه هم یلیخ
با د نیاول نی...اکردمیم که  حالم عوض  هی دنیبار بود  مازخوون  آدم ن
مردونه و  ی"الله اکبر"ش با اون صرردا ی...آروم به سررجده رفت...صررداشرردیم

 ونریندونسررتم و از خونه ب زیموندن رو جا گهیاتاق پخش شررد د یکه تو بمش
...بازم نهیمنو بب هوی دمیترسیداشتم...م لیرفتن تعج یچرا اما تو دونمیزدم...نم

 یاز قبل...برا شررتریبار ب نیا یبه سررراغم اومده بود ول یهمون حس شرررمندگ
 مدونی...نمکشمیم بود که چرا از رفتارم در مقابل عماد خجالت بیخودمم عج

 لشیچون مهمون خونه ما بود...واقعا دل دیشا ایبود... ییچون دوست دا دیشا
 ...دونستمیرو نم

شت شدم اما فکر عماد  زیم پ شغول غذا خوردن  ستم و م ش لحظه هم ازم  هین
ستمی...مشدیدور نم ساعت د دون شم و  دیبا گهیکه تا چند  باهاش رو در رو ب

عد از امروز د دیشرررا کاش  یهرگز نتوونم تو گهیب گاه کنم... ماش ن چشرر
 امبر دمشیدیم رتریبازم خودم رو ازش پنهون کنم...هر چه قدر د توونسررتمیم

باشررره...حات من اونو  ادشیاون چهره منو  دیبهتر بود...اصررال شرررا نمونده 
که دل ناختم  که هم شرررهینم لیشرر عا کردم  ناسررره...د  ینجوریاونم منو بشرر

رفم اول ط دمیقول م یعنی...رمیزبونم رو بگ یجلو هگید دمیقول م ایبشه...خدا
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سم بعد جوابش رو بدم...اوففففف خدا بگم چ شنا ساغ کارتیرو ب ر که نکنه 
 !!!حقته خانوم!یبخور یتوونیغذا هم نم گهید

خوردم دوباره به سمت کتابهام رفتم...مادر  یچطور دونمیکه نم ییاز غذا بعد
 یراه چیه یعنی ایب کرده بود...خدااتن خودش رو سررگرم شرام شر نیاز هم

 تمومه؟؟؟؟ یعنیست؟ین
رفتم...الناز بود...حتما بازم  رجهیبه سررمتش شرر میگوشرر یبلند شرردن صرردا با

ه !آخه مگت؟یآورده!...موقع ریوقت گ تیموقع نیا یتو نمیداره...ا یسوال درس
 زدم؟ یمگه خبر داشت من چه گند چارهیاون ب
 نگرانش من رو هم ترسوند: یرو که جواب دادم صدا یگوش

 الو؟-
 الو ساغر سالم-
 شده؟ یسالم چ-
 !گهید شمیم یساغر دارم کفر-
 شده؟ یزیچته دختر؟!...چ-
 !فهممشینم-
 ؟یفهمیرو نم یچ-
 !رسمیبهش نم رمیم یاز هر راه-
 شده از حرفاش گفتم: جیگ
 چته؟؟؟ نمیمثل آدم حرف بزن بب-
 ...رسمیبهش نم رمیم یر راه...از ههیاضیبابا مسئله ر-

 تخت جابجا شدم: یرو
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 کاریشده...خب بنده چ یگفتم حات چ یحرف زد یجور هیخاااااک... یعنی-
 گهیکه با همد شرراللهی...ایهان؟!....اونقدر برو تا برسرر یرسرریکنم بهش نم

 !دیخوشبخت بش
 شد و گفت: دلخور

 ...خواهش!!!گهیساغر....نامرد نشو د-
 کمکت کنم؟ یاز پشت گوش یچطورمرض...آخه -
 ی...جون الستیخونه ن شکسیخونمون....ه ایخب ب-

 تخت بلند شدم و با خنده گفتم: ینوکرتم...از رو ای....خداخودشه
 ...خودشه!ولیا-
 خودشه؟ یچ-
 گمیم امی....حات میچیه یچیه-
 ؟یایم یعنی-
 ؟یخواستیرو نم نیمگه خودت هم-
 م...منتظرتمجون یساغ تمییمن فدا-
اسهامو گذاشتم.لب فمیک یکتابهام رو جمع کردم و تو یفور یقطع کردن گوش با

 گفت: دنمیرفتم.مادر با د رونیو از اتاق ب دمیپوش
 ؟یکجا به سالمت-
 میبا هم درس بخون میخوای...منایخونه الناز رمیم-
 اد؟یخب چرا اون نم-
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شون ن شکسیآخه ه- صت م...گفته اونجا بهترهستیخون برم  دییفرمای...رخ
 عشررررررررررقم؟

 ها... یایبرو...فق  زود ب-
 کردم و گفتم: یمیتعظ

 من یچشم بانو-
بهونه  هی نمیبزنم...ا غیج یاز خوشرر خواسررتیاز در خارج شرردم دلم م یوقت

بگو شررانس ندارم سرراغر خانوم...من غل  بکنم...من نوکرتم  ی...حات هگهید
 .هستم خدا جووون دربست..

ناز خونه پا نایال تا زودتر  نترییدو کوچه  ند کردم  ما بود...قدمهام رو ت از خونه 
آپارتمانشررون  ی...جلودادینم یرو ادهیهوا بهم اجازه پ یسرررما یعنیبرسررم...

تادمیا قه ا 8...طبقه چهارم آپارتمانسرر باز کردنیم یزندگ یطب ...در رو برام 
به خودم  یکردم...چشمک اهنگ نهیآ یکرد...سوار آسانسور شدم و خودم رو تو

 زدم و گفتم:
 جون ساغر" کنمی...جبران می"دمت گرم خدا...نجاتم داد

سور پ با سان صدا ادهیتوقف آ شدم و با  شون باز بود...وارد   یشدم...در واحد
 گفتم: یبلند

 ...مهمون اومده ها...؟ییصاحبخونه کجا-
 امیتو...اتن م ایب-

 یهال رفتم...صررداش از تو یمبل تو نیاول رو درآوردم و به سررمت کفشررام
شو ست سرومدیم یید دادم...با  هیسرم درآوردم و به مبل تک یرو از رو می...رو

 الناز به سمتش برگشتم: یصدا
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 سالم استاد-
 سالم...خوش گذشت؟-
 کنارم نشست و گفت:-
 ...یشما خال یجا-
 سرش زدم و گفتم: یتو
 بهت؟؟؟ خوش بگذره شتریبرم تا ب یخوایم-
زود قبول  نقدریا یشوکم که چطور ینه نه...غل  کردم...جون ساغر هنوز تو-

 !یایب یکرد
 زدم و گفتم: یلبخند

 شده که! یچ یدونیآخه نم-
 کنجکاو شد و گفت:-
 شده؟؟؟؟ یچ-
 تا بگم واست اریداغ ب ییچا هیاول بلند شو برو واسم -
 ...رمیجون خودت بگو بعد م-
 یی.اول چاجون خودت..-

 شد و گفت: بلند
 نامرد... یبترک-
ستمیم شده...هم یکل دون شغول   هی تا ته دیبود...با ینطوریهم شهیفکرش م

باره کنارم  یچا ینی...سرررفتیرو م ییماجرا رو جلوم گذاشررت و خودش دو
 نشست:
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 ...حات بگوییچا نمیا-
 رو برداشتم و گفتم: یچا وانیل

 ..بعدتازه کنم.. ییگلو هیبذار -
 کرد و گفت: یاخم

 ساغر!!! -
 ها... گمیمرض و ساغر....نم-
 ...گهیبگو د-
 پا گذاشتم: یدادم و پا رو هیمبل تک به
 !میآخه امشب مهمون دار-
 ؟؟؟یمهمون؟؟؟ک-
 مییدوست دا-

 زد و گفت: یبشکن
 خواستگاره!!!-

 سرش زدم: یبار محکم تر تو نیو ا دوباره
 چند؟ لویخنگ...خواستگار ک همییدوست دا گمیم-
 ؟یخب پس چ-
شک یعنی...دکتره...گمیکه م ییآقا نیا-  ییدا مدت با هی...قراره هیسال آخر پز

 کنه یزندگ
 به بازوم زد و گفت: یمشت

 اومده... رتیگ یاستاد مجان هی...گهیپس خوش به حالت شده د-
 شهیاما متأسفانه نم کردمیفکرو م نیمنم هم-
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 چرا؟؟؟-
 کردم! یمن خراب کار نکهیا یبرا-
 شده یچ نمیبگو بب ؟درستیچ یعنی-

 و گفت: دیکش یغیکردم ج فیتمام ماجرا رو براش تعر یوقت
عه گفتم جلو یریبم یا- حات چریزبونت رو بگ نیا یدختر...صرررد دف  ی...
ر ...دکتمیکنار ها...شررانس که ندار یرفتیم نشیماشرر یمثل آدم از جلو شرردیم

 !یپروندممکلت رو 
 که اون عماده؟ دونستمیم دیمن از کجا با-
 ؟یکن کاریچ یخوایحات م-

 بات انداختم: یا شونه
 شیکار هیبعدم  یگذشرررت...تا روزا ریدو روز که به خ نیا یعنی...دونمینم-
 !گهید کنمیم
که چ- حث ؟یآخرش  گه ب به  یروز دو روزه؟!اون فعال تو هی...م نه... خونتو

 بهتر از فرداست! شینیبب امشب نینظرم هم
 بابا میعقب افتاد یسر درسا...کل میحات تا شب...بلند شو بر-

 یلمرتب بود...سوا شهی...مثل هممیو به سمت اتاق الناز رفت میدو بلند شد هر
 نکهی...با امیدرس رفت یو سراغ باق میرو که مشکل داشت با کمک هم حل کرد

 ترشیبود...الناز ب نیما فعال تنها راه همعادت نداشتم ا یبه درس خوونده گروه
کهیاز ا ماد بود و هم ن به ع باشررره  تاب  به ک بارش سرروال  شحواسررش  در
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به بهش گفته بودم هنوز هکردیم اما ظاهرا حافظه  دونمیراجبش نم یچی...خو
 شده بود... فیکوتاه مدتش ضع

ستمیم اولش شبشب رو خونه الناز بمونم اما بعد با خودم فکر کردم"ا خوا  م
مع رو ج لمیوسا نمیتموم شه...به خاطر هم دیبا یباز نینشه...فردا که هست"ا

ساعت سمت خونمون حرکت کردم.... ستمیبود...م6کردم و به  اتن همه  دون
 بهیغر شجفت کف کی دنیبا د دمیرسرر یبه در ورود یخونه جمعن...وقت یتو
م...عماد و و وارد شد دمیکش یقیاز حضور عماد مطمئن شدم...نفس عم گهید
که پشت به من بود نشسته بودن و پدر مقابلشون...با  یمبل دو نفره ا یرو ییدا
 گفت: دنمید
 سالم خانوم دکتر-

اونا هم به سمتم برگرده...نگاهم رو به عماد دوختم  یباعث شد نگاه هر دو که
 تکون داد و گفت: یکه به خاطر من بلند شده بود...سر

 سالم-
 دیش اومدسر...سالم...خو-
 خانوم...دکتر! میبود داریمتشکرم...مشتاق د-
 لطفا دییممنونم...بفرما یلی...خیلیخ-

شتم و تو دونمینم شون گذ که  بود یاتاقم رفتم...نگاهش طور یچطور از کنار
 یارک یبه مخف یازین گهیراحت شررد...پس د المیانگار منو نشررناخته بود...خ

 ...آره بابا...ادینم ادشیمنو  ذهنش مشغوله که نقدرینبود...اون ا
هم به سررر زدم و به  یقرمز رنگ یرو عوض کردم و لحظه آخر روسررر لباسررم

 گفت: یی...کنار پدر که نشستم داوستمیجمعشون پ
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 خانوم؟ یخوب-
 آقا... یمرس-
 ؟ینیام یخونه آقا یرفته بود-
 میآره...الناز تنها بود...ازم خواست با هم درس بخوون-
هان..- نت  یمدال پزشررک نیا یک نمی...بخوون ببیی.بخوون داآ به گرد رو 
 !مینفس راحت بکش هیما  ندازنیم

 زدم و خواستم جوابش رو بدم که عماد گفت: یلبخند
 رتبه سال قبلتون چند بود؟-
شده بود من ک نکهیوجود ا با ستم اما بازم نم یمتوجه ن ستمیه اهاش ب ادیز تون

 راحت باشم:
 ...آهان...چهارهزاررتبم...راستش-
 یا رتبه هارو ب ی...آخه پزشکدیبش نیبهتر از ا دیپس درستون خوبه...فق  با-

 رنیپذیبهتر م
 بله...حق با...شماست-
صحبت با دا یحرف گهید شغول  ستمیشد...حات بهتر م یینزد و م اهرش ظ تون

ه تن ب یمردونه سبز راهنیبا پ یسورمه ا نیکنم....شلوار ج لیو تحل هیرو تجز
 یهم رو یرو بات زده بود...سرراعت صررفحه گرد و پهن نهاشیداشررت که آسررت

ش صورتش ک ستش بود..نگاهم به باتتر و به  سبز دهید صورتش  روشن  هشد...
پسر مردم  شییبود... ...خدا دهیهم پر و ورز کلشی...هیبود و چشماش عسل

 خودم شرمنده شدم... شیداشت...بازم بابت حرفام پ یچهره جذاب
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کمک کنم...خدا رو  دیچیشام رو م زیشدم و تا بلکه به مادرم که داشت م بلند
تموم شرررده  کردمیکه فکر م یزیموضرروع زودتر از اون چ نیشررکر کردم که ا

 ییبود...عماد هم قصررد داشررت بهمون کمک کنه اما مادر اجازه نداد...به دا
 "ااب"برو بگفتی"که اونم مریبگ ادی"یعنیکه  ومدمیچشم و ابرو م

م...البته عماد باش دینشستم تا بلکه کمتر تو د یصندل نیدورتر یشام رو موقع
شو م یاونم ب شت غذا سوات یو گاه خوردیاعتنا به من دا پدر جواب  یهم به 

 ...دادیم
 :گفتیبه سمتش برگشتم که م ییدا یصدا با
چه زرنگ نیا- ماد...کال ب قا ع  تمرفیکه م یی...اون روزاریبخ ادشی...هیآ

 ...کردیخونشون همش به مادرش کمک م
 گفت: مادر

سرم...چ- شه پ سهراب ما  نیا ادیهم  یکم شدیم یخدا به مادرت تو رو ببخ
 ؟یدادیم

ه مادر رو ب دادیم یشررتریب تیکه به نظر من به صررورتش جذاب یبا لبخند عماد
 گفت:

...البته ممنونم...من چون بچه اول بودم عادت کرده بودم به مادر کمک کنم-
 کنمیم یتهران تنها زندگ یناچارم...چون تو گهیاتنم که د

 ان؟یچرا خانوادت تهران نم-پدر
ته منم نم یزادگاه خودش زندگ یتو دهیم حیپدرم ترج-  ادیز خوامیکنه....الب
 یمارسررتانهایب یبرم اهواز تا تو گهیدو سرره سررال د دیتهران بمونم...و شررا یتو

 همونجا کار کنم



wWw.Roman4u.iR  42 

 

ک که بلکه به کم یخانوم هسررت نیبه...تاقل تا سررال بعد که کنکور اخو-ییدا
 برسه... ییتو به جا

 به روم زد و گفت: یلبخند عماد
صه ا- شخ شون انگ شونیباعث افتخاره...البته م شو دارن...منم اگه  زهیخود

 کنمینم یکوتاه ادیاز دستم برب یکمک
 زدم و در جواب گفتم: یلبخند

 دکتر یقا...ممنونم آیلیخ-
نگ حرف  یا قدر قشررر گاه چ نداره...ن که گفتم ادب  خدا منو ببخش 
و البته  یبا منه پشت کنکور یفرق هی دیکرده س...با لیتحص ی...ناسالمتزنهیم

 نه؟! ایزبون دراز داشته باشه 
که عماد وارد آشپزخونه  کردمیاز شام داشتم به کمک مادر ظرفها رو جمع م بعد

ت و گذاش زیم یدستش بود رو یرو که تو یودم..بشقابشد...فق  من اونجا ب
 گفت:

 ومد؟؟؟یبارون م دیبود رونیشما که ب-
 از سوالش گفتم: متعجب

 بارون؟؟؟..نه چطور؟-
 گفت: یبه سرتاپام انداخت و با لبخند ینگاه

شا ادیکمون هم بعدش م نیرنگ زنهیبارون م یآخه معموت وقت- ارون ب دیگفتم 
 اومده...
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بز سر کمیکمون؟؟منظورش با من بود؟...تون نیبه خودم انداختم...رنگ یهنگا
ن کمو نیپا رنگ هی...یقرمز...شررلوارم مشررک می...روسرررینارنج یبود با گلها

 بندازه؟! کهیبلده ت نمیبودم واسه خودم...پس ا
 بزنم که گفت: یحرف خواستم

 ...خوانیکه م یهستن ها...واسه موقع یمدل نیهر چند که آفتاب پرستا هم ا-
 یتو ی...برق خاصرزد؟یبهش چشرم دوختم....چرا حرفش رو کامل نم منتظر

سمت خروج ست...به  ش شماش ن شت و خ یچ  رهیرفت و قبل از رفتنش برگ
 چشمام گفت: یتو
 استتار کنن!!! خوانیکه م یواسه موقع-

تار؟؟؟ نیا با که من همون دختره  دیفهم یعنیحرفش وا رفتم...اسرررت
 یمحو کن....ا یکره خاک نیا یاتن از رو نیمنو هم ای...خدایاهسررتم؟واا

که تاقل به بهونه  سررتمیهم بلد ن یکنم؟...کار کاریخدا آخه چرا؟...حات چ
 رو آماده کن... یآشپزخونه بمونم....مادرمم که تا اومد گفت چا یش تو

سرم رو ب یصندل یرو ستم و  ش ستام گرفتم...دکتر جون نر نین  یسبه ک ید
نه میبگ نت قرصررره... دونمی....میگینم دونمی... سررر  یزدم تو یکیده

ند روزه خ نیخودم....کال ا که  یاز خودم توسررر یلیچ خورده بودم...بس 
 ی...آخه انسررران تو هنوز باهاش دو کلمه حرف نزدادیبه ذهنم م یالک یفکرا
قدریچطور ا قتاونو گهیکه نم یمطمئن ن مه  گه؟؟؟ا که اتن ه نه  شرررانس م

نیم چ نمی...اروزی!اون از دندو هر  مروز...اصرررال  ندم  یاز ا خو درس 
 پررررررررررررررر...
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 نیولچشماش نگاه کنم...ا یتو خواستمیبه دست به سمتشون رفتم...نم ینیس
پا به سررمت عماد رفتم...سرررم  به خوب نیینفر  ما لبخندش رو  حس  یبود ا

 ...فنجون رو برداشت و گفت:کردمیم
 ...یمرس-
 ادامه داد: یآرومتر یبا صدا و
 !!!یدختر تهرون-

ساس ستام خ کردمیم اح س سید شدن... ستم  ینیعرق  رو محکم گرفتم تا از د
همه گرفتم به بهونه درس خووندن به اتاقم  یرو جلو ینیسرر ینخوره...وقت زیل

ستمینم گهیرفتم...د ساغر خانوم...تحو یتو توون شم...بفرما  شون با  لیجمع
جب حرفریبگ ما شررکر خوردی.دختر تهرونزد.. ی... ع با  با م...جون ی!!!!... 

قا نقدریننداز...تو که ا ادمی گهیمادرت د چرا؟؟؟من که گفتم بهت  گهید ییآ
 ارادت دارم دکتر...

 نیو ا...تمیشده بود حسابیب گهیو چشمامو بستم...د دمیتخت دراز کش یرو
مد...ام یدو روز خوب تالف حث رو  نیانخواد  گهیبودم د دواریحرفام دراو ب

بده چون در غ مه  ثل خودش  ریمجبور بودم ز نصررورتیا ریادا قولم بزنم و م
 بشم...

××× 
ش دمیرو د عماد شه ب ادهیپ نکهی...قبل از اشهیاز خونه خارج م نشیکه داره با ما

.حات زد و رفت.. یقدمهام رو تند کردم و در رو بستم...اونم به نشونه تشکر بوق
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 یآقا یکردیم یتعارف خشک و خال هیتاقل  یجنابعال یول شدمیمن سوار نم
 دکتر...

رو  نشیکه ماش رفتمیاتوب*و*س م ستگاهیبه سمت ا شهیمثل هم ابونیخ یتو
 دهیشررک نییپنجره پا ی...از توسررتادیپام ا ی...جلوگشررتیبه عقب برم دمید

بازم بو نشیماشرر خل بردم... مد یسرررم رو دا مشرررامم  یتو یعطر مح
به تن کرده بود...ته  یو خوش دوخت کرم رنگ کیوار شرر...کت و شررلدیچیپ
ش شیر ص دشمرتب  صورتش ابهت خا صد  یبه  داده بود...انگار که آقا به ق

 ...:رفتیم یدلبر
 برسونمتون دیسوار ش-
 کهینزد ریممنونم...مس-
 دییمنم از همون سمته...بفرما ریتعارف نکردم...مس-

 نشیماش یجلو نشستم...بخار یصندل یرو باز کردم و با گفتن"ممنون" رو در
ز ا یحرف ایبهم نگاه کنه  نکهیداد...بدون ا هیروشررن بود و گرما رو به تنم هد

شت رانندگ شبید سکوت دا ...ازش ممنون بودم که حرفام رو کردیم یبزنه در 
رلی...بابا من گفتم تو خنداختینم ادمی ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  !هر چند کهیامعرفتب یر

 ...یول کردمیم یذرخواهازش ع دیبا شییخدا
 گفت: دیآموزشگاه رس یجلو یوقت

 کشه؟یطول م یکالستون تا ک-
 عصر...چطور؟ 2احتمات تا-
 دی...موفق باشدمیپرس ینطوری...همیچیه-
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ند ماشرر یلبخ با گفتن"ممنون"از  کارون  ادهیپ نیزدم و  چه  با ب با شررردم...
گذشررت...منم به  برام زد و به سرررعت از کنارم ی...دمت گرم...بوقیآخرشرر

ناز تو گاه رفتم...ال مت آموزشرر با د یسرر نارش  دنشیکالس منتظرم بود... ک
 نشستم و گفتم:

 ؟یسالم خانوم...چطور-
 دکتر؟ یسالم...خوبم...چه خبر از آقا-

 کردم و گفتم: یاخم
 و حال اونو بپرس خب؟ نیمنو بب یگفتم...تو ه یزیچ هیحات من -
 شد؟ یچ شبی...دگهیِا...لوس نشو د-
 یخوایبهم گفت تو چطور م نایباباا یشررد...آبروم رفت...جلو ی...چیچیه-

 و اونوره! نوریحواست ا ابونیخ یتو یوقت یپزشک بش
 گفت: متعجب

 ؟یگفت یواقعا؟؟؟؟عجبا...تو چ-
ها؟"دلم خواسررت تو چشررم  یمن کارهیو گفتم"اصررال تو چ دمیمنم بهش توپ-

 نه من!!! یندار
شد...از واکنشش اونقدر خندم گرفت که نتوونستم  رهیباز بهم خ یبا دهان الناز
 کرد و یاخم دیرو د دنمیکه خند ی...وقتدمیو بلند خند رمیخودمو بگ یجلو

 گفت:
 ؟ی...سر کارم گذاشتشعوریب-
 خنده گفتم: ونیم
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ناز خ- جب م یلیجون ال حال تع بار جلو یکنیبا گه دو  شرروهرت  یها...ا
 !!دهیرتت مدرسته قو یکن ینطوریا

 بهم زد و گفت: یآروم یگردن پس
 شد؟ یچ نمیخفه بابا...بگو بب-
 شد یاصال به تو چه؟هر چ-
 ...جون ساغرگهیبگو د-
 !!!یها...دقت کرد یهست یآدم فضول یلیخ-

 داد و گفت: هیتک یبه صندل نهیبه س دسته
 !ستیاصال نگو...مهم ن-
که مهم ن- با قهر نکن...منو  لهی...خسرررتیآررررره...جون خودت  با خب 

س یشناخت...ول رفتار کرد که بهم فهموند  ینگفت...فق  طور یزیچ یبه ک
 !نیمنو شناخته...هم

 نگفت؟ یچیه یعنی-
با...مگه اون ب- با تازشررم امروز خودش  ادیب کارهینه  با من کل کل کنه؟!...

 رسوندم آموزشگاه!
 و گفت: دیخند

 ؟؟؟یجد-
 :تکون دادم و گفتم یسر

 ...یجد-
 ...یپسر...راست نیولله داره ا یبابا ا-
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م ...بازمیداشررت کیزیکاره موند...امروز کالس ف مهیاومدن اسررتاد حرفش ن با
نفس راحت بکشررم؟...متوجه شرردم که  هیقرار بود  یمعادله و محلول و ...ک

صله اون ومدهیامروز ن ینیمع شکر که نبودش و گرنه حال و حو ....باز خدا رو 
 توجهبدون حضررورش بهتر درس رو م کردمینداشررتم...احسرراس م گهیدرو 

 ...شمیم
ا کردم ت یبردار ادداشتیهم شروع شد...تمام حرفا و نکته ها رو  یبعد کالس

تهیاز قلم ن زیچ چیه که د ف ناز من  به قول ال ند  جان هی گهیهر چ تاد م  یاسرر
 داشتم...!!!

برام نذاشته بود از آموزشگاه  یجون گهیکه د یخسته کننده ا یاز کالس ها بعد
که  میرفتیم ستگاهیبه سمت ا میزدم...الناز هم کنارم قدم برداشت...داشت رونیب

 از پشت صدام زد: یکس
 ؟یدیخانوم حم-

جب کردم....ابرگشرررتم ماد بود...از حضرررورش تع جایا نی...ع  کاریچ ن
 باشه؟جلو رفتم و گفتم: مارستانیب ستیبا ینم کرد؟مگهیم
 افتاده؟ ی.اتفاقسالم..-
 ...دمیشما رو د گشتمیبرم مارستانیسالم...نه...داشتم از ب-
 د؟یمون یمگه تا شب نم-
 دیسوار ش دییشب دارم...بفرما فتیفق  ش ینه همه روزها...گاه-
 رمیممنونم...من با دوستم م-
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که فکر نمانیخب دوسررتتون هم ب- ما  عارف کنمی...شرر جالت ای یآدم ت  یخ
 د؟ی...هستدیباش

شت بند حرفش لبخند و صد تا فحش بدتر بود...ک یزد...لبخند یپ  فمیکه از 
 دستم فشردم و گفتم: یرو تو

 ستمینه...ن-
کنارم  یتبود اشاره کردم.وق ستادهیاز ما ا یبرگشتم و به الناز که با فاصله کم بعد

 رو به عماد گفتم: ستادیا
 ...دوستمینیخانوم ام-
 اشاره به عماد: با
 موحد هستن! یآقا شونمیا-

 خوشبختم یلیدکتر...خ یسالم آقا-الناز
 بات انداخت و گفت: ییابرو عماد

 من پزشکم؟؟؟ دیدیسالم...شما از کجا فهم-
 !؟یبود که داد یچه سرروت نیکنه...آخه بشررر ا کارتیالناز خدا بگم چ یواااا

صحبت کردم؟!قبل از ا دیفهمیم دیحتما با رف لناز به حکه من راجبش باهات 
 اومدم:

..مگه نه .دیبرگشررت مارسررتانیکه گفتم...گفتم از ب دهیخب...خب حتما شررن-
 الناز؟؟؟

 آآآآره...آره حق با ساغره...-
 و گفت: دیخند عماد

 ...هوا سردهدیی...بفرماستیمهم ن-
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 یندلص یالناز گرفتم و جلوتر از اون رو یاز بازو یشگونیسوار شدن عماد ن با
داشررتم و همش خودم رو جلو جا  ادیم...رو هم که ماشررالله زجلو نشررسررت

راه بازم  یرو به حرکت درآورد...تو نی...با سرروار شرردن الناز عماد ماشرردادمیم
ره متوجه اشا یکنار...از پنجره میسکوت کرده بود و ما هم به ناچار ساکت بود

شون م شدمیالناز م یها کردم تا بهش  ی...اخمدادیکه همش با ابرو عماد رو ن
مونده بود تا عماد بفهمه مورد توجه  نیکاراش برداره...هم نیبلکه دسررت از ا

 چون گفت: دیالناز قرار گرفته...که البته فکر کنم فهم
 ؟ینیشده خانوم ام یزیچ-

 شد: خیجاش س یرو الناز
 نشده! یزینه...نه...چ-
 دیدار یمشکل دی...گفتم شادیساعته خم شد هیآخه -
 ی..مرسنه خوبم.-

کارا  نیبگه ا سررتین یکیبه الناز نزنم... یخودم رو گرفتم تا حرف یجلو چقدر
 چشم خودش؟! یدرسته اونم جلو

با هم تنها  نکهیرو به حرکت درآورد...از ا نیاز رسرروندن الناز دوباره ماشرر بعد
شده بودم...عماد اول یکل میبود سر نیمعذب  ستمیبود که نم یپ  یراحت به تون

ا صداش که ب کردمیرو نگاه م رونیباط برقرار کنم...داشتم از پنجره بباهاش ارت
 به سمتش برگشتم:

 کالسا چطور بودن؟-
 خو...خوب بودن...ممنون-
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 !ن؟ی"ممنون" همکار بعد از ا یگیکه م دمیمگه حالشو پرس-
 هیحرفا  نیلبش بود حسررم بهم گفت آخر ا یکه رو یلبخند کمرنگ دنید با

 د:نزدم که باز نطق عماد باز ش یدادم و حرف هیتک ی..به صندل.ادیم شیپ یبحث
 !یبه من بگ یزیچ هی دیبا یکنیفکر نم-

ره ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ...باش تا صبح دولتت بدمد هی!حتما منظورش عذرخواهه
 جناب دکتر...عمرًا:

 !کنمی...فکر نمرینخ-
 نظر من !...به؟یقبول بش یپزشک یخوایم یچطور فتیحافظه ضع نیتو با ا-

 ...مثال برو...اومررررررررررم...ینظر بد رییتغ یتونیفرصت هست...م هنوزم
ادامه  زدیتوش موج م یخاص طنتیکه ش یبهم انداخت و با لحن ییپرمعنا نگاه
 داد:

 بشو!!! هاییاستثنا یمرب-
 کردم و گفتم: یحرفش اخم نیا از
 کتر!د یآقرررررررا دیرو واسه خودتون نگه دار حتونینصا-
س به د از در رو باز کردم و بع یشدم و بدون گفتن حرف ادهی...پمیبود دهیخونه ر

 یبلندش تکون یوارد شرردنم در رو محکم بسررتم...اونقدر که خودم از صرردا
 شنیماش یکهایتست یاما صدا شهیخوردم...فکر کردم اونم بعد از من داخل م

شن سفالت خ یکه رو دمیرو  ش ابونیآ شونهکجا رف یعنیشد... دهیک  یا ت؟؟
بره...مگه من فضررول محله  خواسررتیبات انداختم...هر جا...به من چه کجا م

 هستم؟اصال بره به جهنم!
××× 
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 هیبهش نداشررتم...راسررتش  ییاعتنا گهیکه اون حرفا رو بهم زده بود د یروز از
 نیکاره بشررم بلکه به ا یگفت چ نکهیبهم برخورده بود...نه به خاطر ا ییجورا

..درست .ییبهم گفت خودتم مثل اونا میم*س*تق ریغ ییجورا هی یبود ک لیدل
ن دسررتت تا ملت بتوون ریگفت"عصررا بگ دارمونید نیاول یکه تو یمثل حرف

 نکنه! بی!خدا نصییپسرا نیاز همچ رهیگیلجم م یبدن"...آ صیتشخ
از  هگید یکیبود...کنار مژگان  ومدهیبه کالس ن یبه خاطر سرررماخوردگ الناز

نشررسررته بودم همش دم گوشررم  ینشررسررته بودم...اونم که از وقت هامیمکالسرره
بود  ییخدا یعنیبهت زل زده" یچطور نیبه فرشرراد بنداز...بب گاین هی"گفتیم

که هر چ خدا دونمیم یکه دهنمو وا نکردم  که  ییراچرا پسرر ایبهش بگم...
 !ینیاز مع نمیاطراف من هستن کمبود دارن؟اون از عماد ا

ودم زدم...هم خسته ب رونینفر از کالس ب نیبرداشتم و اول فمویس کاز کال بعد
 ..سد راهم بشه. ینیبازم مع خواستمیزودتر به خونه برسم هم نم خواستمیو م
گار ...اندمیرو از پشت سرم شن یکس یپا یزدم صدا رونیدر آموزشگاه که ب از

رله... دمید ستادیکه جلوم ا نی...همدیدویداشت م ر ر ر ر ر ر ر ر ر  شیریجناب سب
 گفت: دهیبر دهی...برزدیالدوله هستن...نفس نفس م

 ...دختر؟یری...تند راه...منقدی...انیچر...چرا...ا-
 کردم و گفتم: یاخم

 آخه بچه جون؟! یداری...چرا دست از سرم برنم؟یخوایم یباز چ-
 حبس کرد و بعد گفت: نهیس یرو تو نفسش

 م؟یبا هم حرف بزن ییجا میبر شهیم-
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 همون اخم گفتم: با
 برم خوامی...برو کنار مشهینه که نم-
 کنمیساغر خواهش م-
 گفتم نه...برو-
 ساغر-
 گفت! یبهت چ یدینشن-
شنا یصدا دنیشن با ش ییمردونه و البته آ ود شد...عماد ب دهینگاهم به عقب ک

شو تو ییبود...با ابروها ستادهیا میکه در چند قدم ستا  بیج یگره خورده...د
 هگیکوتاهش گذاشت و همون چند قدم فاصله رو هم برداشت...حات د یپالتو

ل شده کنتر ییصدا باکنارم بود...شونه به شونه من...چند لحظه نگام کرد بعد 
 رو به فرشاد گفت:

 بود؟! یامر-
 به اون نگاه کنه رو به من گفت: نکهیبدون ا فرشاد

 ساغر... یجوابمو نداد-
 من بزن بچه! به یدار یحرف-عماد

 گفت: یعصب فرشاد
 کنمی!...من دارم با ساغر صحبت م؟یباش یک یجنابعال-

 :دیفرشاد کوب نهیبه س یدست عماد
 بچه جون راتو بکش برو-
 ساغر...-

 چسبوند: واریبار فرشاد رو به د نیا عماد
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 طرف صحبتت منم! گمیمگه نم-
 شرردم و همراه با ید...عصرربانکه بهم کر ینیحرفاش افتادم...توه ادیلحظه  هی

 ابروهام نشسته بود گفتم: نیکه ب یاخم
 ولش کن دکتر-

 گفت: تیبا همون عصبان عماد
 کم ادب بشه! هیآقا کوچولو  نیاما تزمه که ا-
ما من دل- ما ا نمیب ینم یلیا گه چیکار رو بکن نیکه شرر  یکارمی...م

 ؟یکارمیها؟...چ
 نیب بود...توقع نداشرررت من همچبار نوع نگاهش عوض شرررد...متعج نیا

 بهش بزنم: یحرف
 !؟یگیم یچ-
هم به دخالت شرما  یازیاز خودم دفاع کنم...ن توونمیولش کن...من خودم م-
 ستین

 گرفته بود گفت: رویمن ن یکه از حرفا فرشاد
شن-  ستیکه به تو مربوط ن ییزای...تو چگهیگفت؟...ول کن د یچ یدیمگه ن

 دخالت نکن!
 قهیاومد...چشررماش قرمز شرررده بود... یخون ازش درنم یزدید مکار یعنی

 زد و گفت: یفرشاد رو رها کرد،پوزخند
 ...خوش بگذره!قیهر چه ت قیخال-
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ش بعد سمت ما شت...حقش نبود  نشیهم به  سرعت از کنار ما گذ رفت و با 
بودم که  یباهاش حرف بزنم اما اون لحظه اونقدر از دسررتش عصرربان نطوریا

 کرده باشم: یتالف واستمخیفق  م
 !شعوریب کهیمرت-
..اخم .دمیکه فرشاد مطمئنا به عماد زده بود براق شده به سمتش چرخ یحرف از
 کردم و گفتم: یظیغل
هر  یجلوم سرربز بشرر گهیبار د هی...اگرم یزنیحرفا م نیدفعه آخرت باشرره از ا-
 !یدیاز چشم خودت د یدید یچ

 گرد شده گفت: ییبا چشا فرشاد
 چت شد؟ هوی-
ر به تو ندارم...فک یعالقه ا چیبشر...بفهم...من ه گهید ی!...خستم کردهو؟ی-

ونت خ خواسررتمی...فق  نمری...نخهینکن اگه از اون آقا خواسررتم ولت کنه خبر
 گردنش... فتهیب

 باهاش حرف یبودم...کاش اونجور یاز کنارش گذشتم...کالفه و عصبان بعد
کهزدمینم بدتر  یکار هی ...دلم خوش بود  نه بشررره  تا کنم رابطمون دوسرر

 !یشیشد...گندت بزنن ساغر که آدم نم
به خونه ما  شهیپلو درست کرده بود و عماد هم مثل هم یواسه شام باقال مادرم

چه عرض کنم؟... که  ته دعوت   گهید ییجورا هیدعوت شرررده بود...الب
با هم  گهیم دباهاش حرف زده بود یصررراحبخونه بود...از اون روز که اونطور

بود نزده  بودم...چ یجور نی...امیحرف  تر  حت  م یرا  یچ میکردیفکر 
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 شدنیهمش با د دی...حات بایچینشده ه بمونیکه نص ی...معلم خصوصد؟ش
 خوش شانس!!! یساغ گنیبه من م یعنیحرصم بخورم...

ش یو عماد تو ییدا صدا نین سته بودن و  ش شون تا تو یمن ن اتاق من  یخند
 گهیم طونهیتمرکز نداشتم...ش خووندمیکه داشتم م یدرس یال رو...اصومدیم

 ونهطیبابا...شرر یکتاب پرت کردم و با خودم گفتم"ا یپاشررم...خودکارمو رو
 ها؟..." یکن کاریچ یخوایم یغل  کرد با تو...مثال بلند ش

صدام کرد از اتاقم ب یمادر برا یوقت شتن  ییاومدم...دا رونیشام  و عماد هم دا
 و گفت: دیخند دنمیبا د یی...دارفتنیم یناهارخور زیم به سمت

قدر درس م یآب شرررد- فهیو ق ختیر ی...فردا روز ب؟یخوونیدختر...چ  ا
 رو دستمونا!!! یمونیم یشیم

 کردم و گفتم: یاخم
 !!!ششششششیه؟ایبهتر!!!من که غل  بکنم شوهر کنم...شوهر چ-

به طرف  ،عمادییمن و دانشررسررتم...اما برعکس  زیپشررت م ییقبل از دا بعد
 صداش زد: ییآشپزخونه رفت...دا

ما- نه چشرر ماد جون نک اون  یتو هم کم سررو شرررده داداش؟...چرا رفت یع
 طرف؟؟؟

 گفت: ذاشتیم زیم یبا سبد نون برگشت و همونطور که سبد رو رو عماد
کم به اون دست و پات  هیبرادر من...چشمام سالم سالمه...شما بهتره  رینخ-

 !یآماده نباش زیو همش به فکر م یبدتکون 
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هم بلند شررد و  ییبه من انداخت...پس منظورش با من بود؟؟؟دا ینگاه بعد
عد از رفتن دا ماد ب فت...ع نه ر باره ا ییبه طرف آشررپزخو گاه دو به من  ین

 انداخت و آروم گفت:
نبل ت نقدریدختر ا ستی...خوب نچرخوننیخونه رو م هیما تو سن تو  یدخترا-

 !!!یه...دختر تهرونباش
 کردم و در جوابش گفتم: یاخم

 هاینیریخودشرر نی...از ایرو واسرررت حفظ کنه َاَخو یاهواز یخدا خواهرا-
 برااااادر!!! رسهیبهت نم یزیچ

 بات انداخت و گفت: یشونه ا عماد
 !!!یباش ندتمیفکر آ ستیبد ن یخواهر...ول یهر جور راحت-

عد ند شرر ب نتیاز لبخ نه  که یزیآم ط مت آشررپزخو به سرر باره  بهم زد دو
 نیتو خونه خودم بهم توه ی....به چه جرأتیرفت...حرصم گرفت...پسره لعنت

 کنه؟؟؟یم
تأسررف  یاز رو یمن سررر دنیبا د ذاشررتیم زیم یرو یزیهر بار که چ عماد

اره بگه شما چه ک ستین یکیاون کله شو بکنم... خواستی...دلم مدادیتکون م
 نکنم!ولله!!! کاریکنم؟چ کاریچ گهیبهم نم آخه؟من مامانم ییما

ست زیهمه دور م یوقت ش شته  ی...عماد هم رو به رومین پدر که تازه از حموم برگ
 یکل دیاو ب بردیتا صرربح خوابم نم کردمینم یبود نشررسررت...اگه حرفاشررو تالف

 دنینقشررره بودم که با د هی...همش تو فکرم به دنبال کردمیفحش نثار خودم م
 ادیکه ز درسررتهذهنم زده شررد... یتو یکنار عماد بود جرقه ا ظرف سررس که

 یکنار یصررندل ی...من روکردیکم م تمینداشررت اما همونم از عصرربان دهیفا
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 توونسررتمیراحت م یلیخ کردمیخودم رو خم م یعماد نشررسررته بودم و اگه کم
 ینقاشرر دهیبودم تازه خر دهیرو که از حرفاشررون فهم شیمشررک شرررتیاون ت

شک یبیککنم...چه تر شن م سف یب ساغر جون برو که دادیو   ی...از رورمت...
سمت ظرف بردم و هم یصندل ستم رو به  شدم و د س نیبلند   به عماد دمیکه ر

 یکه بهش زدم طور یبهش انداختم و بعد از چشمک ینگاه هیدور از چشم بق
از  ی...فورختیلباس عماد ر یظرف رو از دسررتم انداختم که تمام سررس رو

 اومدم و گفتم: رونیب تمطنیقالب ش
 ...لباستون!یوااا-

 با تشر رو به من گفت: مادر
 ساغر؟...حواست کجاس آخه دختر؟...-
 هم گفت: ییدا
 خودم ظرفو بهت بدم!!! یگفتی...خب م؟یکرد کارینگاه با لباسش چ-

 زد و گفت: یکارم شده بود لبخند لیعماد که فکر کنم خوب متوجه دل اما
 نشده که! ی...طوردی.ناراحت نباش..ستیمهم ن-

 گفت: یبازم عصبان مادر
 کرده آخه؟ کاریچ نینشده؟...بب یطور-
 ...حواسش نبود!!!گهی...بچه س دستیگفتم که مهم ن-

 از کله م بلند شد...به من گفت بچه؟؟؟؟بچه باباته...: دود
 کن!!! یساغر زود باش عذرخواه-
 مادرم گفت که با تعجب گفتم: نویا
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 کار کنم؟ یچ-
 کن یگفتم عذرخواه-
 مامان آخه...-

 قطع کرد و گفت: حرفمو
 آخه... یآخه ب-
بهم چشررم دوخته بود  یبه عماد که با لبخند کمرنگ ینگاه یسررر ناچار از

ند نداختم...لبخ بدتر کفر یا قا  نمیکرد...فق  هم میکه  که از آ نده بود  مو
 گنیسر به سرم نذاره...مگه نم تخواسیکنم...به من چه اصال...م یعذرخواه

 !گهیعوض حرفاش بود د نمیکه عوض داره گله نداره؟...ا یزیچ
 که بلند شدم مادر دوباره گفت: یصندل یرو از
 !یبزن یحرف دمینشن-
 رو به عماد گفتم: زدیداد م نهیو ک تیکه توش حرص و عصبان ییصدا با
 ...دکتر!!!خوامیمعذرت...م-

سررر پ هی...من...سرراغر...از دمیترکیاتاقم رفتم...داشررتم مبه سررمت  یفور بعد
...با بد رمیاگه حالتو نگ سررتمین ؟عماد؟؟؟سررراغریکردم؟اونم ک یعذرخواه

س شو ادامه بده منم بدتر م نی...گفتم اگه ایدرافتاد یک ...حات مکنیمتلک زدنا
 و تماشا کن دکتر... نیبش

××× 
هم  ییرفته بودن...دا میبه شاه عبدالعظاز ظهر پنج شنبه بود و مادر و پدرم  بعد

 یمن و عماد تو نکهیا یعنی نیرفت...ا رونیکه از خونه ب دمیاز پشررت پنجره د
که  کنم کاریمبل نشررسررتم و با خودم فکر کردم که چ ی...رومیخونه تنها بود
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شه که با د شت  اطیح یتو دنشیحالش گرفته ب شکه دا سیرو م نشیما از  تش
مت گرم دمیجا پر قا...د خب آ با  یسررراغر...خودشررره...  یآب تن هیدکتر...
 ؟؟؟ی؟موافقیچطور

هم قالب کرده  یزدم و همونطور که دسررتامو از پشررت تو رونیسرراختمون ب از
لحظه به سررمتم  هیقدمهام  یبودم آروم آروم به سررمت عماد رفتم...با صرردا

 زدم و جلوتر رفتم...سطل یبرگشت اما بعد دوباره سرگرم کارش شد...لبخند
 هسررر خودش گذاشررت یو البته بات نیکاپوت ماشرر یآب و کف رو درسررت رو

سر خوب اونجا جا سش ن یکی یگیسطل آبه؟...نم یبود...آخه پ  ستیحوا
 رو سر و صورتت؟؟؟ زهیریبهش م خورهیم

ستمی...نمستادمیسر عماد ا یبات ستیکارم رو انجام بدم...م عیسر خوا  مخوا
م خ یانداخته بود...کم هیصررورتش سررا یرو فکر کنه ناخواسررته بوده...اندامم

 شدم و گفتم:
 دکتر! یخسته نباش-

 نگام کنه گفت: نکهیبدون ا عماد
 ممنون!-
 ؟؟؟یخوایکمک نم-

 گفت: یرو بلند کرد و با لبخند معنادار سرش
 ؟؟؟یمگه بلد-
 ...معلومه که بلدمد؟یفکر کرد یپس چ-
 ...شما بفرما به درسات برسستین یازین-
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 درسامو خووندم-
 نیبب ونیزیبرو تلو-
 همش برنامه کودکه!!! یعنی...برنامه نداره...دمید-

 گفت: یطونیزد و با لحن ش یلبخند دوباره
 ؟؟؟ینیبب یریاون که مناسب سن خودته...چرا نم-

 کردم و گفتم: یاخم
مد- ها...هر چ ینسررراز یاو گار خودت  یزیچ خوامیمن م یدکتر  نگم ان

 ه؟؟؟ن یخواینم
 رو به طرفم گرفت و گفت: سشی...دستمال خستادیشد و مقابلم ا بلند

 ...بشور؟یبلد یگیبفرما...بشور...مگه نم-
 بات انداختم و گفتم: یا شونه

 یبه من چه؟...برو بده خواهرات بشررورن...اونا که ماشررالله دارن خونه دار-
 برادرشونم بشورن!!! نیماش انی...بکننیم

 :و گفت دیخند
 من!!! یبه خواهرا یدیم ریگ نقدریبا خودت ها...چرا ا یریدرگ-
 چشماش زل زدم و گفتم: به
...خودت بشور دکتر...کار شستشوت خوبه انگار...نکنه قیهر چه ت قیخال-

 برادر!! یوارد یلیها؟...آخه خ یکنیو تو کارواش کار م یستیدکتر ن
 کرد و گفت: یاخم عماد

بذا- کارمو بکنم...من خوببرو بچه...برو  به ول میر  بد بشررم د یخو  گهیاگه 
 ...از من گفتن کوچولو!!!ستایجلودارم ن یکس
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ست نیزم یدوباره رو بعد ست و با ت ش ش کین  یگیور رفت...به من م نشیما
 بچه؟...پس بفرما نوش جان کن آب خنک به همراه کف فراوان برااااادر!

ستم ضربه ز د سطل بردم و بهش  سمت  سر عماد  یدم...که تمام آب رورو به 
 گفت: تیبا عصبان سی...عماد بلند شد و با همون صورت خختیر
 ؟ینیبیرو نم یگندگ نیحواست کجاس تو؟...سطل به ا-

 بات انداختم و گفتم: ییابرو
 دارم...شما ببخش ما رو بابابزرگ!!! فی...آخه نه که بچه تشرنمیبی...نمرینخ-
 متوقف شدم: ییدا یرم با صداخواستم از کنارش بگذ تا
 ساغر!-
ند یک نیمن!ا یوا یا که من  مد  شرررده  اطیوارد ح ی...اصررال کدمش؟یاو

 و گفتم: دمیبود؟...به سمتش چرخ
 ؟یاومد ی....کییِا...دا-

 اومد و گفت: جلو
 حواست نبود... یوقته...جنابعال یلیخ-

 کرد و ادامه داد: یاخم بعد
 ؟یکرد یکار نیهمچ یچ یبرا-

 برم داشت...کدوم کار؟: هول
 ؟ییُک...کدوم کار دا-
 عماد!!! یرو یختیکه آب سطلو ر نیهم-
 ...من...من که گفتم...حواسم نبوده؟یحرفا چ نی...اییدا...دا-
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 !ستمیساغر...من اگه تو رو نشناسم که سهراب ن-
 من... ییدا-

 گفت: ییحرفم رو قطع کرد و رو به دا عماد
 ستیراب...مهم نسه الیخیب-
 بشه! هیتنب دینه...با-
 گفتم: یدلخور با
 نشده که! یزی...چ؟یچ یعنی هیتنب ییدا-
ه که ب یاز آب تن نمیلباسررش ا یرو یکه انداخت ینشررده؟...اون از لک یزیچ-

 !هیکه گفتم...تنب نی...همیخوردش داد
 شونه ش گذاشت و ادامه داد: یبه سمت عماد رفت...دستش رو رو بعد

قا- چه نوع تنب یخب آ ما  چهین نیا یبرا یهیدکتر...شرر دکتر در نظر  م
 ؟؟؟یریگیم

جب با...مثال دا ییبه دا متع هه  ییچشررم دوختم...عج ته تو جب نه رف م
ستش...تنب ص گهید هیدو شما یا غهیچه  ش یبود آخه؟!از چ ماد ع طنتیپر از 

شخص بود که  شه...آب دهنمو قورت دادم...خدا یتو یفکر هیم خودم  ایذهن
سپردم...نکنه بگه کل ح هفته  هی دینگه با ایرو کالغ پر برو... اطیرو به خودت 

 ...یکن یآشپز
 به خودش گرفت و بعد از چند لحظه گفت: یحالت متفکر عماد

 که... نهیمن ا هیسهراب جان...تنب یکنیاصرار م نقدریحات که ا-
 چشمم گفت: یتو چشم

 خودش بشوره!! نمویماش دیبا-
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 بشورم؟؟؟: نیکنم؟...ماش کاریرفتم...چ وا
 بشورم؟ نیمن؟من ماش-

 بات انداخت و گفت: یا شونه
 ن؟یراحتتر از ا هی....تنبگهیآره د-

 گفتم: ییبه دا رو
 ؟یبگ یزیچ یخوایشما نم ییدا-
 گفت: رفتیهمونطور که به سمت ساختمون خودش م ییدا
نقشه  یپ می...ما که رفتیبد دیا...تقاصشم بیکرد یطونی...شییبگم دا یچ-

 !!مونیکش
 رو به عماد گفتم: تیبا عصبان ییرفتن دا با
 ها؟ یبود که زد یچه حرف مسخره ا نیا-

 به کمر و حق به جانب گفت: دست
 کار شما؟ ایحرف من مسخره بود -
صال م- شد...حقت بود!تا جنابعاله؟یچ یدونیا ش ی...دلم خنک  ه سر ب یبا

 !یسر من نذار
 !!!یچ یعنیحق  یبرس تا بفهم هتی...پس شمام بفرما به تنب؟یجد-

 کردم و گفتم: یاخم
 نی...لپ لپ نخور برادر...سررنگنه؟یبیخواب پنبه دونه م دایِا؟...نه بابا؟جد-
 !!!ینیبیم شونیپر یشب خوابا یشیم

 صورتم خم شد: یکرد و رو یاخم اونم
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رت چطور با بزرگت یستی...بلدم که نهوونیدونه...لوس و د هی یکی گنیراسته م-
 !تو وچخ به دکتر شدن...یصحبت کن

 :ستادمیمثل خودش دست به کمر مقابلش ا منم
 وونمیبابابزرگ...لوس و د یکن حتیمنو نص یکه بخوا یستین یشما در مقام-

 !یخودت
 زد و گفت: یپوزخند

 زی....لهشرریم سیخ نیخواهر ها...زم ینکن هیوقت گر هیکامال مشررخصرره...-
مات هم یفتیم یخوریم خه چشررر و اونور  نوریا شرررهیرو دسرررتمون...آ
 !ینیبی...جلوتو نمچرخهیم
 زدم و گفتم: نیکف دستم محکم به کاپوت ماش با
قا- باش آ نت  قب حرف زد با  کردمیم تیحال یدکتر...اگه مهمون نبود یمرا
 !یطرف یک

 کرد: میبا پوزخندش حرص دوباره
 !یمهمون بودنمو کرد تیرعا یلیتا اتن خ !!!نه کهتیرعا یمرس-
 !!یرو نگه داشت زبانینه که تو احترام منه م-

ماد باره از رو یسررر ع مالش رو دو که دسررت  نیزم یتکون داد و همونطور 
 گفت: داشتیبرم

شو...بد ن هی یزبون دراز یبه جا-  هی یزنیحرف م یدار یوقت ستیکم بزرگ 
سنامت بنداز شنا صت ...حاتینگاه به  م بفرما برو...بنده هزار تا کار دارم...فر

 گنیه مک یدی...شنرمیگیم دهیندارم که با تو سر و کله بزنم...اون کارتم ند نویا
 کتک بچه صلواته!!!
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 گفتم: تیکردم و با عصبان یاخم
 !ستمیمن بچه ن-
 !یهست-
 !ستمیگفتم ن-

 بلند کرد و گفت: سر
 تابت کن!-
 کنم؟ کاریباشه...چ-

 شد و گفت: بلند
 نه؟ ایکارت اشتباه بود  یقبول دار-
 ؟یآره...خب که چ رمیگ-
که قبول سرررتیخانوم ن هیطرز حرف زدن مناسرررب  نیاوت ا- ....دوما حات 

 !!!ریرو بپذ هتی...پس تنبیدار
 رو بشورم؟ نتیمن ماش یعنی-
 بگو... یبلد یا گهی...کار درسهیکه به ذهنم م هیتنها کار نیا-
 و گفتم: دمیاز سر حرص کش یقیعم سنف
تظر من ،یعنی نیباشرره که من سرراغرم...وا ادتی نویخب...قبوله...فق  ا لهیخ-

 باش دکتر!!! یتالف
که  یشدم...هر تکون نشیکردن ماش زیدستمال رو ازش گرفتم و مشغول تم بعد

 سررر یی...آخ اگه اون لحظه داکردمیدلم نثار عماد م یفحش تو یکل خوردمیم
 موقع اومدن بود؟... نمیها...اخه ا بردمیچقدر داشتم لذت م دیرسیمن
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...کاش کردینشررسررته بود و داشرررت بهم نگاه م اطیح یتخت تو یرو عماد
ستمیم سه درب توون شماش رو از کا سطل رو پر از آب کردم که عماد ارمیاون چ !

 با خنده گفت:
 خواااااهر!!! یکاره ا نیها!!!نکنه ا یوارد-

سته شردم و چ سطل د ستمینگفتم...م یزیرو ف ما اتن کنه ا یتالف خوادیم دون
م از دهن ییجوابش رو بدم بد حرفا خواسررتمیبودم که اگه م یاونقدر عصرربان

با حرص رو یم رونیب عماد زنگ  یکه گوشرر ختمیآب ر نیماشرر یاومد...
گاهمو  هیخورد...صرررداش آروم بود... که ن به سررمتش برگشررتم  ظه  لح

 که من بشنوم گفت: یو بلند و طور زد یبخند...لدید
 ...زمیعز نطوریمنم هم-
-... 
 امیهفته م نی...اگه تونستم حتما ادونمینم-
-... 
 !یتو بگ یباشه خانوم....هر چ-
-... 
 تو...خداحافظ یفدا-

 بلند گفتم: یو با صدا ستادمیرو قطع کرد پشت بهش ا یگوش یوقت
 هی...از کشررنیطرف واسررره ما جانماز آب م هی...از گهید نهیدوره زمونه هم-

شهر یخواهرا یطرف فدا سرا همشنیم شونیهم سر و ته گهید ننی...همه پ ...
 خدا... یبال...ا گنیکرباس...اونوقت به ما م هی

 :دمیخودم شن کیعماد رو نزد یصدا
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 خانوم کوچولو! ومدهیبه تو ن هایفضول نیا-
 کردم و گفتم: ید...اخمبو ستادهیا میسمتش برگشتم...چند قدم به
س بر تی...شررما به بزرگسرررتین می...نه که بچه مو حالومدهیبله که به ما ن-

 دارم!!! کارتیبرادر...من چ
بهش بندازم به  ینگاه نکهیعماد تموم شررد بدون ا نیکار شررسررتن ماشرر یوقت

ا نزنم...چر یخودمو گرفتم تا لحظه آخر حرف یجلو یلیسمت خونه رفتم...خ
ستمیم هر بار که ر و آخ شدیبرعکس م یکنم همه چ یرفتار عماد رو تالف خوا

 ...شد؟یسر هم به ضرر خودم تموم م
××× 

 یرو از رو میبلند شرردم و گوشرر یصررندل یهمرام که زنگ خورد از رو یگوشرر
ده آموزشگاه باهاش آشنا ش یاز دوستام بود که تو یکیبرداشتم...عسل  یعسل

 دست منو از پشت بسته بود...: ییوراج هیبود... یطونیبودم...دختر ش
 جونم عسل بانو؟-
 ؟یسالااام ساغر خانوم گل...چطور-
 ؟یقربونت برم...تو چطور-
 ؟ی...در چه حالزونیتوپ....م-
 !!!گهی...مشغول درسام دیحالیدر ب-
 کم به خودت برس عروسک!!! هی...؟یزنیبابا چقدر خر م-

 و گفتم: دمیخند
 من!!! یکنم مربا کاریشما بفرما چ-
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 و بعد که گفت: دمیشن یخندش رو از پشت گوش یصدا
 صفا؟ میبر یا هیپا-
 کجا؟ یعنیصفا -
 اوممممممم...دربند!-
 !؟یم خانوم...فق  بگو ک هیمن پا یدونیتو که م-
 دنبالت امیاتن م نیهم-
 اتن؟-
 گه؟ید یرفتن گرفتم...هست رونیحس ب هویآره...جون تو -
 !گذرهیخوش م شتریو النازم زنگ بزن...ب دیهستم...فق  به مهشآره -
 آماده شده خانوم دکتر! یدم در خونتونم...زود گهیساعت د می...نیاوک-
ش با صورتمو کم یفور یقطع کردن گو سهامو عوض کردم... ردم ک شیآرا یلبا

تاق ب با ا رونیو از ا  یرفت و آمدهام مشررکل نیزدم...خداروشررکر خانوادم 
سل رو یکال سیشتن و آزاد بودم...با مندا ش یکه ع  طایانداخت وارد ح میگو

...بند ؟آقا کجا رفته بود ینبود..روز جمعه ا اطیح یعماد تو نیشرردم...ماشرر
با خودم گفتم"جهنم...ا میکوله پشررت لهیرو محکم گرفتم و  هارچرخ  شرررال چ

 منم لذذذذذت ببرم" ابونیپنچر شه وس  ب نشیماش
ش رو باز کردم و در ش نیسوار ما سته بود و من کنار الناز  دیشدم...مه ش جلو ن

 گفتم: میکف دستامونو به هم زد یقرار گرفتم...وقت
 باحال تهران! یسالم بچه ها-

 زد و گفت: یبوق عسل
 خودم که هالک اون سوراخ دلبرونشم!!! یدختر لپ چال کیو عل-
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 و گفتم: دمیخند
 فتیعسل...راه ب یحالمو به هم زد-
 گفت: دیراه مهش یتو
 یاز رو یغول لعنت نی....اذارمایهم م یچشررم رو خوادیجان شررماها دلم م-

 دوشم بلند شه!
 و گفت: دیخند الناز

 ...یخونیدرس م یلیبرات خواهر...نه که تو هم خ رمی....بمیآخخخخخ-
نه چ ی...فکر کرد؟یپس چ-  زنمی...همش دارم خر مکنم؟یم کاریتو خو
 !!!گهید

 گفت: عسل
 !ش؟یزنیم یما؟...واسه چ بینج وونیح نیبه ا یدار کاریِاِاِا...چ-

 به بازوش زد و گفت: یمشت دیمهش
 ...نه خر!!هیبینج وانیگمشو بابا...بعدشم اون اسبه که ح-
...خر با وفاس کنمیم یخر و اسرربو با هم قاط نیا شررهیِا؟...جون تو من هم-
 گه؟؟؟ید
 بهش زدم و گفتم: یآروم یبار من پس گردن نیا

 عسل جان...دلبندم...اون سگه که باوفاس!-
شنریسر به د هی دینههههه؟...با- ست واناتیح یک  میوتق یمن تو یبزنم....را

 وونایح نی...همش با خرگوش و مار و اچیدو سرره سررال که ه نینگاه کردم...ا
 ه؟؟؟یسال چ 93سال نیاگه گفت ی...ولمیسر و کار دار
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 خودش گفت: میگاش کرددر سکوت ن یوقت
 سال اسبه...شاهزاده ها از راه برسن کف مرتب!!! 93سال-

 دادم و هیتک نیشروع به دست و سوت زدن کردن اما من به ماش دیو مهش الناز
 گفتم:

شاهزاده د دیریبم- ست زدن دارن آخه؟؟؟ صال ارزش د سرا ا  ولیک گهیبابا...پ
 چند بابا؟

 به سمتم برگشت و گفت: دیمهش
 هی دیبا ...مایریگینم لشیو تحو یخوشکلشو دار هیکه  ی...جنابعالگهیبله د-

دبه  یخودمون رو تو دیبا ادیکه تا سررال اسررب ب میبه حال خودمون بکن یفکر
 !میبنداز یترش
 کردم و گفتم: یاخم

 صاحبش...واسه خودتون!!! شیر خیها...مال بد ب دیباز شروع نکن-
 گفت: الناز

 کرده طرف! ریتو گ شیر خینس ما بِد آخه از شا-
 هم گفت: عسل

 ؟؟؟یخوایم یچ گهی...دی...خوشکلی...ماهیخوب نیپسر به ا شییخدا-
احت فکرم ر دیروز بذار هیها... شمیم ادهیپ دیباز شروع کن نیبچه ها اگه بخوا-

 باشه...اههههه!
 زد و گفت: یبوق عسل

ف درمورد شرراهزاده و اسرربش خب بابا...هار نشررو...بچه ها امروز حر لهیخ-
 ...امروز فق  عشق و صفااااالیتعط
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رو روشن کرد و صداشو بات برد...تو جمع ما عسل از همه  نشیپخش ماش بعد
 میبر ونریب میخواسررتیم یوقت نمیداشررت...به خاطر هم نامهیبزرگتر بود و گواه

 ...میرفتیاون م نیبا ماش شهیهم
 یتخت چوب نیو به سررمت اول میک کردرو پار نیماشرر میدیدربند که رسرر به

 ی...وقتمیسفارش داد یزیبچه ها د شنهادیوقت ناهار بود...به پ بای...تقرمیرفت
رد و ک مونیبه تخت پشررت یعسررل با ابرو اشرراره ا میخوردیناهار م میکه داشررت

 گفت:
 ...چقدر اسب سوار....جون تو هالکشون شدم!دیابیبچه ها اون پشتو در-

 کردم و گفتم: یبه عقب برگشتن...اخم یفور دیو مهش الناز
 لرزه؟یدست و پاتون م دینیبیپسر م هیبابا شما...چتونه تا  دییچقدر تابلو-

 گفت: دیمهش
رفت...من  میشد مینه که دورمون پر شده از هوادار و خاطرخواه...بابا عقده ا-

 !!!خوامیشوووووَور م
 د و گفت:به خودش دا هیحالت گر دیهم مثل مهش الناز

ش دیبا یآخه تا ک ای...خداخوااااامیمنم م- شت  نی...امیمنتظر با جمعه هم گذ
 ...و هنوز هم بابا نان داد!!!ومدهین دشیبا اسب سف کهیاما هنوز اون مرت

ودن به که اونجا ب ییکه نگاه اکثر کسا یسه شون بلند به خنده افتادن...طور هر
صال دلم نمدیسمتمون چرخ ستی...ا  هیبق دیتو معرض د رمیم رونیب یقتو خوا

 گفتم: ی...عصبانمیریقرار بگ



 73 نذارتنهام 

باشرر- تابلو ن عه نگفتم  باد؟یصرررد دف ما  باتخونتون  دی...حت مه بفهمن  ه
 بابا! دی...مثه آدم بخندلهیتعط

 قاشق رو به دست گرفت و گفت: عسل
 !!!میچند؟...ما که فرشته ا لوی...آدم کیجون ساغ الیخیب-
 وقت! هیبه سقف...خم شو سرت نخوره به سقف  ...اعتمادیآخخخخ-
 ...حواسم هست!!!سمینه عس-
 !گهید دیکم دار-

 هم گفت: الناز
چه مربوط که ما  هیبابا سررراغر جون....بذار خوش بگذره بهمون بابا...به بق-

 ...خودمونو عشقه!میخندیم میگیچطور م
ش بعد شونو ب یکه رو به رو دیخودش و مه ستا  و دنیه هم کوبهم بودن کف د

 با هم گفتن:
 خودمونو عشق است!-

شت...ا دهیفا نای...حرف زدن با ادنیبلند خند دوباره  ونشیشگیکار هم نیندا
 یوکه متوجه شدم ت ارمیرو درب میگوش فمیک یبود...بعد از ناهار خواستم از تو

که  ارمیرو ب میرو از عسل گرفتم تا گوش نیماش چییجا گذاشتمش...سو نیماش
 نهیآ که به ییاز دعا یعنی...مطمئن بودم خودشه...ستادمیعماد ا نیماش دنیا دب

اما...اما چرا  نجاسیداشررتم که عماد ا نانیاطم گهیکرده بود د زونیجلوش آو
 ...کجا نشسته؟دمش؟یمن ند

ه عسل شد ک دهیکش ینگاهم به همون تخت رفتمیداشتم به سمت تخت م یوقت
 ونیتخت نشررسررته بودن و داشررتن قل یوون روراجبش گفته بود...پنج پسررر ج



wWw.Roman4u.iR  74 

 

ت لحظه نگاهش به سررم هی...جلوتر رفتم...شررونیکی...البته به جز دنیکشرریم
...عماد؟؟؟؟چطور متوجه حضررورش نشررده سررتادمیمن برگشررت...سررر جا ا

افتاد که عماد درست پشت به ما نشسته  ادمیبودم؟...چرا الناز اونو نشناخت؟
لحظه نگام  هی دنمی...با دمینیصورتش رو بب میستتوونینم نمیبود...به خاطر هم

که  یونیقل دنی...با ددیدوباره به سررمت دوسررتاش چرخ یتفاوت یکرد بعد با ب
فتم حالتو نگر گه...آخ ادیبه ذهنم رس یسفارش داده بود فکر شهیعسل مثل هم

 !!!یبچه کارون
لبم گذاشررتم و همونطور که داشررتم به سررمت تخت خودمون  یرو یلبخند

 بلند گفتم: یبا صدا رفتمیم
 یوقت برادر هی دیگی...نمد؟یکنیم یآسررمونو دود یآخه خواهرا...واسرره چ-
 !!!ادیباشه و بدش ب نجایا

رو به  ونشیکیو  دنیبه سمتم برگشت...دوستاش خند یحرفم فور نیبا ا عماد
 من گفت:

 !!!تیمنکرات نشسته...حجابا رعا نجایخواهر...ا یگل گفت-
شن نایقدر بلند بود که النازااون صداش  یو به خنده افتادن...عماد اخم دنیهم 

 کرد و رو به همون پسر گفت:
 بهزااااااد...درست حرف بزن!-

 بات انداخت و گفت: یشونه ا بهزاد
 داداش... الیخیبابا ب-
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باره رو به  یدرهم سررر ییبهم انداخت...با اخما ینگاه عماد تکون داد و دو
 بهزاد گفت:

 برم کار دارم! دیبا گه،منید دیگفتم بسه...زود باش-
ه بلند که عماد متوجه بش یبه سمت تخت رفتم...نشستم و دوباره با صدا آروم

 گفتم:
 به افتخار تو دود بزنم بات... خوامیبار م نیعسل جان...ا-

شما هر شون با چ شتن...من هم ییسه  شده بهم نگاه کردن...حقم دا  شهیگرد 
ش ونیموقع قل شونیک شون جدا م دنا ستمیاما حات م شدمیاز از لج عماد  خوا

ت هام رف هیر ی...دودش که تودمیرو به سمت خودم کش ونیبکشم...قل ونیقل
 یر مد یازب عیضا دیعماد بفهمه...نبا خواستمیلحظه نفسم قطع شد اما نم هی

ساس م شمام دارن م کردمیآوردم...اح و به ندادم...دود ر یتیاما اهم سوزنیچ
 ییدادم و رو به عماد که دستش مشت شده بود و داشت با چشما رونیزحمت ب

 گفتم: کردیقرمز نگام م
 دارن! فیتشر زهیپاستور یلیکه خ ییبه افتخار همه برادرا نمیا-

 رو بهم گفت: گشونید یکیو  دنیو دوستاش دوباره بلند خند بهزاد
 !!!ییما زیخواهر...عز وللهیا-

 و گفت: زد یداد عماد
 نه؟! ای یشیسامان خفه م-

 به عماد گفتم: رو
شما که خودت ا یا- شم .؟یدار هیبه بق کاریچ گهید یستیکاره ن نیبابا... ..چ

 !!!ینیدوستاتو بب یخوش یندار
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.چقدر ..دمیلحظه ترس هیبلند شد و به سمتم اومد... تیعماد با عصبان هوی که
 متوجه عماد شده بود گفت: شده بود...الناز که انگار تازه یعصبان

 د؟یدکتر...خوب یِا...سالم آقا-
 رو به الناز گفت: عسل

 ش؟یشناسیمگه م-
 زد و گفت: یلبخند الناز

 سا... ییدکتر دوست دا یبله...آقا-
 و گفتم: دمی...به سمت الناز چرخموندیدختر حرف تو دهنش نم نیا

 !؟یببند یلطف کن شهیالناز م-
 و گفت: کرد یاخم الناز

 ...دیچشم...ببخش-
 رو به عماد گفتم: بعد

 بود؟ یامر-
 در کنترلش داشت گفت: یکه سع یعصبان ییبا صدا عماد

 بلند شو....کارت دارم!-
 ندارم برادر! یمن با شما کار یول-

 اشارش رو به سمتم گرفت و گفت: انگشت
 !ینیبیگفتم بلند شو...وگرنه بد م-
 و گفتم: ستادمیم...مقابلش اتخت بلند شد یرو از
 !!!یهست یها؟...ک یکن دیمنو تهد یکه بخوا یباش یک یجنابعال-
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 یکشوند...اونقدر فور یا گهیمانتوم رو گرفت و به سمت د نیآست هویاما  عماد
ست م نیا شتم تعادلمو از د ست آزادم لباس عماد  دادمیاتفاق افتاد که دا و با د

 ستی.معلوم ن..وونهیسمتمون برگشته بودن...پسره د ...همه بهفتمیرو گرفتم تا ن
 کرده! یچش شده باز قاط

 و گفت: ستادیمقابلم ا میدور شد هیاز بق یکم یوقت
 ها؟ یگیکه م هیچرت و پرتا چ نیا-
 شما؟؟؟-
 شما؟ هیمنظورت چ-

 گفتم: یو عصبان ستادمیبه کمر ا دست
 من دخالت یچه که تو کارا...اصال به تو ؟یمن کارهیشما؟؟؟شما چ دمیپرس-
بام یکنیم با نه برادر ت ای...؟ی...دوسررتم؟ی؟داداشررمیها...  رتیغ پیرینک

 برداشتن واسمون!!!
 گفت: یعصبان یبا همون اخم و با لحن عماد

 یری...چرا هر جا مستیرفتار در شأن خانواده تو ن نیخجالت بکش دختر...ا-
 !یکنیهم م یبزرگ یها؟...اونوقت ادعا یاریدرم یبچه باز

کار- به تو هم هکنمیدلم بخواد م یآره آره...اصررال من هر  نداره  یربط چی...
 دکتر... یآقا

 تکون داد و گفت: یسر
ساغر...تو ب- سفم  ...کاش یبچه ا کردمیکه فکر م یاز اون شتریجدا" برات متأ

 !ینداختیکم اون فکرتو به کار م هیزبونت دراز بشه  نقدریا نکهیا یبه جا
 ...به سمتم برگشت و گفت:ستادیلحظه ا هیاز کنارم گذشت... دبع



wWw.Roman4u.iR  78 

 

خانوم  یکن یبا من...با جون خودت باز یواسررره لجباز سرررتیهم ن یازین-
 کوچولو!!!

