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یت از موقعی سریک ی که به خاطر تهمت به هم جنس بازیشه نقل میم به اسم مری....داستان از زبان دختر

 . . . . . اما در عوضیده از دست میشو زندگیها
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) 1   فصل (

 بگم کهینو کنم فقط همیفش درست و واضح توصیتونم نمیزد، ته دلم موج میرین استرس شیه

 بار هزارمی کنم.برایه بلند گری کم مونده بود با صدای کرده بود واز شدت خوشحالیخدستام 

 همسنین ندارم اما در بیری چشم گیبایی نگاه کردم، اونقدرها هم زینه آیبه صورت خودم تو

:یام مهسا خواهرم که با محبت بهم زل زده به خودم می پر طرفدارم.با صداودم خیوسالها

 که بهیفی.از تعریکنی ازدواج میخواد وبا اون که دلت میرسی میخوشحالم که به آرزوت دار

گگل وگشاد ظاهر شد وهریک به شکل یم درونیجان وهمه هیرهکار برد ته دلم غنج م  لبخند 

 ورو به مهساید بلند خندی من با صدایافه قیدن تارا با دیی.زنداکنم کردم نتونستم جمعش یکار

.لبامو غنچهیدند با هم خندیی امشب!!ودوتایزیه آبروریه ماید جمعش کنینوگفت: تورو خدا ا

 بود خم شد واز گونهیشگرم تارا که خودش هم آرایی ام؟زندایزی آبروریهکردم:نامردا!! من ما

 کنده شدمیم صندلی از رویم زنگ گوشی خانوم.با صدال کردم خوشکی: شوخیدام بوس

 فوراا جواب دادم: بله؟یم صفحه گوشی روی اسم علیدن برداشتم وبا دینه آی از جلویلمووموبا

 که داشتم از ذوق منفجری صورتی؟در: سلم.خوبیچید پی گوشی توی بم ومردونه علیصدا

ی شبین تو همچیشه شد: مگه مروم آی؟صداش خودمو کنترل کردم: من خوبم.توچطوریشدمم

 شد:ی جدی!!لحن صداش کمی حرفها بزنین از ایبد باشم؟!!گونه هام سرخ شد: پس تو هم بلد

ی گفتم: نه نه! اونو دوست ندارم.با صدای سابق باشم؟فوری همون علی داریاد؟دوستبهم نم
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 همهیکی این.اما واسه ی فقط دختر خاله بودی: قربونت برم.واسه اون علیدبلند خند

یام بی جان کیم سکوت رو شکست: مری سکوت برقرار شد.علینمون بی ایه..چند ثانیزشیچ

 .هنوزیگه دیا! بی شدم وگفتم: وااای برافروخته مهسا جدیافه قیدندنبالتون؟به خودم اومدم وبا د

ی احساساتمو بروز داده بودم ولیادی اونجام.زیگه دیقه دق5 زد: چشم تا ی!!قهقه یفتادی؟راه ن

ال پش  روی طرفه به علیک دلم نهال عشق ی همه سال که توین نبودم.بعد از ایموناص

 رو دوست داشتم حال امشبی علی همه دوستام خبرداشتن که از بچگیبااپرورونده بودم وتقر

 اومده بودینم بود که خاله پرویش ماه پین. همیم مال هم باشیشه همیقرار بود من و اون برا

 بهم گذشت تا بهی چیدونه گذاشته بود.خدا میان به من رو در می وبا مادرم علقه علمونخون

 رابطه مای با علیم قرن گذشته بود.هرچند بخاطر نامزدیک ماه مثل یک ینامشب برسم.ا

 خاله، به پسر اونها جواب بلهیی به هم خورده بود چون شب قبل از خواستگاریباخانواده طاهر

 ارزشش رو داشت.تازه اش هم منی مثل علی به عشقیدن واسم مهم نبود چون رساداده بودم ام

ینمون بیچی...هی خورون و هرچیرینی شیا بله برون ی حتیم، که عقد نکرده بودیوپسر طاهر

 بود از طرف دوستم گلره.با ذوق بازش کردم:یام به خودم اومدم.پیم گوشینبوده.با صدا

 واسهیم لبم اومد: من وتو وصله ناجوری روی محوی؟لبخند به عشقمون پشت کنیخوایم

.بعد ازیم بودیمی با هم صمیلی.من وگلره خیاد نیشهم...خداحافظ عشق کهنه!!!سوء تفاهم پ

 شده بودی جور افسردگیه به هم زد دچار کمبود اعتماد به نفس وید که با دوست پسرش وحینا

ین رف یقو من به عنوا  رو ازید فکر وحی کردم با شوخی وسعرسیدم به دادش ی دوران سختی

یدم بهش اس می پاک کنه تا وقتیش ازش خواستم شماره منو از گوشین.بنا بر ایارمسرش در ب

 پسرونهی طرف اس هاین وتصور کنه که من پسرم ومن هم از ایافته اسمم شماره ام بیبه جا

 که هنوز دوست پسر داره.البتیکرد وانمود میهاش هم اتاقی شکل جلوین. اون هم به ایدادمم

 دخترونه من روی صداینکه با وجود ایزد که زنگ می زمانی ختم نشد واون حتینجابه ا

یشگاه زنگ آرای ادامه دادم.با صدای شوخین.من هم به ایزد باز هم عاشقانه حرف میشنیدم

.شنلم رو سرم انداختم. وازیه وبعد از جواب دادن رو به من گفت: پاشو علیدمهسا از جا پر

ی علیکردند بودوبا هم خوش ویبش میستاده ای علین هم کنار ماشییم اومدم.دایرون بیشگاهآرا

 به قول مهسا کهیا خورده هم پپر ویه داشت ی بلندیباا هم قد بود،قد متوسط تقریی با دایباتقر

بهش یلی به چشمهاش زده بود که خی وکوچکی طبینک چاق،عیاره لج منو در بیخواستم

 بود با شلواریده مردونه پوشیقه ید سفی اندامیراهن پیه ازم بزرگتر بود.یکسال همه اش یومد،م
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پکش.مهسا بهم تنه زد: جمع کن خودتویم مردونه ومریپ تیک راسته.ی پارچه اینوک مداد  

 مایدن با دی.علیم رفتی وعلیی.وبه سمت دایدم کله شنلم رو جلو کشی زشته.کمیی دایم،جلومر

یی هم نشست پشت فرمون.من وزندای در جلو رو باز کرد ونشست.علیی همه سلم کرد.دابه

یابون.خیگه دید : سوار شیم به خودمون اومدی علی.با صدایمومهسا با تعجب به هم نگاه کرد

.یاره در نمینشو ماشیی ودایم بری علینشلوغه زشته" از ظاهر معلوم بود که قراره همه با ماش

 بای خورده حالم گرفته شد ولیه.یی دای پشت صندلیعنی نشست بعد مهسا بعد من. ییاول زندا

 لبمی روی تصور لبخندینخودم گفتم:اشکال نداره بعد از عقد وقت دارم واسش ناز کنم.از ا

ی حرفهای آوریاد دور نموند.اما با یکرد که داشت از گوشه چشم نگاهم می علیداومد که از د

.نه کهید لبم ماسی پشت تلفن بهم زد لبخندم رویروز_که دی_ خانوم محمدی طاهریخانویم آقا

 خدای طور که دل پسر منو شکوندین وارم همید: امیگفت ترس برم داشت.میشتر هم بود بییدیس

.من که با پسرشی جمعش کنی بره که نتونی آبروت جوریکنم:آرزو میگفتدلتو بشکنه.م

ال امشبیم بار هم باهم صحبت نکرده بودیه ی .حتندهدوست نبودم که بخواد به من دل بب .فقط مث

 مامان گفته بود بله.فردا صبحش که خاله اومد و...مامان دوبارهیرهکه زنگ زده بود جواب بگ

 پسرشونیافه قیتونم نمیکنم فکر می الن هم هرچینزنگ زد وگفت: نظرمون عوض شده.هم

یش از دوستاش که چند ماه هم گذشته بود ریکی فوت به خاطر یاد میادم فقط یارم بیادرو به 

 و ازمیاد هم لجم گرفت انگار منتظر بود منو شوهر بدن بعد به خودش بیداشت.از دست عل

 بگذرون.یر!خودت به خیا به آسمون نگاه کردم وتو دلم گفتم: خدایشه کنه.از شیخواستگار

 گفت:یی زبون آورد ورو به داه حرف دل من رو بیی توقف کرد.زندایاط در حی جلوینماش

یاده خودش هم پیع.وسریفته خوب بیلمش تو فینه جلو بشیم بذار مریم شیادهکاوه جان ما پ

 معذرتیه جلو نشستن ین شدند.من هم در حیاده پیی ومهسا هم در برابر حرف زنداییشد.دا

اط باز شدی در حیقی زنگ در رو زد.بعد از دقایی کردم وسوار شدم.زندای تصنعیخواه

 رو بهین هم ماشی روبرومون ظاهر شد وعلیجیتالیش کوچک دین با دوربینوشوهر مهسا،حس

یکردم،خاله بودند. با ذوق به همه نگاه میستاده ایوان ای رویادی زیتحرکت درآورد.جمع

یستاده به غبغب انداخته کنارش ای ظرف اسفند دستش گرفته بود ومادرم هم بادینپرو

یکرقبود.اونقدر غ یره خیش خالی شد به جایاده پین از ماشی علی تماشا بودم که متوجه نشدم 

 هم دلم آرومی شد که با باز شدن در طرف خودم توسط علی ته دلم خالیهو چرا یدونمشدم.نم

 گره خوردی نگاهم با نگاه علی ایه قامتم رو راست کردم واسه ثانی شدم،وقتیادهنگرفت.آروم پ
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 زدم وبا هم به طرفی و ناخودآگاه من هم لبخندید به صورتم پاشیکه در عوضش لبخند گرم

 عمه هام کهی بخونم،حتیل رو از صورت تک تک فامی خوشحالیتونستم.میمخونه به راه افتاد

 همه دوستم داشتن آخه من ذاتاایی جورایه عذاب مادرم بودند هم ذوق وشوق داشتند.یه مایشههم

یوان به ایدن.به محض رسیکردم بزرگترها دخالت نمی دعواو وقت تیچ بودم وهیآدم آروم

 ودوست مشترک منیم همکلسیا چشمم به رویت جمعی غرق بوسه شد.تویصورت من وعل

یا رویافه قیدن چرا با دیدونم نمیم، کردی.با هم روبوسیداد اش نگران نشون میافهوگلره افتاد.ق

 کردهیم،امضاهامونو مبل نشسته بودی روم کنار هی بعد من وعلی شد. ساعتیشتراسترسم ب

 با اشارهیا خوندن خطبه عقد.رو به روی برایره تا عاقد ازما وکالت بگیم ومنتظر بودیمبود

 نگفت وسرشویچی که گلره کو؟اون هم سرش رو به علمت تاسف تکون داد وهیدمپرس

 دستمی روی دست علی.احساس کردم تمام بدنم از شدت استرس منجمد شده.گرمایینانداخت پا

 شدمیره کرده!به سمتش برگشتم وبه چشمهاش خیخ من چرا ییم بستن کامل نجاتم داد: مریخاز 

یم مریزه وکالت گرفت.حال نوبت من بود: دوشی از علیه؟آقا علت ترسم چیدونستمخودم هم نم

 وشمعدانینه جفت آیک ینه معیه با مهری توکلی شمارا به عقد دائم علیلم بنده وکی،آیاکرامت

 مهسای... صدایاورم؟سکوت در بی سکه تمام بهار آزاد114 و ید جلد کلم ال مجیکو

پگل بچ ی بود با لحن بانمکیزه میزه ریرمرد پیه که ینهعاقدسکوت رو شکست: عروس رفته 

!! صداها ساکت شدیومد.چرا من خنده ام نمیدند وقت شب گل کجا بوده؟همه خندینگفت: ا

 زنگ دریلم؟صدای بنده وکیا خانم.......آیزه بار دوم دوشی خوند: برامرتبهوعاقد دو

گمهروز(خواهر بزرگم)رفت در رو باز کنه.ا یر   بار مهروز گفت: عروس رفتهیناومد.دخت

!!!یدن چقدر لفت مینا خدا ایگه؟وای دیگردن امشب برمیشال.عاقد با متلک گفت: ایارهگلب ب

پمردم؟ به صورت عل  از من نداشت آخه دست اونی نگاه کردم.انگار اون هم دست کمیمن که 

یر مهروز،فاطمه کنارم ایی گرمایگههم د  وآهسته گفت:گلره بود خاله.دارهیستاد نداشت.دخت

 باری شدم.رنگ به رخ نداشت.عاقد برایره خیا اسم گلره به صورت رویدن داخل.با شنیادم

 دستم گذاشت.همه عزممی طل رو توی قاب النگوین پرویلم؟خاله بنده وکیاسوم خواند: .....آ

رو واسه گفتن بله جمع کردم وبه زور لبهام رو باز کردم: با اجازه ..گلره وارد اتاق شد

ی چشمهای شد.لبهام بسته شد واز جام بلند شدم.تویره به چشمام خیستاد ای من وعلیوروبرو

یظ.گلره با غیکردند تعجب به ما دونفر نگاه ما قابل ترجمه بود.همه بیر که بود غیگلره هرچ

(و بهی؟ آشغال به من پشت کردین به خاطر ایزدی؟ که ازش حرف می بود عشقینداد زد: ا
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 که به صورتم زد بهیلی اشاره کرد)ذهنم توان هضم کردن حرف گلره رو نداشت.با سیعل

یرون گرفت وبیوونهودستشو برداشت: بس کن دیز به طرف گلره خیاخودم اومدم.رو

یشه؟ می که:پس قول وقرارمون چیگفت میراه وبد وبیکرد میادبردش.گلره همچنان دادوفر

 مبل نشستم.صورتم داغ داغ شدهی رویار اختی".بیم هم بمونی برایشهماقرار بود واسه هم

 تو اتاق حاکم شده بود.به زورینی رو نداشتم.سکوت سنگیتبود.جرات نگاه کردن به جمع

 بهم زل زدهی با ناباوری نگاه کردم.علی کردم و به صورت بهت زده علموبلندسر

.فقط چند بار سرشو به چپ وراست تکون دادیگذشت می ذهنش چی که تویدونستبود.خدام

 هم بلند شدند وهر کس با گفتنیه رفت.به دنبالش بقیرونوبه سرعت از جاش بلند شدواز اتاق ب

 فرار از وسط اونیرسید که به ذهنم می خارج شدند...تنها کاراق از کنارم رد شدو از اتیحرف

 به اتاقی.وقتییدم ام رو جمع کردم وبه سمت اتاقم دویمانده خاطر توان باقینجماعت بودبه هم

 نگفته بودیلمها وپشت در نشستم تازه متوجه وخامت اوضاع شدم.حال باز خوبه مثل فیدمرس

 بود.بغضم شکست واشکهام پشت سر هم بهی چیقراریم بدلیل یفهمممن ازت حامله ام! حال م

 وعذریگران دی هایه وکنایش نی گوشهام گذاشتم تا صدای کردند.دستهامو رویداصورتم راه پ

 خونواده ام رو نشنوم...ی هایخواه

2 فصل

 کاش به حرفش گوش کردهی من وگلره بود.این مسخره بی شوخیان در جریا شکر روخدارو

 ومهسا تونسته بودمیا.هرچند با کمک رویکردم گلره رو قانع میبودم وقبل از بله گفتن به عل

 خانواده ام رو نسبت به خودم روبراه کنم.اما اون همه آدم کهید دی هفته تا حدیک ینتو ا

 قرار گرفته بودن رویان در جرینها همیه که با دهن لقییاونشب شاهد ماجرا بودن و آدمها

ی که حتیکردم صاف می رو چجوری گذشته دل علینها!!از همه ایکردم روشن مید بایچجور

 به تلفن هام جواب بده؟یشدحاضر نم

!یاد.صدا ازت در نمیم دختر سه ساعته حرکت کردی به خودم اومدم: چرا ساکتیا روی صدابا

 بگم؟ی زور لبهامو باز کردم: چبه

ی چجوریدی وگلره خانومو دیدی با خنده گفت: حداقل بگو اونجا که رسیا شوهر روعارف

یش؟ بکشیخوایم
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 گفت: بلنسبت خانوم واسهی با دلسردیا لبم نشست.روی روی.لبخند مصنوعید خندوخودش

!یتهاون عفر

 تونسته بودن بابا ومامانوی وشوهرش به سختیا برقرار شد.طفلک روینمون سکوت بدوباره

ید تا دیشد میدا پی راهیه ویشد معلوم می همه چید گلره ببرن.آخه بایش کنن تا منو پیراض

.ازیدادم رو از دست می علیشه اگه واسه همی.حتیکردم رو نسبت به خودم درست میگراند

 گلوم نشست.ی توی بغض خفه کننده ایفکر از دست دادن عل

 نگه دارم؟یخورین؟ نمیزی خانوم چیم عارف به خودم اومدم:مری صدابا

.ین زور بغضم رو قورت دادم: ممنون.فقط بربه

 به سمت من که عقب نشسته بودمیا وعارف رد وبدل شد.رویا روین بی داری معننگاه

.یست مثل زبون خوش کارساز نیچی! هیا خودتو کنترل کنیدیم که رسیمی،اونجابرگشت: مر

 راحت بشهیا رویال خینکه واسه ای که خودمو کنترل کنم ولیه ممکنیر کار غیدونستم مهرچند

 وکوچه ها رویابونها بعد عارف پرس وجو کنان خیسرمو به نشونه باشه تکون دادم.ساعت

 هم خوابگاهین: بفرما،ایداشت نگه می ساختمون بلندی که جلوی درحالی وبعد از مدتیگذشتم

3 شمارهبهار ساختمون 

 که اونهم از دوستان دورانیم سابق گلره گرفته بودی قدر آدرس رو هم از آلله هم اتاقهمین

 بعدی شد وزنگ رو زد.لحظه ایاده پیا شده بود.رویل فارغ التحصیش ما بودو ترم پیرستاندب

 اومد: بله؟ی خانومیصدا

ید: سلم.خسته نباشرویا

یید.بفرمای- مرس

 کار داشتمیاحی با گلره رید- ببخش

ید- چند لحظه صبر کن

ی. دوباره صدایکردم برخورد اول رو مرور مین وداشتم تو ذهنم بهتریتپید میت از عصباندلم

.یم نام ندارین به ای اومد: کسیفونخانومه از آ

(بعد از دروغ گفت) خودش آدرس داده!ید؟ با تعجب گفت: خانوم مطمئنرویا

.ید... چند لحظه صبر کنیم نداریاحی گلره ری.ولیدونم- من نم

 بهیی در ظاهر شد با خوشروی جلوی وشلوار راحتی مشکی با مانتوی بعد دختر جواندقایقی

 بپرسم شما؟یشه سلم کرد ودست داد: میارو
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 از دوستاشم.یکی: من رویا

!ی؟ کرامتیم: مرید پرسی آرومی وصدای با دودلدختره

 ابرومو بال دادم) خوید گور به گورش کجاس؟یه.(یمم شدم: من مریاده پین از ماشمن

 از خوابگاه رفته.یشه می ماهیه زد: ی پوزخنددختره

!ید بهتر بدونید لب ادامه داد: شما که بایر زبعد

 بعدی.نتونستم خودمو کنترل کنم.به سمت دختره حمله کردم ولحظه ایبارید میه حرفهاش کنااز

 خبر داشتهید: خفه شو آشغال.چرا من بایدمش کوبیوار اش تو مشتم بود به دیقه که یدرحال

باشم؟

 وقفه حرصم روی از دختره جدام کنه ومن هم بیتونست نمیا شده بود که رویاد زورم زاونقدر

.از خجالتید.عارف مداخله کرد ومن رو عقب کشیکردم می با مشت هام خالیچارهسر اون ب

. عارف هم منو ول کرد.دختره که تازهیستم نی عصبانیگه دیعنیعارف دستهامو بال بردم که 

یری بمید بهت برخورد! بای؟ کرده بود داد زد: چته افسار پاره کردیدامجال حرف زدن پ

همجنس باز بدبخت.

 بر سر گلره کنن که همه عالم وآدم رو خبر کرده بود.خواستم دوباره به سمتش حمله کنمخاک

 دوباره مجبور شه بهم دست بزنه تو جامینکهکه عارف جلوم قرار گرفت من هم از ترس ا

 زودینطور که ایدونی می خانوم.تو چیگه به دختره پرخاش کرد: بس کن دیا.رویستادما

یکنی؟قضاوت م

 دور وبرمون جمع نشده بود.دختره با همونی بود وکسی بعد از ظهر وخلوتخداروشکر

 جونتون خبریم عاشقانه مری گفت: قضاوت؟! همه بچه ها از اس هایا رو به رویتعصبان

یرون؟ بیم گلره ء یلز رو از اتاق انداختی واسه چیکنینداشتن.فکر م

 دفاع خودم گفتم: گلره لز نبود.اون دوست پسر داشت.برای

یست؟ که نید وحیاناا گفت: منظورت احیشخندی که حال آروم تر شده بود با ندختره

 وجودیدی وحیچ حرفشو بزنه واون ادامه داد: چون هیه تعجب بهش نگاه کردم تا بقبا

یدی؟ دیدو خودت وحینداره.توبا چشما

 زد وادامه داد:ی من لبخند کجی ساده لوحین به نشونه نه تکون دادم.اون هم در جواب اسرمو

...ین.فقط همیه کیری عشق اساطین معشوقه اینم ببیامخواستم ب

 کردن هم نداشتم.یه حال گری شدم.حتین وسوار ماشیدم متلک هاشو نشنیه بقدیگه
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!یکردی به سمت من برگرده گفت: کاش خودتو کنترل مینکه پشت فرمون نشست بدون اعارف

 گرفتیزی چی ازش آدرسیشد میدشا

.در جواب عارف گفتم:اگه بهیزد با دختره حرف میک تو جیک نگاه کردم که داشت جیا روبه

 منتظر باش.یگه خورده دیه پس ی داریمان ایارو

.برمنکرش لعنت..یم داریمان زد: ما بهش ای لبخندعارف

 باد..یش: پیم باهم گفتودوتایی

 بهمی نبود، نگاهی صورتش خبری تویه از اون اخم اولیگه که دی بعد دختره در حاللحظاتی

 بهین اومد وسوار شد وماشین خندون به سمت ماشی هم با لبهایاانداخت وداخل رفت.رو

حرکت در اومد.

ی؟ روباه خانومیا یری:شعارف

یر به عرض صورت: شی با لبخندرویا .یر شی

 من کرد: آدرس خانوم خرابکارو گرفتمروبه

ال فایا یشدم خوشحال مباید یا نگاه کردم.رویا به رویتفاوت داشت؟ بی ایده ناراحت؟ اص

ی علینطوری صحبت کنه.ای گلره بتونه با علید..شایمی مریگهابروهاشو تو هم کرد: بخند د

یشه میهتوج

 ازیا.رویدیم به مقصد مورد نظر رسی ساعتیم لبهام نشست.بعد از نی روی جونی بلبخند

 داد زدن:یباا باهم به سمتم برگشتن وتقریا بشم عارف و رویاده شد.تا خواستم منم پیاده پینماش

تو گنه..

!یستم گفتم:چطونه شما؟! خون آشام که نی دلخوربا

گجریری به سمت زنگ آپارتمان رفت وعارف رو به من گفت: مرویا  بد تریشه تر می 

.یکنه درست میو خودش همه چیا خانوم.بسپار به دست رویم.آروم باش مریکنهم

ی گذشت در حالی داخل شد.ساعتیا در باز شد ورویقه بود.بعد از چند دقیاد زیا ما با روفاصله

یافه اومد،قیرون از خونه بیا رویخوردم بود رو میده که عارف واسم خریکه داشتم آب آناناس

 بود خطاب به عارف گفتم: به گمونمیرون.نگاهم به بیست نی راضیجه که از نتیزداش داد م

 بار روباههین اشتباه شد وخانومت ااتتونمحاسب

ی مصنوعی که لبخندی وسوار شد،در حالید رسین به ماشیا عارف جواب بده روینکه از اقبل

!یدینا دست منو عارف اشاره کرد: خوب به خودتون رسی هایوهبه لب داشت به آب م
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یاوردم رو از داشبورت درآورد وبهش داد.طاقت نیا رویوه حرکت کرد،عارف آب مماشین

وگفتم: خب؟

ی؟ : خب که چرویا

یجه؟ گفتم: نتی دلخوربا

 قدم جلوتر بودهیه آقات از ما ی فکر فرو رفت: علتوی

 چه خبر بود؟ینم: واضح بگو ببید پرسعارف

 وازشیکنه میدا گلره رو پی علیش چند روز پیا داد وگفت: گویرون نفسشو با قدرت برویا

 رو بهیم مری هایام و پیکنه نمی.گلره هم نامردیاره که واسه اثبات حرفهاش مدرک بیخوادم

 نشون دادهی رو به علیی که اونهایکنه که خودش هم اعتراف مینجاس.جالبش ایده نشون میعل

 حرفش محکم تر بودن.ثباتکه واسه ا

.خدا لعنتت کنه گلره...یرسه نمی دستم به علیگه شد.احساس کردم دی دلم خالته

 که سفارش دادهیی تا غذاهایم ومنتظر بودیم رستوران نشسته بودی تویی بعد سه تاساعتی

 خانوم جوابیم مری موضوع بحثو عوض کنه:راستیکرد می.عارف سعیارن برامون بیمبود

یاد؟ می دوم کنکور کیمهن

یگه روز دیازده-ده-

ی زد وگفت: خدا کنه راه دور قبول شلبخندی

 ازم جدا شه.یم راه دور؟ من دوست ندارم مری گفت: یاه!!!!! عارف!! واسه چی با دلخوررویا

 جون،خودم هم دوست دارم راه دور قبول شم.آخهیا عارف جواب دادم: نه روی به جامن

گجیو خفقان آور دور مین از اینطوریا .یشم 

...یم دانشگاه باشیه ی باز هم با هم تویسانس ادامه داد: اما من دوست دارم مثل دوره لرویا

 به غذا نداشتم.دوباره عارفیلی میچ قرار گرفت.هیز می برقرار شد.غذاها روینمون بسکوت

ین؟ بودیمیسکوتو شکست: با گلره چقدر صم

 گلرهیم،اما سال اول قبول شدیم.من ومریم بودیق باهم رفیی سه تایرستان جواب داد: تو دبرویا

موند به سال دوم و از ما جدا شد.