...از شرردمیم وونهی"داشررتم دیرو مشررت کردم و داد زدم"اهههه...لعنت دسررتم
کنار  که مدیدیتو کارام دخالت کنه؟م توونهیمغرور...چرا فکر کرده م یخودراض

شون ا ستاش حرف م ستادهیتخت خود شت با دو ...النازم به طرف زدیبود و دا
 گفت: دنمیمن اومد...با د

 پسره چش شده؟ نی...ا؟یسرخ شد نقدریساغر؟...چرا ا یخوب-
 زدم: داد

چه م- قاطوونسی...ددونمیچش شرررده؟... فکر کرده  شررعوریداره...ب ی...
 نکنم؟... رکایکنم چ کاریچ گهی...به من مه؟یک
 میبر اینشو...ب یخب بابا...عصبان لهیخ-
و بشررر ر نیحال ا دی...من بانیسررمت ماشرر انیالناز زود برو به بچه ها بگو ب-

 !کنمیو گرنه امشب سکته م رمیبگ
 ؟یبکن یخوایم کاریول کن جون خودت ساغر...چ-
 فته؟یک یگفتم برو...فق  چاقوت تو-

 گفت: متعجب
 ؟یخوایم یآره...واسه چ-
 ...زودانیب ناینباشه...چاقو رو بده و برو بگو عسل تیکار-

ا من دکتر؟...گفتم ب یزنیرفتن الناز رژ لبش رو هم گرفتم...سررر من داد م قبل
 !!!ی...خودت خواستفتیدرن
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ش یفور سمت ما سه چهارچرخش رو  نکهیرفتم...قبل از ا نشیبه  سر بر عماد 
ست دمیپنچر کردم...د شت با دو شکه دا سمت ما اومد...با عجله  یم نیاش به 

باز کردم و رو ماشرر شرررهیشرر یرژلب رو  گذره  نیپشرررت  نوشررتم"خوش ب
و با  دمیشررکلک خنده کشرر هیخبرم کن نگران نشررم"بعدم  یدی...رسرریَاَخو

 عسل رفتم...بهش گفتم: نیماش تسرعت به سم
 بزن رو گاز برو...زود حرکت کن!-

 بودن گفتن: دهیکارم رو د نیماش یکه از تو اونا
 دختر! یبابا دمت گرم...چه کرد-
 !گهید میچه کن-
 رهیخ یپشت شهیزد و بعد به ش نیبه ماش یعقب برگشتم...عماد لگد محکم به

 یکدانشگاه علوم پزش گفتنیگرفتم اگه بهم م یکار انرژ نیشد...اونقدر که از ا
قاکردمینم فیک یشررردیقبول م کارات ی...بکش آ به  حات برو  رس ب دکتر...

 خبرم کن برااااادر!!! یدینشه....فق  جون ساغر رس رتید
ز ا نشیبا ماشرر خواسررتیکه م دمیرو د ییکردم دا یبا بچه ها خداحافظ یوقت

 تم:گف دیکش نییرو که پا نیماش شهی...شستادیخونه خارج بشه...کنارم ا
 ؟ی...کجا به سالمتییسالم دا-
 دربند...دنبال عماد! رمیسالم...دارم م-
 گفتم: یلحن متعجب با
 شده؟ یدنبال عماد؟مگه چ-
 یرگاهیرو تا تعم نشیبرم دنبالش که ماش خوامیپنچر شده...م نشیماش چارهیب-
 !میببر یزیچ
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 کردم و گفتم: یبه زحمت مخف لبخندمو
 آهان...باشه برو!-

...چقدر دمیخندیبه اتاقم همونطور م دنیوارد خونه شرردم...تا رسرر یفور بعد
رو مشرراهده  زشیعز نیماشرر یکایکه داشررت تسررت یاون وقت خواسررتیمدلم 

جا بودم و از نزد کردیم چه پررو...منو نصرردمشیدیم کیاون  حتی...ب
 یا کب یکن تا بفهم نتیخرج ماشرر باتی...حات برو دسررت بکن تو جکنهیم

 !!!یطرف
××× 

 یحرف دیدیمنو م ی...اونم وقتشررردمیکمتر با عماد رو به رو م گهیاون روز د از
باز  دی...فکر کنم ترسررزدینم نه و  حث ک هام ب دسررتش  یرو یخرج هیبا

شب همون روز ینرفته وقت ادمی...هنوز فتهیب و عماد  ییدا میکه دربند بود یکه 
ر رو پنچ نیشررما یکه چرخا یهمش به کسرر ییاومده بودن...دا نییبه طبقه پا

سکوت به من خگفتیم راهیکرده بود بد و ب با  شده بود البته رهی...عماد هم در 
ستیکننده که دلم م وونهیپوزخند د شکونم!!!مهم ن خوا .بذار ..ستیفکش رو ب

...شررما رهینم یدور ینثار خواه*ر*رادش کنه...جا خواسررتیهر چقدر م ییدا
 نشه!!! یبپا دوباره خال بباتویج

ال ...اصررمیبچرخ ابونایخ یتو یعسررل قرار شررد کم شررنهادیاز کالس به پ بعد
 یعادت کرده بودم به پر و پا ییجورا هی یعنیل خونه رفتن نداشتم...حس و حا

از تو خونه موندن خسررته  میبا هم قهر بود ییجورا هیو حات که  چمیعماد بپ
 ...شدمیم



 81 نذارتنهام 

سر جوون یصدا با سل بحث م یپ شت با ع خته دو رونینگاهم به ب کردیکه دا
 :گفتیعسل م آورده بود و به رونیشد...پسر جوون سرش رو از پنجره ب

 !یآروم برو اوف نش یخانوم-
 بهش گفت: یبا اخم عسل

 خانوم عمته...راتو بکش برو!-
 و گفت: دیخند پسره

 !ندازهیشما حرص نخور...صورتت جوش م ی...ولزمیعز میما که عمه ندار-
 رو به عسل گفت: الناز

 طرفه! یعسل جون پاتو بذار رو گاز تا بفهمه با ک-
رو بات برد و رو به همون پسررر  نینگار منتظر بود سرررعت ماشررهم که ا عسررل
 گفت:

 داداش! ریمنو بگ یاگه تونست-
 عقب نشسته بودم گفتم: یکه صندل من

 آروم برو...گور باباشون! وونهید-
 و گفت: دیخند عسل

 عسل شوماخر!!! گنی...به من مدیجان ساغر راه نداره...اصال نترس-
عسررل هم هر لحظه به سرررعتش  روندیدر کنارمون م مزاحم همونطور نیماشرر

 ییت هگید ینایماش نیدهنم...عسل از ب یتو ومدی...قلبم داشت مکردیاضافه م
...الناز هم بدتر از اون دادینم تیمن اهم یو التماسا غای...اصال به جدیکشیم

 "ولی"تندتر برو...اگفتیو م دیخندیهمش م
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بود  ادیاز حد ز شیعسررل که سرررعتش ب چهارراه چراغ قرمز شررده بود اما سررر
 هیرو به موقع نگه داره...نگاهمو به سررمت چپ دوختم.... نینتوونسررت ماشرر

 ...چشمامو بستم و داد زدم:ومدیداشت به سرعت به سمت مت م گهید نیماش
 عسل مواظب باش!!!-
به هم برخورد کردن...من که کمربندمو  نیکه هر دو ماشرر دیطول نکشرر هیتان به

سته شدم و دوباره به جا هیبودم  ب شتم. میقبل یلحظه به جلو پرت  سم برگ ..نف
ماشرر یبات نم مه دور  مد...ه که شرررده  نایاو جمع شرررده بودن...شررو

ستمیبودم...نم صدا کاریچ دون ستش  یکنم... ناله الناز منو به خودم آورد...د
...به سررمت عسررل دیکشرریگذاشررته بود و از درد داد م شیشررونیپ یرو رو
فرمون  ینفسم بند اومد...سرش رو شیسر و صورت خون دنی.با د..دمیچرخ

 شده بود...به سمتش خم شدم و گفتم: هوشیافتاده بود و ب نیماش
 عسل...عسل تو رو خدا بلند شو...عسل چت شده؟؟؟-

ناز آمبوتنس رو  ریآژ ی...صرررداکردیهم مثل من فق  عسرررل رو صررردا م ال
ش ی...فوردمیشن صادف نگاه رو باز کردم.. نیدر ما صحنه ت شتن به  .مردم دا

ق  نشده بود و ف شیزیچ میکه ما باهاش تصادف کرده بود ی...اون کسکردنیم
 به الناز گفتم: سیپل نیماش دنیدرب و داغون شده بود...با د نشیماش

 با عسل رمیبمون...من م نجایتو ا-
 افتاده بود گفت: هیکه به گر الناز

 نشه!!! شیزیوقت عسل چ هیباشه...ساغر -
 کرده گفتم: بغض
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 وونهید شهینم شیزینه...معلومه چ-
سل رو تو یوقت شتن همراهش به ب یع ستانیآمبوتنس گذا راه  یرفتم...تو مار

خانوادش هم خبر دادم...ب که پشرررت گوشرر چارهیبه  حال  یمادرش  از 
بد گفتنیبود...دکترا م هوشیرفت...عسرررل هنوز هم ب به  به سرررش  یضررر

 خودت کمکش کن... ایخورده...خدا
عسرررل رو با برانکارد به بخش اورژانس  یفور میدیرسرر مارسررتانیبه ب یوقت

سرم رو ب یصندل نیاول یبردن...منم همراهش رفتم...رو ستم و  ش ست نین ام د
به سرررمون  دنیشرررد...کتش امروز ه*و*س چرخ ریگرفتم...اشررکام سررراز

اومد  یسرررش م یی...اگه بالروندی...کاش عسررل اونقدر با سرررعت نمزدینم
ثل من  سرررل...ع؟یچ عد از کل هی یکیم که ب نه بود  به  ازینذر و ن یدو خدا 

ته  دونسرررتمیخانوداش داده بود...م مادرش بهش وابسررر پدر و  قدر  چ
 به مادرش رحم کن... ایهستن...خدا

 ساغر!!!-
ماد بود...ا دنیشررن با ند کردم...ع جایاسررم خودم سرررم رو بل  نیا ی...تون

 شیدلصررن یافتاد که اتن انترنه...از رو ادمی...یلباس پزشررک...با مارسررتانیب
 بلند شدم و گفتم:

 کمکم کن عماد...تو رو خدا-
 گفت: ینگران با
 ؟یکنیم کاریچ نجایشده؟...تو ا یچ-
 گفتم: هیگر با
 دوستم...دوستم تصادف کرده...-
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باشررره...نگران نباش...اتن م- باها نمیبب رمیباشررره  ش چش شرررده...تو هم 
 ؟؟؟یبود
 تکون دادم و گفتم: یسر

 آره...منم بودم-
 نشده؟ تیزی...خودت چ؟یخوب-
 !شمیم وونهینه من خوبم...تو رو خدا برو عماد...دارم د-
 امیخب...اتن م لهیخ-
 یدهنم گذاشته بودم تا صدا یکه عماد رفت و برگشت دستم رو جلو یزمان تا

و با ناله هاش حال عسررل رو  زدینگ مم بلند نشرره...الناز هم که همش ز هیگر
دوباره تو آغوش  دنشررونیبودن...با د دهی...پدر و مادر عسررل هم رسرردیپرسرریم

ل بهش سُرم وص ارافتادم...مادر عسل بازم از حال رفت و پرست هیمادرش به گر
سررر عسررل اومده...عماد هم  ییچه بال دونسررتمیبود...نم یکرد...اوضرراع بد

که به سررمتم  دمیبلند شرردم...عماد رو د یصررندل یوبود...از ر ومدهیهنوز ن
قلبم گذاشررتم...عماد که  ی...دسررتم رو رودادیم ی...چشررماش گواه بدومدیم

 گفتم: ستادیکنارم ا
 شده؟...حالش چطوره؟ یچ-

 تکون داد و گفت: یسر عماد
نه ب- بدهوشرررهیمتأسررفا تاق  برنشیبه سرررش خورده...دارن م ی...ضررربه  ا

 کش کنه!!!عمل...خدا خودش کم
 هق هقم گفتم: ونیافتادم و م هیبه گر دوباره
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حات چ؟یچ- حات... مل؟... تاق...ع نه بمشررره؟یم ی...ا نه....نک  رهی...نک
 عماد؟...تو رو خدا نجاتش بده!

 !!!شهیدرست نم یزیکه چ هیدعا کن براش ساغر...با گر-
 لباسش رو به دست گرفتم و گفتم: قهیمن  اما
 بشه!!! شیزی...عماد نذار چمکنیعماد خواهش م-
و حالت نجای...برو تو محوطه...ارونینکن دختر خوب...برو ب هیسررراغر...گر-

 امی...برو منم اتن مکنهیبدتر م
رفتم...چشررمام به سرروزش  رونیرو برداشررتم و از بخش اورژانس ب فمیک آروم

از  مدیترسرری...مادیسررر عسررل ب ییبال دمیترسرریافتاده بودن...حالم بد بود...م
ستش بد شت...رو ستادنیا ی...پاهام نامید ستم...ب مکتین نیاول یندا ش ه ن

نگ زدم و جر نه برا دیرو گفتم...اونم ترسرر انیمادرم ز فاق نم یکه نک  یات
به سررخت تاده... به و ن یاف حال خودم خو که  به  سرررتین یازیقانعش کردم 

 ...ادیب مارستانیب
 و گفت: به سمتم گرفت یا وهیکنارم نشست...آبم عماد

 دختر! یبخور...رنگ به رو ندار نویا-
 رو ازش گرفتم و آروم گفتم: وهیآبم

 کنم؟ کاریبشه چ شیزیاگه عسل چ-
 ؟؟؟یمگه تو پشت فرمون بود-
ص- سره ع*و*ض*ی بود...اون تحر رینه...خودش بود...همش تق  کشیاون پ

 کرد!
 پسره؟...کدوم پسره؟-
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 نطوریاشت...عسلم که عشق سرعته همآدم احمق که سر به سر عسل گذ هی-
 اتفاق افتاد... نیاز لج اون گاز داد و گاز داد...تا ا

 ؟یبهش نگفت یزیتو چرا چ-
 گفتم: یبهش انداختم و با بغض دوباره ا ینگاه

شررو...گفتم بهش محل نذار...اما...اما  الشیخیگفتم...به خدا گفتم عسررل ب-
 ...گمیم یچ دیشنینداد...انگار نم یتیاون اهم

 بودم گفت: دهیوقت بود ازش ند یلیکه خ ینگاه مهربون با
جدان  خودیب خوادی...پس نمیندار یریتقصرر انیجر نیا یتو تو- عذاب و

 !خورهی...عسل هم داره چوب اشتباه خودش رو میریبگ
 اما اون دوست منه عماد!-
 یکنیرد ماتفاق برخو نیبا ا یدار یتو جور یبله...منم نگفتم دشررمنته...ول-

 یموندیاونجا م گهیلحظه د هی...اگه یتصادف شد نیکه انگار خودت باعث ا
 ...یشدیم یبستر دیخودتم با

 و گفتم: دمیبات کش دماغمو
 شه؟ی...حالش خوب مشه؟یم یحات چ-

 زد و گفت: یلبحند
 ...شهیکه خوب م شاللهیا-

 به ساعتش انداخت: ینگاه
 خونه میعوض کنم بر بمون تا برم لباسامو نجایهم-
 آقا عماد! شمی...مزاحم شما نمرمی...من خودم مخوادینه نم-
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 آقا عماد؟... ایخودتو روشن کن...باتخره عمادم  فیتکل-
حظه چند ل نی...تا همگفتینگفتم...راسررت م یزیگرفتم و چ نییرو پا سرررم

 که واسم عماد بود حات باادب شدم واسش!!! شیپ
 که گفت: دمیخندشو شن یصدا

مو که لباسرر یاون کنمیشررک م ینجوری...انییپا یسرررتو بنداز خوادیحات نم-
که چهارچرخ  یسر مبارکم...اون یرو ختیسطل آب ر هیکه  یکرد...اون یُسس
 ها!!! یپنچر کرد تو هست نمویماش

...عماد ارهیکارامو به روم ب خواسررتی...اصررال دلم نمدمیزده لبمو گز خجالت
...به خاطر سررکوتش ناچار شرردم سرررم رو بات سررتادیسرررم ا یبلند شررد و بات

 زد و گفت: ی...دوباره لبخندرمیبگ
اون روز بهت خبر دادم  ی...راسرتیشرک کردم که تو همون یجد یجد گهید-

 !!!یخونه؟؟؟نگران که نشد دمیرس
 تشطنیشرر یپسرررم خوب گاه نیخندم گرفت...ا اریاخت یلحن صررحبتش ب از

 دوباره گفت: ها...عماد شدیفعال م
 ...گردمیاتن برم-

 هینم م شردیم یعنی...ومدیبهش م یرو نگاه کردم...چقدر لباس پزشرک رفتنش
 منم دکتر بشم؟؟؟ یروز

 به ی...عماد قبل از سروار شردن نگاهمیرفت نشیاومدن عماد به سرمت ماشر با
 انداخت...بعد به سمت من برگشت و گفت: نشیماش یکایتست

 نه؟؟؟ گهیشرط عقله د اطیباتخره احت-
 راه عماد گفت: یخودش به خنده افتاد و منم به خنده انداخت...تو دوباره



wWw.Roman4u.iR  88 

 

تت پرسرر یمیاز دکتر کر یراسررت- جب دوسرر فت هوشرردمیرا  شیاری...گ
 !شهیحالش خوب م ندهیاگه خدا بخواد تا چند روز آ یعنیباتس...

 و گفتم: دمیخند
 شکرت! ای؟؟؟خدایجد-

 زد و گفت: یلبخند
به  یشررما جوونا چه عالقه ا دونمیبله...خدا واقعا بهش رحم کرد...من نم-

 !دیدار دنیکش ییسرعت و ت
قلقلکم داد...حات که از حال عسررل باخبر  طنتمیچرا دوباره حس شرر دونمینم

 برگشتم: یشده بودم بازم به همون ساغر قبل
 ِا؟...جوونا؟...شما ما رو ببخش بابابزرگ!-

 ت:گف یبات انداخت و با لبخند ییبه سمتم برگشت...ابرو لحظه هی عماد
 خانوم دکتر؟؟؟ میداشت-

 زدم و گفتم: یلبخند
 شما جوونا انگار خودت چند سالته؟! یگیم یطور هی...میبله که دار-

 رو پشت چراغ قرمز متوقف کرد،به سمتم برگشت و گفت: نیماش عماد
 یجوون گنیکارا نم نی...به ازهیسم عزجونم وا ادیز یلیبله منم جوونم اما خ-

 با جون... یباز گنیحماقت...م گنیکردن...م
 خودت باعثش شده ها یاز همجنسا یکی یول-
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 کار رو نیا دیچاه...دوست تو هم با یخودشو بندازه تو خواستیاون م دیشا-
اشررتباه...حات باز خداروشررکر به کس  هیفق  بهانس واسرره توج نایکرد؟؟؟ایم
 !دینرس یبیآس یا گهید

 ی...اگه برادادیعکس العمل نشررون م یاونطور دیبا اون بود...عسررل نبا حق
 ؟یچ فتادیم یاتفاق یکس

 رو دوباره به حرکت درآورد و گفت: نیماش عماد
 یچ یبرا یمملکت بشرر نیهم که مثال قراره پزشررک ا یدرضررمن جنابعال-
 ؟یبازیزود خودتو م نقدریا

 بکنم! توونستمیم ارکی...چدمیخب...خب ترس-
...آدم ممکنه یجور مواقع خونسرررد باشرر نیا دیبا یول یدیدرسررته که ترسرر-

 !رهیقرار بگ تیموقع نیتو ا شیفرد زندگ نیزتریعز
 یفاقوقت ات هیبکنم  توونمیتصررورشررم نم یمن حت یعنیسررخته... یلیخ یول-

 !فتهیب زامیواسه عز
 رو به جلو دوخت:لحظه به سمتم برگشت و بعد دوباره نگاهش  هی

 که عمل کرده زن خودش بوده... ییمارایاز ب یکی...یمیدکتر کر یدونیم-
 :دمیبه سمتش چرخ متعجب

 زن خودش؟؟؟-
 تکون داد و گفت: یسر

ضوع مربوط م نیآره...ا- سال پ شهیمو د که تازه وار یموقع یعنی...شیبه چند 
 ماریکه سررر ب ییو بالخون  دنیبا د هامیاز همکالسرر یکی...میشررد مارسررتانیب

 یکه تو یروز هیکرد که  فیاومده بود از حال رفت...دکتر هم واسررمون تعر
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ستانیب شته  فتیش مار صادف ماریب هیدا زنش اول  دنید ارو آوردن...دکتر ب یت
ستهینم ر ه نهیزنش که به هوش بوده ازش خواهش مک یعملش کنه اما وقت خوا

براش سررخت بود...چون  یلیکار خ نیا گفتیکار رو کرد....م نیبود ا یطور
 بارم ضربان قلبش سر عمل متوقف شد... هی

 خب بعدش؟...زنده موند؟؟؟-
 زد و گفت: یلبخند

 دیکار با نیا یتو یگفتم که بدون نویآره...خداروشررکر اتن حالش خوبه...ا-
 !یآماده کن زیهمه چ یخودت رو برا

 !!!شهیگوش م زهیچشم دکتر...حرفاتون آو-
به سررمت سررراختمون  یاز عماد خداحافظ میدیبه خونه رسرر یتوق کردم و 

مدت از بس  نیبرام جالب بود...ا یلیامروز عماد و رفتارش خ یرفتم...حرفا
رو  تشینداشررتم تا شررخصرر نویاصررال فرصررت ا زدمیکه باهاش سررر و کله م

سم...اما حات...حات پ شنا از  رشتیب یلیکه اون خ کردمیخودم اعتراف م شیب
کار دیبا ییچه جا نکهی...اکنهیرو درک م یهمه چ نشسرر کرد...چه  یچه 
داشررتم...حرفاش  یخوب یلیامروز در کنارم بود حس خ نکهیزد...از ا یحرف

 واقعا آرومم کرده بود...
××× 

بهتر شرررده  یلیمرخص شرررد...حالش خ مارسررتانیهفته بعد عسرررل از ب هی
 یمدت گاه نی...تو اکردیم هیسرراعت فق  گر هیبه هوش اومد تا  یبود...وقت

که من و  ی...گاهدمیدیم مارسررتانیب یو البته عماد رو هم تو زدمیبهش سررر م
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ها بود ماد م میعسرررل تن کهی...اگفتیبرام از ع ند روز خ نیا ن  وهواشرر یلیچ
ته...بهش سررر م جب و حزدهیداشرر ماش و لحن  یکه تو ییای...از ح چشرر
ش ای.شد.. یحال هی فاشیتعر نیصحبتش بود...دلم از ا صال خو م بهتر بگم ا

گفت که در کمال  یشررده بود...حت زیبه چشررم عسررل عز نقدریاومد که ا ینم
 از عماد شمارشو خواسته که عماد هم کامال محترمانه رد کرده!!! ییپررو

فه تا یخودکارم رو رو کال تاب پرت کردم...وق له گ هی یکه تو ییک  ریمسررئ
 گهی.دبه جواب برسم.. توونستمیساعت بود که نم کی...شدمیم یعصب کردمیم

به  زدم و رونی...از اتاقم بکردیکار نم گهی...انگار مغزم دشرردمیم وونهیداشررتم د
شپزخونه رفتم...خ شتم و رو به مادر که  یاز تو یاریسمت آ ساتد بردا ظرف 

 بود گفتم: یمشغول آشپز
 زمیعز یخسته نباش-

 زد و گفت: یلبخند
 شد؟...درست تموم نطوریتو هم هم-
 شدم! الشیخیکردم...منم ب ریمسئله گ هی ینه...اعصابم خورده...تو-
 ؟؟؟یریگیخب چرا از عماد کمک نم-

 گفتم: متعجب
 از عماد؟...مگه خونس؟؟؟-
 گفت: رفتیم نکیبلند شد و همونطور که به سمت س زیپشت م از
 !اطهیح یکه تو نشیفکر کنم باشه...ماش یعنیآره...-
 باشه... یاشکخداروشکر...ک-
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ضربه ا یفور بعد ساختمون بات رفتم... سمت  ه در ب یشال و کاله کردم و به 
خواب آلود در  ییبعد عماد با چشررما قهیزدم و منتظر اومدنش شرردم...چند دق

 گفتم: دنشیرو باز کرد...با د
 !ی...خواب بودیوااااا-

 و گفت: دیبه موهاش کش یدست
 افتاده؟؟ ی...اتفاقستیمهم ن-
 داشتم یسوال درس هیراستش...راستش -

 و گفت: دیکش یا ازهیخم
 خب بپرس-
 !هیاضی...مسئله رشهینم ینطورینه...ا-
 امیتا ب نیبش اطیخب...باشه...برو تو ح-

 زدم و گفتم: یلبخند
 ستم؟؟؟یمزاحم ن-

 زد و گفت: یلبخند
 امی...برو تا بگهید یکرد دارمیب-

فتم و ر اطیح یاتاق برداشررتم به سررمت تخت تو یتوکتابمو از  نکهیاز ا بعد
خونه  ای...خب بفرما بنه؟یشیم رونیب یسرما ک نینشستم...آخه برادر من...تو ا

 !!!نمونیب ادینم طونیش گهیما....مادرم هست د
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 مقابلم یعوض شررده به سررمتم اومد...وقت ییبعد عماد با لباسررها قهیدق چند
شدم که رو ست تازه متوجه  ش شم ین شته... نکیش عچ رم تمام ف نکیع هیگذا

 بهش انداختم و گفتم: ی...نگاهومدی...چقدر بهش میمشک
 ؟یزنیم نکیتو ع-
 اد؟؟؟یوقتا...بهم نم یگاه-
 و منضب  و بداخالق... ریسختگ یاستادا نیا نیع یاتن درست شد-

 زد و گفت: یلبخند
 هم مونده بگو! یا گهید یزیتعارف نکن...اگه چ-

 بات انداختم و گفتم: یا شونه
 تلخه دکتر! قتیحق-
 خب...حات مشکلتو بگو لهیِا؟...خ-
 ندارم!!! یمن مشکل-
 یکمکت کنم؟...مگه نگفت امیب یاز من خواسررت ی...پس واسررره چ؟یخوب-

 !!!؟یدار یسوال درس
 هستم من!!!اصال حواسم نبود: یباهوش عجب

 آهاااان...منظورت اون بود...-
 بود؟ یم چپس منظور-
 ...اجازه هست استاد؟یچیه-

 زد و گفت: یلبخند
 دییبفرما-
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بهش انداخت و خودکار رو  یرو بلند کردم و جلوش گرفتم...عماد نگاه دفترم
ومون هرد نکهیا یدادن کرد...برا حیآروم شروع به توض یلیاز دستم گرفت...خ

شم...ا کتریمجبور بودم بهش نزد مینیسوال رو بب  نقدریود که اب یبار نیاول نیب
دلم رو  شیمحمد طرع یداشررتم...بو یبیحس غر هی...میشرردیم کیبه هم نزد

ته و ب چه  دونسررتمیکه نم بیعج یقراریب هیکرده بود... قراریآشررف به 
تالهیدل ماد هم ی...دسرر حه دفتر م یرو نطوریع ما ه دیچرخیصررف  یچیا
صال متوجه نمدمیشنینم سگهیم یداره چ شدمی...ا شده ...هوش و حوا م پرت 

مه نزد نیبود...پرت از ا مه آرامشرر نی...از ایکیه که وجودش بهم داده  یه
بان یهمون کسرر نیبود...مگه ا باعث عصرر بارها  بارها و  که  شرررده  تمینبود 

...چرا بهم متلک م؟یبود؟...پس چرا اتن کنارش بودم؟...چرا هر دو آروم بود
 !!گفتم؟ینم یزی...چرا من چنداخت؟ینم
زده شررد به خودم اومدم...عماد بود که با خودکار به  مینیکه به ب یضررربه ا با
 خوردم که گفت: یکارش تکون نیزده بود...از ا مینیب

 کنمیساعته دارم صدات م هیدختر؟... ییکجا-
 ...حواسم نبوددیب...ببخش-
 ؟یمتوجه نشد حاتممیاز توض چکدومینگو که ه-

 تکون دادم و آروم گفتم: یسر
 حواسم نبودمتأسفم...-

 زد و گفت: یلبخند
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س یدونی...مکنمایتکرار نم شتریبار ب هی نیهم ینداره...ول یمورد- تاد که من ا
 هستم! یریسختگ
 زدم و گفتم: یلبخند

 !کنمیحواسمو جمع م گهیبار د نیچشم...ا-
ض عماد شدم... گهیبار د نیداد و ا حیدوباره برام تو ه هر ب یعنیمتوجه حرفاش 
سم رو جمع درس کردم...خبود  یسخت ض یلیحوا سئله رو برام تو  حیخوب م

توونستم جواب بدم...منم از  یرو به راحت گشید یکه نمونه ها ی...طوردادیم
شکاتت ستفاده کردم و ا صت ا شتم بهش گفتم...او یفر مش در آرا نمرو که دا

ض شت تقردادیم حیبرام تو شدم...دفترم رو کی بای...بعد از گذ  به ساعت بلند 
 دست گرفتم و رو به عماد گفتم:

 !دیبهم کرد یواقعا ممنونم...کمک بزرگ-
 بلند شد و گفت: اونم

 نکردم ی...کارکنمیخواهش م-
 بازم... شهیم یعنیمن... شهی...مگمیم-

 گفت: یقطع کرد و با لبخند حرفمو
رو کمک من حسرراب کن...فق  به  یداشررت یدرسررات مشررکل یهروقت تو-

 !یت رو جمع کنحواس نکهیشرط ا
 زدم و گفتم: یلبخند

 بازم ممنون...فعال خداحافظ-
سمت پله ها رفت...با رفتنش منم به طرف خونه رفتم در  یسر تکون داد و به 
 خونه بودم... نیا یاز خدا ممنون حضور عماد تو شیاز پ شیب کهیحال
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که ...هر زمان دمیدیعماد رو م شیو من کم و ب گذشررتنیهم م یاز پ روزها
مک م یفرصرررت داشرررت تو ها بهم ک عات کردیدرسرر ...عالوه بر اطال

تموم بود واسه  یخوب بود...کال همه چ یلیهم خ شیعموم ،اطالعاتیدرس
سود تشیبه موقع یخودش...گاه که کاش منم مثل  کردمیو آرزو م شدیم میح

انگار که از همون  کردیراجب کارش صررحبت م یعالقه خاصرر بااون بودم...
 مملکت نیپزشررک ا یخوای"اگه واقعا مگفتیبوده باشرره...مپزشررک  یبچگ
ش ش نیبه ا دیبا زیقبل از هر چ یبا شته با جون  دی...بایکار از ته دلت عالقه دا

باشرره...اگه حضررور خدا رو در لحظه لحظه  تیاصررل کار نیآدما برات مهمتر
ندگ نار خودت حسرر یز کارت ک به هر چ یکن یو  که  ته   یخوایم یاونوق

ته خودش م "حرفاشیرسرریم لب بود...الب جا فتیبرام  خاطر فضرررا گ  یبه 
شغل پدرش کل خانوداش آدما شون و  ضب  و مقررات یخون ستن و تو یمن  یه

کار نه تنها  نیسررر سرراعت خودش انجام بشرره...و ا دیبا زیخونه اونا همه چ
 دهیرسرر نجایبه خاطر همون نظم و انضررباط به ا هبراشررون سررخت نبود بلک

ستینم یبودن...حت به  دیاون بذارم...من که همه کارام با یخودم رو به جا متون
...به قول الناز "هر موقع می...خوابم...درسررم...مهمونشرردیدل خودم انجام م
کار جام م یحسررش بود" با ددادمیان ما  ماد و موقع دنی...ا با خودم  تشیع

 وقتم ارزش قائل بودم" یبرا نیاز ا شتریکم ب هی نمگفتم"کاش م
تخت بود...علتش هم  یو رو اطیح یدرس دادن تو یما برا یشگیهم گاهیجا

رو از نگاههاش  نیبا حضررور من معذب باشررره...ا خواسرررتیبود که نم نیا
ندمیم گاه نمخوو مان درس دادن اصررال بهم ن مه چ کردی...ز رو آروم و  زیو ه
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ض ستاد مدادیم حیشمرده تو با  کردیم دایهوادار پ یکل کنمیفکر م شدی...اگه ا
 ...ختهیچشماش ر یکه تو یا اون جذبه

مدت  نی...تو امیشدیم کیو به سال نو نزد دیرسیداشت به اتمام م زم*س*تون
به خونه رو متوجه  ی...گاهدمیدینم ادیعماد رو ز از پشرررت پنجره اومدنش 

 یی...دادیباریم یبود...از چهره ش خسررتگ مارسررتانی...اکثر اوقات بشرردمیم
 هنکیا ازشررد...اما  یجور هی...دلم براش دیخوابیشررام نخورده م یگاه گفتیم
ازش خوشم اومد...تو  یلیخ کنهیهم کار م خوونهیهمزمان هم درس م دمیدیم
 ...گهیکار که د خووندنیدوره پسرا همون درس رو هم به زور م نیا

شتم و کنار دا یرو هم رو نیس نیآخر ستم...پدرم هم ییسفره گذا ش  شهین
 ...قرآن رو به دست گرفت و بازشمینیبچ نیمز یرو رو دیسفره ع دیبا گفتیم

سب شت ت ستم نداختیم حیکرد...مادرم هم دا ستم و از خدا خوا شمامو ب ...چ
عماد افتادم...چقدر جاش  ادیلحظه  هیجمع دور نکنه... نیکه هرگز من رو از ا

که من کالس بودم به اهواز رفته بود تا سررال  یزمان شیبود...چند روز پ یخال
خونه عادت  نیا یار خانواده خودش باشرره...همه به حضررورش تونو رو در کن

سمش هم  یورد زبان پدر و مادرم بود...احترام فوق العاده ا شهیکرده بودن...ا
 باز کرده بودم... یا ژهیو ببراش قائل بودن...البته خود من هم روش حسا

چشرمام رو باز  شردیپخش م ونیزیکه هر سرال از تلو یبمب یصردا دنیشرن با
رفتم و  رجهیشرر ییشررده بود...اول به سررمت دا لیهم تحو دیکردم...سررال جد

 بهش زدم و گفتم: یب*غ*لش انداختم...ب*و*سه محکم یخودم رو تو
 جون ییمبارک دا دتیع-

 و گفت: دیصورتم رو ب*و*س اونم
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 تو هم مبارک خانوم دکتر دیع-
شش ب دمیخند ته پدر و مادرم و الب گفتن به کیاومدم...بعد از تبر رونیو از آغو

تا ع یدیع هیگرفتن  نگ زدم  ناز هم ز به ال  کیرو بهش تبر دیکالن 
فتیبگم...م ما ه رنیداره م گ فت... پدربزرگش...دلم گر نه  رو  چکسیخو

 راشاخونه همک شهی...پدرم هممیبر دنشیبه د لیکه بعد از سال تحو مینداشت
 نمی...به خاطر همدمدایبه رفتن نشررون نم یعالقه ا چوقتیاما من ه رفتیم

...البته امسررال فرق داشررت...چون داشررتم واسرره موندمیخونه م یتو شررهیهم
به  یبودم...وقت دهیخ  قرمز کشر هیرو  یو مهمون حیدور تفر خووندمیکنکور م

شدم که دا شتم متوجه  صحبت م ییهال برگ س هی....کنهیداره با عماد   یوت یح
ستمیدلم بود که م شنوم... خوا دم ...البته از نظر خویجور دلتنگ هیصداش رو ب

م دل نکهیخونمون بوده و ا یبود...باتخره اون چندماهه که تو یعیطب زیچ هی
که  نمیمبل بشرر ینبود...خواسررتم رو یبیو عج یعاد ریغ زیبراش تنگ بشرره چ

 تلفن رو به سمتم گرفت و گفت: یگوش ییدا
 خانوم دکتر...همکارتون پشت خ  کارتون دارن!-

لبم نقش بسررت...نه به خاطر لفظ"خانوم دکتر"بلکه به  یاراده رو یب یلبخند
باهام همصررحبت بشرره...بلند شرردم و  خواسررتیکه عماد خودش م لیدل نیا

 و گفتم: دمیکش یقیگرفتم.نفس عم ییرو از دست دا یگوش
 سالم-
 بهم دست داد: یبیحال عج هیصداش  دنیشن با
 سالم-
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وت جز سررک یزیبگه اما چ کیرو بهم تبر دیعبودم حرف بزنه...حداقل  منتظر
 بزنم اونم به حرف اومد: ینشد...تا خودم دهن باز کردم که حرف بمینص

 من...-
خنده  یخندم گرفت...صرردا میرو گفته بود زیچ هیهردومون همزمان  نکهیا از

 که زد: یو بعد حرف دمیعماد رو شن
 دییبفرما-
 ...دینه شما بگ-
 .خانوما مقدمترن..-

 دستم فشردم: یرو تو یزدم و گوش یلبخند
 مبارک باشه دتونیع یعنی...زهیاومممم...چ-
برت باشرره...مخصرروصررا از  یسررال خوب دوارمیتو هم مبارک باشرره...ام دیع-

 ...لیلحاظ تحص
 نطوریشما هم هم یممنونم...برا-
 بازم شدم شما؟؟؟-

 و گفتم: دمیخند
 دیی...شما استاد مادیدار اریاخت-
 خواهش...-

 د:وارد اتاقش شده بو ی" که گفت ناتموم موند.انگار کسدیبا "ببخش حرفش
 شده؟ یزیچ-

 :دیچیپ یگوش یتو یو دخترونه ا فیظر یصدا
 م؟یبر یایعماد جان نم-
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 چرا...اومدم-
 خطاب به من گفت: بعد

 ست؟ین یبرم...امر دیبا گهیمن د دیببخش-
 دینه...سالم برسون-
 ...خداحافظنطوریمشمام ه-

 هیشررده بود... دهیبه سررمت صرردا کشرر بیرو قطع کردم اما ذهنم عج یگوشرر
 بات انداختم یعماده؟؟؟شونه ا یتو زندگ یکس یعنی...فینازک و ظر یصدا

 "؟یکارشیو با خوم گفتم"بر فرضم که باشه...تو چ
ه خاطر هم ب ییو مادرم قرار بود به مشررهد برن اما من به خاطر کنکور و دا پدر

ساز ستینم یساختمون  شون بر میتون  نییبا رفتن اونها طبقه پا یی...دامیهمراه
 دشیمن محسوب م ییدوران طال ییجورا هیدوران  نیاومد تا من تنها نباشم...ا

 تا موفق بشم. کردمیتمام تالشم رو م دیو با
هامو تو ییرفتن دا با تاب دراز  نیزم یهال آوردم و رو یبه شرررکت منم ک

هامو مرور مدمیکشرر به صررردا  کردمی...داشررتم فلشررکارت  که زنگ خونه 
 رو برداشتم: یدراومد...بلند شدم و گوش

 ه؟یک-
 سالم-
که گوشرر یصررردا دنیشررن با قدر هول شررردم  ماد اون جاش  یع رو سررر 

که قرار نبود امروز ب ته  یزیچ ییدا یعنی...ادیگذاشررتم...اون؟؟؟اون  نگف
صدا دراومدن دوباره  شد...نگاهبود...با به  شردم و در باز  ه ب یزنگ دکمه رو ف
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 دبو یکم داشررتم و اونم حجاب یزیچ هیدم در انداختم... یقد نهیآ یخودم تو
 یشالم رو از رو ی...فورکردمیم تیرعا یمذهب یآقا نیا یجلو ستیبایکه م

ستش بود و د یرفتم...دسته چمدونش تو رونیاستقبالش ب یمبل برداشتم و برا
س سمت  شت به  ستشستادمی...جلو رفتم و مقابلش اومدیاختمون مدا  ...پو

شده بود انگار هوا شن تر  سبت به قبل رو ساخته بود...ت ارشید ین  پیبهش 
هش ب یلیرنگ که خ دیسررف یبود با کت اسررپرت دهیپوشرر یمشررک کدسررتی
 لبم نشست و گفتم: یاراده رو یب یلبخند دنشی... ...با دومدیم
 سالم-

 :زد و گفت یلبخند اونم
 مبارک دتیسالم...بازم ع-
 نیایامروز م دونستمی...نمریبخ دنیشما هم مبارک باشه...رس دیع-
 نه؟ ستشی...سهراب نگهیشد د-
 نه...شرکته-
 بات رمیپس من م-
 دیی...بفرماکنمیخواهش م-

ماشرررا نشررسررتم...از ا رفتنش به ت کهیرو  مده بود خ ن  یحس خوب یلیاو
شتم...ا شده بود دلم براش تن نکهیدا  یش هاتپ نویمحض بود...ا قتیحق هیگ 

 ...دیچیتنم پ یکه به خاطر حضورش تو ییو گرما گفتیقلبم م
ساب یوقت سته که نگاهم به کتابها بود اما فکرم ح شتم در شغول  یبه هال برگ م

اتن  یعنیو نگاهم رو به سررقف دوختم... دمیدراز کشرر نیزم یشررده بود...رو
 اسررتراحت هیو بعدشررم  کردیاسررهاشررو مرتب ملب کرد؟حتمایم کاریداشررت چ
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س گهیجانانه...د شتم...هر کار یح سه درس خووندن ندا  سمحوا کردیم یوا
صبانشدیجمع نم سمت بچه  ی...از رفتار خودم ع بودم...چرا همش فکرم به 
 رفت؟یکارون م

 رفت؟هنوزیداشررت کجا م یعنی...دمیرو شررن نشیروشررن شرردن ماشرر یصرردا
صال اهل که ان نمیرفت؟ا ومدهین ش کجایگار ا  تچوقی...من که هستین ینین

داشرت خدا  یچقدر انرژ نیاز خواب بعد از مسرافرت بگذرم حات ا توونمینم
 !دونهیم

ه من واسرر الهایفکر و خ نیکردم و دوباره خودکارم رو به دسررت گرفتم...ا یپوف
ضر من م دهیفا شت...در حال حا  مکردیدرسم تمرکز م یفق  رو ستیبا یندا

 ...گهید یکی یچشم و ابرونه 
عماده...بلند شرردم و در رو براش باز  دونسررتمیدر بلند شررد...م یصرردا بازم

 نیشد...از ماش اطیو پرده رو کنار زدم...وارد ح ستادمیکردم...کنار پنجره هال ا
...خوب دیکش رونیاز توش ب یبزرگ لونیشد و به سمت در عقب رفت...نا ادهیپ

ست...بظرف غ دمیکه دقت کردم د شکر  چارهیذا سنه بوده...منم که خدارو گر
لد نبودم پس خودش م غذا ب لت آزاد بودم و  فت دو به فکر  سرررتیبایاز ه

 بود!: یم شیگرسنگ
 خانوم دکتر؟-
سمت در رفتم  میخانوم دکتر خطابم کرد خند نکهیا از شدم و به  گرفت...بلند 

 زد و گفت: یو بازش کردم...لبخند
 شمیزاحم مامروز همش م دیببخش-
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 شده؟ یزی...چکنمینه خواهش م-
 رو بات گرفت و گفت: لونینا
 یسررفره رو تو یناهار غذا گرفتم...گفتم اگه تو هم دوسررت داشررته باشرر یبرا-
 نمیبچ اطیح
مت نبود...خودم...خودم  یازیمم...ممنون...ن- درسرررت  یزیچ هیبه زح
 !کردمیم
 :در پنهون کردنش داشت گفت یکه سع یلبخند با
 !!!گفتیم یا گهید زیچ هیاما سهراب که -
ته آبرودارمیاوردیهم شرررانس ن ییاز دا نیخدا...بب یا نه  ی...نتوونسرر ک

سم!!!حات حتما با شپز یگفتیم دیوا  دیسکوتم رو د یدونم؟وقتینم یکه من آ
 گفت:

 ایتو هم ب نمیچیتا من سفره رو م-
سرد  یبه تن کردم...هوا هنوزم کمبهاره م رو  یرفتنش به اتاقم برگشتم و پالتو با

 بشم... یماریکنکور گرفتار ب کیآخر و نزد یماهها نیا خواستمیبود و نم
 یی...غذادمیتخت د یرو رو یزدم سررفره کامل و مرتب رونیسرراختمون که ب از

صالتش پایاریکه گرفت "کباب بخت سر.. نیا دارهی"بود...چقدر به ا شابه و پ .نو
 بود.... دهیرو چ زی.چقدر منظم همه چسفره بود.. یماست هم رو

 از یتخت نشررسررتم و منتظر اومدنش شرردم...چند لحظه بعد با پارچ آب یرو
نه ب پا رونیخو تا آخر نییزد... مدنش رو  قدم  نیاو گاه کردم...محکم  له ن پ

شتیبرم ص هی...دا  نکهیراه رفتنش بود...با وجود ا ینگاه و حت یتو یغرور خا
سن 7 شت اما رفتارش اون رو خ یسال با من اختالف  ش سن ازبزرگتر  یلیدا
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پارچ رو رودادینشرررون م قابلم  ی... گذاشرررت و خودش هم م سرررفره 
شلوار راحت سش رو با  ست...لبا ش شک ین رده عوض ک یرنگ یو گرمکن آب یم

 بود...نگاهم رو بهش دوختم و گفتم:
 دیباعث زحمت شدم...ببخش-
 نبود ی....زحمتکنمیخواهش م-
 بود؟ اهواز چطور-
 زد و گفت: یلبخند-
 ...یشما خال یخوب بود...جا-
 ؟یبه اونجا عالقه دار یلیخ-

 کرد و گفت: نگام
زم با میکه باشرر امیدن یهر جا هایاری...ما بختهیچ یدونی...م؟یمگه تو ندار-

سرراله که تهرانم و  8 بایواسررمون...من تقر گسید زیچ هیخودمون  اریشررهر و د
س ح نجامیا یکردم اما وقت یکه اهواز باشررم تهران زندگ یاز اون شررتریب دیشررا

نهیم وونمید یدلتنگ خانک ته  که وابسرر ته فکر نکن  نه...ا وادم...الب ما هسررتم 
 !گسید زیچ هیحضورشون برام 

 تکون دادم و گفتم: یسر
شم  تونمیکه م دونمی...نمکنمیدرک م- شما از خانوادم دور ب  نینه...هم ایمثل 

 ؟یداررو ن نجایا دیمگه کل یدلتنگشون شدم...راست یکلاتن که رفتن سفر 
 چرا دارم...چطور؟-
 !یزدیآخه امروز همش زنگ م-
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 مزاحم درس خووندنت شدم؟-
 نبود نینه به خدا...منظورم ا-

 زد و گفت: لبخند
هررمررون  یرریجررورا هیررکررردم...خررب... زنررگ زدن مررن  یشرررروخرر-
لهی" باتخره اال نه... جای"خودمو نه...شررر ن حت  یبخوا دیاخونتو توش را

 وقت ورود سرزده من معذبت کنه! هی خواستمی...نمیباش
 منو کشته: اتی!حجب و ح؟یهست یک گهیمؤمن...برادر...تو د بابا

 از دهن افتاد...شروع کن-
...انگار من مهمون خونه اون دیبشررقابم رو برداشررت و برام غذا کشرر خودش

ار عمرم بود...کن یروزها نیاز بهتر یکیبگم  توونمیبودم...اون روز به جرأت م
چم  دونمی...نمنداختیبهم م یکه گاه ییعماد...حس حضررورش...نگاهها

سر ستیبود که دلم م یشده بود...اون تنها پ نها راجبش بدونم...ت شتریب خوا
منو نسرربت به خودش فعال کرده بود...بعد از ناهار  یبود که کنجکاو یکسرر

ه فکر کن خواسرتمینم گهیبشرورمشرون...د رو جمع کردم تا بعد لیخودم و سرا
شت که تو نی...همامیکارم برنم نیاز عهده ا یحت ونه خ یکه به فکرم بود و نذا
 ارزش داشت... یساعت تنها باشم برام کل هی یبرا یحت
ماد رو ب ییبودن دا با پادمید یم شررتریع بود و فق  موقع  نیی...اونم همش 

لب برام جا کردیم ییکه با دا ییها ی...شرروخ طبعرفتیخواب به طبقه بات م
لهجه نداشررت اما  ادی...ززدیحرف م شیاوقات به زبان مادر یگاه یبود...حت

ستبار ازش  نیاول یبرا ییدا ی...وقتشدمیهمون رو هم متوجه نم  یجلو خوا
 و گفت: دیصحبت کنه خند یاریمن بخت
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 !"ت؟ی"خو چه ِبُگم س
 واسم ترجمش کرد: ییدا که

 م برات؟"بگ ی"خب چ
صحبت م اونقدر شنگ  ستیکه دلم م کردیق ش هی خوا شه ب ف و به حر نمیگو

 گهید دمیشررنیاتاقم بودم و صررداشررون رو م یکه تو ییزدنش گوش بدم...وقتا
شون م صحبتا سم پرت  شنگ و مردونش دلم رو م ی...خنده هاشدیحوا  یق

 تانمارسرریکه به ب یبود که به بودنش عادت کرده بودم و زمان بیلرزوند....عج
بار هم متوجه  هی...که البته نمیتا رفتنش رو بب سررتادمیا یپشررت پنجره م رفتیم

 حضورم شد...
سا همه ش یرو تو لیو س ییدا نیصندوق عقب ما شتم...قرار بود  در ب زدهیگذا

به گردش بر ییرو همراه دا ماد  ند ادیمدت ز نی...تو امیو ع ماد رو   دهیع
هم به  بدر زدهیس یمن مشغول درسام بودم...حت ایبود  مارستانیاون ب ایبودم...

 نیشسوار ما خواستمیکه م یبزنم...موقع رونیاز خونه ب خواستمیم ییاصرار دا
 به شمارش انداخت و جواب داد: یزنگ خورد...نگاه ییدا یبشم گوش

 بله؟-
-... 
 سالم...خودم هستم!-
-... 

 گفت: متعجب
 ...کجا؟؟یچ-
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-... 
 !رسونمیاتن خودمو م نیباشه...هم-

 :دمیرو که قطع کرد نگران پرس یگوش
 ؟ییشده دا یچ-
 برم! دیاز دوستام تصادف کرده...با یکی-

 گفتم: دلخور
 آماده شدم! نقدری...من ا؟ی!!!کجا برییدا-
 که تنهاش بذارم! شهی...نمزم؟یکار کنم عز یچ-
 گذاشتم و گفتم: نیماش یرو رو فمیک
 !!!رونایروز خواستم برم ب هیو...بله...بفرما بر-
 شده؟؟؟ یچ-
س نویا شده بود پر شت و  یی...دادیعماد که تازه از خونه خارج  سمتش برگ به 

 گفت:
 ششیبرم پ دیاز دوستام تصادف کرده...با یکی-
 ...حات حالش چطوره؟؟؟؟یجد-
 بهم نگفتن..شرمنده به خدا گردشتون خراب شد یزیچ یعنی...دونمینم-
 مارستانی...برو بهیچه حرف نیبابا...ا نه-
درهم من کرد و  یبه اخما یبشرره نگاه نیکه خواسررت سرروار ماشرر نیهم ییدا

 بعد گفت:
...تو مریتو م نیبده به من...من با ماش نتویماش چیی...عماد سویکار هیاصال -

 ها؟...چطوره؟ رسونمی...توونستم خودمو بهتون مرونیب دیو ساغرم با هم بر
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 به من انداخت و گفت: ینگاه عماد
 !ارمیرو ب چییتا سو سایباشه...پس وا-
 گفتم: ییرفتن عماد به دا با
 شهیکه نم ینجوریا ییدا-
 خودمو برسونم...برو خوش باش خانوم دکتر! کنمیم ی...منم سعشه؟یچرا نم-

 زدم و گفتم: یلبخند
 طلبت! یکی یباشه ول-

شد و رفت...عماد هم پشت فرمون  نشیماشسوار  یفور ییعماد اومد دا یوقت
لو ج یصندل یرو روشن کرد...در رو بستم و رو نینشست و ماش ییدا نیماش

ستم...از ا ش ستمیبار م نیاول یبرا نکهیکنار عماد ن  هیرم با عماد به گردش ب خوا
شت ص اقیا شتم...ته دلم خ یخا ض یلیدا سیبودم..دلم م یاز بودنش را  تخوا

 به هردومون خوش بگذره... خواستمیم یعنیره...امروز بهم خوش بگذ
ش عماد سمت پخش ما ستش رو به  ش نیبرد...هم نید شنش کرد ما  نیکه رو

صدا یرو صداش تا آخر بلند بود...عماد فور هی یهوا رفت...  یترانه تند وکه 
 صداش رو کم کرد و با خنده گفت:

 !سرم رفت!!!دهیکه گوش نم زایسهرابم چه چ نیا-
 و گفتم: دمیخند

 شاد گوش بده! یآهنگا نیاز ا دمیجوونه...با مییدا-
 و گفت: دیسمتم چرخ به
 که جوونه آره؟؟؟باشه...منم جوونم خانوم!-
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 بات انداخت و گفت: ییدوباره صداش رو بات برد...ابرو بعد
 بفرما خانوم...-

 یانمرفت...تا ز تگریپارک چ یعنیرو روشن کرد و به سمت مقصدمون  نیماش
..هر .میکردیگوش م شدیکه پخش م ییهر دو در سکوت به آهنگها میدیکه رس

نه عوض م که ترا نده م شررردیبار  به خ ماد  گاه یع تاد... با خودش  یاف هم 
 سهراب" نی"از دست اگفتیم

 یرو پارک کرد...آدما نیبود ماشرر یعماد به هر زحمت میدیبه پارک رسرر یوقت
انداز رو به  ریختن نبود...عماد سرربد و زسرروزن اندا یاونجا بودن...جا یادیز

 بایو تقر هیکه دور از بق یو همراه هم به قسرمت سرتادمیدسرت گرفت...کنارش ا
 :گفتبهم انداخت و با لبخند  ی...عما دنگاهمیخلوت بود رفت

 دستت ها!! یگرفت لهیهمه وس نیا یوقت خسته نش هی-
 و گفتم: دمیخند

شن یدونینه...آخه م- شون م همه دمیمن  ستن  یوقت ادیمردا بد شون ه  هیخود
 ییبه تنها یاجازه دادم جنابعال نیبزنه...منم واسرره هم یخانوم دسررت به کار

 !یریبگ لویوسا
با...اوت اون واسررره وقت- با نه  نه تو هیِا؟... خانوم بخواد دسرررت بک  یکه 
دم ب لویحاضرم همه وسا ی...اگه بخواستمین ینجوری...دوما من اصال ابشیج

 ت!دست
 و گفتم: ستادمیاز عماد رفتم...مقابلش ا جلوتر

 !ستمین یآقا...جون تو من راض یمرس-
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ظر و منت سررتادمیا یخلوت یازش فاصررله گرفتم...جا یتندتر یبا قدمها بعد
و ر راندازیگذاشت و ز نیزم یسبد رو رو دیبهم رس یعماد شدم...وقت دنیرس

 گفت: مینشست یپهن کرد...وقت
 ؟یدرست کن یبلد ییچا انایاح-

 و گفتم: دمیخند
 هایبه اندازه خواهر اهواز یدختر تهرون هی ییبله که بلدم...البته فکر نکنم چا-

 بهت مزه بده ها...
 و گفت: دیخند اونم

 !یدختر تهرون گمیحات تو درست کن...بعد نظرمو بهت م-
ه ک یقترو روش گذاشتم...و یرو روشن کرد و من کتر شیخودش اول آت عماد

 عماد گفت: ختمیر وانهایل یرو تو یچا
 مزه ش چطوره! نمیبب دیرنگش که خوبه...با-
 رو به دست گرفتم و گفتم: وانمیل

 بارت نباشه! نیبارت...آخر نیاول دوارمیام-
 زد و گفت: یلبخند

سد ن- ست ر ستینه...هر چه از دو خوش رنگ با هر مزه  ییچا هی ی...حتکو
 !!!یا

 نوش جان-
صدا با س ییسر و  شمون ر ش دیکه به گو به شد... دهینگاه هردومون به عقب ک
سر جوون که تازه به اونجا اومده بودن و ظاهرا م پیاک ستنیاز دختر و پ ا ب خوا
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سط صدا یباز یهم و  ی...وقتدنیخندیو م زدنیبلند با هم حرف م یکنن...با 
س شد...گروه شونیشدن باز میبه دو گروه تق س   یشروع   یکی یکی بودکه و

خارج م مه دسرررت مشررردنیداشررتن از دور  و داد  زدنی...دختر پسرررا ه
وپ از دخترا ت یکیرو تموم کنم که  مییرو بات بردم تا چا وانمی...لدنیکشرریم

سرا با ترس بهش نزد گهید یکیافتاد... نیزم یمحکم بهش خورد و رو  کیاز پ
شد و نم  یلبا همه یبهش گفت که بعدش جلو یچ دونمیشد...جلوش خم 

کرد  ریگلوم گ یتو یافتاد که چا عیاتفاق سر نی...اونقدر ادیدختره رو ب*و*س
و به سرفه افتادم...دوستاش همه براشون دست زدن...همونطور که داشتم سرفه 

ساس م کردمیم شتم...اح سمت عماد برگ صورتش قرمز  هیاونم  کردمیبه  کم 
به هم خ ظه  ند لح عد ک میشرررد رهیشرررده...هر دو چ نده  کمم و ب به خ

 تکون داد و گفت: یسر دیخندی...عماد همونطور که ممیافتاد
 گنیکاراس آخه؟...نم نیا یجا نجایبگو جوونن جوونن...ا یحات شررما ه-
 !!!شهیم ییهوا نهیبیم یکی

 و گفتم: دمیخند دوباره
 شما حرص نخور برادر...بذار خوش باشن!-
 ..ولله!ِد خواهر برن تو خونه هاشون خوش باشن.-
 برم بزنم تو گوششون؟؟؟ یخوایم-

 و گفت: دیدراز کش نیزم یرو عماد
 ...خوادی...نمرینخ-

 صورتش گذاشت...صداشو نازک کرد و گفت: یدستشو رو بعد
 ...بذار خوش باشن!!گهیجوونن د-
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لبهاش  یمنو درآورد؟؟؟چشررماش بسررته بود ول یگرد شرررد...ادا چشررمام
شاخه درازبه اطراف ی...نگاهدیخندیم ضربه ا یم انداختم.. شتم... به  یرو بردا

 عماد زدم و گفتم: یپهلو
 آره؟ یاریمنو درم یادا-

 و با خنده گفت: دیچشماشو باز کنه خودشو عقب کش نکهیبدون ا عماد
 تابلو بود؟... نقدریا یعنی-

 و دوباره با چوب بهش زدم: دمیجلو کش خودمو
 دیبگو ببخش-
 عمرا"...-
 دیبخشبگو ب-
 فکرشم نکن!-

ستم...ا کشیشدم و نزد بلند ش ضربه محکمتر نین ش یبار  ر بهش زدم و با ت
 گفتم:

 !یدونی...وگرنه خودت مدیعماد بگو ببخش-
ماشرررو گاه چشررر نده ابرو یباز کرد...ن با خ خت و  ندا بات  ییبهم ا

 کردم و گفتم: یانداخت...اخم
 ها!!! یخوریکتک م-

 و گفت: دیخند
 ا...قبال هم گفتم خانوم...کتک بچه صلواته!!تو رو خد-

 شدم و گفتم: رهیچشماش خ یصورتش خم شدم...تو یرو



 113 نذارتنهام 

ماد...بگو...ببخشرر - نددیع با لبخ باره همراه  ماد دو بات  ی... ع ابروشررو 
 شدم و مصر گفتم: کتریاندخت...به صورتش نزد

 بگوووووو-
 رهیچشررمام خ یبده تواز خودش نشررون  یواکنشرر نکهیبار بدون ا نیعماد ا اما

شد...اخمام ب ریشد...دلم از نگاهش ز شد...لبخند  اریاخت یو رو  از هم باز 
ماد هم از رو فت...نم یع هاش ر گار  توونسررتمیلب گاهش بکنم...ان دل از ن

ماد رو گاه ع فل شرررده بود...ن فه دیچرخیصرررورتم م یوجودم ق ...کال
 میبود رهیهم خ یچشررما یچقدر تو دونمی...نمکردمی...احسرراس گرما مودمب

از  یعماد ازش فاصررله گرفتم...عماد هم فور یگوشرر یکه با بلند شرردن صرردا
رو  شیخشک گوش یو با سرفه ا دیبه موهاش کش یبلند شد...دست نیزم یرو

 ی...از کارکردمیحس م یدرآورد...لرزش دسررتاش رو به خوب بشیج یاز تو
 گرفتم...: نییکه کرده بودم خجالت زده سرم رو پا

 نم سهراب؟جا-
-... 
 سالم...آره-
-... 
 نداره...نگران ما هم نباش یاشکال-
-... 
 باشه...خداحافظ-

 بود گفت: نییرو قطع کرد رو به من که هنوز سرم پا یگوش یوقت
 ُسه...سهراب بود-
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 سرم رو بات آوردم و گفتم: آروم
 گفت؟ یچ-

 و گفت: دیبه گردنش کش یدست کالفه
 !می...خواست منتظرش نباشکشهیکارش طول م یعنی...ادیب هتوونیگفت نم-
 ...چه بد!؟یجد-
 ساغر-
 بله؟؟؟-
 دیببخش-
 ؟؟؟یواسه چ-
 ناراحتت کردم!!! نکهیبه خاطر...به خاطر ا-

 رو تکون دادم و گفتم: سرم
 ...ناراحت نشدم!ستینه نه...مهم ن-

 زد و گفت: یلبخند
 ؟یستیتو گرسنه ن -
 !یلیچرا خ-
 ؟؟؟یکباب عمادپز چطور هیبا -

 زدم و گفتم: یلبخند
 دکتر! یموافقم آقا-
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عماد شررروع به قدم زدن  شررنهادیبه پ دیبهم چسررب یلیکه خ یاز ناهار بعد
 یکم...کردیگذاشررته بود و به جلو نگاه م بشیج ی...عماد دسررتاشررو تومیکرد

 شدم و آروم صداش کردم: کیبهش نزد
 دکتر-

 متم برگرده گفت:به س نکهیا بدون
 بله؟؟-
 من...اومممم... یعنی...گمیم-
 و گفت: دی...به سمتم چرخستادیا

 ؟؟؟یتو چ-
ستمی...فق  میچیاومممم...ه-  اون روز که یعنیبگم...بابت اون کارام... خوا

 ...ختمیسطل آبو ر
 صورتم خم شد: یزد و رو یلبخند

 خب؟؟؟؟-
 !دی...ببخشیعنیخب...-
 ؟رو ببخشم یچ-
 !گهیکه گفتم رو د ییکارا نی...همنیهم-

 و گفت: دیخند
 ...گفته باشم!ستمین مونیکردناش پش یمن که اصال از تالف یول-

 زدم و گفتم: یبارش لبخند طنتیجواب لحن ش در
 من بودم! ی...باتخره مقصر اصلستیباشه...مهم ن-
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 یها یپدر روحان نی...نکنه منو با ا؟یکنیاعتراف م یشررده که دار یحات چ-
 ؟؟؟یاشتباه گرفت سایکل
 !!!یستیچرا که نه؟...شمام که کم برادر ن-

 و گفت: دیخند بلند
 از دست تو خواهر...-

زش ا نکهیا یبا خنده از کنارم گذشررت...چند لحظه نگاش کردم و بعد برا بعد
 از یدور نشم به سرعت به سمتش رفتم و دوباره کنارش قرار گرفتم...عماد کم

شگاه خودش برام تعر سال چن نیا یکه تو یکرد...از اتفاقات فیکنکور و دان د 
ها طره  خا بود... تاده  ف عر ییبراش ا ت م کردیم فیرو  نده  وکه آد خ به 

که با عماد  یروز خاص بود...روز هیبدر...برام  زدهی...اون روز...سررنداختیم
 گذرونده بودم...

××× 
سترس تمام و فردا سته روز کنکورم بود...ا جودم رو گرفته بود...اون روز به خوا

 نیبه ا اصررال گفتیفکر نکردم...م زیچ چینرفتم و به ه یکتاب چیعماد سررراغ ه
...اما کاش یکن ذهنت رو آزاد نگه دار ی...سررعیفکر نکن که فردا کنکور دار

که  یزیاون چ بهکتاب گذشررت اگه  یسررال عمرم پا کیهمش به حرف بود...
 .کردمیدق م دمیرس ینم خواستمیم

ستم رو تو لب ستم و د ش شب آروم یحوض ن سمون  یآب فرو بردم... بود...آ
هام  هیرو وارد ر یو عطر خوشرر دمیکشرر یقیسررتاره بارون شررده بود...نفس عم

 نویعماد پشت سرمه...ا دونستمی...مشناختمشیکه مدتهاست م یکردم...عطر
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 لماومد...مقاب عطرش حس کرده بودم....جلو یقدمهاش که از بو ینه از صدا
ه ب یحوض نشررسررت...نگاهم رو بهش دوختم....لبخند قشررنگ گهیلبه د یرو

شنگ که لبها شت...اونقدر ق شد...بازم از  اریاخت یمنم ب یلب دا به خنده باز 
از آرامش هم برام به  یموج دمشیدیحضورش آرامش گرفته بودم....هر وقت م

به خاطر  دیشا...گرفتیأت ماز کجا نش دونمیکه نم یآورد...آرامش یارمغان م
ه خاطر ب دمی...شادمیشده بود شا ختهیچشماش ر یبود که تو یاعتماد به نفس

 حضور خودش:
 ؟؟؟ینگران-
 تکون دادم و گفتم: یصداش به خودم اومدم ...سر با
 ...کاش اتن فرداشب بود!یلیآره...خ-

 و گفت: دیخند
 چرا؟؟؟ یوندیفرداشب بدتر بود م کرد؟اتفاقایم یچه فرق-

 :دمیبات انداختم و پرس ییابرو
 چرا؟؟؟-
کاش ازدمیکاش اونو م یگیبا خودت م یچون همش دار-  شررتریب نوی...
 ...رهیرو نزنن همش ذهنت درگ جیکه نتا یتا زمان یعنی...خووندمیم
 کنم؟ کاریمن چ یگیخب...خب م-

 بات انداخت: یا شونه
سدونمینم- سرگرم کن...م صه ...خودت رو  افرت برو...کالس آزاد برو...خال
 غول گنیذهنت رو از کنکور دور کن...باور کن کنکور اونقدرام که م یجور هی

 ...نیامتحانا هم هیمثل بق هیامتحان هی...ستین یشاخ دار
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 کنم؟ کاریامشب رو چ-
لسه فردا صبح زود سر ج دی...اصال برو بخواب...مگه نبایالیخیاونم بزن به ب-

 یحاضر بش
 ...برهیآخه خوابم نم-
 چون فکرت مشغوله... برهیخوابت نم-

 تکون دادم و گفتم: یسر
 درست تموم شد؟ یحق با تو باشه...راست دی...شادونمینم-
 بگذرونم دیکه با یکارم هستم و البته طرح ریگیپ گهیآره...حات د-
 مناطق دور افتاده؟؟؟ یریم یعنی-
 !!!رمینه...به لطف پدرم نم-

 زدم و گفتم: یلبخند
 درست هم تموم شد! گهیخوش به حالت...د-
من  یدونیم یروزا رو گذروندم...ول نیخوش به حالم نبوده...منم ا نمیهمچ-

 کار کردم؟ یشب قبل کنکور چ
 ب*غ*لم گذاشتم و گفتم: ریز دستامو

 کار؟یچ-
شما ینگاه شنتر از نور ماه  ریکه ز ییبه حوض و بعد به من انداخت و با چ رو

 گفت: دادینشون م شهیهم
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 یم و میگفتی...ممیبا دوسررتام رفتم لب کارون...تا سرراعت دوازده اونجا بود-
 باز شرردن ینا گهیچشررمام د میبه خونه برگشررت ی...اونقدر که وقتمیدیخند

 نداشت...
 زدم و گفتم: یلبخند

 کارون واقعا قشنگه! یشبها-
 بات انداخت و گفت: ییابرو

 ؟یا حات اهواز اومدمگه ت-
خاکش خ هیآره...- م  هیگر میبرگرد میخواسررتیم ی...وقتراسیگ یلیبار...

 !یداشته باش یبه اونجا وابستگ نقدریا یگرفت...حق دار
 !؟یُخس یتو ِنخو ی...خب حات...ُدَرر تهرونیگیراست م-
 و گفت: دیگرد شده بهش چشم دوختم...خند ییچشما با
 !؟یبخواب یخوایتو نم یدختر تهرون-

 و گفتم: دمیخند
 ...یپسر اهواز دیببخش-

از من بلند شررد...کنار هم به سررمت سرراختمون  تیشرردم،اونم به تبع بلند
 ...در رو که باز کردم به سمتش برگشتم و گفتم:میرفت
مدت  نیکه تو ا ییبه خاطر کمکها نطوریممنونم...و هم تیبه خاطر دلگرم-

 !یبهم کرد
 ذاشت و گفت:هم گ یرو چشم

اتن  نی...من از همیشرریموفق م دونمیکاره..م جهیفکرشررم نکن...مهم نت-
 خانوم دکتر گمیم کیتبر یورودت رو به جامعه پزشک



wWw.Roman4u.iR  120 

 

 و گفتم: دمیخند
 ری...شب بخیمرس-
 !!!ریُشِوت بخ-
و چشررمام رو  دمیتخت دراز کشرر یرفتن عماد من هم به اتاقم برگشررتم...رو با

شررد...اما نه به خاطر  نیزود چشررمام سررنگ یلیبار خ نیاهم گذاشررتم... یرو
ستگ شیخ ش یکه تو ی...بلکه به خاطر آرام شتم...آرام از جنس  یوجودم دا
 مهر...

××× 
 رو به دست گرفتم و گفتم: لمیشدن...وسا ادهیپ نیهمراهم از ماش ییو دا عماد

 لطفا دیبرام دعا کن-
 و گفت: دیخند ییدا
 نه! ای یشکنیرو مغول  نیشاخ ا نمیبب-
 و گفتم: دمیحرفش خند به
 دوارمیام-

به سررمتم گرفت...دعا دیکشرر رونیب یکاغذ بشیج یاز تو عماد  تی"آیو 
 "بود...ازش گرفتمش و گفتم:یالکرس

 ممنونم-
 ی...موفق باشکنهیمطمئنم کمکت م-
 بازم ممنون-
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ش الها رو پخداشتن سو یشدم...وقت یکنارشون گذشتم و وارد سالن امتحان از
باز کردم و خووندم...چشررمامو  ییدعا کردنیم که عماد بهم داده بود رو  رو 

 هم گذاشتم و گفتم: یرو
 کمکم کن... ایخدا-

ماشرر یوقت با دمید ابونیعماد رو اون طرف خ نیاز سرررالن خارج شررردم  ...
 شد و گفت: ادهیپ نیبه سمتش رفتم...از ماش یخوشحال

 ...یعنیلبخندت  نیا-
 گفتم: یریرو قطع کردم و با شعف وصف ناپذ حرفش

 صد در صد خانوم دکترم!!! یعنی-
 و گفت: دیخند

خبر خوش رو زودتر به پدر و مادرت  نیکه تا ا ی...حات بهتره سوار ششاللهیا-
 یهم بگ

 ...کمربندم رو بستم و گفتم:میسوار شد گهیهمد با
 ومد؟؟؟یسهراب ن ییچرا دا یراست-
 امیبودم...بهش زنگ زدم و گفتم"خودم م رونیدم بنگاه...تا اتن بمن رفته بو-

 دنبالت"
 از حرفش گفتم: متعجب

 !؟یممنون فق ...ُبن...گاه واسه چ-
 رو جابجا کرد و گفت: دنده

به شررما زحمت دادم...حاتم که  یاتنش هم کل نی...تا همگهیواسرره رفتن د-
 *س*تقل باشم!!!خونه م هیبه فکر  دیدانشگام تموم شده با
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 :؟یبره؟اما...اما پس من چ خواستیم یعنیگرفت.... دلم
 !؟یخونه ما ناراحت یمگه...مگه تو-
احم مز نیاز ا شتریب ستیخب...درست ن یکه نه...ول ه؟معلومهیچه حرف نیا-

 شما بشم
 دستم فشردم: یرو تو فمیک دسته

قتیکه ه یدونیخودت بهتر م- ما نبود چو ماد.. یمزاحم  خودت  ی.وقتع
 لطفا ما رو بهونه نکن!!! یبر یخوایم

 سمتم برگشت و گفت: به
 ؟یاز حرفام ناراحت شد-

ستمیدوختم...نم رونیرو به ب نگاهم شده بود...ناراحت دون ظه لح هیمال  یچم 
شن شتم دق م نیا دنیبود...از  ستمی...نمکردمیخبر دا بره...من هنوز هم به  خوا

 داشتم...: ازیبودنش ن
که  ییکه خونه شررما بودم از تمام روزها یچند ماه نیاغر من...باور کن اسرر-

به من لطف داشتن که اجازه  یلیبوده...خانواده ت خ زتریخوابگاه بودم برام عز
که  شررهینم لیدل نیخب...ا یکنم ول یخونتون زندگ یهمه مدت تو نیدادن ا

که نگ عدشررم من  ندازم...ب به قول معروف لنگر ب م بر خوامیم مفتمنم بخوام 
 ...شهیاهواز...ُم حاتحاتها ِمن شهرتوُنم ُدَرر جان...ترجمشم م

 از عماد خودم خودم گفتم: قبل
 شهرتون هستم دختر جان... یمن حاتحاتها تو-

 بات انداخت و گفت: ییابرو
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 خوب شده... یلیخ تیاریکه زبان بخت نمیبیم-
 زدم و گفتم: یلبخند

 .استادم خوب بوده..-
به جلو دوخت...دلم م یلبخند اونم بد بهش  خواسرررتیزد و نگاهش رو  تا ا

شتم...ب سها نینگاه کنم...تحمل رفتنش رو ندا ...من بودم ریدلم درگ یتو یح
قتیه جازه نم یپسررر چیبه ه چو ما  دایفکرم راه پ یتو یحت دادمیا نه ا ک

 پسر شده بود... نیا ریذهنم درگ بیحات...حات عج
نه هم یتو کهیا دنیخانواده م از شررن خو به خوب ن  یدادم کل یکنکور رو 

دعوت کرد...به  رونیخاطر پدرم همه رو به ب نیخوشحال شدم...اون شب به ا
که  ستمدونیبده...م شیشاپیپ خواستیپزشک شدنم رو م ینیریقول خودش ش

هاش نم ماد و کمک  ...دلمرمیبگ یخوب نیبه ا یا جهینت توونسررتمیبدون ع
 ؟؟؟یکارش رو جبران کنم...اما چطور یجور هی خواستیم

××× 
ستراحت م ییروزها شتیکه به ا شت...از هم یا گهیبرام لذت د گذ  اتن نیدا

مادرم از  کنم...پدر و هیمربوط به رشته م رو ته لیفکر افتاده بودم که وسا نیبه ا
وش برام روپ شیشرراپیکه پ ییو عجول بودنم خندشررون گرفته بود...دا جانیه

سفگفتیبود و م هدیخر شک دی"کاش قبل از روپوش   یسلباس عرو یتو یپز
با حسرررت م نیا ی"طوردمتیدیم ...اما نهیکه انگار قرار بود نب زدیحرف رو 

به اصرررار خانوادم قرار بود  دونسررتمیم ونشیکه خودم رو مد یعماد...کسرر
تا وقت نجایهم ا گهیچندوقت د دانشررگاهم  فیکه من تکل یبمونه...حداقل 

شخص شه...تو م ستانهایب نیاز بهتر یکی یب شغولتهران  یمار شده  به کار م
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صش تومشیدیکمتر م گهیبود و د ص شته مغز و ی...همزمان هم به فکر تخ  ر
صاب بود...روزا ش ییاع شت و تا د یطوتن فتیکه   اومد یخونه نم روقتیدا

 یلینشررسررتم تا برگرده...برام مهم شررده بود...خ یمن م نیپشررت پنجره نشرر
نگران...نوجوون بودم و کم  رکردناشیو از د شررردمی..از نبودنش دلتنگ ممهم.

رو  هایدلشرروره ها و دل مشررغول نی...اسررم ایهر حسرر یتجربه...کم تجربه تو
 ...بودن یخاص ینیریش هی...همراه با دادیبودنشون آزارم نم یول دونستمینم
 ونم کنکورشزنگ خورد...الناز بود...ا میبودم که گوش دهیتخت دراز کش یرو

 یعسررل یرو از رو ینداشررت...گوشرر یبه پزشررک یدیرو خوب داده بود اما ام
 برداشتم و جواب دادم:

 جانم الناز؟-
 !یهنوز دانشگاه نرفته و دکتر نشده باکالس شد ادیخوشم م-

 و گفتم: دمیخند
 جنبه...چته؟ یدرد ب-
باشرر هیجون سررراغر - نه...انگار درسررر یلحظه شرررک کردم خودت  ت اما 

 ؟یگرفتم...خوب
 ؟یخوبم...تو چطور-
 !ررررررررزمیشما عز یجز دور ستین یمالل-
 الناز جون آخرش رو بگو-
 ؟یآخرش؟...آخر چ-
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نات...بگو چ نیآخر هم- که د؟یخوایم یفدا شرررد  مشیداد گهی...کنکورم 
 ؟یخوایم یرفت...باز چ

 و گفت: دیخند بلند
 باتس! یلیخ تییرایگ ادیخوشم م یعنی-
 و گفتم: دمیپهلو چرخ به
 !شناسمی...طرفم رو مزمینه عز-
 ساغر جووون گمیم-
 بنال-
 ؟یایم ییامشب باهام تا جا-
 امشب؟کجا؟-
تنها  خوامیاز بچه هاس...منم دعوت کرده....اما نم یکی ی...مهمونیمهمون-

 برم
 کدوم بچه ها؟-
 ...یدونی...مزهیِا...چ-
 تخت بلند شدم: یرو از
 ه؟ی....چگهیست حرف بزن ددر-
 ...ازم دعوت کرده که حتما باشم...!دهیفر یاز دوستا یکیتولد -
ست الناز بود که جد دیفر شده بود...ا قیاز طر دایدو شنا   رنطویچت باهاش آ

بود حات چقدر از حرفاش  یمیشرر یمهندسرر یدانشررجو گفتیکه خودش م
 ...:دونستیخدا م گهیراست بود رو د

 ؟یایشد؟م یچ-
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 ومدمین ییهایمهمون نی...آخه من تا حات همچدونمینم-
 گذرهیباحاله...باور کن خوش م نقدری...اایخب حات ب-
 اما ممکنه مادرم اجازه نده!-
از بگو الن دونمیخونه ما...چه م یایها...بگو م یبزرگ شررد گهیبابا...تو د یا-

 شمیپ ایتنهاس گفته ب
 دروغ بگم؟ یعنی-
خاطر فوت سرررتینه...دروغم ن- به  مادرم  پدر و  از اقوام رفتن  یکی...

 !یباش شمیخونمون که پ یایم یتنهام...بعد مهمون نجایشهرستان...منم ا
 شهیم یچ نمیحات بب-
 دنبالت! امیم6ها...من ساعت میندار شهیم یچ نمیبب-
 !کنمی...خبرت مشهیم یچ نمیگفتم بب-
 میبه زندگ یتنوع هی خواسرررتیدلم م یلیرو قطع کردم...خودمم خ یگوشرر و

شم  یبدم...قرار نبود که همش تو س ایخونه با رم سرگ نمایخودم رو با پارک و 
شون لذت ببرن منم  فکر  نی...با اکنمیعوض م یحال هیکنم...بذار اونا از تولد

کانالها رو  اشررتنشررسررت بود و د ونیزیتلو یزدم..مادرم جلو رونیاز اتاقم ب
 م و گفتم:...کنارش نشستکردیعوض م

 خواهش! هی-
 بهم انداخت و گفت: ینگاه

 ه؟یچ-
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النازه...ازم خواسته منم همراش  یالیاز فام یکیمامان...راستش امشب تولد -
 ؟یدیبرم...اجازه م

 ؟یبر یخوایچرا م گهیالنازه تو د لی...اگه فامل؟یفام-
اس تا احسرر ای...به من گفت تو هم بسررتیباهاشررون راحت ن ادیآخه اون ز-

 نکنم! ییتنها
 ؟یگردیبرم یک-
 خونه الناز...آخه خودش تنهاست مونمیشب رو م-

 گذاشت و گفت: زیم یرو رو کنترل
 یخونه کسرر خوامیتولد بحثش جداس...اما شررب رو نم یبر ینه...اگه بخوا-

 المی...خونه ما باشرره خنجایا ادیتنها...به الناز بگو ب ؟خودتونیاونم چ یبمون
 راحت تره...

 !؟یبرم مهمون یذاریم یعنی-
 یزود برگرد دیآره...فق  با-

 و گفتم: دمیزده صورتش رو ب*و*س ذوق
 !سمیعس یدونه ا هیجون... یقربونت برم مام یوااااا-

 زد و گفت: یلبخند
 پاشو برو زبون باز...پاشو-

 شدم و گفتم: بلند
 چشررررررررررررم خانوم-

ناز پ به به همراه من ر انیدادم و جر امیال که شرررب  و گفتم.اونم قبول کرد 
باسررر دونسرررتمیبرگرده...نم ل ناز م یچه  ل فتیبپوشرررم...ا  یمهمون گ
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طه...نم باسررم خ خواسررتمیمختل باشررره... یلیل عذب  یعنیباز  خودم م
 یرنگمو بپوشم که ساده ول یریگرفتم کت و دامن ش می...باتخره تصمشدمیم

کار شده بود و  یرنگ یقهوه ا یکتم نوارها ینهایآست ی...رودخوش دوخت بو
 شینشستم...آرا نهیآ یدامنش هم تا سر زانوم بود...لباسهامو به تن کردم و جلو

ستمیصورتم انجام دادم...نم یرو یساده ا س نیا یتو خوا و ر یتولد توجه ک
 ...نیبهم خوش بگذره هم خواستمیجلب کنم فق  م

شتن و بعد از بردا دمیرو پوشانداخت مانتوم  میگوش یکه الناز رو یکال سیم با
ساختمون ب فمیک ب عق یصندل یزدم...در رو که باز کردم الناز رو رو رونیاز 

 ظشیا غلنسبت شیآرا دنی...به سمتش رفتم و کنارش نشستم...با ددمیآژانس د
زده بود با  یغیج قرمزبودمش...رژلب  دهیند یطور نیجا خوردم...تا حات ا

 یرنگ یصررورت هیماهرانه سررا یلیمش رو خپررنگ...پشررت چشرر یرژگونه ا
 کردم و گفتم: یتو ذوقم زد...اخم یلیخ ششیبود...آرا دهیکش

 آوردم خانوم! یواست م یگفتیم یکم داشت لهیاگه وس-
 ؟یچ یعنی-
 به صورتش کردم: یاشاره ا ییابرو با
 ؟یعروس یریم یچه خبرت بود؟مگه دار-

 و گفت: دیخند
 !ارمیکم ن دیآقا فر نیا یجلو مخوایم ینه...ول یعروس-
جلوشون کم  یخوایهستن که تو نم یپسرا خودشون چ نی...آخه اگهید یخر-
 هان!!! یاریب
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 نقدریشررب خوش بگذره بهمون...تو که ا هیسرراغر...بذار  گهینکن د تیِا اذ-
 یحساس نبود

 دادم و گفتم: هیتک یصندل به
 !گهید یاز من گفتن...خود دان-
 ییالیخونه و هی یجلو نیزده نشررد...ماشرر نمونیب یه مقصررد حرفب دنیرسرر تا

شمیشد ادهیتوقف کرد...همراه هم پ  درآورد و فشیک یرو از تو شی...الناز گو
 رو گرفت: یشماره ا

 الو سالم-
-... 
 گهید ای...بمیما اتن پشت در-

 بزنم خودش گفت: یمن حرف نکهیرو قطع کرد...قبل از ا یگوش بعد
 ود...ب دیفر-

بعد در باز شررد و  قهیشرردم...چند دق دیآقا فر نیگفتم و منتظر اومدن ا یآهان
...تغر بود و زدیذوق م یتو یادی...قد بلندش زانیچارچوب نما یاندام آقا تو
شرردش تو چشررم  خیسرر یکه فق  موها یچهره کامال معمول هی...یاسررتخوون

 "کخااااا یعنیزدم و گفتم"الناز خانوم  یبود...تو دلم پوزخند
 زد و رو به من گفت: یلبخند دیفر
 ی...خوش اومدزمیسالم عز-

 کردم و گفتم: یاخم
 شوننی...استمیشما ن زیمن عز-
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که آقا به دلش  دیفهم شررردیبه الناز کردم...از لبخند الناز م یبعد اشررراره ا و
سته...من نم ش ض دونمین  هی وتریکامپ یاز تو شهیم کننیدخترا فکر م یچرا بع

دارن  رادیو ا بیع یکل نمیبیکنن؟بابا ما پخش زندش رو م دایآل پ دهیوهر اشرر
 ...یمجاز یتو فضا میاونوقت بر

ش با س  الناز به خودم اومدم...فر دهیک ستم تو سمتم دیشدن د ستش رو به   د
 دراز کرده بود...دستام رو به هم قالب کردم و گفتم:

 خان! دیخوشبختم فر-
 کرد و گفت: یچون اخم...ومدیکارم خوشش ن از
 ...دم در بدهدییبفرما-

شت شد پ ش یبزرگ اطی...حمیسرش وارد خونه  شت که ما  یمختلف ینهایدا
شن اطیح یکه گذاشته بودن از تو یآهنگ یتوش پارک شده بود...صدا  دهیهم 

شتم... ی...حس خوبشدیم ش هیندا سالن  مونیلحظه از اومدنم پ شدم...وارد 
 گفت: یبه اتاق با اشاره دیفر میکه شد

 طبقه بات دیای...بعد بدیاونجا لباسهاتون رو عوض کن-
شوند...تعداد ز الناز سمت اتاق ک ستم رو گرفت و به   دختر اونجا بودن یادید

شون رو آرا شتن خود شون اونقدر باز و کوتاه بود که کردنیم شیکه دا سها ...لبا
 هیبق یجلو پیت نیبا ا خواسررتنیم یعنی...دمیاونا خجالت کشرر یمن به جا

 ظاهر بشن؟؟؟
مانتوش رو درآورد از د یوقت ناز  باس تو دنیال  راهنیتنش خشررکم زد...پ یل

...موهاش رو باز گذاشررته دیرسرریزانوهاش م یتا رو شیقرمز دکلته که بلند
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صال فکرشم نم س نیهمچ کردمیبود...ا شن یلبا سه ج  چیه هک یبپوشه اونم وا
و  دیاز دخترا خند یکینتوم رو درآوردم منم ما ی...وقتشناختیکس رو توش نم

 گفت: هیرو به بق
 ...نامحرم اومده!!!دیکن تیخواهرا حجابتون رو رعا-
تم حرف خواس نیاز ا یکردن...عصبان دنیحرفش شروع به خند نیهم به ا هیبق

 بزنم که الناز دستم رو گرفت و گفت: رونیاز اتاق ب
 بابا..محلشون نذار... الیخیب-

ستم ش رونیب رو د صدا دمیک صبان ییو با  ش یدندونها یو از ت یع ردم به هم ف
 گفتم:

که  جانیجشررن تولده...ا هی یالناز؟...تو گفت یکجاس که منو آورد گهید نجایا-
 لباسه تا جشن تولد!!! یشو هی هیشب شتریب

سخت م یا- ساغر؟...به ما چه که ک زیهمه چ یریگیبابا....چرا   کاریچ یرو 
جوش آوردن  گهیکه د نیو خالص...ا دمیخندیم میگیو سرراعت م...دکنه؟یم

 !قیکن رف یط یالیخینداره...ب
 شه؟یم یاومدم چ ییاگه مامانم بفهمه من چه جا یدونیم-

 زد و گفت: یپوزخند
 بفهمه... خوادی...از کجا میهست یچقدر تو مامان-
 اما من...-

 فت:گ کشوندیم رونیرو گرفت و همونطور که به ب دستم
 دختر میخوش باش میاما و اگر نداره...بر گهید-
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و  یرزیل ینور چراغها ومدیکه از طبقه بات م ی....تنها نورمیپله ها بات رفت از
ه پخش ک یبلند آهنگ تند یبود...صدا دهیچیتمام فضا پ یبود...دود تو یرنگ

ل ووب*غ*ل هم  یکه تو ییدخترپسرا دنی...از دکردیگوش آدم رو کر م شدیم
طور کاباره بود...چ هیه یشب شتریب نجای...اخوردیحالم داشت به هم م خوردنیم
 به حراج بذارن؟؟؟ ینطوریتن و بدن خودشون رو ا توونستنیم
عده  هیش*ر*ا*ب بود... یها یگوشرره سررالن پر از بطر یو بزرگ یطوتن زیم

هم  غ*لب* یتو ایبودن  گاریس دنیمشغول کش اینشسته بودن و  زهایپشت م
شق باز شغول ع سته  ینجوریا دیجامعه ما با یجوونها یعنی ای...خدایم خوا

 چه وضعش بود؟ گهید نیکردن؟ایخودشون رو برطرف م یها
ستمو رها کرد و با لبخند دلفر دیفر سمتمون اومد...الناز د  رهیخ دیبه فر یبیبه 

ده ش ونزیلبخند الناز فکر کنم آب از لب و لوچه ش آو دنیکه با د دیشد...فر
سرعت قدمهاش رو ب ستش رو تو شتریبود  سمتش اومد...د س یکرد و به  ت د
 گفت: نداختیکه به تن لخت الناز م یا صانهیگرفت و همراه با نگاه حر

 !یهست بایز یلیتو خ یدیاووووه...ل-
ناز از ا شین باز شرررد...ا فیتعر نیال ناگوش  مذکر هم خوب  نیتا ب جنس 
بگن تا اونا رو رام  یچ دیاس هسررتن و باحسرر یچ یخانومها رو دونسررتیم

 شیآرا نیو ا یمتر میلباس ن نیا ی!!!...من موندم کجاییبایخودشررون کنن...ز
که خودم  یهمون کلمه ا تیحکا شرررهیم نیده؟اینشررون م بایآدم رو ز ظیغل

 "منم که عرعر"گمیم گرانید یفهایاوقات در مقابل تعر یگاه
 از کجا درآورده بود گفت: دونمیکه نم ینازک ییبا صدا الناز
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 م؟ینیبش یکن ییما رو راهنما یخوای...نمزمیعز یمرس-
به نظر من ظاهرش رو غ یبا اخم دیفر و به ر کردیتحملتر از قبل م رقابلیکه 

 الناز گفت:
 !یحق نشستن ندار یهست دتیبا فر یتا وقت زمیعز-
خدادت؟یدلم گفتم"اوووووغ....فر تو که  شیی" ناز کور بود  موجود  نیاال

ندش آور و لوس رو نم بهید یچ پسررر دل خوش کرده بود رو  نیا یچ د؟
لحظه چهره عماد  هیوجودش نبود... یتو یذره جذبه و مردونگ هی....دونمینم

سه یفکرمم قابل مقا یتو یچشمم اومد...حت یو قشنگش جلو رایبا اون نگاه گ
سرررگرم کار  ...خودش روشرردیقضررا هم نم یکه نمازهاش حت ینبودن...عماد

رنگارنگ که به اسررم  یآدما نیکجا و ا سررتهیخودش با یپا یکرده بود تا رو
گذرون کار یخوش  جا...د کننیم یهر  به هم  گهیک حالم داشرررت از خودم 

ستی...دلم مخوردیم  یونممه نیا شنهادیالناز پ کهیبرگردم به عقب و زمان خوا
کهی...از اکردمیرو بهم داده بود قبول نم مادرم  ن مادش به  ته و از اعت دروغ گف

 سوءاستفاده کرده بودم از خودم بدم اومد...
 شده بود گفتم: دیبه الناز که محو جمال نداشته فر رو
 خوش باش! دتی...تو برو با فرنمیبش رمیمن م یال-

تم و رف یخال یصندل نیهم پشت بند حرفم بهش زدم و به سمت اول یپوزخند
 که یترانه خارج هیخودش رو به  یو جا نشستم...آهنگ رقص عوض شده بود

شن صف ا دهیمن تا حات ن شرط ببندم ن ضر بودم   ییآدما نیبودم داده بود...حا
ستن نم نجایکه ا ستنیه ندش ت هنگ...فق  به آشهیم یترانه چ نیترجمه ا دون

که  یجشررن نی...کالفه از ادادیفحش م یکل دیدلخوش بودن...آقا اصررال شررا
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به رقصرر حال رقص خ تیبه جمع گذشرررتیم دنیداشرررت فق    رهیدر 
ستا شت کمر الناز م دیفر یشدم...د شده  یو من به جا دیلغزیپ شم  اون چند

 ینعیداشررته باشرره... یتیشررخصرر نیالناز همچ کردمیوقت فکر نم چیبود...ه
 ...کار منمدمیدیبود که حات داشررتم ازش م ینیکالسررها خالف ا یتو رشرفتا

 الناز نبود... یکمتر از خطا یونمهم نیا یاشتباه بود...حضورم تو
س ینیسنگ از سر جوون ینگاه ک سته ب یبه کنارم نگاه کردم...پ ش ود و با کنارم ن

شم دوخته بود...رنگ آب یلبخند سف یبهم چ صورت بور و  شماش و   دشیچ
شتنداختیها م یغرب ادیمنو  شو مدل ه شته بود و کنار ب ی...ابروها  شینیبردا

 میصررندلدختر؟؟؟دسررتش رو پشررت  ایپسررر بود  نیبود...ا ینقره ا نینگ هی
 گذاشت و گفت:

 رو دارم؟ یبا چه کس ییافتخار آشنا-
 کردم و گفتم: یاخم

 ...چکسیبا ه-
 زد و گفت: یلبخند

ل مث یخانوم فی...ح؟ی...اخماتو باز کن خوشکل خانوم...چرا نشستزمیعز-
 نه؟یگوشه بش هیکه  ستیتو ن

 گفتم: یهمون لحن قبل با
 ن!و او نیخودم رو بچسبونم به ا هیکار کنم؟پاشم مثل بق یچ یتوقع دار-

 آهنگ حل شد...دستم رو گرفت و گفت: ونیبلندش م خنده
 دختر! یباحال یلیتو خ-
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 و گفتم: دمیکش رونیدستم رو ب تیعصبان با
 یکنیم یکار نیبار آخرت باشه همچ-

 از واکنشم گفت: متعجب
 !یریگیودت سخت مبه خ یلیاووووه...تو خ-
 یو دست از سرم بردار یپس بهتره بلند ش-

 کرد: کیخودش رو بهم نزد دوباره
 !ینبود نجایکه ا ی...تو اگه اهلش نبودایکم عشوه ب یخانوم-

فتیم راسرررت هل چن ی...منگ کار  ییها یمهمون نیکه هرگز ا نبودم اصررال 
ده گره خور ییبروهاخونه پا گذاشررتم...دوباره با ا نیا ینکردم که تو یدرسررت
 گفتم:

 نداره! یمن به تو ارتباط یکارا-
 اجازه هست اسمت رو بپرسم؟-
 نه...-
 یدونی...فکر کنم اسررم تو هم خاتون باشرره...ملهی...اما من اسررمم سررهیاوک-

 چرا؟؟؟
 بگم منتظر ادامه حرفش شدم: یزیچ نکهیا بدون

.واقعا ..یندازیم میزمان قد یخاتونا ادیمنو  یکه برنداشررت یوندیپ نیآخه با ا-
 واسشون مهمه؟! زایچ نیکه ا ییهنوزم هستن دخترا

باره خند و بهش گفته بود  یک دونمیخنده چندش آور...نم هی...دیبعدش دو
 نظرش برام مهم باشه گفتم: نکهیا ؟بدونیشیخوشکل م یبخند
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ست م د...منیندازی...صرورتتو بند میکاریم نی...نگیداریتو ابرو برم یوقت-
 تا جامعه احساس کمبود مرد نکنه!!! زنمیبه صورتم نم

 قرمز شد...دستش رو مشت کرد و گفت: تیبرخورد...از عصبان بهش
 !یستیهم ن یتحفه ا نی...همچیریگیم لیخودت رو تحو یلیخ-
 !یبر یتوونیبرات کارت دعوت فرستاده باشم...م کنمیفکر نم-
به سررمتم گرفت و با لحن  بلند شررد،انگشررت اشررارش رو یصررندل یرو از

 گفت: یزیدآمیتهد
 خانوم کوچولو!!! میرسیبه هم م-
بود اما الناز هنوز دسررت از خوش  8...سرراعتدمیکشرر یرفتنش نفس راحت با

 ییو نوش بودن اما من به تنها شیهمه مشغول ع بایبرنداشته بود...تقر یگذرون
 نکردیتعارف مکه  یزینزده بودم...هر چ یزیلب به چ ینشررسررته بودم و حت

خالصرر نداشررتم...ا گهیداشرررت...د ینا مل موندن  جایتح که  ن بهم خوش 
ت ...بلند شدم و به سمکردمیم یحوصلگی...بدتر احساس بیچیه گذشتیمن

نشررسررته بودن و داشررتن ش*ر*ا*ب  زیپشررت م دیالناز که حات به همراه فر
رفتم...از ظاهرش مشخص بود که م*س*ت م*س*ت شده...بهش  خوردنیم

اعتنا  یبه خونه برگردم...معلوم بود حرفم رو متوجه نشررده...ب خوامیم که مگفت
کرده بودم  زونیکه لباسررم رو آو یو به سررمت همون اتاق گذشررتماز کنارش 

شد...با د سته  ستم برگردم که در اتاق ب  دنیرفتم...مانتوم رو به تن کردم و خوا
ب مون پسرررر چشرررم آ ب یه ترس  بودم  کرده  موش  فرا مش رو  رم که اسررر

داشررتن...قرمز بودن...مشررخص بود تا  یداشررت....چشررمش حالت ترسررناک
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ستم چیخرخره خورده...نم ستم رو  کاریدون کنم؟...تلوتلوخوران جلو اومد...د
 گرفت و گفت:

 !میرسیکجا خانوم؟...گفتم که به هم...م-
مت خودش  رونیدسررتم رو ب خواسررتم به سرر مانع شرررد و منو  که  بکشررم 

...از زدیداغش حالم رو به هم م یافتادم...نفس هاب*غ*لش  یکشرروند....تو
 ...داد زدم و گفتم:دمیلرزیترس به خودم م

 کمک...الناز-
 ی...دسررتش رو رودیرسرریکس نم چیبه گوش ه یاون شررلوغ یصرردام تو اما

 گفت: یشکمم به حرکت درآورد و با لحن چندش آور
رهیا- ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر زدن  غیکه اهل ج ییبکش....من از دخترا غی!!!داد بزن...جن

 چرا؟... یدونی...مادیخوشم م شتریباشن ب
 ه*و*س آلودش رو رها کرد: یگوشم صدا کنار

 !!!دنیبه آدم لذت م شتریچون ب-
ونم ...تقال کردم تا بلکه بتوومد؟یداشت سرم م ییشد...چه بال خیبه تنم س مو

به خودش چسرربوند....نفس  ما اون منو محکمتر  نفس از دسررتش فرار کنم ا
رو  آبروم ایکمکم کن...خدا ایچشمام حلقه بسته بود...خدا ی...اشک توزدمیم

 دمیقول م ایعمر خجالت زده بشررم...خدا هیپدر و مادرم  یبخر...نذار جلو
 ایلحظه قضررا بشرره...خدا هیبشررم برات....نامردم اگه بذارم نمازم  یبنده خوب

 منو ببخش... یغل  کردم...تو که خوب
ه ...منو بدمیخودم رو عقب کش دیکشیبدنم م یکه رو یا صانهیحر ینوازها با

بکنم  یبتوونم کار نکهیسررمت خودش برگردوند و مانتوم رو پاره کرد...قبل از ا
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بدنش  ینیافتادم....اونم خودش روم انداخت...از سررنگ نیزم یهلم داد...رو
اد دادم و د فشرراردسررتم گرفتم و  یآوردم...موهاش رو تو یداشررتم نفس کم م

 زدم:
 ؟یخوایاز جونم م یولم کن ع*و*ض*ی...چ-
 به صورتم زد و گفت: یمحکم یلیس
 !!!رمیحالتو بگ دیقبلش با ی...منتهکنمیولت م-
 افتاده بودم: هیگر به
 تو رو خدا ولم کن...بذار برم...-

باز کرد...تمام تنم  یکی یکیکتم رو  یزد و دکمه ها مهیصورتم خ یاون رو اما
فاق داغ شرررده گه ات تادیبرام م یبود...ا نابود م ف ...زورم بهش کردمیخودم رو 

سینم ستمی...نمدیر شم...با د توون شماش برق دنیمانع کارش ب  بدن لختم چ
 دی...مثل باشررتگردنم گذ یکرد و لبهاش رو رو کتریزد...خودش رو بهم نزد

شت...با گاز محکم دهیفا دادمی...هر چقدر به عقب هلش مدمیلرزیم  که یندا
 دراومد: غمیاز گردنم گرفت ج

 ...بلند شو آشغال...ولم کن ع*و*ض*ییآااا-
م طوریه ب زدمیم غیج ن هاش شررردت  به ب*و*سررره  تریو اون   یشررر

 "یدرد بکش ادی"داد بزن....داد بزن...خوشم مگفتیو م دیب*و*سی...مدادیم
شده م سیخ هیاز گر صورتم ستمیشده بود...کار خودم رو تموم  ستادون  ی...د

 ...اینذار...خدا ایرسوند...خدا رمیاغش رو از بدنم گذروند و به لباس زد
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ستم...عماد جلو یدیترس و ناام از شمام رو ب شد...لحظه  یچ شمام ظاهر  چ
عا یداشرررت تو دمشیکه د یا مازش د عد از ن " رو یالکرسرر تی"آ یهال ب
سا چوقتیتا ه کنهیبه آدم کمک م شهی"همگفتیکه م یی...دعاخووندیم س اح
... همه ش رو حفظ نبودم اما اولش شدمیکه باهاش آروم م یینکنه"دعا یینهات

 گفتم: یخش دار یلب با صدا ری...زدونستمیم رو
 "ومیالق ی"الله ت اله ات هوالح

 لباسم رو باز کرد: بند
 "ت...ت تأخذه سنة وت نوم"

 دامنم رفت...صدام رو بات بردم: پیبه سمت ز دستش
 اترض" یلسماوات و ما فا ی"له ما ف

 دامنم رو که باز کرد داد زدم: پیز
 کمکم کن... ایکجا رفته؟خدا تیی...خداایخدا-

ساس سنگکردمیم یسبک اح سم  شتم از  ینی...انگار که ج که تحملش رو ندا
سر د شمام رو باز کردم...پ شده بود...چ شته  اون رو بلند کرده  یا گهیروم بردا

س شت بهش  شت و  نیزم ی...از روزدیم یلیبود و دا سمتم برگ شدم...به  بلند 
 گفت:

 برو... نجایبرو...از ا-
لش به قب یشررباهت چیه گهیبرداشررتم...مانتوم رو که د نیزم یرو از رو لباسررم

سمت در  سرعت به  شونه...به  شت به تن کردم تا بلکه لخت بودنم رو بپو ندا
 ده بود گفتم:که کمک کر یو به همون پسر ستادمیلحظه ا هیرفتم....

 ...یمرد یلیخ-
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 انداخت و گفت: نیزم ینداشت رو یجون یرو که از م*س*ت یچشم آب پسر
نجاتت داد...از خدا ممنون باش...برو...از همون اول که  یکه خووند ییدعا-
 ...برویستیکارا ن نیاهل ا دونستمیم دمتید

قفه و یدم...قلبم برسون ابونیتند خودم رو به خ ییدر خارج شدم و با قدمها از
س شده بودم...اون  شدی...باورم نمدیکوبیم نهیبه  ست اون آدم خالص  که از د

ا نجاتم فرسرتاده بود...هو یخدا برا یفرشرته بود...فرشرته ا هیپسرر از نظر من 
بود...نگاهم که به  سرربخلوت بودن...ظاهرم نامنا ابونایسرررد بود...خ یکم

شدت گرفت...حات هیخودم افتاد گر  نیا با ی...چطورکردم؟یم کاریچ دیبا م 
 یی...اگه دادادم؟یم ی....جواب مادرم رو چرفتمیپاره پوره به خونه م یلباسررها

 نیب ورنطیدرآوردم...هم فمیک یرو از تو می...گوشنه؟یسر و شکل بب نیمنو با ا
شررماره عماد  یکمک بخوام...رو یتا بلکه بتوونم از کسرر گشررتمیشررماره ها م

برداشررته  ییدا یاز گوشرر شیکه خودم چند روز پ یماره امکث کردم...شرر
باعث شد آبروم نره  خووندیم شهیکه هم ییو دعا ادشیکه  یبودم...شماره کس

ستا شه...با د شمارش رو گرفتم...نم ییو عفتم لکه دار ن ا؟اما چر دونمیلرزون 
ها کسرر که  یتن نهیم کردمیم حسکه  به دادم برسررره اون   یشرررا نیتو ا توو

کهیحس ابود... باره  یشررتریب زهیمن بوده بهم انگ یحام شرررهیهم ن تا دو داد 
ستمی...مرمیشمارش رو بگ ستانهیاتن ب دون ش کردمی...خداخدا ممار  یکه گو

 یصرردا شرردمیم دیداشررتم از جواب دادنش ناام گهیکه د یرو بلند کنه...وقت
 شد: دهیبود که به قلبم تاب یرگرمش مثل نو

 بله؟-
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 الو...الو-
 ...شما؟دییابفرم-
 ...من ساغرم!...مم-

 نگران شد: صداش
 شده؟ یافتاده؟...چ یساغر؟...اتفاق-

 رو دوباره با مانتوم پوشوندم: خودم
 ...ای...تو...تو رو...خدا...بای...بیب-
 گفت: کردمیاز ترس رو هم حس م ییکه توش رگه ها یبلند یصدا با
 ام؟یشده؟...کجا ب یدرست حرف بزن...بگو چ-
 ای...فق  بنگو...ف یزی...چی...چیبه...به کس-

 یحرف بزنم...صررردام درنم توونسررتمینم گهیرو قطع کردم...د یگوشرر بعد
اومد...عماد چند بار بهم زنگ زد اما من جواب ندادم...فق  توونسررتم به هر 

 یکه کم یدرخت ریکه بود آدرس رو براش ارسرررال کنم...خودم رو ز یزحمت
 سبار طعمه ه*و*س ک نیا دمیترسرریخونه بود پنهون کردم...م نیاونطرف از ا

شکام آروم آروم پا یا گهید شم...ا که عماد زودتر  کردمی...دعا مختیریم نییب
 ایب کنمی...من منتظرتم...خواهش مایعماد...ب اینشستم...ب نیزم ی...روادیب

شد یرو رو سرم شتم...لرزش بدنم  ش دیپاهام گذا نه از  که یشده بود...لرز
وجودم  همه کردمیقبل فکر م قهیبه چند دق یسررما بلکه از سرر ترس بود...وقت

 ...گرفتیگر م
 دمیکه اون لحظه شن ییسرم رو بات آوردم...صدا ینیشدن ترمز ماش دهیکش با

 :دمیبود رو شن میآهنگ زندگ نیبرام خوشتر
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 ؟ییساغر...منم...کجا-
سر به ز بلند سمتش ریشدم و آروم و  شتم تو به  شم یرفتم...قدرت ندا اش چ

...با شرردیم کتریکه هر لحظه بهم نزد دمیقدمهاش رو شررن ینگاه کنم...صرردا
 صداش مشخص بود گفت: یکه از تو یبهت
 شده؟! یچ-

 گرفتم: نییپا شتریرو ب سرم
 ؟ی...کجا بودک-

شت م یاز رو مانتوم ستش  یشونه هام دا افتاد...محکمتر گرفتمش...عماد د
 که داد زد: دیرو د یچ دونمیم برد...نم قهیسمت  رو به

 ساغر؟؟؟؟ یبود یکدوم گور گمیبهت م-
شما سرم شک ییرو بات آوردم و با چ صبان یا صورت ع شمش  یبه  و پر از خ

خشررمش وجودم رو آروم کرد...دوباره سرررم  نیبود که هم بینگاه کردم...عج
 داد زد:

ضع نی..ا.نی...ا؟یدختر؟کجا بود یزنیچرا حرف نم-  سر ییبال ه؟چهیچه و
 ؟؟؟یخودت آورد

 گفتم: دهیبر دهیو بر دمیرو بات کش دماغم
 ...ببرنجای...منو...ببر عماد...منو...از ام-

ستش س خوادیم نکهیبات اومد...از فکر ا د ستم اما  یلیبهم  شمام رو ب بزنه چ
ستش رو رو یچند لحظه بعد گرما ستا گونه م حس کردم...داغ بودم و ید  ید
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 ادمیزد...چشررمام رو باز کردم...نگاه نگرانش همه دردام رو از  شررمیعماد آت
 برد...گونم رو آروم نوازش کرد و گفت:

 با خودت؟ یکرد کاریچ-
پذ حس هام جر یتو یریدل ته  دایپ انیرگ کرد...حس خواسررتن و خواسرر

 نیبه ا ...برام مهم نبود که عماد چقدرمیابونیخ یشرردن...برام مهم نبود که تو
 نهیسرر یداشررت...جلو رفتم و سرررم رو رو اجی...قلبم بهش احتبندهیمسررائل پا

 رو...چشررمام دمیفهم شیاز لرزش ناگهان نویپهنش گذاشررتم...جا خورد...ا
 بستم و آروم گفتم:

 کنمیببر...خواهش م نجایعماد...منو از ا رمیمیدارم م-
 گفت: زدینفس م یبه تند کهیمن رو از آغوشش جدا کرد و در حال عماد

 نیبرو...برو تو ماش-
...به کردیرو برام باز کرد و خودش هم پشرررت فرمان نشررسرررت...نگام نم در

ستمی...فق  ممیریکجا م می...برام مهم نبود که دارروندیسرعت م  نجایاز ا خوا
تهران  ...ازرسهیبهم نم یدست کس گهیمطمئن بشم که د خواستمیدور بشم...م

 نیزم کردیرو متوقف کرد...تا چشررم کار م نیماد ماشرر...عمیخارج شررده بود
اما من نه...ته دلم  دیترسرریبود م یا گهیاگه هر کس د دیبود و بس...شررا یخال

 برام مهم نبود... بردیداشتم که تا هر جا که منو م نانیاونقدر به عماد اطم
نگاش کردم...کالفه بود...مدام به  شررهیشررد...از پشررت شرر ادهیپ نیماشرر از

 نکهیاز ا دونستمی...مدادی...پشت گردنش رو ماساژ مدیکشیتش دست مصور
 پرسرره؟چرای...چرا ازم نمکنهیم یسرررم اومده داره خودخور ییچه بال دونهینم

 چرا سکوت کرده؟؟؟ زنه؟آخهیسرم داد نم



wWw.Roman4u.iR  144 

 

 و دمیکشرر ی...آه بلندکردیرو باز کردم و کنارش رفتم...هنوز هم نگاهم نم در
 گفتم:

خدا راسرررت م یکنیکه فکر م مسررتین یمن اون- به  ماد... ...من...من گمیع
 یکی...یکیخواستم برگردم... ی...وقتیاون...اونجا چه خبره...وقت دونستمینم

 بهم حمله کرد!
ملتهبش رو بهم  ی...چشررمادیبه طرفم چرخ عیحرفم صررورتش سررر نیا با

 دوخت و گفت:
 ؟یتو...تو...خو...خوب-

 گرفتم و گفتم: نییه سرم رو پا...خجالت زددمیرو فهم منظورش
ناام یآره...وقت- خدا من دیبه دادم رسرر یکیبودم  یدیکه تو اوج  به  ...

 بشه... ینطوریا خواستمینم
 کردن: دایبازم راهشون رو پ اشکام

گه چ ییبه دا دمیترسرریم- گه...ا خدا من دیفهم یم یزیزنگ بزنم...ا به  ...
 نداشتم! یریتقص
 :دمیو بلندش رو شن یعصبان یو بعد صدا مدیمشت شده ش رو د یدستا

ست- ستفاده کن یچطور توون سوءا  یدونیم چیهاااا؟ه یاز اعتماد پدر و مادرت 
شدشد؟یم یچ ومدیسرت م ییاگه بال  یتوونی...چرا نم؟ی...چرا هنوز بزرگ ن

 یاصررال چرا رفت یبمون یخواسررتیبد؟...تو که نم یبرات خوبه چ یچ یبفهم
 ؟؟؟اونجا؟؟هاااا؟چراااا

 رو بهش دوختم و گفتم: سمیخ نگاه
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لد معمول هیمن...من فکر کردم - نه  دونسررتمی...نمهیتو به بهو به... نا... او
از جاها ب نجوریتولد...من به دعوت الناز رفته بودم......به خدا من تا حات پام ا

 نشده...باور کن...
 گفت: یقرمز و عصبان ییچشما با
 .!..یلیساغر...خ یبچه ا یلیخ-

ماقتم ح نیکرده بودم و با ا ینداشتم که بزنم...حق با اون بود...من بچگ یحرف
لحظه بهم نگاه کرد و بعد به سررمت  هیاز دسررتم بره...عماد  میبود زندگ کینزد

به خودم از دسرررت  گهید دونسررتمیرفت...م نیماشرر اعتمادش رو نسرربت 
کنه...با  تصررور یدختر نیذهنش من رو همچ یتو خواسررتمیدادم...اصررال نم

سمتش رفتم و دوباره تو یبوق ش یکه برام زد به  سکوت عم نیما ستم... ش اد ن
کاش سرررم داد م مل نبود... بل تح قا با ا زدیبرام  ما  هاش تحق نیا گاه  رمین

شتم...جلوکردینم شت...خودش از  هی ی...جرأت حرف زدن ندا مغازه نگه دا
 یاره تو...دوببرگشت سهیک هیبعد با  قهیو وارد مغازه شد...چند دق ادهیپ نیماش

ازه بهم بند ینگاه نکهیرو به سررمتم گرفت و بدون ا سررهینشررسررت...ک نیماشرر
 گفت:

 ...یخلوت تا لباسات رو عوض کن یجا هی برمتیم-
عد به حرکت درآورد...دهنم برا نیماشرر ب مه لطف و  نیتشررکر از ا یرو  ه

 هی ی...تودکریرو م زی...چقدر خوب بود که فکر همه چشرردیباز نم شیمهربون
تار ماشرردیچیو خلوت پ کیکوچه  شرررد و خودش رو ازم دور  ادهیپ نی...از 

 اب یآب یرنگ و روسررر یسررورمه ا یلباسررها رو باز کردم...مانتو سررهیکرد...ک
سها یسورمه ا یگلها سهامو عوض کردم...اگه با اون لبا  یتوش بود...آروم لبا
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 لونینا یپاره رو تو ی.لباسها..کردیسکته م دنمیمادرم از د رفتمیبه خونه م یقبل
 نیعماد تکون دادم...جلو اومد و دوباره سرروار ماشرر یبرا یگذاشررتم و دسررت

 نه... ایاندازه بوده  دهیکه خر یزیچ نهیبه سمتم برنگشت تا بب یشد...حت
عت نه هنوز کسرر مینه و ن سرررا تا نگ نزده  یبود...خوشرربخ نه بهم ز از خو

 نییدسررتش رو به لبه پنجره پا هیم...به عماد انداخت ینگاه یرچشررمیبود...ز
ش ش دهیک ستش د هیتک نیما ش گهیداده بود و با د سرم .کردیم تیرو هدا نیما ..

ش شا کنم...چق مرخیدادم تا بتوونم ن هیتک شهیرو به  شب ا درجذابش رو تما م
لحظه به سررمتم برگشررت و نگام  هیازش ممنون بودم...متوجه نگاهم شررد و 

 ش بردارم گفتم:چشم از نکهیکرد...بدون ا
 ازت ممنونم-

 شد: رهیو دوباره به جلو خ دیکش یقیعم نفس
 ...یبه...به کس شهی...مشهیم-

 رو قطع کرد و گفت: حرفم
س یخواینفهمم نم یبه من زنگ زد یکه وقت ستمیاونقدر احمق ن-  انیجر یک

ناه آورد به من پ مه...تو  کت کردم...دیامشرررب رو بفه خودت  گهی...منم کم
 و وجدانت... یندویم

نداشررتم...چرا درکم نم نیگرفت...توقع ا دلم تار رو ازش  که کرد؟یرف ...من 
مه چ خواسررتمیگفتم نم که ه جا بمونم...من  داده  حیرو براش توضرر یاون

به صررردا دراومد نگاه ازش  میبود؟...گوشرر یعصرربان نقدریبودم...چرا ا که 
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 دیبا هفکر ک نیبعد با اجواب بدم اما  خواسررتمیگرفتم...الناز بود...اولش نم
 منو تنها گذاشت دکمه سبز رو فشردم: ییچه جا دیفهمیم
 الو؟-
 ؟ییالو ساغر...کجا-
و  یکه رفت یوقت یکجام؟...اصررال خودت کجا بود یکنیکجام؟...تو فکر م-

 ؟؟؟یپست و احمق تر از خودت تنها گذاشت یمنو با اون آدما
 گفت: متعجب

 ه؟یتو؟...منظورت چ یگیم یچ-
 کرده گفتم: بغض

ن از او خوامیکه بهت گفتم م ی... چون وقتیچون نبود یفهمیمنظورم رو نم-
نه خراب شرررده برم داشررت لت خوش  یخو غا با اون دوسرررت پسررر آشرر

باارزش  خواسرررتیع*و*ض*ی م یاز اون آدما یکیکه  ی...وقتیگذروندیم
سرره به دادم بر یداد زدم و التماس کردم که کسرر رهیرو ازم بگ میزندگ زیچ نیتر

منو  یشررده از اون شررب به اصررطالح قشررنگتون صرردا م*س*تاما همتون 
 یبود ا؟کجیکرده بودم...تو کجا بود ریگ  یشرررا نیبدتر ی...من تونیدینشررن

 ها؟؟؟ یکه به داد دوستت برس
 صورتم پاک کردم و گفتم: یاز رو ختیریرو دونه دونه م ییاشکا

ست- تو  اقتیازش کمک بخوام...ل هامیسخت یکه من بتوونم تو یستین یتو دو
اون دخترا که تن خودشون  هیمثل بق یکی...تو هم دهیاز جنس فر ییآغوش آدما

 تا بلکه... دنینشون م گرانیرو به د
 گفت: یرو قطع کرد و با نگران حرفم
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 ی...جون الیساغر...ساغر غل  کردم...به خدا حواسم نبود...ساغر جون ال-
 حرف بزن... کنمیش مخواه ؟ساغریبگو خوب

 توجه به حضور عماد صدام رو باتتر بردم: بدون
متیبب خوامینم گهید- بارم  ن ناز...امشرررب غرورم رو از دسرررت دادم...اعت ال

سمش م یکه تو دار ییرو...همون خدا  دیرسی...اگه نبود...اگه به دادم نمیدیق
 حات من هم نبودم...

 ساغر...-
م صورتم گرفت یشبورد انداختم...دستام رو جلودا یرو قطع کردم و رو یگوش

ته بغض نشررکسرر ی...هنوز هم کلدیترکیافتادم...دلم داشررت م هیو دوباره به گر
شتم به ا یتو شب اتفا بردمیم یپ قتیحق نیگلوم بود...تازه دا برام  یقکه اگه ام
ص فتادیم شخ ازت ممنونم...ممنونم که  ای...خداشدیلگدمال م تمیهمه آبرو و 

 ...یهست شهیهم
...عماد خودش از میخونه بود یسرررم رو بلند کردم...جلو نیتوقف ماشرر با

خونه هنوز روشررن بودن...از  یشررد و در رو باز کرد...چراغها ادهیپ نیماشرر
ش سوندم و چندبار به  اطیو وارد ح ادهیپ نیما شدم...خودم رو به حوض آب ر

ستمیصورتم آب زدم...م شده...نم دون ستیصورتم قرمز   یزیچ دنمیبا د مخوا
ساختمون رفتم...در رو باز کردم و وارد  سمت  بفهمن...بدون توجه به عماد به 

 گفت: دنمیهال بود...با د یشدم...فق  مادرم تو
 ...خوش گذشت؟زمیسالم عز-

 رو به زحمت فرو بردم و گفتم: بغضم
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 ...خوب بودیشما خال یجا-
 اد؟یپس الناز کجاس؟مگه قرار نبود ب-
 گفت خونه خودشون راحتتره...منم اصرار نکردم یعنینه..-

 بهم انداخت و گفت: یکنجکاوانه ا نگاه
 ؟یدیمانتو رو تازه خر نیا-

 شدم...به تته پته افتاده بودم: هول
بازار خریعنی زهیِا...چ- رو همونجا  نیداره...منم...منم ا دی..آره...الناز گفت 

 ...چشمم گرفت...خوبه؟یعنی...دمیخر
 زد و گفت: یلبخند

 آره...قشنگه...مبارکت باشه خانوم دکتر-
....مادر منتظر بهم سررتادمیلحظه ا هیتکون دادم و به سررمت اتاقم رفتم. یسررر

 ب*غ*لش انداختم و گفتم: یچشم دوخت...خم شدم و خودم رو تو
 !یلیدوستت دارم مامان...خ یلیخ-

 متعجب از رفتارم گفت: مادرم
 شده ساغر؟ یزیچ-

 مهربونش اندختم و گفتم: یبه چشما ینگاه
 !یزیکه چقدر برام عز یبدون خواستمینشده...فق  م یزینه...چ-

 و گفت: دیرو ب*و*س صورتم
 زمیمنم دوستت دارم عز-

به خودم  و سررتادمیا نهیآ ی"به اتاقم رفتم...جلوریشرردم با گفتن"شررب بخ بلند
مد خدا م ونیچشررم دوختم...بودنم رو  هام رو سررتمدونیلطف  باسرر ...ل
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عماد  یداد زدنا لیدرآوردم...نگاهم به گردنم افتاد...کبود شررده بود...حات دل
ص دهیرو د هایکبود نیبودم...اونم هم دهیرو فهم شخ شب   جلوش تمیبود...ام

شده بود...حات با چه رو ساس گرما  یتو ییخرد  صورتش نگاه بندازم؟...اح
شوان حمام اندا ی...خودم رو توکردمیم سرد رو باز کردم...تمام  ریختم و  آب 

 ب*و*سه ادی...هر بار که کردمی...احساس نجاست مدمیکشیبدنم رو دست م
.کاش ..کردمیمبدنم رو پاک  یشتریبا شدت ب فتادمیم زشیش*ه*و*ت آم یها
 یچیه شرردمیم داریکه از خواب ب یامشررب رو فراموش کرد...کاش وقت شرردیم
 اومد... ینم ادمی

بود...خونه در 11رو به دسرررت گرفتم...سررراعت میتادم و گوشررتخت اف یرو
به سررمت  دیسررکوت کامل بود...نگاهم رو به سررقف دوختم...فکرم پر کشرر

اتفاق فکر  نی...اونم به امشررب و اکرد؟یم کاریحات داشررت چ یعنیعماد...
 بود؟... دهیخواب ای کردیم

س یشبام ادیافتادم... هاشینگران ادی...دوباره دمیپهلو چرخ به  دهیکه به دادم ر
سر بلند کنم...کاش م ستیبود تا بتوونم حداقل مقابل پدر و مادرم  بهش  متوون

سنگ شکر کنم....اما نگاه  شبش ب نیزنگ بزنم و بابت بودنش ازش ت  نیهم اام
خراب کرده  ششیشده...من خودم رو پ ریازم دلگ دونستمی...مدادیاجازه رو نم

رس شررب پر از اسررت نیبلکه از فکر کردن به ابخوابم تا  خواسررتیبودم...دلم م
شمم نم شم اما خواب به چ شدم و از  ی...کالفه از روومدیراحت ب تخت بلند 

تاق ب تار رونیا با نور کیرفتم...همه جا  ها   اطیح یکه از چراغ تو یبود...تن
...جلو رفتم و خودم رو پنجره هال نمیببرو  ییجا توونسررتمیم شرردیسرراطع م
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دادم و  هیشدم...سرم رو به پنجره تک رهیخ اطیو به ح دمیکش رسوندم...پرده رو
 دنی...با شنشدیامشب از ذهنم حاتحاتها پاک نم ریچشمام رو بستم...تصو

آب فرو برده  یآب چشررمام رو باز کردم...عماد بود که سرررش رو تو یصرردا
فاق یسرررش رو تو ده؟چرایخواباونم ن یعنیبود... چه ات براش  یآب برده؟

شمام رو رافتاده؟ شت...چ سرش رو ب زیدلم طاقت ندا آورد و به  رونیکردم...
ش ست ک ستاش رو به لبه حوض تکدیصورتش د سمون خ هی...د  رهیداد و به آ

که  یی...نفس هاکردمیفاصررله هم حس م نیتندش رو از هم یشررد...نفس ها
سر کالفگ شیم یاز  شد و با قدمهادیک ساختمون  یی...بلند  سمت  ست به  س
 نهیمن رو بب نکهیمن بودم نگاه کرد...اما قبل از ا ییلحظه به جا هیبرگشررت...

 بفهمه خواسررتمیچرا...اما نم دونمی...نمدمیپنجره کنار کشرر یخودم رو از جلو
شده بود؟...چرا با ددمیکه اون رو د الم ح دنشی...قلبم به تپش افتاد...من چم 

ست نقدریا شده بود؟...د ش یرو یبد  سمت اتا دمیقلبم ک ودم قم رفتم...خو به 
باره رو ظه ا یرو دو ماد لح نداختم...فکر ع خت ا دسرررت از سرررم  یت

به دسرررت گرفتم و تو می...گوشررداشرررتیبرنم بال  یرو  گام دن آهنگ  هیآهن
شتم...آهنگ ستیکه م یگ شمام رو  توون صداش رو کم کردم و چ آرومم کنه...

 :کردیقلبم همزمان باهاش تکرار م دیچیگوشم پ یکه تو صداشبستم...
 کنارم یهست کنمی"چرا حس م

 رفتنو باور ندارم نیا چرا
 روز و شبامو کنمیگم م چرا
 هوامو یدار کنمیحس م چرا
 امیخواب و رو ونیم یهست چرا
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 تو هرم نفسهام یشیپر م چرا
 نفس نفس دارم

 ارمیرو کم م نبودنت
 تو رو یبر یخوایم

 سپارمیترانه م نیا به
 نرو... یول

 .بمون.. نرو
 یکه جز تو چاره ا نرو

 جز خودت ندارم به
 بمون نرو بمون نرو
 بمون کنارم" نرو

شمام شکا چ شد...ا شک   ختهیعماد ر تیبه خاطر حس حما ییدوباره پر از ا
 :شدنیم

 "آخه ترانه هام همش
 رنیگیم بهونتو

 شنیهمه کهنه م یبر اگه
 رنیمیتو م یب

 چشامو یبر اگه
 ذارمیجاده م پشت

 شمیخود بارون م یبر هاگ
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 ...بارمیم برات
 نفس نفس دارم

 ارمیرو کم م نبودنت
 تو رو یبر یخوایم

 سپارمیترانه م نیا به
 نرو... یول

 بمون... نرو
 یکه جز تو چاره ا نرو

 جز خودت ندارم به
 نکن الیخ نرو

 ..."ارمیتو دووم م بدون
 تمیحما شررهیکه هم خوامی...میشررکه با خوامیدارم عماد...م ازیبه بودنت ن من
 نکن... غیمحبتت رو ازم در کنمی...خواهش میکن
 هم افتاد. یرو ینیآهنگ رو گوش دادم تا چشمام از سنگ نیچند بار ا دونمینم

××× 
ش داریاز خواب ب ازدهیساعت  صبح  یانداختم...کل یرو نگاه میشدم...گو

ش رو بدم...اگه به خاطر جواب خواسررتمیپاسررخ از الناز داشررتم...نم یتماس ب
صرار و ب  یافتاد...از رو یمن نم یاون نبود هرگز اون اتفاق برا یها یتوجه یا

عد از  ند شررردم و ب خت بل تاق ب هیت تاه از ا مادرم تو رونیدوش کو  یرفتم...
 آشپزخونه بود...به سمتش رفتم و گفتم:

 مامان ریصبح بخ-
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 زد و گفت: یلبخند
 گلم... ریظهر بخ-

 نشستم و گفتم: یندلص یرو
 م؟یدار یبودم...ناهار چ داریب روقتیتا د شبی...ددیببخش-
 واسه عماد سوپ گذاشتم! یپلوء ول یناهار خودمون سبز-
 شدم: خیاسم عماد سر جام س دنیشن با
 عماد؟...مگه...مگه چش شده؟-
که سررهراب م- ماد خوب  خواسرررتیصرربح  حال ع فت  به شرررکت بره گ
 ا خورده...ازم خواست واسش سوپ درست کنم...انگار سرمستین

 بوده: شبیشد...حتما به خاطر د قرارینگران و ب دلم
 حات...حات حالش چطوره؟-
 واسش خوبه یچ دونهیبهتره...خودش که ماشالله دکتره م-

 -شه؟یآماده م ی...سوپش کسو
 آمادس...چطور؟ بایتقر-
 بلند شدم و گفتم: یصندل یرو از
 دیشمام آمادش کن پوشمیاس متا من لب-
 برمیمامان...خودم م خوادینم-
 ازش نپرسم یکه حال ستی...باتخره درست نرمینه نه...خودم م-

بود به  دهیبرام خر شبیرو که خودش د یبه سمت اتاقم رفتم و مانتو و شال بعد
ها  هآماده رو به دست گرفتم...از پل ینیزدم و س رونیتن کردم...دوباره از اتاق ب
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ه ...تا حات بومدیاتاق م یسرفه هاش از تو یبات رفتم و در رو باز کردم...صدا
به در  م گهیگرفتم و با دسرررت د سررتمد هی یرو تو ینیاتاقش نرفته بودم...سرر

 که گفت: دمیگرفته ش رو شن یزدم...صدا
 دییبفرما-

ش یرو آروم باز کردم...رو در رده بات آو گردنش ریو پتو رو تا ز دهیتخت دراز ک
وتر ...جلدیلرزی...دستام مدمیفهمی...حال خودم رو نمزدیبود...قلبم به شدت م

م و گذاشت یعسل یرو رو ینیرمقش رو به روم باز کرد...س یب یرفتم...چشما
 گفتم:

 سالم-
 تکون داد و دوباره به سرفه افتاد... یسر

 ؟یخوب-
 جواب سوالم رو بده گفت: نکهیا بدون

 ...زحمت شددیبابت سوپ تشکر کناز خاله -
تاقش ب چقدر جام خوردم و  یتو ی...تکونکردیم رونمیمحترمانه داشرررت از ا
 گفتم:

ستوندیبه...به من بگ دیدار ینبود...اگه...اگه کار ینه نه...زحمت-  ...خودم وا
 دمیانجام م

 جاش خورد و گفت: یتو یتکون
 استراحت کنم! خوامی...مد؟یبر شهیم-
سرلحن  از ست...ظاهرا هنوز هم ازم دلخور بود... شک تکون  یسردش دلم 

خارج م تاقش  با د شررردمیدادم و از ا ظه ا وارید یقاب رو دنیکه   یلح
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نشررسررته بودن...عماد  مکتین یدختر جوون رو هی...عماد در کنار سررتادمیا
مشررت  اریاخت یشررونه اون دختر گذاشررته بود...دسررتام ب یدسررتش رو رو

م باشرره؟...با خود شیزندگ یتو یبود؟...نکنه کسرر یک دختر ونا یعنیشررد...
...نکنه واسرره مسررائل ؟یگفتم"خب باشرره...به تو چه سرراغر"من...من...تو چ

 نوی..ایبچه ا هی...تو از نظر اون فق  ره؟یاز تو اجازه بگ دیهم با شیشررخصرر
 یحت گهیبهت گفت...اتن هم به خاطر همون بچه بودنت د شرربیخودش د

 همکالم بشه...باهات  ستیحاضر ن
 ییااعتن یاونجا بمونم...ب توونسررتمینم گهیزدم...د رونیسرررعت از خونه ب به

ماد از  بد کرده  گهیاون عکس هم از طرف د دنیطرف...د هیع حالم رو 
 هیفکرشررم؟...عمادم  یهمش تو اد؟چرایسرررم م ییداره چه بال ایبود...خدا

س پ نر برام مهم نبودجنس مذک چوقتیمن ه نکهی...مگه نه اهیمثل بق یپسررر
سنگ نقدریچرا حات ا سر سخت بود؟...چرا نم ینیتحمل  سیعماد برام   تمتوون

 دایبود که نسرربت بهش پ یچه حسرر نی...انم؟یبب یا گهیاون رو در کنار کس د
 کرده بودم؟...