یخوری؟ چرا غذاتو نمیمی رو به من: مررویا

یرم آب فرو دادم: من سی رو با جرعه ابغضم
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! نکنه از عشق گلره اشتهات کوری نخوردیزی چی؟توکه شدیر سی با لبخند گفت: با چعارف

شده

 عارف زد.از لحن عارف خنده ام گرفت وگفتم: آره.چه جورم!ی با آرنج به بازورویا

ال من از بچگین که نذاشتینمش بیخواستمم  گلره رو دوست داشتم..ی.اص

 وازیه گریر مهابا زدم زی دوست داشتن انگار داغ دلم تازه شد بی به زبون آوردن از بچگبا

.ییدم دوی بهداشتیسجام بلند شدم وبه طرف سرو

 3 فصل

یصدام زد: مریکردم ابروهامو مرتب مینه آی جلوداشتم  تلفن.یم که بابام 

یلی خیکردن قدر هم که هنوز آدم حسابم مین تعجب نداشت.همی بابام جای لحن جداین

بود.جواب دادم: اومدم.

یمی؟ مری کرد:خوبی ته دلمو خالیا روبرداشتم لحن ناراحت روی رفتم.گوشیرون اتاق باز

یا؟ شده روی نشستم: چی صندلی کردن.پاهام شل شد رویه کرد به گروشروع

 ها انگاریچاره خونواده ام بی شد.اعضایره هال بود به سمتم اومد وبهم خی که هنوز توبابام

 دختریو: بده به من اون گوشیچید پی عارف تو گوشی خبر بد بودن.صدایدنهمه اش منتظر شن

)الو؟ی پر انژی! (با صدایمردمو کشت

 شده؟ی-سلم آقا عارف چ

یه.اما ید.قبول شدیدیم رو دیج. الن نتاینتیم خانوم.ما کافیم مریگم میک: تبرید بلند خندی صدابا

 بد باشه هم خوبیتونه هم دارم که بنا به برداشت خودتون هم میگهخبر د

 بابا.ارشد قبولیس نیزی زدم: چی.رو به بابا که کم مونده بود سکته کنه لبخندید خندودوباره

شدم.

یا روی پنهونش کرد وبه اتاقش رفت.دوباره صدایع رولبهاش نشست اما سری محولبخند

 قبول شدم!یگه جا دیه من یمیاومد:مر

یم؟.حال بگو کجا قبول شدی که قبول شدینه.مهم ای: اشکال نداره آجخندیدم

 قبول شدم اما تو..ینجا با همون بغض بچگونه جواب داد: من هممریم
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 زد: عارف ببندیغ جیا.روی کن برداشت خوب کنی عارف دوباره اومد: سعی کرد.صدامکث

دهنتو.

.ی قبول شدینا جواب من گفت: تو دانشگاه گلره اودر

یخندی؟ می با تعجب گفت: داریا خودم خنده ام گرفت.روی خوش شانساز

 تر است...یز غم انگیه جان.خنده تلخ من از گریا دادم: نه روجواب

 ازیوونه دین منظور ایدونی با خنده گفت:میا داشتن.رویری وعارف انگار پشت تلفن درگرویا

یه؟برداشت خوب چ

یه؟- چ

یزی نقشه خوب واسه قتلش بریه یتونی میگه- م

 واونی ارشدی اون دانشگاه دانشجوی ادامه داد: جدا از اون تو تویا. رویدم خندآهسته

یکی.اون هم ازنوع شاگرد تنبلهاش.راستی کارشناسیدانشجو  دقیمی؟ مریم بریرون بیای می 

 مدت.ین ایمکردم از بس با هم نگشت

 افته!ی وقت هم نمیچ(وآهسته ادامه دادم)که هیفته بیاب دادم: هر وقت آبها از آسجواب

!یکنما میه.گریگه ناراحت نباش دیمی گفت: مری با لحن مظلومانه ارویا

 نکنهیس نی اعتمادیمه مرین گفت: به ایا من هم بشنوم خطاب به رویخواست که انگار معارف

!ی توباشیشطعمه بعد

.یکشم خودت شوهرتو ساکت کن ویال قبل از گلره اونو میا گفتم:روی ساختگیت عصبانبا

.یچید پی قهقهه عارف تو گوشصدای

4 فصل

ال به رویج زمان اعلم نتااز  از بابام توقعید که قبول شدم،شایاوردم خودم نی تا ثبت نام اص

 که من فکری از اونیشتر بیلی رو نداشتم که بخواد ثبت نامم کنه.اما خانواده ام خی محبتینچن

اش دوستیا گلره یدن دادن.بماند که روز ثبت نامم چقدر با استرس دی میت به من اهمیکردمم

 خورده آروم تریه خونه جمع وجور یهگذشت اما حال بعد از گذشت چند روز واجاره کردن 

شده بودم.
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 ساختمون دوطبقه بودیه بدم . یح که اجاره کردم توضی خورده در مورد خونه ایه حال خب

 زن وشوهر مسنیه دانشگاه فاصله داشت.طبقه بال یس اتوبوس با خط سرویستگاهکه دوتا ا

 که مهروز در همون چند ساعت به دست آورده بود بچه همی وطبق آماریکردن میزندگ

ال غر یه که یین شده بودند. طبقه پای معرفی و از طرف بنگاه معاملت ملکیبهنداشتن.کام

 شدهیل شده بود وبه دو واحد مجزا تبدی دستکاری ایانه بود به شکل ناشی نسبتاا بزرگیسسرو

گور سرفه کنین ایعنی بود، ی دو واحد هم نئوپانین جدا کننده ایواربود که د گور می  یگن از اون 

یی خوابه با حموم دستشویه روز در آورده بودنش.ین به انشجوهانوش..معلوم بودمخصوص دا

یخورد،قرار کوچک.جمع وجور بود اما به درد من که تنها بودم میلی آشپزخونه خیهسیرهم و 

.یومدن نی کسانیا ی وکسیه هنوز خالی بغلییت.سویرم سخت بگیادنبود بخرمش که بخوام ز

 اس وآشپزخونه اش هم بزرگتره، والبته اجاره اشبهلزم به ذکره که اون بزرگتره چون دوخوا

یاط با اتاق من مشترک بود هردو به حیوارش که دی خواب طرف من واتاقیشتره،واتاقهم ب

 هام کمکمیل وسایدن به کمکم اومده بودن ودر چیهاخلوت راه داشتن. روز قبل مامان وآبج

 رو که بایی نداشتم، فقط داشتم لباسهای.کار خاصی کلی کاریز تمیهکرده بودن.فقط مونده بود 

ال چرا با ایه.(یکردمخودم آورده بودم تا م  فاصله کم منین تذکر کوچک رو هم بدم که اص

 نبود جز درخواستیزی کلس نداشتم ، و اون چیشتر دو روز در هفته بیخونه گرفتم وقت

ی دوری جان تویم مرکه بود ین وبهونه شون اینن منو نبیخت ریخواستن میدخانواده که شا

)یکنی میدا پیشتریآرامش ب

یمرو شام واسه خودم تخم مرغ نی تموم شد.برایم کاریز شب بود که تم11 دور وبر ساعت

 چند وقتهین تازه مجال فکر کردن به خودم دادم،تمام اتفاقات ایدم تخت که دراز کشیکردم،رو

 مدت خودمو سبک کرده بودم واسه صحبت کردن باین از نظرم رد شد.چقدر تو ایلم فیهمثل 

ی بجای ناراحت بودم که چرا علین از همه از ایشتر جوره پسم زده بود،بمه اما اون هیعل

یه رو نداشتم که ین ارزش ای من حتیعنی بخواد رفته سراغ گلره! یح از من توضینکها

 مامانمی تو چشمهایکشیدم فکر کنه؟ جدا از اون خجالت میگیره که میمیخورده در مورد تصم

 خواهرش باهاش قطع رابطه کرده بود.بماند که چند هزارتابهدونه یه اتفاق یننگاه کنم که با ا

ی خبریگه گلره نامرد هم دی به کنار حتینها نکردم. همه ایافت دری جوابیچ دادم وهیام پیعل

یحانه در از جام بلند شدم، صاحبخونه ریازش نبود که حداقل با زدنش دلم خنک بشه.با صدا

 باهمی ایقه وبه داخل دعوتش کردم اون هم اومد.چند دقم سلم کردییخانوم بود.با خوشرو
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 دانشگاهین همی گفت که تویل حرفهاش در مورد خواهر زاده اش لی لبلیمصحبت کرد

 که قشنگی ساعتیم بعد از نیم،خلصه تا باهم به دانشگاه بریاد وفردا صبح میخونهدرس م

 شدم.یهوش افتادم وبتخت ی رمق روی گفت ورفت.من هم بیرمغز منو خورد شب بخ

 دوشیه کلس داشتم.به زور از جام بلند شدم 1صبح روز دوشنبه بود ومن ساعت 10 ساعت

 رو کهیم خوردن صبحانه شدم.مانتو سورمه ایخیال ناهار بود بیک نزدیگهگرفتم وچون د

 طور مقنعه همینانگار از دهن گرگ در اومده بود از بس چروک شده بود رو اتو کردم هم

 سرخ کردم وبعد ازیس خورده واسه خودم سوسیه کردم و ر مختصیش آرایهرنگش رو.

 واسهی خاصیل.وسایام در بی موهامو پوژ دادم تا از اونحالت کچلی جلویکمخوردن آماده شدم.

 دفتر وخودکار هم واسهیه ویشم لوازم آرایف پولم وکیفپر کردن کوله ام نداشتم. فقط ک

 که با کوله ام ستیم برفی سرمه ای کتانفشهای و کیدم ام رو پوشیره تی آبی.شلوارلیادداشت

یه برانداز کردم شده بودم شبی در ورودیشه شیبود رو هم پام کردم.لحظات آخر خودم رو تو

ال بهم نمیرستانیبچه دب ی ارشد باشم. وقتی ساله ودانشجو23 دختر یه اومد که ی ها.در کل اص

 باعث شد سرمویوان ای رواز ی دختری گذاشتم وقصد خروج داشتم صدایاطپا به ح

.یم با هم بریه همسایستابرگردونم: وا

یعنی ساله بود. اندامش از من درشت تر بود وسنش رو هم خاله اش 21-20 یباا دختر تقریه

ی طیکی.دختر پله هارو دوتای بدنیت تربیوسته ناپی کارشناس3 خانوم بهم گفته بود.ترم یحانهر

 هستم.یل من دستشو به سمتم گرفت: سلم من لی جلویددرستکرد وپله آخر هم جفت پا پر

یمم دست دادم:سلم.مربهش

یر کل مسی بود.تویطونی شیلی دختر خیل.لیم خارج شدیاط واز حیم هم زدی به رولبخندی

 حداقل حرفهاشیداد بدتر از خاله اش به من فرصت نمیز در مورد همه چیزد نفس حرف میک

 خوابگاهینجا بادوستهاش باشه اینکه وبه خاطر ایست نینجا بچه ایگفت کنم.مییدرو تا

.به دانشگاهینا خاله ام ایش پیومدم بودم میل لی اگه من جای خودش ولیگرفته.البته هرکس جا

 سه ساعتی.کلس اولیم کنم وبعدش از هم جدا شدیدا کمکم کرد کلسم رو پیدیمهم که رس

 به آخر ترمین که با خودم گفتم ای مسن بود،جوریلی خیلی خیرمرد پیه.استاد یدطول کش

 واقعاا خسته کننده بود.بعد از کلس به سمت بوفهی ولداد کلس آنتراک ی.هرچند لبلیرسهنم

.ی تازه کنم واسه کلس بعدیرفتم تا جون
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 گذشته بود، داشتم با شمارهیقی رو انتخاب کردم ونشستم.دقای و گوشه ایدم خریک وکچای

 که استادی کتابینم تاببیگرفتم هام گرفته بودم تماس می که از همکلسیی هایکتاب فروش

 گفت داره وازش خواستم نگه داره تا غروبیکیشون نه که دست آخر یا کرده دارن یمعرف

گجو  لل بی کلس کمامروزبرم وبخرم.به  ین همین که از بیشدیم نفر هم نمیست فکر کردم،ک

.با خانومیزدم تر میک که بازهم من از همه کوچیم فقط هفت هشت نفرمون جوون بودیتجمع

 شدم وشماره هامونو به همیمی صمی به اسم طاهره که کنارم نشسته بود کمی ساله ا30یبااتقر

 رو همی ویال کلس بعدیم خاطر الن از هم جدا بودین به همه بره کتابخونیخواست.اون میمداد

 روبروم اشارهی سرمو بال آوردم با خنده به صندلیل لی.با صدایمبا هم مشترک داشت

کرد:اجازه هس؟

 خاطر بودین به اید نشست،شای چرا به دلم نمیدونم نمی بود ولی زدم: بفرما(دختر خوبلبخندی

 کرده بودم.)روبروم نشستیدا ها که به گلره شباهت داشتند وسواس پیپ طور تینکه به ا

 دستشو بلند کرد وبه پشت سریهو یجان که گذشت با هی ایقه.چند دقیوشروع کرد به پر حرف

ی که به سمتمون می دختریدن کارش من هم به پشت سرم نگاه کردم وبا دین.با ادمن تکون دا

یل سابق گلره بود که من زده بودمش.لی کنم.دختره همون هم اتاقیاومد کم مونده بود قالب ته

ینه؟ ما بشیش اشکال نداره پیه نازیمبا لبخند به من گفت: هم خوابگاه

یرم دارم میگه.من هم دیزم گفتم: نه عزیکردم رو جمع میلم که وسای جام بلند شدم ودر حالاز

.یشه الن شروع میمکلس بعد

یم از بدشانسیدو اما در لحظات آخر منو دینه کردم عجله کنم که دختره منو نبی سعهرچقدر

 خانوم!یم گفت: سلم.احوال مری ایانهشناخت.با لبخند موز

 کردم.ی خداحافظیل دادم واز لی جواب سلم سردمنم

 تماس گرفتم وبعد ازی که ساعت هفت شب تموم شد دوباره با کتاب فروشی از کلس دومبعد

یخواستیم رو که می.کتابیم از باز بودنش راحت شد با طاهره به سمتش حرکت کردیالم خینکها

 چرا به طاهرهیدونم.نمیارن تا هفته بعد برامون بیم ام رو هم سفارش دادیگه وکتاب دیدیمخر

 بود که دوستین بخاطر اید کردم.شایف رو واسش تعریر اتفاقات اخیان وجرردماعتماد ک

 دوست تو شهریک به حضور یلی اعتماد بشه.خی بشنوه وبهم بی ایگهنداشتم از زبان کس د

 بود.کارمندی حل بود.البته طاهره هم زن خوبی کنارم بود همه چیا داشتم.اگه رویاج احتیبغر

 وبه سمت خونهیم بود که از هم جدا شد9-8 شوهرش بود.ساعت دور وبر یشرکت حسابرس
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یاط حی توی شد.کسی بعد از ظهر وبوفه افتادم ودلم خالیاد یل، خونه ولی آوریادراه افتادم.با 

 لباسهامو عوض کردم ومشغول درست کردن شام شدم دوبارهینکهنبود داخل شدم وبعد از ا

 رو لبشیشب که دی از اون لبخند ژکوندیگه بود.دم خانویحانه در اومد.دروباز کردم ریصدا

 اخم کم رنگ رو صورتش بود.بماند که سلم کردم جواب نداد.شصتمیه نبود، جاش یبود اثر

 رسوام کرده.با تعجب بهیل لی دست گل مورد نظر رو به آب داده وجلویخبردار شد ناز

ین؟ داشتی خانوم که در حال برنداز کردن سرتاپام بود گفتم: امریحانهر

 بدم.ید تذکرات هست که بای سریه تو هم داد وگفت: یشتر بابروهاشو

یکنم.گوش میین گفتم:بفرمایجونی هم با لبخند بمن

.پس از آوردنیم شما اجاره دادیعنی نفر یک خونه رو به ین همون حالت ادامه داد: ما ابا

.ید کنیدوستهاتون خوددار

ی گفتم: چشم.بعدی واکنش خاصیچ هبی

یمن ومن کرد وفهمکمی ال دوستی بودم ولیده نداره.منظورش رو فهمی تذکریگه دیدم   اص

.ی بعدی باشه واسه صحبتهای تا بهونه ایارم خودم بینداشتم به رو

 بود ازیده دوست داشت من بد جواب بدم تا بهونه بدم دستش اما چون از من فقط چشم شنانگار

 چند وقته چند تا مستاجر مرد وپسر رو بهین من ایدونی گفت: میتکوره در رفت وبا عصبان

 خانوم رو رد کنم.ی مستاجر هایدخاطر تو رد کردم؟! حال با

 بال دادم: بله؟!!!ابروهامو

پغر میر زیرفت که از پله ها بال می از من جدا شد ودر حالسریع  بهیگه: آدم دیزدکه لب 

 اعتماد کنه. دوره آخرالزمون شده...یتونهچشمهاشم نم

ی.هرکاریترکید اومده دلم داشت میش پیت که خنده ام گرفته بود اما از وضعی شدم درحالداخل

 سرخ کرده هام انگار داشتنینی زمیب.سیشد برگردونم نمی به روال عادیمو که زندگیکردمم

 کردموی رو به غذا از دست داده بودم.همه رو تو سطل آشغال خالیلم.میکردن میبهم دهن کج

 بودم انداختم وبعدش لمپو خاموش کردم.ساعتیده که خری به کتابی.نگاهشستمظرفها رو 

 کهیی.عکسهایم گوشی عکس هایدن صبح گذاشتم وبعدش شروع کردم به د6 ی رو رویگوش

ی قطعه ادبیام پیه ی مهسا ازم گرفته بود.بعدش به شماره علیشگاه آرایشب مراسمم تو

 بهیکرد که از سر شب داشت خفه ام می نکردم.بغضیافت دری جوابیشهفرستادم.اما مثل هم

 ظاهر شد ومنو به دست خواب سپرد.یهشکل گر
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 5 فصل

 شده بود.هرچهار تا استادمیل از اون شب گذشته بود دوجلسه از هرکلسم تشکی هفته ایک

یبه غریه دو تا همساین سرد بودن.عیلی خانوم وشوهرش با من خیحانهمرد بودن وسن بال.ر

 تا به همیکرد راهشو کج میدید هم اگه منو تو دانشگاه میل.لیکردیمفقط به هم سلم م

 مامان بهم زنگ زدهیش گرفته بود که چند روز پیشتر بیننها به کنار حالم از ای.همه ایمبرنخور

 بارم کردن گفت که خاله باهاش تماس گرفته وازش خواسته که بمنیراه بد وبیبود وبعد از کل

یعنی یزشم همه چیگفت نشه.اون که می ندم وزنگ نزنم.خاک برسر علیام پی به علیگهبگه د

 همهی بیاقت لی بشه؟ بیخیالم بی راحتین به ایوونه دختر دیه خاطر قدر بود که به ینهم

یگناهیم بی روزیه بالخره یره دار نمی اما بالیره دار می گناه پای گفتن سر بیم!.از قدیزچ

 خاک پام همی واگه اون موقع علید ومن روسفیاهن جماعت روسین واون روزه که ایشهثابت م

یشه؟ واقعاا میعنی یا.خدایکنمبشه نگاهش نم

 کهیی تا کتابهای کتاب فروشیم کلس تموم شد با طاهره رفت5 شنبه غروب بود وساعت سه

 عزم بازگشتی دوساعت گشت زنیکی.بعد از یریم بگیل تحویم سفارش داده بودیشهفته پ

 رو هم اجاره داده وامروز قرار بوده کهی خانوم صبح گفته بود که واحد بغلیحانهکردم.ر

 روید جابه جا بشه بعد برم.کلید جدیه خورده یلفت دادم تا همسایه اطر خین.من هم به همیادب

 جفتیه.یداد ام رو میه روشن بود وخبر از اومدن همسای واحد بغلی قفل انداختم.لمپهایتو

ی خانوم که کار خودت رو کردیحانه بر اون ذاتت ریصندل مردونه پشت در خونه اش بود.یا

پشر شر آب از واحد کناری خونه که شدم صداوارد.یوخونه رو به مرد اجاره داد یومد می 

یده شنی واضحین هم به همینور ای صداهایاد که بوش مینطورمعلوم بود که حمومه.پس ا

یعنی قطع شدن آب اومد که ی صداین حرف زدم در همون حی تلفنیا با روی ایقه.چند دقیشهم

 گذاشتم وشروعیگن از ویمی آهنگ ملیوترحموم کردنش تموم شد.بعد از خوردن شام با کامپ

 آهنگ رو باهاش زمزمهیترهای تی.خودم هم گهگداریم کردن مطالب درسیسکردم به پاک نو

یه؟: کیدم پریرون بییم از فاز خوش صدای تق تق محکمی با صدایهو..یکردمم

 از پشت نئوپان اومد: سلم.ی مرد جوونصدای

.یید جواب دادم: سلم بفرمایزد که هنوز قلبم تند مدرحالی
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 خواهش کنم آرومتر! من واقعاا خسته ام.یشه داد: مجواب

 گفتم و اون هم تشکر کرد.از جام بلند شدمی خودم لجم گرفته بود.چشمی ملحظگی باز

 کارم ادامه دادم.یه صدا به بقی رو خاموش کردم وبیوتروکامپ

ال خونه بودم مگر ای از دوشنبه وسه شنبه که کلس داشتم مابقیر....به غ ینکه روزها اصو

 بودمیده محترم رو ندیه هنوز همساین.بنابرایرون بخوام با طاهره برم بیا داشته باشم یدیخر

 سهیعنی. دوشنبه شب بود وچون فردا یدادیم به هم تذکر می گهگاهی نئوپانیواروفقط از پشت د

 گذاشتمیمی صبح زود کلس داشتم زود تر به تخت خوابم رفته بودم تا بخوابم. آهنگ ملبهشن

 حس:یورفتم تو

 نفر رد شدهیک راهرو ین ااز

یزنی عطرش همونه که تو مکه

 به زانو درآوردنمبرای

یزنی جلو می از مرگ حتتو

 نفر رد شدهیک راهرو ین ااز

ی که تو ناراحتیی وقتامثل

 با تمام وجودیکشم منفس

ی زده لعنتی عطر خوبعجب

 براتیشه دلم تنگ می جوریه

ی تصور کنی بتونمحاله

 خودتی حتیتونی نمگمونم

ی تو دلم پپر کنیتو خالجای

 برات....یشه دلم تنگ می جوریه

.....

 تا همه بشنونیکنم مصدات

یست پژواک نیر صدام غجواب

یکنم اونقدر شکستم که حس ممن

یست خطر ناک نی ارتفاعیچ هکه

 تا همه بشنونیکنم مصدات

18

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

.....

 براتیشه دلم تنگ می جوریه

ی تصور کنی بتونمحاله

 خودتی حتیتونی نمگمونم

ی تو دلم پپر کنیتو خالجای

یه که تموم شد من هم چشام غرق اشک بود سرمو تو بالش فرو کرده بودم وداشتم گرآهنگ

یرون که گند بزن بهش که گند زد تو حس وحالم سرمو از بالش بیه همسای.با صدایکردمم

 گفتم: بله؟ی دورگه ایآوردم وبا صدا

 کنمی خواهشیه یشه.میشم مزاحم میخوام:معذرت مگفت

.یشنوم گفتم: می که منتظر بودم الن دوباره بهم تذکر بده با سردمن

ین؟ آهنگو بفرستین ایشه داد: مجواب

ال از شرش خلصی چه دل خوشیگه دین الها!! ابار  داشت.فقط دوست داشتم هر جور شده فع

 آهنگ ارسال با بلوتوث رو زدم وبعد ازی گفتم باشه و روین حس.بنابرایبشم ودوباره برم تو

searchیین شمایا افتاد.براش فرستادم.از اون ور صدا کرد:توتیم گوشی کردن اسم پارسا رو

یگه؟د

گپ رمیخواستم گن  گپ   بله سادهیه. اما با گفتن یکنه می خانوم داره باهات بلوتوث بازیحانه بگم: 

 توی تا صبح به خودم لعنت فرستادم که چرا هندزفریعنیازش گذشتم.بعدش هم تشکر کرد.