 ادیاز اون ماجرا گذشت....رفتار عماد هنوز هم همونطور بود...ز یسه روز دو
شتم داوم یبه خونه ما نم سالمم رو  یحت نکهی...از اشدمیم وونهید...دا جواب 

مرحله اول کنکور اومد  جینتا یشررده بودم...اونقدر که وقت یکفر دادیبا سررر م
شگاهها شک یتمام دان ستمیبه جز تهران رو زدم...نم رانیا یپز جا اون گهید خوا

 یاررو تحمل کنم...از رفتاراش لجم گرفته بود...دلم براش تنگ شرررده بود..ب
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صداش...حت َرر که منو"دُ  یصحبت کردناش وقت یاریبخت یبرا ینگاههاش...
 ...کردی"خطاب میتهرون

از قبول دانشگاه اهو یتو یرشته پزشک نکهیا دنیدوم کنکور و فهم جیزدن نتا با
 مشدیقبول م یهمون شهر ستیبایبهم دست داد...چرا درست م یحال هیشدم 

ندگ ماد ز ما  نیا اسرررتخوی...دلم مکردیم یکه ع بدم ا خبر رو بهش 
به اهواز رفته بود...هنوز خانوادم از ا یدو سررره روز یعنینبودش...  نیبود که 

شتن؛به هم ضوع خبر ندا شون تو یخاطر وقت نیمو سته بودن  یکه هم ش هال ن
صم شون بگم...از اتاق ب میت شدنم رو به تم و کنار رف رونیگرفتم که خبر قبول 

 گفت: دنمیبا د ییمادر نشستم..دا
 بابا لیخانوم دکتر بتحو-

 زدم و گفتم: یلبخند
 کنمیواست م یفکر هی...ریشما وقت مالقات بگ-

 دستش گرفت و گفت: ی...دستم رو تودیو صورتم رو ب*و*س دیخند مادرم
 ها رو نزدن؟ جهیهنوز نت یقربون تو دختر بشم من...راست-
 زدن روزیچرا...د-

 گفت: متعجب
 ؟ینگفت یزیرا به ما چ...پس چروز؟ید-

 به خودم دادم و گفتم: یتکون
 راستش....راستش من...من تهران قبول نشدم!!!!-

 شد: زیخ میجاش ن یشو از مبل برداشت و رو هیتک پدرم
 خوب بود یلی...چرا؟...تو که رتبه ت خ؟یتهران قبول نشد-
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 دونمی....نمگهیخب...خب شد د-
 گفت: ییبار دا نیا

 ؟یدراومد یرپس چه شه-
 اهواز!!!-

 داد مادر بلند شد: یصدا
 دور؟...آخه چرا اهواز؟ نقدریاهواز؟...چرا ا-
ست من ن زایچ نیمامان جانم ا- شگاه اهواز که خستیکه د هم  یلی...تازه دان

 معتبره!
 به اعتبارش دارم؟....راهش دوره مامان کاریمن چ-
 کنکور بمونمپشت  تونمینم گهی...من دستیمن مهم ن یبرا-

 برداشت و گفت: زیم یرو از رو یفنجون چا پدرم
 آزاد!!! فرستمتیم-
 ...آخه چرا؟؟یچ-

 شهر دور یبر ستمین یمن اصال راض نکهیا یبرا-مادر
 ستیاما مامان...اهواز که دور ن-
تو رو تنها  ارهی...من اصررال دلم طاقت نم؟یدونینم یجغراف سرررت؟انگارین-

 بفرستم اونجا
جز تهران  یبه دانشررگاه دونسررتمیبرخورد رو ازشررون داشررتم...م نیهم توقع
 ...با التماس گفتم:ستنین یراض
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ساغر اذ- سال چقدر  هی نیا یمن تو یدونینکن...خودت م تیمامان...جون 
 کنمی...خواهش مدمیکش یسخت

 توونمیاصال حرفشم نزن...من نم-
 بگو یزیچ هیتو  ییدا-
 ت و گفت:بات انداخ یشونه ا ییدا
 ندارن تویپدر و مادرت طاقت دور یدونی...خودت که مییبگم دا یمن چ-
 ....آخه مگه من بچه م ؟یدور نیگیبابا...همش م یا-

 گفت: مادرم
 ؟یایخودت تنها از پس کارات برب یخوای...تو چطور م؟یستین-
 رمیبگ ادی دیخب...خب باتخره که با-
 نهینه...حرف من هم-
 ل بلند شدم و گفتم:مب یرو از
 دیق گهی...ددیاگه اجازه ند یعنی...رمینم یا گهید یاز اهواز جا ریاما منم به غ-

 !زنمیدانشگاه رفتن رو م
عد ندن چ ب جازه  عا ا گه واق تاقم رفتم...ا مت ا  یچ فمیتکل ؟اونوقتیبه سرر

 یکار نیبا عماد همچ ی...مقصررر خودم بودم....اگه از سررر لجبازشرررد؟یم
با  نینکنه عماد...بب کارتیافتادم...خدا بگم چ یت به التماس نمحا کردمینم

 پا داشته باشه؟ هیمرغشون  ؟اگهیکرد کاریقهر کردنت چ نیا
مخالف نبود اما مادر همچنان  ادیاز تبت نام نمونده بود...پدرم ز یادیز مهلت

 هی یباخبر شررده بود اما حت انیجوابش"نه" بود...کالفه بودم...عماد هم از جر
 ...ذاشتیهنوز بهم محل نم یعنیهم بهم نگفت... یخشک و خال کیتبر
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 بود که درست و ینشسته بودم که در باز شد...عماد بود...چند روز اطیح یتو
ساب بلند  تخت یضربان قلبم بات رفت...از رو دنشیبودمش...با د دهیند یح

 شدم و گفتم:
 سالم آقا عماد-

ما ماشرر ا که  فل مر نشیاون همونطور  نارم  یسررر کردیو ق تکون داد و از ک
شت....بازم ب ضوع مو نیکرده بودم...ا ی....قاطیمحل ی...بازم بییاعتنا یگذ

نکرده  میعصرربان نقدریتا اتن ا زیچ چی...هشررردیامشرررب تموم م نیهم دیبا
 ازم دور بشه صداش کردم: ادیز نکهیبود.قبل از ا

 آقا عماد صبر کن-
ماش ...تو چشررسررتادمیشررت...جلو رفتم و مقابلش ااما به سررمتم برنگ سررتادیا

 در کنترلش داشتم گفتم: یکه سع ییو صدا تیشدم و با عصبان رهیخ
با سررکوتت تحق؟یگینم یزیچرا چ- هات ؟یکنیم رمی...چرا  گاه با ن ...چرا 

 ...؟یدیعذابم م
 چشمام حلقه زد: یتو اشک

..قبول دارم اما...اما کردم...از اعتمادشون سوءاستفاده کردم. یآره...من بچگ-
..مگه ؟. یکنیراهتو کج م دنمی...چرا با دکنهیرفتار تو هم حالم رو بدتر م نیا

 کردم؟ کاریمن چ
 تابت شد: ختیریکه از چشمام م ییاشکا یعماد رو نگاه

جازه نم خوامیم- هاشررون حرف  گنی...مدنیبرم...بهم ا با راهش دوره...تو 
 نجایاز ا خوادیبچه م نیبرم...بگو ا نجایاز ابزن... تو ازشررون بخواه که بذارن 
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که ا خوادیدور بشررره...م بل نه...خواهش م یدور نیبره   کنمیبزرگش ک
 گهید ن...تو رو خدا باهاشررون حرف بزن...مکننیعماد...حرف تو رو قبول م

 شهر بمونم... نیتو ا توونمینم گهیطاقت ندارم...د
ماد باره ا ع گاه دو بدو ین عد  خت و ب ندا نارم  ین گفتن حرفبهم ا از ک

 هیها فق  به خاطر  یتوجه یب نیهمه ا یعنی...دیترک یگذشت...دلم داشت م
 گهیرفتاراش بود که د نیکه من فق  به خاطر هم دونستیاشتباه بود؟...کاش م

 تهران بمونم... خواستمینم
بود...پشت سرش هم عماد  ییمبل بلند شدم...دا یدر از رو یصدا دنیشن با

 نامنظم شد...جلو رفتم و گفتم: دنشی...بازم تپش قلبم از دوارد شد
 سالم-
 کرد و گفت: یخنده ا ییدا
 !نیسالم دکتر بعد از ا-

 حرف زد و گفت: نیاز ا یهم لبخند عماد
 نکن لطفا سهراب جان! نیبه قشر ما توه-

 رو به من گفت: بعد
 سالم خانوم دکتر-

که عماد باتخره دسررت از  شرردیباورم نملبم جا خوش کرد... یرو یپهن لبخند
 هم قالب کردم و گفتم: یقهر برداشته...دستام رو تو

 دیی...بفرمادیخوش اومد یلیسالم...خ-
ه ب ییرایپذ لیآماده کردن وسرا یبه سرمت هال رفتن...مادرم که برا هردوشرون

شپزخونه رفت منم برا و ه خودم ربود ک نیا یبرا شتریکمکش رفتم...البته ب یآ
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بدنم  یاز داغ نویصررورتم قرمز شرررده...ا کردمیکنترل کنم...احسررراس م
شدمیفهم ضور عماد دوباره وجودم رو گرما بخ س دهی...ح از مادر  رو ینیبود...

 کنار مادر نشررسررتم...عماد ینیگرفتم و به سررمتشررون رفتم...بعد از تعارف سرر
 بهم انداخت و بعد رو به پدر گفت: ینگاه

قا- لت تو ونمدی...من میدیحم یآ خا ندارم  یزندگ یکه حق د ما رو  شرر
 ...درسته؟دیکه مخالف رفتن ساغر خانوم به اهواز هست دمیشن یعنیاما...

 پا انداخت و گفت: یپا رو پدر
 ستاره مخالفه... شتریب قتشیحق-

 بار رو به مادر گفت: نیا عماد
 شونه؟ییو تنها یفق  دور لتونیچرا خاله؟...دل-

 فت و گفت:دستم رو گر مادر
ساغر دور نبودم...نم یدونیم- سرم...من تا حات از  که  ییبذارم بره جا توونمیپ

 ازم دور باشه
که چ- ما آخرش  که ازدواج کردن ؟یا که... نه...فردا روز  گاه  حات دانشرر ...
 کنار خودتون باشه؟ نیخوای...بازم م؟یچ
...مادرم دسررتم انداختم...ازدواج؟ نییکه زد خجالت زده سرررم رو پا یحرف از

 رو فشرد و گفت:
راحته که تنها  المیفرق داره...باتخره شرروهرشررم هسررت...خ گهیاون موقع د-
 ستین
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 یدانشجو هستن که مثل ساغر خانوم از شهرا ی...کلستیخب اهوازم تنها ن-
 نیکنه...ا یشهر خودش زندگ یکه هر کس فق  تو ستی...قرار نانیاطراف م

 یخانواده رو تجربه کنن...رو پا  یاز مح رونیب یگشررانسرره براشررون که زند هی
شون با شم خانواده من که اهواز زندگستنیخود  وقت هی اگه...کننیم ی...بعد

 دیکمکشون حساب کن یرو دیتوونیم ادیب شیبراشون پ یمشکل
 اما من...-
 بار خودم به حرف اومدم: نیا

...تازشررم من که کنمیم مامان تو رو خدا اجازه بده...دو روز که بمونم عادت-
خونه...اجازه بده...خواهش  امیم لیتعط یهمش اونجا بمونم...روزا خوامینم
 ...جون ساغر!کنمیم

شش شک رو تو درخ شماش د یا ستمی...مدمیچ سخته...برا دون منم  یبراش 
 ب*غ*لش انداختم و گفتم: یسخت بود...خودم رو تو

 به خدا تمییقربونت بشم عششششقم...فدا-
 و گفت: دمیب*و*س ونشیبا صورت گر ممادر

 تا از جات مطمئن شم امیباهات ب دیخودم با-
 !!!سمیاونم چشم عس-
 مبل بلند شد و گفت: یاز رو ییدا
 ینیریرفت...حات شرر یخانوم دکتر شرررد یجد یجد گهیول...پس د یا-
 چسبهیم

 غیج یاز خوشررحال خواسررتیخودش به سررمت آشررپزخونه رفت...دلم م بعد
که به لب داشت روح رو  یشد...لبخند دهی...نگاهم به سمت عماد کشبکشم
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 تیبه خواسررته م اهم نکهیبه تنم برگردوند...چقدر خوب بود که هسررتش...از ا
مادرم صررحبت کرده بود دلم م با  بارونش  خواسرررتیداده بود و  ب*و*سررره 

ه ک ...اونقدرزهیبودم که وجودش برام مهم و عز دهیباور رسرر نیگه به ایکنم...د
شت صور دور یحات که باهام آ سخت بود...اما از ا شیکرده بود ت کر ف نیبرام 

کس رو ع یبا خانوادش آشنا بشم و حداقل دختر تو توونستمیبهونه م نیکه به ا
 ...شدیبشناسم تحملش آسون م

 گاهیب گاه و یها هی...با گرییدا یهای...با مزه پرونمیبود داریب روقتیتا د شررب
 عماد... دبخشیام یپدر و با لبخندها زیافتخارآم یاههامادر...با نگ

 مایرو برداشررتم و بهش پ میبالش گذاشررتم گوشرر یکه سررر رو یموقع شررب
 دادم...من هنوز ازش تشکر نکرده بودم:

 ممنون" ایدن هی"بازم سالم...بابت امشب 
 بعد جواب داد: قهیدق چند

 "یموفق باش دوارمینکردم...ام ی"سالم...کار
 "ریمنونم...شب بخ"م

 "یباشه دختر تهرون ری"شب شمام بخ
امشررب تا صرربح خوابم  دونسررتمیپوشرره ترانه ها...م یزدم و رفتم تو یلبخند

 دلم رو با گوش دادن به ترانه به عماد زدم: ی...حرفابرهینم
 خوامتیاندازه م ی"چه ب

 یزود عاشقم کرد چقدر
 از تو خلوت شبهام تو
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 یدبغضو کم کر ایدن هی
 رهیاندازه درگ یب چه

 تمیآسمون نگاه
 یداریتو خواب و چه ب چه

 تمیدنبال نشون به
 از تو ممنونم ایدن هی

 یهمه شاد نیا یبرا
 سرشارم از عطر تو چه
 یداد یبه من زندگ تو

 اندازه خوشحالم یب چه
 مال منه امشب جهان

 ما رو یخوشبخت یکس
 امشب زنهیهم نم به

 آرومم اندازه یب چه
 زهیاز عشق لبر چشات

 ما یامشب برا نیبب
 زهیخاطره انگ چقدر
 ییایعشق رو نیا واسه

 از تو ممنونم ایدن هی
 یهم حس منو دار تو
 خوونمیم نویچشمات ا تو
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 خوامتیاندازه م یب چه
 یزود عاشقم کرد چقدر

 از تو خلوت شبهام تو
 یبغضو کم کرد ایدن هی

 رهیاندازه درگ یب چه
 تمیآسمون نگاه
 یداریتو خواب و چه ب چه

 تمیدنبال نشون به
 از تو ممنونم ایدن هی

 یهمه شاد نیا یبرا
 سرشارم از عطر تو چه
 یداد یبه من زندگ تو

 اندازه خوشحالم یب چه
 مال منه امشب جهان

 ما رو یخوشبخت یکس
 امشب زنهیهم نم به

 خوامتیاندازه م یب چه
 "خوامتیماندازه  یب چه

بالش فرو  ی...سرررم رو توکننیعماد دارن نگام م یچشررما کردمیم احسرراس
 وامتخیاندازه م یدلم بود لبهام به خنده باز شد...من ب یکه تو یبردم و از حس
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شو م یاندازه...زودتر از اون یعماد....ب شق خودت کرد کردمیکه فکر  یمنو عا
 بچه کارون!!!

××× 
عماد هم  نکهیبرام داشررت...از فکر ا یا گهیبار شررور د نیدوباره اهواز ا دونید

شهیهوا نفس م نیا یتو شد...وقت ک ستیکه م یقلبم گرم   میگاه بربه فرود میخوا
تا  هریگیآدرس خونشررون رو بهمون داد و البته گفت که پدرش باهامون تماس م

نرفته ...میبه اونجا بر میبد متبت نام رو انجا یکه قرار بود کارا یچند روز نیا
کاش اونم ا نگ شرررده بود... جایدلم براش ت نارم بود...روز اول فق   ن در ک

بد یکارا میتوونسررت جام  گاه رو ان به دانشرر  یو فرداش قرار بود برا میمربوط 
 اما همون موقع پدر میبه هتل بر خواستی...پدر ممیخوابگاه دوباره بر یکارها

 ی...بمیده به خونه اونا برتعارف قرار ش یاز کل بعدزنگ زد و  شیعماد به گوش
شون بودم...پدرم آدرس رو به اول شم انتظار رفتن به خون س نیاندازه چ که  یتاک

سمش"ک یداد تا ما رو به اونجا ببره...منطقه ا ستادیپامون ا یجلو  پارسانیکه ا
به آرزوم  ی"بود...از جلو باتخره  با خودم گفتم" گذشررتم  که  گاه  دانشرر

مدتدمیسررر باش" تا  یعنی...میراه بود یتو یادیز ...منتظر من  ماد  خونه ع
 کیبود که خوابگاه من نزد نیبه ا شیداشت...باز خوب یادیدانشگاه مسافت ز

 کنم... یرو هر روز ط ریهمه مس نینبود ا یازین گهیدانشگاه بود و د
که  یشرکل یبزرگ توقف کرد...در بزرگ نرده ا ییالیخونه و هی یجلو یتاکسر

پر از گل و درخت  یاطی...حذاشررتیم شیرو به نما اطیداخل ح یتمام فضررا
ها یرو اطیح یتو یکه دو طرف سررنگفرشرر فت ح دهی تا  اطیبودن...مسرررا

ستمیبود که نم یساختمون به حد ست یرونیب ینما توون  یساختمون رو به در
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شاهد ضع مال هم شخص بود و ش یخوب که نه...توپ یکنم...م  نیدارن...از ما
رو به صرردا درآورد...چند لحظه  فونی...پدر آمیفتو به سررمت در ر میشررد ادهیپ

 :دیبه گوشم رس یاز پشت گوش یدخترونه ا فیظر یبعد صدا
 بله؟-

 و گفت: دیخودش رو جلوتر کش پدر
 موحد؟ یسالم...منزل آقا-
 بله...شما؟-
 یدیحم دیهستم...مج یدیمن حم-
 دیی...بفرمایدیحم یاوووه...بله آقا-

شون از ب کیت یصدا شدن در من ست گرفتم و دادیاز  سته چمدونم رو به د ...د
شدم...نم سر پدر و مادرم وارد  شت  ستمیپ اغ ب یتو یخوش گلها یاز بو توون

 تخواسی...دلم نمدادیم یزندگ یو طراوت هر کدومشون بو یبگذرم...سرسبز
خانوادم دور  زمنو ا داشرتمیکه برم یآهسرته ا یبرسره...قدم ها انیراه به پا نیا

شررردم...سرررعتم رو  یدر ورود یمرد جلو کیبود...متوجه دو خانوم و  کرده
لبم عکس بود ق یکه تو یهمون دختر دنیکردم تا بهشررون برسررم...با د شررتریب

ب و قل یزندگ یتو یدختر نقش مهم نینکنه ا ایگذاشرررت...خدا دنیتپ یبنا
شردم...ان سته چمدونم رو محکمتر ف شه؟د شته با ستمیکه م گارعماد دا  هب خوا

 گفتم: ستادمیمقابلشون ا یکمک اون تعادل خودم رو حفظ کنم...وقت
 سالم-
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که چهره ا ینفر مرد مسررن نیاول مد  بد  یبه حرف او کامال پرغرور و م*س*ت
اندازش به عماد  یچهرش بود...از شررباهت ب یتو یداشرررت...اخم خاصرر

م دبود...از حرف خو یدوست داشتن یلیکه پدرشه...البته عماد من خ دمیفهم
 خندم گرفت....چقدر زود شد"عماد من"

 خوشحالم! دارتیسالم دختر جان...از د-
ون خونش یتو گفتیکه م دادمیبه عماد حق م گهیصداشم محکم بود...د یحت

 ازش حسرراب یکل نمشیب یبار دارم م هی...من که رهیم شیبا قانون پ زیهمه چ
 بردم....بابا جذبه!

که  دیفس یگرد با پوست یداشت...صورت ینیکه کنارش بود چهره دلنش یخانوم
شما کرده و کت و دامن  یمیمال شی...آرادادیجلو م شتریسبز رنگش رو ب یچ

 تنش بود: یکیساده و ش
 یخوش اومد یلی...خزمیسالم عز-
 ممنونم خانوم-
مشررخص  تشیشررد که هنوز برام هو دهیکشرر یبار نگاهم به دختر جوون نیا

مادر عماد بود...همون صررورت...همون رنگ  یپکه چهره ش ک ینبود...دختر
داشررت...اونم مثل  یا دهی...اندام بلند و کشررکتریدر ابعاد بار یچشررم...منته

 نیا از ترشیب یپدر نیبود که البته با وجود همچ دهیپوش یمادرش لباس مجلس
 ی...دختر جوون دستش رو به سمتم دراز کرد و با لبخندرفتیازشون انتظار نم

 هت به لبخند عماد نبود گفت:شبا یکه ب
 نمتیبیخوشحالم که م یلیسالم...من عاطفه هستم...خ-
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طاب  ی...خودشررره...همون دخترصرررداش جان"خ ماد  ماد من رو "ع که ع
ات ...آروم دسررتم رو بارمیلب ب یرو یلبخند اجبار هی توونسررتمینم یکرد...حت

 آوردم...دستش رو فشردم و گفتم:
 نطوریممنون...منم هم-
 عماد گفت: درپ

 دییتو...دم در بنده...بفرما دییبفرما-
 نیبه ا یخونه ا یورومون به داخل خونه چشررمام گرد شررد...مطمئنا من تو با

هوه ست ق مین ی...تمام خونه پارکت شده بود...کنار در ورودشدمیگم م یبزرگ
 ییطال یدست مبل سلطنت هیگذاشته شده بود...چند متر اونطرف تر  یرنگ یا
شم آدم رو کور م ینگر شون چ سمت مقابلش مکردیبود برق  یناهارخور زی...

شت...تمام د یبزرگ ش یخونه با تابلوها یوارهایقرار دا ش یدوران هخامن ده پر 
ها لدون ها ییبزرگ و طال ییبود...گ  دهیچیفضرررا پ یتو یعیطب یپر از گل

 ییله هار...پبزرگ و پرنو یبود و البته با لوسررترها نهیبود...سررقف خونه تماما آ
 نیار اکه من اگه دو ب شدیم دهید یدوراز فاصله  شدیم یکه به به طبقه بات منته

ود که از ب ی...ته سالن هم آشپزخونه بزرگکردمیوزن کم م یکل رفتمیرو م ریمس
لحظه با خودم گفتم"چرا عماد با  هی...زدنیبرق م لشیهمون فاصررله هم وسررا

ضع مال نیا ش ریخودش رو درگ یعال یهمه امکانات و و و خوابگاه  ینیاجاره ن
صال چطور  ستکرده؟ا شق  یرو بذاره و بره؟"من که کل یجا نیهمچ توون عا

 یمنظم و قشررنگش شررده بودم...به همراه مادر به سررمت همون مبال دمانیچ
ست میرفت یسلطنت ش ظه بعد ...چند لحزیتم یادیز اینو بودن  دونمی...نممیو ن
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 نیاز پس نظافت ا ییچطور به تنها شیید...خداوارد شرر ینیمادر عماد با سرر
صر برم شتم....تو ا ینیس یرو که تو یشربت وانی!لاد؟یق گرم  یهوا نیبود بردا
پدر عماد به خودم اومدم که رو به پدر  ی...با صررردادیچسرربیم یلیاهواز خ

 :گفتیم
 ومد؟ین شیبراتون پ یتبتنام که مشکل یتو-

 جواب داد: یبا لبخند پدر
 خوابگاه مونده یخداروشکر...فق  کارانه...-
 دکتر ما چطور بود؟ ی...آقاشهیان شاءالله اونم درست م-
 یلیرو لب همشررون نشررسررت...معلوم بود خ یاسررم عماد لبخند دنیشررن از

سش دارن...ک شه؟؟؟اما از لبخند هیدو شته با ست ندا عاطفه  یکه عماد رو دو
ستمیکه هنوز نم سبت دون  یشد...خب بگو ک یجور هیم با عماد داره دل یچه ن

با د فیتکل یهسررت و رو  ریدسررتش دلم ز یحلقه تو دنیمنو روشررن کن...
 یسررت؟ایدسررتش حلقه ن یممکن بود؟؟؟نه...پس چرا عماد تو یعنیشررد...

 خدا...فکرم اشتباه باشه...!!!
ست همراهش به اتاقش  بزرگترا صحبت با هم بودن که عاطفه ازم خوا شغول  م

گاه م یبرم...ن با دبه  نداختم و  ها دنیادر ا له  ند شررردم...از پ ندش بل  یلبخ
بات رفت یچیمارپ به طبقه دوم که ب میخونه  پا یو  به طبقه  نبود  نییشررباهت 
 هم مقابلششررده بود و  دهیچ یکه توش مبل ال مانند ی...هال بزرگمیدیرسرر

س یبزرگ ونیزیتلو شت...پنج در هم وجو یخانگ ینمایکه بهتره بگم  د قرار دا
 ت که عاطفه دستم رو گرفت و به سمت اتاق اول کشوند:داش

 دمیهم اتاق منه که بهت نشون م شیاتاق بابا و مامانه...اتاق کنار نجایا-
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 رفت: ییبه سمت دو اتاق روبرو بعد
تو  خوادیدو اتاق هم مخصرروص مهمونامون هسررتن...هر چند من دلم م نیا-

 اتاق نیا یتا تو یمن باش شیامشب رو پ
 زدم و گفتم: یجواب حرفش لبخند در
 مزاحم خلوتت بشم خوامینم-
 گفت: یتصنع یاخم با
 خانوم خوامی...من خودم ازت مه؟یمزاحم چ-

تو سررهم  خوادیدلم نم نکهیعماد انداخت....عمادخان با ا ادیمنو  محبتهاش
س ش یک شه زوج ب یبا ست یو مهربون رینظیاما اگه عاطفه زنت با ستش ...نیه د

 م و گفتم:رو فشرد
 یمهربون یلیعاطفه جان...تو خ یمرس-
ورد زبونش  نجایا ادی...هروقت مگهیاز شررماها برام م شررهی...عماد همزمیعز-

 خانواده شماس
 به ما لطف دارن شونمیا-

 زد و گفت: یلبخند
شررما بودم...حاتم  دنیمشررتاق د یلی...من خقتهی...حقزمیعز سررتیلطف ن-
اردش و یواشررکی میتوونیم سررتشیبدم...حات که ن اتاق عماد رو نشررونت میبر
 میبش

 و گفتم: دمیخند
 ؟یواشکیچرا -
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س ادیآخه عماد خوشش نم- شه...البته ا یتو یک سرک بک فق   قانون نیاتاقش 
 !ستین نجایکه خودش ا هییواسه وقتا

 یستین یاما تو که هر کس-
 ...گهیخب د یآره ول-

 ت:و با حسرت گف دیکش یقینفس عم بعد
 دلم براش تنگ شد... هویچه -
شدم که عماد رو با گهیلبم رو حفظ کردم...د یزحمت لبخند رو به  دیمطمئن 

داشررتم اما مگه با  ازیفراموش کنم...منم دلتنگش بودم...منم به حضررورش ن
...از طرز حرف زدنش معلوم بود که چقدر خاطرش رو شررد؟یوجود عاطفه م

 ...خوادیم
 که ته سررالن میتوسرر  عاطفه به سررمت اتاق آخر رفتشرردن دسررتم  دهیکشرر با

به  دیشا یبود...در رو باز کرد و پشت سرش داخل شدم...اتاق عماد اتاق بزرگ
مام نشرر ندازه ت مام د نیا ما بود...ت نه  نگ آب وارهایمن خو نده  یرو ر پوشررو

ود...تخت ب دهکر نییتز دیسف ریرنگ با حر یآب یبود...پنجره بزرگش رو پرده ا
هم  یو کمد بزرگ وترشیکامپ زیوسرر  اتاق قرار داشررت...م یدو نفره ابزرگ 

نار د بود...رو واریک جود  وارید ینصرررب  کس و ع قاب  ق  دو  ف ناق  ت ا
نوادگ یکیداشرررت.... خا کس  نار  یکی شرررونیع ک خودش  کس  ع هم 

تهران هم بود...چقدر به عاطفه  یاتاقش تو یکه تو یعاطفه...همون عکسرر
به هچشررم ی...حسرررت تواشرررتعالقه د پاک  تونسررتمیعنوان نم چیام رو 

عاطفه به خودم  ی...با صداشدیعالقه هم سهم من م نیذره از ا هیکنم...کاش 
 :گفتیاومدم که م
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 چطوره؟-
 سمتش برگشتم و گفتم: به
 شهیقشنگ و مرتبه...مثل هم یلیخ-

 بات انداخت و گفت: ییابرو
 شه؟؟؟یمثل هم-
 مرتبه شهیرانه...اونجا هم همته یخب...خب منظورم اتاقشون تو-
 جا به جا بشه... دینبا زشیم یخودکار از رو هیآهان...آره بابا...عماد -
 ره؟یسختگ نقدریا یعنی-
 مینیبب می...برگهید میمنظمه...خب بر یادی...زسرررتین ریسررختگ زمینه عز-

 پخته واسمون! یعذرا خانوم مامان گلم امشب چ
عد تا ب گاهخودش زودتر از من از ا باره ن خارج شرررد...دو ماد  یق  تاق ع به ا

تنم  ی...احسررراس کردم عطر حضررورش تودمیکشرر یقیانداختم...نفس عم
 دیبا یزود نیلحظه بغض کردم...بغض عالقه کوتاه مدتم که به ا هی...دیچیپ

ها م خاطره  قاب شرررده روسررپردمشیبه  به عکس  گاهم رو   وارید ی...ن
 داشت بغض کرده گفتم: که به لب یجواب لبخند قشنگ ردوختم...د

 عماد ذارهیتنهام نم ادتی...اما یخودت مال من نباش دیشا-
 و دیبود که مادر فهم نیاز اتاق خارج شرردم...نگاهم اونقدر گرفته و غمگ بعد

 :دیآروم ازم پرس
 شده؟ یچ-

 تکون دادم و آروم تر اون گفتم: یمن در جواب سر اما
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 ...خوبم!ستین یزیچ-
ده ش دهیچ زیاز اندازه م شیتنوع ب ی...حتدمیفهم یاز غذا نم یچیشام ه موقع

شتها و م سابدادیخوردن نم یبرا یلیهم بهم ا به  یبود...وقت ریدرگ ی...فکرم ح
ا دسررتش داشررت ب ی...انگار که حلقه توشرردیحالم بدتر م کردمیعاطفه نگاه م

 هک ی...حلقه ادادیو خودش رو بهم نشررون م زدیچشررمم م یتو یشررتریبرق ب
 تپه" یم یا گهیکس د یکه قلبش برا یباش یبا کس یتوونی"تو نمگفتیم

ست همون چ اتاق شت فق  به جا دمانیعاطفه هم در رنگ  یاتاق عماد رو دا
سبز مال یآب شده بود...چ یمیاز رنگ  ستفاده  شت یکه برام جا یزیا  سوال دا
شون از هم جداس؟ نایبود که چرا ا نیا  تسیماد نکه ع ییوقتا یعنیاتاق خواب
 ...ست؟ین ناز ازدواجشو یاز اتاقها عکس چکدومیه یتو خوابه؟چرایم نجایا

فه دراز کشرر یرو عاط خت دو نفره  مد و رودمیت خت  ی...خودشررم او ت
 رو به دست گرفت وگفت: شینشست...گوش

 در چه حاله! نمیزنگ بزنم آقا عماد بب هی-
ر بهش فک گهیکنم که د کاریچ ایاسررم عماد گر گرفتم...خدا دنیهم از شررن باز

 :؟یصاحب داره چرا مهرش رو به دلم انداخت یدونستینکنم؟تو که م
 الو...سالااام-

 یور یلبخند اریاخت یشد ب دهیشن یخوشحال عماد که از پشت گوش یصدا
 لبم نشوند:

 ...چه عجب!زمیسالم عز-
 دستم فشرده شد: یتو پتو

 سرت شلوغه دکترجان! یلوس نشو...جنابعال-
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 چطوره؟ رخانتی...حق شماست...امدیببخش-
 بشن: زیسرخ شده عاطفه باعث شد گوشام ت یعماد و گونه ها حرف

 رسونهیخوبه...سالم م رمیام-
 اومدن؟ یدیحم ی...خانواده آقایعاط یراست-

 زد و بعد به عماد گفت: یاول به من چشمک عاطفه
خانواده خوب کیآره...نزد- مدن... سررراغر  یدونیم یلهسررتن و یظهر او

 دخترشون...
 خب؟!-

 بهم زد و ادامه داد: یلبخند
 !رهیگیخودشو م یلیراستش به نظر من خ-
 !ستین یدختر نیساغر؟؟؟نه بابا...اون اصال همچ-
 چرا هست...-
گاه اول ا دیشرررا- عد م یباشررره ول ینطورین هم  یلیکه برعکس خ یفهمیب

 شناختمش یرنطویمدت ا نیمن که تو ا یعنی...هیخودمون
 شد: یدلم غرق شاد فشیتعر از
تار نکن یوقت طور هی- به دل بگ یرف به گردن من خ رهیکه  ق ح یلیها...اونا 

 دارن!
 !شمهیاتاقم پ یگرفتم که اتن تو لشیچشششم...اونقدر تحو-

 چند لحظه سکوت کرد بعد گفت: عماد
 خودش... یتو جلو یعنیاتاقت؟ یتو-
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 فت:و گ دیبلند خند عاطفه
ل به د یعنی...هیدختر خونگرم یلیآره...خواسررتم سرررکارت بذارم...سرراغر خ-

 نشست! یلیمن که خ
 ...مثه خودمونه(گهی...مثه خومونه!)آره دهیها د-
چه کرد یاریبخت از ماد تو  ماد...ع با  یحرف زدنش بغض کردم...ع من؟

 قلبم...با غصه هام چه کنم؟:
 ؟یندار یار...کزمیبرم عز دیعاطفه جان من با-
 نه...مراقب خودت باش-
هم  تیما رو هم داشررته باش...به هم اتاق یمهمونا ی...هوانطوریتو هم هم-

 سالم برسون...خداحافظ
 تخت بلند شدم و گفتم: یقطع تلفن از رو با
 سوال بپرسم؟ هی توونمیم-
 ...بپرسزمیحتما عز-
 چرا...چرا اتاق تو و...آقاعماد...جداست؟ گمیم-
 بات انداخت و گفت: ییسوالم ابرو نیاز ا تعجبم
 باشه؟ نیاز ا ریغ دیبا-
 مگه...مگه تو...-

 :کردمیدق م شدمیامشب مطمئن نم اگه
 !؟یستیمگه تو همسرش ن-
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صدا رهیلحظه خ چند شت...از  ینگام کرد بعد  خنده بلندش تمام اتاق رو بردا
 دنیخره دست از خندسوال من خنده داشت؟بات یکارش تعجب کردم...کجا

 برداشت و گفت:
 من زن عمادم؟ یتو...تو فکر کرد-
 ؟یپس...پس...چ-

 به بازوم زد و گفت: یآروم مشت
 عماد داداشمه! وونهید-

 یحداقل عاطفه تو ای یکسرر نکهیکردن حرفش خوشررحال از ا یاز حالج بعد
 عاطفه دور یکه از چشررما دمیکشرر یقینفس عم اریاخت یب سررتین شیزندگ

کردم کارم  یفرار از نگاهش سع ینموند و مشکوک نگام کرد...هول شدم...برا
 کنم: هیرو توج

شما حرف چوقتیه شونی...ایعنی...من فکر کردم...زهیِا...من...چ-  یراجب 
 به ما نزدن!

ماد چ دونسرررتمی...نمسرررتیمهم ن- ما خواهر و  یزیع ته... راجبم نگف
 ...کترمیسال از عماد کوچ هی...من میبرادر

 دستش اشاره کرد و ادامه داد: یبات آورد،به حلقه تو دستشو
 تازه من خودم آقا دارم!-

 و گفتم: دمیخند
 ر؟یهمون آقا ام-

 زد و گفت: یلبخند
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 ...پسرخالمهمیآره...تازه عقد کرد-
 نیخوشبخت بش دوارمی...امگمیم کیتبر-
تو  گفتیهمش مشررد... یتا عماد راضرر میکرد کاریکه چ یدونی...نمیمرسرر-

 یرفاح یبود ول یراضرر نکهی...بابا هم با ایدرسررتو تموم کن دی،بایهنوز بچه ا
شت روش اتر م شتیعماد دا صه من و امذا التماس خواهش  یبا کل ری...خال

قا رو راضرر کامیکرد یآ  ریوز بخشرررهیشررراه م گنیکه م ینیا تی...شرررده ح
 !یداداشه ناراض ی...بابا راضبخشهینم
 ازدواج مخالفه؟ با نقدریا یعنی-
سه تو زوده که بخوا گفتینه...فق  م- ش یزندگ ریخودتو درگ یهنوز وا ترک م
 !یکن
به  با ما من  فه زوده پس حت عاط ماد ازدواج واسررره  گه از نظر ع خودم گفتم"ا

شمش  شد ایهستم...خدا یمهد کودک هیچ شق ن شد میعا  میحاتم که افتاد مین
 "یداد لمونیتحو رشویسختگ هیتو دام،

 بگم؟ یزیچ هی یشیناراحت نم-
 نه...بگو-
 ظاهرشون... یعنیمخالف باشه، شتریبابات ب کردمیراستش من فکر م-
شن- سته که ظاهر خ اهتون ر گهیمهربونه...اون م یلیقلبش خ یداره ول یبابا در

رو  ریا ام...البته بابکنمی...منم کمکتون مدیو بر دیانتخاب کن دیرو خودتون با
هم با  یا نهیرید یبودن دوسررت لیقبول کرد که عالوه بر فام لیدل نیبه ا شررتریب

 شوهرخالم داره!
 و گفتم: دمیکش یا ازهیخم
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 دیدر هر صورت...خوشبخت بش-
 زد وگفت: یلبخند

 !شهی...چشمات باز نمیبخواب گهی...بهتره دیمرس-
 گفتم: یبالش گذاشتم و با لبخند یرو و سرم

 !ریُشِوت بخ-
 ده ش رو بهم دوخت و گفت:گردش یچشما

 جوووون؟؟؟-
 گرفتم! ادیدکتر  یاز آقا-

 و با خنده گفت: دیدراز کش کنارم
 زمیعز ریعماد...شب بخ نیامان از دست ا-

شو رو بعد شما ستگ یچ شت...با وجود خ شمام  ادیز یهم گذا خواب به چ
 ی...بچه کارونرفتیچشررمام رژه م یعماد همش از جلو ری...تصرروومدینم

 ...کردیو رو م ریفکر کردن بهش دلم رو ز یکه حت یابجذ
××× 
به همراه پدر و مادرم و البته عاطفه برا یکارا  یتبتنام خوابگاه که تموم شرررد 
 توونمی...مسررئول خوابگاه گفته بود ممیبه بازار رفت ازمیمورد ن لیوسرررا دیخر

سا شروع م یتا وقت نمیاتاق بچ یرو تو لیو سها  ه اهواز ب مخوایو م شنیکه کال
ام بر دیدیکه م یزیهر چ مبابت نداشررته باشررم...مادر نیاز ا یبرگردم دردسررر

 یکم و کسررر چیه بیشررهر غر نیتو ا خواسررتی...به قول خودش نمدیخریم
ه دوم بشررم طبق کیشررر گهیکه من قرار بود با پنج نفر د یداشررته باشررم...اتاق
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 یشت...دو تا از تختهاکه سه تخت دو طبقه توش قرار دا یمتر12اتاق هیبود...
شده بودن،ا نییپا س نکهیا یعنی نیگرفته  بودن و  ازم زرنگتر هامیدو تا از همکال

تخت طبقه بات باشم به  یرو خواستیدلم م شهیزودتر به خوابگاه اومدن...هم
 یرو که به کمک مادر و عاطفه بات آورده بودم رو لمیهم وسرررا نیخاطر هم

آشنا بشم...اما ظاهرا  هامیزود با هم اتاق یلیخ خواستیتخت جا دادم...دلم م
 ...کردمیتا هفته بعد که شروع کالسهاس صبر م ستیبایم

ز قبل از شررروع کالسررها به اهوا یعنیو آخر هفته  میبود فردا به تهران برگرد قرار
 یزنگ زد و ازش خواسررت تا ما رو برا ری...شررب بعد از شررام عاطفه به امامیب

به ب  یفایعرت یعنی...نمیرو بب ریام خواسرررتیدلم م یلیه...خببر رونیگردش 
اهات زود ب ریبود اگه ام تهکرده بود...و البته گف دارشیعاطفه من رو مشررتاق د

اون بود و با  یاز اخالقا یکی نیکرد تعجب نکن چون ا تیمیاحسرراس صررم
 ...کردیزود ارتباط برقرار م یلیهمه خ

 یور...فزدیبار بوق م کی قهیچند دقپارک شررده بود و  اطیح یتو ریام نیماشرر
شدم...پدر و مادرها ترج سر زدم و همراه عاطفه از اتاق خارج   حیشالم رو به 

خونه بگذرونن و فق  من و عاطفه قرار  یداده بودن که شررب خودشررون رو تو
به  که یزیچ نیاولشرررد... ادهیپ نیاز ماشرر دنمونیبا د ری...اممیبر رونیبود ب

 و فتمیعماد ب ادیبود که باعث شررد  شیمشررک تکدسرری پیچشررمم اومد ت
 دیو سررف دهیکشرر یسررراله که صررورت یحدود سرر یبزنم...پسررر یلبخند

شما شت...چ شک ییدا ص طنتیش هیکه  یم ...ظاهرش زدیتوش موج م یخا
 یو هم جذاب بود...اول نگاهش رو به عاطفه دوخت و با لبخند پهن بایهم ز

 لبهاش نشسته بود گفت: یروکه 
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 من... یاومده...سالم بانو یک نیبببه به...-
 و گفت: ستادیکنارش ا عاطفه

 ؟ی...خوبزمیسالم عز-
 به گونه ش زد و گفت: یخم شد،ب*و*سه آروم ریام
 خوبم بانو! گهیحات د-
 ریخنده بلند ام یانداختم...صدا نییاون صحنه خجالت زده سرم رو پا دنید با

 که به عاطفه زد: یو بعد حرف دمیرو شن
 ؟یقربونت بشم دخترخاله...چرا آفتاب پرست شد-
عماد بندازه...مگه کم از  ادی نقدریپسررر چرا قراره امشررب منو ا نیخدا...ا یا

 ناراحت و دلتنگم!!! شیدور
 گفت: عاطفه

 !!!ریِاِاِا...ام-
 جوووونم؟؟؟-
 طلبت آقا! یکی-
 کن! هیاتن طلبتو تسو نی...خب هم؟ب*و*سه؟یچ-

 دراومد:عاطفه  داد
 !رییییییام-
ظاهرا ا ریحرکات ام از فت... ندم گر به قول  نیخ خانومش و  قا فعال جز  آ

ش که دست ری...سرم رو بلند کردم و به امدید یرو نم یا گهیخودش"بانو" کس د
 صورتش خم شده بود گفتم: یشونه عاطفه گذاشته بود و دوباره رو یرو رو
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 سالم-
 بهم انداخت و گفت: ی...نگاهدستایمن ا یصدا دنیبا شن ریام
 گه؟ید یسالم...ساغر خانوم-

 تکون دادم و گفتم: یسر
 خوشبختم تونییبله...از آشنا-
 ...شرمنده حواسم نبود هانطوریمنم هم-

 زدم و گفتم: یلبخند
 ...ستین یمورد-
 !مشیغافل م یکال از همه چ گهید نمیبیبانو رو م نیمن هروقت ا یدونیآخه م-
 ...کامال مشخصه!بله-

 و رو به عاطفه گفت: دیخند
 کشته مردتم! دوننیهمه م گمیبفرما خانوم...من که م-

 گفت: ریرو به ام یساختگ یبا اخم عاطفه
 شدا ریآقا...د گهیبسه د-
 بهش داد و گفت: یسالم نظام ریام
 من یاطاعت بانو-
ود ب یدم خوش مشربآ ریام شییرو براش باز کرد...خدا نیماش یبعد در جلو و

عاطفه حق م به  بت م دادمیو  بارش صررح قت در نده از رو کردیکه هرو  یخ
 ...رفتیلبهاش نم

 ریراه ام یرو به حرکت درآورد...تو نیماشرر ریام میشررد نیسرروار ماشرر یوقت
 کی...چند لحظه خووندی"رو گذاشته بود و همراه خواننده میشرق یآهنگ"بانو
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در ...چقکردمیم نیهمه عشق رو تحس نی.ا..گشتیبار هم به سمت عاطفه برم
ها ه گا ن م یاز  لذت  نه ش  قا ب بردمیعاشررر تریو  از اون حسررررت  شررر

 یعشررق واقع هیمثل عاطفه از  توونسررتمیچرا من نم نکهی...حسرررت اخوردمیم
 سهم داشته باشم...

و باز در ر میدی"اسرمشره رسرانپارسیک یکه عاطفه گفت"سراحل ییبه جا یوقت
ش س هادیپ نیکردم و از ما ستام رو  دنیشروع به وز یخنک میشدم...ن کرد...د

ها رفت بیج یتو مت چمن به سرر فه  عاط نار  بل از  ری...اممیگذاشررتم و ک ق
بود آورد و پهن کرد...خوبه که  نشیماشرر یرو که تو یراندازینشررسررتنمون ز

هم چند  ریعاطفه نشررسررتم...ا یرو کرده بود...روبه رو زیخودش فکر همه چ
سته پفک یپر از خوراک یا سهیبعد با ک قهیدق شت...ب سمت یبرگ م گرفت و به 

 گفت:
 پفک خوردن خالف کار شما نباشه خانوم دکتر! دوارمیام-

 و گفتم: دمیخند
 نه...من خودم عاشق پفکم!-
 هی...میبه خودمون برس یواشکی دیعماد هستش با یخدا رو شکر...ما که وقت-

به خودشررون میاکه انگار ما بچه  سرررتیپفک خوب ن گهیم یطور ...بابا خو
 سال! یس ریدو سال ممنوع" نه ز ری"زگنیم

 زد و گفت: ریام یبه بازو یمشت عاطفه
 نکن... بتیپشت سر داداشم غ-
 !میکرد یادیچشم خانوم...ما غل  ز-
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 رو به من گفت: بعد
ست- شما نم یچی...من هیرا شه ها...منظورم ادونمیاز  سارت نبا  هنی...البته ج

 یاهواز قبول شد دونمیکه فق  م
ساغر حمکنمینه...خواهش م- ساغرم... ست آقا یدی...من  ...خواه*ر*راده دو

آقا عماد صورت گرفت...اتنم  قیمن با عاطفه هم از طر ییعماد هستم...آشنا
 به خاطر تبتنام دانشگاه و خوابگاه موندم اهواز

 ؟یمونیما م شیپس حاتحاتها پ-
 !هنطوریبله...ظاهرا که هم-
 ...یموفق باش دوارمیام-
 ممنونم-
طفه عا دونمی...و البته همسرشون...نمیشرق یبانو نی...پسرخاله ارمیمنم ام-

ته  کار م یمن تو ینه....ول ایگف مان آب و برق  همون  ی...توکنمیسررراز
 ش؟یدیدانشگاهتونه....د یکه رو به رو یو بلند دیساختمون سف

 تکون دادم و گفتم: یسر
 ...دمشیلحظه د هیآره...-

 بار گفت: نیا عاطفه
 ریام یرو یتوونیم یداشررت یدانشررگاه مشررکل ایخوابگاه  یوقت تو هیاگه -

 هاست... یکی...آخه خونه خاله هم همون نزدیحساب کن
 به شماها زحمت دادم یلی...من تا اتنشم خزمیعز یمرس-
 !!یشد یبابا...باز تو تعارف یا-
 ؟یخونیجان...شما خودت هم درس م عاطفه ی...راستدیببخش-
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 گفت: ریام
 مگه بهت نگفته؟-
 نزدن یحرف شونمی...ادمینه...من نپرس-
 زد و گف: یلبخند ریام
 کارهیکه چند سررالته؟چ نهیا زننیکه دخترا به هم م یحرف نی...آخه اولبهیعج-
 ؟یا

 و گفتم: دمیخند
 !ستمین ینجورینه...من ا-

ست م-عاطفه شجوها... یگیرا سم نبود...من دان صال حوا  اتمیادب یخودمم ا
 گذرونمی...سال آخر رو مزمیعز
 اهواز؟ نیهم-
 کرد و گفت: یدست شیپ ریام
 خانومم بره راه دور! ذارمیمن م ؟مگهیپس چ-

 زدم و گفتم: یلبخند
 مگه؟ دیشما چند ساله نامزد-
 !یسال بعدم عروس شاللهیسال قبل نامزد...امسال عقد...ا-
لهیا- نداد شیکه سررره سرررال پ هی...پس چطورشرررال جازه  راه دور  دیبهش ا

 نبوده! یبره؟اونموقع که هنوز خبر
 زد و گفت: یلبخند
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 نی...اما نگفتم همون پارسالم عاشقش شدم که...امیگفتم پارسال نامزد شد-
 دل ما رو برده! شیوقت پ یلیخانوم خانوما از خ

 داخت و گفت:ان ریبه ام ینگاه عاشقانه ا عاطفه
 خودمم طاقت نداشتم راه دور برم و ازش جدا شم...-
 باشم! تونیعروس ی...و البته منم جزو مهمونادیخوشبخت بش دوارمیام-
 خانوم...حتما یمرس-
ها یکی ریام ته  که خودش  یاز بسرر باز کرد و همونطور  فک رو  نه  هیپ دو

 گفت: داشتیبرم
 هگید دیها...و گرنه تا حات آب شده بود...بخور دمینخر یخوبه که بستن-

 !خانوما
 گفتم: میدیرسیبه خودمون م ریبه قول ام میکه داشت همونطور

 سوال بپرسم؟ هی شهیم-
 زمیبپرس عز-
ماد... گمیم- قا ع مال نهیمنظورم ا یعنیچرا...چرا آ ما وضررع   تونیکه شرر

درساشون و  یعماد تو آقا دمیهم که من د یخوبه...اونطور یلیخداروشکر خ
چرا خودشررون  ایاهواز نموندن؟... نیموفقن پس چرا هم یلیالبته کارشررون خ

 خوابگاه کردن؟ ریرو اس
 زد و گفت: یلبخند عاطفه

ماد از بچگ- مده... یع بار او قل   خواسرررتیدلش نم چوقتیه یعنیم*س*ت
ه شدانشگاه تهران قبول ب خواستیدلش م شهیبابا دراز بشه...هم یدستش جلو

 خوامیکه شد....هر چه قدر بابا خواست واسش خونه بخره قبول نکرد و گفت م
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راحتترم...خرج دانشگاهش رو خودش  یاونطور گفتیخوابگاه باشم...م یتو
به دسرررت  یهر چ یعنیآورد... یم در مات خودش  تا اتن داره از زح که 

بار  ریال ززن کم داره که اونم فع هیتمومه...و فق   یآورده...داداشررم همه چ
 ...رهینم
 گهیشد...زن؟؟؟زن عماد؟باز خداروشکر م یجور هیحرف دلم  نیا دنیشن با

 ...دهینم تیفعال رضا
ست...اتفاقا کمکها- شما شگاه  شونیا یبله...حق با  ستم دان بود که من تون

 قبول بشم
 نیقوان یسررر هی....میدار نیقوان یسررر هیخونمون  یسرراغر...ما تو یدونیم-

س دهیثال بابا اجازه نم...میکل ص ونیزیاتاقش تلو یتو یک شت یشخ شه دا ه با
 ی...با وجود بزرگدارهیکه خانواده رو کنار هم نگه م زاسیچ نیهم گهیچون م

ها به تن مادرم خودش  کارها رو م ییخونه  مه  نهیه غذا م ک با پزهیو  با ...چون 
ستپخت زن خونه  ذا ختن غپ یکه تو یو مهر و عالقه ا گسید زیچ هیمعتقده د

ما رو توش  ی...اما مسائل شخصستیخدمتکار ن هی یغذا یهست مسلما تو
...اجررازه داد مررا خررودمررون راهررمررون رو انررتررخرراب کررنررهیررنررمرر یدخررالررترر

 ییجورا هیاونم  نکهی...با وجود اندمونیو آ ی...زندگلی...درس...تحصررمیکن
 ت منکه سکو دیفهم یمثل عماد معتقد بود ازدواج فعال واسه من زوده اما وقت

 نیبه ا یزود راضرر یلیعالقه دارم خ ریبه خاطر احترام به نظرشرره و ته دلم به ام
 کردن عماد با خودتون! یراض گهیگفت د یوصلت شد...ول

 ؟؟؟یکرد شیچطور راض یبگ شهیچه جالب...م-
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 بار رشته کالم رو به دست گرفت: نیا ریام
ر رو صررورت خواهرم...گو هفتی...که اگه اخم بریتعهد از بنده حق هیبا گرفتن -

 خودمو کندم!!!
 گفتم: متعجب

 واقعا؟؟؟-
 تکون داد و گفت: یسر

 جون خودم!!!-
 یشررب ریخودش و عاطفه به خنده افتادن...اون شررب در کنار عاطفه و ام بعد

شنگ و به  ص یموندن ادیق شخ شناختن  س تیرو گذروندم... ا که ب یعماد...ک
 تابت یکیکه به من  یبود...کسرر ادهسررتیخودش ا یپا یوجود سررن کمش رو

ب ش نآدم باشه...او یمهربون و تابت قدم برا یحام هی توونهیشده بود چقدر م
 دایکه به عماد پ یعالقه ا کردمیرو برام لذت بخش تر کرده بود...احسررراس م

س شیاز پ شیکردم ب شق ک شحال بودم که عا در  توونمیشدم که م یشده و خو
 ودنش حساب کنم!ب یرو میلحظه لحظه زندگ

××× 
مت داشتم به س ییبار به تنها نیشده بود من ا یهفته ط هی یچشم به هم زدن با

 چمدون پر از لباس هیکه با خودم آورده بودم  یا لهی...تنها وسرررفتمیخوابگاه م
با  ماده کرده بود... مادرم برام آ که همون رو هم  مادرم اشرررک تو  یادآوریبود 

 یداره به سخت دونستمیم همکرد...پدر  هیرفتنم گرچشمام نشست...چقدر از 
 چوقتی...هختیریم نیی...خودم هم اشررکام تندتند پارهیگیخودشررو م یجلو

تا ا یدور کردمیفکر نم که  ییحد برام سررخت باشررره...دا نیاز پدر و مادرم 
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صداش  یبهم زنگ زده بود...بغض تو ادیبدرقه م به فرودگاه ب یبرا توونستینم
صدام کرد دوباکه باز یوقت شکم رو درآورد...اما اون رهم"تغرو" که منتظرش  یا

و دلخوش بودم اما انگار  یبه تماسررش هم راضرر یازش نبود...حت یبودم خبر
...به مشنینتوونسررتم بب ادیهفته هم ز هینداشررتم...تو اون  یتیاون اهم یمن برا
 ینم ادیخودش هم اون رو ز یسرش شلوغ بود اونقدر که حت یحساب ییقول دا

اندازه براش تنگ شررده بود...رفت و آمدش مشررخص نبود و  از شی...دلم بدید
 نمشیبب امیبه اهواز ب خواستمیکه م یباعث شده بود که نتوونم روز آخر نمیهم

 کنم... یو باهاش خداحافظ
با میگوشرر یصررردا با  رونیب بیج یرو از تو لمیاشررکام رو پاک کردم و مو

 جواب دادم: دی..با ترد...شماره ناشناس بود.دمیکش
 بله؟-
 زمیسالم عز-
 سالم...شما؟-
 رفت؟...عاطفه م بابا... ادتیمنو  یزود نیبه ا-

 دستم جابجا کردم: یرو تو یگوش
 ؟ی...خوبدیببخش-
 ...چرا صدات گرفته؟حالت خوبه؟یمرس-
 ستین یزیآره خوبم چ-
 ؟ییکجا-
 سمت خوابگاه رمی...دارم میتاکس یتو-
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 خونه ما ای...آدرس بده بوادخینم-
 اونجا چرا؟-
که از شررنبه  ؟کالسرراتونیتو خوابگاه که چ یبمون یخوایچرا داره؟دو روز م-

 ما باش شیتاقل تا فردا پ ای...بشهیشروع م
 مزاحم بشم خوامیممنونم...نم-
ود ...زنجاستیا رمینه من نه تو...ام گهید یومدی...اگه نه؟یبابا...مزاحم چ یا-

 ها یداوم
و به ر دیرو قطع کرد...آدرس جد یبده گوش یبه من اجازه حرف نکهیبدون ا بعد

به ب گاهم رو  باره ن نده دادم و دو ماد پر  رونیران مت ع به سرر دوختم...فکرم 
خونه؟..البته امروز صرربح که به  ای مارسررتانهیاتن کجاس؟ب یعنی...دیکشرر

ش میرفتیفرودگاه م بح بوده ص فتیشادم که نبود...احتمال د اطیح یتو نشیما
 نییاپ ییخودش به تنها ییکه دا شرربمیسررر کارش باشرره...د سررتیبایو اتن م

ستگ شب خوابش برده... ادیز یاومده بود گفت که عماد از خ  بایرتق یعنیسر 
 توونمیم یک دونستیبودمش...حاتم که من اهواز بودم و خدا م دهیروز ند کی

 نکنه! یقراریبراش ب نیاز ا شتریتا قلبم ب نمشیدوباره بب
ش از صدا فونیشدم و دکمه آ ادهیپ نیما شردم...چند لحظه بعد  و ر ریام یرو ف

 :دمیشن
 اومده...سالم خانوم دکتر یک نیبه به بب-

 زدم و گفتم: یلبخند
 لطفا دی...در رو باز کنریسالم آقا ام-
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که  اید ب...زونیما رو ندار یطاقت گرما هایشررما تهرون دونمیبفرما تو...م-
 رو دستمون! یفتین

در رو برام باز کرد...چمدونم رو به دست گرفتم و داخل شدم...درسته که  بعد
شم بردارم...هنوز  توونستمیهوا گرم بود اما بازم نم از باغ بزرگ و قشنگشون چ

جنوب...به  یهم سبز و با طراوت بود...انگار نه انگار که تابستونه اونم تابستونا
شم خ"گرریقول ام شون رفتم...عاطفه ریو ام فهعاط دنی"با دهیلیمازده ن سمت  به 

 جلو اومد و در آغوشم گرفت و گفت:
 ی...خوش اومدزمیسالم عز-
 یسالم...مرس-
 ریبخ دنیسالم ساغر...رس-ریام
 سالم...ممنونم-

 گفت: ریدستش رو پشت کمرم گذاشت و رو به ام عاطفه
 جان؟ ریام یاریچمدون ساغرو م-
 کرد و گفت: یمیتعظ ریما

نم ب*غ*ل ک توونمیچمدون که سررهله خودتم م یکه تو گفت یجان ریام نیبا ا-
 ب*غ*ل عمو؟!! یایعشقم...م

 شده بود گفتم: دیو رو به عاطفه که سرخ و سف دمیخند
 گفتم مزاحمتونم! یدید-

 رفت و بعد به من گفت: ریبه ام یچشم غره ا عاطفه
 !زمیتو عز می...برخوادیدلش کتک م ریام-
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 دسته چمدونم رو گرفت و با خنده گفت: ریام
 !میکتک خوردتم خانوم...ما که رفت-

شد...همونطور که به حرکات ام بعد ساختمون   میدیخندیم ریجلوتر از ما وارد 
چمدونم رو به طبقه بات برد...من و عاطفه  ری...اممیپشت سرش وارد خونه شد

 ت:زد و گف ی...عاطفه لبخندمیو نشست میرفت ییرایپذ یهم به سمت مبال
 از تهران چه خبر؟خانواده چطور بودن؟-
 ...خوب بودن سالم رسوندنیمرس-
 ؟یسالمت باشن...راحت دل کند-
برام سررخت  یلی...خمیاز هم جدا نشررده بود نقدری...خب ما تا حات اادینه ز-

 ازشون دور بشم نقدریبود که بخوام ا
 فت و گفت:رو گر دستم

عادت م یول یگیم یچ دونمیم- باتخره یکنیکم کم  که  یکی... دو روز 
 ...صحبت هفت هشت سالهستین

 آره...حق با توء-
 که لیزن ذل یعنیشربت به سمتمون اومد... ینیبا س ریموقع ام همون

 شربت رو با خنده برداشتم و گفتم: وانی...لنیهم یعنی گنیم
 ریزحمت شد آقا ام-
 صداشو نازک کرد و گفت: ریام
 یِاوا خواهر....شما رحمت-

 عاطفه خم شد: یجلو بعد
 من یبانو دییبفرما-
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 بلند کرد و گفت: ینیس یرو از تو وانیل عاطفه
 دستت طال فدات شم-
 کنارش نشست و گفت: ریام
 خدا نکنه خانومم-

ز ه ابرانبود ک یبار نیاول نکهیبه صررورتش زد...با ا یب*و*سررره محکم بعد
همه  نیاز ا ییجورا هی...البته دمیبازم خجالت کشرر یول دمیدیعالقش رو م

ه زبون ب یعشقشون رو به راحت نکهی...ابردمیعالقه و دوست داشتنشون لذت م
 آوردن... یم

 و گفتم: دمیاز شربت نوش یکم
 ستن؟یعاطفه جان...پدر و مادر ن یراست-
 هینه...رفتن خونه خاله عط-
 ت:گف رمیام
 گنیرو م زشونیمادرشوهر عز-

 و گفتم: دمیخند
 د؟یپس چرا شما نرفت-
 زد و گفت: یرو به عاطفه چشمک ریام
 گهید میرفتن که من و عشقم تنها باش-

شت آروم عاطفه شد ریام یبه بازو یلبش رو گاز گرفت و م  زد که البته باعث 
 دوباره صورتش رو بب*و*سه: ریام
 شدم...پس من جدا مزاحتون -
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صال دلم نمزم؟یعز هیمزاحم چ-عاطفه ستی...ا خوابگاه  یخودت تنها تو خوا
 شهینم یزیچ یآشنا بش هاتیبا هم اتاق رتریروز د هی...حات یبمون

 یمهربون یلیممنونم از لطفت...تو خ-
 گفت: یشونه عاطفه گذاشت و با لحن مهربون یدستش رو رو ریام
 در خودش کرده!کاراشه که منو در به  نیِد هم-

 زد و بعد به من گفت: یهم به روش لبخند عاطفه
 یبرو بات لباساتو عوض کن خانوم-

گرفتم...نگاهم به سررمت اتاق عماد  شیپله ها رو درپ ریشررردم و مسرر بلند
سرت بار ش یرفت...آه ح جمع مهربون  نیعماد...ا ی...کاش تو هم بوددمیک
 فق  تو رو کم داره...

 و ستادمیاتاق ا یقد نهیآ یردم و لباسم رو عوض کردم...جلورو باز ک چمدونم
باره بسررتم...تون هام رو دو لب مشررک کمیمو با عکس دو ق نگ   یزرد ر

 یهم به سر کردم...لبخند یزرد و مشک یو روسر دمیهم پوش یبود...ساپورت
 به خودم زدم و گفتم:

 ها... یستیکمونا ن نیشکل رنگ گهید-
 اونقدر از خودش ری...اممیتانه و البته عاشقانه خورددوس ییفضا یرو تو ناهار
که نم یدرم یلودگ هار برا دونمیآورد  نا عد  گذشرررت...ب عت چطور   یسرررا

چشمات از  گفتیعاطفه بود و م شنهادیپ نیاستراحت به اتاق برگشتم...البته ا
 یو رو رآوردمرو از سرم د می...روسرگفتیکه راست م یی...خداشهیهم باز نم

هم گذاشررتم و با فکر عماد به خواب  ی...چشررمام رو رودمیکشررتخت دراز 
 رفتم.



wWw.Roman4u.iR  196 

 

به  ی...از خونه بود...محکم دسررتدمیاز خواب پر میزنگ گوشرر یصررردا با
کل  میشررونیپ به  نگ بزنم... ادمیزدم... فت بهشررون ز بر یعنیر تو  ینو

 رو جواب دادم: یو گوش دمیکش یا ازهیساغر...خم
 جونم مامان؟-

 :دیبه گوشم رس نگران مامان یصدا
 ؟یدی؟رسیساغر مامان خوب-
 خبر ندادم دیسالم...آره قربونت برم...ببخش-
 اومدن؟ هاتینداره...خداروشکر...جات خوبه؟هم اتاق یبیع-
 ستمیمامان من خوابگاه ن-
 ؟ییپس کجا-
 موحد...عاطفه زنگ زد دعوتم کرد خونشون یخونه آقا-
 احتترهر المیخ ینطوریدستش درد نکنه...ا-
 خان چطوره؟ ییچه خبر؟باباخوبه؟دا-

 که گفت: دمیرو شن ییدا یصدا
 خوبم خانوم دکتر...-
 کره؟یرو اسپ یمامان گوش-
 زمیآره عز-

 و گفتم: دمیخند
 سالم بر اهل خونه...-

 گفت: ییدا باز
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 سالم قند و نبات...از صدات معلومه که دلت بدجور برام تنگ شده-
 یلیآره...خ-
 جون تغر؟!-
 !ییِا دا-

 و گفت: دیخند
 زمیذره شده برات...مراقب خودت باش عز هیمنم دلم -
 نطوریچشم...شمام هم-

 دوباره گفت: مادرم
 ی...مواظب خودت باش مامان...تنها نرمیشرریمزاحم نم گهیسررراغرجون د-
 دانشگاه حواست به خودت باشه... ی...تورونیب

 مچرررررررررشم عشرررررررررق-
 بغض کرده گفت: مادر

 برسون...خداحافظ نای...سالمم به عمادگهیقربونت برم...برو د-
!...عماد کجا نا؟یرو که قطع کردم تازه متوجه حرف آخرش شدم...عماد یگوش
سگهید بود شتباه گفته...کش و قو شو به زبون آورده ا سم  ی!حتما از بس اونجا ا

شدم.. یبه بدنم دادم و از رو سروتخت بلند  شت سی.وارد  شدم و  یبهدا اتاق 
ه بات طبق ونیزی.تلومزد رونیبعد از شستن صورتم که حالمو جا آورد از اتاق ب

 ینطوریاونجا ننشرسرته بود...تعجب کردم...چرا هم شرکسیروشرن بود اما ه
برداشررتم...همون لحظه  زیم یروشررنش گذاشررتن؟جلو رفتم و کنترل رو از رو

ه باشه عاطف نکهیا الی...به خدمیاز اتاقها رو شن یکیباز و بسته شدن در  یصدا
 تم:گف کردمیرو خاموش م ونیزیبه عقب برگردم همونطور که تلو نکهیبدون ا
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 آخه؟! یذاریپاش چرا روشنش م ینیبش یخوایتو که نم-
 !دیببخش-

صرردا...امکان نداشررت...آروم به عقب برگشررتم...در چند  نیزد...ا خشررکم
ن جذاب...با او ی...با لبخندطنتیپر از شرر ییبا چشررمابود... سررتادهیا میقدم

شلوار راحت دیسف شرتیت شک یو  ستن یم  ینعیاومد... یچقدر در نظرم خوا
 دونستمیمادر اون حرفو زد...اگه م نمیاونم به اهواز اومده بود؟پس به خاطر هم

خدا  مادم نصررخواسررتمیم گهید زیچ هیاز  گه بهتر از ع نه...م نه   بمی...
 که نه... هشد؟معلومیم
بود دل از جاذبه  یبه هر زحمت شررردیم کتریقدمهاش که بهم نزد یصررردا با

 نگاهش کندم:
 سالم-
 دیاومد دونستمیسر...سالم آقاعماد...نم-

 زد و گفت: یلبخند
 ؟یراحت نجای...ادمیکه رس شهیم یساعت هی-
 ...یلیبله...خ-
 ییچا هی منی...ببمینیبب یخوشحالم...خب خانوم دکتر برناممون رو که نذاشت-

 ؟یبه ما بد یتوونیم زیر یدختر تهرون
 زده گفتم: خجالت

 کنمی...اتن روشنش مدیتو رو خدا ببخش-
 خاموشش کنم خواستمی...خودمم مستین یازین-
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 نییپا رمیپس...پس من م-
 تکون داد و گفت: یسر

 امیم گهید قهیباشه...منم چند دق-
 نهیرفتم...قلبم دو برابر به سرر نییاز پله ها پا کنارش گذشررتم و به سرررعت از
شپزخونه  دنشی...با ددیکوبیم شده بودم...وارد آ حس کردم که چقدر دلتنگش 

باز خوب چا نیبه ا شیشررردم... لد بودم  که ب درسرررت کنم وگرنه آبروم  یبود 
از  یکی سمتدوشش بود به  یکه رو ی...همونموقع عماد هم با حوله ارفتیم

گذاشررتم و به سررمتش  ینیسرر یتو ین رفت...دو فنجون چام نینشرر یمبلها
ته...سرر یرفتم...از موها به حمام رف که   زیم یرو رو ینینم دارش معلوم بود 

 گذاشتم و گفتم:
 باشه تیعاف-
 ممنونم-
 د؟یکش یچرا...چرا موهاتون رو سشوار نم-

 گفت: داشتیکه فنجون رو برم همونطور
 شدم الیخی...منم بشدیروشن نم-

...به نمیشدنش رو بب ماریبازم ب خواستمیبودم...دست خودم نبود...نم نگرانش
شوار خودم رو از تو س ش رونیچمدون ب یسمت اتاق رفتم و   و دوباره به دمیک

 رفتم...سشوار رو به طرفش گرفتم و گفتم: نییطبقه پا
 دی...با سشوار من موهاتونو خشک کندییبفرما-
 گفت: که رنگ تعجب داشت ینگاه با
 بات؟ یرفت نیبه خاطر ا-
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 تکون دادم و آهسته گفتم: یسر
 !ی...دوباره سرما بخورخوامینر...نم-

 ی...سشوار رو از دستم گرفت و با لحن آروم و مهربونستادیشد و مقابلم ا بلند
 گفت:

 همکار دلسوز! یمرس-
تو  یسررشرروار رو به برق زد و روشررنش کرد...همکار؟آخ عماد...من برا بعد

 هیبه  یکردیدوسررت...کاش دلگرمم م یگفتیهمکارم؟کاش...کاش حداقل م
 ساده! یدوست

 یموها یدسررتمو تو خواسررتیشرردم...دلم م رهیمبل نشررسررتم و بهش خ یرو
شک شت و م شحال بودم که ابردمیفرو م شیپرپ ستی...چقدر خو وجه ...متنجا

 زد و گفت: ینگاهم شد...لبخند
 کالساتون از چه روزه؟-

 هم قالب کردم و گفتم: یرو تو دستام
 از شنبه...-
 تمام هفته؟-
 شنبه تا سه شنبه یعنینه...-

شوار شاره  میمبل کنار یرو خاموش کرد و به طرفم اومد...رو س ست و با ا ش ن
 به سشوار گفت:

 بابت لطفت... یمرس-
 کنمیخواهش م-
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 امروز... یراست-
 اومده! یک نیبه به...بب-
سمتمون مک ریام یصدا با شتن به  ه کار مهیاومدن حرفش ن یه همراه عاطفه دا

س رهیاومده"کال تو دهن ام یک نی" به به...ببنیموند...ا سه هروقت که ک رو  یوا
شون رفت...بعد  ی...عماد از رونهیبیبعد از چند روز م سمت شد و به  مبل بلند 

 گفت: ریدوباره نشستن ام یبا هردوشون وقت یاز احوالپرس
 خورزمار؟! یایم یادخبر ند-
 ی"عماد همراه با لبخند؟یچ یعنیمار؟خورزمار؟؟!... یچ یخودم گفتم"چ با

 در جوابش گفت:
 ارید امی...ه*و*س کردم بلمی...فردا تعطگهیشد د-
مد یخوب کرد- که اونم او ما جمع بود...فق  گلمون کم بود  ...جمع 

 خورزمار جان!!!
 گفتم: ریبه ام ده؟رویه؟ فحش جدآخ یچ یعنیبابا بازم گفت...مار  یا

 مار فحشه؟ یچ ی...خوچریآقا ام-
عماد هم بلند  یبهم انداختن و بعد به خنده افتادن...حت یسرره شررون نگاه هر

 ریگفتم؟عاطفه از کنار ام یمن چ خندن؟مگهیچرا م نای؟ایچ یعنی...دیخندیم
 دستش گرفت و گفت: یبلند شد و به سمت من اومد...دستم رو تو

صال مگه جرأتش رو داره به برادرزنش  یحرف بد ریام زمیعز- به عماد نزد....ا
 بگه ها! یزیچ
 رو از خودش درآورد و گفت: دنیترس یادا رایام
 نه ولله!مو غل  بکُنم!!!-
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 زد و گفت: یلبخند دوباره ا عاطفه
مار تو- بان بخت یخورز مادر...در واقع راحتترش  یعنی هایاریز خواه*ر*راده 
 خاله زاده...حات چه پسر چه دختر! شهیم
 واقعا؟؟؟جالبه-
 گفت: دیخندیکه هنوز هم داشت م ریام
 ...نگران نباش!یریگیم ادیهم  یجالبتر یزایمدت چ نیحات تو ا-

 به ساعت انداخت و گفت: ینگاه عاطفه
آشررپزخونه به فکر شررام امشررب  یتو میبهتره من و شررما خانوم دکتر هم بر-

 ؟؟؟یوافق...ممیباش
 دونستمی...نمارمیسر در نم یمعلومه که نه...شام؟؟؟من که اصال از آشپز یوا
...با دیو التماس گونه م به سررمت عماد چرخ دیکنم؟...نگاه پر ترد کاریچ دیبا

 زد و بعد رو به عاطفه گفت: ی...لبخندکردیبات رفته نگام م ییابرو
 !کنمی...شام امشب رو من درست مستین یازین-
 زد و گفت: یبشکن ریام
 عمادپز... یواسه کباب ها رمیمی...من که مولیا-

 هم بلند شد و گفت: عاطفه
 رو آماده کنم لشیوسا رمیباشه...پس من م-
...کاش همون وقتا به دیرفتن عاطفه منم بلند شررردم...به موقع به دادم رسرر با

مادرم گوش داده بودم و   ینطوریحات اکه  گرفتمیم ادی یکم آشررپز هیحرف 
عماد  به ینگاه رفتمیداشررتم به سررمت آشررپزخونه م یشرردم...وقت یگرفتار نم
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سته بود و متوجه ا ریانداختم...ام ش شت به من ن شده بود...قب ستادنمیپ ل از ن
 که به لبهام داده بودم رو به عماد گفتم: یرفتنم با تکون آروم

 ممنون-
 یآشپزخونه کم یاشت...توهم گذ یلحظه چشماش رو رو هیاون هم فق   که

 ساتد... لیبه عاطفه کمک کردم...کمک البته در حد شستن وسا
ست م اطیح یکه عماد تو یوقت شت کباب در ستمیو من م کردیدا د سات خوا

 به سمتم گرفت و گفت: یبادبزن ریدرست کنم ام
 بادبزن رو ببر واسه عماد نیا ایقربون دستت خانوم دکتر...ب-

 گفتم: متعجب
 ؟یبر یچرا خودت نم-
 به همسرم کمک کنم...شما بفرما خوامیمن م-
 !!!گهید اهینخود س یعنی-
 گفتم؟ عیضا نقدریا یعنی؟یدیِا...از کجا فهم-

 و گفت: دیخند عاطفه
 !!!ریامان از دست تو ام-
 هم کنارش نشست و گفت: ریام
 امان از دلم بانو...-

ر بود که مالحظه حضو ریام نیزدم...اگه ا ونریاز آشپزخونه ب یشدم و فور بلند
شاهده م18مثبت یصحنه ها دیو با بودنم با کردیمن رو نم ...عماد کردمیرو م

ادبزن رو بود...به سمتش رفتم و ب ستادهیا یبلند هیپشت به من کنار کباب پز پا
 گفت: دنمیبه طرفش گرفتم...با د
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 رو گفته بودم ریچرا شما خانوم دکتر؟ام-
 زدم و گفتم: یدلبخن

 کنه؟یم یچه فرق-
 گفت: کردیرو جابه جا م خهایکه س همونطور

 ...نخواستم زحمتت بشه!یچیه-
با گفتن"زحمت سررتادمیا کنارش که بلند شرررده بود چشررم  ینبود"به دود یو 

مه نزد نیدوختم...از ا حال خوب هی یکیه آرامش  هیداشررتم... یحس و 
 ...:یدلگرم هی...بیعج

 گفتم؟ یچ یدیشن-
سمتم چرخ یصدا با صال کردیبود و نگام م دهیعماد به خودم اومدم...به  ...ا

 متوجه حرفاش نشده بودم:
 د؟یگفت یزی...چدیببخش-

 زد و گفت: یلبخند
 ؟یدیرو هم د یخوابگاه کس یگفتم از بچه ها-
 نجایاومدم ا میمن اصال خوابگاه نرفتم...م*س*تق یعنیآهان...نه...-
به...م- نه خ  یمح یدونیخو با خو گاه  چون خودم  نویفرق داره...ا یلیخواب

هت م به کردم دارم ب ما ی...توگمیتجر با آد گاه  فاوت یخواب به رو  یمت رو 
 نیتا حات با همچ انتیاطراف یتو دیکه شرا یشریآشرنا م یی...با اخالقایشریم

س شت یک سیبرخورد ندا هم  دوداعتماد نکن...اما خودت رو مح ی...به هر ک
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 انتیکه با اطراف یتوونیو نم یخوابگاه باشرر ی...باتخره تو سررالها قراره تونکن
 اش!ب یکنیکه انتخاب م ییمراقب دوستا ی...ولیول یارتباط نداشته باش

ساس کردم از ا هیچرا  دونمینم شت... یجمله آخرش منظور نیلحظه اح  هیدا
فاق یبرا یادآوری قت پ یات ندو فا شیکه چ تاده بود...ات وز هم که هن یقبرام اف

 و گفتم: دمیکش یقینتوونسته بودم فراموشش کنم...نفس عم
 خوامینم...خوامیبار اشتباه نکنم...نم نیا کنمیم ی...سعتونییممنونم از راهنما-

 رو بخورم!!! میبازم چوب بچگ
که  یشرررد بعد با لحن آروم و مهربون رهیچند لحظه در سررکوت بهم خ عماد

 محتاجش بودم گفت:
 ستیچه نب شهیزود متوجه اشتباهش م یلیکه خ یساغر...کس یستیچه نتو ب-

جه که متو نی...اما همیکنیزود به همه اعتماد م یلیزودباوره...تو خ یلیفق  خ
 یو...تو تهیعیطب نی...خب ایشیبزرگ م یکه دار هیمعن نیخودش به ا یشیم

سال ست یسن و  ست دار یه  نکهیتا ا یرو خودت تجربه کن زیهمه چ یکه دو
تتیدارم نصرر یفکر کن خوامی...اصررال نمیرو بشررنو گرانید اتیتجرب  ح

 دوارمی...امذارمیم ارتیخودم رو در اخت اتی...نه...من فق  دارم تجربکنمیم
خاطرات خوب یاهواز هسررت یکه تو یمدت نیا با  گذره و  هت خوش ب  یب

 !یدانشگاهت رو تموم کن
 زدم و گفتم: یلبخند

فاتون ممنونم.- بت حر ما همبا ما...شرر به من دلگرم شرررهی..شرر  یبه...
 دکتر! یگوشمه آقا زهیحرفاتون آو دی...مطمئن باشدیداد

 گفت: لرزوندیکه دلمو م یخنده ا با



wWw.Roman4u.iR  206 

 

و  ینیتا من برم سرر سررایوا نجایلحظه ا هیخانوم دکتر...حاتم  کنمیخواهش م-
 !یتا دستپخت منو نوش جان کن ارمینون ب

 رمیم...خودم دینه نه...شما بمون-
 نیذهنم بود...ا یقبل از عماد به سررمت آشررپزخونه رفتم...همش حرفاش تو و

نگاه  نیا شررردیم یعنی ایآل بود...خدا دهیدرنظرم خاص و ا نقدریپسررر چرا ا
جذاب...ا یعسررل ها و نگران نیرنگ و  مرد محکم سررهم من  نی...اهایمحبت

 شد؟؟؟یم
 یلبها یکه داشررت رو ریام دنیآشررپزخونه نذاشررته بودم که با د یپا تو هنوز

تنم داغ  کردمی...حس مدمیعقب کشرر یخودم رو فور زدیعاطفه ب*و*سرره م
شکر منو ند ست ا دهیشده...باز خدارو شاق...چرا ا نیبودن...از د  نقدریا نایع

عماد اومده بودم  یکم طاقتن آخه؟جا قحطه مگه؟؟؟خوب شرررد که من جا
 ...وگرنه
 ت:گف دنمیرفتم...عماد با د اطیت حمتوجه من بشن آروم به سم نکهیا بدون

 ؟یبرگشت یپس چرا دست خال-
 من... دیدونیم یعنی...زهیِام...چ-
 اونجا نبودن؟ نایمگه عاطفه ا-
 ...یچرا چرا بودن ول-
 که بگم مشغول ابراز عشقشون بودن!: شهیبگم بهش؟؟؟نم یخدا چ یا

 تو؟ یقرمز شد نقدریچرا ا-
 تم:و گف دمیبه صورتم کش یدست
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 !ستمیمن؟...نه...من که قرمز ن-
 بات انداخت و گفت: ییابرو

 ؟یخوب-
 آره...خوبم-

 یدازد و با ص یباشه لبخند دهیفهم یزیلحظه نگام کرد...بعد انگار که چ چند
 گفت: یبلند بایتقر

 ارینون رو ب ینی...سریییام-
 با خنده رو به من گفت: بعد

 خرمگس معرکه لعنت"! دلش گفته"بر یتو ریمطمئنم ام-
 باز شد: اریاخت یب دهنم

 دور از جونت عماد!!!-
 یانداختم...نگاهها نییسرررم رو پا یگفتم فور یبودم چ دهیکه تازه فهم بعد

 ینیس ری...امکردمیخودم حس م یو عاطفه رو ریعماد رو تا اومدن ام نیسنگ
ود ش قرمز شده ب...عاطفه هم که صورتستادیکنار عماد ا یبه دست و با لبخند

ن تو م دیفهمیم هبود رفت...آخ اگ اطیح یکه تو یزیبا ظرف ساتد به سمت م
 !!!دمشونیاون لحظه د

 گفت: ریرو به ام یبار طنتیبا لحن ش عماد
 ن؟؟؟یکنیم کاریساعته تو آشپزخونه چ هی-
 آروم جواب داد: ریام
 ...هگید میکردیمخلفات رو آماده م می...داشتم؟یکردیم کاریچ-
 !؟یکردیساتد درست م یتو هم داشت-
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 نه...چطور؟؟؟-
 لباسش اشاره کرد و گفت: قهیبه  یدار یلبخند معن با
ست به خاطر خرد کردن گوجه ا یرو یلکه رنگ نی...فکر کردم ایچیه-  یلبا
 !!!هیزیچ

نگ شرررده بود و حرف ریام چارهیب یبود؟؟؟وااا دهیفهم پس به ر نگ   یر
فه همزدینم عاط بدتر از اون...ا ... ها نیکه  چه موقع  ماد هم  حس  ییع

 آخه؟حات یدار کارشررونیبگه تو چ سررتین یکیها... شرردیفعال م طنتشیشرر
 آد... یدرنم گهیها از خجالت صداشون د چارهیب

 بحث رو عوض کنم رو به عاطفه گفتم: نکهیا یرفتم و برا جلوتر
 شده!!! کیتحر میگرسنگ یلی...من که خمیاریرو ب لیوسا هیبق میبر-

به دنبال خودم کشرروندمش...عاطفه  ییجورا هیدسررت عاطفه رو گرفتم و  بعد
با صررردا یتو با خودش  یمن نم کردیکه فکر م یآروم یآشررپزخونه  شررنوم 
 :گفتیم
 ت!خدا آبروم رف ی...استایجاش ن نجای...گفتم ارینکنه ام کارتیخدا بگم چ-

ضو نی...اگه از گفتن اخوردیحرص م چقدر شیع خجالت نممو  هیحتما  دمیک
 ضدحالش... نیبابت ا گفتمیبه عماد م یزیچ

شررد اما عاطفه هنوز هم در  یدوباره همون آدم شرروخ طبع قبل ریشررام ام موقع
 گوشش گفتم: یآروم تو نمیحال حرص خوردن بود...به خاطر هم

آقا عماد هم نه که  نی...ادینکرد یبهش فکر نکن عاطفه...شررماها که کار بد-
 کرد!!! یخودش زن نداره حرصشو سر شما خال
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 زدم و گفتم: یبهم انداخت...چشمک ینگاه عاطفه
 !یآج الیخیب-

 زد و دستم رو فشرد... یلبخند
شام و آماده کردن قهوه دوباره تو بعد ست اطیح یاز  ش رم سرگ ری...عماد و اممین

ش به  هشیکه هم یشد...لبخند دهیصحبت با هم بودن...نگاهم به لبخندش ک
ست...نم یدلم م ش شد و به  دونمین چقدر بهش زل زده بودم که متوجه نگاهم 

سرم رو فور شت... سمت عاطفه چرخوندم...هر چند که د یسمتم برگ  هگیبه 
به دسرررت گرفتم که لرزش  دهیشرررده بود و اون فهم رید بود...فنجون قهوه رو 

 یتورو از  یباعث شررد از خوردنش دسررت بکشررم...گوشرر بمیج یتو یگوشرر
 رهیصررفحه افتاده بود خ یکه رو یو به شررماره ا دمیکشرر رونیب کمیتون بیج

بودم و  هداشررتم...من همه رو باهاش تموم کرد دیجواب دادن ترد یشرردم...تو
باره  خواسررتمینم ماقتم ب ادیدو ها  ی...وقتفتمیح گاه مه ن باره زنگ زد و ه دو

 کاوشون از پشتکنج یفرار از نگاهها یدستم شد برا یتو یمتوجه من و گوش
و کنار ر یبلند شدم و آروم به سمت باغ رفتم...دکمه سبز رو فشردم و گوش زیم

 :دیچیگوشم پ یبغض آلود الناز تو یگوشم گذاشتم...صدا
 الو؟ساغر؟-
-... 
 کنمیتو رو خدا جواب بده...ساغر خواهش م-

 و آروم گفتم: سرد
 ؟یخوایم یچ-

 و گفت: دیکش یقیعم نفس
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 نی...اشرردمیم وونهیمدت داشررتم د نی...به خدا ایر جواب دادخداروشررک-
 امیب کهنیبهت زنگ بزنم چه برسرره به ا یحت توونسررتمیچندوقته از خجالت نم

دلتنگتم سرراغر...باور کن  یلیدلم هواتو کرد...خ یلی...اما امشررب خدنتید
 حمق...حق با توء...منه اکنمیهنوز دارم خودم رو بابت اون شررب سرررزنش م

ه ...اشررتبادمی...به خدا نفهمشرردمیخود م یاز خود ب یمهمون یاونقدر تو دینبا
 ؟یبخشیکردم...ساغر بگو که منو م

 یچ دیبا دونسررتمیهاش دلم گرفت...نم هیگر یکردم...از صررردا سررکوت
مقصررر  شررتریبگم؟...درسررته که الناز منو تنها گذاشررت اما من خودم از همه ب

 رو هم خوردم...کردم و چوبش  یعقل یبودم... خودم ب
 ؟یدیساغر؟حرف بزن...بگو که منو بخش-

 و گفتم: دمیکش یبه باغ انداختم...نفس ینگاه
نکن که  هی...منم به اندازه تو مقصررر بودم...حاتم گردمتیباشررره...بخشرر-

 !یکرد دایپ یحال به هم زن افهیق یلیمطمئنم خ
 و گفت: دیحرفم خند نیا با
 تنگ شده دختر... یلیخقربونت بشم من...دلم برات -
 ؟یی...کجاگهیلوس نشو د-
 برم گرگان دیخونه...فردا با-
 گرگان چرا؟؟؟-
 آخه دانشگاه گرگان قبول شدم...-
 ...چقدر دور؟یجد-
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 ؟یکرد کاریآره...تو چ-
 شهیمن اهواز قبول شدم...اتنم اونجام...چون از شنبه کالسام شروع م-

 گفت: متعجب
 خوب بود؟؟؟ یلیو که رتبه ت خاهواز؟...چرا؟ت-
سر لجباز نکهیا ادیاون روزا افتادم... ادی شگاه تهران رو نزدم و  میاز  با عماد دان

که ا حال بودم  حات خوشرر قدر  نا  نیچ خانوادش آشرر با  کار رو کردم و 
 زدم و گفتم: یشدم...لبخند

 ...گهیشد د-
 ؟؟؟یباتخره خانوم دکتر شد-
 وم دکتر شدم!خان یجد یجد گهیآره...د-

صحبت کرد گهید قهیدق چند ش میبا هم  آروم  یلیرو قطع کردم...خ یو بعد گو
ناز از ال نکهیا یاصررل لیدل نمیب یم کنمیشررده بودم...حات که با خودم فکر م

بان ماد بهم ب نیبودم ا یعصرر که ع ماد کردیم یمحل یبود  که ع حات  ما  ...ا
س نبود از یازین گهیو در کنارمه پس د نجاسیا ...اونم رمیدل بگ هب یناراحت یک
 من... یتجربه بود برا هی

××× 
صرار خودم عماد منو به خوابگاه رسوند...تو فردا  راه هم باز برام از یصبح به ا

سترس کم صحبت کرد...با حرفاش همون ا شگاه و کالسا  شتم  یدان هم که دا
 رفت... نیاز ب
و  شدم که به سمتم برگشته بودنرو که باز کردم با پنج جفت چشم رو به رو  در

گاه م تاق کردمیداشررتن ن خل ا به دسرررت گرفتم و دا مدونم رو  ته چ ...دسرر
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و و بلندش ر یمشک یبه سمتم اومد که موها ینفر دختر قد بلند نیشدم...اول
ل سبز داشت و در ک ییو چشما دیسف یبود...صورت ختهیدوشش ر یآزادانه رو

 گفت: یو با لبخند ستادیم انشست...مقابل یبه دل م یلیچهره ش خ
 سالم به نفر ششم جمع حاضر!-
 گفت: هیگرانه ش خندم گرفت...که اونم رو به بق یلحن لوت از
لپ  یخدا من عاشررق بچه ها ینگاه کن...لپاش چال داره...ا یِاِاِا...سررران-

 هاااا! میچال
 :به خنده افتادن...دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت هیخودش و بق بعد

 ه؟ی...اسم تو چنامیخانوم خوشکله؟...من م یخوب-
 رو فشردم و گفتم: دستش

 خوشبختم...منم ساغرم-
 ؟؟؟یی...اسمتم مثه خودت قشنگه...بچه کجاولیا-
 تهران!!!-
 ما دربست...منم بچه دزفولم... میهست هامیاوووه...ارادتمند تهران-

 یگرم نیروز اول به ا نیهم یتو نکهیحرف زدنش مثل خودم بود...از ا چقدر
دستم رو گرفت و به سمت  نایخوش حال شدم...م یلیخ کردنیازم استقبال م

ودم خودم برداشررته ب یکه من طبقه باتش رو برا یبرد...با اشرراره به تخت هیبق
 گفت:

 زمیعز یمن یطبقه بات هیتخت منه...تو هم همسا نیا-
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شاره کرد که دو دختر کنار  یتخت کنار به سته بودن و از نظر ظاهر به ا ش هم ن
 هم شباهت داشتن.دستش رو به سمت نفر اول دراز کرد و گفت:

...با میهم نس شی...کناریساناز خانومه...ساناز بهادر ینیبیکه م یخانوم نیا-
 هم دخترعمو هستن و بچه اصفهون!!!

داشررت با  یتپل بود...صررورت گرد یهردوشررون دسررت دادم...سرراناز کم با
هم  میجذاب بود...نسرر یلیرنگ...لبخندش خ یدرشررت و قهوه ا ییچشررمها

تغرتر از اون بود و قدش  یکم میتفاوت که نسرر نیدرسررت مثل سرراناز بود با ا
از  لود قبب نییکه طبقه پا ی...اونمیهم کوتاهتر بود...به سررمت دو نفر آخر رفت

 خودش به حرف اومد: نایم
...بچه مشهد...خوشکل...تو یم احمدالهام هستم...الها نجانبیبا سالم...ا-

صه همه چ صد  یدل برو...جذاب...خال ص ص ص ص تموم...فق  بگما من ق
 بدم!!! لیادامه تحص خوامیازدواج ندارم و م

 فشردم گفتم: یو همونطور که دستش رو م دمیخند
 !میشیمزاحم م گهیروز د هی میریخوشبختم...پس ما هم م-
بمونم رو دسررت  یقصرردشررو دارم...نر نمیب یم کنمینه نه...حات که فکر م-

 مامانم ها!!!
با نمک بود...درسررت مثل ظاهرش...صررورتش سرربزه و گرد  بیدختر عج نیا

شماش کوچ  یلیکنار لبش بود که خ یکیبود...خال کوچ یشیو م کیبود...چ
مدیبهش م قد خودم بود و کم بای...تقرو بات یهم  پل بود...دختر  ک ییت ه هم 

 بود بهم دست داد و گفت: دهیشتختش دراز ک یرو
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 دنتیهسررتم...اهل بهشررهرم...از د یلی...من فرشررته اسررماعزمیسررالم عز-
 خوشحالم

 نطوریسالم...منم هم-
بلند و  ی...قددیو سررف دهیکشرر یکه مثل فرشررته ها بود...صررورت شییخدا

شما ییبلند و طال ییتغر...موها سته...من  ییو گونه ها یآب ییرنگ...چ برج
 خوشکل!!! یم دلم براش ضعف رفت...مرسکه دختر

 هیبا بچه ها چمدونم رو باز کردم و لباسررهامو عوض کردم... ییاز آشررنا بعد
تاق المیخ ییجورا راحت و  یمعلوم بود که آدما هامیراحت شرررده بود...هم ا
 روزها برام راحتتر نیگذر ا ینطوری...ارنیگ یهستن و خودشون رو نم یمیصم

شو نی...از بشدیم شته بهم ست و رفت شترین چهره فر ش دختر  انیم اربه دلم ن
 جمع بود... یکه تنها خوزستان یدزفول
 کهنیبودم...اتاق در سکوت کامل بود...با وجود ا دهیتخت دراز کش یرو شب

رو  یمسررئول خوابگاه سرراعت خاموشرر نکهیبا توجه به ا یاومد ول یخوابم نم
م ن بود  کرده  عالم  تیا تریب میتوونسررر ن داریب نیاز ا شررر مو خوش  میب و 

 رهسررف هی نای...مرهیگیخندم م فتمیناهارمون م ادی ی...هنوز هم وقتمیبگذرون
شده ب تابهیماه هی یشده رو تو مرویپهن کرده بود و چند تا تخم مرغ ن ود بزرگ 

لقمه بزرگ برداشرررت...از نحوه خوردنش هممون به  هیو با گفتن"حات حمله"
تاده بود ...با یجمع مهربون و خودمون هیتو  یسررراده ول ناهار هی...میخنده اف

 شررناخت هیبه  یبودم ول دهروز بود که باهاشررون آشررنا شرر هیفق   نکهیوجود ا
کامال زودجوش و خونگرم  هی نایبودم...م دهیاز همشررون رسرر یبیتقر دختر 
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ناز و نسرر ما حس م میبود...سرررا  ادیز دنیم حیترج کردمیهم مهربون بودن ا
و  کردیم یبود و تا شررب مزه پرون نایمثل م ییجورا هینشررن...الهامم  یمیصررم

ازدواج نداره....فرشررته اما آروم و  صررردبود که ق نیالبته اکثر حرفاش درباره ا
بود نه خودش رو از  یو شرروخ ینه اهل مزه پرون یعنی...کردیخانومانه رفتار م

 ...میبود یما جدا کرده بود...همه هم با هم همکالس
 نبود...فق  یخبر چیانداختم...ه میبه گوشرر یو نگاه دمیپهلو دراز کشرر به

 دهیاز عاطفه و الناز به دسررتم رسرر امیزنگ زده بود و دو پ گهیبار د هیمادرم 
ستیبود...دلم م صبح کنهیم کاریبدونم حات عماد چ خوا ...گفته بود که فردا 
ه به سرم زد یخوابیشب هستش...ب فتیش مارستانیب یو تو گردهیبه تهران برم

...دلم براش تنگ شررده بود...با ذاشررتیطرف فکر عماد راحتم نم نیبود و از ا
گلوم  یتو یبغضرر نمشیبب توونمیفکر که با رفتنش به تهران حاتحاتها نم نیا

ا ...کاش بازم بزدیسخت بود...کاش بهم زنگ م یلیبرام خ دنشینشست...ند
...اونقدر زهیو عزچقدر برام مهم  دونستی...کاش مدادیم یحرفاش بهم دلگرم

بدون حضررورش   یلی...دلم خکنمیحس م میزندگ یخالء بزرگ رو تو هیکه 
وصرف  درسررت امیپ هیرفتم... امهامیپ یو تو دمیکشرر یقیگرفته بود...نفس عم

ستمیحال من بود...م سیو ناراحتم...م ریبه عماد بگم که چقدر دلگ خوا  تمخوا
شب ب نیا یبدونه که من تو ض ادشیو از  دارمیساعت از  س یتو یبغ  ریگلوم ا

 شده...بدون تعلل براش فرستادم:
گاه ی"حت مان هم  با اردیگیدلش م یآسرر چه کنم  که آدمم!!! مه  نی...من  ه

 !"؟یدلتنگ
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ند ما خبر قهیدق چ با ا یمنتظر جوابش شررردم ا که خواب نینشرررد...  دهیفکر 
ها با لرزش گوشرر یمنتظرم رو رو یچشررم گذاشررتم... جا  یفور میهم  از 

 داده شد شینما میگوش یدکتر"که رو ی..خودش بود...اسم"آقا.دمیپر
 رو باز کردم: امشیفهموند که خودشه...پ بهم

 "؟یداری...هنوز بی"سالم دختر تهرون
شمام پا یها قطره شک از چ ستمی...کاش مختیر نییا بگم حالم خرابه  توون

 ...با زحمت جواب دادم:ترکهی...دلم داره میپسر کارون
 "برهی...خوابم نمدارمیله ب"سالم...ب

 "؟یی"چرا؟...تو فکر فردا
 فردا بود: کردمیکه فکر نم یزیتنها چ فردا؟؟؟به

 چرا؟" دونمیگرفته...نم یلی"نه...دلم...خ
 دنیواسرره خودت...واسرره شررن یبود...دلتنگ یدلتنگ لشی...دلدونسررتمیم اما

 صدات...:
 بهت زنگ بزنم" خوامی...م؟یحرف بزن یتوونی"م

رو خوندم...از تخت بلند  امیپاک کردم و دوباره پ یاشررکام رو فور یخوشرر زا
سر انیدر جر یخنک یشدم و در بالکن رو آروم باز کردم...هوا براش  عیبود...

 قهیچشررم دوختم...به دق یصررحبت کنم و منتظر به گوشرر توونمینوشررتم که م
 ندینشرررو که جواب دادم با  ی...گوشرردیبا تماسررش لرز میکه گوشرر دینکشرر

 به سمتم هجوم آورد: یاز آرامش و خوش یصداش موج
 سالم-
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 به لبم نشست و آروم گفتم: یلبخند
 سالم-
 صدات گرفته؟ ؟چرایخوب-

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس
 دل...دلم تنگ شده!-
 دلت واسه تهرونتون تنگ شد؟ یزود نیبه ا-

سراز دوباره شکم   رونگید یرو جلو میتنبودم که بتوونم ناراح یشد...آدم ریا
مثل عماد که بارها و بارها اشکام  یکس ینشون ندم و خوددار باشم...اونم جلو

به  دهیرو د بار  حالم رو خوب کرده بود...عماد که متوجه  یقیطر هیبود و هر 
 شده بود گفت:

 ؟یکنیم هیگر یساغر...تو دار-
 و گفتم: دمیبات کش دماغمو

 ...ستیدست...دست خودم...ن-
هت نگفتم امشرربم هم- گه ب خه دختر خوب م جایآ حات  شیپ ن ما بمون؟...

 ؟!خوبن هاتیهم اتاق نمی...بب؟یخوابگاه بگذرون یواجب بود شبت رو تو
 اونا مشکل منو ندارن! ی...ولیآ...آره...خوبن...ول-
 واسه خانوادت؟؟؟ یه؟دلتنگیمشکل تو چ-
پدر  دو روزه نکهیکه با وجود اهسررتم  ییوفا یخودم گفتم"من اونقدر دختر ب با

دارم اشرررک  ینطوریاز تو ا یاما به خاطر دور نمینمک هیگر دمیو مادرم رو ند
 ...:زمیریم
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...خب حال و روز اتنت یکنیفضررا عادت م نیزود به ا یلیمطمئن باش خ-
  یشرررا نیزود با ا یلی...خیهسررت یتو دختر محکم دونمیمن م ی...ولهیعیطب

 به زور بفرستنت تهران!!! دیر که با...اونقدیایکنار م
له حال گر جم عث شرررد در  با ته بود  نده گف با خ که  نده  هیآخرش رو  به خ

 ...صورتم رو پاک کردم و گفتم:فتمیب
 دیاگه نگران شد دیببخش-
با آرامش بخوابسرررتیمهم ن- در  یقشررنگ ی...فردا و فرداهای...حاتم بهتره 

اونجا برات خسررته کننده شرررده  یکرد انتظارته خانوم دکتر...هروقتم که فکر
مدت خوب با هم دوسررت شررده  نیعاطفه برو...فکر کنم تو ا دنیحتما به د

 !دیباش
 زدم و گفتم: یلبخند

 مهربونن یلیبله...خانواده شما...خ-
 ست؟ین ی...امررسونهینظر لطف شما رو م نیا-
 نه...بازم ممنونم ازتون-
 ...خداحافظکنمیخواهش م-

 قطع کنه گفتم: نکهیااز  قبل
 ؟یزیچ هی یراست-
 شده؟بگو... یچ-
 تهران؟ دیریفر...فردا م-
 آره...چطور؟!-
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 ...خواستم...خواستم بگم...یچیه-
 گفتم: عیبستم و سر چشمامو

 مراقب خودت باش-
حرف رو زدم...فق   نیچرا ا دونسررتمیرو قطع کردم...خودمم نم یگوشرر بعد

 یقیقلبم گذاشررتم و نفس عم یرو رو ی.گوشرر..گفتمشیم دیبا دونسررتمیم
ش شتن عماد برام دمیک ستمیآرزو که نم هیآرزو بود... هی...دا هش ب یچطور دون

 برسم...
××× 
شک ونیدرم یکیاول کالسها  یروزا  دهومیاز بچه ها هنوز ن یلی...خشدیم لیت

ض سل م یبودن...بع ستاد کن  یا...با بچه هشدیاز کالسها هم به خاطر نبودن ا
 ییوراج هیدر ارتباط بودم و  نایبا م شررتریشررده بودم اما ب یمیصررم یلیاتاق خ

...با خونه و عاطفه هم همچنان در کردمیم یشتریب تیمیباهاش احساس صم
ها خبر باط بودم...تن ماد داشررتم ا یارت که مشررغول گرفتن  نیکه از ع بود 

شه...با وجود دلتنگ ص ص ستمیاما بازم نم ادیز یتخ شم خوا اون ...مزاحمش ب
 ...:رهیگ ششیکه خبر نداشت من دلم پ

 گاد...بابا خوشکل!!! یاووووه ما-
س نایم یصدا با شتم...م سمتش برگ س ریبه  به  دمینگاهش رو که دنبال کردم ر

بول اونم اهواز ق یعنیکرد؟یم کاریچ نجایبود...اون ا ستادهیکه مقابل در ا یکس
 دلم جا بدم؟ یکجا نویشده بود؟حات ا

بدون ا جلوتر مد و  کهیاو جه من بشررره رو ن ندل یمتو من  ییجلو یصرر
صورتش  یرو یمرتب شینشست...چهره نسبت به قبل پخته تر شده بود...ته ر
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ضافه کرده بود...با ن تشیبه جذاب یجا خوش کرده بود که کل  نایکه م یشگونیا
 :تبه فرشاد کرد و گف یازم گرفت نگاهم رو بهش دوختم...با لبخند اشاره ا

 آرهههه؟ یتو هم محوش شد-
 کردم و گفتم: یاخم

 برو بابا...تحفه نطنزه مگه؟!-
 خوشکله... یلیخ شییخدا-
 مبارک صاحبش-
 من صاحبش بشم! شهیم یعنیخدااااا... یا-

 تو سرش زدم و گفتم: آروم
 بشنوه! یخوایآروم تر بابا...م-
 !!!...بذار بشنوه...وللهشهیم بمینص یزیچ دنشیاگه با شن-
 !!!گهید یخل-
سف کهیخل اون مرت- سوار  س دهیسوار بر خر  لکه تا ب دهیکه هنوز به دزفول نر
 خانوم خوشکله رو با خودش ببره!!! نیا

 و گفتم: دمیخند
 ...دی!!!تاقل بگو اسب سفزمیعز یچه کم توقع-
 نیدختر...ا یکار ی...کجامیما به همون خر هم راض یگرون نیبابا...تو ا یا-
 !!!یتو دبه ترش متیبنداز دیرو دستمون با یمونیم یرفا رو بزنح
 ...نمیبرو بب-
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بود که  یورود اسررتاد به کالس همه سرراکت شرردن...اسررتادمون خانوم مسررن با
 گفت: نایرو بات گرفت م یاسام ستیل یکرد...وقت ی"معرفینیخودش رو"حس

 !!!هیخرسوار ک نیاسم ا نمیبب-
 دنیفکر بودم که فرشرراد با شررن نی...اما من به ادیخند زیهم خودش ر بعدش

 گفت: دیاستاد به اسمم رس ی...وقتدهینشون م یاسمم چه عکس العمل
 یدیخانوم...ساغر حم-

 رو بات بردم و گفتم: دستم
 بله استاد-

شت و با نگاه یفور فرشاد شم دوخت...تا چند  یبه عقب برگ متعجب بهم چ
شتم معذب م گهیبود اونقدر که د نطوریلحظه هم شده دوباره شدمیدا ...با بلند 

 آروم یبا نگاه مشررکوک و کنجکاو نایاسررتاد نگاهش رو ازم گرفت...م یصرردا
 کنار گوشم گفت:

 شناسهیکلک انگار تو رو م-
 تکون دادم و گفتم: یسر

 !شناسمشیآره...منم م-
 گفت: متعجب

 ؟؟؟یچرا زودتر نگفت ؟پسیجد-
 ...ادیمازش خوشم ن نکهیا یبرا-
 جا نشون بده دختر!!! هیخودتو  ن؟؟؟برویاز ا-

 گفت: نایاستاد اسم فرشاد رو خووند باز م یوقت
 به به...اسمشم مثل خودش قشنگه...-
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 !گهیم یاستاد چ مینیخب بابا...بذار بب لهیخ-
عد از ب دونسررتمیتا آخر کالس سرراکت شررد...م گهیذوق"د یهم با گفتن"ب نایم

شدن کالس  شنا یخودش براتموم  شد...زمان نطوریکه هم ادیجلو م ییآ  یهم 
 :گفتیکه م دمیصداش رو شن کردمیرو جمع م لمیکه داشتم وسا

 یدیسالم خانوم حم-
 رو بلند کردم و به اجبار بهش چشم دوختم: سرم

 سالم-
تعجب  یلیخ دمیاسررمتو شررن یوقت قتشی...حقنمتیبیم نجایخوشررحالم که ا-

 کردم
 ممنون-

شدن ک نایرفتم...م رونیشدم و با گفتن"با اجازه" از کالس ب بلند شروع  الس تا 
کاملش رو ازم گرفت...منم همه چ یبعد مار  رو بهش گفتم...همش بهم  زیآ

جواب رد دادم؟...درسته که فرشاد  شنهادشیبه پ یکه چطور گفتیم راهیبد و ب
بلرزه...من  هاشباعث نشررد که دلم با نگاه چوقتیداشررت اما ه ییبایچهره ز

که وجودم در طلبش  یبسررته بودم...کسرر یا گهیدر حال حاضررر دل به کس د
 بود...

ها نیا یتو جا به  ها  چه  گاه بودم همراه ب که دانشرر هم  یدنید یمدت 
ا ما بود که هر پنج شررنبه ب یشررگیهم گاهی" جااریبن مهز ی...مقبره"علمیرفتیم

که بعد  داشتم میسها تصمدر یو فشردگ ی...به خاطر سختمیرفتیهم به اونجا م
 یتو...دمیدیم همرو هنوز  ینیاز تموم شدم ترم اول به تهران برگردم...فرشاد مع
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شترک بود...اما وقت سهامون با هم م  دیرفتار من رو د یسرد یترم اول اکثر کال
ش " که ظاهرا اونم اهل یساتر یبا "مهد شتریکه ب دمیدیو م دیخودش عقب ک

 تهران بود دوست بود...
که امروز تولد عماد  دمیحرفاش فهم نیشب که به عاطفه زنگ زده بودم از ب هی

ستیدلم م یلیبوده...خ سب یتولدش کادو یبرا خوا ت که تا هر وق رمیبگ یمنا
ما قبلش م بدم...ا لدش رو تبر سرررتیبا یبه تهران رفتم بهش   کیتو

حافظ دمیبگم...نفهم خدا فه  عاط با  کردم و رفتم تو پوشررره  یچطور 
 یم نمبه دل چکدومی...اما هگشتمیم یقشنگ و احساس امیپ هی...دنبال مهامایپ

 کیگرفتم فق  تولدش رو تبر میتصررم ینشررسررت... باتخره از سررر ناچار
 براش نوشتم: نمیبگم...به خاطر هم

 "سالم...تولدتون مبارک"
 جوابم رو داد: قهیاز چند دق بعد

 "؟یدونستیبپرسم از کجا م توونمی"سالم...ممنونم...م
 زدم و فرستادم: یلبخند

 "دمی"از عاطفه شن
سهراب م- قراره بعد از امتحانات  گفتیآهان...بازم ممنون...درسا چطوره؟...
 درسته؟" یایب

 "میهست یامتحان یفرجه ها ی"بله...اتن تو
 تهران" یایبا التماس خواهش ب دیگفتم با یدی...دی"موفق باش

 بیخودمم عج یبرا شیی...نه به اتن...خدالیوا...نه به اون اگفتیم راسررت
 بود که چطور سه چهار ماه دور از پدر و مادرم بودم:
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 "شهی"بله...حق با شما بود...مثل هم
 "یپشت سر بذار یامتحاناتت رو به خوب دوارمی"در هر حال...ام

 "ممنونم"
براش  یکه چفکر بودم  نیاتن به ا نی...از همدیازش به دستم نرس یامیپ گهید

 یند بودن ولدو نفر سخت پس نی...ارفتمیفرشته به بازار م ای نایبا م دی...بارمیبگ
لد دا توونسررتمی...مقهیخوش سررل نه تو خوب واسررش  یکادو هی ییبه بهو

 من بندازه... ادیاون رو  دنشیکه با د یزی...چرمیبگ
دمون تموم شررده بودن و من حات پشررت در خونه خو یترم به خوب امتحانات

به تهران برگردم...اما چون روز  یخبر نداده بودم که قراره ک چکسیبودم...به ه
قفل انداختم و در  یرو تو دیخونه هسررتن...کل یهمه تو دونسررتمیجمعه بود م

 یازین گهیشد...د رابردو ب میشاد اطیح یعماد تو نیماش دنیرو باز کردم...با د
ت به برگرده...به سرررع مارسررتانیب تا از نمیچشررم انتظار بشرر دنشید ینبود برا

..در .دونستمیخونه تنگ شده بود و نم یسمت ساختمون رفتم...چقدر دلم برا
چند وقته همش  نیدسررتپخت مادر هوش از سرررم برد...ا یرو باز کردم...بو

اضررافه وزن آورده بودم...اما  یبو حسررا خوردمیسررلف خوابگاه رو م یغذاها
 تنگ شده شدیدرست م یمقر حکومت یتو که ییغذاها یبرا بیحات دلم عج

 یاشررک تو دنشررونیهال نشررسررته بودن...با د یبود...مادر و پدرم هر دو تو
که م قه بسرررت...فراموش کردم  مام حل غافلگ خواسررتمیچشرر نهیورودم   را

ر "به سمتش رفتم و دیمامان المباشه...چمدونم رو دم در گذاشتم و با گفتن"س
 جا خورده گفت: دنمیاز د یحساب آغوشش گرفتم...مادر که مشخص بود
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 مامان؟ یساغر...خودت-
 آره قربونت برم...خودمم-

 محکم به خودش فشرد و گفت: منو
 ؟یایم یفدات شم...چرا نگفت یاله-
 مامان گلم یبش ریخواستم غافلگ-

 گفت: دیب*و*س یدستاش گرفت و همونطور که منو م نیرو ب صورتم
مکه؟...ما رو به  یحاج یحاج یدلم...رفت زیزذره شرده بود ع هیدلم واسرت -

 ؟؟؟یدانشگاه فروخت
 و گفتم: دمشیب*و*س

 امینم رید نقدریا گهی...ددیببخش-
 ریبگ لیخانوم دکتر...ما رو هم تحو-
بار به طرف پدرم رفتم...بعد  نیاومدم و ا رونیپدرم گفت...از آغوش مادر ب نویا

که  یارب نیاتاقم رفتم...نسبت به آخر استقبال گرم از هردوشون به سمت هیاز 
ستمیمرتب تر بود...م یلیاتاقم بودم خ یتو سهام رو عوض  دون کار مادره...لبا

 رو گرفت و گفت: تم...مادرم دسوستمیکردم و دوباره به جمعشون پ
 چه خبر مامان؟امتحانا خوب بودن؟-
 شمیمطمئنم همه رو قبول م یعنیآره...خوب بودن...-
 ..دوستاتم امروز برگشتن؟.شاللهیا-
رن خونه قراره فردا ب هیبق یبودن امروز برگشتن...ول یکه اصفهان میساناز و نس-

 خونس؟ ییدا یهاشون...راست
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زنگ بزنم و بگم  هیآره مامان...سررهراب و عماد هر دو خونه هسررتن...بذار -
 خانوم دکترم اومده

 بات... رمی...خودم میزنگ بزن خوادینه نه...نم-
شدم و به دوباره به طرف اتاقم رفتم...از تو بعد سف یبلند   یدیچمدونم چادر 

 گفتیم نایسرررم گذاشررتم...م یبودم رو دهیاز بازار خر شیرو که چند روز پ
و صررورتت رو  ادیبهت م یلیرنگ خ یدرشررت صررورت یبا گلها دیچادر سررف

نه م یلیخ ما نهیمعصررو خدا قول داده بودم ن ی...از اون روزک به  رو  زمماکه 
 چادر به قولم نیبه بعد با هم نیاز ا خواسررتمیقولم بودم و م یبخوونم هنوز رو

بودم به دست گرفتم...از اتاق که  دهیعماد خر یهم که برا یا هیادامه بدم...هد
 زد و گفت: یلبخند دنمیزدم مادرم با د رونیب

 ادیدخترم...چقدر بهت م یمثه ماه شد-
 مامان یمرس-
 نییپا انیبگو ناهار ب نایبه سهراببات  یرفت-
 چشم-

نم داغ ...تمام تکردمیحس م یتپش قلبم رو به خوب ستادمیدر ا یرو به رو یوقت
شوق د ستام به لرزش افتاده بودن... شده بود که  دنیشده بود...د عماد باعث 

 یحال خودمو نفهمم...چادر رو محکم گرفتم و با دسررت آزادم به در ضررربه ا
بود  نییکه پا و...سرررم ردمیباز شرردن در رو شررن یحظه بعد صرردازدم...چند ل

چشررمم بود...نگاهم باتتر  یجلو یجفت صررندل مشررک هیآروم بات آوردم...
سرمه ا شلوار مارک  شمم خورد و بعد ت یرنگ یاومد... و  دیسف شرتیبه چ
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که رنگ  یقفل شررد...نگاه یرنگ و براق یعسررل ینگاه ی...نگام تویمشررک
ز هم لبهام ا دهارا یلبخندش ب دنیتوش جا گرفته بود...از د نیتعجب و تحسرر

شد...با وجود ا ستیدلتنگش بودم و دلم م نکهیباز  س هی خوا کنم  نگاش ریدل 
 بود نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم: یاما به هر سخت

 سالم-
 ...ریبه خ دنیسالم...رس-
 ممنونم-
 تو دییبفرما-
 یرو نم ییشررتم و وارد خونه شررردم...دابردا یدر کنار رفت...قدم یجلو از
بود  سررتادهیمبل که نشررسررتم رو به عماد که هنوز هم در مقابلم ا ی...رودمید

 گفت:
 ستش؟ین ییدا-

 گفت: رفتیتکون داد و همونطور که به طرف آشپزخونه م یسر
 هنوز خوابه! یچرا...ول-
 کنم... دارشیبه روش خودم ب دیپس با-
 گفت: ذاشتیم زیم یهمونطور که اون رو روبرگشت و  وهیظزف م با
 خسته شده! یلیبوده...خ داریب روقتیتا د چارهیب-
 !!!رهیدر م شیخستگ نهیمنو بب-
 میشدیکالفه م میاهواز چطور بود؟آخر واقعا داشت ی...راستدیشا-

 و گفت: دیخند
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 یم فکر کنم از اونجا فرار شهیم یخوبشه...تابستون که شرج یتازه اتن هوا-
 دیکن
 د؟یکنیواقعا شما چطور تحمل م-
 یا گهیاز خودمون هم کس د ریغ شیی...خدامیبه اون هوا عادت کرد گهیما د-

 تحملش کنه... توونهینم
 د؟یندار فتیبله...امروز ش-
 داد و گفت: هیمبل تک به
 خونه هستم ینه...امروز تو-
 نییپا دیایخوبه...چون مامانم گفت بهتون بگم ناهار حتما ب-
 دیبخور یزیچ هی دییممنونم...بفرما-

 شدم و گفتم: بلند
 کنم داریرو ب ییدا دیاول با-
ازار ب یتولدش رو بهش ندادم...تو هیافتاد که هنوز هد ادمیبلند شرردنم تازه  با

 هی یپاسرراژ یخوردن از تو یریو البته تأخ یو خسررتگ یرو ادهیپ یبعد از کل
چار راهنیپ مدل  که  نه  نگ سررفمردو با ر نه و  و بنفش بود براش  دیخو

ستدمیخر ست ناشی...آ سرآ شک ناشیکوتاه بودن و دکمه لباس و  ...اون دنوب یم
 یفق  برا کردمیمانکن عماد رو تصررور کردم احسرراس م یبه جا یلحظه وقت

چادرم  ریرو از ز هیبودم که خودش هم بپسنده...هد دوارمیاون دوخته شده...ام
 عماد که منتظر بهم چشم دوخته بود گرفتم و گفتم: ...به سمتدمیکش رونیب

 ناقابله...تولدتون مبارک-
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 شد و گفت: رهیمتعجب بهم خ یبات رفته و نگاه ییابرو با
 منه؟ یبرا-

 تکون دادم و گفتم: یسر
 ادیخوشتون ب دوارمیبله...ام-

 و گفت: ستادیشد...مقابلم ا بلند
 ؟یخودتو به زحمت انداخت یچ یبرا-
رام دوران کنکور ب یکه تو هیبه جبران اون همه زحمت دینبود...فکر کن یزحمت-

 دیقبولش کن کنمی...خواهش مدیدیکش
 گفت: یرو از دستم گرفت و با لبخند قدرشناسانه ا هیهد

عا ازت ممنونم...در ضررمن ا- کادو نویواق به قول  رمیگیتولد م یبه عنوان  نه 
 ...یجبران کن ینکردم که تو بخوا یارک چیخودت جبران زحمت...چون من ه

 زدم و گفتم: یلبخند
 ...کنمیخواهش م-

عد تاق دا ب  دونسررتمیموندم نم یم گهیلحظه د هیرفتم...اگه  ییبه سررمت ا
قت ب توونمیم ما ای ارمیطا ماد هم ینه...چشرر جذوب خودش  شرررهیع منو م
 غیو ج با ورجه وورجه شررهی...در اتاق رو باز کردم و داخل شرردم...همکردیم

 مکار نیبا ا خواسررتمیاما حات نه...نم کردمیم دارشیزدن از صررد تا خواب ب
 تختش نشستم و صداش کردم: یعماد حس کنه هنوز بچه هستم...آروم رو

 جون؟ یی...دا؟ییدا-
و بار پتو ر نیا یخورد اما چشماش رو باز نکرد...دوباره صداش زدم ول یتکون

 سرش کنار زدم: یهم از رو
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 ...گهیشو د داری...ب؟ییدا-
 :زدیلب غر م ریز گشتیکه چشم بسته دنبال پتو م همونطور

 ادی...خوابم مگهیَاهههه...ول کن د-
 گفتم: یبلند یو با صدا دمیخند

 !!!یییییییدا-
اون  یتو دنشیتخت نشررسررت...از د یو بهت زده رو دیاز خواب پر هوی ییدا

باره به خنده افتادم...دا بهم انداخت و بعد انگار که به  ینگاه هی ییحالت دو
 شک داشته باشه گفت: دهیکه د یزیچ
 ساغر؟؟؟ ییتو-
 جونم! ییسالم خان دا-

 به گونه ش زدم... یب*و*سه محکم یفور بعد
 که تازه به خودش اومده بود گفت: ییدا
 ؟؟؟یاومد یوروجک ک-
 امروز... نیهم-

 و گفت: دیبه موهاش کش یدست
 کلک؟؟؟ یکن رمونیغافلگ ی..خواستبدجنس. یا-

 تکون دادم و گفتم: یسر
 ...نییپا می...حاتم زود بلند شو که برگهیبله د-
 باشه بابا...تو برو منم اومدم-
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رفتم...عماد هم هنوز همونجا بود اما  رونیتختش بلند شدم و از اتاق ب یرو از
 دنشیاشته...با داتاقش گذ یکه اون رو تو زدمیحدس م…من دستش نبود هیهد

 زدم وگفتم: یدوباره لبخند
 می...منتظرتون هستنییپا رمیمن م-

 تکون داد و گفت: یسر
 حتما...بازم ممنون-
 وجودم یتو یبزرگ یشرراد هیداد بزنم... خواسررتیزدم دلم م رونیخونه که ب از

که  یدلم بود...حس یحس تو هیکنم... شیخال یجور هیبود که دوست داشتم 
اگه  یاگه...حت یعماد رو هر طور که شرررده مال خودم کنم حت کردیموادارم 

مه مهر ه نیا توونستمینم گهیمجبور باشم غرورم رو در برابرش بشکنم...من د
 ...دی...باکردمیاون رو هم باخبر م دیدلم بذارم...با یطرفه تو کیرو 

××× 
و بعد از  دمیپوشلباس  ی...فورمیقرار شد به بام تهران بر ییدا شنهادیبه پ شب

 ادهسررتیا رونیرفتم...عماد ب ییدا نیبا پدر و مادرم به سررمت ماشرر یخداحافظ
صندل ست و خودش  شدن من در رو ب سوار  ست...با  یبود و بعد از  ش جلو ن

 یاز تو خواسررتیکه م یغیصررورتم گذاشررتم تا از ج یدسررتام رو جلو دنشید
ب ییکادو راهنیکنم...پ یریجلوگ ادیب رونیگلوم ب خدا  یه تنش بود...امن 

قربون صرردقه  یاومد...درسررت اندازه خودش بود...تو دلم کل یچقدر بهش م
شت صندل پیش رفتم...چقدر خو  نهیآ از یدادم و هرازگاه هیتک یشده بود...به 

...حس شدمینم ریس دمشیدیچرا هر چقدر که م دونمی..نمکردمیجلو نگاش م
 کردیبهش نگاه م یه کسررشررعله ور شررده بود...اگ بیخواسررتنم اون شررب عج
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به جوش م مد...نم یخونم  تارم دسرررت خودم  دونمیاو چم شرررده بود...رف
 نیصررورتم نشررسررته بود و از ب یرو یباختم...اخم ینبود...داشررتم خودم رو م

ن ت ت یرف ق بود...و ماد  یبرا ییدا ین ع من و  نش  ف ل ت ها  روجواب دان  ن ت
 گذاشت...عماد رو بهم گفت:

 ؟یهست یعصبان یزیاز چ-
 صدام مشخص بود گفتم: یکه تو یحرص با
 ستمین ی...عصبانرینخ-
 !گهینم نیا ریغ یزیاخمات که چ یعنی...یاما هست-

 یحرف دلم رو بهش بزنم...با رفتار بچه گانه ا خواسررتمینبود م ییکه دا حات
 گفتم: کنمیکه هنوز هم خودم رو بابتش سرزنش م

 به تو نگاه کنن ها!!! دیچرا همه با-
 گفت: تعجبم
 ه؟ی...منظورت چ؟یچ یعنی-
 چشماش زل زدم و گفتم: یتو
 بهت نگاه کنه!!! یکس ادیمن بدم م-
 دارم؟ گرونیبه نگاه د کاریچ ؟؟؟منیخوب-
بشررن  رهیمن مهمه...دوسررت ندارم همه بهت خ ی...اما برایندار یتو کار-

 ؟؟؟یدیفهم
 چرا؟؟ دییبفرما شهیم-
 :دیاز دهنم پر هوی
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 دوستت دارم!!!چون -
د گر ییعماد با چشررما دیاز دهنم پر یحرف که واقعا ناگهان نیاز گفتن ا بعد

به هم  دیشده بهم چشم دوخت...رنگ صورتش قرمز شده بود...ابروهاش شد
 یعنی...د؟یکشیتند نفس م نقدری...چرا ادمیلحظه ازش ترس هیگره خورده بود...

دوباره  گاهشن ییبا اومدن دابراش سررخت بود... نقدریاعتراف من ا دنیشررن
ما متوجه م رییتغ ا ...چرکنهیلحظه هم نگام نم هی یحت گهیکه د شررردمیکرد ا

شون م یرفتار نیهمچ زده بودم؟...من  ی...مگه من حرف بدده؟یاز خودش ن
شتنم گفتم...از ا ست دا ستمینم نکهیفق  از دو سهم کس د خوا  گهینگاههاش 

 ینطوریقراره ا دونستمیرو نداشتم...اگه م هاشییاعتنا یب نیباشه...تحمل ا یا
 دیبا ی...چطورکردم؟یم کاری...حات چزدمیبهش نم یبرخورد کنه اصررال حرف

ست م صال نفهم یدلش رو به د شت و ک یچطور دمیآوردم؟...ا به  یزمان گذ
شت شتباه ری...ذهنم همش درگمیخونه برگ  دیکرده بودم؟...نبا یبود...من کار ا

 ؟تایآخه تا ک ذاشتم؟امایدلم م یرو تو ازر نیهنوز ا دیبا...زدم؟یبهش م یحرف
ماد حرف یمنتظر م دیبا یک که خود ع تا بل ندم   ی...من حتزدیبهم م یمو

 نه؟؟؟ ایبه من داره  یاون احساس دونستمینم
شت از خونه ما م عماد ستیاز من نم ریکس غ چیو ه رفتیدا  هویکه چرا  دون

حل م مارسررتانیب کیگفت عماد نزد ییکه دا یرو گرفت...وقت میتصررم نیا
به اونجا نقل مکان کنه  دهیخر یکارش خونه ا تا آخر هفته  لحظه  هیو قراره 

رو نداشررتم...تحمل رفتنش برام سررخت  شی...من تحمل دورسررتادیقلبم ا
زش ا دی.. بارفتیم دینره...نبا نجایبود...حاضررر بودم التماسررش کنم که از ا

نذاره. خواسررتمیم ها  به وجود اون نکه منو تن که  یداشررتم...روز ازی..من 
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خونس از نبود مادر استفاده کردم و به سمت  یعماد خودش تنها تو دونستمیم
س سته ب یتو یساختمون رفتم...در واحد باز بود...ک ش صداودهال نن از  یی...

تاق م یتو که مشررغول جمع کردن  دمیاومد...آروم جلو رفتم و عماد رو د یا
بود؟؟؟هنوز متوجه ورودم  یهسررتش...پس رفتنش جدقفسرره  یتو یکتابها

 گلوم نشسته بود صداش زدم: یکه تو ینشده بود...داخل اتاق شدم و با بغض
 عماد!!!-
سمت کتابهاش ستادیصدام ا دنیشن با شت و دوباره به  سمتم برنگ ...اما به 

بازم داشرررت از سررالح هم فت.. فاده  شیشررگیر هام اسررت تار در برابر رف
...اخم به چهره داشررت...با سررتادمی...جلو رفتم و مقابلش ا...سررکوتکردیم

 گفت: یعصبان ییصدا
 نجا؟یا یاومد یچ یبرا-

 کرده گفتم: بغض
 ؟؟؟یبر یخوایم یچ یتو برا-

 زد و گفت: یپوزخند
 ...؟یچ یبمونم ها؟...برا یچ یبرا-
 !یکنیم ینطورینزدم...چرا ا یعماد...من...من که حرف بد-

 و گفت: دیکش یکالفگاز سر  ینفس
با کنمیبسررره بسررره...خواهش م- جایاز ا یروز هی دیتمومش کن...من   ن
 بهتر از اتن!!! ی...و چه وقترفتمیم

 گفتم: هیشد...با گر ریسراز اشکم
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 گفتم دوس... نکهی...انکهیآخه چرا؟؟؟فق  به خاطر ا-
 رو قطع کرد و گفت: حرفم

شد کردمیفکر م- شتباه بیبزرگ  ه ساغر...بچ یود...تو هنوز هم بچه ا...اما ا
کم  هیکم...فق   هیبزرگترا بذاره...اگه  یایدن یکه خودش دوست نداره پا تو یا

 !!!ینبود نجایاتن ا یکردیقبل از حرف زدنت و کارات فکر م
 توونمیبسه عماد...تو رو خدا نرو...من بدون تو نم-

 بات رفت: هوی صداش
اومدم  یم دیمنم...من از اولم نبا ه؟مقصررریچ یدونی...اصررال م؟یتوونینم-
احمق  ...منهیکنیکه تو منو به چشررم برادرت نگاه م کردمیفکر م دی...نبانجایا
شررت بردا یا گهید زیفکر نکردم که تو از محبتهام ممکنه چ نیلحظه هم به ا هی

 ...یکن
 صدام رو بات بردم: اریاخت یب منم

ستت دارم عماد...به خد- ستت دارم...چرا هنوزم منو بچه فرض اما من دو ا دو
کهی...چرا از ا؟یکنیم هت زدم دار ن قدریا یحرف دلم رو ب سرررزنشررم  ن
 ...مگه دوست داشتن جرمه؟...؟یکنیم

 و گفت: دیبه موهاش کش یخودش رو ازم دور کرد...کالفه دست یکم
ساغر...مطمئن باش با رفتن من همه ا نجایاز ا کنمیخواهش م-  و حرفا نیبرو 

 خودم رو مقصر بدونم...برو نیاز ا شتری...نذار بیکنیحس ها رو فراموش م
م ...هنوز هنمشیصورتم کنار زدم تا درست بب یرفتم...اشکام رو از جلو جلو

 بود...: یعصبان
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نبود...ازت خواهش  ی...من حسررم از سررر بچگیکنیخردم م یعماد...دار-
 تنهام نذار!!!منو تنها نذار...تنهام نذار عماد... کنمیم

سرعت از اتاق ب ینگاه عماد  یرفت...همونجا رو رونیبهم انداخت و بعد به 
د له عما یپاها ریکردم...غرورم ز هیبلند شروع به گر ینشستم و با صدا نیزم

که خودم موجبش شررده  یشررده بود...جواب اون به عشررق من رفتن بود...رفتن
 بودم...

...حالم داغون و خراب بود...دلم داشررت از رفتن عماد برام روز مرگم بود روز
رفتنش رو باور کنم..."من گمان  توونسررتمیاومد...نم یم رونیم ب نهیسرر یتو
ن کردمیم باورش ممکن  سرررت،رفتنشیرفتنش ممکن  ممکن شرررد...
شت پنجره ارهیم شمیکه داره از پ کردمیباور م ی...!!!"چطورستین  تادهسی...پ

و  ...مادرکردمیداشرتم رفتنش رو تماشرا م ختمیریبودم و همونطور که اشرک م
برا ییدا بود  قرار  جد یهم  نه  به خو هش  ب مک  من  دشیک ما  برن...ا
ستمینم ستا ی...نمتوون ستم با د ش یخودم خونه ا یتوون ت رو مرتب کنم که دا

به چشررم  رفتیم نجای...عماد داشرررت از اگرفتیعشررقم رو از من م و من 
 ...رودیکه جانم م دمید شتنیخو
 قاب دلم یعکسررش تو گهیبار د هی...نمشیبب گهیبار د هی خواسرررتیم دلم

 وقت بود یلیشرردم...شررمارش رو که خ میدسررت به دامن گوشرر ی...فورفتهیب
ش شده بودم گرفتم و بهش زنگ زدم...گو د و درآور بشیج یرو از تو شیحفظ 

جواب بده...اما  کنمیبه صرفحه چشرم دوخت...جواب بده عماد...خواهش م
 نیدوباره بهش زنگ زدم...دلم طاقت نداشررت...ا دانهیس زد...ناامتما داون ر
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ش شت...همونطور  یحرف چیرو بدون ه یبار جواب داد و گو شش گذا کنار گو
 گفتم: ختیریم نییکه تند تند اشکام پا

ماد...خواهش م- بذار  کنمیع ماد برگرد و  نذار...ع هام  گات  گهیبار د هیتن ن
 یومدا یم ریکه د ییجره م...مثل تمام شبهاپشت پن یدونیکه م دونمیکنم...م

نگات  نجایکه از ا یی...مثل تمام روزهاموندمیو من چشررم انتظار اومدنت م
 ...تو رو خدا برگردنمتیبب گهیبار د هی...بذار کردمیم

به من  نکهیشررد...بدون ا نشیرو قطع کرد و بعد سرروار ماشرر یاون...گوشرر اما
که  بده  مبل پرت کردم...دلم  یرو رو ی...گوشررنمشیبب گهیبار د کیاجازه 

رفتم...احسراس  ییزدم و به سرمت خونه دا رونی...از خونه بدیترک یداشرت م
ماد هنوز هم تو یبو کردمیم تاق در جر یعطر ع نهیا تاا مت ا به سرر  قش...

ود کمد ب یبودم و حات تو دهیکه خودم براش خر یهمون لباسرر دنیرفتم...با د
ته  یادگاری هیاضررر نشرررده بود از من ح یگرفت...اون حت شیدلم آت داشرر

باره د  وونهیباشررره...لباس رو ب*غ*ل گرفتم و بو کردم...از فکر رفتن عماد دو
 هیرشدت گ زدستام گرفتم...چشمام ا نینشستم و سرم رو ب نیزم یشدم...رو

گه گ*ن*ا*ه من چ؟ی....چرا رفتیلعنت یلعنت ی...لعنتسررروختنیم  ی...م
 نیوسررت داشررتن بود...به خدا گ*ن*ا*ه من همبود؟...گ*ن*ا*ه من فق  د

 بود...
××× 
هر ورز خرابتر از روز  میو من حال روح گذشرررتیاز رفتن عماد م یروز چند

اما  کردمیحفظ م هیبق یبود ظاهر خودم رو جلو ی...به هر زحمتشررردیقبل م
 هم که رفته یصدا بود...از همون روز یب یها هیاتاق کارم فق  گر یشبها تو
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شتم ته مانده ابود ت رو براش  رورمغ یلفنش رو خاموش کرده بود...هنوز هم دا
شتمیبه حراج م شقم اهم چیاما نبود...ه ذا ..هر بده. یتیکس نبود که به من و ع

سش م ستی...تنها همون بود مه مدمیخوابیشب با ب*غ*ل کردن لبا نو م توون
 ...دیفهمیبود که حرفم رو م یآروم کنه...کاش کس

الم بهتر ح دیکه شا کردمیبا خودم فکر م دیم به اهواز و شروع ترم جدبرگشتن با
ما ا یحت دیبشررره و شرررا ماد بتوونم فراموشررش کنم ا  نطوریبه قول خود ع

قتینبود...ه فتینم رونیاز ذهنم ب چو هار چه  مه ب جه تغ ی...ه تاق متو  رییا
 جسررمم...سررر کالسررها فق  شرردنینم یپاپ چکدومیرفتارم شررده بودن اما ه

ضور شت...وقتا ح  ونهوید شتریعماد به خونمون اومده ب گفتیکه مادر م ییدا
..اما .نهیمنو نب خواسررتیاومد که من نبودم...م یم یی...پس فق  وقتاشرردمیم
مو هوا شررتریب نایمدت م نیرسررمش نبود...تو ا نیرسررمش نبود...به خدا ا نیا

شت و با وجود ا ستینم نکهیدا سع دهبرام افتا یچه اتفاق دون شت ح یاما  ال دا
شاد بود...چند  گفتیو هوام رو عوض کنه...م سوارمون منظورش فر سر خر پ

ته م یادیکه ز هیوقت مت فرشرر مد و احسررراس م یسرر نهیاو  نشررونیکه ب ک
یخبرا گاههی نه ا کردمیبا خودم فکر م ی... تار نیکه نک و  یدور نیو ا هایگرف

 عذابم تقاص شکستن دل فرشاد بوده باشه...
 من مهم یانشگاه نشسته بودم...هوا سرد شده بود اما براد اطیح یصندل یرو

از عماد همه  یخودم هم مهم نبودم...غم دور یحت گهینبود...بعد از عماد د
 یرو باز کردم و آهنگ میداشررت...گوشرر هیگر یازم گرفته بود...دلم هوا زمویچ
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شن شیرو که چند وقت پ ساناز گرفته بودم رو پخش کردم...با  ه وبارد دنشیاز 
 درد منو به زبون آورده بود: رحمانهی...چطور بدیچشمه اشکم جوش

 "بهم نگاه نکرد
 بست و رفت چشاشو

 منو شکست و رفت دل
 دوسم نداشت منو

 عشق من به
 حس من به

 نذاشت محل
 گرفت ازش دلم
 هام سپرد هیبه گر منو
 بار نخورد هیمنو  غم

 ببخشمش دیبا
 کنم خداااا نشینفر ای
 از غمش نکهیا ای

 صدا یسرد و ب بسوزم
 ببخشمش دیبا
 کنم خداااا نشینفر ای
 از غمش نکهیا ای

 نجایا بسوزم
 صدا..." یو ب سرد
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ند شرررد...هنوزم آت هق تادیم ادمی یوقت گرفتمیم شیهقم بل گاه ف  که چطور ن
 کرد و تنهام گذاشت: غیآخرش رو ازم در

 "به اشکم اعتنا نکردو
 دلم گذاشتتو  یکسیب درد
 نیسوزوند و از تموم ا منو

 دست برنداشت سوزوندناش
 رفتنش رهینم ادمی

 غم آورد ایدن هی برام
 تو خونه جا گذاشتو منو

 خودش نبرد با
 ببخشمش دیبا
 کنم خداااا نشینفر ای
 از غمش نکهیا ای

 صدایسرد و ب بسوزم
 ببخشمش دیبا
 کنم خداااا نشینفر ای
 مشاز غ نکهیا ای

 نجایا بسوزم
 صدا..." یو ب سرد
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شق من نتینفر ی...عماد چطورعماد شق ه هی...یکنم؟...تو همه ع  چوقتیعا
 ...کنهینم نیعشقش رو نفر

اشررکام رو پاک کردم...سرررم رو  یکنارم نشررسررته فور یکسرر نکهیحس ا با
 بهم زد و گفت: یبود...لبخند نایچرخوندم...م

 ؟؟؟ینکرد خی یخانوم-
 دادم و آروم گفتم: تکون یسر

 نه...خوبه-
 گفت: کردیرو گرفت و همونطور که نوازش م دستم

به سررراغر؟...دلم نم- لت خو لت  یدارم تو یفکر کن خوادیحا خا کارت د
...الهام دنیهمه بچه ها فهم یعنیشررده... تیطور هی کنمی...اما حس مکنمیم

شررده به من  یزیسرراغر دل و دماغ همه رو گرفته...اگه چ یناراحت گهیهمش م
 !زمیبتوونم برات سنگ صبور باشم عز دیبگو...شا

 گرفتم و گفتم: نییرو پا سرم
 ...دلم گرفته...نایم ستین یزیچ-
 یعل میریکه م ییمگر وقتا یاینم رونی...بنهیماهه که وضررع تو هم کیاتن -

خونه همون  گهی...دیخودت ی...همش توی...سررر کالسررها سرراکتاریبن مهز
 ...یرینم آشناتون که

که به اهواز برگشررته بودم هر چقدر عاطفه بهم  یمدت نی...تو اگفتیم راسررت
.چطور ..زدمیاز رفتن سر باز م یبهونه ا هیبه  کردیو به خونه دعوتم م زدیزنگ م

ستمیم شنداختیعماد م ادیاون منو  یجا یبرم که جا یبه خونه ا توون ار ...با ف
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ام چشم یتو یچ دونمینمشم دوختم...سرم رو بلند کردم و بهش چ نایدست م
 که آروم گفت: دید
 ؟؟؟؟یعاشق شد-
شک تو نیا با ست...چ یحرفش بازم ا شمام حلقه ب  ی...چطورگفتم؟یم یچ
 یمنو بفهمه؟...سرررم رو رو توونسررتیدرکم کنه؟...م توونسررتی...مگفتم؟یم

 شونه ش گذاشتم و بغض آلود گفتم:
م یلیخ- هام  ن خنایت غیلی... م...دارم دا مشرررمیون  ن نمی...  کاریچ دو

مه...دارم د یبهش فکر نکنم...همش...همش تو توونمیکنم؟...نم نهیذهن  وو
 !شمیم
 شونه م گذاشت و گفت: یدستش رو رو نایم
...با نشستن ستیکه راهش ن نی...اما ساغر جان ازدمیحدس م دی...بازمیعز-

که تو ...اصررال اون آدم ارزش داره شررهیدرسررت نم یزیو غصرره کردن که چ
 ؟؟؟یکن یخوشکلت رو به خاطرش بارون یچشما

 گفتم: کردمیم هیکه گر همونطور
به ول یلیاون خ نای...میلیخ- چه م...منو رد کرد  گهیم ی....ولیخو من ب
 ...عشقم رو رد کرد...نایم

 نیاما از لحنش مشررخص بود که از ا نمیرو بب ناینگاه متعجب م توونسررتمینم
 حرفم جا خورده:

 ؟یدوسش دار دونهیاون م یعنی...یعنی...؟یگفت ی.تو چ..؟یچ-
 رو تکون دادم و گفتم: سرم
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ما اون بهم - ما...ا مه ا که برام مه که دوسررش دارم...گفتم  آره...گفتم...گفتم 
چه ا فت تو ب فت احسررراسرررت زودگذره و منو...منو خیگ زود  یلی...بهم گ

 ادشی یه بک سررتین ی...شرربسررتی...به خدا نسررتی...اما نیکنیفراموش م
 ...کنهیداره داغونم م دنشیبخوابم...غصه ند

 بود: سیاون خ یشونه ش برداشت...چشما یرو از رو سرم
بت کرد...مطمئنم ت نیکه ا یکسرر- با تو و قل داشررتن تو نبوده  قیکار رو 

 یلیکه عشررقت رو خ ی...تو اونقدر پاکزمیعز یسرراغر...تو پاک و معصرروم
به زبون آورد باش  یول هیکه دلت رو برده ک یاون مدونی...نمیراحت  مطمئن 

 مطمئن باش نوی...اخورهیحسرت داشتن تو رو م یروز هیخودش 
تا ک توونمی...نمنایم توونمیمن نم ی...ولیول-  نیبه ا دیبا یبهش فکر نکنم...
 تا دلش به حالم بسوزه؟...تا به من و حسم فکر کنه؟... نمیبش دیام
سدلخوش به  دیساغر...تو نبا- ش یترحم ک شق به ع شیزندگ ی...آدم تویبا
شق ماندگار که فق  و فق  برا هیداره... ازین شه...تو نبا یع  نقدریا دیخودش با

باز ب تو  خود گه ایزود  ب نی...اون آدم ا ب لت رو  برات  نهیحا فق  دلش 
ستش ب یخوای...اگه مسوزهیم بهش  دیا...بیخودت رو عوض کن دیبا یاریبه د

اغر همون س یدوباره بش دی...بایادامه بد یتوونین اونم مکه تو بدو ینشون بد
 مهربون و خندون که منو کشته با اون چال لپش!!!