یتونستم آهنگ و گذاشت گوش کرد.نمینگوشم نذاشته بودم تا آهنگ رو گوش بدم.پنجاه بار ا

یده چند روزه فهمین ای بود که خودم به آب داده بودم.توی بهش تذکر بدم،آخه دسته گلیحت

9 اوقات ی وشبها هم ساعت هشت گاهیشهبودم که صبح ها ساعت هفت از خونه خارج م

ال خونه نبود.صبح ساعت یومد. جمعه هم صداش نیگردهبرم یم گوشی با صدا6 به گمونم اص

 رو بایشبیه اونور خنده ام گرفت داشت همون آهنگ دی صدایدن شدم.باشنیداراز خواب ب

 حس برم حال ازش تنفر داشتم.آمادهی تویشد باعث میروز که تا دی.آهنگیکردخودش زمزمه م

 در خم شده بودم وداشتم بند کفشم رویشدم وراس ساعت هفت از خونه خارج شدم.جلو

 داد: سلم.یی بلند باللم ام خارج شد سیه باز وبسته شد وهمسای. که دربغلیبستمم

 آشنا بود.پسر جوونو قد بلند بای اش به طرز وحشتناکیافه بلند کردم تا جوابشو بدم قسرمو

 رو به شکل پرپشت ونامنظمیشو مشکی که موهای مردونه.با پوست گندمیپ وتیده ورزیاندام
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ال جلفش نکرده بود.با شک ودودلیومد بهش میلی بود.در واقع خیخته ریشونیشرو پ ی واص

 کردییردونم چرا انگار به اون برق سه فاز وصل کردن چون رنگ صورتش تغیسلم دادم.نم

 که هنوز پشت پاشو داخلیوابروهاش رو تو هم داد به سرعت کفشهاشو پاش کرد ودر حال

 نکرده رفت.یکفش نکرده بود خداحافظ

 شونه هامو بال انداختم وبه سمت دانشگاه حرکت کردم.یتفاوت چش بود!؟ من هم باین

یخواست می خودش چند تا آهنگ بفرسته.وقتی گرفت تابرایمو دو کلس طاهره ازم گوشبین

یه؟ارسال کنه با تعجب بهم گفت: بل!پارسا ک

 ام.یه گفتم: همسایخیالی بابیده اسمشو دیم شدم که از حافظه ارسالمتوجه

 نازک کرد: جوونه؟چشاشو

 من پارسا!ی ذهنم جرقه خورد: خدایهو اش تو ذهنم یافه تصور قبا

ی؟ با تعجب: پارسا چطاهره

 گفتم: پارسا!ی بلندتری با صدادوباره

یه؟ وا رفتم.طاهره به شونه ام زد: چت شد دختر؟پارسا کیم صندلی بار توواین

یصفره به زور گفتم: پارسا طاهریر فشارم زیکردم که احساس مدرحالی !ی 

یه ناکس با ی:خاک توسر خنگم کنن چطور نشناختمش.ولیشونیم با پشت دست زدم به پبعد

 کرده بودا !!!!!!ییری چه تغیدن تراشیشر

یه؟ کی!پارسا طاهری داریری: چته؟خود درگیخندید طاهره نگاه کردم که داشت بهم مبه

گهم خورد.ین به پسر خاله ام جواب بله بدم به اینکه- قبل از ا  داده بودم که یب

ین؟:با هم دوست بودید با تعجب پرسطاهره

یده دی کرده بود.من هم فقط شب خواستگاری جواب دادم:نه بابا! مادرش منو بهش معرففوری

 جواب بله دادم.یکرد نمیبودمش چون واسم فرق

!یکنه میکار چینجا ایست؟ نیت: مگه همشهرید پرسطاهره

 منه.یه هم از خوش شانسین.لبد ایدونم زدم: من چه می کجلبخند

 6 فصل
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 هم دلم ضعفی امروز واقعاا خسته کننده بود.از گشنگی هایداشتم،کلس قدم برمی سختبه

یاط ام شده.درحیه اومد که پارسا همسایادم صبح افتادم ویاد شدم تازه یک.به در که نزدیرفتم

 بود کاردیده خانوم روبرو شدم.خون به صورتش دویحانه برافروخته ریافهرو که باز کردم با ق

ی.سلم که کردم انگار جرقه ایدم خورده ازش ترسیه اومد.چرا دروغ! ی درنمخونش یزدیم

ین احمق گول ظاهر آرومتو خورده بودم که حاضر شدم خونمو بهت شد واسه منفجر شدنش: م

یفتادی؟ صاحبخونه ظالم میه یراجاره بدم.بد کردم؟ خوب بود گ

.یشم با تعجب گفتم: متوجه منظورتون نمیآوردم سر در نمیزی چیری پین ای که از حرفهامن

 بره؟ینجا از ایخواد که می پسره گفتین به ای برداشت: چیز سمتم خبه

یچی که هنوز تو شوک بودم گفتم: هی درحالیگفت؟ می چین من اخدای

 جایه دنبال یری فردا مین گفت: همیداد که دستهاشو تو هوا تکون می کرد،در حالی قاطبیشتر

 بمونه؟ی من خالی به خاطر تو خونه هاید بای.تا کیگهد

 که چشمم افتاد به شوهیر خاله زنکش که داشت ازیدم بال آوردم تا فکر نکنه ازش ترسسرمو

ی؟. دوباره داد زد: حال متوجه شدیکرد نگاهمون میوانرو ا

 واحدی باشه موضوع رو تموم کردم.لمپهایه با گفتن یاومدم که به سمت خونه ام می حالدر

 کردم.همونجا پشتیه بلند گری پشت در نشستم وبا صدایترکیدپارسا خاموش بود.دلم داشت م

 شدم.صورتم بخاطریدار از خواب بیم گوشی ده شب بود که با صدایباادر خوابم برد.ساعت تقر

یگز گز مشتماس با فر .جواب دادم : بله؟یکرد 

ی؟:سلم خوبیچید پی مادرم تو گوشصدای

یب خوب.از  لحن سردش دلم گرفت.من هم سرد تر از اون جواب دادم:آره خو

 بهیگه که انگار چاقو رو گلوش گذاشته بودن تا با من صحبت کنه ادامه داد: چه خبر؟ دمامان

!ی که زنگ نزدیعل

 بره بهی بلند گفتم: نه!علی با صدایت با عصبانیرم بگیش منتظر تلنگر بودم تا آتفقط

 نکشن.ی از وجودم سختینقدر ایام دور وبریگه که دیرم من بمیدرک.اله

 گفتن به خودم دست آخر همیراه کردم.شروع کردم به بدوبیه رو قطع کردم ودوباره گرگوشی

.ی تا تو هم از شرم راحت شیرم می،فردا کاذب زدم وگفتم: لعنتیوار لگد به دیه

گور با لحن غضب ناکپارسا گکنیوارو گفت: حال دی از اون  !ی گن
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ی تو حموم. توییدم هم نگفتم و دوید ببخشی بزنم.دستمو گذاشتم جلو دهنم.حتیغ جمیخواستم

یرم اشکال نداره فردا می ولیدم خورده خجالت کشیه. یخندیدمحموم مدام به حالت خودم م

یا دنیه موضوع رفتنم رو به خونواده ام بگم دلم گقد ید باینکه. با فکر ایبینیم همو نمیگهود

.یدم پتو خزیر زیصدا حموم که دراومدم بزگرفت. ا

یک طاهره از خونه دراومدم.به محض نزدیدن حاضر وآماده به قصد دیازده....صبح حدود ده-

یری؟ خانوم اومد: کجا میحانه ری صدایاطشدنم به درح

 بهش بدم که بای! خواستم برگردم جواب دندونشکنیوار سرمو بکوبم به دیگه میطونه!شخدایا

 بزنم رو خوردم واز دروغ گفتم:یخواستم که می اش که لبخند به لب داشت حرفیافه قیدند

بونگاه

یت شونه هاش افتاده بود بدون عصبانی دست گذاشته بود وچادرش روی که دست رودرحالی

یست واسه رفتن نینگاهم کرد: حال عجله ا

 دادم بال: چرا اونوقت؟!ابرومو

 برهینجا از ایخواد به خاطر تو می طاهری آقایکردم انداخت:من فکر میین خجالت سرشو پابا

 بوده.ی ایگه دیز شد وگفت که علتش چی بهش گفتم عصبانی وقتیول

 گول بزنم.منیتونستم خانوم داده،اما خودمو که نمیحانه به ری جوابین دلم ذوق کردم که چنته

 به خاطر من بره.یخواد میدونستمکه م

 خانوم فکر نکنه گلنگ خونه اشم جواب دادم: خوشحالم که سوء ظن برطرفیحانه رینکه ابرای

 باشم.ید جدی دنبال جایدشده.اما گمون کنم با

 بهی کاریگه ضعفش معلوم نشه گفت: دختر جون من دیکرد می که سعی خانوم درحالریحانه

 دنبال مستاجر بگردم.یستم منم مجبور نی،اینطوری بمونینجا همیتونیکارت ندارم.م

 داشتا !! با لبخند گفتم:ی عجب غروری بمونم.ولیکرد بهم التماس می زبونی با زبون بداشت

 هم روشیکی ین این،خب بگردی واسه واحد بغلیخوایشما که م

!یرن نمیگه که دی طاهری آقای؟ واحد بغلی تعجب گفت: واسه چبا

یری؟: کجا مید پرسیصال خانوم با استیحانه کردم اما خودمو نباختم وبه طرف در رفتم.رتعجب

 از خونهید بهش زل زدم: نبایت.با عصبانیوار سرمو بکوبم به دید واقعاا بایگه دفعه دین انه

یام؟درب

 بونگاه؟ی بازم بریخوای که مینه زد وگفت: نه منظورم البخندی
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یگم میزی چیه نکنم.با خودم گفتم ی کنم.تازه من از خدام بود که اسباب کشیت اذیومد ندلم

یش پیرم زدمو گفتم: نه می خاطر لبخندین تو کوچه.واس همیکنه اثاثمو پرت میشه میعصبان

دوستم.

: دختره؟!ید شک پرسبا

 بهتونیزی چیه بلند گفتم: ی وبا صدایوار به دیدم دادمو سرمو از پهلو کوبیه تکیوار دبه

!یگمام

یه ورفت داخل، من هم از خونه دراومدم. سرم ید.چون ابروهاشو تو هم کشید کنم ازم ترسفکر

 زدم و به طرف محل کار طاهرهی ولبخند کمرنگیدمش کم با دستم مالیهخورده درد گرفت.

 برم تایدنشونحرکت کردم.طاهره با شوهرش در مورد من صحبت کرده بود وقرار بود به د

 خودم باشه،از بابامیب جی دست وپا کنه.آخه دوست داشتم دستم تواری بتونه واسم کیدشا

...یگه نکرده اما خب دی وقت کوتاهیچ البته اون هیکشیدمخجالت م

 شرکتیگفت طاهره می بود! وقتی چین ایکردم فکر می.من چیدم رسی ساعتیم از نبعد

70-60 یتاا ساختمون نهایه ینجا چقدر کارمند واتاق داشته باشه اما ایکردمشوهرم ،من تصور م

 بود سلمی که پسر جوونی.از در که وارد شدم به منشیین بود طبقه سوم از پایمتر

.یین ادب سلم کرد: بفرماباکردم.سرشو بال آورد و

 هستمی دادم: کرامتجواب

 منتظرتونی مظفری آقایید رو نشونم داد: بفرمایریت رسم ادب از جا بلند شد واتاق مدبه

هستن.

 دعوت شدن از داخل در روی صدایدن لبخند تشکر کردم وبعد از چند بار در زدن وبا شنبا

ی مرد حدوداا سیه که بزرگتر بود وشوهر طاهره (که یکی کنار هم بودند که یزباز کردم.دوتا م

 که مال طاهره بود بهیگریوهفت-هشت ساله بود)پشتش نشسته بود پشت به پنجره بود ود

 وبا لبخند منو به داخل دعوتید مثل فنر از جا پریدنم در بود.طاهره با دبا درجه 90صورت 

 باهام کرد.طاهره ما رو به همی گرمیکرد.شوهرش هم از جا بلند شد وسلم واحوال پرس

.یگفتم که میمه دوستم مرین جان اید کرد:حمیمعرف

 وی ایه در مورد مسائل حاشیم صحبت کردی.کمینیم زد وتعارف کرد که بنشی هم لبخندحمید

 خانومیم دادن: خب مریح بحث رو به سمت کار کشوند وشروع کرد به توضید و بعد حمیعاد

ین؟ هم داریتجربه کار

23

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

یسانسم لی.فقط دوره چهل روزه کارورزی خودم مسلط شدم: نه به صورت رسمبه

یکردین؟ میت تو کدوم قسمت فعالیقاا دقین بدیح توضیشه: مید پرسجدی

یروهای چهل روز به تک تک نین بودم اما تو ای دادم: اصلش قسمت حسابدارجواب

 رو هم به جمع داری ده روزی وحتیدی وام ،عیمه، مربوط به بی کمک کردم.کارهایحسابدار

اموال کمک کردم.

!ید آماده ای کار کردن تو هر قسمتی زد وگفت: پس برالبخندی

یباا تکون دادم: تقرسرمو

ی استکانها چاینشست،توی میز اونطرف میعنی مبل روبروم ی روی جا بلند شد ودر حالاز

ید،هر کار کنیشی رو به صورت آزمای ماهیک روز-یست بید وادامه داد: اگه موافق باشیختر

.در مورد حقوقتونین که کارتون رو به خونه ببریدم بهتون اجازه میدوقت احساس کنم آماده ا

.یشه حساب میگیرن که گردن می بلکه بر اساس دفاتریکنیم نممشخص حقوق یههم پا

 کردمیید رو تاید حمی بلند شد وکنارم نشست. من با علمت سر حرفهایزش از پشت مطاهره

ید نگاه نکنینجا بدم. به ظاهر ایح توضی در مورد کارمون کمیدواون ادامه داد: خب بذار

یل که کارها رو تحویشن نفر میست از بیش بیستن،بلکه چند نفر نینکارمندان ما فقط هم

 و(با انگشت به سمت راست اشاره کرد کهیگیرم میل. من تحویدن مام وخونه انجیگیرنم

 انجامینجا و کم کار رو همیک دفاتر کوچی) رضوان وکمالیده رو نشون می اتاق بغلیدمفهم

.یکنه دوباره می بررسیه طاهره هم که دست آخر یدن،م

.یکنه به پهلوم زد: البته خودش هم کمکم مطاهره

 پایه نکن تو خودت ی زدم وگفتم : شکسته نفسی لبخندیکردم لحظه فقط گوش مین که تا امن

یاستاد

 زد وگفت: اون که صد البتهی لبخندحمید

 هست؟ی سوالی خطاب به من ادامه داد: خب خانوم کرامتودوباره

یام؟ بیتونم می از کین دادم: ممنون، فقط بگجواب

 فعالن.یش بال داد وروبه طاهره گفت: دوستات هم مثل خودت پابروهاشو

یدار که بی کرد وروبه من گفت: از فردا هر ساعتی.طاهره بهش اخم کوتاهید خندوخودش

.ی بریتونی می.هر وقت هم خسته شدیر به خودت سخت نگیاد زیشیه.آزماینجا ایا بیشد
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 تو دستش بودیوانش که لی کرد ودر حالیزی با تعجب به طاهره نگاه کردم.شوهرش خنده رمن

ال رئینکه بدون ایرفت میزوبه سمت م  منمیس نگاهمون کنه گفت: ما هم که بوق.مث

ی خودت جوابشو بدیخواستی گفت: میطنت با شطاهره

 رو به طاهره گفت: حالید رو برداشتم.حمیوانم بخورم.من هم لی من تعارف زد تا چاوبه

یدین؟اجازه م

 رو به من گفت: ساعت هشت شروع کاره.شماید برد وحمیین آره پای سرشو به معنطاهره

 ساعت زود تر همیک تا یتونین کار ساعت دو که شما میان وپایاین، هم بیم هشت ونیتونینم

یله.پنجشنبه –جمعه ها هم تعطینبر

 کردم.ی ازشون خداحافظی چایدن کردم وبعد از نوشتشکر

 کردمید خری شنبه.کمیعنی یگه تا سه روز دیموند ومیلشنبه بود.فردا که تعط4 امروز کهخب

 ازیا کردم که آیل وتحلیه با خودم تجزی راه کلی به سمت خونه به راه افتادم.تویوبعد از ساعت

ال دلی نه ولیاپارسا تشکر کنم   که نخواستمیست،من واسه تشکر نیلی خودمو قانع کردم که اص

 خانومیحانه کنه که به خاطرش ری از من معذرت خواهیاد بید.تازه اون بایاد پشتم در برهب

 وبه خونه اومدم.یدم خریچ سر کوچه هم واسه خودم ساندویچیباهام بد صحبت کرد.از ساندو

 نگاه انداختمیسانسمو لی حسابداری خورده کتابهایه جابجا کردم ویخچال رو تو یلها....وسا

 شدم.صدا اون قدر بلند بودیدار گزارشگر فوتبال از خواب بی خوابم برد.با صدای کیدمونفهم

 نگاه انداختم،ساعت از هشت شب گذشتهیم بود، به گوشیک.اتاق تاریپیچید سرم میکه تو

 رفتم، وضو گرفتم و نمازمو خوندم،یی پارسا اومده، از جام بلند شدم وبه دستشویدمبود.فهم

یکینم اما تذکر ندادم تا ببیدم از نمازم به خاطر سر وصدا نفهمیزیهرچند چ یفهمه از خودش می 

 بود جواب دادم: جانم؟یا. تلفنم زنگ خورد،رویکنهوقطعش م

گعی-جونت ب گزم بل. سلم  !ی

: سلم.بلند تر صحبت کنیشنیدم به زور مصداشو

 بالتر برد: چه خبر؟صداشو

 چه خبر؟ی،تو صدامو بالتر بردم: سلمتیا از رویت هم به تبعمن

یا کرده بود.رویاد بلندتر شد.باخودم گفتم توروحت پارسا.نامرد حتماا از قصد زیزیون تلوصدای

 دوباره بگو.یدم بلند گفتم:نفهمی با صدایدم گفت نفهمیزی چیه

یومی؟ داد زد: تواستادتقریباا
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یزیونه تلوی: نه بابا.صدایدم خندبلند

یت داد زدن گفت: دانشگاه خوش مبا یگذره؟ همون حال

ی.به تو چی شما خالی.جواب دادم: آره جایم حرف بزنیت واجب بود ما هم تو همون وضعحال

یگذره؟خوش م

گرکو قطعی گفت: صدایت به سرفه افتاد) بعد با عصبانیزد داد: آره(چون داد مجواب  اون قارقا

یجر خورد! کن گلوم 

یزنم، جان من فردا خودم بهت زنگ میا گفتم: رویاد حرص دندونامو به هم فشار دادمو با فراز

خداحافظ

ین هم کمتر شد.ایزیون تلوی تلفنو قطع کردم صداینکه.به محض ایدم رو نشنیا رووصدای

 دلم بذارم؟ی رو کجایکی ین ایا با من سیر جنگ گرفته بود؟ خدایعنی بود! ی چه جوینوریگهد

 بلند داشتی همچنان با صدایه همسای دست وپا کردم.آقای شام مختصریهواسه خودم 

 وفقط قصد آزار منو داشت.یکرد هم نگاه نمید هاشو، شایغات تبلحتی یکرد نگاه میزیونتلو

 آشپزخونهی برش داشت. از توی از نئوپان به خاطر رد شدن لوله گاز به حالت مثلثیگوشه ا

 قابلمهی دو تا از کتابهام که قطور بودن رو هم رویرسید پام.قدم نمیر قابلمه گرفتم وگذاشتم زیه

یزی چینکه سرمو به پبرش رسوندم،اما قبل از ایستادن سر انگشت ایگذاشتم وبه زور با رو

پسر خوردن وتعادلم رو از دست دادم و به دی کتابها از روینمبب  خوردم وافتادمیوار هم 

 قطع بشه.بعد از چندیزیون تلوی داد وباعث شد صدای وحشتناکی تلق تلق صدایوار.دینزم

 اومد: بله؟ی پارسا به حالت سوالی صدایهثان

ین کنان به سمت آشپزخونه اومدم، نشستم رو زمی لی و یلیدم پام رو که درد گرفته بود چسبمچ

 با شدتیندفعه بال رفت البته ایزیون تلوی.دوباره صدایگرفتهم دردم گرفته بود هم خنده ام م

.یکمتر

یره شب قطع شد.به خودم گفتم اشکال نداره فردا صبح که میازده حدود یزیونش تلوی...صدا

.یکنمسر کار استراحت م

 خلصه رو اعصاب بود ومنیکوبید ودرهارو به هم میرفت هم با پاشنه راه می ساعتیک

 چقدر به لوسیدونم بود! نمید اش بعیافه وقیپ از تیها بچه بازین ایفهمیدم،علتش رو نم

.یدم تو گوشم گذاشتم وخوابیمو ادامه داد چون هندزفریهاشباز
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 7 فصل

 پنجشنبه که رفتهیش شدم.پارسا مثل هفته پیدار روز شبنه بود ومن ساعت هفت صبح بصبح

 که صبخونهین خونشون.بعد از ایره شب هم برنگشت جمعه هم نبود.لبد جمعه ها میرونبود ب

 ساعتی معطلی خونه رو به مقصد شرکت ترک کردم و با کمیمام رو خوردم ساعت هفت ون

ی که فقط کمی نقشیز آپارتمان شدم همزمان با من جوان ریاط وارد حی.وقتیدمهشت وربع رس

 گرفت وردیشی از من پید ببخشیه با یم اومدیاز من بلند تر بود وارد شد.از پله ها که بال م

 دادنیح در حال توضی باز بود ومردید وارد شرکت شدم در اتاق حمیقیشد.بعد از دقا

 شد:یز خیم نیدنم شرکت با دی کردم.منشی بود.سلم آرومید حمی شرکتش برایمشکلت مال

یسلم خانوم کرامت

 بهمیی اومد وبا خوشرویرون بی از آبدارخونه با فلسک چای منشی صدایدن با شنطاهره

 به منی با لبخندید اشاره کرد،حمید گذاشت و من رو به حمیز میسلم کرد.فلسک رو رو

 بده.طاهره هم دستمویح کارشون رو توضی کرد وبه طاهره گفت: به خانوم کرامتیسلم کوتاه

 به صورت قائمه به هم قرار داشتن همونیز اتاق سه تا مین برد.در ایگرفت وبه اتاق بغل

 که پشت به پنجره بودیش کناریز رو به در نشسته بود ومیز پشت میدم دیاط حی که تویجوون

ی توپپر بود.طاهره با صدای داشت و کمیش ساله بود که ته ر8-27 حدوداا یمتعلق به جوون

.طاهره بایستادند به ما جلب شد.هردو جواب سلم دادن و اربلند سلم کرد وتوجه اون دو نف

ی حسابداریسانس رضوان، لیا پوی اشاره کرد: آقایکترهدست به کوچ

ی بازرگانیریت مدیسانس ،لیرکمالی امی اشاره کرد: آقایکی به اون وبعد

ی، ارشد حسابداری هستن دانشجوی هم خانوم کرامتیشون کرد:ای من رو به اونها معرفوبعد

یدهمکار جد

 بودن منو به رخیسانس طاهره هم بل بودا..از قصد مدرک هامون رو هم گفت که فوق لین(ا

ی با هم اظهار خوشوقتیی.واز آشنایم شوهرش بکشه) با لبخند به هم سلم کردیکارمندها

 گذشتیادگیری دادن کارم.روز اول به یح شروع کرد به توضی نشستم وکمالیز.پشت میمکرد

 مروریو خودم همه چی خونه برایر مسی کردم وخارج شدم.توداحافظی از همه خیکوساعت 

 منینکه با ای بود حتینشون بیمی هم از کارکنان که جو صمیطکردم.خوشم اومده بود،هم از مح

یباا چند ساعت تقرین ای.تویکردن میت البته ادب رو رعایکردن نمیبگیروز اولم بود با من غر
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 جوون شوخ طبع بودو مدام سربه سریه ی کمالیر بود.امه تو ذهنم شکل گرفتیتهاشونشخص

ی جدیلی خیار.کامیلش فامیا اسمشه یدم شرکت بود که نفهمی منشیار.کامیذاشت میار وکامیاپو

 دارهیدیدم میشدم سالشه وتازه نامزد کرده وهر بار از اتاق خارج میبود و طاهره گفته بود س

گور میشبا گوش یا همسن من باشه یا یخورد ساکت بود بهش میلی رضوان هم خیا.پویره 

یه بود یخته ریشونیش پی رو هم رویش از موهاشو به طرف بال زده بود وکمیمیکوچکتر، ن

یده دو رنگ پوشی خاکستریرو سی سورمه این با شلوار جی اندامی چهارخونه سبز آبیراهنپ

یکی ین به اینقدر.چرا ایدخندی میصدا بیکرد می شوخیر امی تو خودش بود وفقط وقتیلیبود.خ

 کاش طاهره مدرکمو نگفتهی ایگم با خودم میکنم... حال که فکر میخیالدقت کرده بودم؟! ب

 بلدیچی ارشد باشم ومثل خنگها هی بود که من دانشجویع ضایی جورایه ینطوریبود ا

 کهیزی که اون چرن که همه قبول داینه ایش بلد بودم.خوبیزایی چیه هم که نه یچینباشم.البته ه