شم س بعد سمت  گهید یکم نای...مدیصورتم رو ب*و* برام حرف زد و بعد به 
خودم  تسیبا یبشم...من نم یا گهیگرفتم آدم د می...اون شب تصممیاتاق رفت

 یعماد رو برا یحس ترحم و دلسرروز سررتیبا ینمباختم... یزود م نقدریرو ا
شقش خال دیخودم بخرم...با شون دی...باکردمیم یفکر و ذهنم رو از ع  بهش ن
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شق دادمیم شدم و ع شتم از رو یکه من بزرگ  ه*و*س زود گذر و  یکه بهش دا
 نبوده... یبچگ

شتیکم کم م روزها سخت گذ سرگرم گذروندن ترم دومم بودم...دوران   یو من 
 شرربها از گهیداد...حالم بهتر شررده بود...د یبهم اجازه فکر کردن نم گهیکه د

شده بود اما د ینم شونیو پر خوابیعماد ب الیفکر و خ شم ن  گهیشدم...فرامو
شه گ لیمثل اوا سته نبودم...حت ریگو شک س مدو بار ه کی یو دل  ر به عاطفه 

ستم ت نکهیزده بودم و با ا س ک چیحمل کنم...هعماد رو به خاطرم آورد اما توون
 ...کنمیرو تحمل م یکه من دارم چه درد دیفهم یم دینبا

سپر دیع امیا سرعت  سه ماه بود که عماد رو ند یبه  بودم...اون  دهیشد و من 
 وامخیکه من م یبه اهواز برگشته بود و درست زمان شهیهم درست مثل هم دیع

 و بسررم الله...انگار جن میتهران رو ترک کنم اون به تهران برگشررت...شررده بود
ستیم یرفت و آمد من رو به خوب  بودم به خونه ما هرانکه من ت ییکه وقتا دون

صدا دیع کیتبر یبرا ییکه دا یاومد...وقت ینم  خنده هاش یبهش زنگ زد و 
ش شت گو شق  دمیشن یرو از پ شتم تو ع حالم از خودم به هم خورد...من دا

من نبود...تبد فکر کرده من لحظه هم به فکر  هی یکه حت سرروختمیم یکسرر
ه توونسررت نکهی...از اکردیم رمیراحت فراموشررش کردم...خنده هاش تحق یلیخ

ودم خبر داشت دوباره به خ هامیبود که از نگران یکه تنها کس نایبودم به کمک م
 داشتم... یحس خوب یلیبرگردم خ
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 یبه برا گهیبود و من قرار بود دو روز د دهیاول دانشررگام به اتمام رسرر کسررالی
به تهران برگردم...دو سررره روز التیتعط خانوادم خبر  یتابسررتون  که از  بود 

 اومدنم رو اطالع بدم... خواستمیم گهیبار د نینداشتم...ا
سته بود...تمام وجودم گر  میشونیپ یعرق رو ی...دونه هادمیخواب پر از ش ن

گوشررر بود... ته  ف نگ  یاز رو مویگر مادرم ز به  تا  تم  برداشررر خت  ت
هه...لعنتبز بد نی...اینم...اههه خاموشررره...خواب  بودم...دلم  دهید یکه 

گرفته بودم...اونقدر که حالت تهوع بهم  یبی...دلشرروره عجدادیم یبد یگواه
 دهیکه با فکر خواب یداده بود...با خودم گفتم خواب بعدازظهر اونم وقت تدسرر

ز تختم درا یرو ندادم و دوباره یتیاهم نکینداره...به خاطر هم یریباشررم تعب
اتاق روز آخر رو به پارک رفته بودن اما من به خاطر  ی...همه بچه هادمیکشرر

 خوابگاه مونده بودم... یتو یحوصلگیب
صدام زد از رو دنیشن با سئول خوابگاه  سمم که م شدم... یا  ینعیتخت بلند 
رفتم...صررورتش گرفته و ناراحت بود...با  نییداشررت؟...از پله ها پا کارمیچ
 زد و گفت: یلبخند کمرنگ دنمید
 کارت داره اطیح ینفر تو هی...هی...زمیعز-

 گفتم: متعجب
 ه؟یبا من؟...نگفتن اسمشون چ-
 چرا...خانوم موحد!-

...آخه اون عادت خبریب نقدریبود...اونم ا بیعج یبرام کم عاطفه؟؟؟اومدنش
رگشتم و تاقم ب...به اادیب دنمیکه قراره به د گفتیاز شب قبلش م شهیداشت هم

چهره گرفته عاطفه و  دنیرفتم...با د اطیمانتوم به سررمت ح دمیبعد از پوشرر
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را با افتاده؟...چ یاتفاق یکسرر ی...نکنه براختیکه قرمز بود قلبم ر ییچشررما
 گفتم: یبا نگران دمیکه رس کشیافتاد...نزد هیمن به گر دنید
 ؟؟؟یکنیم هیشده؟...چرا گر یعا...عاطفه چ-

 به هق هق افتاده بود گفت: که عاطفه
 بهش بگم خدا!!! یساغر...ساغر..آخه من...من چطور-

 دستام گرفتم و گفتم: نیرو ب بازوهاش
فه...کسرر یچ- عاط خدا حرف بزن...  شیطور ی...کسرریشرررده؟تو رو 

 ها؟ یکنیم هیشده؟؟؟چرا گر
 سرش رو تکون داد و گفت: کردیم هیکه گر همونطور

 توونمی...من نمعماد یگفتیکاش خودت م-
 ی...بدنم بدیترکیشده که عمائ هم خبر داشت؟...قلبم داشت م یعماد؟؟؟چ

ارش داد رفت نی...کالفه از اکردیم هیبه لرزه افتاده بود...عاطفه فق  گر اریاخت
 زدم و گفتم:

 ...یکرد وونمیِد حرف بزن دختر...د-
 ساغر...ما...مامانت...-

ستام شتناک افتاد...ذهنم نییپا هوی د سمت خوابم...خواب وح  دهید که یرفت 
 بودم...مامانم؟...

 گفتم: دهیبر دهیقلبم گذاشتم و بر یرو رو دستم
شده؟...عاطفه نگو که بدبخت  یبگو مامانم چ ری...جان ام؟یما...مامانم چ-

 کس شدم! یشدم...نگو که ب
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شدت گرفت مهر تأ یا هیعاطفه با گر اما سرم رو من.. یحرفا یزد رو دییکه  .
 تکون دادم و گفتم: یدستام گرفتم...سرم رو به تند نیب

 نه نه...دروغه...دروغه...دروغهههههه!!!-
 یچی...هدمید ینم یچی...هدمیخوابگاه دو یسرررعت به سررمت در خروج به
فه بزنم...عاط رونیاز اونجا ب خواسررتمیبرم...م خواسررتمی...فق  مدمیفهم ینم

شده بود... ی...تمام قدرتم تومدادینم تیاما اهم زدیصدام م  یکیپاهام جمع 
 بهش نگاه کنم داد زدم: نکهی...بدون ادیدستم رو کش

 ...بذار برم...یولم کن...ولم کن لعنت-
دستام رو محکمتر گرفت...به سمتش برگشتم...عماد  یحرف چیاون بدون ه اما

ما با چشررر ن ییبود... ها یخو ب ل با  مز... قر با صرررورت ییو   یلرزون...
ندارم...تقال کردم تا خودم رو از  نویطاقت ا گهینه...د ای...نه...نه...خداسیخ
 فت:ر تبغض آلودم با ی....دوباره صداشدیبکشم اما نم رونیدستاش ب یتو
 یبرم...بذار برم لعنت خوامیولم کن...م-

 :دمیشن یروز بد نیهمچ هی یرو بعد از چهار ماه اونم تو صداش
کن...تو رو خدا  هیسررراغر...گر زی...تو خودت نرنه؟ووید یبر یخوایکجا م-

 کن دختر هیگر
 زدم: غیج
 ...ولم کن...خوامی...نمخوامینم-

ستم عماد رو زدمیم غیکه ج همونطور س ید ست... ش اون باعث  یلیصورتم ن
 گفتم: هینشستم و با گر نیزم یبشه...رو ریشد اشکم سراز
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مگه من چند سرررالمه؟...چرا کردم؟... یخداااااا...مگه من چه گ*ن*ا*ه-
 ...چراااا؟یتنهاترم کرد

 گفت: هیدر آغوشم گرفت و با گر عاطفه
 ...جون عاطفه آروم باش!!!یآروم باش آج-

 ش برداشتم و گفتم: نهیس یرو از رو سرم
 بگو دروغه!!! زتیبگو...جان عز ریبگو دروغه عاطفه...جون ام-

 گفت: گرفتیش مهمونطور که سرم رو دوباره در آغو عاطفه
 بهت بگم!!! یبگم ساغر؟...چ یچ-

هم  یحال رو یکردم که چشررمام ب هیآغوش عاطفه گر یچقدر تو دونمینم
 افتاد...

 یکارها داره چطور دونسررتمیو نم کردمیم هیتمام مراسررم خانوادم فق  گر یتو
...با دمید یعماد رو هم م ی...عاطفه تمام مدت در کنارم بود...گاهگذرهیم
که  هامیاومد...هم اتاق یکه به تن داشرررت قلبم به درد م یاهیلباس سرر ندید

 هوامو داشت اطفههم مثل ع نایمراسم شرکت کرده بودن...م یبودن برا دهیفهم
و ...اکثر اوقات خودم رکردمیتنها باشم...هنوز رفتنشون رو باور نم ذاشتیو نم

 یمنم باهاشررون مآزارم نده...کاش  شررونیخال یتا جا کردمیاتاق حبس م یتو
 لحظه به من فکر نکردن!!! هیمردم...آخه چرا منو تنها گذاشتن؟...چرا 

بود...بعد از مراسم هفت پدر و مادر و  رونیتخت نشسته بودم...عاطفه ب یرو
کرده  فیکه چقدر تنها شدم...عاطفه به اصرار خودم برام تعر دمیتازه فهم مییدا

ه سهراب تصادف کرد ییدا یاز همکارا یکی یراه برگشت از عروس یبود که تو
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بود به عماد  خاموشتلفن من  نکهیو هر سرره نفرشررون فوت شرردن...به خاطر ا
قبل از فوتش به اون زنگ بود...قبل از فوت؟؟؟چقدر  ییزنگ زده بودن چون دا

شون حرف م شتم از رفتن شکام  ی....پتو توزدمیراحت دا شد...ا شرده  ستم ف د
باره سررراز زدم و مادرم رو صررردا  غیهق هق افتاده بودم...جشررردن...به  ریدو

...عاطفه به دمیچارچوب د یزدم...در به سرعت باز شد و عماد و عاطفه رو تو
 تخت نشست و گفت: یسمتم اومد...رو

 شده قربونت برم؟... یچ-
بلند  یبا صرردا کردمیم هیآغوشررش انداختم و همونطور که گر یرو تو خودم
 گفتم:

...عاطفه بابام کجاسررت؟...چرا به داد خوادی..دلم مامانمو معاطفه...مامانم.-
سررهرابم چرا رفت؟...چرا منو  یی...دامیی...عاطفه دارسرره؟یخانوم دکترش نم

 ...دارمارم؟یطاقت ب یکنم؟...چطور کاری...حات من چایتنها گذاشتن؟...خدا
 مکنم؟...کاش من کاریچ یی...مگه من چقدر طاقت دارم؟...تنهاشمیم وونهید
 مردم... ی...کاش ممردمیم

 نوازشم کرد و گفت: عاطفه
 نقدریتو ا ستنین ی...آروم باش فدات شم...به خدا اونام راضزمیآروم باش عز-

 ...یکن تیخودتو اذ
 ییبود...مثه...مثه ماه بود...دا دهیآروم خواب نقدری...انقدری...ادمیمامانمو د-

مان مزمیعز ییجونم...دا ما عاطفه چرا رهیواسررش زن بگ خوادیم گفتی... ...
 !!!رفتنیم دی...چرا هر سه تاشون بارفت؟یم دیحات؟...چرا حات با

 بگم!!! ی...چیبگم که آروم بش یقربونت برم...چ-
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گار هانمیآرامش رو بب یقرار نبود من رو ان و غم  یی...سرررنوشرررت من تن
من بعد از  ...عاطفه به اصرررارارمیبدون اونا دووم ب توونسررتمیبود...چطور م

به اهواز برگشرررت...اما هم هم  هیو بق نایباهام در تماس بود...م شرررهیچهلم 
اما من فق   نبودمش...همه در کنارم بود دهیمراسم د ی...الناز هم تونطوریهم

گاه هیمرده بودم... هی به د یمرده متحرک... ماد  نه  یم دنمیهم ع ما  مد ا او
گاهش م نه  کردمین هاش حرف م کیو  با مه  ته دمزیکل ...دلم ازش شررکسرر

 ...نمشیبب خواستمیبود...نم
م...از تبتنام نرفت یشروع شد هر چقدر بهم اصرار کردن برا دیکه ترم جد یوقت

هم که عاطفه بهم زنگ زده بود پشررت  یدانشررگاه انصررراف داده بودم و زمان
دامه ا توونستمینم گهیبود...من د یکیباهام حرف زد اما حرف من  یکل یگوش

 ...شدم؟یخانوم دکتر م یک یبرابدم...
که  دمیزنگ که سرره بار پشررت سررر هم به صرردا دراومد فهم یصرردا دنیشررن با

ماده...وقت نه بشررره قبلش ا خواسرررتیکه م یع باخبرم  ینطوریوارد خو
سته بودم...با ورودش بدون ا یرو اطیح ی...توکردیم ش مهم  برام نکهیتخت ن

تم و به حوض چشررم حجابم به همون حالت قبل نشررسرر یباشرره جلوش ب
 یبه خوب دیرو که کشرر ینفس بلند ی...صررداسررتادیا قابلمدوختم...عماد م

 به جلو برداشت و گفت: ی...قدمدمیشنیم
 حالت خوبه؟؟؟-

 نزدم...: یتکون دادم و حرف یسر
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 شررهی...م؟یرفتارات ادامه بد نیبه ا یخوایم ی...تا ک؟یروزه سررکوت گرفت-
 ها؟ یزنیاهام حرف نم...چرا ب؟یکنیچرا نگام نم یبگ

گاهم مت د ن به سرر بل  یا گهیرو  قا مد...درسرررت در م دوختم...جلوتر او
 گفت: تینگاهم...با عصبان

 ؟آرهههه؟درسته؟یاز دانشگاه انصراف داد دمیاز عاطفه شن-
-... 
 ؟یکرد یکار نیها؟چرا همچ یکار رو کرد نیا یچ یبرا-

گذاشررت و همون  بشیج یلبم نقش بسررت...دسررتاش رو تو یرو یپوزخند
 گفت: یبلندتر یبار با صدا نیو ا یلحن عصبان

به من چ-  یبکن یکار نیهمچ یخوایم ی...چرا بهم نگفت؟ینگفت یزیچرا 
و ت توونسررتیبود که م ی...دانشررگاه تنها راه؟یکرد کاریچ یدونیم چیها؟...ه

ضع نیرو از ا  یگبا زند یچ ی...برا؟یدرآورد یباز وونهیدور کنه...چرا د تیو
 مگه؟؟؟ یدختر...بچه شد یکنیم یخودت باز

 بلند شد: اریاخت یب صدام
از نگاه تو بچه هستم...احمق بودم که خودم  شهیآره آره...من بچه م...من هم-

تنت از رف یم زد نهیدست رد به س یتو خورد کردم...بچه بودم که وقت یرو جلو
...از یمن تموم شررد یبرابرو...تو همون وقتا  نجایسرروختم...حاتم برو...از ا

ه تو ب یازیندازه متنفرم...من نیحماقتم م ادی...از نگاههات که منو زارمیترحم ب
ه من ب ینید چیبرو...تو ه نجاینداره...از ا یارتباط چیمن به تو ه یندارم...کارا

بدون عذاب وجدان زندگیندار باشررم...د خوامیکن...م ی...برو و  ها   گهیتن
 عماد... خورهی...حالم ازت به هم منمتیبب خوامینم چوقتیه
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 متنفرم... ازت
شت  یدر مقابل نگاهها بعد شدم...پ شتم و وارد خونه  متعجبش از کنارش گذ

ستم رو جلو ستم و د ش صدا یدر ن شتم تا  از نره... رونیهام ب هیگر یدهنم گذا
فا ته بودم ازش  ییحر جب کردم...چطور بهش گف که بهش زدم خودمم تع

 که واقعا نبودم... یتمتنفرم؟...وق
××× 

 یمشررکل یرو به م*س*تأجر داده بودم...درسررته که از لحاظ مال ییدا خونه
اون خونه تنها نباشم...هر  یکه تو شدینداشتم اما حداقل حضورشون باعث م

سر مجرد و جوون ضور پ شتن کم یچند که ح شده بود اما  یکه دا باعث ترسم 
ب یلیم خخانواده  یبرام مهم نبود...دلم برا نگ شرررده بود...هر روز  به  دیات

شت زهرا م شونیتا با د رفتمیبه سه ق شدی...باورم نمرمیآروم بگ دن  یبرکه اون 
من باشن...سه ماه از رفتنشون گذشته بود  یزایکه کنار هم هستن متعلق به عز
 و من حات زدیبهم سر نم گهی...عماد دسوختمیو من هنوز داشتم از رفتنشون م

 قهیبود که به همون حضور چند دق دهتنها شده بودم...باورم ش یواقع یبه معنا
ب شیا که ازش  حات  ما  بودم ا ته دلم دلتنگش  خبریهم دلخوش  بودم 

...دلتنگ نگاههاش...اما من اون رو از خودم رونده هاشیبودم...دلتنگ نگران
 !نمشیبب توونمینم گهید دونستمیبودم...و م

در خونه پارک شده بود جا خوردم...باورم نمشد  یعماد که جلو نیماش دنید با
 نیکه از خودم سررراغ نداشررتم به سررمت ماشرر یکه خودش باشرره...با سرررعت

ماشرر جب ام نیرفتم...در  مال تع باز شرررد در ک رو پشرررت فرمون  ریکه 
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شدمید سمتم  دیخند دنمیشد...با د ادهیپ نی...عاطفه هم همراهش از ما و به 
 :...در آغوشم گرفت و گفتومدا

 ؟ی...خوبزمیسالم عز-
 ؟یکنیم کاریچ نجایسالم...تو ا-
 خانوم؟ میکرد ی...بد کارمیسر هم به تو بزن هیخونه عماد...گفتم  میاومد-

 زدم و گفتم: یلبخند
 دیخوش اومد یلینه...معلومه که نه...خ-

 نگاهمون رو به سمتش کشوند: ریام یصدا
 بابا ریبگ لیما رو هم تحو-

 گفتم:و  دمیخند
 ؟ی...سالم...خوبدیببخش-
 ؟یتو چطور یسالم...مرس-
 ممنونم...-
 !!!گهیجون بگو د یعاط-

 گفتم: متعجب
 شده؟ یزیچ-

 رو گرفت و گفت: دستم
س ی...برامیبه تهران اومد شبیکه...من و پدر و مادرم د نهیا قتشیحق-  یعرو
تو شررد...مامان  حرف شرربی...دکننیم یزندگ نجایاز اقوام دورمون که ا یکی

 !یایحتما با ما ب میهم از ما خواست که...خواست که از تو هم دعوت کن
 من؟...-
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...دلم یرینم ییو جا یمدت همش تو خونه نشررسررت نیکه ا دونمیآره...م-
ش خوادیم ضر نمزمیعز یتو هم کنار ما با ساغر حا  شهی...البته عماد گفته بود 
 نه نگو... ی...جون عاطارمشیم یمن گفتم شده به زور ول یول ادیب

ستمینم شده بودم...دلم  یکنواختی نیکنم؟...خودمم از ا کاریچ دون سته   هیخ
ستیتنوع م شاد هی...خوا ستمیهم م ی...از طرفیکم  و بهونه عماد ر نیبا ا توون

 زدم و گفتم: ی...لبخندنمیبب
 امیباشه...م-

 و گفت: دیخند
 ...؟یگیراست م-

 و گفت: دیصورتم رو ب*و*س بعد
 !میلباس خوشکل واسه امشب بخر هی می...پس بهتره برزمیعز یمرس-
 مختلطه؟ شونیدارم...فق  عروس ادی...من لباس زستین یازین-

 کرد و گفت: یاخم
ا من بخرم...خب پس تاقل ب دهیلباس پوشر هیبگردم  دیآره بابا...حات بنده با-
 !یکه نظر بد ایب

 گفتم: کردم و ریبه ام یا اشاره
 آقاتون که هست!-
 زد و گفت: یلبخند ریام
 جون... یکه ضرر نداره آج یحات تو هم باش-

 خب؟ ای...تو هم بزمیآره عز-عاطفه
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سخت  یکردم...عاطفه هم از اون دخترا شیتکون دادم و همراه یناچار سر به
باتخره  میکرد یرو ادهیپ یپسررند بود...کل  ولباس انتخاب کرد...کت  هیتا 

 دیسررف ناشیکه دکمه ها و سرررآسررت یبه رنگ مشررک دهیدامن بلند و کامال پوشرر
هم که از لبخندش  ریبود...ام کیشرر یلیتنش خ یتو یبودن...سررراده بود ول

 ...دهیمشخص بود لباس رو پسند
و  دمسررتایا نهیآ یو جلو دمی...لباسررم رو پوشررنیایبه دنبالم ب6بود سرراعت قرار

ود ب ینفت یام دادم...کت و شررلوارم به رنگ آبصررورتم انج یرو یمیمال شیآرا
سنگ دوز فیرد هیش  نهیس ریکه ز هم به همون رنگ  یشده بود...تاپ یپهن 

 مدنشررونبودم...سررگگ لباس رو هم وصررل کردم و منتظر او دهیپوشرر رشیز
رم هم به س یو کرم یو شال آب دمیزنگ مانتوم رو پوش یصدا دنیشدم...با شن

تاق ب فه هر دو ب ریدم...امز رونیزدم و از ا عاط منتظرم  نیماشررر رونیو 
سالم سمت تاتر رفت یبودن... شدن به  سوار   ی...دلم بدجورمیکردم و بعد از 

شت...م شوب دا ستمیآ شوق د دون ستمیعماده اما نم دنیاز   یرفتارم طور خوا
داشررتم اصررال بهش اعتنا  میباشرره که خودش هم متوجه بشرره...امشررب تصررم

اتر به ت دنمونی...با رسررادیکه خودش به سررمتم ب ردمکیم یکار دینکنم...با
شد سالن  سردخترا همه میهمراه عاطفه وارد  ...عروس و داماد اومده بودن...پ

نشست بودن و  زهایمهمونا هم پشت م هیوس  سالن مشغول رقص بودن...بق
...عاطفه دسررتم رو گرفت و به سررمت به کردنیم ییرایداشررتن از خودشررون پذ

مت  تاق ب هیسرر هامون رو آوا مانتو مت سرررالن  میکرد زونیرد... به سرر و 
شت شب ن یعنی...دمید ی...عماد رو نممیبرگ شه؟...من ب ومدهیممکن بود ام ه با

شن اومده بودم...خانوم و آقا نیاون به ا دنیخاطر د شت  یج از  یکیموحد پ
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سته بودن...با د زهایم ش ست...به خاطر  یهر دو لبخند رو دنمین ش شون ن لبها
شون ضور سم خانوادم خ یتو ح شونیمد یلیمرا س ون  یبودم...بعد از حوالپر

 ...دلمدنیخندیو م کردنیبا هم صررحبت م ریکنارشررون نشررسررتم...عاطفه و ام
گاهم ر شررتریب ته شرررد...پس چرا نبودش؟...ن تک م یرو وگرف هایتک   ز

ش تن یرنگ یشمیخشکم زد...خودش بود...کت و شلوار  دنشی...با ددیچرخ
جمع کراوات نبسررته بود...چقدر دلم براش تنگ  یپسرررا بود و برعکس همه

شتن با هم حرف  هیشده بود...کنارش...کنارش  سته بود و دا ش دختر جوون ن
شد...لبهام به لرزه افتاد...اون حتزدنیم شت  ستم م متوجه اومدن ما هم  ی...د

نه...سررراغر...بازم تو  ایمن اومدم  نهیبراش مهم نبود که بب ینشرررده بود...حت
س شدیت خوردشک شت...منو د هی...ی...بازم تو له  سمتم برگ و  دیلحظه به 

شده بود...با  صال متوجه ما ن صحبت بود که ا شد...اونقدر گرم  صورتم  مات 
شدنش نگاهم رو ازش گرفتم و به م صال به ا زیبلند  شم دوختم...کاش ا  نیچ

 ...:موندمیخودم م ییهمون تنها یبودم...کاش تو ومدهین یعروس
 سالم-
صررداش سرررم رو بلند کردم...اگه به خاطر حضررور خانوادش نبود  دنیشررن با

بفهمه...به زحمت  یزیچ یکس خواستمیکه نم فیح یدادم ول یجوابش رو نم
 لبم نشوندم و گفتم: یرو یلبخند

 س...سالم-
 که درست کنار من بود نشست و گفت: یخال یتنها صندل یرو
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 یطفه بهم نگفته بود که قبول کرد...راسررتش عایجدا خوشررحالم که اومد-
 ...یایب

 گفت: عاطفه
 زم؟؟؟یمن مهره مار دارم عز یدونیمگه نم-
 هم با خنده گفت: ریام
 بانو!!! یخر خودت کرد یندونه؟!پس منو چطور شهیمگه م-
 زد و گفت: یطرز حرف زدنش همه به خنده افتادن...عماد هم لبخند از
 به هدف!!! یزدمورد که درست  نیبله...تو ا-

 رو به من گفت: بعد
 ه؟؟یکه اومده آدم خوب یم*س*تأجر-

بات انداخت و  ییبهش چشررم دوختم...ابرو دهیچطور فهم نکهیاز ا متعجب
 آروم کنار گوشم گفت:

که  شهینم لیدل نی...اما اخورهیمن حالشون به هم م دنیاز د ایدرسته که بعض-
 کیاز مسررئول بنگاه نزد شیچندوقت پمنم برم و پشررت سرررم رو نگاه نکنم...

کارادمیخونتون فهم خه  جام داده بود و هنوز  ی...آ خونه من رو هم خودش ان
 هم باهاش در ارتباط بودم...

 کرده بود یادآوریحرفام رو بهم  نکهیانداختم...از ا نییزده سرررم رو پا خجالت
بدم م کاش م یاز خودم  مد... ظه ف توونسررتمیاو ق  بهش بگم من اون لح

 از ته دلم نبودن... چکدومیبودم و حرفام ه یعصبان
 وسررتنیپدر و مادر عماد از ما جدا شرردن و به جمع دوسررتان خودشررون پ یوقت

بلند شررد و به  زشیکه کنار عماد نشررسررته بود از پشررت م یهمون دختر جوون
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به تن داشررت...موهاش  یمدل حلقه ا یسررمتمون اومد...لباس بلند قرمز رنگ
شش انداخته بود...آرا یرورو فر کرده  سبتا غل ششیدو  نیا سبود...پ ظیهم ن

 شه؟؟؟یم غمبریدکتر فق  واسه من پسر پ یآقا
س زمونیبه م یوقت شوه ا یرو یبا لبخند دیر  ختهیصداش ر یکه تو یلب و ع

 بود رو به عماد گفت:
 ...؟یکه بمون یعماد جان...رفت-

 یصررندل یا داد...درسررت روهم بدون تعارف ما خودش رو کنار عماد ج بعد
نداشتم...رو به عاطفه  یمقابل من نشسته بود...اصال از حضورش حس خوب

 گفت:
 ؟یعاطفه جان...خوب دمتیوقته ند یلیخ-

 ادیبا اون خوشررش نم یاز هم صررحبت ادیکه از چهره ش معلوم بود ز عاطفه
 گفت:

 رانیا یبرگشت دونستمی...نمگهینشد د-
 گفت:به موهاش داد و  یتاب
 یول امیب خواسررتمیهم نم یآره...دو سرره روزه برگشررتم...راسررتش به عروسرر-

تاق د یلیمامان گفت عماد هم هسرررت خ یوقت یدونیخب...م  دنشیمشرر
 شدم...

ه ب یشررد...بدنم داغ شررد...به چه حق رهیبه عماد خ یا بندهیهم با نگاه فر بعد
خودش  ومدهیهنوز نبود که  یدختر ک نیزل زده بود؟...اصررال ا ینطوریعماد ا
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سبونده بود؟...عماد با اخم سته بو شیشونیپ یکه رو یرو به عماد من چ ش د ن
 گفت:

 از لطفتون ممنونم عسل خانوم!!!-
 ...پس اسمشم عسله...:اووووه

...خانومش رو بردار...من ییایتو هنوزم با حجب و ح یبابا...پسررر حاج یا-
 همون عسلم...

 گفت: ریرو به ام بعد
 یلیخ یلباس و روسررر نی...فکر کنم با اریبه خانومت بزن ام یباد هی مگیم-

 گرمش شده!!!
 کرد و گفت: یاخم ریام
ش خوادیشما نم- شما  یلی...اتفاقا هوا خینگران خانوم من با سرده...اگه  هم 

س ازین انایاح شت یزیچ یبه لبا ررررم گ ارنیبرات ب گمیتعارف نکن ها...م یدا
 !!!یش

 بهش برخورده بود گفت: ریر حرف امکه انگا عسل
 از لطفت آقااااا...شما به فکر خودت باش حاج آقا!!! یمرس-

 بهم انداخت و گفت: یباشه نگاه دهیکه انگار منو تازه د بعد
 ؟؟؟ی...از اقوام عروسدمیتو رو تا حات ند-

 کرد و گفت: یدست شیبگم که عاطفه پ یچ دونستمینم
 ماست!!! یوادگ...از دوستان خانرینخ-

 گوشه لب عسل نشست و گفت: یلبخند
 ؟؟؟یِا...نه بابا؟...خانوم کوچولو کالس چندم-
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وگرنه  دادمیجوابش رو م دیاول به عماد و بعد به عسرررل انداختم...با ینگاه
 کردم و گفتم: ی...اخمبردیشب خوابم نم

سواد دارم که بدونم با ک- ضم دیبا یاونقدر  صحبت کنم...در  شما چطور  ن 
به چ گه  ندار یزیا قاد  جا یاعت جاس گم  دونمیکه نم ییو خودت رو  ک

 !!!یکن نیتوه هیبه بق یکه بخوا شهینم لی...دلیکرد
 کرد و گفت: یاخم عسل

 بچه جون؟؟؟ یکنیصحبت م یبا ک یدار یدونیم چیتو ه-
هت یهسررت یکه ک سرررتیبرام مهم ن- بت رو دادم...چرا ب ...من فق  جوا

 م؟؟؟زیعز خورهیبرم
 به عماد انداخت و گفت: ینگاه عسل

 عماد؟ یبهش بگ یزیچ یخواینم-
بات  یخنده خودش رو گرفته شررونه ا یکه مشررخص بود به زحمت جلو عماد

 انداخت و گفت:
 کنمیشما دو نفره...من توش دخالت نم نیبحث ب نیا-

از کنارمون  یبلند شرررد و بدون حرف یصررندل یاز رو تیبا عصرربان عسرررل
 یو عاطفه بلند شررد...عماد هم ب ریخنده ام ی...بعد از رفتنش صررداگذشررت

 ...عاطفه دستم رو گرفت و گفت:دیخندیصدا م
 ها... یجونم...خوب حالشو گرفت یولله آج یا-
گه اون بهش برخورده د قتیمن فق  حق یول-  به من گهیرو بهش گفتم...ا

 ...ستیمربوط ن
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 لوس!!!...دختره زمیعز الشیخیبر بخوره...ب-
 لتونه؟؟؟یفام-
 یدگزن ایتالیدونه و لوس...چند سرراله که ا هی یکیمامانه... ییآره بابا...نوه دا-
 ازش! رهیگیحرصم م نقدری...بهتر که رفت...اوففففف...اکننیم

 شونه عاطفه گذاشت و گفت: یدستش رو رو ریام
خه قربونت برم ا- بان نیآ خا یکن یآدم ارزش داره خودت رو عصرر طرش به 

 ها؟؟؟
 و گفت: دیخند عماد

 ...لیجمع کن خودتو زن ذل-
 و گفت: دیهم خند ریام
 دکتر!!! یآقا نمیبیخودتم م یفردا-

بدل شرررد...نگاه نیب ینگاه که فق  خودمون معناش رو  یمن و عماد رد و 
صور ا یشد...حت یجور هیحرف  نی...دلم از امیدونستیم  عماد در کنار نکهیت

س شه برام یک ستمیسخت بود...من نم با شق اون رو به کس د توون  یا هگیع
 اون منو رد کرده بود... نکهیبا وجود ا یبدم...حت

 یرو گهید یدخترا یسررالن بودم از دسررت نگاهها یکه تو یتمام سرراعت یتو
بام هم  یافتادم که تو یروز ادی...دسرررت خودم نبود...خوردمیعماد حرص م

اون شرررب اون  چوقتیود...آخ...کاش هنگاهها باعث اعترافم شرررده ب نیهم
 نالبود...بلند شرردم و از سرر خبریافتاد و عماد هنوز هم از عشررقم ب یاتفاق نم

و ...سرم ردیباریتحمل اون فضا رو نداشتم...بارون نم نم م گهیخارج شدم...د
اشررکام  نختیمتوجه ر یتا کسرر فتهیصررورتم ب یبارون رو یبات بردم تا قطره ها
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شه...دلم خ ستمیوقت نم چیگرفته بود...من ه یلین شم ک یدختر توون ه عماد با
ستیم ست؟...به ب یمن دل م ی...به چخوا س یب ه هام؟...ب یی...به تنهام؟یک

 شبانه م؟... یها هیگر
 یسرررماخوردگ هیخودم رو منتظر  دیبا دمیکه کردم فهم یعطسررره ا نیاول با

 یقدم ها ی...با صرردادادیعکس العمل نشررون م یسررخت بکنم...بدنم فور
...مقابلم دیبه عقب برگشتم...عاطفه بود...دستم رو گرفت و به سالن کش یکس

 و گفت: ستادیا
 رون؟یب یاومد هویشده ساغر؟...چرا  یچ-
 ...خوبمستین یزی...چیچ-
 یستی...آخه چرا مراقب خودت نیسی...سر تا پا خ؟یخوب-
 عاطفه...خوبم! ستین یزیچ-
رما سرر سیخ یلباسررها نیخونه...با ا میبگم برگرد ریتا به ام سررایجا وا نیهم-
 یخوریم

رفت...قرار شررد عاطفه  ریمنتظر جواب من باشرره به سررمت ام نکهیبدون ا بعد
که ا شیشرررب رو پ کار رو نکنه قبول  نیمن بمونه...هر چقدر اصرررار کردم 

مدام عطسررره م بدنم داغ کردمینکرد...شرررب  تاده بود... خارش اف به  ...گلوم 
گاه نگرانش مبود...مت فه و ن عاط قدرت حرف زدن  شررردمیوجه حضررور  ما  ا

 ...اشتمند
 یرمشده بود...به دستم س نیچشمام رو باز کردم...دستم سنگ یحالیبا ب صبح

 بوده؟ یکار ک یعنیوصل بود...
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 زد و گفت: یلبخند دنمیاتاقم باز شد و عاطفه داخل اومد...با د در
 !دختر یمنو کشت شبی...تو که د؟یخوب-

 به خودم دادم و گفتم: یتکون
 مگه...مگه من چم شده بود؟-

 تخت نشست و گفت: یرو
شت یکاینزد- سر زدم دا  ...همشیسوختیتب م یتو یصبح که اومدم بهت 

ه عماد زنگ زدم ب نمیبه خاطر هم یوقت تشنج کن هی دمی...ترسیگفتیم ونیهذ
بهت سررُرم وصررل کرد و  ت نهی...اونم بعد از معاادیب نجایو ازش خواسررتم به ا

 دارو برات نوشت... یکل
 ؟؟ی...چرا به آقا عماد زنگ زد؟چرایچ-

 بهم انداخت و آروم گفت: یقیعم نگاه
 !!!یخودت خواست نکهیا یبرا-

 :ه؟یزد...خودم؟؟؟منظورش چ خشکم
 ؟یگفت یتو...تو چ-

 رو گرفت و گفت: دستم
ماد رو صررردا م- مک میزدیهمش ع ماد  یگفتی..م.یخواسررتی...ازش ک ع

نذار...آخ سررراغر...من چطور نفهم هام  ته دلت  دمینرو...عماد تن که تو...تو 
 !!!ینسبت به عماد عالقه دار

 و گفتم: دمیرو کش دستم
 ...یعنی...باور کن...ه؟یچه حرف نینه نه...ا-

 زد و گفت: یلبخند
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م عماد شررده بود یمتوجه نگاههات رو شرربی...من دسررتیبه انکار ن یازین-
 یاما...اما مطمئن نبودم که تو بهش عالقه دار

 انداختم و آروم گفتم: نییرو پا سرم
 ندارم...ندارم عاطفه-

 چونه م گذاشت...سرم رو بات آورد و گفت: ریدستش رو ز عاطفه
 یدونی...نمیکه عماد رو دوست دار خوونمی...من از چشمات مزمیعز یدار-

صد یتو یبا چه حال شم میزدیا مخواب عماد رو   دیفهمی...مطمئنم اگه خود
 !یزدیاونقدر که با احساس و قشنگ صداش م شدیهالکت م

م همه از حال یخوایچرا م ای...خداادین نییرو به دندن گرفتم تا اشررکام پا لبم
خودار  توونمی...چرا نم؟یکنیعالم م یمنو رسرروا یباخبر بشررن؟...چرا دار

 باشم؟...:
 مثه تو بهش دل بسته! یدختر خوش شانسه که یلیعماد خ-

 زدم و گفتم: یپوزخند
 ؟؟؟یکنیطور فکر م نیا-
 مطمئنم!!!-
 اما...اما نباش...-

 گفت: متعجب
 ه؟؟؟یمنظورت چ-

 و گفتم: دمیکش یآه
 ...اون از حسم خبر داره عاطفه...دونهیم-
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 ...یعنی...دونه؟ی؟؟؟میچ-
 تکون دادم و گفتم: یسر

دم...من بهش گفتم که...اما اون ازم رد شرررد...اون گفت کر یآره...من بچگ-
نه دل بسررته...اون منو شررکسرررت  یبچگ یمن از رو بهش وابسررته شررردم 

 ...؟یفهمیعاطفه...م
 در آغوشم گرفت و گفت: عاطفه

 ...وونهیپسره د رسمی...حسابش رو م؟ی...چرا زودتر بهم نگفتزمیعز-
 رو ازش جدا کردم و گفتم: خودم

 ...ینگ یزیوقت بهش چ هینه...-
 اما...-
 کیجلوش کوچ نیاز ا شررتریب خوامیعاطفه...نم کنمی...خواهش مریجان ام-

طرفه ادامه  هیعشررق  نیبه ا دینداره...من...من نبا یریبشررم...اون که تقصرر
 !!شدمیعاشقش م دی...نبادادمیم

 اشکام رو پاک کرد و گفت: عاطفه
شه که با تو ازدواج کنه...من ا دیساغر...عماد با یفیبه خدا تو ح- ز خداش با

 داشته... لیکارش دل نیکار رو کرده اما مطمئن باش واسه ا نیچرا ا دونمینم
ر ...بذار فکیزنیبهش نم یعاطفه بهم قول بده که هرگز حرف ی...ولدونمینم-

 کنمیکنه که فراموشش کردم...خواهش م
 تکون داد و گفت: یسر

 باشه فق ...-
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ت و رف رونیتموم موند...از اتاق ب مهیحرفش ن لشیموبا ین صرردابلند شررد با
 کرد و گفت: یبه گوش یبه دست برگشت...اشاره ا یچند لحظه بعد گوش

 خودشه...شازده پسر!!!-
 رو کنار گوشش گذاشت: یگوش بعد

 بله؟-
-... 
 سالم-
-... 
 آره خوبه...-
-... 
 ...خوب خوبمیچیمن چم شده؟...ه-
-... 
 خوبم عماد گمیم-
-... 
 خوادیدکتر...تو هم نم ی...بزرگ شررده آقاسررتی...بچه که ندونهیخودش م-

به  یازین گهی...دیرو در قبالش انجام داد تیپزشررک فهی...وظینگرانش بشرر
 نداره ینگران

-... 
 با منظور حرف زدم؟ یکنیچرا فکر م-
-... 
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 من کار دارم عماد...فعال خداحافظ-
 قطع کرد گفت:رو که  یگوش

 ...؟یباهاش حرف زد ینجوریچرا ا-
 زد و گفت: یلبخند

 بود که شییاز دسررتش حرصررم گرفته که خدا نقدریحقش بود...جون تو ا-
 نپروندم ها!!! یزیچ
 وقت ناراحت نشه؟ هی-
از  که دارم میتوپ بخور یغذا هی میبر ارمی...حاتم بذار سُرمت رو دربشهینم-

 !!!رمیم یم یگرسنگ
عصر همون روز همراه خانوادش به اهواز برگشت...به خاطر حضورش  عاطفه

 هر چند کوتاه ازش ممنون بودم...
شت زییپا صل زم*س*تون م میرو به اتمام بود و دا از  شی...هوا بمیشد یوارد ف

ندازه سرررد بود...ز خودم تنها بودم کجا رو  ی...وقتزدمینم رونیاز خونه ب ادیا
 داشتم که برم؟...

اه بود کوت نکهی...صحبتهامون با ادیپرسیو حالم رو م زدیبهم زنگ م یگاه عماد
به همونم راضرر ما من  کاف نیبودم...هم یا به فکرم بود برام   یکه هنوز هم 

ه ازش توقع داشررت سررتیبا یدر قبال من نداشررت...نم یتیبود...اون که مسررئول
 باشم که فکر و ذهن خودش رو به من اختصاص بده...

 دنیبا شررن یعنیم*س*تأجر طبقه بات خونه نبودن... یدیسررع یآقا ادهخانو
 یتو ادیرفتن...به خاطر حضورشون ز رونیبودم که ب دهیفهم نشونیماش یصدا

 اطیراحت بودم...پالتوم رو به تن کردم و وارد ح گهیاما حات د رفتمینم اطیح
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بارش د اطیشررردم...ح بل ح سیهنوز هم خ شررربیبه خاطر   وضبود...مقا
تادمیا خال مییدا ادی...دمیکشرر یقیو نفس عم سرر جاش  قدر  تادم...چ  یاف

 دارو و آمپول نوش جان یو بعدش کل میکردیم یبود...تابسررتونها چقدر آب تن
مادرم هممیکردیم گلوم  یتو ی...بغضررخوردیاز دسررتمون حرص م شرررهی...

شون خ ست...دلم برا ش شش ماه بود که اونا رو از دست  یلین شده بود... تنگ 
م به ای...خدادیترکی...دلم داشررت مدمشررونیدیاده بودم...شررش ماه بود که نمد

 :ارمیصبر بده...کمکم کن طاقت ب
 سالم-
سر آقا با شتم...پ شت یبود...چند بار یدیسع یترس به عقب برگ پنجره  از پ
صورت دهید شت ول یمعمول یبودمش... شما یدا و براقش که روم زوم  یآب یچ

ند ته بود؟...شرررده بود تنم رو لرزو گه اون نرف  یاتن من و اون...تو یعنی...م
شنم؟یخونه تنها بود ستم از کنارش بگ یصدا دنی...با  سد ک ذرمتلفن خوا ه 

شد...ترس ستمی...نمدیفهم یم دیبودم اما نبا دهیراهم  ض خوا سال پ هیق  شیدو 
 کردم و گفتم: یدوباره تکرار بشه...اخم

 برو کنار-
 اومد و گفت: لبش یرو یچندش آور لبخند

 !میکجا خانوم؟...در خدمت باش-
 !خورهیتلفن داره زنگ م یشنویگفتم برو اونور...نم-
 !کنهی...خودش قطع مالیخیب-
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ماش به چش یدوباره از کنارش بگذرم که مچ دستم رو گرفت...عصبان خواستم
 شدم و گفتم: رهیتوش نشسته بود خ یکه برق ترسناک

 دستمو ول کن ع*و*ض*ی!-
 کرد و گفت: کتریرو بهم نزد خودش

 ؟یشیم یدختر جون...چرا عصبان میبذار خوش باش-
 زدم: داد

 !!!یگفتم ولم کن لعنت-
 دهنم گذاشت و گفت: یرو جلو دستش

 داد نزن بچه جون...-
شد...خدا یصدا بازم صدا یهر ک ایتلفن بلند  ست  ناله هام رو بهش  یکه ه

ردم و ...تقال کد؟یرسیبه دادم م دیبا یکنم؟...ک کاریبار چ نیا ایبرسون...خدا
زدو دستش رو برداشت...از فرصت استفاده کردم  یدستش رو گاز گرفتم...داد

 خوردیم زنگتلفن رو که هنوز هم داشرررت  ی...فوردمیو به سررمت خونه دو
 برداشتم و گفتم:

 کمک...-
 واریه سررمت دبزنم که به سررمتم اومد و تلفن رو ب ینتوونسررته بودم حرف هنوز

 کرد و گفت: ی...اخمدمیلرز یپرت کرد...از ترس به خودم م
...به سررمتم حمله کرد...قبل از یدیکارتو پس م نی...تقاص ایدختره وحشرر-
زدم و  غیمبل پرتم کرد و خودش رو روم انداخت...ج یرو امیبه خودم ب نکهیا

 گفتم:
 یکنیکثافت بلند شو...چرا ولم نم-
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 گفت: یا صانهیخنده حر با
 ...کجا برم؟!زمیعز میدیتازه به هم رس-

موهام  یسرم درآورد...دستاش رو ت به ت یحرکت از رو هیرو با  میروسر بعد
 فرو برد...سرش رو کنار گوشم آورد و گفت:

تنت معلومه که  یدختر کوچولو...از بو یمو مشک یواسه دخترا رمیم یمن م-
 !!!یخوشمزه ا یلیخ

شم بعد شده بودن...قدرت  یدر پ یرو پ تله گو ست  س سه زد...پاهام  ب*و*
 گهیبار د نیاومد...ا یصرردام هم بات نم گهید یرو نداشررتم...حت یکار چیه
 کس نبود که به دادم برسه...: چیه
 ساغر...ساغر-
تمام توانم رو جمع کردم و  زدینگران عماد که داشت اسمم رو صدا م یصدا با

 داد زدم:
 .عمااااااد..-

که من حت پسررر ند  دونسررتمیاسررمش رو هم نم یجوون  با ترس از روم بل
به  یاون حالت عصرربان یمن تو دنیچارچوب در بود...با د یشررد...عماد تو

شت محکم سره رفت و م ضربه  یسمت پ شدت  صورتش کرد...از  رو حواله 
شد...خود عماد هم بات نیزم یرو و چند بار بهش لگد  ستادیسرش ا یپرت 

مبل بلند شدم...تمام سر  یلرزون از رو یداد پسره دراومد...با تن کهدر زد اونق
...به هر زدیبود...عماد هنوز هم داشرررت اونو کتک م یو صررورت پسررر خون
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 یبود بلند شرردم و به سررمتش رفتم...دسررت عماد رو گرفتم و با صرردا یسررخت
 گفتم: یگرفته ا

 عماد...ولش کن شیکشت-
به  یرشتیشد که با شدت ب یچ دونمیرگشت و نملحظه به سمتم ب هیاما  عماد
 اون ضربه زد و داد زد: یپهلو

 !!!زمیریآشغال ع*و*ض*ی...خونتو م-
خاطر من تو خواسررتمی...نمارهیسرررش ب ییبال خواسررتمینم دردسررر  یبه 

 دستاش رو محکمتر گرفتم و گفتم: کردمیم هی...همونطور که گرفتهیب
 غر ولش کنتو رو خدا ولش کن عماد...جان سا-
 که به پسر زد گفت: یبهم انداخت و بعد از لگد دوباره ا ی...نگاهستادیا

 تا بعد به حسابت برسم!!! رونیگمشو برو ب-
 دهیبلند و کشرر یرفت...نفسررها رونیبلند شررد و از خونه ب نیزم یناله از رو با

ماد ...اگه عدی...بازم اون بود که به دادم رسکردمیصورتم حس م یعماد رو رو
 بردم...: یجون سالم به در نم گهیبار د نینبود...ا

 ؟؟؟یخوب-
 یور توونستمی...نمرفتیم جیرو بات آوردم و بهش چشم دوختم...سرم گ سرم

دهن باز کنم  خواستمی...هر چقدر مخوردی...حالم داشت به هم مستمیپاهام با
ه ک ادمهیرو ...فق  لحظه آخر رفتیم یاهی...چشمام سشدیلبهام از هم باز نم

 !دمینفهم یچیه گهیب*غ*ل عماد افتادم و بعد د یتو
مام ب چشررر گاه رمقیرو  جا  یباز کردم...ن نداختم...من ک فم ا به اطرا

 کجا بود؟...: نجایبودم؟...ا
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 سالم خانوم!-
شتم...عاطفه بود...از د به صدا برگ تعجب کردم...اون مگه اهواز  دنشیسمت 

 ند بشم که مانع شد و گفت:تخت بل ینبود؟...خواستم از رو
 ...یبلند ش خوادینم-

 تخت نشست و گفت: یرو
 زم؟یعز یخوب-
 ...نجایتو..تو ا-

 رو گرفت و گفت: دستم
ص ری...اممیصبح به تهران اومد ریمن و ام- سه روز مرخ گرفته بود که به  یدو 
نار هم ک و یایب نجایبه تو هم زنگ زدم تا به ا میدیرسرر ی...وقتمیایعماد ب دنید

خاموش بود...به عماد زنگ زدم و ازش  زدمیزنگ م تیبه گوش ی...هر چمیباش
ستم که خودش دنبالت ب شت از ب ی...توادیخوا ستانیراه برگ اونطور بود... مار

ار ...بیرو برنداشررت یکرد چند بار بهت زنگ زده که گوشرر فیکه خودش تعر
شد...نگرایآخرم هم فق  گفت سرعت "کمک" و بعدش تلفن قطع  شد و به  ن 

 اومد سمت خونتون که...
 و دستم رو فشرد: دیکش یقیعم نفس

صبان یدونینم- شت د یچقدر ع ش ی...باور کن وقتشدیم وونهیبود...دا ت دا
شغال  کردیم فیرو تعر انیجر سره آ ست دوباره بره خدمت اون پ چند بار خوا

...بعد از نستاماریتو رو برده ب یشد هوشیب ینذاشت...گفت وقت ریبرسه که ام
شد اما بازم از حال رفت نکهیا سُرم زدن حالت بهتر   عماد و دکتر ود...خیبهت 
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بودنته...آخه چرا مراقب  فیافت فشررارها به خاطر ضررع نیا گفتنیمعالجت م
 زم؟؟؟یعز یستیخودت ن

را چ دونمیشررکسررته بود...نم یلینزدم...دلم خ یانداختم و حرف نییرو پا سرررم
هام مر هایباز نیخودت ا با با نی...چرا اکرد؟یو  مه بال   یسررر من م دیه

سالمم نشده بود...مگه من چقدر توان داشتم؟...با  ستیاومد؟...من که هنوز ب
صدا شدن  ش یباز  صبان یاشد...عماد با چهره  دهیدر نگاهم به بات ک و  یع

 بود...رو به عاطفه گفت: ستادهیبرافروخته مقابلم ا
 تا منم سُرمش رو وصل کنمبرو غذاش رو آماده کن...-

شد و از اتاق ب یحرف چیهم بدون ه عاطفه رفت...عماد جلو اومد و  رونیبلند 
 رهیبهم بندازه خواست دستم رو بگ ینگاه نکهیبدون ا یو حت یحرف چیبدون ه

ش ستم رو عقب ک ستمی...مشناختمیرفتارش رو م گهی...ددمیکه د ازم ازم ب دون
 نگام کنه گفت: نکهی...بدون اونهدی...بازم منو مقصر مهیعصبان

 سُرمت رو بزنم... خوامیم-
 توجه به حرفش،بغض کرده گفتم: یمن ب اما
شمت افتادم؟...بازم کارم احمقانه بود  یدوباره بچگ- کردم آره؟...دوباره از چ

 دکتر؟... یآقا
 ...:دمیمشت شدش رو د یدستا

صبان یاز چ- ست یع ساکت...چرم؟ی...از من؟...از بچگ؟یه سرم داد ؟یا  ...
خال چه ا یلیکن...بگو سررراغر خ یبزن...خودتو  خودت  ی...چرا تویب

 احمقم! هی...بگو...بگو که من ؟یزیریم
 گفت: تیشد و با عصبان بلند
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 چرت نگو نقدری...اگهیبسه د-
 بات رفت: صدام

مه ا یحرفا نایچرت؟....ا- که ه ته...مطمئنم   یدلت دار یحرفا رو تو نیدل
 نی...داد بزن...اصررال به اری...خب بگو...نترس...عذاب وجدان نگیزنیبهم م

ساغر بازم بچگ یدختر تنها و ب هیفکر نباش که من  سم...بگو  ...بگو یدکر یک
 ...بگو...یساغر تو هنوزم بزرگ نشد

شتم...از رو گهید شدم تا از ا یطاقت ندا .در بزنم.. رونیخونه ب نیتخت بلند 
و عاطفه روبرو شرردم...حق داشررتن...اونا  ریاه متعجب امرو که باز کردم با نگ

بچه  دختر هیمن بازم به چشم عماد  دونستنی...اونا که نمدونستنینم یچیکه ه
 به حساب اومدم...به سمت در رفتم که عماد سد راهم شد و داد زد:

 ؟یبر یخوایها؟کجا م یبر یخوای...کجا م؟یو رفت یحرفا تو زد-
نار...م- ها خوامیبرم خونمون...م مخوایبرو ک و ...ترمیخودم بم ییبرم تو تن

 ...برو اونوررمیبم هامیبدبخت
 اشارش رو به سمتم گرفت: انگشت

نه رو از سرررت ب- بذارم د رونیفکر اون خو له  حا نه  گهیکن...م به اون خو
 ؟؟؟یدی...فهمیبرگرد
 منم بات بره: ی" رو بلند گفت که باعث شد صدایدی"فهم

نه...- چه م...م فهممی...نمفهممینم چوقتی...من هدمینفهمنه   خوامیچون ب
 تحمل ندارم... گهیبرم...د

 نکن وونمینکن ساغر...د یبا اعصاب من باز-
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ه بهم ک یهست ی...مگه تو کیبه من ندار یتعهد چینکن...تو ه وونهیتو منو د-
رم که ب ی...برو اونور...هر گورستونیمن چکارهیکار کنم ها؟....تو ه یچ یگیم

 ...نیبهتر از ا
" نی"ه یدهنم خشک شد...صدا یکه عماد بهم زد حرف تو یمحکم یلیس با

شن ستم رو گرفت...امدمیعاطفه رو  سمتم اومد و د هم به طرف عماد  ری...به 
 رفت و گفت:

 ؟؟؟یکنیم نیچته پسر؟...چرا همچ-
هم ب یحرف چیبدون ه مونهیکه کرده پش یعماد که خودشم معلوم بود از کار اما
صرردام  یکه تو یصررورتم گذاشررتم و با تموم حسرر یشررد...دسررتم رو رو رهیخ
 بودم داد زدم: ختهیر
 ازت متنفرم عماد...متنفرم...متنفر-

 یو سرررم رو تو دمیتخت دراز کشرر یدوباره به سررمت اتاق برگشررتم...رو بعد
رم سرر یبره...عاطفه بات رونیهق هقم ب یصرردا خواسررتمیبالش فرو بردم...نم

 نشست و گفت:
کارش درسررت نبود اما بهش حق بده...اونم  دونمینکن...م هیقربونت برم گر-

 نگرانته...
با- فه؟...چرا من  عاط قدریا دیچرا...چرا  مانم  ن ما کاش  باشررم؟... ها  تن

 ه؟یبود...کاش بابام بود...گ*ن*ا*ه من چ
صبانزمیعز- شتباه کرد...ع شش...ا ی...اون ا عذاب  دتوخو نقدریبود...تو ببخ

 نده ساغر...
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 هی...کنمیطاقت ندارم...همش آرزو م گهیعاطفه...به خدا د ترکهیدلم داره م-
 یالگس ستیب یبده که آدم تو یلینشم...خ داریاز خواب ب گهیشب بخوابم و د

شه ول یآرزو شته با شمی...نمتوونمیمن دارم...من نم یمرگش رو دا ...به خدا ک
 !کشمینم گهید
 ه؟یحرفا چ نی...اونهویخدا نکنه د-

 باز شد...عاطفه رو به همون شخص گفت: در
 شد؟؟؟ یچ-
 :گفتیبود که م ریام
 ...رونیرفت ب-
 سررر خودش ییبال هیوقت  هی...هیبره؟...اون اتن عصرربان یچرا گذاشررت ریام-
 ...ارهیم
 ی...اولش آروم شد اما...اما وقتیعنیکنم؟...نتوونستم مانعش بشم... کاریچ-

 رونیشد و از خونه زد ب یشیدوباره آت دیساغر رو شن یاحرف
 تخت نشستم و گفتم: یبالش برداشتم...رو یرو از رو سرم

 وجود من...همش...دردسره...بذار...بذار برم عاطفه...-
 کرد و گفت: یاخم

به؟...حت؟یگیم یچ-  یبر ذارمینم گهیاگه عمادم بذاره من د ی...حالت خو
...تو...تو خودت به ستیتو مطمئن ن یر من...اونجا براخونه خودتون...خواه

باور کن...به جان عماد که خودت یایاز پس خودت برم یتوونینم ییتنها ...
 دمیپرسرریو درباره تو م زدمیکه بهش زنگ م ییچقدر دوسررش دارم وقتا یدونیم
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فتیهمش م ته...م گ ها بودن فتینگران تو و تن کار خوادیدلم م گ کنم  یبراش 
 چطور... دونمیاما نم

 رو ندارم... یا گهید یکار کنم؟من که جز اونجا...جا یپس چ-
دنت ...تو بمیکنیواسرره اون م یفکر هیبخور بعدا  یزیچ هی میحات پاشررو بر-

 ...باشه؟یفکر کردن به خودت برس ی...فعال بهتره به جافهیضع
 رو فشردم و گفتم: دستش

 تون کردم...عاطفه...متأسفم که نگران یکه هست یمرس-
 و گفت: دیرو ب*و*س صورتم

صال دلم نمیمونی...تو هم مثل خواهرم مستیمهم ن- رو  تیناراحت خوادی...ا
 نمیبب
 !ارمیبا آبکش واست آب ب تیعروس شاللهیممنونم...ا-
 و گفت: دیبلند خند ریام
ده که بن دیبلند شرر زحمتیب بیکوچولو...حاتم خواهران غر یآبج شرراللهیا-

 !!!شمیهالک م یاز گرسنگدارم 
تا د اون قت ب ریشرررب  ماد ن داریو ما ع مدیبودم ا  وونمیداشرررت د ی...نگرانو

 یتو ری...عاطفه و امدمیبخشرریاومد خودم رو نم یسرررش م یی...اگه بالکردیم
ه ک دونسررتنیکه من خوابم اما نم کردنیهال خونه عماد نشررسررته بودن و فکر م

و  دمیشرن رودر  ی...صرداادیه چشرمام نممن تا عماد به خونه برنگرده خواب ب
 که عاطفه زد: یبعد حرف

 آخه؟ یخاموش کرد توی...چرا گوش؟یباتخره اومد-
 گرفته عماد قلبم رو به درد آورد: یصدا
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 عاطفه...حوصله ندارم الیخیب-
 م؟یچقدر منتظرت بود یدونی...م؟یچ یعنی-
 ...حا...حالش چطوره؟یعاط-

 یدر هر حال دمیدیکه م یوقت شدی.چقدر دلم قرص م..ختیگونه ر یرو اشکم
 به فکر منه:

 دهیخوبه...خواب-
 قرصاشو خورد؟-
شمش به در بود تا جنابعال یکل چارهیآره...نگران نباش...ب- صال .یایب یچ ..ا

 خورد یکه چ دینفهم
 لحظه سکوت کردن که عماد دوباره گفت: چند

 مخسته  یلی...خ؟یجا واسم بنداز هی شهیم-
 ؟؟؟یخوایغذا نم-
 ادینه...خوابم م-
 بهت بگم یزیچ هی خوامیم یعنی...خوامیباشه...فق  قبلش م-
 ؟؟؟یچ-
 گمیحات م-

بهش بگه اما اونقدر چشمام خسته خواب بود که  خوادیم یبودم که چ کنجکاو
بود  دهیکه قلبم با حضور عماد به آرامش رس نینتوونستم تحمل کنم و هم گهید

 ب رفتم.به خوا
××× 
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بدنم دادم و از رو یو قوسرر کش گاه یبه  ند شررردم...ن خت بل به اطرافم  یت
بار روزی...اتفاقات دسررتمیافتاد که خونه خودمون ن ادمیانداختم...تازه  ه از دو

زدم...تازه  رونیتخت بلند شرردم و از اتاق ب یچشررمام رژه رفت...از رو یجلو
...در یمتر 80د یشرررا یآپارتمان خونه هی...زدمیم دیخونه عماد رو داشررتم د

باز م هال  به  حدش رو  شرررده  دهیتوش چ یرنگ یمشررک یکه مبال شررردیوا
 یناهارخور زیبود و روبه روش هم م یو ُاپن کیبود...کنار در آشررپزخونه کوچ

 "ییهر کدومشون عالمت زده بود "دستشو یهم بود که رو یبود...دو در روبرو
 یرو تو شرربی...من دبودنابهاش کنار هم و "حمام"...دو خوابه بود و اتاق خو
شپزخونه  یاتاق خود عماد گذرونده بودم...وقت سمت آ ستم به  ش صورتم رو 

 ...جلو رفتم و گفتم:کردیم یرفتم...عاطفه پشت به من داشت آشپز
 ریصبح بخ-
 گفت: یسمتم برگشت و با لبخند به
 زمیعز ریتو هم بخ ریصبح بخ-
 کجاس؟ ریام-
 نیبشرر ایبلندبات بهش دادم...ب سررتیل هی...البته منم ی..هواخور.رونیرفته ب-

 صبحونه بخور
 بلند پشت ُاپن نشستم و گفتم: یصندل یرو
 ...آقا...آقا عماد کجاست؟یراست-
 ...مارستانیرفته ب-
 اومدن؟ یک شبی...دید-
 رو جلوم گذاشت و گفت: یچا وانیل
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الها سرر نیسرراغر...تو تمام ا یکنیحالش بد بود...باور م یلیبود...خ روقتید-
 بودمش... دهیند شونیپر نقدریا چوقتیه
 منه ریهمش تقص-

 ُاپن گذاشت و گفت: یصبحونه رو رو لیوسا
اون...اون خودش رو در برابر  یدونی...میندار یریتقصرر چی...تو هزمینه عز-

 ...دونهیتو مسئول م
 در قبال من نداره عاطفه یا فهیوظ چیاما اون ه-
باهاشررون  یادیمن مدت ز گهیقلبا چرا...داره...اون م ی...ولدیشرررعا شررا-

ت ...حامیدونیم نویبه گردنش حق دارن و ما هم ا یکردم...خانواده تو کل یزندگ
سبت بهت ب توونهینم ییکه...حات که...تو تنها شه...م ین  روزید یندویاعتنا با
 کجا رفت؟ رونیعصر که از خونه زد ب

 زد و گفت: یبهش انداختم...لبخند یکنجکاو نگاه
 رفت خونتون...رفت سراغ م*س*تأجرتون!!!-
 ....بازم باهاش دعوا کرد؟یوااا-
با- فت  باش گ با به  فت  خال یفور دینه...ر نه رو  ار ب ری...اونم زنیکن یخو

قرارداد دارم...عمادم پسرررش رو صرردا  یدیمن با خانوم حم گفتیو م رفتینم
ترس  ...اونم ازندازمیم رونتیبا کتک ب ای یکنیم یاضررباباتو ر ایزد و گفت 

 کنه... یخودش قول داد باباشو راض
 و گفت: دیبهش نگاه کردم که بلند خند متعجب
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قدریداداشررم ا دونسررتمینم شییخدا- به داره... ن منو  رتشیغ نیا یعنیجذ
 کشته...قربونش برم!

 زدم و گفتم: یلبخند
 خدا نکنه-
 برو خانوم!!! ِا...خب تو قربونش-
 ِاِاِا...عاطفه!!!-

 بات انداخت و گفت: یا شونه
 که هست!!! نهیهم-

 لی...بعد از صرربحونه عاطفه و جمع کردن وسرررامیهر دو به خنده افتاد بعد
 دمکری...احساس منمیمبل نشست و از من خواست که کنارش بش یعاطفه رو

 گفتم:بهش انداختم و  یداره...نگاه دیترد یزیگفتن چ یتو
 افتاده عاطفه؟ یاتفاق-
 ...یعنی...راستش...زهیِام...چ-
 اومده؟ شیپ ی...مشکل؟یزنیحرف م ینطوریچرا ا-
 نه...ساغر؟-
 جانم؟-
 ؟یشیسوال بپرسم ناراحت نم هی-
 سوال؟...نه بپرس-
 ؟یتو...تو هنوزم به عماد عالقه دار-
 نیه به عماد راجب ا...نکند؟یپرسرر یزیچ نیحرفش جا خوردم...چرا همچ از

 زده؟: یموضوع حرف
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 عاطفه؟ یپرسیم نویچ...چرا ا-
 نه؟ ایاول جواب منو بده...آره -
 ...فکر کنم...آره!یعنیخب...خب من...-

 زد و گفت: یلبخند
 !!!یفکر نکن...من مطمئنم که تو هنوز دوسش دار-
 ه؟یحرفا واسه چ نیخب ا-

 رو گرفت و گفت: دستم
شت با وجود اک یوقت شبید- سته بود اما...اما با حرف نکهیه عماد برگ که  یخ

فت که گ مارسررتانیموند...صرربح قبل از رفتن به ب داریب روقتیبهش زدم تا د
 کنم... یتو رو راض دینداره اما خودم با یحرف

 ؟یبه چ ی...راض؟یراض-
 به عقد!!!-

 گرد شد...: چشمام
 عقد؟؟؟؟-

 تکون داد و گفت: یسر
راحت  یتو...تو بتوون نکهیا یتو و عماد...برا نیب غهیصرر هی...غهی...صرریعنی-
 یمعذب باش نکهیبدون ا یخونه بمون نیا یتو

 مبل بلند شدم: یو از رو دمین کش رویدستش ب یرو از تو دستم
جا بمونم؟...ا یگیم یمعلوم هسرررت چ چیه- فه؟...ک جا؟یعاط نه ن ...خو

 بشم؟؟؟؟ غهیعماد؟...من با عماد ص
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که کنار  نهی...فق  به خاطر افتهیشرما ب نیب یکه اتفاق سرتی...قرار نزمیآره عز-
 نی...همدیهم معذب نباش

 سمتش برگشتم: به
 دیبمونم؟...مگه خودم خونه ندارم که با دیبا یچ ی...اصررال من بران؟یهم-
جایا که زندگ ن ته  هام...درسرر که تن ته  ها؟...درسرر خت م میبمونم   گذرهیسرر

 ونقدر که بخوام...نه ا ی...ولیول
 شد و حرفم رو قطع کرد: بلند

بد- اون  یبه عماد گفتم...وقت شرربمینزدم...د یسررراغر جان...من که حرف 
قدریا ته...وقت ن ها یتو تو ینگران ها راه همییخونتون تن جایمکه تو ه نهی...تن  ن

 اونم راحتتره الیخ ینطوری...کنار عماد...ایبمون
 اما عاطفه...-

 ت و گفت:رو گرف دستم
 هی نی...خب...خب ا؟یهنوزم عماد رو دوسررت دار یگیسرراغر...مگه تو نم-

شون بد صته تا تو خودت رو بهت ن شته ا نهی...بذار عماد ببیفر در  یکه چه فر
 کنارشه...