 متفاوته.یگیره میاد که تو درس ودانشگاه یزی با اون چیگیره میاد کار یطآدم تو مح

یکردم واسه خوراکم می فکر اساسیه ید وداخل کوچه شدم.بایدم خریچ واسه ناهارم ساندوبازم

یخیال ساعت استراحت بیک.بعد از خوردن ناهار ویگرفتم میه سوء تغذیرفتم میش پینطوریا

 که داشتم (که چندان هم بزرگ نبودن)یی قابلمه هاینخواب بعد از ظهر شدم وتوبزرگتر

 خنک شدن به صورت وعده وعدهی درست کردم و بعد از کمی وسبزیمهدونوع خورشت ق

 بهیشتر استاندارد نبود اما از فست فود بین هم همچیکی ین گذاشتم.هرچند ایزرکردم وتو فر

 دور و بر ساعت شش کارم تموم شد.ظرفها رو که شستم رفتمیباامعده ام سازگار بود. تقر

 شدهیک هوا تاریرون اومدم بی شستم و وقتموم نشسته ام رو هم داخل حیحموم.لباس ها

 رفتمیاط کردمو از در اتاق خواب پشت حیزون همون حموم آوی هامو تویربود.لباس ز

یالم و خیدم خاموش واحد پارسا رو دی لمپهای بند شدم. وقتیومشغول پهن کردن لباسهام رو

ن پهن کردن لباسهام هم بای ودر حیرون شلوارکم اومدم بیشرت با همون تیستراحت شد که ن

 آهنگ رویه کارم تموم شد اومدم داخل وبقینکه.بعد از ایکردم رو زمزمه میخودم آهنگ

 اومد قرار بود بهشیادم تازه یا اسم رویدن زنگ خورد با دیم خوندم.گوشی بلندتریباصدا

 رو جواب دادم: جانم؟ی.گوشیگذشتزنگ بزنم والن سه روز بود که از قرارمون م

یکینم گفت: جان وکوفت. خواستم زنگ نزنم ببیت عصبانبا !ی زنگ بزنیکشه هوشت می 

 باشه!؟یگه دی آشتی،.حال که زنگ زدیزم: شرمنده عزخندیدم
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.چه خبر؟ینه! سنگ پا قزویست بگم؟ رو که نی مکث کرد: چکمی

 تو چه خبر؟؟ی،- سلمت

یدی؟ چند وقته دین.گلره رو تو ایست نی جا هم خبر خاصین- ا

.یدم رو دیگه دیکی عوضش ی- نه هنوز.ول

ی؟ گفت: کیجان با هرویا

 رو،پارسای طاهری دادم: پسر آقاجواب

 تو همون دانشگاهه؟ی؟ با لحن متعجب گفت: جدرویا

.یوارم به دیوار دیه- نه.شده همسا

.یگری در دید رحمت گشای،ز: نگاه کن دختر.خدا گر زحکمت ببندد درید بلند خندی صدابا

 که تنور داغ داغه.یروبچسبون خم

 منو ندارهیدن چشم دیارو جواب دادم: خفه شو بابا! فوری

 به دل گرفته؟یعنی گفت: ی با نگرانرویا

 بهشون برخورده بودهیلی.پس معلومه که خیکنه مین نفریزنه مادرش زنگ می- نه پس، وقت

!یگهد

ین؟ در مورد خودتون صحبت کنیشه پارسا اومد: مصدای

 زشتهیلی کردم خودمو خونسرد نشون بدم وگفتم: خی سعیزنم؟!!!! چرا من همه اش گند موای

!یستینکه فالگوش وام

ال ال ای مردونگییش موضوع بحثو عوض کنم.خدایانه ناشکام  اومدی کین کرد جواب نداد.اص

 هم بوده؟؟؟؟یکردم که لباس پهن می موقعیعنی یدم؟که من نفهم

یح کارم توضیط حرف زدم ودر مورد کار ومحی خورده با مهسا تلفنیه.... بعد از شام 

 نبود.انگار از سربه سر من گذاشتنی چهارشنبه شب پارسا خبری وآزار هایت از اذیگهدادم.د

ی کاغذیا راه رفتن ی صدای واسه کل کل نبودم.هرازگاهی خوبیخسته شده بود چون من پا

 اونور چه خبره کهینم کرده بودم ببیز نداشتم گوش تی که کار خاصایی از اونجیومد میزیچ

یدم نشد خوابیرم دستگیچیچون ه

8 فصل
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 بال آوردم وبهش اخمی؟سرمو خانوم کرامتین به خودم اومدم: موفق شدی کمالیر امی صدابا

 نگاه کرد.لبخندش فوق العاده حرص آوریره زد وهمونطور بهم خی.لبخندیشمکردم: موفق م

 کنم.فکر کنم از قصد اشتباه حساب کرده بود کهیدا اشکال دفترو پیه چند ثانیبود.توقع داشت تو

 اشکال از کدومیدونین: مید پرسی بار با لحن دوستانه این حوصله ام تا چه حده! ان مینهبب

 فکر کردن داره؟ چرایگه دینستونه؟جواب دادم: بستانکاربا همون لبخند ادامه داد: خب ا

 بارمین.من اولیزد از خودم که مغزم داشت درجا میشتر.بیومد!لجم داشت در میکنینشروع نم

. با اعتماد بهیداد ومغزم فرمان نمیزدم چرا امروز خنگ میدونم نمیکردم کارو میننبود که ا

یلتون تحویگه دیقه تا چند دقین وحواسمو پرت نکنیننفس کامل گفتم: اگه شما اجازه بد

 حرف زدم!شروعیگه دهنش گذاشت)من اگه دی.ابروهاشو بال داد: چشم(دستشو جلویدمم

 نگاهینی که مشغول بودم سنگینطور.همستانکارکردم به حساب کردن دوباره ء ستون ب

یین چشم تو چشم که شدم فورا سرشو پایاجفتشونو حس کردم.سرمو بال آوردم، با پو

 سکوتو شکست: ماشال دستتون فرزه ها! چشم که نبود!ترکوند.انگاریرانداخت.بازم ام

ید رو فهمموضوع چپ که نگاش کردم خودش یزدم،چپانگشتهام قفل شد وهمه رو اشتباه م

 باز شد ورو به من گفت: خانومیا شد چشمتون زدم!بالخره زبون پوی خنده: چیروزد ز

ید کنه بایف چون اگه ازتون تعرین استفاده نکنییهاتون از توانایر امی جلویکنم میه توصیکرامت

ضایع یکرد که حس میر خنده ام گرفت.امیانش.از طرز بید کنی باهاشون خداحافظیشهواسه هم

ی گفت: بالخره تخم کفترها کار خودشونو کردن زبون آقا باز شد! مرد حسابیاشده رو به پو

 انداخت.من همچنانیین همونطور که لبخند به لب داشت سرشو پایامن کجا چشمم شوره؟!پو

یومد شما هم بدتون نینکه همرا با خنده رو بهم گفت: نه مثل ای با اخم ساختگیر امیخندیدم،م

 دوباره سرگرم کارم شدم.بعد از چندید ببخشیها مسخره ام کرد!خنده ام رو جمع کردم و با یپو

 بهشیداد نکرده بودم.غرورم هم اجازه نمیدا جمع زدنم تموم شد ومن همچنان اشکال رو پیقهدق

 دادم.خداروشکریق رو انتخاب کردم ودفتر روزنامه رو باکل تطبی راه بعدینبگم.بنا برا

 صفر اضافهیه کل یاشکال تو صفحات اول بود ومربوط به نقل از روزنامه به کل بود که تو

یگرفت دفتر رو ازم میکه کردم.در حالیداش پییدداشت.به طرفش گرفتم وبا لبخند گفتم: بفرما

45 کردم.ناکس منظورش به من بود که یدا ربع پیک یگفت: من مشکلشو امروز صبح تو

 ممکنهی-چرا.بالخره هرکسین؟: مگه خودتون دفترو ننوشته بودتم لفت دادم.با تعجب گفیقهدق

یست نیاجی احتیگه زد وادامه داد: معلومه حوصلتون خوبه.دیت از رضایکه اشتباه کنه.لبخند
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 رو بهم داد: روزنامه شو نوشتم،ی.خم شد ودفتر روزنامه وکلید منو مجددا چک کنیکه کارها

 ام هم بهیکشنبه گفتم ومشغول شدم.ی.چشمیریدد وتراز بگی و جمع بزنیدشما به کل منتقل کن

یم ونیک خونمون وغروب باهاش برم دکتر. ساعت یاد شکل گذشت.قرار بود طاهره بینهم

یدم.به خونه که رسیم وبه سمت خونه به راه افتادیم کردیکارم که تموم شد از همه خداحافظ

 هم درست کردم.از آشپزخونه کهید خورشتم رو در آوردم وبرنج سفی از وعده هایکی یفور

 آرومیزنه، مید رو دی وداره واحد بغلیستاده طاهره رفته رو سطل آشغال ایدمدر اومدم د

.دوباره چشمینه که نذاشتم وگفتم ببیین پایاد بیخواست: اونور چه خبره؟هول شد میدمپرس

گورو تا بحال ای بگیخوای میعنی: ید مشکوک پرسینچرخوند ودر همون ح یادآوری!با یدی ندین

 کردم اما ناکام موندم.همونطور که حواسشی قابلمه خنده ام گرفت وگفتم: سعیسقوطم از رو

 اومد وبا خنده گفت:یین سطل پای! از رویقه باسلینقدربه اونور بود گفت: نه خوشم اومد، پسر ا

 کرد.ابروهامواره پخش بودن اشین مرتب تره و به کتابهام که رو زمیاز واحد تو که دختر

..درینم کردم کتابهارو گوشه اتاق بچی!خم شدم وسعیربال دادم: حال تو هم طرف اونو بگ

یر چیدم پرسینهمون ح  مکث)ی(با کمیمان: زنان وزای کشی؟آهی بریخوای می: حال دکت

ز: نه.دوازده ساله که اید حسرت بار کشی؟آهی تعجب بهش نگاه کردم: مگه بچه ندارییبانازا

یخینعمتش محروم ..! دلم به حالش سوخت.کنارش نشستم: خودتو ناراحت نکن، درستیمآ

گجو رو عوض کنم آهنگ نسبتاا شادینکه.حالمشکل از کدومتون هس؟-از منواسه ایشهم ی 

یم به سر بابا مامانهامون زدی.ما چه گلیزم عزیال خیگذاشتم و دستمو به طرفش دراز کردم: ب

 دری.صدایدیم رقصی با هم کلیی و از جاش بلند شد ودوتایدکه بچه هامون به سر مابزنن.خند

یش! الن پی: وایدم در افتاد.با دست به سرم کوبی خانوم رویحانه خپل ریکل هی یهاومد،سا

ی وصداید پری بود مثل من مضطرب شد.فوریان!طاهره هم که در جریکنه فکر میخودش چ

 سرم انداختم و در رو بازیپوشوند باسنم رو می روتیآهنگ رو قطع کرد.شال بلندم رو که ح

 گفتم: سلم.بله مهمونی خونسردی؟با خانوم غضبناک بهم زل زد: مهمون داریحانهکردم.ر

 گفت: اون هم دختر!همون لحظه دریظ بازم جواب سلمم رو نداد وبا غیت تربیدارمزگنک ب

 زود اومده؟ینقدر ای چی براین شانسم؟اد گنینقدر من چرا ایا بازشد وپارسا وارد شد.خدایاطح

یاری بید گفت: مگه من نگفتم دوستهاتو نبای عصبانیهو خانوم بازهم گفتم: بلهیحانهدر جواب ر

 خانوم هم سلم داد وخم شد بندیحانه به من کرد وبه ری سلم سردید،تو خونه؟پارسا به ما رس

 نکره اشو بال برد:ی.صدایم خانوم گفتم: ما که سروصدا نکردیحانهکفشهاشو باز کنه.رو به ر

31

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

ال داشتیکردین میکار چین داشتیدونه بدتر! خدا میگهد یم!ابروهامو بال بردم: متوجه نشدم! مث

!-یدونی ادامه داد: خودت بهتر میظ خانوم با غیحانه وارد واحدش شد.ریکردیم؟پارسا میکارچ

 کهین)-همیزدیم نسبتاا بلند حرف مصدای ویظ!(هردو با غیه چی حرمتی بین علت ایدونمنه نم

!داد زدم : حرف دهنتیگفت می چین ایا!خدایکنی واز راه به درمیاری مردم رو میدخترها

یرون بیرخورده گرگ تین طاهره عین حین از راه به درکردم؟در همیو.من کیکهرو بفهم زن

 مورد دوست مندراومد: خانوم به ظاهر محترم.من شوهر دارم،بهتره اون فکر باطل که 

 تر از خودم پشتم دراومدهی قاطیکی ید.طاهره خانوم که دید کنیرون رو هم از سرتون بیددار

 خوردهیه! همه خبردارن.من که کف دستمو بو نکرده بودم!یگم تر شد وگفت: من نمیجر

 ازیست.معلوم نیاد از هر جارونده سمت من می لحنش کرد: هر کی چاشنیشتر بیتعصبان

ی حرفها رو به طاهره گفت)من پشتین! (ایه واستون عادیزا چینطور که ایکدوم خانواده ا

 طرف حساب شما منم.رو به من گفت: تو کهیدطاهره در اومدم: با دوستم درست صحبت کن

ال خونواده ندار  ول کردن بهیضشونو دختر مری طورین که همیحسابت روشنه.معلومه اص

یاوردم.اگه به خاطر سنش نبود فکش رو میاره که دلش خواست به بار بیامون خدا تا هر گند

 خانومیحانه ری اومد وجلویرون در واحد بغل باز شد وپارسا بیهو.بغض به گلوم نشست.یینپا

یچ هستم و هی خانوم کرامتیان. من از آشناید احترام خودتونو نگه داری: خانوم گبراریستادا

یجانه به پارسا نگاه کنم به رینکه تو دلم آب شد.بدون اند!قیچسبه خونواده نمین به ایوصله ا

 کم آورد رویم شدیک سه به ید زل زدم.اونکه دیرسید پارسا به زور مینهخانوم که قدش تا س

 کهی!پارسا امون نداد وگفت: هرچی خبر نداریچی آروم رو به پارسا گفت: تو که از هیباصدا

 بهی منتیدیم! اجاره مید که باشید.صاحبخونه ادیدهست،بار آخرتون باشه صداتونو بال بر

 لبیر شده به طرف راه پله ها رفت وزیع ضای حسابید خانوم که دیحانه.ریدسرمون ندار

ی چه حالی بسته شدن در بال اومد.وای مثل خودشصدایکی. تو هم یق هرچه لیقگفت: خل

.رو به پارسا گفتم: ممنونیکرد زنه تا غروب ولم نمین مرد پشتم درا ومد ویال ایکبهم داد که 

 که وارد خونهی نگاهم کنه درحالینکه تمام بدون ای.با خشکیدید ،واقعاا به دادم رسی طاهریآقا

 پدرم با پدرتون بود.ودر رو بست.آخه تو که خوشحالمونی گفت: به خاطر دوستیشداش م

کنم؟با طاهره وارد خونهی خواهش میگفتی میه جمله آخرین ای به جایمردی! میکرده بود

 نگه دارمش.سفره رو پهنی داشتم با سکوت مخفی گلوم بود که سعی توی.بغض خفنیمشد

 گلم،ی گفت: آبجی.طاهره با مهربونیرفت به خوردن نمیلم اما میدم جفتمون غذا کشی.برایمکرد
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ای! خودتو ناراحت نکنجواب دادم : آخه چطور ناراحت نشم؟وبغضم شکست وبا صدیخیالب

 به درگاه خدا کردم که دارم تاوانی چه گناهیدونم ادامه دادم: نمیه کردم وبا همون گریهبلند گر

 منوی جواب دلسوزینطوری خونوادش ببرن که ای گلره رو برای هایکه تیکه تی.الهیدمپس م

ین تو دلم گفتم: خدا نکنه.طاهره کنارم نشست وسرمو به شونه اش گرفت: عوض نفریعدادسر

 کردم تا سبکیه گری هر چه زودتر درست بشه.به همون حالت کمی دعا کن همه چدنکر

... ....ساعت هفت بود که ازداروخونهیشنوه چرا واسم مهم نبود که پارسا صدامو میدونمشدم.نم

 بودیر وبه سمت خونه راه افتادم.شب هم اونقدر ذهنم درگیم کردی واز هم خداحافظیمدر اومد

ابیدم زود خویلیکه خ

 9 فصل

 من همیروح، اومد.اول اون سلم کرد.بازم سرد وبیرون واحدم رو که قفل کردم پارسا هم بدر

یدم رسیستگاه گذاشتم .به ایابونجوابشو دادم وحرکت کردم. از کوچه که در اومدم وپا به خ

 پام توقف کرد،سرموی جلویلیومنتظر اتوبوس موندم.هنوز چند لحظه نگذشته بود که اتوموب

 باشهیکی یرمون که مسیی زد: تا جای.لبخند کمرنگیشم پارساست.گفتم: مزاحم نمدیدمخم کردم 

یاوردم در نی لوس بازیگه.من هم دیست خانوم رو هم بلد نیه تعارف زدن به یرسونمالحمدلم

ال نم  جایاط حی توین ماشیه بود وفقط یک کوچیاط داره.نه که حین ماشیدونستموسوار شدم.اص

یه یدونم چه می ایه همسای،خونه تو کوچه اینشو مال صاحبخونه بود لبد ماشم شد واون هیم

ال به من چه! با صدایذاشته میگهجا د یتونم: میرم بگیرون پارسا مجبور شدم نگاهمو از بی.اص

 خانوم به خودش اجازهیحانه باعث شده که ری صاف کرد: چییدصداشو سوال بپرسم؟-بفرمایه

 بود! خنده ام رو تو خودم خفهی نمرده بود کلی صحبت کنه؟از فضولی شکلینبده با شما ا

 باورینم خواهر زاده اش گفته بود.ای چرت وپرتیه جواب دادم: ی آرومیکردم وبا صدا

: باباید پرسینبار.اما من سکوت کردم. ایدادم ادامه مید بایعنیکرده.با شک زوم کرد تو چشام.

یدم چند وقته ندین زد: آقاتون چطورن؟ ایشم آتیش بعدلحالشون خوبه؟-خوبن شکر خدابا سوا

 لبهاش نشستهی روی گرفته شد.لبخند کجی خبر داره.حالم اساسیزایی چیه!معلوم شد از یانب

 اخمیهبود.من هم از دروغ گفتم: خوبه،سرش امروزا شلوغه.لبخندش محو شد وجاش رو به 

ییم؟با: الن کجایدم با تعجب پرسی بعدتوبوس ایستگاه ایدن گذشت.با دی ایهکمرنگ داد.چند ثان
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 برم سرید همه راهو برگردم.گفتم: نه.باین اید حال بایرید؟وای گفت: مگه دانشگاه نمیخونسرد

 خواستم جوابشو بدمین.توقف کرد وروبهم گفت: از کدوم طرفه؟همید کنارا نگه دارینکار هم

.مثل فنر از جا کنده شدم وبهیدم منتظر دجمعیت ی افتاد وگلره رو لبه لیستگاه چشمم به ایهو

.چند قدم مونده بود بهش برسم که گلره متوجه من شد وشروع کرد بهییدمطرفش دو

 باهاش حرف بزنم اما اونیخواستم زشت بود فقط میابون.قصد نداشتم بزنمش آخه تو خییدندو

یم دور نشده بودیستگاه از ای باعث شد همه توجهشون به ما جلب بشه.هنوز چند قدمییدنشبا دو

 اون هم تعادلش رو از دست داد واز عقب خوردیدم وکشیفشکه دست بردم به سمت ک

 شدن.دستمو به سمتش دراز کردم.امایره تو جاشون ثابت موندن وبه ما خیاده پی.عابرهاینزم

 همونجانوز پارسا خورد که هیناون دستمو پس زد وبلند شد. مانتوشو مرتب کرد.نگاهم به ماش

:ید: کجا؟دستشو کشیدم.گلره خواست بره که دستشو محکم چسبیکردبود و داشت به ما نگاه م

 کثافت!بای تباه کردیمو ندارهچشمامو نازک کردم: واقعاا به من ربط نداره؟زندگیبه تو ربط

 منیکنیخدای می که با احساسات مردم بازییوقاهت تمام تو چشمام نگاه کرد وگفت: کثافت تو

 نکردی صورتش.اونم نامردی بشر پرروئه! دستمو آزاد کردم ومحکم زدم توی بنینچقدر ا

 فرصت طلب دارنی مردهای سریه یدم بزنم که دیووجوابمو داد و زد توصورتم.خواستم بعد

.دریم دعوا نداریگه از گلره فاصله گرفتم که فکر کنن دیع که جدامون کنن.سریکمون نزدیانم

 کهی رو توقف کرد وخودش در حالیاده پارسا آهسته حرکت کرد وکنار پاشین مین حینهم

 هم ازین؟من سوار شیست گفت: بهتر نی با لحن دوستانه ایکرد رو باز مین شد ودر ماشیادهپ

 تقل نکرد وهمراه منیاد.اونهم زیدم کشینفرصت استفاده کردمو دست گلره رو به سمت ماش

.من جلونشسته بودم،به صورت پارسا نگاه کردم،بدیم بعد حرکت کردیسوار شد ولحظات

 امروز صبح منوینکه از ایفرستاد داشت به خودش لعنت میزنم فکر بود.حدس می تویجور

 گلره به سمتش برگشتم که داشت بای من چقدر نحسم!با صدایکنهسوار کرده بود،لبد فکر م

 نفرت گفتم: خفه شو قبل ازی؟با سر صبحی آبرومونو بردی کن چطوریگا: نیگفتعشوه م

یره خیرون بگه به بیزی چینکه تو چشمام نگاه کرد وبدون ایه خودم خفه ات کنم.چند ثانینکها

 لرزان گفتم: فقط بگوی کنم برطرفش کنم باصدای سعینکهشد.بغض به گلوم نشست بدون ا

ی با احساساتم بازه گفت: آخی آرومیچرا؟گلره بهم نگاه کرد چشمهاش قرمز شده بود با صدا

ی گفتم: من با احساست بازیت با عصبانیکردم میه که گری.از کوره در رفتم ودر حالیکرد

یه دوستت داشتم.حال اون هم گریشترکردم؟ آخه الغ من تو رو مثل مهسا ومهروز،چه بسا ب
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یرون ببه نداد ویه؟جواب شوخیه ین..-مگه همون اول روشنت نکردم که ای دادیم:اما بازیکردم

ین.عیداد استرس داشت انجام می وقتینکارو ناخن هاش.ایدن شد وشرع کرد به جویرهخ

یرون بی نگاهم کرد وبعد نفسشو با کلفگی. به پارسا نگاه کردم.گوشه چشمیرستاندب

 معذرتی طاهری گفتم: آقای.با شرمندگیداد میراژ ویابونها خی تویخودیداد.طفلک داشت ب

 نگو.من هم ساکت شدم و اون گفت:یچی هیعنی اشاره اشو بال گرفت که شت که ...انگیخوامم

 بود.به سمت گلرهی از کوچه ها وهمون اولها نگه داشت.کوچه خلوتیکی ی تویچید.پیال خیب

 حالتشین متورمش بهم نگاه کرد.از ایبرگشتم وصداش کردم: گلره،به من نگاه کن.با چشمها

 اشکهاشو پاک کرد وبا تعجب گفت:یع ات به خاطر منه!سریه گفتم: گریظلجم گرفت و با غ

 عاشقت شدم!ی هم فکر کردید شایا کنم.یه دختر گریه احمقم که به خاطر ینقدر ایفکر کرد

 به مراسمم؟!پارسا با دهن باز بهی گند زدی پس واسه چی شدم وگفتم: اگه عاشقم نشدیعصبان

 پروا داشتم با گلره که هرلحظهی بینقدر اوش چرا جلیدونم.نمیکردمکالمات ما دوتا گوش م

!گلره در جواب من گفت: اون موقعیکردم از دهنش در بره صحبت میممکن بود چرند

...اشکمیشت اومد پیاحمق بودم.بغض دوباره به وجودم هجوم آورد: پس چرا بعدش که عل

یین: من پات شدم.پارسا سکوت رو شکسیره خیرون شد.نگاهمو ازش گرفتم وبه بیرسراز

ینکه شد.به محض ایادهمنتظرم حرفاتون تموم شد صدام کن.با علمت سر باشه گفتم واون پ

 حالتش تعجب کردمین گلره دور گردنم حلقه شد، از ای فاصله گرفت دستهاینپارسا از ماش

 گفت:ی آرومی گوشم بود نگاه کردم با صدایکفقط سرمو کج کردم وبه چشمهاش که حال نزد

..با تعجبی منیه معلومه که دوستت دارم،تو آبجیوونه راحت باشم، دیتونستم نمیارو ین ایجلو

 وبعدشی کردینکارو اونشب این پس بخاطر همی؟دستهاشو از دور گردنم باز کردم: آبج

گجو گیع!سری کردیعم هم ضای علیجلو  شدهیر سرشو تکون داد: نه!!!...من ...من.. فقط 

 تو همیکردم!...من رو حرفهات حساب باز کرده بودم.فکر میا من بمونبا نخوام ینکهبودم.نه ا

 انداخت وبایین که مثل توام؟سرشو پای چیعنی حرفش رفتم وگفتم: ین ومن بالخره ...بیمثل من