 سربارش بشم خوامیکنم...نم لیخودم رو بهش تحم خوامیاما من نم-
ل تو قبو دیترسرری..فق  مکدومه؟...اون از خداش بود. لی...تحم؟یگیم یچ-

به ا خوامینم گفتیم یعنی...ینکن کار بشررره...به خدا منم  نیسررراغر مجبور 
 ...رهینگرانتم ساغر...قصد منم خ

 بکنن یدر موردم فکر خوامی...نم؟یاگه...اگه پدر و مادرت بفهمن چ-
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 هیبفهمن...دوما نگران نباش...واسررره اونم  یزیاونا چ سرررتیاوت که قرار ن-
 لم؟ی...عروس خانوم وک؟یگیم ی...حات چمیکنیم یفکر
 کردم و گفتم: یاخم

 عاطفه!!!-
 و گفت: دیرو ب*و*س صورتم

 جونم زن داداش جون!!!-
 به بازوش زدم و گفتم: یآروم مشت

 پر رو نشو خب؟؟؟ گمینم یزیمن چ یهر چ-
 کرد و با خنده گفت: ب*غ*لم

 ...زمیچشم عز-
رار ق نکهیوضوع خوشحال نشده بودم دروغ بود...حس ام نیبگم ته دلم از ا اگه

ص یکنم برام لذتبخش بود...من حت یبود در کنار عماد زندگ هم  غهیاگه با هم 
بارها بهم تابت شررده  نیداشررتم...ا نانیبازم بهش کامال بهش اطم میشرردینم

 بود...
مدن ام با نه رفت ریاو خانو ازمیمورد ن لیتا وسرررا میبه خو اده رو جمع کنم...

ش یدیسع سباب ک سرش افتاد...ز یدر حال ا شمم به پ شمش ریبودن...چ  چ
کرد...به قول عاطفه  میازم قا ییجورا هیخودش رو  دنمیکبود شرررده بود...با د

 قربون جذبه ت عماد...انگار بدجور زهر چشم ازش گرفته...
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خانوادم...مدارکم...لحظه آخر  یچمدون گذاشتم...عکسا یلباسهامو تو تمام
ماد خر یبرا یروز هیکه  یراهنیم همون په مدون  یبودم رو هم تو دهیع چ

 بود... شمیپ دیبهش عادت کرده بودم و حتما با ییجورا هیگذاشتم...
 ریعاطفه کالفه شدم...به زور صورتم رو اصالح کرد...ز یهایباز وونهیبا د ظهر

زنه...لباس دسررت ب وندمیبهش اجازه ندادم به پ گهیابروهام رو برداشررت اما د
م کنم...انگار تن میرفتیعصر که به محضر م یبرا دیو گفت با دیبرام خر یدیسف

واسه محرم شدن من و عماده...عماد ساعت سه  غهیص هیفق   نینه انگار که ا
ستانیاز ب شت...خجالت م مار شیبرگ بهش نگاه کنم...به خاطر من چه  دمیک

 هیازش متنفرم و گر گفتمیمش مآوردم ه یاونوقت من تا کم م کردیکارها که نم
عاطفه رو سررر عماد درآورد...به  یهایهم درسررت همون باز ری...امدادمیسررر م

...در حموم رو هم یکن ید اصرالح دامادیاجبار به حموم فرسرتادش و گفت با
به ه باز نم چیبه روش بسرررت و گفت  زن و  نیا ی...از کاراکنهیعنوان در رو 

هم دسررت من رو گرفت و گفت لباسررها رو شرروهر خندم گرفته بود...عاطفه 
..کامال .دمیکشرر رونیرو ب یدیکمد مانتو و شررلوار سررف ی...از توامیبپوش تا ب

هم که برام انتخاب  یشررال یبودن...حت ییبود و فق  دکمه هاش طال دیسررف
توش به کار رفته بود...آخه من  ییطال یها هیبود و فق  حاشرر دیکرده بود سررف

 خد از دست تو عاطفه!!! یعماد ظاهر بشم؟...ا یولباس جل نیبا ا یچطور
ش بعد شونیاز پو صورتم انجام  یرو یساده ا شیعاطفه به اتاق اومد و آرا دن

عروس و  نیا تیکه ن فیعروس شررده بودم...فق  ح یجد دیجد گهیداد...د
 بود... گهید زیچ هیداماد 

 زد و گفت: یاز تمام شدن کارش لبخند بعد
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 ی...درست مثل عروسا شدادیلباسا بهت م نیر اقربونت بشم چقد-
ود اما ب میمال شررمیآرا نکهیانداختم...با ا نهیبه آ یبه روش زدم و نگاه یلبخند

عوض شررده بود...لبهام  افمیکرده بود ق یابروهام رو دسررت کار نکهیبه خاطر ا
شون م شکدادیبزرگتر ن شم م ش یو پهن ی...خ  چ شمام دهیکه برام ک رو  بود چ

 تر کرده بود...: رهیتر و رنگشون رو تبزرگ
 چطوره؟؟؟-
 سمتش برگشتم و گفتم: به
 عاطفه کشمیخوبه فق ...من خجالت م-
 ؟یخجالت واسه چ-
خه ا- خه...آ ها رو  نیکه من ا سرررتین یکه جشررن عروسرر نیآ باسرر ل

 ...ما...ما فق ...دمیپوش
 گفت: کردیبلندم م یصندل یرو گرفت و همونطور که از رو دستم

شک یخوای...مدونهی...عاقد که نممیدونیما م- سفره عق یبر یبا لباس م د سر 
ماد رو بب؟ینیبشرر گه ع تازه ا بدون؟یگیم یچ ینی... گه   شکاریچ ریام ی...ا

 کرده!!!
با  ریمبل نشسته بودن...ام یو عماد هر دو رو ریبا خنده در رو باز کرد...ام بعد

شد...اما عماد یاز رو دنمونید سرش رو  مبل بلند  سته بود  ش شت به ما ن که پ
 دنشیاون هم آروم بلند شد و به سمتمون برگشت...با د ریام دنیبات آورد و با د

به تپش افتاد...صررورتش رو شررش ت بود...موهاش رو بات زده  دهکر غهیقلبم 
 رشیهم ز یدیسررف راهنیبه تن کرده بود و پ یبراق یبود...کت و شررلوار مشررک
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ش ست عاطف اریاخت ی...بدیچیتمام خونه پ یرش توعط یبود...بو دهیپو ه رو د
گوشررم با لحن  یفشررردم...اون که فکر کنم متوجه حالتم شرررده بود آروم تو

 گفت: یبار طنتیش
 ؟؟؟یدیپسند-

پا گر فش سررررم رو  حر ته از  ف یگر تو نی تم... خ ندا لم حسررررت  یا د
سرت اخوردمیم س نکهی...ح و تم رچرا قلب عماد متعلق به من نبود...عاطفه د

صررداش مشررخص بود  یکه از تو یهم با خنده ا ریو جلو رفت...ام دیکشرر
 گفت:

 شد!!! ری...دمیآقا دوماد دل بکن بر-
که  دمیحرص آلود عماد رو شررن یخودش و عاطفه به خنده افتادن...صرردا بعد

 گفت:
 !!!دیا وونهیشما هردوتون د-
 !شهیم رمونید...شما بفرما برو که داره وونهیآره آقا...ما د-ریام
رو به  ریام میبش نیسوار ماش میخواست ی...وقتمیاز خونه خارج شد گهیهمد با

 عماد گفت:
 ...نیرو بده به من...شما بفرما عقب کنار ساغر بش چییسو-
 ؟یچ یبرا-
 جونم رو از دست بدم! خوامی...نمیزده ا جانینه که ه-

 شد و گفت: یدوباره حرص عماد
 ...یحرف بزن گهیه دکلم کیاگه  ریام-
 با خنده دستاش رو بات برد و گفت: ریام
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 آقا... میچشم چشم...من تسل-
ذاشته پخش گ یرو رو یترانه شاد ریبود...ام رونیبه محضر نگام به ب دنیرس تا

گاه عاطفه هم  هاش م یبود و  ندیبا قدر ازدیو دسرررت م خوو دو نفر  نی...چ
سکوت کرده بود. شمیبار که ز هی..دلخوش بودن...عماد هم  نگاش کرده  یرچ

داشررتم  عطرش ی...از بوکنهیرو نگاه م رونیبودم متوجه شرردم که اونم داره ب
 ...شدمیم*س*ت م

م درست کار یعنی...استرس داشتم...دمیلرز اریاخت یبه محضر ب دنمونیرس با
 بود؟...
ست ست عاطفه از پله ها د ضر بات رفت یتو د شت  ری...عماد و اممیمح هم پ

به عماد  ینگاه نهیآ ی...از تومینشررسررت یصررندل یاومدن...رو یسرررمون م
ما معلوم بود فکرش  به من بود ا گاهش  نداختم...تو خودش بود...ن  یجا هیا

 قبل از عماد گفتم: دیرو پرس هیعاقد مقدار مهر یس...وقت گهید
 سکه حاج آقا هی-

 عماد مخالفت کرد و گفت: اما
 ولدش!!ت خینه حاج آقا...به تار-

 بهش انداختم و گفتم: ینگاه
 ...ستمین ینهههه...من راض-
 میاما من راض-

 و گفت: دیخند عاقد
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کم  هیاز خداش باشرره عروس خانوم مهر دیبرعکس شررده؟...داماد که با ایدن-
 !رهیبگ

 با خنده گفت: عاطفه
 آخه حاج آقا...عروس و داماد ما خاص هستن...-
 نه؟ ایچقدر شد  هیمهر گنیخاص م عروس و داماد نیحات ا-
 :دیاز دهنم پر هوی

 صد و ده!!!-
ما ما اا با من هم یفق  صررردا نی...ا مان  ماد هم همز که ع  نویمن نبود...بل

 رو به عاقد گفت: ریگفت...ام
 دیی...بفرمادییکه خاص هسررتن...بفرما میحاج آقا...گفت دیمالحظه فرمود-

 دیشروع کن
که  یمختلف یمدت شش ماه بود و عکسها یفعال براکه  غهیاز خووندن ص بعد

 رونیکردن از محضررر ب یعصرربان یو عاطفه ازمون انداختن و عماد رو کل ریام
ساس ممیخورد رونیشام رو هم ب ریام شنهادی...به پمیزد عماد از  کردمی...اح

 بود... هاونم معذب شد دی...شادونمی...نمکنهینگاه کردن بهم فرار م
 که بعد از یدستم رو لمس کردم...حلقه ا یو حلقه تو دمیکش تخت دراز یرو

ست سع یعقد عماد با د شتم کرد... ستش بهم برخورد کردیم یلرزون به انگ  د
ودم که کرده ب یلحظه از کار هینکنه اما نشد...دستاش داغ بودن...کالفه بود...

ش ساس م مونیپ ض کردمیشدم...اح  و ستین کار نیبه ا یعماد از ته دلش را
ار ک نیمجبور به ا گفتیم شرررهیکه هم یتیفق  به خاطر همون حس مسررئول
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ض در کنار عماد  نکهیبودم...از ا نجایا نکهیبودم...از ا یشده...اما من کامال را
 یبودم...خوشحال بودم و راض

××× 
خوش  بهم یلیکه بودشون خ یبه اهواز که در مدت ریاز برگشتن عاطفه و ام بعد

خونه  تا شربها رفتیصربح م فتیتنها شردم...عماد اکثر شرگذشرته بود دوباره 
حات خرج من هم  چارهی...بگرفتیناهار و شام رو از رستوران م شهیباشه...هم

فه شرررده بود...عاطفه تقر زد و من رو "زن یهر روز بهم زنگ م بایبهش اضرررا
طاب م با ا دونسرررتی...نمکردیداداش"خ چه بال نیکه  سررر من  ییحرفش 

 ....:ارهیم
 ؟یاغر...خونه اس-
 زدم...درسته که به رونیعماد شالم رو مرتب کردم و از اتاق ب یصدا دنیشن با

حجابم رو بردارم...صرربح  توونسررتمیاما بازم در حضررورش نم میهم محرم بود
ه مبل نشررسررت یرفته و حات برگشررته بود...رو رونیبعد از صرربحونه خوردن ب

 بود...به سمتش رفتم و گفتم:
 سالم-

 تکون داد و گفت: یسر
 ؟یآب بهم بد وانیل هی شهیسالم...م-
 ارم؟یب وهیبرات آبم یخوایم-
 ینه...همون آب خوبه...مرس-
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مبل  یبه دسررتش دادم و رو یآب وانیظاهرش مشررخص بود خسررته س...ل از
 و گفت: دینفس سرکش هیمقابلش نشستم...آب رو 

 دستت درد نکنه-
 نوش جان-

 گذاشت و گفت: زیم یرو رو یدیو کل کارت
 لیاجاره دادم...وسرررا یکه بهم داد یهر دو خونه رو با وکالت شیچند روز پ-

کارت رو هم  نی...ادشررهیکل نمیا یانبار یخودتم که اونجا موند گذاشررتم تو
...البته به نام خودمه زنیامروز برات گرفتم تا هر ماه اجاره رو به حسرررابت بر

 تا... یک بربه بان یتوونیم یهرموقع بخوا یول
 رو قطع کردم و گفتم: حرفش

فت...ا یلیخ- تت  نیمدت...ا نیممنونم از لط عث زحم با مدت همش 
 یمنو ببخش دوارمیبودم...ام

 کرد و گفت: یاخم عماد
 م؟یدار یناهار چ ینبود...راست یزحمت-

سرم رو پا خجالت شپز یریبم یانداختم...ا نییزده   دای یساغر که هنوز هم آ
 یتو خونشررون زندگ یرو داشررتم که مفت و مجان یلیخ شیی..خدا.ینگرفت

 و گفت: دی.عماد خندکردمیغذا هم درست نم یو حت کردمیم
 ...حواسم نبودخوامیمعذرت م-

 رو بلند کردم و گفتم: سرم
 دیببخش-
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شپز؟؟؟یبابت چ- ...امروز ه*و*س ستیکه مهم ن نی....ا؟یستیبلد ن ی...آ
 طوره؟کنم...چ یکردم خودم آشپز

 زدم و گفتم: یلبخند
 موافقم-

سمت اتاقش رفت...بعد از چند دق بلند شو عوض کرده قهیشد و به  سها  که لبا
شپزخونه رفت...م ستیبود به طرف آ ستامبول خوا به من  یدرست کنه...حت یا

 هرینشرسرتم و به کاراش خ یصرندل یاجازه نداد که وارد آشرپزخونه بشرم...رو
به جابرعکس شرررده ب ایشررردم...دن من...اون داشرررت غذا درسرررت  یود...

دکتر مملکت رو با  یکسرر نکهی...از تصررور اخووندیلب آواز هم م ری...زکردیم
 و گفت: دیرو د دنمیخندم گرفت که عماد خند نهیبب تیوضع نیا

 ؟یخندیم یبه چ-
 ...یچیه-

 بات انداخت و گفت: ییابرو
 ؟یدیخندی...به من میچیآره کامال معلومه ه-
 تکون دادم و گفتم: یرس
 راستش آره!!-
 چرا اونوقت؟-
 یالچه ح نهیبب یاز همکارات تو رو در حال آشپز یکیبا خودم فکر کردم اگه -
 !!!ی...دکتر مملکت...جراح مغز و اعصاب و آشپزشهیم

 اما با اخم گفت: عماد
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 !شهیمنم م دنی...بخند خانوم...بخند...نوبت خندگهیبله د-
شت به بعد شد؟...خدا بگم چستادیم اپ ساغر...بب کارتی...ناراحت   نینکنه 

 ؟یشیتو چرا آدم نم ؟آخهیکرد رشیاز دست خودت دلگ یچطور
 م:و گفت ستادمیاومدم و وارد آشپزخونه شدم...کنارش ا نییپا یصندل یرو از
 خوامیمعذرت م-

 و گفتم: دمیلباسش رو کش نیرو نداد...آست جوابم
 !گهید دیببخش-
 اعتنا نکرد...حرصم گرفته بود...شعله رو خاموش کردم و گفتم: ازمب

 !خوامیاصال من غذا نم-
 به انداخت و گفت: ینگاه

 !خوامیمن که م ینخواه...ول-
 که زد گفتم: یاز حرف متعجب

 عماااااد!!!-
 گفت: کردیرو روشن م تابهیماه ریزد و همونطور دوباره ز یلبخند

 ن...بذار به کارم برسم!دختر جو رونیبرو ب-
 یستیاول بگو از دستم ناراحت ن-
 ستمین-
 واقعا؟-
 ...گهیآره...برو د-
 اراده از دهنم دراومد: یب

 دمت گرم بابا...-
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 بات انداخت و گفت: یی...ابرودیبه طرفم چرخ صورتش
 دم شما گرم خانوم...-
 ...حواسم نبوددیببخش-
 زدم؟ یمگه من حرف-
 ...ینه ول-

 رو قطع کرد: حرفم
ست کنم...بنده ظهر با یزیچ گهیپس د-  دینگو...حاتم اجازه بده ناهار رو در

 ها...حواست هست مارستانیبرم ب
 تو رو خدا دیببخش-
 !!!یدختر تهرون گهیبرو د-

 زدم و گفتم: یلبخند
 شمیمزاحم نم گهیچشم...د-

شحال بودخوردمیاون روز رو با لذت م ناهار  یمثل روزا گهیم که عماد د...خو
سنگ سر سر حال و پر  شهی...رفتارش مثل همستین نیاول باهام  شده بود...

 ...کردمی...اونقدر که در کنارش احساس آرامش میانرژ
بمونه  مارستانیشبها عماد مجبور بود ب ی...گاهمیشدیم کینزد دیبه ع میداشت

ما هم نگ م شرررهیا بل از خواب بهم ز قب خودم  تخواسررریو ازم م زدیق مرا
 ...بردمیلذت م هاشیباشم...از نگران

بود که بدون  یدیع نیاول نیرو کنار هم گذاشررتم...ا ییپدر و مادر و دا عکس
من رو تنها گذاشررته  شررهیهم یبه نه ماه بود که برا کی...نزدشرردیم یاونا سررپر
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که عماد هم به  دیبراشررون تنگ شررده بود...و حات...روز ع یلیبودن...دلم خ
هم داشررت ب شررهیهم زا شررتریخونه تنها بودم ب یرفته بود و من تو مارسررتانیب

 می..گوش.خواستیم هیگلوم نشسته بود...دلم گر ی...بغض توگذشتیسخت م
گذاشتم...با خووندش  دادمیگوش م یلیروزا خ نیرو که ا یرو برداشتم و آهنگ

 کردن: دایبغضم شکست و اشکام راه خودشون رو دوباره پ
 مثه هر سال"امسالم 

 تو تموم شد بدون
 گذشت و باز امسالم

 هر سال حروم شد مثه
 مثه هر سال امسالم

 شمیتو پ یومدین
 تیکم دارم از دور کم

 شمیافسرده م گهید
 نکهیشدم از ا خسته

 نمیبش ییتنها
 یکنج اتاقم ه تو

 نمیبب عکساتو
 خوامیشدم و م خسته

 بره هستم ادمی
 ایاز همه دن من
 و خستم رمیدلگ
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 ایاز همه دن من
 و خستم" رمیدلگ

 گفتم: هیمامان رو ب*غ*ل کردم و با گر عکس
 ...ترکهیخسته م مامان...دلم داره م-
 خوامینم دویع نی"ا

 ندارم یدیع من
 واسه من دیع نیا

 عذابه... روز
 مثه هر روز دمیع

 روزیروز مثه د هر
 حال دلم من
 خرابه" یلیخ
 ق گفتم:هق ه با
با پ- با بده... ن خانوم دکترت داره داغو ینیبب یسررتی...نیسررتین شررمیحالم 
 یزیچ گهی...از تغرو جونت دشررهیقند و عسررلت داره نابود م یی...داشررهیم

 نمونده...
س شم گرفت...عماد بود...بو یک ضورش رو م یدر آغو ستاش شناختمیح ...د

 یبار نیاول نیفشرررد...امنو به خودش  یحرف چیرو دورم حلقه کرد و بدون ه
سش به من فق  تعهده دلم ب نکهی...از فکر اکردیبود که ب*غ*لم م سا  شتریاح

 گرفت...: شیآت
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 دارم کنمیم احساس
 نجایا کنمیم دق

 زندونه هیخونه  نیا
 خونه و هر جا نیا

 از یجا که نشون هر
 اونجا نباشه تو

 خوامیمرگ شدم و م دق
 نباشه ایدن نیا

 گهید کنمیم احساس
 ندارم یراه چیه

 ییموندم و تنها من
 دل زارم نیا با
 سازمیو م سوزمیم

 گمینم یچیه من
 دویع زمیعز اما
 ..."گمیبه تو م کیتبر

 رو به عماد فشردم: خودم
 مبارک دتونیمبارک مامان...ع دتیع-
 خوامینم دویع نی" ا

 ندارم یدیع من
 واسه من دیع نیا
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 عذابه... روز
 مثه هر روز دمیع

 روزیروز مثه د هر
 حال دلم من
 خرابه..." یلیخ

 عماد رو چنگ زدم و با ناله گفتم: لباس
شده...چرا خوامی...من تو رو مییبابا خوامینم دویع نیا- ...بابا دلم برات تنگ 

با...مامان ؟یکنی...چرا آرومم نم؟یایبه خوابم نم با ...خانوم دکترت تنهاس 
 را.......چ؟یچرا رفت

ماد گر دونمینم قدر تو آغوش ع حالم خ هیچ ما  بهتر شرررده  یلیکردم...ا
 مثل یو با نگاه دیکشرر رونیبود...سرربک شررده بودم...عماد منو از آغوشررش ب

 بار ناراحت و گرفته گفت: نینگران و ا شهیهم
 دنشون؟؟؟ید یبر یخوایم-

 رو پاک کردم و گفتم: اشکام
 اتن؟؟-

 زد و گفت: یلبخند
 زود لباس بپوشه! یلیخانوم خ هیاتن...فق  کاف نیآره...هم-

 بلندم کرد و گفت: نیزم یبلند شد...دستم رو گرفت و از رو بعد
 منتظرتم... رونیب-
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و درک حالم ر نکهیرفتم...از ا رونیو از اتاق ب دمیلباس پوشرر یرفتنش فور با
به  کردمیفکر نم یازش ممنون بودم...من حت کردیم از  یزود نیاکه اون 
 برگرده...به سمتش برگشتم و آروم گفتم: مارستانیب

 عماد؟؟؟-
 جانم؟-
 ...:دادیجوابمو م ینطوریبود که ا یبار نیاول نی...ادیدلم لرز ته
 ؟؟؟یزنیچرا حرفتو نم-
 ؟یچرا برگشت ؟پسینبود فتیتو...تو مگه امروز ش-
 لحظه به سمتم برگشت و بعد گفت: هی

ص نه...امروز و- ستش رو بخوا یعنیگرفتم... یفردا رو مرخ صال  یرا امروز ا
 نبودم! مارستانیب

 گفتم: متعجب
 ...یاما تو که گفت-

 رو قطع کرد و گفت: حرفم
 کجا بودم گمیحات بعد بهت م-
ما خ یحرف گهید که چرا همچ یلینزدم ا کاو شرررده بودم  بهم  یدورغ نیکنج

 گفته؟؟؟
شک  یتو شت زهرا بازم با ا سکوت کنارم  هامیو آه از دلتنگبه گفتم و عماد در 

صرار اون نبود دل م سته بود...اگه ا ش ستین ش خوا شون ب و از  منیساعتها کنار
 غصه هام بگم...
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...هردومون لباسهامون رو عوض کرده و تو شدیم لیسال تحو گهیساعت د مین
سررفره  یرو ییزایچه چ میبود دهیکه نچ ینیهفت سرر یکه به جا میفکر بود نیا

 ...:م؟یبذار
 دمیفهم-

 به عماد گفتم: رو
 رو؟؟ یچ-
 خنده گفت: با
 متفاوت باشه... خوامیامسال م نیهفت س-

 یکیپهن کرده بود نشررسررته بودم و اون  نیزم یکه عماد رو یکنار سررفره ا من
شتیسفره م یها رو رو نیس یکی سذا سی..."قرآن، سکه، ساعتیب،  یمچ ر،

 "ید یخودش،سبد نون و س
ست...تلو خودش ش شن کرد و رو ونیزیهم کنارم ن شبکه ها  یکی یرو رو از 

کم داشررت...رو به عماد  نیسرر هیبه سررفره انداختم...هنوز  یگذاشررت...نگاه
 گفتم:

 ستیکه کامل ن نمونیهفت س-
 ست؟یچرا کامل ن-
 داره نیخودت بشمار...شش س-

 ینداخت و با لبخندبهم ا یسفره برداشت و بازش کرد...نگاه یرو از رو قرآن
 گفت: لرزوندیکه دلم رو م

 آخر...ساغر!!! نیس-
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مد و خودم رو بهش نزد از به لبم او نده  به قول خودش  کتریحرفش خ کردم...
شت قرآن م شده بود...عماد دا  ریو من هم ز خووندیسفره ما خاص و متفاوت 

عا م عا براکردمیلب د عا برامیخوشرربخت ی...د کهیا ی...د ب یهر چ ن ه که 
 روم بذاره... شیصالحمه پ

 مبارک باد" کیو نود و  صدیو س کهزاری"سال 
 یبهش زد و رو یسررال نو عماد قرآن رو آروم بسررت...ب*و*سرره ا لیتحو با

سمتم چرخ شت...به  ستم رو دیسفره گذا سمتم دراز کرد...د ستش رو به  ...د
 دستش که گذاشتم گفت: یتو
اشک مهمون چشمات  چوقتیه گهید دوارمی...امیمبارک دختر تهرون دتیع-

 چوقتینشه...ه
 که دوباره به گلوم چنگ انداخته بود گفتم: یرو فشردم و با بغض دستش

 !ی...که کنارم موندی...که تنهام نذاشتیعماد که هست ی...مرسیمرس-
 شد و بعد گفت: رهیچند لحظه بهم خ عماد

اشررکشررون دم  هایرون...همه دختر تهنمیها...بب ینکن هیگر گهیقرار شرررد د-
 مشکشونه؟!!!

 و گفتم: دمیبغضم خند ونیم
 !شهی...تکرار نمیپسر اهواز دیببخش-

 و گفت: دیخند اونم
حس کنم که در کنارم  ینطوریبخند سرراغر...بخند تا ا شررهیحات شررد...هم-

 یستیناراحت ن
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 رو ازت گرفتم...که خلوتت هاتییعماد...تو...تو منو ببخش که تنها سررتمین-
 رو به هم زدم...

 زد و گفت: یلبخند
...بابا بچه ناف یحرفا بزن نیاز ا یشررما خانوم کوچولو هم بلد دونسررتمینم-

 خلوت نداره!!! گهیکه د قایآفر
سه  ابیرو که من تقر یگرفتم...چطور حرف نییخجالت داغ شدم و سرم رو پا از

 بود؟دستم رو فشرد و گفت: ادشیبهش زده بودم رو  شیسال پ
 کجا بودم! مارستانیب یسرت رو بلند کن تا بهت بگم به جا-
 و گفت: دیسرم رو بلند کردم...خند یحرفش فور نیا دنیشن با
 ها... یکنجکاو-

 زدم و گفتم: لبخند
 !گهیبگو د-
 بخرم... یزیچ هیرفته بودم تا -

 به سمتم گرفت و گفت: یکرد...بسته ا راهنشیپ بیج یدست تو بعد
 مبارک باشه! دتیخانوم...ع ناقابله-

شما ینگاه  دهیخر یدیمن ع یبرا یعنیعماد انداختم... یبه جعبه و بعد به چ
 نبود...دستش رو تکون داد و گفت: ادمیبود؟...من رو بگو که اصال 

 ش؟یریبگ یخواینم-
نداختم که بهش ا یرو بات آوردم و بسته رو گرفتم...با نگاه قدرشناسانه ا دستم
 گفتم:
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 دمیبرات نخر یزیکه من...من چ دیممنونم...ببخش-
 ادیخوشت م نی...بازش کن ببستیمهم ن-

 یتو کیجعبه کوچ یکه تو یزیچ دنیزدم و آروم بازش کردم...با د یلبخند
"و ان یکه دعا یپالک بود...پالک طال...پالک هیدسررتم بود شرروکه شرردم...

شده بود...باورم نمکادی  زیچ نیهمچ دی..چرا با...آخه چرا؟.شدی"روش حک 
 :د؟یخریبرام م یگرون

 خوشت اومد؟-
 ع...عماد...چرا؟-
 ؟؟؟یچرا چ-
 یچ دیبا دونمی...من نم؟منیدیزحمت کشرر نقدریگرونه...چرا ا یلیخ نیا-

 بگم...
 ...در ضمن گرون هم نبود...نگران نباشیبگ یزیچ ستین یازین-
 ممنونم...جدا ممنونم-
 گردنت؟ یبنداز یخوای...میخوای...مکنمیخواهش م-

کار رو  نیاون ا خواسرررتیزدم و جعبه رو به سررمتش گرفتم...دلم م یلبخند
زد و جعبه رو از دستم گرفت...گره شالم رو باز کردم  یبکنه...عماد هم لبخند

سرم  شده بود... تا بتوونه اون رو به گردنم ببنده...جلوتر اومد...نفس هاش داغ 
خراب بود...از  منم...حال دمید یم یرو به خوب بود و لرزش دسررتاش نییپا
شتم م یکینزد نهمهیا شت با  ی...عماد روسوختمیدا شده بود و دا صورتم خم 

اش لرزش دسررت یعنیقفلش رو ببنده... توونسرررتی...نمرفتیقفل پالک ور م
ستام رو بلند کردم و رودادیاجازه نم شتم...زنج ی...د ستاش گذا رو ازش  رید
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 عرق یدونه ها شیشررونیپ ی...رودیش کردم...عقب کشررگرفتم و خودم قفل
 براش سخت بود؟؟؟ نقدریا یعنینشسته بود...

 بهم انداخت و آروم گفت: ینگاه
 مبارکت باشه-
 ...یمرس-
ماد فور یصررردا با به طرف تلفن  نیزم یاز رو یتلفن خونه ع ند شرررد و  بل

 رو برداشت: یرفت...گوش
 الو؟-
-... 

 زد و گفت: یلبخند
 تو هم مبارک دی...عزمیسالم عز-
-... 
 رسونهیساغرم خوبه...سالم م-
که من خونه عمادم؟بلند  دونستیاز اون م ریغ یعاطفه هستش...ک دونستمیم

 شدم و کنار عماد نشستم:
-... 
 کم کار دارم هی...امیفکر نکنم فعال بتوونم به اهواز ب-
-... 
 دمیو متو ر یدیغر نزن خانوم...اومدم اول ع-
-... 
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 رو بده مامان! یباشه...باشه...حات گوش-
-... 
 زمیمبارک عز دتی...ع؟یسالم مامان...خوب-

 یجور هیبا مادرش حرف زد حالم  یوقت یچرا؟ول دونمیدلم گرفت...نم دوباره
سرم رو پا قراریشد...دلم دوباره تنگ و ب شما نییشد...  یانداختم تا عماد چ

...دسرتش زدیاما اون همونطور که داشرت با مادرش حرف م...نهیناراحتم رو نب
و بعد دستشو  انداختبهم  یچونه م گذاشت و سرم رو بات آورد...نگاه ریرو ز

سرم رو رو شوند... سمت خودش ک شت و منو به  شت کمرم گذا شونه ش  یپ
شانه ها ستم" شمامو ب شتم و چ ست دارم..."دلم  هیگر یرا برا تیگذا کردن دو

کاش براگرم شرررد...از   یمال من بود شرررهیهم یمحبتش...از توجهش...
 عماد...کاش...

اومدم و به سمت اتاقم  رونیبا اکراه از آغوش عماد ب میبه صدا دراومدن گوش با
 یمدت تنها کس نیدختر خوب و مهربون بود...تو ا نیبود...چقدر ا نایرفتم...م

ته  باط بود...قبال بهم گف هام در ارت با که هنوز هم  که ترم سررره هم بود  بود 
ار که ...انگستنیقبل ن تیمیبه اون صم گهیعوض شدن و بچه ها د هاشونیاتاق

 بوده و بس...: یارتباطشون فق  در حد همون هم اتاق
 سالم خانوم-

 شاد و سرزندش خنده به لبم آورد: یصدا
 ؟یسالاااام خانوم گل خودم...چطور-
 ؟ی...تو چطوریمرس-
 دخترمبارک  دتیفدات...ع-
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 ؟یتو هم مبارک...چه خبر؟خوب دیع-
 حالمون بد باشه! دمیمونده روز ع نی...همیعال-
 حق با توء...چه خبر از بچه ها؟خوبن؟...-
 فیوفا تشررر یخوبن...سررالمم نرسرروندن...چرا دروغ بگم؟....به شرردت ب-

 که! یدونیدارن...م
 تخت نشستم و گفتم: یرو
 گهیداره د یاخالق هی ینداره...هر کس یبیع-
 خبر دارم تووووپ هی ی...راستالشونیخیآره بابا...ب-
 ؟یدرباره ک-
 ...گهیدرباره همون خرسوارمون د-

 و گفتم: دمیخند
 ...بابا ولش کن بدبختو؟یخرسوار نیا ریهنوز درگ-
 باتخره فرشته خانوم رو شونیندارم جون ساغر...فق  خواستم بگم ا شیکار-

 به شهر آرزوها بردن! سوار خرشون کردن و
 گفتم: متعجب

 !!؟یجد-
صم- منبع موتق آقا جواب بله رو  هیشدن...طبق  یمیآره...گفته بودم که با هم 

 از عروس خانوم گرفته!
 هست؟!! یمنبع موتقت ک نیمبارکشون باشه...حات ا-
 !یساتر ی...مهدیدونی...مزهیِا...چ-
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 تم:و گف دمیکه به ذهنم اومد خند یفکر از
 ؟؟؟یساتر یکلک...تو رو چه به مهد-
 ها... یاگه فکر بد بکن یونیجون ساغر مد-
لباس  هیکه  کنمیفکر م نی...اتفاقا دارم به اکنمیبد نم ینه...من اصررال فکرا-

 بشه! اجیاحت ندهیخوشکل واسه روز مبادا بخرم...باتخره ممکنه در آ
 دراومد: غشیج
 ها کشمتیساغر!!!م-
 تت بهم برسه!اگه دس-
 دزفول؟ یاینامرد دلم تنگ شده برات...نم-
که  دمیاهواز...اومدم حتما بهت خبر م امیب گهیچند وقت د دیشررا ینه...ول-
 مینیرو بب گهیهمد یایب

 برم دیبا گهی...من د؟یندار یکار یآره...حتما خبرم کن...خب خانوم-
ن تا که م یهسررت یدوسررت نی...تو بهتریبود ادمیممنونم که به  ایدن کینه...-

 ...باور کننایحات داشتم م
 خب بابا...خر شدم...خداحافظ-
 ...خداحافظوونهید-

د و ز یلبخند دنمیرو قطع کردم و دوباره به سمت هال رفتم...عماد با د یگوش
 گفت:

 خبر توپ برات دارم هی-
 و گفتم: دمیخند

 ..توپ بارون شدم!بابا...چقدر امروز همه خبر توپ برام دارن. یا-
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 بات انداخت و گفت: ییابرو
 ؟یدیشن یمگه چه خبر-

 نشستم و گفتم: مقابلش
 ه؟ی...خبرت چستیمهم ن-
 داد و گفت: هیمبل تک به
 عاطفه س! ی...عروسنیدهم فرورد ادیمامان گفت احتمال ز-
 و گفتم: دمیکش یاز سر شاد یغیج
 نگفت؟ یزیچ...پس چرا به من ؟یگی....راست میواااا-

 بات انداخت و گفت: یا شونه
 !دهیکشی...حتما خانوم خجالت مدونمینم-
به...ام یلیخوشررحال شررردم...عاطفه خ یلیخ یدارم براش...ول-  دوارمیخو

 خوشبخت بشه!
 گفت: طنتیپر از برق ش یسمتم خم شد و با نگاه به
 فق  عاطفه خوبه؟؟؟-

 زدم و در جوابش گفتم: یلبخند
 ...همتوندیتون خوبشما هم-

عد گاهش فور یبرا ب به سرر یفرار از ن ناه بردم...قلبم دو برابر  تاقم پ  نهیبه ا
 آغوش دوباره عماد... ی...تمنا داشت...تمنادیکبوبیم

××× 
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د از ...بعمیرفت میبه شرراه عبدالعظ ارتیز یعماد برا شررنهادیبه پ دیدوم ع روز
ضا یتو ارتیز ستوران رفت که حالم رو آروم یمعنو یاون ف  یت...وقمیکرد به ر

ه شرد ک دهیکشر یذهنم به اون روز اریاخت یغذا سرفارش بدم ب خواسرتمیکه م
به عماد که منتظر  یسررفارش داده بود...نگاه یاریناهار کباب بخت یعماد برا

 بهم چشم دوخته بود انداختم و گفتم:
 خورمیم یاریمن...کباب بخت-

 زد و گفت: یلبخند
 !؟یمند شدِا؟...عالقه -

 گذاشتم و گفتم: زیم یرو رو منو
 !!!گهید نهیاز کماتت همنش-

عماد رو  یکه سرگرم غذا بودم صدا یو به گارسون سفارش داد...موقع دیخند
 که گفت: دمیشن
 ؟یریگیعاطفه...لباس نم یعروس ی...برایراست-
 چرا...تو فکرم هست-
 ؟یبر یخوایم یک-
 گهیز ددو سه رو دی...شادونمینم-
صت نکردم لباس بخرم...گفتم...گفتم که یعنیاتفاقا منم لباس ندارم...- ...فر

 !میبخر میامروز با هم بر یندار یاگه کار
 بهش انداختم و گفتم: ینگاه

 اتن؟...-
 شمیمزاحمت نم یدار یآره...البته اگه کار-



wWw.Roman4u.iR  310 

 

 زدم و گفتم: یلبخند
 دارم... ینه بابا...چه کار-

شت ابونایخ یتو یر کماز ناها بعد ساژهامیگ سمت پا  نیا یکه تو یی...بعد به 
کن که تن مان یاز مغازه ها از لباسرر یکی ی...تومیباز بودن رفت یروز تعداد کم

شم اومد و جلوش ا یلیخ دمید صور استادمیخو  نیا یعماد رو تو نکهی...از ت
 :بود گفت شده ستادنمیدلم ضعف رفت...عماد که متوجه ا نمیلباس بب

 شد؟ یچ-
 به مانکن کردم و گفتم: یاشاره ا ییابرو با
 ؟؟؟یکنیامتحانش م-

 که به لباس انداخت گفت: یزد و بعد از نگاه یلبخند
 داخل میبر-

 هیحاش اون قهیقرمز که دور  راهنیبراق بود با پ یمن مشک یو شلوار انتخاب کت
نده لباس رو به بودن...فروش یهم مشک راهنیپ یداشت...دکمه ا یمشک یها

ه ک ییبه کراواتها یپرو به سررمت اتاق رفت...نگاه یدسررت عماد داد و اون برا
نداختم...نم دهیچ نیتریو یتو ندهیم دونسررتمیشرررده بود ا ما دلم  ای ب نه ا
ستیم شکرمیبگ یکیبراش  خوا ستم که کراوات پهن و م شنده خوا  ی...از فرو

 در پرو زدم...: قرمز داشت رو بهم بده...آروم به یها هیکه حاش
 ؟یدیعماد...پوش-
 نه هنوز...-
 بهت بدم یزیچ هی خوامیلحظه در رو باز کن...م هی-
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 نگاش کنم کراوات رو به سمتش گرفتم...: نکهیرو که باز کرد بدون ا در
 کنمیمن کراوات استفاده نم یول-
 کنمیبذار...خواهش م نویحات ا-

باره در ر یوقت تاق د یلیو بسرررت...خکه از دسررتم گرفتش دو  دنشیمشرر
لحظه با خودم گفتم"نکنه اصررال نخواد من  هیبودم... سررتادهیدر ا یبودم...جلو

باسرررا بب یتو مام شرروقم پر کشررنمش؟یاون ل بخواد من  یچ ی...برادی"ت
 هبچ ی...بله ساغر خانوم...نظر توپوشهیخودشو م ی...حتما داره لباسهانم؟یبب

 آخه!!! خورهیبه چه دردش م
شبا با سمتش ک شدن در پرو نگاهم به   یصندل یشد که از تعجب از رو دهیز 

باز  یاون لباس و کراوات یعماد تو دنیبلند شررردم...با د که بسررته بود دهنم 
اون دوخته بودنش...قلبم به  یاومد...انگار که فق  برا یموند...چقدر بهش م

م*س*ت  دنشب*غ*ل کر یپلک بزنم...دلم برا توونستمینم یتپش افتاد...حت
شت کردم تا جلو ستامو م شم رو بگ نیا یشده بود...د سرک ...عماد رمیحس 

 زد و گفت: یلبخند
 چطوره خانوم؟؟؟-

وق ...با شرررمیبگ دهیدلم بود ناد یتو دنشیرو که از د یجانیه توونسررتمینم
 گفتم:

 خوشکله! یلیعماد...خ هیعال-
 گفت: طنتیبات انداخت و با ش ییابرو

 ؟لباس؟؟ ایمن -
 زدم و گفتم: یلبخند
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 اووووم...به نظر من...-
ته قصررردم فق  اذ یکم لل کردم...الب کردنش بود...هنوز منتظر جوابم  تیتع

ش به چشررما نکهیکت رو مرتب کردم و بدون ا قهیبود...دسررتام رو بات بردم...
 بندازم گفتم: ینگاه

 ...یقشنگه ول یلیالبته لباس که خ-
 د:چشماش ش رهیبار بات رفت و خ نیعکس نگاهم که ااومد...بر نییپا دستام

 دکتر!!! ی...آقاگسید زیچ هیتو تن تو  یول-
ماد ع یگوش یکه با بلند شدن صدا میبود رهیهم خ یچقدر به چشما دونمینم

له گرفت فاصرر ما میاز هم  بان قلبم دو برابر شرررده بود...احسررراس گر ...ضررر
عماد نگاهم دوباره  یصدا دنیبا شنزده بود... شمیعماد آت ی...نگاههاکردمیم

 بهش دوخته شد:
 یهستم خانوم صادق یاما من امروز مرخص-
-... 
 ستن؟یمگه دکتر فرمند ن-
-... 
 اونجام گهیساعت د میخب...تا ن لهیبابا...خ یا-

ش سها یگو شد...چند لحظه بعد که لبا  یرو که قطع کرد دوباره وارد اتاق پرو 
 اومد و رو به فروشنده گفت: رونیبود ببار به تنش  نیخودش ا

 لطفا دیحساب کن-
 چشم...مبارک باشه-
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 سمتش رفتم و گفتم: به
 شده عماد؟ یچ-
 درهم گفت: ییابروها با
 فتمیآوردن...دکتر شرر یتصررادف ماری...زنگ زدن گفتن بمارسررتانیبرم ب دیبا-
 ستشین

 نباش ینداره...عصبان یبیع-
 خودش باشه...اوففففف آدم واسه شهیروز نم هی-

 زدم و گفتم: یلبخند
ستیاون موقع که م- ش یخوا شم م نیفکر ا دیبا یپزشک مملکت ب  یکردیروزا

 دکتر!!! یآقا
 زد و گفت: یلبخند اونم

 دیبله...حق با شماست...ببخش-
 خواستی...البته عماد ممیرفت مارستانیاز حساب کردن لباسها به سمت ب بعد

سو ستم که همراهش به  شدیم ریکه د یینه اما از اونجامنو به خونه بر ازش خوا
ستانیب س ی...وقتامیب مار سمت اورژانس رفت و من به طرف  میدیر خودش به 

بود  یبار نیولا نیکارش نشستم و منتظر اومدنش شدم...ا زیاتاقش...پشت م
به ب تاقش م مارسررتانیکه  به ا تاقش مرتب و تم یمحل کارش و   زیاومدم...ا

 .بود..
گذاشت...بلند  زیم یرو رو فشیباز شد و عماد وارد شد...عجله داشت...ک در

 شدم و گفتم:
 شده عماد؟ یچ-
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 !دهید بیآس یلیعمل بشه...سرش خ دیبا-
ه رفت ک رهی...دسررتش به سررمت دسررتگرفتیم رونیداشررت از اتاق ب دوباره

 به سمتم برگرده گفت: نکهی...بدون استادیا
 برام دعا کنساغر... هیعمل سخت-

 و گفتم: ستادمیرفتم...مقابلش ا جلو
 !یشیدارم عماد...مطمئنم که موفق م مانیمن بهت ا-

ستمو تو یبه روش زدم...نگاه یلبخند بعد ستش گرفت یبهم انداخت...د  د
 و آروم گفت:

 ممنونم خانوم...-
عد ما ب ما گر فت...ا باز کرد و ر تاق رو  جا  یدسررتش رو رو یدر ا دسررتم 

شت شه...دلم نم زیآم تی...دعا کردم که عملش موفقگذا ستیبا  نیا یتو خوا
 دهی...من غم از دسررت دادن خانواده رو چشررفتهیبراش ب یاتفاق یکسرر دیع امیا

 سخت باشه... توونهیکه تحملش چقدر م کردمیدرک م یبودم و حات به خوب
م...به ودنبود...خسته شده ب یاتاق نشسته بودم اما از عماد خبر یساعت تو دو

 یرفتم...رو مارسررتانیرفتم و به سررمت محوطه ب رونیاز اتاقش ب نمیخاطر هم
شده  یرایکه تازه آب ینشستم و به جلو چشم دوختم...به چمن سرسبز مکتین

با لرزش گوشرر کارشبودآوردم...عماد  رونشیب بمیج یاز تو میبود...  ...پس 
 و جواب دادم: دمیکش یقیتموم شده بود؟؟؟نفس عم

 ه؟بل-
 ساغر؟ یکجا رفت-
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 شد عماد؟ یتو محوطه م...چ-
 اما خداروشکر عملش خوب بود... میمنتظر به هوش اومدنش باش دیبا-

 زدم و گفتم: یلبخند
 یدکترش خوب بوده...خسته نباش-

 و گفت: دیخند
 امی...بمون همونجا اتن میمرس-

 تانمارسرریدوباره به بو  رسررونهیبعد اومد...بهم گفت منو به خونه م قهیدق چند
 راه برگشت به خونه عماد گفت: ی...توگردهیبرم

 بشه ینطوریا کردمی...فکر نمیفرصت نشد لباس بخر دیببخش-
 زدم و گفتم: یلبخند

 رمیواجب بود...من خودم بعدا م مارسررتانیب ینداره...حضررور تو تو یبیع-
 شهینم ری...دخرمیم
 دیبازم ببخش-
 ز؟اهوا میریم یک یراست-
ص یلیفکر نکنم بتوونم خ- س ی...احتمات برارمیبگ یمرخ صبح عرو  یهمون 
 رمیبگ  یبل
 وقت؟ هینشه  رید-
 میانجام بد میخواینم ینه...ما که کار خاص-
 رم؟یبراشون بگ ی...به نظرت چدمیهم واسشون نخر هیمن هنوز هد-

 زد و گفت: یلبخند
 !زهیاومدن خودت واسشون باارزشتر از همه چ-
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 و گفتم: دمیخند
 !!ینیسنگ یعجب هندونه ها-

 و گفت: دیخند اونم
 خانوم!!! دیینفرما-

سوندنم خودش دوباره به ب عماد ستانیبعد از ر سته که فق   مار شت...در برگ
که در کنار  نیبود...هم یاما همون هم برام کاف مینصررف روز در کنار هم بود

 عماد روزم رو گذروندم...
××× 

به  یصرربح روز عروسرر رهیبگ یمرخصرر ادیز توونسررتیعماد نم نکهیا خاطر به
ماد به ع یبودم ول دهیخر یی...روز قبلش لباس جشررنم رو به تنهامیاهواز رفت

ته بودم...م یزیچ با د خواسررتمینگف باس یتو دنمیعکس العملش رو   اون ل
ستمی...منمیبب ست و از ا دون شون جدا شن ز ا دنظر راحت بودم...عما نیکه ج

س یون لحظه اهم س میبود دهیکه ر شغول ر  یبه کارها بود...عاطفه وقت یدگیم
بهم زنگ زد و ازم خواسررت که به عنوان  شررگاهیآرا یاز تو دمیکه به اهواز رسرر
...آدرس رو برام ارسررال کرد و منم بعد از برداشررتن سرراک امیهمراه به اونجا ب

ته بود و سشوار نشس ریز طفهرفتم...عا شگاهیلباسم آژانس گرفتم و به سمت آرا
 زد و گفت: یلبخند دنمیکل صورتش از گرما قرمز شده بود...با د

 ؟یسالم خانوم...خوب-
 نشستم و گفتم: یصندل یرو
 ...مبارک باشه عروس خانوم!یسالم...مرس-
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 جون ساغر! سوزمیتو...دارم م یفدا-
 دردسر داره!!! ی...خوشکلگهیبله د-
 !یکرد فکر یمنم خودم خوشکلم...چ-
 دادم و گفتم: هیتک یصندل به
 بله...بر منکرش لعنت!!!-

 کرد و گفت: شگریبه خانوم آرا ینگاه عاطفه
 یامشررب طور خوامی...ممونهیخانوم...مثل خواهرم م نی...ایخانوم محسررن-

 ها رنیکه با عروس اشتباش بگ یکن ششیآرا
 و گفت: دیخند یمحسن خانوم

 ...زمیراحت عز التیخ-
 به عاطفه گفتم: رو
 بابا کشمیبه صورتم م یدست هیکنم...خودم  شیآرا خوامیاما من نم-

 کرد و گفت: یاخم
سخودیب- ش دیمنه ها...با ی...مثال عرو ض خوامیخانوم...م یتک با شم بع  ایچ

 ...ادیدرب
امشررب  خواسررتیدلم م یلیزد...خودمم خ یپشررت بند حرفش چشررمک و

شکال شم...چه ا شت؟. یمتفاوت ب شب نم هی..دا ...اونم به شدیشب که هزار 
 کنم... رشیغافلگ یکل خواستمیکه عماد بودش و من م یقول عاطفه وقت

 متعجب گفت: دنمیزدم...عاطفه با د رونیو از اتاق ب دمیرو پوش لباسم
 بال گرفته...چقدر لباست خوشکله...-
 زمیعز یمرس-
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 یخوایهالک کردنش متو که به قصررد  ی...ولادیحات من گفتم چشررمش درب-
 ظاهرا... یبر

 گفتم: نشستمیم یصندل یزدم و همونطور که رو یلبخند
 !!!گهید گهید-

 به سمتم اومد و گفت: شیآرا مسئول
 ها یکنینم نهیکه کارم تموم نشده نگاه آ یتا وقت-
 چشم...حتما-

ش کیکرد...حدود  شیصورتم رو آرا اول ...حات اگه دیساعت کارش طول ک
بدون اشررردیکارم تموم م قهیده دق یم بودم توخود بده  نکهی...بعد  بهم اجازه 

موهام شد...ازم خواستم موهام رو ساده  شیمشغول آرا نمیبب نهیآ یخودم رو تو
بود مدل  دههم بلند شرر یلیدرسررت کنه...اونم از پشررت همه موهام رو که خ

سرررم  یرو یموهامو هم از وسرر  باز کرد و تاج یجمع کرد ...جلو یسرراده ا
بهم اجازه بلند  شررگریدسررت آرا ریز یخسررتگ یگذاشررت...باتخره بعد از کل

واقعا من بودم؟!...چقدر  نیخشررکم زد...ا دمیخودم رو د یشررردن داد...وقت
شده بودم؟...خودم رو نم رفت...لباس  سم...نگاهم اول به لباشناختمیعوض 

سف یشیبه رنگ قرمز تند و آت یبلند ست  ضاد ببدنم د دیکه با پو ود...مدل ر ت
سنگها میبود...تمام ن یقیش قا قهی شت هفت رنگ نگ یتنه ش با   یکار نیدر

لباس دنباله دار بود...رنگش رو به خاطر لباس عماد قرمز  نییشرررده بود...پا
 بدل قرمز سیباشررن...سرررو سررتلباسررهامون با هم  خواسررتمیگرفته بودم...م

هم  صورتم شیگذاشته بودم...آرابودم از قبل  دهیهم که همراه لباسم خر یرنگ
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درشررت  یلیبود چشررمام رو خ دهیکه برام کشرر یبود...خ  چشررم میقرمز مال
شون م ...پس یکم بود...به خودم نگاه کردم....وااااا یزیچ هی...اما...اما دادین

 کو؟ وندمیپ
 بود برگشتم و گفتم: شمیکه مسئول آرا یبه سمت خانوم احمد یفور

 ؟یبرداشت وندمویچرا پ-
 خانوم موحد گفتن-
 یگفتیقبلش به خودم م دیاما شما با-
 من... یول دیببخش-

 رو قطع کردم و گفتم: حرفش
 رو نداده بودم یکار نیمن اجازه همچ-

 شیاتاق مخصوص عروس داشت عاطفه رو آرا یکه خودش تو یمحسن خانوم
 اومد و گفت: رونیمن از اتاق ب یبا صدا کردیم
 ...زم؟یشده عز یچ-
 :دمیطرفش چرخ به
 ابروم زده! وندیکه بدون اجازه من دست به پ دیاز خانوم بپرس-

 زد و گفت: یلبخند
....تازه مگه سررتیشرربه....مهم ن هی زمیشررده؟...عز یبابا...من گفتم چ یا-
 و خوشکل یکه چقدر عوض شد نهی...مهم ااد؟یدرن گهید یترسیم
 اما من...-
 بذار منم برم به عروس خانوم برسم...اریاما و اگر ن گهید-
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عوض شررده بودم اما دلم  یلینشررسررتم...درسررته که خ یصررندل یرفتنش رو با
ضع  نیعماد با ا یجلو یکار رو بکنم...حات چطور نیا خواسرتینم سرر و و

 ظاهر بشم؟...
 ساده و قشنگ ششیدرست مثه ماه شده بود...آرا دیاون لباس سف یتو عاطفه

ها نگ شررر یبود...مو ه ب ریام یجذابتر از قبلش کرده بود...وقت یلیدش خر
و  دراومد لمبرداریدنبالش اومد تا چند لحظه مات صورتش شد اونقدر که داد ف

 گفت:
 آقا دوماد... گهیتکون بخور د-
ست عاطفه...ب ریام سته گل به د سه  یهم جلو اومد و بعد از دادن د هوا ب*و*
تند شررده...خدا به داد  یلیخ شررشیآت کهنیلبهاش زد...اوه اوه...مثل ا یرو یا

 عاطفه برسه...
ش یمنتظرمه...فور رونیبهم گفت که عماد ب ریام شالم ردمیمانتوم رو پو و تا ...

 به تپش شیاز پ شیزدم...دلم ب رونیجلو آوردم و از سررالن ب شرردیکه م ییجا
ستمیافتاده بود...نم شماش نگاه کنم...کاش خودم تنها یتو توون ر ه تاتب ییچ

سرم پارفتمیم سمت عماد ک نیی...همونطور که  ش هبود به  مده پدرش او نیبا ما
 و گفتم: ستادمیمنتظرم بود رفتم...مقابلش ا رونیبود و ب

 سالم-
 ؟یگرفت نییسالم...چرا سرتو پا-
 م؟یبر شهی...میچیِام...ه-

 برداشت و گفت: نیشو از ماش هیتک
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 سوار شو-
ش قبل سوار ما سش نیاز عماد  ستم...تا ر ش  رونیبه تاتر نگام به ب دنیدم و ن

نگاههاش رو حس  یاما گاه روندیبود...اونم در سررکوت به سررمت تاتر م
 ...گشتیکه به سمتم برم کردمیم

به تاتر از عماد جدا شدم و به سمت سالن خانومها رفتم...همه  دنیاز رس بعد
ها  تیاذ که روشررن بود چشررمم رو ییمشررغول رقص بودن...رقص نور

 رینشررسررتم...عاطفه و ام هایاز صررندل یکی ی...مانتوم رو درآوردم و روکردیم
مدهین هیهنوز از آتل له  یادیز یبودن...مهمونا و مده بودن...از جم  عسرررلاو

سش هم احتمات  ظیغل ششیخانوم...اونقدر آرا شناختمش...لبا بود که اول ن
 یه اچه عالق دونمیبود...نممتر بود...دکلته و کوتاه...موهاشررم باز فر کرده  مین

شدن آهنگ و ج شت...با تند  که عروس و داماد  دمیدخترا فهم غیبه فر کردن دا
شون برازنده هم  شون نگاه کردم...الحق که هردو شدم و به اومدن اومدن...بلند 

 ی"اونطورگفتیهم همش م لمبرداریجذاب شده بود...ف یلیهم خ ریبودن...ام
 داره حوصرلش گهیعاطفه معلوم بود که د ی"از اخمادی""اون کار رو بکندیراه بر

باره همه وسرر   رونشیب ییجورا هیکه البته  ری...با رفتن امرهیسررر م کردن دو
ش س ماشسالن رفتن..عاطفه با چ شتیم یدنبال ک شد  رو من تابت ی...وقتگ

 کنارش نشستم گفت: یبا دست بهم اشاره کرد که به سمتش برم...وقت
 خواهرته ها یعروس ی...ناسالمت؟ینشست خانوم خوشکله چرا-

 رو گرفتم و گفتم: دستش
 ...شناسمیرو نم یجمع که کس نیا یآخه من تو-
 ها!!! کنمیم یتالف تیعروس یدیداره؟...اگه برام نرقص یچه ربط-
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 زدم و گفتم: یلبخند
 کن!!! یباشه...تالف-
 نامرد!!!-

 نکهیرپ بود...با ا یآهنگا با دنیخوب بلدم بودم رقصرر یلیکه خ یرقصرر تنها
 یعاطفه ناراحت نشه از د نکهیرقص نبود اما به خاطر ا نیمناسب ا ادیلباسم ز

ه زدم به عاطف یآهنگ چشمک رییبرام بذاره...با تغ یتاتر خواستم که آهنگ یج
سالن رفتم...خ س   شون رو تکون م یها الک یلیو و ضدادنیخود ز ا امی...بع

 دنیشررروع به رقصرر یمن...که بدنم نرم بود فورانصررراف دادن اما  دنیرقصرر
مه ازپ دادمیخودم رو تکون م یکردم...طور  رونیرقص ب سرررتیکه کم کم ه

به من نگاه م ...اون لحظه گفتم"کاش لباسررم راحتتر بود و کردنیرفتن و فق  
 "دیچیپیدست و پام نم یتو نقدریا

براش  یعاطفه خم شرردم و بعد ب*و*سرره ا یاز تموم شرردن رقص جلو بعد
کردن...دوباره کنار عاطفه  قمیفرسررتادم...همه مهمونا با دسررت و سرروت تشررو

 نشستم...با خنده گفت:
 رونیب زدیدختر...چشمام داشت م یرقصی...چقدر خوشکل میوااا-
 ...یمرس-
 کرد؟ کاریچ دیعماد تو رو د یوقت یراست-
 دهیهنوز منو ند-

 گفت: متعجب
 ؟نیومدی...مگه با هم نده؟یند-
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 ...دمیکشیبود...راستش ازش خجالت م نییمن همش سرم پا یچرا...ول-
 ؟ی...خجالت چوونهید-
 ...حال خودت چطوره؟؟؟الیخیحات منو ب-
 حال خودم؟؟؟-

ش یلبخند شتدینگاش کردم...منظورم رو فهم طنتیزدم و با  م زد به بازو ی...م
 و گفت:

 ادب منحرف... یب یا-
 و گفتم: دمیخند

 نده دستمون! یکار هیکم طاقته ها... یلیخ ریام نیخب...جون خودم ا هیچ-
 ساغر!!!-
 ...دیباشه باشه...ببخش-

س شت به اتمام م یعرو درجه  نکای...اکثر مهمونا رفته بودن و فق  نزددیرسیدا
هم داخل سالن اومدن و من توونستم عماد  ونیمونده بودن...آخر شب آقا کی

کت و نمیرو بب به تن داشرررت...از ا...همون  کهیشررلوار رو  کراوات رو هم  ن
به گردن بسررته بود کل نیا دشیبرخالف عقا ل مث موهاشلذت بردم... یبار 

ستمیکه نم فیساده بات داده بود...ح شهیهم س  وجلو توون ه هم یبرم اون و
 مردونشو حفظ کرده بود... ژیپرست یسادگ نیبب*و*سمش...در ع

سم گرفت یرو که برا یکت شلبا سر زدم...ک دمیه بودم پو شالم رو دوباره به  نار و 
سبک بخت یتیو به جمع ستادمیا شتن به  صیم یاریکه دا  هیکردم... نگاه دنیرق

 هویپا جلو... هیپا عقب... هی...خوردنیداده بودن و دور م لیبزرگ تشررک رهیدا
 یلی...خکردیم رییهم تغ نو هماهنگ با آهنگ تعداد قدمهاشو دادنیم رشییتغ
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ماد هم همونطورج لب بود...عروس و دا فه بدنیرقصرریم یا عاط و  ریام نی..
شون رو گرفته بود...تا حات ند ستادهیعماد ا ستا صه الب دهیو د ته بودن عماد برق

ه ک کردمیداشررتم نگاش م نطوریکم خاص بود...هم هی دنشررونیطور رقصرر نیا
ات نگاهش به سررمتم برگشررت و م هلحظ هیکه  زدیداشررت با عاطفه حرف م

ون رقصش تمیاونقدر که ر خوردیتکون هم نم ی...حتزدیصورتم شد...پلک نم
به هم ر پاختیرو  هاش سرررم رو  گاه عذب از ن که سرررا نیی...م نداختم   هیا

 ...:د؟یخودم حس کردم...پس باتخره منو د یحضورش رو رو
 ساغر؟ یخودت-

 و جذابش یخواستن یسرم رو بات آوردم...نگاه عاشق و مشتاقم به چشما آروم
شماش تو تمام اجزا شد...چ شت دیصورتم چرخ یدوخته  شک دا ...انگار 
 به لب آوردم و گفتم: یخودم باشم...از طرز نگاهش لبخند

 شناختم سخت بود؟-
 خورد و گفت: یتکون

 دختر یعوض شد یلیخ -
 بد شدم؟-

 دهنش رو قورت داد و آروم گفت: آب
 ...معرکه!!!ینه...معرکه شد-

لذت شرررد...از تعرتا  سررر هاش...داشررتم خودمو فشیپام غرق  گاه ...از ن
ه ک کردمی...همه وجودم غرق خواستن شده بود...هنوز داشتم نگاش مباختمیم

باتخره مسرر ماد  مت د ریخود ع به سرر گاهش رو عوض کرد و   یا گهین
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ت بود...دسررر فه  فت...کال هاش کشررر یر باز دیتو مو تش رو  کراوا ...گره 
 شده بود؟... ینطوریمن ا دنیدبا  یعنی...یعنیکرد...