یکه حسیعنی نسبت به جنس مخالف ندارم.ی احساسیست،هیچ گفت: دست خودم نی لرزانیصدا

یمن من کرد وادامهی واسم لذت بخش تره.کمیکنم میدا پهااز صحبت کردن وارتباط با دختر  

 مجبوریگه دی اما با خودم فکر کردم که اگه تو هم مثل من باشیه فکر احمقانه ایدونمداد: م

 گوشهام گذاشتم: بسهی ...دستهامو رویمو خونه اجراه کنیه با هم یتونیم ومیم ازدواج کنیستیمن

 داده بود وسرشویه تکیوار به پارسا نگاه کردم که به دیشه شز ادامه نده.اونهم ساکت شد.ایگهد
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 بود.از گلره10 یک گرفته بود.دلم به حالش سوخت به ساعت نگاه کردم.ساعت نزدیینپا

ی که گذشت بذار حداقل به بعدیکیش زد)ی-تا دو(لبخندی؟: تا ساعت چند کلس داریدمپرس

یگه برسونه آخه دیستگاه مارو به اخواستمبرسمپارسا رو صدا زدم ، اونهم سوار شد.ازش 

 هم کلس داشتم ومجبور بودم زودتر برم دانشگاهیک برم سر کار چون ساعت یکرد نمیهکرا

 کهیا.بماند که بعضیم وبعد با گلره به دانشگاه رفتیرم با طاهره تماس گرفتم وگفتم نمینبنابرا

 گلره خبریت.لبد از وضعیکردن به من نگاه می با چه تنفریشدناز کنارمون رد م

 بود که دخترها ازشیم اوضاعش وخینقدر ایعنی لحظه دلم به حالش سوخت ،یهداشتن،واسه 

 بغل کردناشو بهیهاشو هم دست درازید متوجه نشده بودم.شایرستان! چطورتو دبیترسیدنم

ودیگه. گلره به سمت کلسش رفت ومن هم رفتم کتابخونه یذاشتم می وشوخیمیتحساب صم

 واحدی. ساعت هفت که کلسم تموم شد طاهره من رو تا گدم در خونه رسوند.لمپهایدمشند

 گفت تنهایشه هم نشد!حداقل میدم،بد صبح خجالت کشیزی آبروریادآوریپارسا خاموش بود.با 

ی ارضا شد.من هم عجب آدم پرروئیش بود که حس فضولین که واسش داشت ایخوب

 ساعتیک شب بود و10 اومدم.ساعت یرون کردمو از آشپزخونه بکاما!!!....دستهامو خش

یه اومد.ی چوبی از درهایکی ی قطع شد وبعد صدایزیونش تلویقبل پارسا اومده بود.صدا

.گمون کنم اتاقیدم تخت دراز کشی بود که رویازده یبااخورده اتاقو مرتب کردمو ساعت تقر

 به اتاق من)،چونیده چسبیعنی بود(ی نئوپانیوارش دیه کرده بود که یخوابش رو همون اتاق

.بهیخوره خواب وول می حدس بزنم که چقدرتویتونستم واضح داشتم.میلی شبها خیمهصداشو ن

:ید پرسیمی صمیلی وخی.پارسا به آرومیکردم امروز فکر میع شده بودم وبه وقایرهسقف خ

.یدونم کنم جواب دادم: نمیبگی احساس غرینکه از اون بدون ایت هم به تبعیضه؟منگلره مر

: شما تا بحالید پروا پرسی بیلی سوال بپرسم؟-بپرسخیه یتونم: مید پرسی همون آهستگیدبهشا

یقه نخورده پسرخاله شد!فوراا جواب دادم: نه!!ساکت شد.بعد از چند دقید؟چاییباهاش بود

 مورد شما فکردر گفت: من ی لحن جدیدوبا که من...وسط حرفم پرین : چرا فکر کردیدمپرس

 مکث گفت: شرمنده وقتتونو گرفتم،شبی داشتا!!بعد از کمیری پسره هم خوددرگین.ایکنمنم

 خودم لجم گرفت کهی ادبی هم ندادم.هرچند که تا صبح از بیرشو ادب!.جواب شب بخیربیبخ

...ید ارزی شدنش میعچرا جواب ندادم اما به ضا

10 فصل
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 که به خاطر گلره خانوم نرفتم سرکار امروز هم که از هشت صبح تا پنج غروبیروز:د

یره داره می پارسا مثل اره برقی صدایکنمکلس داشتم.الن هم اونقدر خسته ام که احساس م

یی حرفها بود،تا جاین وای و کسری از چک اشتباهیکرد،حرف دعوا میکیتو مغزم.داشت با 

 چکیان بفهمم جریتونستم بود،نمیوتر کامپیپلم داشت وفوق دمپیوتری خدمات کایادمهکه 

 صدام کرد که باعث شد تکونیهو که از ساکت شدنش گذشت ی ایقه! چند دقیهوحساب چ

 مکثی! جواب دادم: بله؟با کمیکنم صداش می طاهری خانوم!چه پررو...من آقایمبخورم: مر

ال واسیا بهتون بگم ید بایدونمگفت: نم  نه!با خودم هزار جور فکریا مهم هست تون اص

ین اومده.ایش پی شوهرش مشکلی.برایدنم دیانکردم.که ادامه داد: خواهرم وشوهرش فردا م

! ازیاداوه گفتم: خب؟-آخه مادرم هم همراهشون میتفاوتی به من داشت اونوقت؟ با بیچه ربط

 گرفت!پارسا ادامه داد: باینم نفریدی دیگه میبینه منو میاد میشه گذشت.حال پا میشه نمیکی ینا

ی.با صدایکردم هم اشتباه مید.شاین با هم روبرو بشی دوست نداشته باشیدخودم فکر کردم شا

.در جواب من گفت:ین خودم بشنوم گفتم: اما درست فکر کردیخواستم که فقط می آرومیلیخ

3-2 کمتر از یکنم.اما فکر نمیدونم-نمیمونن؟-چند روز مین؟ کنی کار خاصیخواینخب حال م

ی کاریست هم نیاجی خودش دنباله حرفشو گرفت: البته احتیکردم؟ میکار چیدروز باشنواقعاا با

.بابت اون تماس هم من به جاش معذرتیست وحشتناک نیکنین که فکر می.مادرم اونشکلینکن

یگه میطونه هم نبود....شی مساله خاصین حساسه.ویال همچیادی..! زیگه مادره دیخوام،خبم

 وسط حرفش:یدم! پریکنه میاد زیزم گرفتم داره هیش آتیبینه مینم رو سرش خورد کنم.ایوارود

.شب خوشمنییلی گفت: هر جور مای دهنتو ببند)با خونسردیعنی(یکنم بابتش می فکریهخودم 

 حرفنی تلفید بود قیز گوشش تیادی که آقا پارسا زیی اونجایناز جواب دادم: همچنیهم با سرد

 چند روزهین دادم وقرار شد ایح توضیو طاهره همه چیزدن رو زدم وبا ( اس ام اس )  برا

یه لزمم رو هم داخل یل وسای سریهبرم خونه ء اونها.کتاب هام و دو دست لباس با حجاب و

 خونشون و ساکم رو گذاشتم اونجایمساک گذاشتم.....صبح طاهره اومد دنبالم.اول با هم رفت

 فوحشیر کار بودم وداشتم تو دلم به امیر درگی شرکت......حسابیم با هم رفتشبعد

ی حساب اشتباه گرفته! خوب خودشو راحت کرده وکارهاین پررو من وبا ماشیکه.مرتیدادمم

ال متوجه نشدم کیگه.دیده نمیاد رو بهم یگهد  از اتاقی تراز گرفتن رو که خودم بلد بودم! اص

ین؟با حوصله ای امروز بیه چی سرمو بال آوردم: خانوم کرامتیا پوی رفت، با صدایرونب
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 حاضرمیکنم،من من خنده اش گرفت: درکتون میافه غمزده نگاهش کردم.از قیچشمها

 که به بدنم کشی کنم به جز جمع زدن.انگشتهامو در جهت مخالف شکستم ودر حالیهرکار

یاد رو هم یگه دی دارم کارهایاد،دوست از جمع زدن بدم بینکه گفتم: نه ایدادموقوس م

..فقطیشال وارد اتاق شد وبا خنده رو به من گفت: ای با فلسک چایر امین حین.در همیرمبگ

 بهیزم؟سرمو من اشاره کرد: بریوان وبعد به لیخت ری چایا پویز می رویوان لیآسته آسته.تو

ی در حالیا نشست ورو به پومیزش پشت ی چایختننشونه بله تکون دادم وگفتم: ممنونبعد از ر

 به سرعتیو همه چین! توقع داریاین مرتب میلیکه من مخاطبش بودم گفت: نه که خ

 گذاشت.بایش تا دندونش رو به نما32 یض لبخند عریه.بعد روشو طرف من کرد وبایادبگیرین

 جوابداد: آخهمیر.ایام سه شنبه ها بیده اجازه نمیستم،کلسهام نی گفتم: من از کار فراریدلخور

 شدی جدی اومدکمیش واسم پی ام گرفته شد: مشکلیافه دوشنبه قیادآوری!با یومدیددوشنبه هم ن

یهوگفت: انشال برطرف شده باشه وفوراا خودش رو باکارش مشغول کرد.بعد از چند ثان

دوباره من رو صدا کرد: کار با 

excel

 بندازه وی زد وگفت: اگه دوباره خدا نظری بال آوردم وجواب دادم: بلهلبخندین؟سرمو رو بلد

یگه فوراا سرشو بال آورد وبا اخم گفت : دیا.پویرین ازش کمک بگیتونین باز بشه میازبون پو

 جوابشو بده امایخواست میا...پویخوری حرص میاد قهقهه زد: اونقد خوشم میر!امیستملل که ن

 شد.سرشو به نشونه تاسف تکون داد وبا لبخندیخیال زد وبی لبخند من اون هم لبخندیدنبا د

 بایر.امیدم رو میکی...بعداا جواب تو یکنم رو می حضور خانوم کرامتیت گفت: رعایرروبه ام

 کنم؟با خودم فکر کردم چرایکار چید صداشو نازک کرد: یاوا خاک یبسرم! حال بایلودگ

یست نبود! -خانوم کرامتیافه قیچکدوم وبر من هر دویآدمها  اگهی هاشون با رفتار واخلقشون 

 حرفو زد.کارم که تموم شدین بود که ایا بدمپویح من واستون توضیش پیاینکارتون تموم شد ب

 از دفاتریکی کننده بهم داد واز من خواست که یل تکمیحات توضی سریک.اونهم یششرفتم پ

ال خودش چک کرده بود رو با برنامه رو که قب

 excel

 چند مرده حلجم. که خدا رو شکر از پسش براومدم.ساعت دوینه کار کنم تا به قول معروف بب

 بعدیقه کردن وچند دقی خداحافظیر وامیا.پویمبود که همه کارهامون رو جمع وجور کرد

 کهین ماشی.تویم وبعدش من وطاهره وشوهرش از شرکت به مقصد خونه خارج شدیارکام
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 شرکت کمتری که تویمیتی با صمید: شرمنده ها من مزاحمتون شدمحمتم گفید رو به حمیمنشست

 خونمون کهیاد مهمون بیه بهتر که ین از ای! چی بهم گفت: نه بابا چه مزاحمتیزدازش سر م

 نگاهش کرد: من تا بحال از کدوم مهمونمون بدمیظ!طاهره با غیادطاهره ازش خوشش ب

 ....ید آروم خندیداومده!حم

11 فصل

 که نکنه منیکردم فکر مین.به ایکندم پوست میب نشسته بودمو داشتم واسه خودم سیز مپشت

 شب بعد ازیعنی قبل یگذشت،وشبواقعاا پاقدمم نحسه.دوروز از اومدن من به خونه طاهره م

 اتفاق افتاده بود کهینشون بی سختی بود ودعوایده دکتر رفتن طاهره رو فهمیدجریانورودم حم

.چون فردایدادم میشون هر جور شده بود آشتید من بخوابه.بایش رو پیشب داهرهباعث شد ط

یکردم؟ مینکارو اید بای زشت بود.اما چجوریه بقی سرکار اونوقت جلویرفتیم میدشنبه بود وبا

 طاهره رویمه دفترچه بیت باعصبانید چشمم گذشت: حمی از جلویشب دی دعوایصحنه ها

.یداد سال م12 ین قرار بود خدا بهمون بچه بده تو اتر؟اگه دکی رفتیپاره کرد: واسه چ

ی.طاهره با صدایداره به وضوح معلوم بود که داره خودشو به زور نگه میلرزید مید حمصدای

 شد!یندفعه گفت: اومد وایخفه ا

 بچهیر.من از خیکنی میدوار خودتو امیخودی بی زد: واسه چیاد تر از قبل فری عصبانحمید

گذشتم

 حسرت بچه به دلت بمونهیخوام هق هق طاهره بلندشد: نمصدای

.ید با تاسف سرشو تکون داد وبه سمت اتاق خواب رفت ودر رو محکم به هم کوبحمید

 بترسم،دوستینکه خارج بشم.نه ایکردم از آشپزخونه شاهد بودم وجرات نمیزو همه چمن

 زن وشوهر ها دخالت کنمینداشتم تو دعوا

!یدارشدین زد: بی سرمو برگردوندم.لبخند کمرنگید سرفه حمی صدابا

ال نخوابی تعارف کردم واونهم تکه ایب سبهش ینکه مثل ای.ولیدم برداشت.جواب دادم: من اص

یدینشما خوب خواب

 به بدنش داد: خواب بعد از ظهر اونمی سر وصورت پف کردش اشاره کردم.کش وقوسوبه

.یچسبه میلیجمعه خ
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 ابروهاش تو هم رفت: طاهره خوابه؟ی..کمسکوت

..یشب دی واسه چید ناراحتش کنیاد زدم وجواب دادم: شما که دلتون نملبخندی

 بهی.من حتیم چند بار باهم اتمام حجت کردیه قضین ما بابت ایدونید وسط حرفم: آخه نمپرید

 دو ساله که با خانواده ام قطع رابطه کردم.یکخاطر طاهره نزد

: چرا؟پرسیدم

 شدهیمون که زده پشی باشه که از حرفین از ای ناشیتونست مکث که می خاروند وبا کمسرشو

یگم؟ می که چیفهمین... می خاله زنکی از حرفهای سریهگفت:به خاطر 

 تکونیدن حرفهاس.سرمو به نشونه فهمین حدس زدم که منظورش ازدواج مجدد واخودم

یدم کنه که دی مقدمه ازش بخوام با طاهره آشتی سرمو آوردم بال تا بیهو.ییندادموانداختم پا

 از جاش بلند شدیع که مچشو گرفته باشن سری من مثل آدمیدنزوم کرده روم که به محض د

 بزنم.یرون برخی چیه یرموگفت:من م

ال به من نبود وفقط جهت نگاهش من بودم اما به هر حال از خودمالبته  معلوم بود حواسش اص

 دنباله حرفشویکردمو سکوت نمیقه لجم گرفت.کاش هر دقیعم حرکت سرینبه خاطر ا

.. بهتره با طاهره صحبت کنم.یچی.حال هم که هیگرفتمم

 بود.یده سرم داد نکشینطوری وقت ایچ زد: هی.... طاهره تو جاش چرخ

 خودتو ناراحتی واسه چیوونه.کنارش نشستم: دید به خاطر وجود اشک درخشچشماش

.یکنیم

یدین؟ کش مینقدر ای ساده رو واسه چی دعوایه زدم: ی موهاش بوسه ای روبه

یدم در اتاق سرک کشی خودم هم از لیرون بود از اتاق انداختمش بی...بالخره با هر مکافات

ی راحت برگشتم تویال رفت داخل،من هم با خیدم نه! که دیا تو اتاق خواب یره مینمکه بب

 از طاهرهی شد که موفق شدم چون تا صبح خبریل تبدیقین به یگهاتاق.فکر کنم..! البته د

.یزد برق می چشمهاش از خوشحالیم که واسه خوردن صبحانه دورهم جمع شدمنشد.صبح ه

 12 فصل

:بله؟یچید پی گوشی خانوم تویحانه ری از بوق سوم صدابعد
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 صداشونیشه کار دارم می طاهری با آقاید ببخشید؟ دادم: سلم.خوب هستییر تغی کمصدامو

.یدکن

 ندارن؟ی:مگه خودشون گوشید خانوم با سوء ظن پرسریحانه

 قطع شده.یروزه از دینکه مثل ای همون لحن جواب دادم: چرا ولبا

.یید: بله بفرمایچید پی گوشی توی زنی گذشت صدای ایقه دقچند

 وگفتم:یاوردم خودم نی بدم.اما به رویص آشنا رو تشخی صداین نبود که ای کار سختزیاد

!ی طاهری من گفتم آقایدببخش

.یگم بگو از سرکار اومد بهش می داری جواب داد: من مادرشم.دخترم کاری مهربونبا

یگفتم مید بای خونه.حال چیاد نبود که اون ساعت هشت شب به بعد مین.چرا من حواسم به اآخ

 آخه منیگیری؟ شماره شو درست می کرد: مطمئنی دستیش نداشتم! خودش پیمن که کار

 باهاش حرف زدم.یش ساعت پیه ینهم

یمن ویمن جواب دادم: آخه ..خودشون ایکردم میکار چیکیو این  شماره رو دادن..واسه کارین با 

 ..یقاتیمتحق

!یگیری اشتباه مید من دوباره شمارشو بدم شایخوای وسط حرفم: مپرید

یشم جواب دادم: ممنون می داشتم.با خونسردیاج! به شماره اش احتینه! همآره

ی پروندم وبا تشکر خدافظیزی چیه ید رو پرسیلیم رو گرفتم ودر جوابش که فامشماره

 لب گفتم:یر زیکردم میو که داشتم شماره پارسا رو سیکردم.تلفن رو قطع کردم ودر حال

یکیفهمم حال میش،آخ  برگردم تو اون خراب شده!ید بای 

ی که لبخند به لبش داره،در حالیاست پویدم رو حس کردم.سرمو که بال آوردم دی کسحضور

ی خوش باشیشه: همیکرد رو باز میخچالکه در 

 زدم وگفتم: ممنون.شما هملبخندی

 لب گفت:یر زیذاشت بشقابش می تویرینی شیخچال که از ی اش گرفته شد ودرحالقیافه

..یدوارمام

 که شمایه چین بپرسم ایشه رضوان می کردم: آقایمیت احساس صمیهو غم داشت.یلی خلحنش

یکنه؟رو ناراحت م

: بابام حالشید کشی برداشتم.آهیکی هارو به سمتم به نشونه تعارف گرفت،من هم شیرینی

یشه خراب میگه جا دیه یکنم درست میاد،هرجارو.همه جوره بهم فشار میستخوب ن
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!!یاریا بیی چایه ی: رفتیچید شرکت پی تویر امصدای

 جناب ازید داد زد: ببخشیر کوتاه به من گفت ودر جواب امید ببخشیه سرشو تکون داد وپویا

 ماهم کم کنینحقوق ا

 که تکرار نشهی به شرطیگذرم بار رو از گناهت میه ین-ا

!!ین بلند شد: چه خبره.بلند گو قورت دادیار کامصدای

 سرشو با خنده تکون دادیا گذاشتن.پویار شد وشروع کرد سر به سر کامیا پویال خی بامیر

یار به کامید گذشت چسبیر بار به خینوگفت: ا

یتتون دوستتون داره که اذی کمالی آقای گفتم: ولیضه نبودن عری و واسه خالیدم هم خندمن

یکنهم

.یست گفت: اون به خاطر من نیه بال دادو با کناابروهاشو

.با تعجب گفتم: چطور؟ید خندیز ریز روخودش

ال آخر هفته شیارین شد وآروم گفت: به روش نیکم نزدکمی  خورونشه...با خواهرمیرینی.احتما

!یم افتادی حسابیرینی شیه.پس ی گفتم: واقعاا..! به سلمتیجان چرا ذوق کردم وبا هنمیدونم

 به من چه!یرید زد وگفت: از خودش بگلبخندی

یرینی ازش شیرم الن مید تکون دادم وگفتم: پس خودتون خواستید به نشونه تهدانگشتمو

.یگیرمم

.ید بگین سر منو از تنم جدا کنه بریخواین وگفت: اگه مید خندبلند

.یم با هم از آشپزخونه خارج شدیی زدم ودوتای لبخندمنم

 نه! اگه بهش زنگ بزنمیا دو بود.دلم نا دلم بودم که به پارسا زنگ بزنم یک.... ساعت نزد

ال با خودم درگیکنه فکر می خودش چیشپ یداد،سرمو ام نشون میافه که قی داشتم.طوریری. ک

!یری درگی خانوم کرامتیه: چیکنه داره با لبخند نگام میر امیدمکه بال آوردم د

ی بازیع هم خنده ام گرفت هم لجم گرفت که چرا ضایر هم سرشو بلند کرد.از لحن امپویا

.یکنم حلش میست نیزی گفتم: چیردرآوردم! در جواب ام

 کرد با سرگرم کردن خودش بای نقش بسته بود که سعی اخم کمرنگ و سوالیا صورت پوتوی

یرمکار پنهونش کنه.دوباره سکوت برقرار شد ومن هم منصرف شدم که با پارسا تماس بگ

.یکنم کارو مین از شرکت رفتم ایاگرهم خواستم وقت
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ی کنون بده هر چی رستوران که به قول خودش ناهار آشتیم رفتید از شرکت به اصرار حمبعد

 واونقدر سرگرم شدم کهی شهر بازیم رفتیی به زور بردنم.غروب هم سه تایامهم گفتم که من ن

به کل فراموش کردم که به پارسا زنگ بزنم.

ال نمیداش دنبال جزوه ام گشتم پی...هرچ  خونه خودمم مگه مادری توی من واسه چیکردم،اص

ین من ای.خدایرون بیام میاد حرف زدن از هال می نحس شده.صدایپارسا رفته..باز همه چ

ی که پسر منو از راه به در کنی: اومدیشه من به طرفم حمله ور میدن! با دیهکه خانوم محمد

:یده منو تکون می از خودم دفاع کنم زبونم قفل شده .شونه هایخوامدختره بدنام.بغضم گرفته م

 آره!ید بوده؟با همیشتحرف بزن چند بار پ

ی صدایشه صداش کنم اما فقط لبهام باز میخوام.میده پارسا رو صدا کنم اون منو نجات مباید

 کمکم کنه اون همهیتونه ،آره اون میاد داره به سمت ما می آره پارساست که با نگرانیاددر م

:پارسا...یزنم بلند داد می وبا صدایکنم تمام قدرتم رو جمع میگه میوچ

 جام نشستم:ی از عرق بود.تویس اتاق خونه طاهره ام.تمام تنم خی تویدم باز کردن چشمهام دبا

ی کسی حامیه به پارسا داشتم حس ی خواب حس خوبیخدا رو شکر که خواب بود. چقدر تو

 اما بعد از گذشت چندیکردم خودم احساس می نجاتم بده.هنوز اون حس خوب رو تویتونهکه م

ال ینکه وایقهدق  با پارسا برگشت. از جام بلند شدمیبگی همون حس غرید خواب از سرم پرکام

 نبود.ی بار از کابوس خبرینوآب خوردم ودوباره خوابم برد،اما ا

13 فصل

 دکمه اتصال گذاشتم،باز هم دو به شک بودم که تماسی بار انگشتم رو روین چندمبرای

!یخواهیما رو واسه امروز میی چای: خانوم کرامتیدم از جام پریر امی نه.با صدایابرقرار کنم 

 رو هم به کاری خانوم کرامتیی بلند شد: چقدر تو بشر پررویار کامی(گاه.. مزاحم!)صدا

 آرومتری کنن.(وبا صدای لطفین اعتراض گفت: نه بابا! خودشون خواستن چنا بیر!امی؟گرفت

ین بلدی کمالی آشپزخونه جواب دادم: آقای نشده باشن!با خنده از تویمونادامه داد) البته اگه پش

 که معلوم بود از خندهی با لحنیا!پویم بله...بلدیارین میف بالخره تشریم!-اگه بدونیدصبر کن

ی که حال تویا کمک!سرمو از آشپزخونه خارج کردم وروبه پویام بیخواین داد زد: میلرزهم
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 تو فلسکیزیم بریی چایه یستیم ما بلد نیعنی گفتم: دست شما درد نکنه!ی بود با دلخوریدمد

ی..دوباره برگشتم تویگه دیقه داد منم با گفتن :تا پنج دقیلم لبخند دندون نما تحویه!یگهد

 هم به جمع اضافه شد که نشون از باز شدن در اتاقشونید وحمطاهره یآشپزخونه.صدا

 امروز بای جواب داد: چایار رو سرتون!کامین رو گذاشتینجا شده که ای گفت: چیدبود.حم

 که طاهره داشتیدم شنین ادامه داشت همچنیکننصحبتهاشون میت بچه ها اذیهخانوم کرامت

 رو گرفتم که بهشیمم تصمیندفعه. ایستادم.کنار سماور ایکشید خط ونشون میر وامیاواسه پو

 که به خونه ام نرفته بودم. طاهره وارد آشپزخونه شد:یشد روز م4زنگ بزنم.آخه با امروز 

چه خبر عروس خانوم؟استرس وجودمو گرفته بود.سرمو بال آوردم:عروس خانومو مرض!