کرد و  هیب*غ*ل پدر و مادرش گر یتو یاز عاطفه که کل یاز خداحافظ بعد
 خواب دونستمی...خسته بودم اما ممیاشک همه رو در آورد به سمت خونه رفت

مام نم هاادیبه چشرر گاه ماد رو ی...هنوز هم از فکر ن  یخودم دلم م یع
 ردقدم بزنم...ما اطیح یتو یدادم کم حیبه خونه ترج دنمونی...با رسرردیلرز

 به سمت ساختمون بره رو به من گفت: نکهیعماد قبل از ا
 خونه عاطفه؟ یایدخترم فردا تو هم م-
 د؟یریم یبله...حتما...چه ساعت-
 احتمات هشت-

 معترض گفت: عماد
سررر پا بودن...خسررته  یها امروز کل چارهیچه خبره سرراعت هشررت؟...بابا ب-

 شدن...
 !میریم رتریتو د یباشه پسرم...به خاطر گل رو-

 اطیح یموحد داخل سرراختمون رفتن...اما عماد هنوز هم تو یهمراه آقا بعد
 بهم انداخت و گفت: یمونده بود...نگاه

 ؟؟؟یتنها باش یخوای...میخوایم-
 زدم و در جواب گفتم: یلبخند

 چطور؟-
 ستم؟یمزاحم خلوتت ن-
 ...یستینه...ن-
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خوب  یلیبه سمتم اومد و کنارم شروع به قدم زدن کرد...اونشب حالم خ آروم
شتم رویلیبود...خ ِس  ی...انگار دا سمونا  سکوت کنار کردمیم ریآ ...هر دو در 
 سکوت رو شکست: نیکه عماد ا میرفتیهم راه م

 خونه عاطفه؟ یبر ادیفردا حتما ب-
 چطور مگه؟-
 رفتمفرداصبح گ یبرگشت رو برا  یآخه من بل-
 و گفتم: ستادمیا

 ؟یگرفت  یبل یفرداصبح؟...ک-
 یتو یوقت مشرکل هی خواسرتمیهمون موقع رفت و برگشرت رزرو کردم...نم-

 کنم دایپ  یگرفتن بل
ه بمونم...حات ک شررتریبهش بگم اجازه بده چند روز ب خواسررتمیبگو که م منو

 :گفتمیگرفته بود چطور بهش م  یبل
 دم؟یکه من نفهم یدیخر یکلباس رو  نی...ایراست-
 !یشما سر کار بود یوقت-

 گفت: یتا پام رو برانداز کرد و با لبخند سر
 قشنگه... یلیخ-

 زدم و گفتم: یکردم...لبخند زیفعال شد...چشمامو ر طنتمیش حس
 لباس؟؟؟ ایخودم -

...به طرفم خم شررد ارمیرو به خاطر م یدارم چه روز دی...فکر کنم فهمدیخند
 ت:و گف
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 ...یقشنگه ول یلیلباست که خ-
 رو گرفت و گفت: مینیانگشتاش ب با
 !!!یا گهید زیچ هیخودت  یول-

شد و منو با کل بعد شت...لبخند پهن یازم جدا  شنگ تنها گذا  یحس و حال ق
 هیرو  جانمیبزنم...داد بکشررم...ه غیج خواسررتیلبهام نشررسررت...دلم م یرو

با وجود ا یخال یجور کهیکنم... ما  یوا سرررد بود وله ن احسررراس گر
بچه کارون داره  نی...اشرردیلحظه هم از فکرم خارج نم هی...نگاه عماد کردمیم

 اره؟؟؟یسرم م ییچه بال
ته ...عماد گفدمیتخت دراز کش یلباسهامو عوض کردم و دوش گرفتم رو یوقت

صبح بل یبود برا ستمیگرفته...اما من م  یفردا به  نایبمونم...آخه قرار بود م خوا
 تمدونسیفرصت رو از دست بدم...نم نیا خواستمیو نم ادیخاطر من به اهواز ب

زش ا امیبلکه با پ ارو برداشررتم ت میموضرروع رو بهش بگم...گوشرر نیچطور ا
 اهواز بمونم: گهیبخوام دو سه روز د

 "؟یداری"هنوز ب
 :دیزود جوابش رس یلیخ

 شده؟" یزی"آره...چ
 "امیدا به تهران ب...من بعشهیاگه م خواستمی"م

به گوشرر منتظر جب  مال تع ما در ک  دونسررتمیزنگ زد...م میجوابش بودم ا
 ادم:رو جواب د ی...گوشنهیما رو بب ی...ممکن بود کسادیبه اتاقم ب توونهینم
 الو؟-
 ؟یبمون یخوایچرا م-
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 نمشیبب خوامیاهواز...م ادیاز دوستام قراره ب یکیخب...خب راستش...-
 کدوم دوستت؟-
 خوابگاس... ی...از بچه هایشناسیتو نم-
 اد؟؟؟یقراره ب یک-
 یکردنا برا میج نیسرر نیا گهینه؟...د ای یذاریکلمه بگو م هیبابا...خب  یا

 بود آخه!!!: یچ
 بمونم؟؟؟ شهی...مادیگفته فرداعصر م-

 کرد و گفت: یپوف
 ریولش کن...شب بخ یچی...هیباشه...ول-

 هویبات انداختم و تو فکر رفتم...چرا  ییتعجب ابرورو که قطع کرد از  یگوشرر
ستیم یکرد؟...چ نیهمچ ساس م خوا صداش کالفه و  کردمیبگه؟...چرا اح
 بود؟... یعصب
××× 

رفته بود...همراه خانوم موحد و چند  نمشیمن بب نکهیصرربح زود بدون ا عماد
 ریام چارهیتاد...باف هیبازم به گر دنمونی...با دمیبه خونه عاطفه رفت گهیخانوم د

نه دورش م نکنه...حق  هیگر نقدریکه ا خواسرررتیو ازش م گشرررتیمثل پروا
اون حال و هوا  زا نکهیا یاز خانوادش براش سررخت بود...برا یداشررت...دور

 ...دمیخندیو بهش م زدمیهمش درمورد شب قبل باهاش حرف م ارمیردش ب
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بود  وقت یلیشررده بود...خذره  هیبودم...دلم براش  نایبازار منتظر م یتو عصررر
ستدمشیو بودمش...از دور د دهیکه ند سرعت به  ی...د براش تکون دادم...به 

 و گفت: دیصورتم رو ب*و*س نای...ممیرو ب*غ*ل کرد گهیسمتم اومد...همد
 ذره شده بود هینامرد دلم برات -
 !نطوریمنم هم-

 بهم انداخت و گفت: ینکاه
 مرغا؟ یقاط یکلک رفت-

 گفتم: متعجب
 نه...چرا؟-
 ها؟... یبرداشت وندتویپس چرا اون پ-

 زدم و گفتم: یلبخند
 ؟یکنیم کاری...چه خبر؟چگهیشد د-

 گفت: میرفتیرو گرفت همونطور که به سمت بازار م دستم
 خبر... چی...هتیسالمت-
 شونیکه پسر همسا گفتیاز خواستگارش م نای...ممیبازار بود یتو8ساعت تا

 هی...میبازار گشت یتو یخوابگاه...کل یشده بود...از بچه ها لهیپ بیبود و عج
شمم رو گرفت و برا فیست ک ستمی...مدمیعماد خر یو کمربند چرم چ  خوا

هم برش ب راهنیپبودم که مثل اون  دواریکنم...البته ام یقشررنگش رو تالف هیهد
بود  نمویشرگینخلک که پاتوق هم یفروشر یبه بسرتن ناینگردونه...به دعوت م

ازش جدا بشررم ازم قول  خواسررتمیم ی...وقتمیکرد ییرایو از خودمون پذ میرفت
 ...امیگرفت که بازم به اهواز ب
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همه رزرو شده بودن...عماد که  طهایشدم تا چهاردهم اهواز بمونم...بل مجبور
به تهران برم کردیفکر م  رتریکه د دیشررن یبهم زنگ زد اما وقت گردمیدوازدهم 

ممکنه دلش برام تنگ  نکهیبهم زنگ نزد...از فکر ا گهیشررد و د یعصرربان امیم
 قیدق خیاد...تاریز یلیشررردم...منم دلتنگش بودم...خ یحال هیشرررده باشررره 

شتمو بهش نگفته بودم...م ستمیبرگ شب ریغافلگ دنمیاز د خوا شه... آخر که  ب
صررداش پر  دنیشررن یقرار بود برگردم خودم بهش زنگ زدم...دلم داشررت برا

ند داره...بعد از چ فتیاتن خونه هستش و فردا صبح ش دونستمی...مدیکشیم
 رو عوض کرد: المگرمش ح یرو برداشت و با صدا یبوق باتخره گوش

 سالم-
 وگفتم: دمیکش یقیعم نفس

 ؟یسالم...خوب-
 !یتو انگار بهتر-

 گله مندانه بود...: صداش
 خوامیعماد...معذرت م-
 ؟یبابت چ-
 موندمی...وگرنه نمادینم رمیگ  یبل کردمینم باور کن فکر-
 ؟ینیدوستت رو بب یخواستیم یگیمگه نم-
 ...یچرا ول-
 نداره... یول گهید-
 ؟یستیازم ناراحت ن یعنی...یعنی-
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 لحظه سکوت کرد و بعد گفت: چند
 که به تو خوش بگذره... نهی...مهم استمینه...ن-

 زدم و گفتم: یلخند
 ...یمرس-
 ؟یگردیبرم یکحات -
 اوووم....پونزدهم!!!-
 پونزدهم؟؟؟-

 شد: یعصبان هویدادش باعث شد تلفن رو از گوشم دور کنم...چرا  یصدا
 عماد...چت شد؟-
 ؟یچرا زودتر نگرفت-
 گهیخب...خب نشد د-
 بمون!!! شتریب یخوایبهت خوش گذشته...م یلیخ نکهیمثل ا-

تاراش رو چ نیا لی..دل.زدیم رونیم ب نهیسرر یداشرررت از تو دلم نا  یرف مع
 :کردم؟یم
 ...گرفتمیکه م شدیاگه م-
 خب...مراقب خودت باش لهیاز دست تو ساغر...خ-
 ری...شب بخشمی...مزاحمت نمدیبازم ببخش-

عد قدر ب یگوشرر ب بل دلتنگش  شررتریرو قطع کردم...احسررراس کردم چ از ق
شقم مکه من یی...فردادیرسیشدم...کاش فردا زودتر از راه م ..به .رسوندیو به ع

 عمادم...
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و ر هیاول به خونه رفتم و بعد از گذاشررتن چمدونم هد دمیبه تهران رسرر یوقت
تا  ارمیب طاقت توونسررتمیرفتم...نم مارسررتانیگذاشررتم و به سررمت ب فمیک یتو

به بنمشیزودتر بب خواسررتمیخودش برگرده...م تانی... با  مدیکه رسرر مارسرر
 خانمش یاز همکارا یکیکنار  دنشیکه با د به سررمت اتاقش برم خواسررتمیم
تادمیا با هم حرف مسرر حال زدنی...داشررتن  لب  کهیدر  به  ند  هر دو لبخ

شتن...دلم ر سرم رو به دختیدا شد...آروم عقب رفتم و   هیتک واری...حالم بد 
که در  خواسررتیرو م یبود...عماد کسرر نیا قتیدادم...بغض کردم...آره...حق

...قطره دماون مطمئنا من نبو اقتیمثل من...ل یشررأن خودش باشرره نه دختر
چشررمم نشررسررته بود با سررر انگشررت گرفتم...دوباره نگاهشررون  یتو یاشررک

 یکردم...هردوشررون رفته بودن...آروم به طرف اتاقش رفتم...در زدم...صررردا
 و وجودم رو آروم کرد: دیچیگوشم پ یقشنگش تو

 دییبفرما-
باز کردم...سرررش رو تو در قدمپرو هی یرو  به جلو  ینده فرو برده بود...

 و آروم گفتم: ستادمیا زشی...مقابل مکردیبرداشتم...هنوز نگام نم
 سالم-

بلند  یصندل یمتعجبش رو بهم دوخت...از رو یرو بات آورد...چشما سرش
...چقدر دلم براش تنگ شده بود...من میشد...هنوز هم چشم تو چشم هم بود

 توونستمیکنم...واقعا نم یزندگ توونستمیبدون اون نم
 و گفت: ستادیکنار اومد...مقابلم ا زیاز پشت م عماد

 ؟یاومد یتو ک-
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 امروز صبح-
 ؟یایفردا قراره ب یامروز؟...تو که گفت-

 زدم و گفتم: یلبخند
 کنم رتیخواستم غافلگ-

 و گفت: دیخند اونم
 ؟یکنیم کاریچ نجایا یدختر...راست یکرد رممیو غافلگ-
گاش کردم...دلم م یزیچ گت  خواسرررتینگفتم و فق  ن داد بزنم و بگم"دلتن

گام م قرارتیبودم...ب ماد هم ن گاهکردیبودم"ع تا عمق وجودم رو  ی...ن که 
بازوم گذاشررت...از تماس دسررتش  ی...دسررتش رو بات آورد و روسرروزوندیم

 رهبودم... دهیکه تا به حال ند یداشت...حالت یبی...نگاهش حالت عجدمیلرز
گاهش شرررده شررردیخودم رو دور کنم نم خواسررتمیقدر مچ ...مسررخ ن

صورت عماد بهم نزد  ی...عماد نگاهشتریوجود من ب یشد و گرما کیبودم...
 بهم انداخت و آروم گفت:

 یخوشحالم که اومد یلیخ-
 شیکه وجودم رو به آت یزد...ب*و*سرره ا میشررونیرو پ یب*و*سرره کوتاه بعد

نهی...داشررتم ددیکشرر تاق یتو نیاز ا شررتریب توونسررتمینم...شررردمیم وو  ا
...خواسررتم از کنارش بگذرم که ارمیدارم نفس کم م کردمیبمونم...احسرراس م

 دستم رو گرفت و گفت:
 کجا؟؟-

 بهش نگاه کنم گفتم: نکهیا بدون
 خو...خونه-
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 اومد و گفت: جلو
 میبمون تا با هم برگرد نجایخونه چرا؟...هم-
 اما...-

 رو قطع کرد: حرفم
ساعت معطل یکیاما... یاما ب- ضر ن یعنیداره... یدو   یستیبه خاطر منم حا

 ؟؟؟یبمون
بد اسرررتین یزیکردم...موندن که چ نگاش تا ا  نجای...به خاطر تو حاضرررم 

 ...سرم رو تکون دادم و گفتم:استمیب
 مونمیباشه...منتظرت م-

 زد و گفت: یلبخند
 سر بزنم... مارامیبه چند تا از ب دیممنونم...من با-
 باشه...برو-
منو روشررن  فیچرا تکل ایرفتن عماد نفس حبس شرردم رو آزاد کردم...خدا با
همم که بف توونمیباشررم؟...چرا نم ریبا احسرراسرراتم درگ دیبا ی...تا ک؟یکنیم

 نسبت به من داره؟؟؟ یعماد چه حس
ستوران رفت یدعوت عماد برا به هش رو ب هیافتاد که هنوز هد ادمی...میناهار به ر

 گذاشتم و گفتم: زیم ی...رودمیکش رونیجعبه رو ب فمیندادم...از ک
 دکتر یقابل شما رو نداره آقا-

 گفت: متعجب
 ه؟یچ گهید نیا-
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 شد! ریاگه د دیمن به شما...ببخش یدیع-
 زد و گفت: یلبخند

 به زحمت نبودم خانوم یراض-
 کنمیخواهش م-

اره ازم تشررکر کرد...خوشررحال بودم که ازش دوب دنشیرو باز کرد و با د هیهد
 خوشش اومده...

××× 
شروع کردم...حت شنهادیپ به صرارش دوباره درس خووندن رو   یعماد و البته ا

 چکدومیه یاما خودم قبول نکردم...تو سمیبنو یکالس یگفته بود اسمم رو تو
هام مشررکل بودن  دهیفا یاحسررراس ب گهید ینطورینداشررتم...ا یاز درسرر

...درس خووندن باعث شررده بود گذشررتیبه بطالت نم گهی...عمرم دردمکینم
 که کمتر فکرم مشغول بشه و روزام زودتر بگذره...

 یبود حات داشررت تو ممارسررتانیب شرربیهال نشررسررته بودم و عماد که د یتو
...بار اول جواب نداد...بار دمیرو شن شیگوش ی...صداکردیاتاقش استراحت م

 که خواب آلود جواب داد: دمیخودش رو شن یبار صدا نیدوم که زنگ خورد ا
 بله؟-
-... 
 ؟یسالم بابا...خوب-
-... 
 بودم مارستانیب شبی...ددیببخش-
-... 
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 کجا؟...تهران؟!-
-... 
 ...منتظرتون هستمنی...فق  تعجب کردم همه؟یچه حرف نینه نه...ا-

سمتم اومد...از ترس ا بعد شد و به  ش یاتفاق هنکیدر اتاقش باز  ه بلند افتاده با
 شدم و گفتم:

 شده عماد؟ یچ-
 و گفت: ستادیا مقابلم

 نجایا انیپدر و مادرم دارن م-
 خبر؟یب نقدریا نجا؟چرای؟؟؟؟ایچ-
 ...دونمیچه م-
 کنم؟ کاریحات...حات من چ-
 ؟؟یکن کاریرو چ یچ-
 ندونیما رو نم هیرفته اونا از قض ادتیعماد...حواست کجاست؟-

 زد و گفت: شیشونیبه پ یدست
 نبود... ادمیآره...اصال  یوا-

 مبل نشستم و گفتم: یرو
 برم اونجا بمونم توونستمیم ینطوری...ایدادیکاش هر دو خونه رو اجاره نم-

 نشست و گفت: اونم
 ...بذار بفهمن!ستیمهم ن-

 گفتم: متعجب
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نظرشررون  ترسررمیبفهمن...م اونا...اونا خوادیمن دلم نم ی...ولیعمااااد...ول-
 نسبت به من برگرده!

 اومد...کنارم نشست و گفت: جلو
 نباش... زایچ نینگران ا-
 نمشونیبب کشمیاما من خجالت م-
 ومدنی...اونا که هنوز ن؟یشد ینجوریا هویساغر...چرا -

 صدام بود گفتم: یکه تو یشدم و با استرس بلند
 انیم یوقت خوامی...نمخوامیبشررم...نمباهاشررون روبرو  توونمیمن...من نم-
 باشم عماد نجایا

 بلند شد و گفت: اونم
 ؟یکن کاریچ یخوایپس م-
تا وقترونیب رمی...مرمی...مدونمینم- تا... قل  حدا ن بهشررو یکه تو بخوا ی...

 ...یبگ
 رو گرفت و گفت: دستم

تو- برو  باشررره... باش دختر خوب... برو یپارک نیهم یآروم   یکه رو
ش تیاذ خوامینمخونس...  زیاومدن خودم همه چ یراهن...وقت ی...اونام تویب

 ...کنمیم فیبراشون تعر
 کردم و گفتم: نگاش

کارت...سرررزنشررت کنن  نیعماد...اگه...اگه اونا به خاطر ا خوامیمعذرت م-
 !یشدیکار نم نی...کاش مجبور به ابخشمیخودمو نم چوقتیه

 زد و گفت: یلبخند
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نکرده سررراغر...حاتم زود آماده شررو...مگه  یر به کارمن رو وادا چکسیه-
 شون؟ینیفعال بب یخواینم یگینم

و  دمیو به سمت اتاقم رفتم...لباس پوش دمیکش رونیدستش ب یرو از تو دستم
کنه اما  هیکارش رو توج خواسررتیعماد چطور م دونمیزدم...نم رونیاز خونه ب

ود در موردمون بکنن...از که ممکن ب یی...ترس از فکرادمیترسرریم یلیمن خ
کهیا ندن پ گهید ن جازه  ماد بمونم؟...رو شیا کتین نیاول یع پارک  یخال م

سترس ز ستم...از ا ش صال ...شد؟یم یچ یعنیحالت تهوع گرفته بودم... ادین ا
تو چشماشون  نطوریموضوع رو مطرح کنه؟...هم نیا یچطور خواستیعماد م

 یخدا...عجب غلط ی...وااام؟یکرد غهیزل بزنه و بگه من و سرراغر با هم صرر
 کردم!!!

که  یبلند شد...عماد بود...عماد میگوش یچقدر گذشته بود که صدا دونمینم
رو  یگوشرر یکرده بود...فور رییمن" تغ یدکتر" به "حام یاز "آقا میگوشرر یتو

 جواب دادم:
 الو...عماد-

 :دیشادش به گوشم رس یصدا
 ؟یپارک یتو ؟هنوزییساغر...کجا-
 شد؟ ی.آره...چآ..-
 خونه ای...بیچیه-
 بهشون؟ ی...گفت؟یچ یعنی-
 آره...گفتم-
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 خب...خب بعدش؟-
د ...زونقدرینمون ا رونیخونه...هوا سرررده ب ایب یبعدش رو بفهم یخوایاگه م-

 ایباش ب
من چقدر حالم  دونستیکرد؟...مگه نم ینجوریتلفن رو قطع کرد...چرا ا بعد

 ...نکنه پدر و مادرشگرفتمیم شی...من داشررتم آتهگیبده؟...سرررما کجا بود د
ه به عماد زد ینکنه حرف یرفتن...وا رونیباهاش بحث کردن حاتم از خونش ب

 باشن؟؟؟
با لبخند یکل با به سررمت خونه رفتم...در واحد رو که زدم عماد  که  یفکر 

 آرومم کرد جلوم ظاهر شد:
 س...سالم-
 تو ایسالم...ب-

شدم... وارد سخونه  ست بود؟...اونا رفته  یتو یک سم در هال نبود...پس حد
 بودن؟؟؟به سمت عماد برگشتم و گفتم:

 !خوامیعماد معذرت م-
 بابت؟؟؟-
 منه ریشدن...همش تقص ریکه خانوادت ازت دلگ نیهم-
 سالم دخترم!-

ماد بود...ا ییصررردا دنیشررن با مادر ع قب برگشررتم... به ع که  نیفورا 
؟...پس حتما مونده تا حسرراب منو برسرره بعد بره...چرا نرفته یعنی...نجاس؟یا
 روز خوش نداشتم؟؟؟ هی

 گفت: یاومد...با لبخند جلو
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 ؟یتعجب کرد دنمیاز د نقدریچرا ا-
 د؟ی...شما...شما رفتکردمیمن...من فکر...فکر م-
 زمیعز می...ماتازه اومدم؟یرفت-
 مگه...مگه عم...آقاعماد...بهتون نگفتن که...که...-

 رو قطع کرد: حرفم
 ...خب؟میحرفشو نزن گهیگفته...بهتره د یعماد چ ستیمهم ن-

 انجیزود با حضررور من در ا نقدریبراشررون مهم نبود؟...ا یعنی...شرردینم باورم
 یاومد و مثل گذشته باهام احوالپرس رونیموحد هم از اتاق ب یکنار اومدن؟آقا

ها نیماهن؟چرا همچ نقدریا نایچرا ا ایکرد...خدا ته  رو سررر راهم  ییفرشرر
 ینشون بد بهم یست...خوایپر کن اموییبابودنشون تنها یخواستی...م؟یگذاشت

ما نوزم آد تو یه بون  هر م ن نیا یخوب و  نونم  اید م م جود داره...ازت  و
 خدا...ممنونم

 چارهیهال...ب یو خودش تو دنیاتاق عماد خواب یپدر و مادر عماد تو شرررب
نم نم بارون رو از پنجره  یزا نداشررت...صررداخونه خودش هم اتاق مج یتو

ت تخ ی...از رورفتمیبه خواب م رید دای...جدبردی...خوابم نمدمیشررنیاتاق م
اره به اتاق دوب مخواست یرفتم...تشنه م شده بود...وقت رونیبلند شدم و از اتاق ب

شدم...جلو رفتم...عماد لپ تاپش رو جلو یبرگردم متوجه نور  یسمت مبلها 
 گفت: دنمیاشته بود و به صفحه چشم دوخته بود...با دپاش گذ

 ؟یدیهنوز نخواب-
 ؟یدی...تو چرا نخواببرهینه...خوابم نم-
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 ؟یستادی...چرا انیبش ایمنم مثل تو...ب-
...سررردم شرررده دیدیم لمیف هیجلو رفتم و کنارش نشررسررتم...داشرررت  آروم

 ه بود گفت:ب*غ*لم گذاشتم...عماد که متوجه شد ریبود...دستام رو ز
 سردته؟-
 آره...-

شت...بازش کرد و رو همون شت...برا یلحظه پتوش رو بردا  یهردومون گذا
ش ریهردونفرمون ز نکهیا شم.. کیبهش نزد یمجبور بودم کم میپتو با  نی.از اب

شتم...مثل هر بار د یحس خوب یکینزد ...همونطور که نگام به لپ تاپ گهیدا
 بود گفتم:

 عماد؟؟؟-
 جانم؟-

 هم قالب کردم: یتو دستامو
 ؟یگفت ی...به پدر و مادرت چیبگ شهیم-
 رو قتی...حقگفتمیم دیکه با یزیهمون چ-
 نشدن؟ یاونا از دستت عصبان یعنی...یعنی-
 اما خب...خب یکردیقبلش با ما هم مشورت م دیبا گفتینه...البته مادرم م-

ساغر نم شون گفتم  ستیمن به س خوا ستینمبفهمه... یزیچ یک  تیذهن خوا
 شما نسبت بهش خراب بشه...

بهم نزدن و اصررال به روم  یکه حرف شررهیمهربونن...هنوزم باورم نم یلیاونا خ-
 !اوردنین

 زد و گفت: یلبخند
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 ؟؟یداشت یتوقع کتک کار-
 تکون دادم و گفتم: یسر

 ها!!! هیما نیتو هم یزیچ هی-
 و گفت: دیخند

 ها... ینیبیم ادیز لمیف-
ضوع ف دبع صفحه دوخت...مو  هی یبود که تو یدرباره دختر لمینگاهش رو به 

حادته چشررماش رو از دسررت داده بود و نامزدش اونو ترک کرده بود...دختره 
بزنه  یدسررت به خودکشرر خواسررتیکه م یبد شررد و همون روز شیحال روح

س س یک سر منو  یزمان هیکه  دیبه دادش ر عماد  ادیخاطرخواهش بوده...اون پ
نهام ت چوقتیه نکهیا ادی...دیرسیبه موقع به دادم م شهیهم نکهیا ادینداخت...ا

شتم...محو ف سمت عماد برگ شت...به  شده بود...دلم گرفت...از فکر  لمینذا
شمش...از فکر ا گهیکه ممکن بود د ییروزها شته با رو  شیبخواد زندگ نکهیندا

کارم جا  نی...از اتماشرربدون من ادامه بده...جلو رفتم و سرررم رو شررونه ش گذ
مادیخورد...لرز تا چشرر مامو بسررتم  خودم  یمتعجبش رو رو ی...چشرر

 و آروم گفتم: دمیکش ی...آهنمینب
 هشی...همشهیکه هم یکس هیداشته باشه عماد... یحام هیچقدر خوبه که آدم -

باشررره...ول نارش  ند خودم  خوامیمن...من نم یدر ک پاب تو رو ...تو رو 
سئولحس ت خوامیبکنم...نم شه که از...از  تتیعهد و م سبت به من...باعث ب ن

قب بمون یزندگ قت احسررراس کردیخودت ع بهم  تمیمزاحم زندگ ی...هرو
 ...گوب
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 اما دستم رو گرفت و گفت: عماد
 ساغر...-
 جانم؟؟؟-

 رو فشرد: دستم
 ؟یتو...تو هنوزم از من...متنفر-

 که بهت ندارم تنفره: ی...تنها حسمتنفر؟
 از تو متنفر توونمیازت...ازت متنفر نبودم عماد...چطور م چوقتیمن همن...-

س شم؟...تو...تو تنها...تنها ک ست یبا من  یکه...که من دارم...تو تنها حام یه
 ...کنارتکردمیقبول نم چوقتیاومد که...که ه ی...اگه...اگه ازت بدم میهست

 بمونم...
 نداختم و گفتم:بهش ا یشونه ش برداشتم...نگاه یرو از رو سرم

مد- بد  تا ا ماد...حت ونیمن  گه مجبور بشررم  ی...حتیبودنتم ع گه...ا  هیا
 ...برم!!!نجای...از ایروز

 میشونی...پشدمینگاههاش داشتم ذوب م ریبه چشمام جلو اومد...ز رهیخ عماد
شما میشونیرو به پ سبوند...چ شد...نفس ها یچ سته  داغش رو  یهردومون ب

 صورتم آزاد کرد: یرو
 جا... چیدختر خوب...ه یریجا نم چیتو ه-

 ی...انگشتامو دور گردنش گذاشتم وآروم تویکیهمه نزد نیشده از ا م*س*ت
ستمی...نمدادمیگردن وموهاش تکون م شه...م خوا ستمشیازم دور  ...دلم خوا

چه فکر نیحسررش کنم...ا خواسرررتیم بارم م یکه  مهم نبود...من  کردیدر
..سرم .کردیفکر نم یا گهید زیجز به عشقش به چ آدم عاشق هیعاشقش بودم و 
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 میخواسرتی...ممیدادم... متوجه شرد...مث دو قطب آهنربا شرده بود یرو تکون
شما یول میجلوتر بر ش گهیهمد یبا نگاه کردن به چ  یدل...دومیشدیم مونیپ

شد از ترس خودم رو تو یصدا هویبود... یبد  نهیس یبلند رعد و برق باعث 
 م...عماد دستاش رو دورم حلقه کرد و گفت:عماد پنهون کن

 ؟یترسیچت شد دختر؟...از رعد و برق م-
 صداش اومد... هوی...هوینه...-

 و گفتم: دمیکش رونیرو از آغوشش ب سرم
 بخوابم رمیمن...من م-

 و گفت: دیصورتم کش یزد...دستش رو نوازش گونه رو یلبخند
 ...نیلحظه کنارم بش هیفق  -

 مواقع شررتریافتادم که ب یریاز احسرران خواجه ام یترانه ا ادیدم...کر نگاهش
 لب براش خوندم: ریز نیهم یبرا دادمیگوش م

ظه چ- به من فکر کن...نگو لح ظه  ند لح نهیرو عوض م یفق  چ  نی...همک
 ...کنهیعوض م مویگیعمر...همه زند هی یچند لحظه برا

به صررف یول رفتیم نجوریهم لمیف ماد  نه ع گاه نمنه من و تاب ن لپ   یحه 
تش بود...عماد دسرر ایدن لمیف نیوعاشررقانه تر نیباترینگاهمون ز لمی...فمیکرد

مت زم یرو رو به سرر گذاشرررت وآروم منو  نه ام  مانعش  نیشررو هل داد...
 هیب*و*سرره حق من بود،حق  نیداشررتم...ا اجیآرامش احت نینشرردم...من به ا

با خواب یگزند ماد... با ع م یرو دنمیکوتاه  زد  مهیمن خ یاد آروم روفرش،ع
ولبامون رو  میآورد...هردو همزمان چشررمامون رو بسررت کیوصررورتش رو نزد
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 ی...نفسررهامیدیرو ب*و*سرر گهی...با تمام احسرراس همدمیهم گذاشررت یرو
مشررتام گرفتم ومحکم به  ونیرو م راهنشی...پخوردیگونه هام م یداغش به رو

 کردیداشررت خفم مکه  یعماد بغضرر یخودم چسرربوندمش...با حرکت لبها
...با آه از ختمیریوآروم اشک م دمشیب*و*سی...مدیشکست وبه چشمام رس

سه باره همد میشدیهم جدا م سیرو م گهیودوباره و ...عماد متوجه میدیب*و*
من انداخت وبا حرص  یخودش رو رو شررتریب نیهم یمن شررد برا یاشررکا

سه مو غرق ب*و*اکراه از لبام جدا شد وتمام صورت ا...بدمیب*و*سیم یشتریب
 :دمیصداشو شن دیگوشم که رس کیکرد...نزد

 ساغر؟ هیچ یاشکا برا نیا-
تله  دنیچشررمامو باز نکردم...با ب*و*سرر یتونسررتم جواب بدم...حت ینم

قم ...عشخواستمیحس شدن وکنار بدنم افتادن...من عمادو م یگوشم دستام ب
و که همونقدر که من ...بگیبگو...بگو که دوسررم دار یزیچ هیبزن... یحرف هی

 یرو ازنه  یکه اتن دار یحسرر نی...بگو که ایخوایتو هم منو م خوامیتورو م
 از اتن... شتریبزن نذار بشکنم...نه ب یحرف هیترحم... یه*و*سه ونه از رو

 ساغر برو بخواب...-
بغض  ؟؟؟؟بایی!!!!!...چه کلمه با معناییبای...چه دوسررتت دارم زن؟؟؟یهم

من بلند شررد ودسررتمو گرفت تا کمک کنه  یکردم...عماد از روچشررمامو باز 
ش شمام نگاه نمنمیب  یزی...منتظر بودم چکردمیمن نگاش م یکرد ول ی...تو چ

از  یول هحالش بدتر از من دونستمیکالفه به سمت لپ تابش رفت...م یبگه ول
بدون اخوردیکارش حالم داشرررت بهم م نیا تابش رو خاموش کنه  نکهی... لپ

وبه سررمت  سررتادیجمع کرد...پشررت به من ا عیرو سررر لشیووسررابسررتش 
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بندازم بلند شرردم وبه سررمت اتاقم  یبهش نگاه نکهیآشررپزخونه رفت...بدون ا
 رفتم...

 ساغر منو ببخش...دست خودم نبود...-
بامو لرزون رو برنگشررتم گاش کنم...ل فه  ین تا بغضررمو خ هم فشرررار دادم 

 م:در اتاقمو گرفتم وگفت رهیکنم...دستگ
 فراموش کنه... دی...باکنهیساغر فراموش م-

 یبه اتاقم رفتم وپشررت در نشررسررتم وزار زدم...ب عیادامه بدم...سررر نتونسررتم
 نیهمه گرما...از ا نیگرفتن از ا شیزدم...چشمام آت ادیسکوت فر یصدا...تو

 زبونم اومد: یانتها...فق  سه کلمه رو یب یلهایهمه س
 دوست دارم عماد...-

××× 
حد مو یرفته بود و آقا مارسرتانیفراموش شرده بود...عماد به ب زیهمه چ صربح

آشررپزخونه داشررتم به مادرش  یبه پارک...منم تو یصرربحگاه یرو ادهیپ یبرا
شپز دهی...فهمکردمیکمک م  ید روزچن نیو قرار بود تو ا ستمیبلد ن یبود که آ

 ...سهیم بنوبده و دستور پخت چند غذا رو برا ادیهستن بهم  نجایکه ا
مقابلم  یصررندل یکه مادر عماد رو کردمیسرراتد رو رنده م یها جیهو داشررتم

 گفت: ینشست و با لبخند
اصررال  یعنیدرسررت مثه تو بودم... میدوران جوون یسرراغر...منم تو یدونیم-

قه ا چه آخر بودم کسرر یبه آشررپز یعال بهم  یکار ینداشررتم...چون ب
با مرتضرر ینداشرررت...وقت تازه فهمازدواج  یکه  ر دو دیبا گهیکه د دمیکردم 
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شوهرم زن مهربون دنیخوردن و خواب شم...مادر بود...خودش کم  یرو خ  بک
هام شررور م ییروزا رهینم ادمیداد... ادیبهم  زیچ مهکم ه غذا  ای شررردیکه 

آورد...ازم  ی...اصررال به روم نمخوردشررونیم یبا چه ولع یسرروخته...مرتضرر
هم که عماد  یم ازدواج کرده بودم...وقتسررن ک ینداشررت...آخه من تو یتوقع

باردار شررردم خ فت کرد...م یلیرو  خال فتیم با گ چه دار  دین فعال ب
م ...دخترگذرهیداره م یبه خوب میکه زندگ کنمی...حات خداروشررکر ممیشرردیم

 شده... یواسه خودش مرد نمیبیسر و سامون گرفته...پسرمم که م
 زدم و گفت: یلبخند

سال نیمن تو ا- شدم...هم یسه  شنا  ص شهیکه با آقا عماد آ شخ  تشیبه...به 
عا بود وقط ستادهیخودش ا یپاها یم*س*تقل بود...رو نکهی...اخوردمیغبطه م

 ...شدیعماد نم چوقتیعماد بدون شما ه
 دستم گذاشت و گفت: یرو رو دستش

به  یدیشد ازیکه ن یتنها شد یسن ی...تو توزمیعز یهست یتو هم دختر خوب-
 ینتوویم نکهیا یعنی یکه تا اتن دووم آورد نی...اما همیانوادت داشتحضور خ

عماد درباره تو با ما حرف زد...تا چند  یوقت قتشی...حقیرو اداره کن تیزندگ
صال نم ستمیلحظه ا  یشما رو به خوب یکنم...هر دو یحرفاش رو حالج توون

ون تما همح دیمحرم شد یعماد بگه به چه قصد یوقت دونستمیو م شناختمیم
 رو نداشتم دنشیخب...انتظار شن یبوده ول

 انداختم و گفتم: نییرو پا سرم
 باعث دردسر بودم شهیمن هم-

 رو نوازش کرد: دستم
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هم که عماد خونه شما  ییاون وقتا یبگ یخوایم یعنیدخترم؟؟؟ یدردسر چ-
 واستون دردسر بود؟ کردیم یزندگ
 بات آوردم و گفتم: یرو فور سرم

 هیچه حرف نینه...ا یوا-
 هیطرز ته خوامیکه م ایحرفا نزن...حاتم بلند شررو ب نیاز ا گهیخب پس د-

 بدم... ادیخونه من عاشقش هستن رو بهت  یکه مردا یقورمه سبز
 ادداشررتی زدیرو که م ییاز حرفا یلیزدم و همراهش بلند شرردم...خ یلبخند

عالقه مند شرررده بودم...دلم  یبه آشررپز ییجورا هینره... ادمیتا بعدا  کردمیم
 مورد عالقش رو بپزم... یعماد غذا یفرصت برا نیدر اول خواستیم

سه نوع غذا  یهفته ا هی یتو ستم طرز پخت  که خانواده عماد اونجا بودن توون
و خانوم  من نیب نی...البته فعال قرار بود ارمیبگ ادیکه مورد عالقه عماد بودن رو 

 موضوع باخبر نشه... نیموحد باشه و عماد از ا
 رفت و مارسررتانیبعد از رسرروندن پدر و مادرش به فرودگاه خودشررم به ب عماد

 بود که در کمال آرامش مشغول یفرصت خوب نی...اگردهیگفت که تا شب برنم
موردعالقه عماد بود رو  یپلو که از غذاها یباقال خواسررتمیبشررم...م یآشررپز

بود  ازیکه موردن یلی...همه وساادیدرب بودم که خوب از آب دواریبپزم...فق  ام
که مادرش برام نوشررته بود  یدسررتورپخت یدسررت گذاشررتم...از رو یرو جلو

...بعد از دم گذاشتن پلو...ساتد رو هم دادمیداشتم آروم همه کارها رو انجام م
شام  هی خواستمیگذاشتم...م خچالی یکردنش تو نییدرست کردم و بعد از تز

زود عکس العمل عماد رو  یلیخ خواسرررتی...دلم ممیمتفاوت داشررته باشرر
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عت د می...ننمیبب باق گهیسرررا ماد  مدن ع نده بود...دوش گرفتم و  یبه او مو
 یزرد رنگ یکه گلها یسرره ربع نیقرمز آسررت کیلباسررهامو عوض کردم...تون

هم به پا  یمی...سرراپورت ضررخدمیداشررت و قدش باتتر از زانوهام بود پوشرر
شب نم ستمیکردم...ام سر خوا ...هر چه بادا باد...اونم از ودبزنم...مهم نب یرو

به هم محرم بودکردینم یمن گ*ن*ا*ه دنید ما  با کلمی... هام رو   پسی...مو
ستم و از جلو به  صورتم ر هیب شروع به  نهیآ ی...جلوختمیسمت  ستم و  ش ن

تاق ب میشررگیصررورتم کردم...عطر هم شیآرا به خودم زدم و از ا  رونیرو 
تا از دست  دمیکش یقیدر اومد...نفس عم کیت یظه هم صدارفتم...همون لح

 یبخندبود...ل نییکه به جونم افتاده بود خالص بشم...عماد سرش پا یاسترس
 زدم و گفتم:

 سالم-
درشررت شررد...در رو آروم بسررت و  دنمیبات اومد...چشررماش از د نگاهش

م کرده شرررده بود به سررمتم اومد...دسرررت و پام رو گ رهیهمونطور که بهم خ
ستمیبودم...اما نم ستمیاز نگاهش دل بکنم...م خوا ش هی یبرا خوا ده شبم که 

طرفه  هیاگه  یخودم باشررم...من باشررم و عشررق و احسررراسررم به عمادحت
 رو لبش نشست و آروم گفت: یباشه...لبخند

 ؟یسالم خانوم...خوب-
 ی...خسته نباشیمرس-
 نطوریشمام هم-
 نمیچیشام رو م زی.منم م..یکنیتا تو لباسات رو عوض م-

 زد و گفت: شیشونیبه پ یدست
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 !رمیرفت غذا بگ ادمیآخخخخ....-
 زدم و گفتم: یلبخند

 گهیحات...برو د میخوریم یزیچ هینداره... یبیع-
 ...دیببخش-

عد خدا ب باز  فت... تاقش ر مت ا گاه شییبه سرر که ن نه  یبود  به آشررپزخو
به خو ضینکرد...بعد از تعو  دونسررتمیوندن نماز کرد...ملباسررش شررروع 

و حات منتظر اومدن عماد  دمیرو چ زی...مشرررهیحاتحاتها نمازش تموم نم
سمتم اومد...وقستادمیا زیبودم...کنار م شد...با لبخند به   یت...در اتاقش باز 
به م بود...بعد نگاه  زیم رهی...چند لحظه خسررتادیافتاد سررر جا ا زینگاهش 

 زدم و گفتم: یخندمتعجبش رو به من دوخت...لب
 چطوره؟-

 بات انداخت و گفت: ییابرو
 نگو که کار توء؟؟؟-

 تکون دادم: یسر
 اد؟؟؟یچرا؟...به من نم-

 و گفت: ستادیاومد...مقابلم ا جلو
 کردن!!! یالخصوص خانوم ی...علادیم یبه تو همه چ-

 از نگاههاش گفتم: معذب
 ؟ینیبش یخوای...نمیخواینم-
 ردن داره ها...غذا خو نیا-
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 دینشست...اول بشقاب منو برداشت و برام غذا کش یصندل یزد و رو یلبخند
 و بعد خودش...قاشق اول رو به دهن گذاشت و گفت:

 خوشمزه شده یلی...خهیعال-
 نوش جانت-

 گفت: ختیریخودش دوغ م یداشت برا کهیدر حال عماد
 ساغر... یراست-
 جونم؟؟؟-

 با لبخند گفت: بهم انداخت و ینگاه
 اهواز رمیجونت سالمت...راستش من فردا م-

به سررمتم  وانیکرد...به سرررفه افتادم...عماد ل ریگلوم گ یتو غذا خودش رو 
 که نفسم جا اومد گفتم: ی...وقت؟یبود که داد یچه خبر نیگرفت...آخه ا

 شده؟؟؟ یزیاهواز؟...چرا؟...چ-
ستش...- شد یکیرا شنااز اقوام دور پدرم فوت  سر ییه...منم به خاطر آ ش با پ
 برم دیبا
 ؟یمونیخدا رحمتش کنه...چند...چند روز م-
 !گردمیفردا که برم...جمعه برم-
 سه روز؟ یعنی...یعنیجمعه؟؟؟-
مان م- به همز تا عصررر طول رنیگیمراسررم سرروم و هفتش رو پنج شررن ...
 ...جمعه صبح ناچارم برگردمکشهیم

 یکنم؟...چطور یطور سه روز بدون عماد زندگ...من چ؟ی...اما پس من چاما
 دستم نگاش کردم: یدستش رو یگرما نمش؟بایبتوونم سه روز نب
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 ؟ی...خوب؟ییکجا-
 آره...آره خوبم-
 ؟یپس چرا جوابم رو نداد-
 ؟یدیپرس یزیمگه...مگه چ-

 زد و گفت: یلبخند
 ؟یایتو هم ب یخوایگفتم م-
خودت برو...منم...منم درسرررامو مرور  ...تو...توام؟یب یچ ینه...من برا-
 کنمیم
 راحت باشه؟ المیخ-

 تکون دادم و گفتم: یسر
 آره...نگران نباش-

خبر رو بهم  نیبود اگه ا ی...شرررب خوبومدیشرررب خواب به چشررمام ن اون
سع می...عماد که متوجه ناراحتدادینم شت با حرف زدن و گفتن  یشده بود  دا

ما فق  بغضررم رو شررردت خاطره دوران دانشررگاهش حالم ر و عوض کنه ا
 ....هنوز نرفته دلتنگش شده بودم..دیترکی...دلم داشت از رفتنش مدیبخشیم

داده بود که به اهواز  امیشرردم عماد رفته بود...سرراعت ده پ داریب یوقت صرربح
رفتن بدرقش  یشرردم...کاش برا داریاز خواب ب ری...لعنت به من که ددهیرسرر

اتاق  یعطرش که تو ی...بوختمیریپشت سرش آب م...کاش با اشکام کردمیم
 یرو تو رمتختش انداختم...سرر یبود هق هقم رو بات برد...خودم رو دهیچیپ
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م رو کرد...دسررت وونمیتنش د ی...بودمیکشرر یبالشررش فرو بردم و نفس بلند
 گفتم: دمیکوبیبالش م یمشت کردم و همونطور که رو

...من بدون ؟ینم؟...چرا دوسم ندارک کاریعماد عماد عماد...من بدون تو چ-
 !توونمیتو نم

که هر لقمه ش با  ییاز ضررعفم غذا خوردم...غذا یریجلوگ یفق  برا شرررب
...نگاههاش رو...من به خواسرررتی...دلم آغوش عماد رو مرفتیبغض فرو م

 روز بدون کی یحت توونسررتمیخونه عادت کرده بودم و نم نیا یحضررورش تو
 اون بمونم...

 یبه عماد داده بودم و حات شده بود مسکن شبها هیو که به عنوان هدر یراهنیپ
...چشمام دوباره دمیتخت عماد دراز کش یب*غ*ل گرفتم و رو یآشوبم...تو
 از نبودنش

 یشد...درست مثل آسمون که در حال بارش بود...دلم گرفته بود...حت یبارون
س شتم که باهاش درد و دل کنم...من بودم یک شب رو ندا  یو دلتنگ یبارون یو 

س سش ب یعماد...ک سا شتم ب یکه هنوز هم از اح ز ا شتریخبر بودم و خودم دا
که با  دیام نیرو به دسررت گرفتم...به ا می...گوشررسرروختمیعشررقش م یقبل تو

ته  ته بود...وجودم خسرر مام خسرر نگ خوابم ببره...چشرر به آه گوش دادن 
نه چشررمه اشررکم دوباره ترا یبود...محتاج خواب بودم...با بلند شرردن صرردا

 ...چقدر حس و حالش درست مثل حال اتن من بود:دیجوش
 "چقدر بو کردم

 رهناتویشب پ هر
 با عطر تنت که
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 شه دردم آروم
 هر شب چقدر

 شونه تو یجا به
 رو لباست نشستم

 کردم هیگر
 گمیم خودم

 عطرت به اتاقت به
 دنتیدائم د به

 کن بدعادتم
 گمیم خودم

 د مرگ خستمح به
 شمیم وونهید دارم

 کن راحتم
 بارون نیا از
 کوچه نیا از
 آهنگ نیا از
 ...زارمیب

 تو نکهیا از
 یکرد رهام

 بازم یول
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 دارم دوِست
 احساس نیا از
 اسیدن هی که
 واسه تو یول
 معناس یب

 یقلب نیا از
 شیله کرد که
 بازم یول
 خوادیرو م تو

 خستس دلم
 یضبغ نیا از
 دائم با خودم دارم که

 دارم دوِست
 تو یب یول
 زارمیاحساس ب نیا از
 ...یدل سنگ تو
 ...یرحم یب تو
 یفهمیدردو نم نیا تو
 یحال نیا تو
 من دارم که
 ریتقد نیا تو
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 ..."یسهم هم
و ...ترانه رختیریم نییعماد رو به خودم فشررردم...اشررکام تنت تند پا رهنیپ

احسرراس  نیوش دادم...خسررته شرردم عماد...راحتم کن...از ابارها و بارها گ
له شرررده هنوزم تو رو م نیراحتم کن...ا لب  به عشررق تو خوادیق ...هنوزم 

 قدر دل سنگ نباش عماد... نی...اتپهیم
××× 

 داریاز خواب ب شدمیبه زحمت از هم باز م هیکه به خاطر گر ییبا چشما صبح
تخت بلند شدم و بعد از  ی..از رو.کردمیم یشدم...هنوز هم احساس خستگ

فق  با  میحالیشستن صورتم به سمت اتاقم رفتم تا حوله حمومم رو بردارم...ب
سمت کمشدیحموم آب گرم برطرف م هی رفتم...حوله  د...در رو باز کردم و به 

شتم که از چ شتم و برگ شکم زد...عماد...رو دمیدیکه م یزیرو بردا ت تخ یخ
س ...پگرده؟ی...مگه نگفته بود جمعه برمکرد؟یم کاریچ نجایمن...اون...اون ا

...حتما اول به سررمت ی....واااااده؟یخواب نجایزود اومده؟...چرا ا نقدریچرا ا
جا د ته و منو اون تاقش رف حات دهیا خت من خواب یتو که   به ی...تکوندهیت

 یلباس...لباسرر نی...اختیبدنش دلم ر یخودش داد...با کنار رفتن پتو از رو
س شبیه دک ست من بود...لبا تن عماد رو باهاش حس  یبو شبیکه د یتو د

حات تو دهیکرده و خواب لت آب  خواسرررتیتنش بود...دلم م یبودم  جا از خ
شم...حات پ شدم و آروم  الیخی...بکرد؟یفکر م یخودش چ شیب حموم رفتن 

نداشررت و اون حتما به  یا دهیحرص خوردن من فا گهیرفتم...د رونیاز اتاق ب
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حات چطور یپ نیا که من هنوز هم دل در گروش دارم...  یتو یبرده بود 
 صورتش نگاه کنم؟...

 الیآشررپزخونه رفتم و خودم رو سرررگرم آماده کردن صرربحونه کردم...به خ یتو
 ...:شدمیآروم م ینطوریخودم ا

 سالم-
شتم...دلم به تپش افتاده بود...عماد لبخند دنیشن با سمتش برگ  یصداش به 

 و گفت: ستادیو جلوتر اومد...مقابلم ازد 
 جواب سالم واجبه خانوما-
 ؟یاومد ی...کیس...سالم...ک-
 ؟ی...خوبشبید-

 تکون دادم و گفتم: یسر
 آ...آره...خوبم...خوبم-
 ده؟؟یپس چرا رنگت پر-

 و گفتم: دمیبه صورتم کش یدست
 کنمینه...خوبم...اتن...اتن صبحونه رو...آماده م-

خودم  ینگاهش رو رو ینینشررسررت و تو تمام مدت سررنگ یصررندل یرو دعما
ساس م شده بود...نمکردمیاح ستمی...رنگ نگاههاش عوض  خودم  یبرا توون

...چرا فق  نگاهش به من بود اما فکرش کرد؟یفکر م یمعناشررون کنم...به چ
 گه؟؟؟ید یجا

شد و از خونه ب بعد صبحونه آماده  سر رونیاز   یت که حترف عیرفت...اونقدر 
ال کرد؟...اص ینطوری...چش شده بود؟...چرا ارهیفرصت نکردم بپرسم کجا م
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شت؟... نقدریا ستمیافتاده بود؟م یاهواز اتفاق یتو یعنیزود برگ ز عاطفه ا توون
 شده بود مطمئنا اون خبر داشت؟ یزیزنگ بزنم...اگه چ

 :بوق برداشت نیرفتم و شمارش رو گرفتم.با اول میبه سمت گوش یفور
 سالم ساغر جون...پارسال دوست امسال آشنا...چه عجب؟-
 گرفتار بودم دی...ببخشزمیسالم عز-
 !!!ی...گرفتار آقاتونگهیبله د-

 کردم و گفتم: یاخم
 نکن خواهشا... تیعاطفه...اذ-
 شده؟ یزیها؟...چ دیشده که به بنده افتخار داد ی...حات چدیببخش-

 تخت نشستم: یرو
 استش راجب عماده!راستش...ر-
 بهت گفته؟ یزیعماد؟...چ-
برگشررت...اتنم از  شرربینه..اون بهم گفته بود قراره جمعه برگرده اما...اما د-

 افتاده؟ ی...نگرانشم...اونجا اتفاقرونیخونه زد ب
 و گفت: دیخند

فاق- نگ شرررده و زود زم؟یعز یچه ات خانومش ت خب تبد دلش واسررره  ...
 !یشیان مچرا نگر گهیبرگشته...د

 ...زنمیحرف م یعاطفه من دارم جد-
باشررره پس منم د؟یگیِا؟...راسرررت م- ثه آدم حرف م گهی... خب زنمیم ...

 ؟یبشنو یخوایم یخانوم...چ
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 شده؟ یچ نکهیا-
 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 عصر با هم دعوامون شد!!! روزید-
 تخت بلند شدم و گفتم: یرو از
 ؟؟؟؟؟یچ-
 !؟ینزیِا...چرا داد م-
 ؟ی...دعواتون شد؟...سر چ؟یگفت یتو چ-
 ...سر تو!یراستش رو بخوا-
 سر من؟...آخه چرا؟-
عد از مراسررم تشرر روزید- نازه...وقت عییب جا  یج مد منم همون ماد خونه او ع

تاقش بود رفتم پ یکه تو یبودم...وقت از  یکی یرو بخوا قتشی...حقشررشیا
 حرف ریمده بود و دربارش با اماز تو خوشش او یعروس یتو ریام یپسرعموها

شتکه از عالقه تو به عماد خبر  ریبه من گفت...ام رمیزده بود...ام به  گفت ندا
ص یعماد بگو که اگه نظر ساغر نداره  سبت به  ا تو هم ت دیتون رو باطل کن غهین

عماد رو محک بزنم...بهش گفتم  نکهیا یخودت...منم برا یسررر زندگ یبر
چون واسررش خواسررتگار  یسررراغر باشرر یین تنهانگرا سرررتین یازین گهید

شتم  دز یکار کرد؟...چنان داد یچ یدونیساغر...نم یاومده...وا که بچه ندا
..تو .یکنه؟...گفتم هر ک یجرأت کرده ازش خواستگار یسق  شد...گفت ک

که  توونهیکنه...نم ی...سرراغر حق داره زندگیسررتین شیزندگ یتو یکه کاره ا
باشررره...اون شیهمش پ جا فراموش  نیحرفا رو هم نیگفت ا یم عصرربانتو 

نه خودت م یکنیم فه و گر بدتر از اون یدونیعاط  یچ یزدم برا داد...منم 
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...سرراغر حق انتخاب ؟یخوریحرص م نقدریفراموش کنم؟...اصررال تو چرا ا
رم نشده بهش بگو...اگ ریکه تا د شیخوایانتخاب کنه...اگه م دیداره...خودش با
چمدون باز نشرردش رو به دسررت  یرو بکنه...اونم عصرربان شینه که بذار زندگ

 گرفت و برگشت تهران...
تررخررت  یعرراطررفرره رو یو شرررروک زده از حرررفررا مررتررعررجررب

 یعنی...یعنی...ایعماد؟...برگشتش؟...خدا تینشستم...خواستگار؟...عصبان
نم بهم  قه داشرررت؟...پس چرا..چرا  فت؟یبهم عال ...چرا خالصرررم گ

 بود؟...: یچکاراش از سر  نی...اکرد؟ینم
 ؟یساغر...خوب-
 ...؟یچ یعنیکاراش  نی...انیآ...آره...عاطفه...ا-
 یچ یمطمئنم عماد به تو عالقه داره...اگه نه پس برا گهیمن حدس که نه...د-
 قراریسرررت حسرراس شررده؟...رنگ نگاههاش عوض شررده...همش ب نقدریا

که  گار  فه بود.. یزیچ هیبود...ان باشررره همش کال .فکر کنم از رو گم کرده 
 شه تا برگرده تهران دایپ یبهونه ا هیخداش بود 

ما چرا حرف- ما...ا نه؟ینم یا بازم من جلوش بشررکنم ز تا  نه منتظره  ...نک
 زنه؟یها؟...چرا حرف دلش رو بهم نم

بده...شرررا ی...ولدونمیقربونت برم...نم دونمینم- با  دیبهش فرصرررت  هنوز 
 ...رهیخودش درگ

تو ندارم...اگه...اگه  یحدسرررا ایعماد  یبه نگاهها یعاطفه...من کار نیبب-
 یاجبار هیسررا هیمونم...من  ینم شررشیپ گهیبهم نگه که...که دوسررم داره...د
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نارم از رو خوامی...نمخوامینم باشررره...از رو یبودنش در ک ترحم و  یعادت 
 هیقلبم  که ی...وقتشی...دو سررال پخوامیتعهد باشرره...من...من عشررقش رو م

ساس و عواطفم زد خورد  یرو تجربه کرد و اون پا رو دیدحس نو و ج تمام اح
سخت بود اما هر طور ستم... شک بود تحمل کردم...اما اتن...اتن  یشدم...

سختمه هم شم اما نتوونم...نتوونم محبت شهیسختمه عاطفه... رو  یکنارش با
ما ا شیقلبمه بهش ببخشررم...دور یکه تو بازم گهبرام سررخته ا ...اگه بخواد 

حمل ت دیبا ی...بابا منم آدمم...تا کمونمینم شررشیلحظه هم پ هیسررکوت کنه 
 نکردم....کردم؟؟؟ لیکنم؟...من که خودم رو بهش تحم

 شد...با هق هق ادامه دادم: ریاشکم سراز دوباره
روز  هی ی...حتسررتیمن ن یبرا یچیه ایدن نی...تو اهییانگار قسررمت من تنها-

 ...یخوشبخت
 نکن...جون عاطفه آروم باش هیگر زمیساغر...عز-
که نم یچطور- فه؟...تو  عاط باشررم  قلبم داره  یتو یمن چ یدونیآروم 
سرررم آورد؟...من غرورم رو به  ییعشررقش چه بال شیآت یدونی...نمگذره؟یم

 یخاطرش شررکسررتم...آره...بچه بودم اما احسرراسررم پاک بود...عشررقم واقع
 غرورش از من مهمتره؟...آره؟؟؟ یعنیبود...

 ...ینه...معلومه که نه...ول-
فه؟...ول یچ یول- تا ک؟یچ یعاط که شرررا دیبا ی...  هی دیمنتظر بمونم 

د خودش کر وونهیزود منو د یلیکه خ یبچه کارون نیدکتر...ا یآقا نی...ایروز
 نیا ی...اصال...اصال از کجا معلوم؟...از کجا معلوم که عالقه ااد؟یبه حرف ب

 باشه ها؟... نیب
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کم فرصررت بده  هی.من مطمئنم هسررت...تو فق  آروم باش و بهش هسررت..-
 خب؟...باشه ساغر؟جون عاطفه؟

 تازه کردم و گفتم: ینفس
 ...کنمیهمه مدت صبر کردم...بازم صبر م نی...اکنمیباشه...تحمل م-
 واسه اون عماد... یفی...به خدا حهاتیمهربون یفدا-
 ؟یندار ی...کارستیعاطفه حالم خوب ن-
سر یپاره سرنگ یسرنگ هی دوارمی...به خدا شررمندتم...امزمیه عزن-  بخوره تو 

...مراقب خودت باش شررمی...برو...برو مزاحمت نمادیعماد بلکه سررر عقل ب
 ...خداحافظزمیعز
...حالم بد شررده بود...نفسررم به دمیتخت دراز کشرر یرو یقطع کردن گوشرر با

روز  هی توونستمیاشتم؟چرا نمبود که من د یچه سرنوشت نیشماره افتاده بود...ا
 ..باشم؟. یو دلواپس یدل نگران یتو دیبا شهیآرامش داشته باشم؟...چرا هم

شررونه م نشررسررت...سرررم رو بلند کردم...عماد بود...درسررت  یرو یدسررت
بود؟...اون...اون  سی...خودش بود؟...پس...پس چرا چشررماش خدم؟یدیم

بود یک نش نشرررده  مد جه او تو م چرا  بود؟... مده  خت  یم؟...رواو ت
دسرررت گرفت و انگشررتام رو دونه دونه و آروم  ینشررسرررت...دسررتم رو تو

به چشمام انداخت و  یخم شد...نگاه ورتمص ی...رودی...دلم لرزدیب*و*س
زد و  یچشررمام ب*و*سرره ا ی...روفتاد؟یداشررت م یتر اومد...چه اتفاق نییپا

 بعد کنار گوشم گفت:
 منو ببخش ساغر...منو ببخش-
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شما ستم رو گرفت  نشیعجب و پرسش گرم رو به نگاه غمگمت یچ دوختم...د
پاهام زانو  نییتخت نشررسررتم...خودش هم پا یتخت بلند کرد...رو یو از رو

شت و  یدسرتاش گرفت...سررش رو رو یزد...دوباره دسرتام رو تو پاهام گذا
گرفته و بغض آلودش صدام  یبزنم که صدا یچشماشو بست...خواستم حرف

 کرد: رو تو گلو خفه
رو بعد  میمیکه سهراب...دوست قد یبگم...از روز شیاز سه سال پ خوامیم-

و درباره مشررکل  میکه با هم حرف زد ی...وقتدمید مارسررتانیب یاز سررالها تو
نه برام بک یخونه باهاش حرف زدم...شمارم رو گرفت و گفت اگه توونست کار

ما بهم خبر م عد بهم زنگ زد و پدهیحت هی...دو روز ب به خونه  کهکرد  ادشررن
ا باشم اما باتخره ب یمزاحم کس خواستمیخودش برم...اولش قبول نکردم...نم

صرار قبول کردم...م شق پزشک گفتیا اتن  نیاز هم هیخواه*ر*رادم که اتفاقا ع
 کمکت حساب کرده... یرو

شکام از  سکوت شد ا سراز یادآوریعماد باعث  شه...روزا ریاون روزا  که  ییب
 و خوشبخت بودم...عماد دستم رو نوازش کرد و ادامه داد: طونیر شدخت هیمن 

 ریه زدختر سر ب هیکه  رفتمیکه سهراب بهم داده بود م یداشتم به سمت آدرس-
...هر چقدر شررهیم کترینزد نمیداره به ماشرر نطوریکه هم دمیو حواس پرت رو د

 نکهیز بود...با انداشت...معلوم بود سنش کمه اما زبون درا یا دهیفا زدمیبوق م
صر بود اما نم ستیمق ستتار کرد تبهم گف ی...وقتارهیکم ب خوا س یا ته که در

هاش رو  یبهم برخورد...ول یلیخ با حث کردن  قت ب ته بود...و ندمم گرف خ
به سرررعت از کنارش گذشررتم...عصررر همون روز به  نمینداشررتم به خاطر هم

 رو آوردم... لمیکمک سهراب وسا
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 :دیخندیبود اما لبهاش م نیچشماش غمگرو بلند کرد... سرش
 یکه تو همون دختر تهرون دمیمجددمون...فهم داریمن قبل از د یدونسررتیم-

 ؟؟؟یزبون دراز
 زد و گفت: یبهش چشم دوختم...لبخند متعجب

عکست شناختمت...عکس  یباهوش بودما...نه...از رو یادیالبته فکر نکن ز-
عکس العملت رو  خواسررتیدلم م یلیاتاق سررهراب...خ ی...توتونیخانوادگ

 کمکش حسرراب یهسررتم که رو یدکتر یمن همون آقا یکه بفهم یوقت نمیبب
شبفتادیم قیبه تعو یلیدل هیهر بار به  دارمونی...البته دیکرد باتخره  هک ی...تا 

 یتراح نیبه ا کردمیفکر نم یعنی...از واکنشت جا خوردم...میبا هم روبرو شد
...واقعا یتعجب نکرد دنمیام سرروال بود که چطور از د...همش بریبرخورد کن

 چرا ساغر؟؟؟
 زدم و دستش رو فشردم: یلبخند

که وسرررا- خه من همون موقع  خه...آ از پشرررت پنجره  یرو آورد لتیآ
که جرأت نداشررتم باهات چشررم تو  دمیکشرری...اونقدر ازت خجالت مدمتید

م...اما شرمنده بش مییدا یو جلو یاریکه به روم ب دمیترسیم یعنیچشم بشم...
 که تا ابد خودمو ازت پنهون کنم... توونستمینبود...نم یخب...چاره ا

 ...میرو شناخته بود گهیدوباره مون همد داریطور...پس ما قبل از د نیکه ا-
 :دیکش یآه
درس خووندنم بود و  میبودم که هدف اصررل یسررراغر...من جوون یدونیم-

مم به خانواد تی...تربکردمیفکر نم یا گهید زیچ چیاز اون به ه ری...غیپزشررک
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سائل ریخودم رو درگ چوقتیبود که ه یشکل ست یم س و رابطه با جن یمثل دو
م ن لف  خا مکردمیم من آدم آرو ت ی... ق ما و قرار  یبودم ا تو  نار  ک که در 

حس  نیبود که ا بیباشم...و عج طونیدوست دارم ش کردمی...حس مگرفتمیم
شتم...مثه روز ست دا ش یرو دو ست نمویکه ما ستمی...میش  یچقدر دار دون

خوشررم  طنتهایشرر نیبود که من تازه داشررت از ا بیاما عج یخوریحرص م
 هظلح هی ینبود...عاطفه بود...وقت مینید ی...اون تلفنم از طرف خواهراومدیم

منم  نمکیصررحبت م یکه دارم با ک یکنجکاو شررد دمیفهم یبه سررمتم برگشررت
 یوکه تو رو با دوستات ت یروز ای...نمیاکنشت رو بباونطور بلند حرف زدم تا و

ند د بل از ادمیدرب  کهنیمتوجه اومدنت شررردم...و ا ینیتو منو بب نکهی...من ق
رو  رو به اون نیاز ا هوی یدیرفتارت چقدر با دوسررتات متفاوت بود اما تا منو د

 هیر یتو یرو فرسررتاد ونیاون همه دود مضررر قل یلجباز هی...فق  سررر یشررد
 ت...ها

 رو نوازش کرد و ادامه داد: دستم
 نمدویکنم نم یازت عذرخواه یخواستیم یکه اونطور یبدر...وقت زدهیروز س-
حس  هی...بیحال عج هیشررد که محو چشررمات شرردم...محو نگاهت... یچ

 کمکت خواسررتیدلم م دمیقبول شرردن د یکه تالشررت رو برا یناآشررنا...وقت
سخت نیا یکنم...چون خودمم تو ش یراه  ستمیبودم و م دهیک ول که اگه قب دون

ه خون خوامیچقدر برات سررخته...اون روز...بعد از کنکورت که گفتم م ینشرر
بهم  یحال هی...دی...ته دلم لرزیو تو اونطور ناراحت شرررد رمیم*س*تقل بگ
ست داد... س هید ستمیتو دلم افتاد...نم یح ه خاطر ...بنمیرو بب تیناراحت خوا

 نگبودم و بهم ز مارسررتانیکه ب یوندن شرردم...شررببه م یبازم راضرر نمیهم
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شن یصدا ی...وقتیزد سونت رو  شد...همه وجودم پر از  ریدلم ز دمیتر و رو 
ش یچ یدرک کن یتوونیشد...نم یترس و نگران س دمیک س دمیتا ر که  یبه آدر

 اهیچشررمام سرر یجلو ایدن دمتیبا اون وضررع د ی...وقتیبرام فرسررتاده بود
 متصورش ی...صورت پر اشکت...گردن کبودت...حتتن لرزونت دنیشد...د

سخت بود که چه بال دا شده به خ یچ یبهم گفت یسرت اومده...وقت ییبرام 
ستیدلم م ه ک یخراب کنم...وقت شیتمام اهال یبرگردم و اون خونه رو رو خوا

سات م ستت از التما  خودمو گرفتم تا ب*غ*لت یجلو یلیخ یگفتیبه اون دو
 ی...حسم...اون شب تا صبح تو فکرت بودینکن هیگر گهیدنکنم و ازت بخوام 

لک م فه  ذاشرررتیکه نم ی...حسرردادیوجودم رو قلق آروم بشررم...کال
از ذهررنررم کررنررار  یلررحررظرره ا ونررتیررگررر یبررودم...چشررررمررا

صرره اون نگاه غ شیباور کنم که قلبمو پ خواسررتمی...نمخواسررتمی...نمرفتینم
سخت بود باور ا شتم... دلم  به طونیش یختر تهروند هیمهر  نکهیدارت جا گذا

سته و داره منو ب ش سته م هن ...من اهل نمک خوردن و نمکدون کنهیخودش واب
ستن نبودم...نم ستمیشک ستفاده کنم و به  یاز اعتماد اهال توون سوءا اون خونه 

 نکهیقبل از ا توونمیحس زودگذره...م هی نیفکر خودم باشررم...با خودم گفتم ا
شد  یتو نیاز ا شتریب صم نیکنه از بقلبم ر  ااعتن یت بگرفتم به میببرمش...ت

کنارت  خواسررتمیداره اما نم یبد  یشرررا دونسررتمیم نکهیباشررم...با وجود ا
رو  یاعتنا بودم...تا بلکه حس یباشم...خودم رو ازت دور نگه داشتم...بهت ب

به اهواز سررر و صررردا از خونتون  یکه تو نت  با رفت نابود کنم... دلم بود 
فت...عج که دلم برابو بیر نتیشرر ید  نگ شرررده  ط هات ت نده  ها و خ



 367 نذارتنهام 

هاتبود لدم رو تبر یبود...وقت نیریبرام شرر یکه بهم داشررت ی...توج  کیتو
 ...یرو بهم داد هیاون هد ی...وقتیگفت

ش یقیعم نفس سکوت کرد و بعد دوباره منو غرق اعترافات دیک ...چند لحظه 
 کرد: نشیریش
 حست فق  کردمید شد...احساس محالم ب یدوسم دار یکه بهم گفت یزمان-

گرفتم  میتصم گهیبار د نی...ای...نه دل بستگیوابستگ یعادته...از رو یاز رو
پا شرررهیهم یبرا ها  قه  ها و عال عادت مه  به ه تا  نه برم...رفتم   انیاز اون خو

با یلیخ لیاوا تیبدم...دور ما  خت بود ا مل م دیبرام سرر ...دلم کردمیتح
 ییفوت خانوادت...دغدغه هر شررب من تنها...بعد از یبزرگ بشرر خواسررتیم

 دمیکه تو رو با اون وضررع د ینگران حالت بودم...روز شررهیتو بود...هم یها
نهید گه جون خودت رو قسررم نم وو که اون  یدادیشررردم...ا خدا قسررم  به 

 یاون خونه زندگ یتو گهیبذارم د توونسررتمی...نمکشررتمیع*و*ض*ی رو م
ودم قلبم شررکسررت...با خ یازم متنفر یزدم و گفت یلیکه بهت سرر ی...وقتینک

 حات نوبت سرراغره تا یتو قلب اونو شررکسررت یزمان هیگفتم بکش آقا عماد...
نتید نه...صررردا وو فا هیگر یک طاقتمو داشرررت  یزدیکه م ییهات و حر
 ی...وقتباختمیموندم خودم رو م یخونه م یتو گهیلحظه د هی...اگه گرفتیم

 یلیرو داد...راستش خودم خ غهیص هادشنیشب به خونه برگشتم و عاطفه بهم پ
 یعاطفه بهم گفت که تو هم راضرر یبودم اما نظر تو برام مهم بود...وقت یراضرر
لباس  اون یو تو رو تو میبه محضر بر میخواستیکه م یباورم نشد...روز یهست

سم بر دمید ستنت بود اما...اما دینف شار از خوا سر ستمیم...دلم   دیکه با دون
 ...رمیاسم رو بگخودم و احس یجلو
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شه خ هیزد و به  یلبخند شت خاطره ا رهیگو ذهن  یرو تو یشد...انگار که دا
 ...بعد از گذشت چند لحظه دوباره نگام کرد و گفت:کردیخودش مرور م

 ساغر چقدر برام یدونی...نمدمتیبا اون لباس د یعاطفه...وقت یشب عروس-
 هی...یشررده بود سیتند هیبرام  گهیسررخت بود که دل از نگاهت بکنم...تو د

ند باشررره...د خواسررتمیکه م سیت مال من  به اهواز  روزیفق  و فق   که 
ض سته که ق صبان هیرفتم...در ستگارت باعث ع شتنم ب لیشد اما دل تمیخوا رگ

مات...برا یتو...برا یبرا یبود سررراغر..اونم دلتنگ زیچ هیفق    یچشررر
از  فرصرررت تا هیمنتظر فرصرررت بودم... هی...مدتها بود که منتظر هاتیمهربون
 هشرریهم یم بود حرف بزنم....تا ازت بخوام برا نهیسرر یکه سررالها تو یعشررق

فه با عاط یکه داشت ی...زمانیفرصت رو خودت بهم داد نی...که ایکنارم بمون
شن یکردیصحبت م شته بودم و حرفاتون رو  هات  هی...گردمیمن به خونه برگ

 آورده بود... هات قلبم رو به درد هیداغونم کرد...گال
به کوچ بشیج یرو تو دسررتش بازش دیکشرر رونیرو ب یکیکرد...جع ...

 حلقه بود...مقابلم گرفت و گفت: هیکرد...توش 
صم شیوقت پ یلیاز خ- شتم ا میت  میصمت نیحلقه رو برات بخرم...اما ا نیدا

رو به  ای...همه دنچمیباورم شررد بدون تو ه گهیشررد...امروز که د یامروز عمل
 ...فق  بگو سرراغر...بگو کهکنمیم تیخوشرربخت یبرا ی...هر کارزمیریپات م

 کنم؟... یبه عشقت زندگ توونمیم
ند شررردم و رو یرو از خت بل باورم نیزم یت ماد نشررسررتم... بل ع قا ...م
رنگ آرامش رو  خواسررتمیتموم شررد؟...من باتخره م یهمه چ یعنی...شرردینم
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گرم و آروم عماد  ی..صرردا.شررد؟یمال من م شررهیهم یعماد برا یعنی...نم؟یبب
 کنار گوشم وجودم رو نوازش کرد:

 (؟یشی...زن من می)دختر تهرون؟؟؟ی...ِزِن مو ِابویُدَرر تهرون-
ته دل بود...عشررق من ن یگرفت...خنده ا خندم به  یازیکه بعد از مدتها از 

شت...قلب من خ س نهایزودتر از ا یلیاعتراف ندا شده بود...نف سوا  س یر ر از 
با  نهیسرر یو جلو رفتم...سرررم رو رو دمیکشرر یآسررودگ عماد گذاشررتم و 

 گفتم: یسرم*س*ت
 ...زیچ هیعماد...فق   خوامیازت م زیچ هیمن فق  -

عماد که دورم حلقه شد خودم رو بهش فشردم...چشمامو بستم و آروم  یدستا
 گفتم:

 تنهام نذار...-
 رو ایجمله دن نیباتریآغوشررش فرو برد وکنار گوشررم ز یمحکم منو تو عماد

 گفت:
 دوست دارم ساغر...-
 

 
 

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز  70فروزان از  با تشکر  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