 گفت)نکنه واقعاا بلدی بدجنسا کرد وبیز (چشماشو ریده؟ شد: چته تو؟ چرا رنگت پریکمنزد

ین مریستی؟ابروهامون  وبا تکونیستاد سر به سرم نذار!!کنارم ایم در هم کردم: طاهره، جو

یا اولینم زنگ بزنم به پارسا ببیخوام لب جواب دادم: میکنی؟زیر میکاردادن سرش گفت: چ

!همون عاشقتلمنه نشست رو صورتش: همون آقا جنی نه!لبخند پهنیا بردن یفشونومخدره تشر

یش بهش زنگ بزنم پیترسم.میمیرمدلخسته؟زدم به بازوش: خفه شو طاهره از استرس دارم م

ین رخ داده چنینتون که بی ایه وسط حرفم: صد در صد با قضید بکنه...پرییخودش فکرا

 ومنویا.دستمو گرفت وگفت با من بیت.چشمامو گرد کردم: ممنون از دلگرمیکنه میفکر

ی با لحن طلبکارانه و خنده دارید که ما رو دیا با خودش برد به طرف اتاقش.پونکشون کشو

یهــــیر امی شد!صدای چیی پس چایبرن که دارن مینو گفت: ایررو به ام ...ما چهی دراومد: 

. (بعد داد زد) پاشو.. پاشویخوریم میی چای از دست خانوم کرامتیم دلمونو صابون زدیخودیب

یم وارد اتاق شدیگه.ما دیبوسه امروز دست خودتو میی بذار کنار چاگوشیو جان اون یارکام

 توید تو حلقت...حمیکنم لنگمو میشم پا میر اومد: بخدا امیار کامیوطاهره در روبست اما صدا

 خانومیم روشن شد نگو مریهویی اتاق چرا یگم احترام کرد: من می ومثل ادایزشد خیمجاش ن

ین.ایخت ری هوریدلم داریتقدم رنجه کردن! طاهره در جوابش گفت: خودتو لوس نکن مامور

 ابروهاشو بال انداخت: چهید به شوهرش بگه؟حمیخواست می تختش کم بودا! چیهطاهره 

 نه!یا مادرش رفته ینی ببیم مریه به پارسا همون همسای زنگ بزنیت از گوشید-بایتی؟مامور

ال موندم.کم مونده بود فکم یگیمنو م !با دهن باز به طاهره نگاه کردم:ین به زمبچسبه اص

 هاج وینطور!من همیگه بهش گفتم دی؟ بهم نگاه کرد: خب که چیلکس ریلیطاهره!!!!!!!!!خ

 طاهره بهی رو به شوهرش گفته! با صدایزایی چه چیگه دیعنی.یکردمواج داشتم نگاش م

44

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

ال شمارشو داری؟ شمارشو بدیخودم اومدم: قصد ندار ید بای واسه چینم بباستا وی؟ اص

 خونه ما بهتون بدیعنی صداش در اومد وبا اعتراض گفت: ید!!حمیشمارشو داشته باش

 زنگ زدیش از گوشید وبعد شمارشو دادم.حمیم پاره کردیکه با اون هم تعارف تیگذره؟یکمم

 ازد رو گذاشت رو بلندگو بعی جمله اش دورش بگردم گوشین با ایوبا خواهش طاهره که اله

یکنه میکار داره چید انگار تازه فهمید بله گفت حمی پارسا اومد: بله؟وقتیچند تا بوق صدا

 بالی با ابروهای؟حمید رو قطع کرد.طاهره با اعتراض گفت: یاه..چرا قطع کردی گوشیفرت

.مادرتون رفتنیک بگم سلم علی طورین شم! همیکاره بگم؟ بگم چیداده گفت: بهش چ

.منیگفت هم نمی؟بد داریکار با مادر من چی چه کاره ای هستی تو کنمیپرسهخونشون؟ بعد 

 خودتون صحبتیست گفت: بهتر نی آرومی با صداید.حمیم مبل نشستیوطاهره درمونده رو

 من جواب داد: به پسره به خاطر پسرخاله چلغوزش جواب رد داده زدهی جاید؟طاهرهکن

 بود همیربط بیلی کنه.حرف طاهره خی داره تلفال هم احتمیارو کرده اگه زنگ بزنه یعشضا

یعی طبید حمیافه بود؟قی بلند گفتم: منظورت از چلغوز علی کمیبابت پارسا هم بابت... با صدا

 دلخور شدمی بابت علید.طاهره که فهمیه طاهره قویبود معلومه که خبرداره.ماشال خبرگذار

 گفت: خودت زنگ بزن بگو ازید به حمرو ی بهم انداخت وبا لحن آرومینگاه سرزنشبار

ی مخالفتیگه هم دید.حمی خبر داری هم صحبت کن که بدونه از همه چی جدیمیطرف مر

ید بوق خورد پارسا جواب داد: بله؟حمیشتری دفعه تعداد بیننکرد ودوباره شماره رو گرفت.ا

-من برادریید.-سلم.ممنون.بفرماید خسته نباشی طاهریگلوشو صاف کرد: سلم آقا

ال برادر ندارم.طاهره بای آرومی با صدایشونیم دست زدم به پیتونبا.همسایمممر  گفتم: من اص

ال کیدشانگشت تهد  همی پوزخند پارسا رو از پشت گوشی؟میتونستم گفت نسبت بگی کرد:اص

 همید شده بود.حمیر دید حمی واسه جمع کردن سوتی؟دیگه کرامتی آقاین: خوب هستینمبب

 زنگ زدمی واسه چیدونید مزاحم شدم لبد خودتون مید وادامه داد:ببخشیاورد خودش نیبرو

 ببرنیفشونو شب تشریتونن.خواهرتون میشن می.بله. امروز غروب راهی-چه مزاحمتیگه؟د

 طاهره بلندشد:ی.به محض قطع کردن صدای باهم تعارف کردن وخداحافظیخونشونبعد هم کم

 ولو شد.من هم تشکر کردم واز اتاق خارج شدم.فقطی رو صندلخنده از ید آره؟حمیکه داداشش

یار کامی که با صدایرفتم بشم.داشتم به سمت آشپزخونه میع پارسا ضای کم داشتم که جلوینوهم

 من واسشون بردم.تو جامی خانوم کرامتین بود متوقف شدم: زحمت نکشیشکه سرش تو گوش
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 وبا لبخند گفت: دشمنتون شرمنده.عوضش نوبت منم شماد: واقعاا شرمندهسرشو بال آوریستادما

 زدم وبه سمت اتاق کارم رفتم.ی هم لبخندیبرینمن میچا

14 فصل

 و گفت: خداکنه بازم مادرشید رو به زور از خودم جدا کردم.مثل بچه ها لباشو برچطاهره

 دعاهاین.از ایاد!چشامو گرد کردم: خدانکنه باز مامانش بی بمونیشمون چند روز پیای تو بیادب

 چند روزهین برداشتم وگفتم: شرمنده گلم که ایمو دستیف.بعد کیشت پیام مینطورینکن من هم

ییدم جواب بده دویستم واینکه منتظره.وبدون ایرون وقته بیلیمزاحم شدم، برم که شوهرت خ

 بپرسمی سوالیه خانوم یم سکوتو شکست: مرید.حمیم بود که تو راه بودی ایقه..... چند دقیرونب

یمن ومن کرد : طاهره در مورد شما ویینکمی گرفتم: بفرمایرون از بیشین؟نگاهموناراحت نم  

 از سرینطوری. همین نکنی خودتون فکر بدیش وقت پیه ید.ببخشیگفت میزاییه چیدوستتون 

 نکنه طاهره کهیلت ذلین؟خدا طور آدمها چه جورین داره.ایی بدونم چه حالتهایخوام میکنجکاو

 وقتیچ هیعنی.یدونم از حالتش نمیچی! ابروهامو بال انداختم: من هی از قلم ننداختیچیوه

 شبی آوریاد بار بود.با ین اولیم باشه.شب نامزدی آدمین که گلره چنم نکردی شکینکوچکتر

ی نظرم اومد که بعد از حرف گلره چه جوری جلوی علی غم به دلم برگشت چشمهایمنامزد

 مکث ادامه داد:ی گفت: شرمنده اگه ناراحتتون کردم.با کمید.حمیدم کشیبهم زل زده بود... آه

 اتفاق از جنس مخالف متنفر شده ویه بر اثر یاشون بعضیعنی..ا طور آدمهین خوندم ایی جایه

 رو که توی وامکان داره که درمان بشن.بهش نگاه کردم تا حرفیارن میرو به همجنس باز

یزی: شما چیدم خاطر پرسین اما اون ساکت شد.به همیاره به زبون بیکنهدهنش مزه مزه م

ی از در دوستیتونین.شما میشنهاده پیه فقط ین اته بهم نگاه کرد: البی چشمین؟گوشه بگیخواینم

 رفته شما رو بهتونی آبرویتونه.مسلماا اگه درمان بشه مین روانپزشک نشونش بدیهبه 

ید گفت: ببخشیگذره می رو..انگار که بفهمه تو دلم چی طور علین دلم گفتم: وهمیبرگردونهتو

.با بهت بهش نگاه کردم که ادامهنداره ارزش فکر کردن یگه..نامزد سابقتون دیگم مینوکه ا

 کهین داشته باشینان پس اطمیگذره از شما میبه غریه حرف ی روی راحتین که به ایداد: کس

 حرفها رو خودم هم بارها با خودمین..ایکنه می شونه خالی راحتین هم به همی زندگیبعداا تو

یدیم رسی کیدم بود که نفهمیر گذار تر بود.اونقدر ذهنم درگیر تاثیدگفته بودم اما انگار لحن حم
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یاده شدم.خودش هم پیاده پینش تشکر از ماشی داخل که نذاشتم وبا کلیچه بپیخواستسرکوچه.م

 کهین کرد ورفت همی کردم اونهم خداحافظی تعارف الکیهشد وساکم رو تا دم در خونه آورد، 

یه پارساست که یدم.برگشتم دردم رو پشت سرم احساس کی ایه تو در سایدوبندازم کلیخواستمم

.لبد از ته کوچه به سمت خونه اومده واگر نهیشدم دوتا ابروشه من تاشونه اش مین بیقاخم عم

 جوابیبینه رو میتش که انگار داره رعی چشمیر سلم کردم.زیار اختی! بیدیدمشکه من م

 خودمو بزنمیخواست اونقدر لجم گرفتم بود که دلم میلرزیدسلمم رو داد.به وضوح دستم م

 دستامون خورد به هم. انگاری که واسه لحظه ایره از دستم بگیدودستشو آورد جلو که کل

 وتو قفل چرخوندید کلیتفاوتی.اما اون با بیدم دستمو کشیع برق بهم وصل کرده باشن سریانجر

 که خمی در آوردم وپشت سرش وارد شدم.در حالیدوودرو باز کرد و خودش وارد شد.منم کل

 تو!پسرهیاد داداشتو که بی تعارف نکردیشتر لب گفت: چرا بیر زیارهشده بود که کفشاشو در ب

ال به ایخواستم مینداخت پررو داشت به من متلک می ین بگم همکارم بود که با خودم گفتم اص

 سرشویشهآروم بدم! من هم آهسته جواب دادم: کار داشت گفت مزاحم نمیحچه که توض

 زده بود تویده کشیه شب خوش گفتن که اگه جاش یه بهم انداخت و با ی و نگاه کوتاهوندبرگرد

ینجا...!هرچند ایصورتم بهتر بود وارد واحدش شد.من هم کفشامو در آوردم و وراد شدم.آخ

 اما از خونه مردم بهتره.شالم رو از سرم برداشتمو موهامو باز کردمو چندیستهم مال خودم ن

ی کشمو ماساژ دادم.بعد هم حوله ام رو برداشتمو رفتم حموم. وقتی دادم وجاکونبار سرمو ت

یده جام دراز کشی شدم.....تویهوش به بالش بیدههم در اومدم اونقدر خسته بودم که سرم نرس

ی توییری تغیه ید بود من بای.صبر کافیکردم فکر مید حمیشب دیبودمو داشتم به حرفها

ی که اوضاع خودش روبراه بشه! رویذاشتم دست رو دست مید بای کا.تیکردم میجاد ایمزندگ

 وقدمید جدی زندگی به سویش دستم رو بال گرفتم وگفتم: پیک ی وبا انرژیستادمتخت سرپا ا

 یقــــررچ.. پاره شدن درز شلوارم تو اتاقی تخت برداشتم که صدایین به سمت پایبلند

......باید جدی زندگی قدم به سوین اولینم شدم: اولو از خنده ین رو زمیدمو.دلمو چسبیچیدپ

 طور ازش خواستم کهین سرکار وهمیامطاهره تماس گرفتم وگفتم که خواب موندم وامروز نم

ی بود بعد از ساعتیان اون هم که انگار در جریره روانپزشک حاذق نوبت بگیهواسم از مطب 

 نوبت گرفته. حال فقط مونده بود کهصر عیگه دو روز دیعنیزنگ زد وگفت واسه چهارشنبه 

 اسیه.با نگارش طاهره یم بوفه نشسته بودی دو کلس با طاهره توینبا گلره صحبت کنم.....ب

ین کنون)هرچند ای جور آشتیه(ینمت؟ ببیتونم مضمون فرستادم که: سلم. مینواسه گلره با ا
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 جواب داد: سلم.چه عجب!یقی سخت نگرفتم.بعد از دقایگه به دلم ننشست،اما دیهجمله دوم

 هم جواب دادم :بعد از ساعت هفت امشب،جاش با تواون همی؟کجا؟من چه ساعتیزمباشه عز

 که منو به خونهیخواستی مینو! همیا خونه من.اس رو به طاهره نشون دادم:بیاجواب داد که ب

.بابایست پسر نخوبه خودتو.حال یاش دعوت کنه؟دستشو تو هوا تکون داد:اوووه! تو هم کشت

.سرمو تکونیستی اعتماد نی که بهش بیدی نشون مینطوری چند سالته.اتفاقاا بهتر! ایقجون رف

 هم که تموم شد با طاهره به سمت خونه گلره راهی بگم وال.از دست تو!کلس بعدیدادم:چ

 کهیومدم،من کوتاه نیگه بخر.منم دیرینی اصرار گذاشت که شی.سر راه طاهره بنایمافتاد

ی.طاهره تویم وباهم رفتیدم خورده حله حوله خریه! ی که بخوام برم منت کشیستممقصر ن

 کدوم زنگو بزنم! بنا برید بایدونستم ،نمیستادم در ای شدم.جلویاده منتظرم نشست ومن پینماش

 طبقهیا جون؟بیم مری صداش اومد: اومدیفون بعد از آی تک زدم که لحظه ایش به گوشینا

 به طاهره انداختم که با حرکت دادنی واحد سمت راستودر رو باز کرد.برگشتم نگاهمدو

ی بلوز شلوار صورتیه زدم و وارد شدم....گلره ی هستملبخندینجادستش فهموند که برو من ا

 بسته بود،اگه بخوام راستشو بگم تو جمع سه نفره منی بود وموهاش رو هم دم اسبیدهپوش

یعش من دستهاشو باز کرد ومنم ضایدن ما دو تا قشنگ تر بود.با داز و خودش.اون یاورو

...یم بغل کردیم رو مثل قدیگهنکردمو همد

 15 فصل

ی. لبخندی: شرمنده که معطلم شدیدم نگه داشت.خم شدم گونه طاهره رو بوسینو کوچه ماشسر

یرهازش از تنم در می جونم عوضش مشکل تو که حل بشه منم خستگیم مریکنمزد: خواهش م

 که بعد ازیداد شدم.خدا رو شکر که خونه خودمون نبودم و یال بابام راهم نمیادهتشکر کردم و پ

ال با خونواده ام داشتم تنگ شده بود،بابامیمیتی خونه. چقدر دلم واسه صمومدمساعت نه ا  که قب

ین.خواهرام که بهتریذاشتن خواهرام که سربه سرم میگفت،شوهرکه از گل نازک ترم نم

...آه!یشد که داشت مال من میدوستانم بودند ومادرم که از اعتماد به من سرشار بود.وعل

 بودی دونه ستاره هم نبود وهوا ابریه. به آسمون نگاه کردم ید بوده شااین نداره .قسمت یاشکال

 منیدن شد.اونقدر از دیف گلره افتادم.حیاد! یدیم شهر دین به اییزوبالخره ما رنگ پا

یکم خودم گفتم بذار یارم،با بیزا چین از روانپزشک وایخوشحال شده بود که نتونستم حرف
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 رو باز کردم و وارد شدم بایاط کرده بودم.در حیر کوچه رو طی تر بشم! مسیمیباهاش صم

: سلم.سرمو بال آوردم وگفتم : سلم خوبیستم خانوم مجبور شدم تو جام وایحانه ریصدا

.لبهاشو باز کرد:یدم فهمیو بگه من خودم همه چیزی نبود چیاج در هم بود.احتید؟اخماشهست

 لبم اومد: خونه همون دوستم کهی روی نشدنع ده شبه.ناخودآگاه لبخند جمیکساعت نزد

 خانوم باورش شد.سرشو بالیحانه چون انگار ریومد که گفتم بدم نی بودماز دروغیدینشد

ی قبایش بگم که به تریزی هم که چیخوام.نمیکنی وچه کار می کجا بودیدمگرفت: من نپرس

 کنی سعی پارساست) ولعضیا منظورش از بیدم اشاره کرد که فهمیین بر بخوره(وبه پایابعض

 داخلی ایگه حرف دیستوبدون سالم نیط بذار،محیحت رو حساب نصی،اینوزود تر برگرد

 بدونیکنه پارسا داره از پشت پنجره نگاهم میدم آوردم دیین.سرمو که پایدرفت ودر رو کوب

!...ازیکرد ادب! حداقل با حرکت سر سلم می پرده رو انداخت.چه بیعی، واکنش سریچه

 کنار پنجره چندییدم شش صبح بود.دویک شدم.ساعت نزدیدار شرشر بارون از خواب بیصدا

 چونیباره شدم،شدت بارون کم بود ومعلوم بود ساعت هاست داره میره به آسمون خی ایقهدق

 بود. آماده شدم وساعت هفت از خونه خارج شدم. چترمو برداشه بودمیس خیس خیاطح

.از قصد آرومیبردم لذت می لبه شلوار لیسی واحد قدم زدم،از خیستگاه بارون تا ایروآهسته ز

 با شدتی بودم که کسیستگاه ایک! نزدیه هدفم چیدونستم خودم هم نمینم که پارسا رو ببیرفتمم

یس گرفت.پارسا بود که لباسش تا سرشونه هاش خی جایستگاه ای ورد شد وتوییداز کنارم دو

یطی پسرا تحت هر شراین! ایومده نینش با ماشیا برنداشته تر خودم گفتم چرا چیشبود.پ

یخواستم. میستادم ای زدم وگوشه ایدن ان! خودم رو به ندی به همه ثابت کنن که قویخوانم

 شدم وبا اومدنیخیال.پس بیشم میع ضایگیره نمیلمچترمو بهش تعارف کنم اما با خودم گفتم تحو

 اتوبوسی تویشدم میاده من پی شد چون وقتیاده پی سوار شدم.متوجه نشدم کیعاوتوبوس سر

 شده بود،تازه رعد وبرق هم شده بودیاد زیلینبود....ساعت پنج کلس تموم شد،شدت بارون خ

 رسوندتم.همون چندمتر تا واحدم بارون قشنگ منو شست.بهیاط حی! طاهره تا جلویشچاشن

 دوش حموم وخودمو با آبیر زرفتم یع وارد خونه شدم لباسهامو درآوردم وسرینکهمحض ا

یری جلوگی احتمالیضی مریک از ی قرص سرماخوردگیهداغ شستم و با خوردن 

 ازیشتر.نگرانش نبودم بیومد از واحد پارسا نمییکردم.ساعت از ده گذشته بود اما صدا

یرون پنجره به بی از جام کنده شدم ورفتم پایاط در حی.با صدایکردم بود که توجه میمکنجکاو

 رفت تو.معلوم بود کفشهاش روی داخل شد وبدون معطلیدهنگاه کردم.پارسا مثل موش آب کش
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یخیال! بید خوابی همونطوریعنی.یومد حموم نی هم منتظر موندم صدای.هرچیاوردهم درن

 خوابم برد. ..چشمامو به زور بازیقی وبعد از دقایدمشونه هامو بال انداختمو تو جام دراز کش

یخس خس سدایکردم ص  کاذب چسبوندمیوار.گوشمو به دیاد بین که سنگی نفسی بود،انگارینه 

 ...ی طاهری:آقایدم کوبیوار پارسابود.آروم دستمو مشت کردم وبه دیحدسم درست بود صدا

 صداشی خالی دوباره وسه باره کارمو تکرار کردم دست آخر هم پارسایدم نشنییچون صدا

 بود کهی بود تنها جوابید شدی سرماخوردگیه که نشون از یفش نالش خفیکردم.اما صدا

 وجدان درده گذاشت!! شدت بارونین باشم وبخوابم اما مگه ایتفاوت کردم بی کردم.سعیافتدر

 خلوتو باز کردم ورفتم پشت در اتاقش وچند بار دریاطکم شده بود، از جام بلند شدم ودر ح

ی رو از روید که کلیکردم فکر می خودم چیش پیدونم نکردم،نمیافت دریزدم.اما بازهم جواب

 به خاطر شباهت دریکردم پارسا زدم،احساس میدر اتاق خوابم برداشتم وبه قفل در اتاق پشت

 در اتاقش بازید باشه وحدسم درست بود وبا چرخوندن کلیکی قفلشون هم یدها به هم با

ی نئوپانیوار به دیده خوابش چسبق اتایکردم به اتاق انداختم همونطور که فکر میشد.نگاه

یشکم در حال  رفته بودیقی بود به خواب عمیزون پاش هم از تخت آویک که یبود.پارسا به 

یپم به تی نگاهیه.یخورد میچ.ته دلم از استرس پیکشید نفس مین وسنگیکردوهمچنان نالش م

 سردی روز هایشه.همپام هم ید سفیکو شلوار تریه رنگ تنم بود وی گشاد خاکیور پلیهانداختم.

 تابستون.سرم هم لخت بود با خودمیین به قول مامانم بال زمستون پایپوشیدم لباس می مدلینا

 صورتش شدمیک.نزدیست هم واسش مهم نینه طفلک اونقدر حالش بده که منو ببینگفتم ا

ت من تو تب داشی بازوش گذاشتم:پارسا!خدایوآروم صداش زدم:آقا پارسا! دستمو رو

ینطوری تکونش دادم انگار مرده بود!با خودم گفتم ای.کلیکردم میکار چید.من بایسوختم

یدا لگن پیه برانداز کردن ی خونه اش وبعد از کلی دست به کار بشم.رفتم توید بایشهنم

یه نداشت رفتم از واحد خودم برداشتم وآروم شروع کردم به پاشویخ یزرشکردم.چون توفر

 لگن رویخواست! دلم مینجایی بار پروند:نگار تو ایه یگفت که مندیاتی چریکردنش، لبل

یاده بودم روش پیده خونده بودمو دی کنم اما خودمو کنترل کردم.و خلصه هر چیتوسرش خال

ال متوجه نشدم که چه وقتیین کم کم تبش پایکردم وبعد از ساعت  کنار تختشی اومد ومن اص

یکرد،به وبه صورتش نگاه کردم هنوز خواب بود.گردنم درد مدمخوابم برد.... چشمامو باز کر

یه ینه بود که من نشسته خوابم برده بود.خواستم از جا بلند شم که چشمتون روز بد نبینخاطر ا

!!!!! حال چکارییییی نگاه کردم.. وااایرمو زیازاحساس بد بهم دست داد.با هزار نذر ون
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یهویی؟ از خون بود.گندت بزنن دختر!چرا یس خیرمکنم؟؟؟؟ تو چشام پر اشک شد فرش ز

ی تنها کاریکردم میکار چید بایستادم،حال روز اولم! تو جام ایومد نمید شدینطوری ایچوقته

 شدنشیدار تا قبل از بید.اما نه ! بایه گریر بود که با تمام قوا بزنم زین ایرسیدکه به ذهنم م

یع بود.سریده شامپو فرش هم خریم بهداشتیل تو وساامان اومد که میادم. یکردم میزاونجا رو تم

 اسفنج برداشتم وبعد از عوضیه کردم وی خورده شامپو با آب قاطیه واحدم وی توییدمدو

 جاش نشسته بود وبهی شده بود،پارسا تویرکردن شلوارم دوباره به واحد پارسا برگشتم،اما د

ه نگاه به من که مثل مجسمه خشک شدهی شده بود سرشو بال آورد ویره فرش خیخون رو

 لرزون سلم کردمی با صدایگفتم؟ می!چیه؟ چینبودم انداخت وبا انگشت به لکه اشاره کرد: ا

 بزنم. شروع کردم بهیدن دادم جوابشو ندم وخودم رو به نشنیح نشستم.ترجین زمیوجلوش رو

 جام بلند شم که با صداشز پاک شد.خواستم ایع کردن.خدارو شکر چون لکه تازه بود سریزتم

 سرمو برگردونم گفتم: حالتونینکه! بدون اینجا ای اومدی چجوری بگیخوایمتوقف شدم: نم

 جواب سوال من نبود! ابروهاموین تمام گفت: اما اییخوب نبودخواستم دوباره برم که با پررو

یاوردم قفل در متو رو از ید که کلی بهش انداختم ودر حالییدادم بال وبرگشتم ونگاه گذرا

 پررو!!!!!!ی؟چه اتاق منو از کجا دارید: کلید پرسی.فورین گفتم: با ایدادموبهش نشون م

 مکثی. وبا کمیخوره اتاق خودمه که متاسفانه به اتاق شما هم میددندونامو به هم فشار دادم:کل

 پا بهاجازه ی که بید.در ضمن ببخشید اگه قفل درتونو عوض کنیشمادامه دادم: خوشحال م

ی با قفل ندارم البته اگر کسی در جوابم گفت: من مشکلی گذاشتمبا خونسردیونیتون همایمحر

 در ضمنید قفل در اتاق خودتونو عوض کنیتونین مین اجازه وارد نشه!شما هم اگه ناراحتیب

رد بهش انداختم و وای.نگاه سرزنش بارید من ازتون نخواستم که کمکم کنیدمنت سر من نذار

 که برم ازیشدم آماده هم میکردم که به خودم غرغر میاتاق خودم شدم.در رو که بستم در حال

ی دهن کجیوار بخرم.دست آخر هم رو به دی خودم لوازم بهداشتیسوپر مارکت سرکوچه برا

 بودم که حد نداشت.سری خودم عصبانیرینی خودشینکردمو از خونه خارج شدم.اونقدر از ا

ی و ساعت چهار طبق قراریچیدم بعد از ظهر هم از درد کمر وپهلو به خودم پتمامکار نرفتم و 

یم با هم دور بزنیرون بیادکه با گلره داشتم از خونه خارج شدم.ازش خواسته بودم که باهام ب

ی با اصرار های ولی زودین هدفم بردنش به دکتر بود.البته من قصد نداشتم ببرمش به ایول

 کم تویه ویم خورده با هم قدم زدیه.یم. ساعت شش نوبت دکتر داشتمطاهره مجبور شد

 ربع به شش بود که دستشو گرفتم وبه سمتیک وساعت یم مطب چرخ زدیکفروشگاه نزد
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یه یتونم رو به گلره گفتم: میشدیم مطب میک نزدیم که داشتی همون چند قدمیمطب بردم.تو

 جوندستشو تو دستم فشار دادم:ی بخواه آبجون زد تو جی لبخند نمکیه بکنم؟گلره یخواهش

ی باشهجلوی کرد: هرچیکم نزدیدی؟صورتشو بخوام انجام می هر چیجونت واسه خودت.ول

یر زد زی نگاه به تابلو انداخت وپقیای؟یه تابلو رو بهش نشون دادم: با من میدیممطب رس

 برهی هر کیگه می زدم: کخندی.لبیگم واسه خودم میکرد فکر مین!ای شدیوونهخنده: الحمدل د

 شصتشید مصمم من رو دیافه قی وقتیخندید اس؟هنوز داشت میوونه روانپزشک دیشپ

یع!سریضم؟ من مریکنی وبهم نگاه کرد: تو هم فکر میستاد جاش ای.تویه چیتمخبردار شد ن

ی باشه ودوست نداشتی کرده باشم.اگر تو نخوای کمکمیخوامدستمو تکون دادم: نه!! من فقط م

 ندارم.دستشو گرفتم ومثل عزم رفتن کردم اما اون تکون نخورد،برگشتم وبهش نگاهیاصرار

یدمو صورتشو بوسیع ندارمسری من هم حرفیخوای می طورین بود: اگه تو ایینکردم،سرش پا

 گلره رو داخل فرستاد.بعد ازی که منشیم ننشسته بودیشتر بیقه دق5.یمبا هم وارد ساختمون شد

 نوبت هامونو زدی منشیاد هم بیگه چند جلسه دید اومد.دکتر گفته بود بایرون گلره بیم ساعتین

 خورده گرفته بود اما بعد از بسیه.اولش یم خارج شدیی داد ودوتایل گلره پرونده تشکیوبرا

که سربه سرش گذاشتم به راه اومد ولحظات آخر با خنده ازم جدا شد

 16 فصل

ی دوشم انداختم و بی شال رویه.آروم چشامو باز کردمو یاد هال صدا می کردم از تواحساس

 کهیدم پارسا رو دی ناباوریت شدم.در نهایر اومدم وبه سمت هال سرازیینصدا از تخت پا

پمهرشو برداشتیخونه هال نماز میداره تو .تو جام خشک شدم وبهش زل زدم.سلمشو که داد 

 بده واز کنارم رد شد وبهیلم تحوی که باعث شد لبخند کجیدم عقب کشودمووبه طرفم اومد.خ

 کهیعنی!!!!! (ید پشت رفت.لبهامو باز کردم وبا تعجب گفتم: ببخشیک باریاططرف در ح

 شد: واحد خودم با کفشیره وبهم خید موقع صبح!)رو پاشنه چرخین ایکنید چه کار مینجاا

 هم فرش نداره.اتاق خواب هم که شما زحمتشواونوری فرش هال.اتاق ی رفته بودم رویسخ

 نمازم قضا شهآره جون خودت!نه که هر روز صبح نمازتو سروقتیخواستم نمیدی،کش

 جاشی دلم گفتم.در رو که باز کرد توی رو توینا.البته ایشنویم نمیی کو؟ ما که صدایخونی؟م

یشب گفت: بابت دآروم داخل انداخت ویعنی به پشت ی سرشونه نگاهی از رویستادا
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یز که بابت چی لب گفتم: مطمئنیخوامزیرممنون.صبح باهاتون بد صحبت کردم، معذرت م

 ابروشو بال داد وسرتاپامو نگاهیه به سمتم کرد و ی؟روشو کنی معذرت خواهید نبای ایگهد

ال وروده بایا اجازه اس یکرد: اگر منظورتون ورود ب ال منظورتون ک ون خدمتتید نه اص

 خارجی جوابیچ هی وضع ادامه دارهوبین که اونجا نتونم نماز بخونم ایعرض کنم که تا وقت

 فکری.من و باش که شب خواستگاریکردم به حال در می فکریه ید تخت نشستم .بایشد.رو

ال بلد نیکردمم ین پررو تر از ایلی خیبینم که حال مینی حرف بزنه.اما ایست پارسا لله واص

 از طبقه بال صدا اومد وحس کردمینکهحرفهاست.صبح از رفتنش مطمئن شدم وبه محض ا

یوان ای اومد واز رویرون بیقه وصداش کردم.بعد از چند دقیرون رفتم بیداره خانوم بیحانهر

 بعد بحثویداد که البته اون به زور جواب میم کردی با هم احوال پرسیبه سمت من خم شد.کم

 پشت راه داره عوضیاط قفل در اتاق منو که به حیشه مید خانوم ببخشیحانه که: ریدم کشیشپ

 واسته جواب بدم خودشینکه(بدون ای؟ خرابش کردی زدی زودین نگام کرد: به این؟چپکیکن

 باشه خودم عوضی.-خرابش نکردم.ولی کنیر تعمیدادامه داد)نه دختر جون خودت با

 داخل که صدام کرد: اگه خراب نشده واسهدم برگریرمخواستم اجازه بگیخواستم.فقط میکنمم

 بالیکیهابروهاشو ی طاهری پروندم: آخه قفلش با واحد آقای؟ندونسته عوض کنیخوای میچ

 جمعش کنه! واقعاا چهینو ایاد بیکی حال ی!وایدونیانداخت وبا تعجب گفت: تو از کجا م

 نکردهینجاشو: فکر اخنده یر زد زیهو درمونده نگاش کردم.ینطوری داشتم بدم؟ همیجواب

 ونگاشیدم خانومممتوجه منظورش نشدم ابروهامو تو هم کشیاره نه! دست بال دست بسیبود

 من و آقا رضا سه سوتهی بکشیغ جیه کنه کافیکردم واون ادامه داد: اگه خواست بازم کار

یحانه رمیگین ی!!! با تعجب گفتم: چین داشت ای افتاد.چه افکار راحتیم.تازه دوزاریینیمپا

: برات دختر وپسرید که ! من رفتمباز گند زدم.ابروهاشو بال داد وبازم خندیومدخانوم؟ اون ن

 واستادم نگاش کنمینطور کنترل کردم خودمو که جواب ندم.همیلی خییش نداره نه!!!خدایفرق

 گفت: نهسردی خورده آروم شد با خونیه که یقه! بعد از چند دقیشه تموم میدنش خندی کینمکه بب

 چهل قفلیگه کنم دیکی بعداا بخوام دو واحدو ید.چون شای عوض کنیخواد قفل در رو نمیز،عز

ی رو که خراب کردی عوض کنم!-من گفتم قفلیتونم مین گفتم: شما که گفتینشه.با دلخور

ال که ما هی؟ چین شب نباشیه!-پس اگه شما ی عوضش کنینکه کن.نه ایرشتعم یم جا نداریچ-او

 ندارهبعدی اون کاری پس اگه تو با اون کار نداشته باشی تو اونجا رفتی .دوماا خودت گفتیمبر

ید که گفته بودم.خب قفل رو هم که نبای از فکر اساسینم تو.اید پریع کرد وسریهم خداحافظ
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ال   من رو همیدن چشم دی نبود به من بگه پارسا با تو چه کار داره.اون حتیکیعوض کنم.اص

 خانومیحانه که....استغفرال..اومدم داخل هنوز درو نبسته بودم که رین چه برسه به ااشتند

 منی خونسرد گفت: راستین؟خیلی:بله کارم داشتیرون بیامصدام کرد ومجبور شدم دوباره ب

یم بگم از امشب که داریخواستم خونه خواهرم، میل با لیم بریخوایم میوآقا رضا چند روز

 باز شده بودیتونست که میی روزه حواستون به بال هم باشهدهنم از تعجب تا جاچند ین ایریمم

 اونقدرها همیگه!ابروهاشو داد بال: دین برین نداریی جاینبا تمام قوا گفتم: جان!!! شما که گفت

 فقط قفلی خود دانیگه کنم؟-دیکار بود که پس من چین-نه منظورم ایستیم کس وکار نیکه ب

شنبه بود5 که یدونستم بود؟! من هم داخل اومدم.می کیگه دین رفت داخل.انکنوبازدرو عوض 

 دو شب رو خونه تنها باشم.تا غروب خونه روین اید خودم باین بنابرایومدوپارسا تا شنبه نم

 درس خوندم .ساعت از هفت گذشته بود که حوله ام رو برداشتم برمیمرتب کردم وکم

 ازمیلمو شماره موباینکه وبعد از ایرون خانوم صدام کرد ورفتم بیحانه رین حینحموم .در هم

 واز حمومیچیدم کردم ورفتم حموم.... طبق عادت حوله ام رو دورم پیگرفت ازش خداحافظ

 حولهیلکس ریلیدراومدم،چون درحموم به اتاق خواب متصل بود ابتدا وارد اتاق خواب شدم.خ

 سرمو بهیهو چرا یدونم سرم شدم.نمی بدن وموهادنرو از دورم باز کردم ومشغول خشک کر

 همزمان با من سرشو به طرفمیدادطرف هال برگردوندم.پارسا هم که سلم نمازش رو داشت م

یش خفن کشیغ جیه یهو.یم رو نگاه کردیگه هاج وواج همدیی دوتای ایهکرد.واسه ثان :یدم بنف

 رو تخت وپتویدم کنم پریکار بودم چده نگاهشو گرفت منم که مونیعروتو کن اونور....! سر

یدم بسته شدن در هال رو شنی عرق شدم. صدایس که قشنگ خیقه روم.بعد از چند دقیدمرو کش

یکینومعلوم بود که از اون در خارج شده. ا ال مگه امروز ی  ی واسه چیستشنبه ن5 اومده ؟ اص

 بلند شدم وکشون کشون اومدمام بودم از جیچیده که پتو رو دورم پیناومده خونه؟در همون ح

 کهیی با صدایه؟پارسا گفتم: باز چیت هال که دوباره به در هال ضربه خورد.با عصبانیتو

 ازیا قفلهبا حرص گفتم:بینور ندارم.در اید گفت: شرمنده من کلیادمعلوم نبود از کجاش در م

دم که داشت از تو اتاقمی پاشو شنی روم.صدایدم رو تخت وپتو رو کشیدم برو.دوباره پرینورا

 بسته شدن دری: فقط برووصدایدم حرفش پریون لحظات گفت: معذرت...مین در آخریشدرد م

 از جام بلند شدم وتند تند لباسهامویع آوردم ومطمئن شدم که رفته سریرون.سرمو بیدمرو شن

 داشتمب لیر زینکه درست کردم وضمن ایکس می خودم کافی.سرم درد گرفته بود،برایدمپوش

 پررو لاقلی پارسا بشنوه گفتم:پسره یخواستم که می لب طوریر خوردم.زیدادمبهش فحش م
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.دندونامو چنان با حرصیدین نشنین بگو..از اون ور صداش اومد:گفتم! شما حموم بودیال یه

 که فرشو نجسی خب حال..!باز بگو که مقصر خودتیلیبه هم فشار دادم که فکم درد گرفت:خ

 .خوبه!یشورم فرشو میارم کارگر میه فردا ین! صدامو بلندتر کردم: باشه آقا جون.همیکرد

 هفته بو گندیه اتاق تا یشه جواب داد: لزم نکرده.هوا رطوبت داره فرش خوب خشک نمیفور

یخوای داره ها.نمیی دهنم گرفتم: یا..یا...عجب روی!دستمو به صورت مشت شده جلویگیرهم

 به بعد اولین گفت: از ایلکس ری؟خیلی به رفت وآمدت ادامه بدهمچنان ی که قصد داریبگ

یست! درست نی بگردی کن تو خونه با وضع بهتری تو.شما هم سعیام بعد میشنومصداتو م

یه شدم وبا گفتن یخیال.بیزنه بخوام ادامه بدم تا فردا صبح چونه میدم.دیین تو خونه تنهایوقت

 دادم. ساعت از ده شب گذشته بود که مامانم تماسیصله رو فلهباشه اونم با لحن غضبناک مسئ

 مادر!ی: سلم.خوبیکرد با من صحبت می مامان کالبد بدون روحی بار انگار به جاینگرفت ا

-منم خوبم.یکنی؟ چه کارا می-آره.توچطوری؟ :سلم مامان.خوبیخت ری چرا هوریدونمدلم نم

 امنو امانه.امروز خالت زنگی همه چینجا شده؟-نه ای) مامان طوریدم وپرسیاوردم(طاقت ن

!!ی گفتم:جدی.با سردیذاشت اما استرس نمیشدم خوشحال مید بایمطبیعتاا کردیزد وبا هم آشت

 رو بزنه امای انگار دوست نداشته باشه حرفید مامان لرزیگفت؟صدای میخداروشکر چ

یمن ومن جواب داد: میمجبور بود.با کم یکی یانگار خواستگاری علواسه آخر هفته برن یخوان 

 خودموی به سختی کرد بغض به گلوم چنگ انداخت ولی سرم خالی ظرف آب جوش رویه

 منوین هست؟مامان که لحن غمگی کیکنترل کردم که چندان هم موفق نبودم: یا...! به سلمت

.منیشم افتادم: ناراحت نمیه.ارزشتو نداشت.به گریا است.خودتو ناراحت نکنیبه گفت: غریدشن

 مادر...وتلفن رو قطع کرد.وسطیرم برات بمی افتاد: الهیه هم به گریخواممادرم میشوخوشبخت

 داشتیختم،دلم صدا تو خلوت خودم اشک ری فرش گذاشتم وبیهال نشستم وصورتم رو رو

 از دستامیشه واسه همی علیعنی رو دستم که یخت رو ری خبر آب پاکین با ایترکید،مامانم

 کردم تایه به تخت خوابم پناه بردم واونقدر گریب سردرد عجیه جام بلند شدم وبا ازرفت...

 وهمه خوشحالیزد.دوباره داشت لبخند میه علی مراسم عروسیدیدمخوابم برد.....خواب م

 ومنو با انگشتیکردند کوتاه بود همه سرزنش بار به من نگاه میبودند، من دستم از همه چ

 که به دستم اومدی اومد...با تکونی بال نمیکردم،نفسم میه اش گره.من همیدادننشونم م

...چشمهامیکرد،خیلیچشمامو باز کردم.پارسا کنار تختم نشسته بود.گلوم درد م

 منفجر شدم وبایهو کرد:حالت خوبه؟یکم.درمونده نگاهش کردم.آروم صورتشو نزدیسوختم
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 منید.بعد که دید خودشو عقب کشمی کید کردن.طفلک ترسیه بلند شروع کردم به گریصدا

 افتاده؟ی تخت نشست: اتفاقی از جاش بلند شد وکنارم رویکنم ناله مینطور وقفه همیدارم ب

 کهی موهام حس کردم.در حالی رو روی بالش فرو کردم: نه...نهنوازش دستیصورتمو تو

 داد: غصهیلم لبخند کمرنگ تحویه رومو به طرفش برگردوندم.یکردم میههنوز داشتم گر

یاج داشتم.به محبت احتیاج به خدا توکل کن.احتیشه که هست درست مینخور.هرچ

 نشون نداد اما بعدی بغلش .اولش واکنشی خودمو انداختم تویدموداشتم.ناخودآگاه به طرفش خز

 که گذشتیقه دادنم.چند دقی و شروع کرد به دلدارید موهام کشیاز چند لحظه آروم دستشو رو

.سرمویخندید انگار که داشت میلرزه اش داره مینه ام کم شد،احساس کردم سیهواز شدت گر

 دارم نگاهشید دی لبهاش نشسته بود که وقتی رویطون لبخند شیهبلند کردمو بهش نگاه کردم،

یع من امشب حموم واجب نشم!!سری پررنگ تر شد وآروم گفت: اگه تو دختر گذاشتیکنمم

ی! مگه قرار نبود تا صداینم واشکامو پاک کردمو گفتم: واستا ببیدم کشیرونخودمو از بغلش ب

 گفت: باشه ازیخندید وهنوز داشت میشد که از جاش بلند می!در حالینجا ایای نیدیمنو نشن

 کابوسیگه بعد.الن که نماز صبحمو خوندم. تو هم پاشو نمازتو بخون بعد بخواب تا دیسر

 لبخندیکرد می که سعی کار دستش اومد ودرحالب چپ نگاش کردم که خودش حساینیچپنب

ال هرکاریادم پنهون کنه گفت:آهان یطانیشوش  بکنوبعد به طرف دری دوست داشتی نبود! اص

 آبیوان لیه جام بلند شدم ویکنماز لب گفتم: ممنوناونهم آهسته جواب داد: خواهش میررفت.ز

یق خواب عمیه از کجا اومد به م که خودم هم تعجب کردیبی آرامش عجیهخوردم وبعد با 

یشه: بله؟-منم.میارم بیرون تق تق در باعث شد سرمو از تو جزوه ام بی رفتم.....صدایرینوش

یگه سرم رو هم نپوشوندم،دی انداختم،قد بلوزم بلند بود،خوبه.رویپم نگاه به تیه داخل؟یامب

 سلمیه باز کرد واومد داخل و بود... جواب دادم: بفرمادر ریده رو دیدپارسا اون چه که نبا

 بهش زل زدم، من واقعاا لذتی طورین.همیستادکوتاه کرد وبه سمت هال رفت و به نماز ا

یه زدم، من واقعااچطوردلم اومد ی.. پوزخندیدن میت جوونها به نمازشون اهمیبینم میبرمم

یکینهمچ  راحت ده سانت ازا کجا! پارسی کجا علین جواب بله بدم؟ ای رو ول کنم و به علیسی 

 درست ویل گفت چاق بود اما پارسا استیشد میباا تقریا توپپر بود ی بلند تر بود،علیعل

ال پارسا سر بود.خدایورزشکار یسه رو با پارسا مقای من چرا داشتم علیا چهار شونه،ک

 دوست داشتمیختیش ری رو با همه بی دروغ بگم، من علیتونستم! به خودم که نمیکردم؟م

 که ازی غرور وعشقی علیکردم قلبم گرفته بود.احساس میشب خبر دیدن بعد از شنوحال
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 پارسا به خودم اومدم: قصدی پاش له کرده.با صدایر وجودم پرورونده بودم رو زی تویبچگ

 متوجه شده نگاش کردم جا خوردمینکه ای؟از اونجا و تا فردا نگام کنینی بشینطور همیدار

ی؟ نماز بخونیخوای با پاشنه رفت رو اعصابم: نمیشر انداختم.با جمله بعدیوشرمنده سر به ز

!خودمیستم کافر که نی؟ به نماز خوندن من ندیر گینقدر ایشه بهش زل زدم: مآتیشی

یع قرمزه،وسریتم وضعیدونست میدخوبه.ببخشید بال آورد: ببخشیم.دستشو به نشونه تسلیفهممم

ال وانمود کردم دارمسرمو شروع کرد.یشوبلند شد ونماز بعد  دوباره تو جزوه هام بردم ومث

 حواسم به پارسا بود.از جاش بلند شد وبه سمت اتاقم اومد خودموی چشمیر زی ولیخونمدرس م

 اون دفتر وکتابو عذاب نده.خنده امیخودی: بیدمبا جزوه مشغول کردم.که صداشو شن

 هم ازید شایل دلی چرا بیدونم نمیرفت،یهوییگرفت.سرمو بال آوردم داشت به طرف در م

یره آره ومیگه مطمئن بودم الن مین؟انگاری پروندم: آقا پارسا ناهار خوردیرینیسرخود ش

ی توجاش برگشت ودر حالی به حساب مودب بودنم که تعارف زدم اما در کمال ناباوریذارهوم

یق عمینیش با ب؟بعد ناهاری داری گفت: نه..نخوردم..چیزد برق میکه چشماش از خوشحال

ینطوری.وهمیکرد مارو داشت از نماز غافل میاد که می خوب خوبی: بوهاید،نفسشو داخل کش

 موقعی که بی کردما! به قول مامانم بسوزه زبونی شد.عجب غلطیربه طرف آشپزخونه سراز

 نگاشیستادمو چهارچوب در آشپزخونه ای.از جام بلند شدم ودنبالش رفتم، تویشهباز م

 به سمتم برگشت وبایهو فرو کرده بود. ناخودآگاه لبخند زدم،ی.سرشو تو قابلمه ماکارونردمک

 خودمو جمع کردم:یع!خنده ام وا رفت.سری؟ خوشحالیشت، لبخند ژکوند گفت: من موندم پیه

 شد: یا..ضد حال!!خب نگویزون.لب ولوچه اش آویارم برات میدپاشو برو واحد خودت،دم کش

.سفره با توچشماشو نازکیدم نمی به کسی پررو شدم: من ناهار الکیهوا نه؟ی یخوشحال شد

 شدم؟ واحدیمی باهاش صمیهویی هال نشستم،چرا ی اومدم وتویخیال شد.منم بیرهکرد وبهم خ

یه واسه یخواد میکرد فکر میدونست نمیکی راه انداخت که نگو! ییخودت.تو!!سرو صدا

ی.که همه اش هم تویوان ولیاره دوتا بشقاب وچنگال بیتاالشکر سفره پهن کنه حال خوبه نها

 از واحدید.پریم سفره رو پهن کردی ایقه بود.از جام بلند شدم ورفتم کمکش ودودقیجاظرف

ال غمم رو فراموش کردم وپابه پاشیشم که پی ساعتیم نییشخودش نوشابه هم آورد.خدا  بود ک

یخواد گفتم نمی وهر چیستاد ایی ظرف شوی.دست آخر هم رفت پایدم هاش خندیکه تیبا همه 

ینجا اومد ای که بعداا نگیم رو هم بشوریکه دو تا تین قبول نکرد وگفت: بذار ایشورمخودم م

 دریدونست خانوم نبود ویال خدا میحانهناهارمم خورد ظرفهاشم گذاشت و رفت!خدارو شکر ر
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یم شستم وکنار هم نشستیوه مخورده یه! بعد از ناهار طبق عادت یکرد مییموردم چه فکرا

 شمام!!یک نزدینجا گفت: اگه مادرم بفهمه من ایدن خندین در حیهویی یمومشغول خوردن شد

 کردنشوین چشمام زل زد: اگه نفریزنه؟به از من نمی حرفیگه.لبهامو جمع کردم: دیدوباز خند

ال گند شد وبا صدایافه نهدلم گرفت وقیریم،فاکتور بگ  گفتم: تو رو خدا بهش بگومی آروی ام ک

 کرد: بعد از کدومیز ریهچشماشو مشکل دار شدم بعد از اون قضی من بشه.به اندازه کافیخیالب

 کارش؟ی شده رفته پیده مالیم خبر نداشت که نامزدیعنی جا خوردم.یش سوال ناگهانیه؟ازقض

 تر حرفیمی صمده خوریه یتونم انداخته بودم. خودش دنباله حرفشو گرفت: میینسرمو پا

 مامانی وقتید.شایافته براتون بی اتفاقینبزنم؟بهش نگاه کردم که گفت: من دوست نداشتم چن

 نداشتم که بخوام ناراحت بشموی من وابستگی کرده به غرورم برخورد ولییرگفت نظرت تغ

.مندم کری خانوم من شوخیم خبر داشت.ادامه داد: مریامپس در بی از خودم خل بازیدونمچه م

 به هم خوردیتون نامزدی ایه سر چه قضیدونم..نمیخوام عذر میلی ..خی ایه سر چه قضیدونمنم

 که سرمی کنه.در حالین نفریو که از ته دل کسیست نی اون آدمیرید از مادر من به دل نگیول

شو بود گفتم: به خاطر گلره بود که به هم خورد-بله؟دوباره حرفمو تکرار کردم.ابروهایینپا

 وانمود کرد کهی همه جوری حرفشو قطع کردم: نه..جلویعبال برد: گلره با نامزدتون...! سر

 آره تکون داد وبا لحن ترحمی!سرشو به معنین مشکل گلره هستیانهمه... خودتون که در جر

 کردن با خودمین سبک سنگی.بعد، من بعد از کلیم گفت: چقدر بد!!!هردو ساکت شدیزیانگ

 حرفشین نباشه در خدمتم.از ای خصوصیاد سوال بپرسم؟لبخند زد: اگه زیه یشه:میدم،پرس

:شبیدم از تو دارم بپرسم؟!! بعد پرسی شدم.آخه من چه سوال خصوصیدسرخ وسف

یقتون وهمه اش دو سه ماه از فوت رفین هستیی مادرتون گفت شما عزایی نهایخواستگار

 چراین نسبت به من نداشتی حسیگی! شما که میا به حساب کنجکاوین .البته بذاریگذشتم

 اولش واقعااید زد: اون سرو وضع شای.لبخندیاین بگذره بعد بیشتری مدت بیه حداقل ینوانستاد

 واسه حفظ ظاهر ودوست داشتم زود ازدواج کنمی ایله بود اما بعدش شد وسیقمبه خاطر رف

ی واسه سوالیمردم می از فضولشتم. وبعد ساکت شد.دایکردم ثابت میکی خودمو به یدچون با

:یدم وپرسیا نه.بالخره دلو زدم به دریا بپرسم یدونستم که نمیکردکه داشت مورمورم م

یمون هم پشی آروم گفتم وزرتیلی جمله رو خین؟این خودتونو به نگار ثابت کنیخواستینم

 بدونم. قشنگیزی توقع نداشت که از نگار چیدشدم.از حرفم جا خورد وزل زد تو چشام شا

 گفت: بابت ناهار ممنونی لبخند مصنوعیه چپ تو جاش بلند شد وبا یخودشو زد به کوچه عل

58

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

ی شده خداحافظیع مزاحم شدم وبه طرف در رفت..منم ضایادی برم که زیگه.من دید چسبیلیخ

پکگنیدت!پیخواستی مینو !! همیاکردم واون رفت.ب  ها رو جمع کردم وبایشدستی که بزنه سه 

 عنوان متمرکز کنم شروع کردم به درس خوندن.یچ به هیتونستم که نمافکاری

17 فصل

یزش می رویرینی سلم کردم،ضمن جواب سلم دادن به جعبه شیار در وارد شدم وبه کاماز

: به چه مناسبت؟لبخندیدم پرسیداشتم برمیرینی که داشتم از جعبه شیاشاره کرد.در حال

 که توی در حالیر موند: متوجه نشدم!امیرینی شی زد: کم شدن شر مزاحمدستم رویمرموز

 گفت: شرمنده منی حد ممکن باد کرده بود از اتاق خارج شد وبه سختادهنش پر بود ولپهاش ت

یار کرد به من لبخند بزنه وبا علمت سر سلم کرد.کامی ام.وبا همون دهن پر سعی باقیشههم

ین که این.بخوریره امیه مال دومادیرینی تا از دستتون نرفته.شی خانوم کرامتین: برداریدخند

 شدیز خیم توجاش نیا دونه برداشتم وبه سمت اتاق رفتم.پویه ویدم خوردن دارهخندیرینیش

 داشت خوشحال باشهی که سعی اش در حالیافه گفتم، قیکوسلم کرد.من هم سلم کردم وتبر

 رو همیش داشتم علت ناراحتیکردم طور که بهش نگاه مین بود.همین غم سنگیهنشون دهنده 

 پارسا افتادم کهیاد یل دلی. بیکردم می بررسخودم به باباش رو با یشدکه صد در صد مربوط م

 ونمازیگرده برمیروقت وشب دیرون بیره گفت داره میوار غروب از همون پشت دیروزد

 بودم ناراحت شده بود!!! شونهیده من درمورد نگار پرسینکه از ایعنی بخونه،یومدصبح هم ن

ی زنگ خورد، اسم گلره روگوشیمهامو بال انداختم وتو دلم گفتم: ناراحت شه به جهنم. 

ین خودم.چطوریم.جواب دادم: بله؟-به!! احوال مریکرد مییصفحه خودنما  زدم:ی؟لبخندی جو

 دادم: چه عجبیکنه،ادامه بهم نگاه می چشمیر داره زیا شدم که پوی؟متوجه خوبیزمسلم عز

: لوس نکن خودتو.چهیدم خندیزنی؟ریز-نه که تو راه به راه به ما زنگ می؟ از ما کردیادی

ی زل زده بود بهم.گلره با لوس بازیم نگاه کردنو زده بود ومستقی چشمیر زید قیاخبر؟پو

یاد خواستم ی شدن دوره درمان من داری به طیدی که خودت علقه شدییگفت: از اون جا

ال به کل یآور یام ماا زدم: حتمی رفته بود.لبخندیادم کنم که امروز ساعت چهار نوبت دارم.اص

 لبخند پهن بهیه با یم کردی ربع به چهار جلو همون پاساژهاز هم که خداحافظیه.ساعت یزمعز

 زدی! اسم پارسا بد در رفته. اون هم لبخندیستا کم فضول نینم نگاه کردم.با خودم گفتم ایاپو
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ا هی از دست شوخی وهر از گاهیم سرگرم کار بودیشترودوباره مشغول کارش شد.اون روز ب

 سه شنبه شب بابت جشنی همه رو برایا وپویر.دست آخر هم امیخندیدیم میر امیومتلک ها

 حتماای که رو بهم گفت: خانوم کرامتی وقتیر امی دعوت کردن و از برق چشمهایر امینامزد

 کردم وراهی بود که از همه خداحافظیم ونیک.ساعت یدم نفهمیچی! هم هیم.ما منتظریاینب

 تند تند آماده شدم وبه طرف مطب به راه افتادم.یی، دوش سرپایهافتادم.بعد از خوردن ناهار و

یگشتم.اون روز که دربه در دنبالش میم واز پله ها بال رفتیدیم گلره همو در آغوش کشیدنبا د

ی ساعتیک بشم.یمی دوباره باهاش صمی روزیه که یکردم با خودم فکر نمیچتا بکشکمش ه

 باهامیخواد وبهم گفت پاشم برم تو دکتر میرون بودم که گلره اومد بشسته نی راحتی رویرونب

 بود ازی سالیان دکتر که مرد می نشست.از در که داخل شدم آقایرونصحبت کنه،خودش ب

ی........با صدایشناسه کرد انگار که چند ساله منو می باهام احوال پرسیجاش بلند شد وبه گرم

ین تنه اش رو از ماشیم که پشت فرمون بود نی.مردیدم از جا پرر سه متینبوق وحشتناک ماش

یزنی؟ قدم میس پاریابونای خی توی گفت: مگه داری انداخته بود وبا لحن طلبکارانه ایرونب

 پشت سر باعث شد حرکت کنه وبره.من مثل مسخ شده ها خودم رو بهی هاین ممتد ماشبوق

.ازیداد میشم دکتر داشت آتی.حرفهایکرد داشت پذق ذق میه رو رسوندم. چشام از زور گریادهپ

 بابت ترسش از جنسییش که همجنس گرایگفت خوشحال بودم بابت گلره،چون دکتر میطرف

 رو سرکوب کنهی به رابطه جنسیلش میتونه شوک باشه وچون نمیه یتونه هم میلشمخالفه ودل

 چرا گلره اتفاقیدونم کرد،نمم حرفهاش داغونی اما فکر به مابقی،رو آورده به همجنس باز

 اتفاق بود کهین ای داده بود ودکتر هم در حال بررسیح دکتر توضی من وخودش رو براینب

ییم خاطرات راهنمایادآوری کارو کرده.حرفهاش وین اون همه دوست با من اینچرا گلره ب

 دارن بهموری چجیگران.بغضم دوباره شکست برام مهم نبود که دیکوبیدمثل پتک تو سرم م

یکرم از منی شکلین برام مهم گلره بود،مقصر من بودم که گلره ایکنننگاه م  شده از اولش 

 وقتیچ محبوبه خانوم معلم قرآن مسجدمون افتادم که هی حرفهایاد نداشت ی ام تمومیهبود.گر

پکلم،اما حال میکردم اون موقع با خودم فکر میگرفتم، نمیحرفهاشو جد یه فقط من یفهمم عقل 

 گلره رو خراب کردم.به ساعتم نگاه کردم ساعتیندهبچه کودن بودم که با حماقت خودم آ

.سریزدم قدم میابونها خی هدف توی وبیون سه چهار ساعت بود که من گریکهشت بود ونزد

 نوشابه خانواده گرفتم.اونقدر گشنه ام بود که اگه ده تایه ویچ دوتا ساندویچیکوچه از ساندو

 خشک شدهی اشکهایکردم نگرفتم.احساس میشتر دوتا بی بخورم ولیتونستم میگرفتم هم میگهد
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ی آبخوریر که داخل شدم رفتم سر شیاط حی.تویاد پوست صورتم کش بیشهام باعث م

 لبخندیه خونه ام ی پارسا در حال نماز اونم تویدنوصورتم رو شستم و وارد خونه شدم.از د

 آشپز خونه گذاشتم وبه سمتی تویلهارو خودم رو جمع وجور کردم.وسایع رمق زدم وسریب

 دختریه بابا من یکرد وبا خودش فکر نمیرفت ومیومد قشنگ واسه خودش میگهاتاقم رفتم. د

 گذشته به مغزم هجوم آورد.تازه به سنی رفت وآمد. دوباره فکر هاین ایستمجردم درست ن

یزون آب از لب ولوچه ام آوی سکسی عکس هایدن بودم وتو اوج شهوت بودم با دیدهبلوغ رس

 پارسا سرمو برگردوندم کهی از بچه ها مثل من بودن.با صدایلی نبودم خینطور.فقط من ایشدم

 کردم ومانتو ومقنعه ام رو در آوردم.جورابم رو هم از پام دری.من هم سلم سردیکردسلم م

 شدهیش مشغول خوندن نماز بعدیرون بم دست وپام رو شستم واومدیی دستشویآوردم ورفتم تو

ی رو گذاشتم رویوان ونوشابه ودوتا لیچبود.سفره کوچکم رو پشت سرش پهن کردمو ساندو

 فکر سال سومیسفره وخودم هم کنارش منتظر نشستم که نمازش تموم بشه. دوباره رفتم تو

 مدرسهیاط درشت تر بود پشت حیکلشون بچه ها که هی بعضیدیدم..اون موقع ها مییراهنما

 دوست داشتم من هم تجربه کنم اما نه با اونا.چونیکردم هم نگاهشون میکردن،من میی کارایه

 تو مدرسه مایی تو راهنمایا بزنن.رویب از من درشت تر بود وممکن بود بهم آسیکلشونه

ید رو درها اون دختیشه همیتا.من وبیتا به اسم بیگه دختر دیهنبود ومن با گلره دوست بودم و

ی روز زنگ ورزش بود و همه بچه ها تویه توجه بود.ی اما گلره نسبت بهشون بیزدیمم

 شده؟یزی نبود.-چیچکس کلس که هی تویم ورفتیم از فرصت استفاده کردیتا بودن من وبیاطح

 نه به چپیتکون خوردم وبه پارسا که حال رو به من نشسته بود نگاه کردم وسرمو به معن

 اخم کمرنگیه کرد وبا یچا نگاه به ساندویه دادم وبلفاصله گفتم: بفرما شامتکونوراست 

 جواب دادم:ی نه تو ،ولیدم خودم خری بگم برایدی؟میخواستم من خری برایگفت: واسه چ

 بود کهیر!خداروشکر اهل تعارف کردن نبود واومد جلو.اونقدر ذهنم درگیچسبه بهم نمییتنها

یر بود بزنم زیک رو گرفت.من نزدیتا ومچ منو بید...گلره سر رسممتوجه نبودم اخم کرد

 رو باهمیتا دوست نداشتم گلره من و بی ولیم خواستم با هم باشیتا خودم از بینکه با ایهگر

یاورده بود به خاطر ترس از ناظم ومعلمو بچه ها لباسامونو در نی شکرش باقی جاینه،بازبب

ید،بیتا گلره کرد،گلره خودشو عقب کشیک و صورتش رو نزدت به سمت گلره رفیتا.بیمبود

یتا زد ومنم مطلبو گرفتمو به سمتشون رفتمو از پشت گلره رو بغل کردمو بیبه من چشمک

یکل بود.من اون موقع هم هیده فای گلره بی گلره کرد وتقلهایکدوباره صورتشو نزد
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 گاز هم نزدهیه ی انداختم که هنوز حتیچم به ساندویخوری؟نگاهیگلره بودم...-چرا نم

 رو به دکترشینا اید بایا.آیاومد از خودم بدم میشتر بیکردم فکر می بود،هرچیدهبودم.اشتهام پر

ین همیزد که دکتر ازش حرف می شوکیعنی کردم که سکوت کرده بودم! ی کار خوبیگفتم؟یام

 بلکه به جمع مایومد نه تنها بدش نه گلریبینم میکنم حال که فکر می بود.ولینمون بیاتفاقا

یزی افتاده؟!چی: اتفاقید فکر کنم! با شک پرسیقه پارسا گذاشت من دو دقینملحق شد. اگه ا

 و واستادم تایدم خریچ واسش ساندویکنه؟ فکر می خودش چیش خدا حال پی؟یا بگیخوایم

 نگاه به مال اونیه وزدم یچم گاز به ساندویه!!یل فکرم..واوینمازش تموم بشه و النم تو

ی؟لبخندی نخوردیزیکردم،پارسا هم هنوز نخورده بود! با تعجب بهش نگاه کردم: تو چرا چ

 زدمی.منم خواستم با تو شروع کنم که بهت بچسبه،در جوابش لبخندیچسبه نمیی تنهایزد: گفت

 ها فکروقع سال که اون میک..بعد از اون ید فکرم به کجاها که سرک نکشیدونهاما خدا م

 هم از نظر خودمون بهمون خوش گذشت واردی دخترها وکلین بیعیه طبیز چیکردیمم

 گرفتم امایش در پیمو عادی نامزد کرد واز ما جدا شد من هم روال زندگیتا بیم شدیرستاندب

.خداروشکریداد هاش ادامه می ها ودست درازی همچنان به شوخی کمرنگ تر ولیدگلره شا

یچ به ساندویمو. گاز بعدید نکشیک باری فقط در حد معاشقه بودو کار به جاهایهامونکه باز

ید،من اتوبوس زدم افتادم.چونه ام لرزیستگاه ای که به صورت گلره اون روز تویلی سیادزدم.

 پارسا.دهنمویره گونه ام حس کردم.وبعدش نگاه خی اشک رو روی کرده بودم؟ گرمایکارچ

ی پارسا توی.اخم هایه گریر بغضم وزدم زیدن همزمان شد با ترککه بگم یزیباز کردم که چ

!!!!یم چشمه اشکم خشک شد.جانننن!!!! مریهو کرده؟یتت اذیم؟کسی شده مریزیهم رفت: چ

 نگاه کردم. اما اون هنوز همون لحن قشنگه رویره بهش خینطور رفت.همیلی ویلیته دلم ق

 خدا جون.بهش بگو ادامه نده من جنبهی کرده؟!وایتت اذی کسیگمداشت: با توام! م

 کنم.سرمویه گریخواستم می افتاد واسه چیادم نه تکون دادم و دوباره یندارم.سرمو به معن

 شدهیقتر کردم.دوباره بهش نگاه کردم.اخمش عمیتش شرمنده گفتم: من اذی وبا لحنیینانداختم پا

 قربونش برم هریاورد، نطاقت بهم بگه دست آخر هم یزی با نگاش چیخواستبود انگار م

 باز نشده دوبارهی؟دهنم کردیت اذیو پنهان کنه: کیشو حس کنجکاویتونستچقدر افاده داشت نم

 گلره رو من زدمی مونده بود که پارسا بفهمه جرقه همجنسبازینم همیگفتم؟ میبسته شد.چ

 کردم،پوست سبزهی بهش نگاه کردم.خوب صورتشو وارسینطوری.همیش سال پ9اونم 

 که نه درشت بود نهی خوش فرمی پهن با لبهای درشت وابروهای مشکیروشن.چشمها
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 خوش فرم و مردونه نا خودی استخونینی بیه توجهمو جلب کرد ینیش بیشتر از همه بیککوچ

 لبخند گوشه لبشیه کمرنگ شد وی؟اخمهاش عمل کردینیتو گفتم: بیتآگاه بدون توجه به موقع

 قشنگه.کوه اعتماد به نفسی جذاب ترش کرد وآهسته گفت: نه! مادر زادیلینشست که خ

 داشتم،ی خوش فرمینی بود که منم بین ایش بود.خوبیده حرفو شنین ایادبود.انگار قبل از من ز

 نگه داشتهیلی نزد اما معلوم بود خودشو خی حرفیگه زدم ومشغول خوردن شدم.اونم دیلبخند

 تشکریه. بعد از شام هم با یگرفت نگاشو میکردم نگاش متا ویکرد نگاهم میقهچون هرچند دق

 جام نشستم وجوابشو دادم.اومدی کرد ورفت..... آروم صدام کرد.توی دوستانه خداحافظیلیخ

 شداومده بود نماز صبح بخونه،خوبه اگر واسهیر سلم کوتاه به سمت هال سرازیهداخل وبا 

یدمو جام دراز کشی.دوباره تویخوند سروقت مو به واحد منم که شده بود نمازشیدنسرک کش

 دکتر رو براشیه تماس گرفتم وقضیا از شرکت برگشتم با روینکه.ظهر به محض ایدمخواب

 آرومم کرد وازمی کلیا کردم البته قسمت افکار وگذشته خودمو سانسور کردم. رویفتعر

.شب هم با مامانممیکنم خوشحال شد که دارم کمکش یلی و خیدمتشکر کرد که گلره رو بخش

 نکردم.پارسایه گریگه بار به خاطر لحن مهربون مامان بعد از قطع تماس دینتماس گرفتم وا

 ازمیمانه صمی با لحنیرفت که داشت از خونه ام میونماز خوندنش هنوز پا برجا بود.موقع

 کردم.ول دست آخر قبی تعارف کردم ولیدعوت کرد که فردا شب برم شام خونه اش.اولش کل

ینطوری اید به دل نگرفته خوشحال بودم.شای اینه و ازم کیه ایده پارسا پسر فهمیدیدم مینکهاز ا

ین نفر یول مینعذاب وجدا  رو جمعیلم....ساعت دوازده ظهر بود.داشتم وسایکرد مادرش منو 

دانشگاه؟ یرین مین: داریارم مجبور شدم سرمو بال بیا پوی که برم دانشگاه که با صدایکردمم

 لبخند پهن زد که شرمیه حال جواب دادم: بلهین.با ایدونست بود!! اون که می چه سوالاین

ی چه اصراریدونم نمیاین؟من رو پنهون کنه وگفت : فردا شب میه واسه چیدمنگاهشو که نفهم

ادی.جواب دادم: اگه طاهره بیگیره داشتن که من برم! حال انگار من نرم مجلس سر نمیر امینوا

.منم از جامین نگاه قدر شناسانه بهم انداخت وگفت: خسته نباشیه.لبخندشو جمع کرد ویاممنم م

 که باز در حال بحث کردنیار وکامیر .تو سالن از امیرونبلند شدم وتشکر کردم واومدم ب

 کردم که پارسا واسه شام دعوتمیف.واسش تعریم کردم وبا طاهره براه افادیبودن خداحافظ

.کلسم ساعت هفت تموم شدیدونه کرد که خدا میی برداشتهایه ذوق مرگ شد وی کلخونهکرده 

ینکه باطل! ایال خی واحدش خاموش بود،زهی هشت بود.چراغایک خونه نزدیدموتا رس

 شام پارسا پز کرده بودم! وارد کهیه آماده یروز خودمو از دیخودیخودش هم نبود! من چه ب
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!!یم پارسا منو متوجه خودش کرد: مری که در اومدم صداین راست رفتم حموم.همیهشدم 

ین باز شدم رو جمع کردمو گفتم: جانم!یممر ی از کجام در اومد؟ این خدا!! ایا خانوم!!!ده

 سکوتیقه گاز گرفتم.بعد از چند دقیینمو! لب پایت ابراز احساسات خرکین با ایم مریریبم

یای منتظرم.میگه ربع دیه...آهان تا یزه گفت: چه اومده باشیادش که انگار تازه حرفش یجور

 توی؟ اراده لبخند زدم: چه زود پختی غذا رو حس کردم.بی نرفته بود.تازه بویادش یگه؟پسد

 دختره آمار خونه منویکنه خودش فکر میش کردم.الن پیع!گاه..گاه..باز ضایکه خونه نبود

 از سر کار اومدمیر اش هم دنیست،تازه خوب یم نکردو جواب داد: من آشپزیعمداره.اما ضا

 وگفتم: مایدم قضاوت زود هنگامم خجالت کشیرماز غذا بگیرونوقت نداشتم.رفته بودم از ب

یزو! من منتظرم.تا میه همسای اون ورم.-چه زحمتیگه ربع دیه.تا یم به زحمت نبودیراض

ی مشکی برمودالوارک شیه دوست داشتم به خودم برسم.ی به چه علت ولیانمیدونم بیچینمم

ینکه هم تنم کردم.با اید شرت جذب سفی تیهبراق که قدش تا وسط ساق پام بود پام کردم و

 چرا منی.راستیداد تنگ نشون می لباساینسبتناا لغر بودم اما اندامم بد جور خودشو تو

.موهامدم مختصر کریش آرایه.یم مجلسی از لباسهایر البته به غیپوشیدم؟ لباس تنگ نمیچوقته

یختم شونه ام ریرو هم با سشوار خشک کردم وباز گذاشتمش وهمه رو جمع کردم واز رو

یشتر بود که رنگش رو بیره تیی و خرمایشد چپم رو پوشوند.موهام تا کمرم مینه سیجلو ورو

 پارسا که منوی بودم با صدای نگاه کردم از ظاهرم راضینه آی.خودمو تویداد نور نشون میتو

.دوتایرون رفتم بی برداشتم واز در اتاق پشتیمو دل بکنم گوشینهخوند مجبور شدم از آیفرام

 خنده ام رویکردم می که سعی پارسا وارد شدم.در حالی صدایدنضربه به در زدم وبعد از شن

 گفتم: صابخونه..سلم..صداش اومد کهی نسبتاا بلندی نگه دارم با صدای خاله بازیناز بابت ا

 اش رو بال سرمون نگهیه خانومه که خدا سایحانه: صابخونه ریشد منزدیکداشت بهم 

ی حس خاصیچ بدون هی ایه جمله اش تو چهار چوب در قرار گرفت و واسه ثانیانداره..با پا

یکم خودشو جمع کرد نزدیع کرد وسری کمرنگیین،اخم تا بال از بال تا پایینبهم نگاه کرد.از پا

 زنگ خورد.شماره ناشناسیم کرد. گوشیتمم.به سمت آشپزخونه اش هدایشد و به هم دست داد

 باشه،الن هم کم خوشحالی علید که شایکردم شماره ناشناس ذوق میدن چقدر از دیلبود،اوا

یحانه رینشدم اما خودمو کنترل کردم ودر مقابل نگاه پرسشگرانه پارسا جواب دادم: بله؟صدا

 زدم وبه پارسا با انگشت بال رو نشونیجونی ؟لبخند ببی: سلم خوی گوشی تویچیدخانوم پ

یید به نشونه سکوت گرفتم.اونم با سر تاینیم بی خانومه بعد انگشتمو جلویحانه ریعنیدادم که 
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 پارسا به واحدم اومدهیا آینکه خانوم سراغ خونه رو گرفت وایحانه صدا نگام کرد.ریکرد وب

ی من همه حواسم به پارسا بود که بی که برگردن.. ولن فردا عازمینکه حرفا واین نه وایا

.گلومویشد میره ام خینه وبدجور به گردن وسیکردتوجه به من داشت اندامم رو برانداز م

 دادم که خودشیلش تحویی اخم فضایهصاف کردم که باعث شد به صورتم نگاه کنه منم 

 کردم هنوز آثاری خانوم که خداحافظیحانهحساب کار دستش اومد و ازم فاصله گرفت.از ر

 بذاره. دعوتمی دعوتش رو به حساب خاصیرفتن معلوم بود،دوست نداشتم پذیشونیماخم رو پ

 کوچک چهارنفره اش رو واسمیز می های از صندلیکیکرد به سمت آشپزخونه و خودش 

 واسه حفظ کلسی گشنه ام بود ولی کردم ونشستم.غذا کباب جوجه بود کلی تشکریرون بیدکش

 گفت: عمراا اگهی جلوم، جدید برم پرییکم خوردم بعد از شام که بلند شدم به سمت ظرفشو

ال مین.برو بشیبذارم تو بشور  کردمی.دوتا تعارف الکیشورم آخرشب خودم میم بخوریوه فع

یوه اومد وکنارم نشست.مشغول خوردن میوه بعد با بساط میقه هال نشستم.چند دقیواومدم تو

یبرمش دادم: دارم مید؟جواب گلره به کجا رسی خودش سر حرفو باز کرد: ماجراهبودم ک

 لب گفت: دختریر.آروم زیکنی می هستلبخند زد: خوب کاریدواری امی روانپزشک.جایشپ

 کردهیر گلره گیش! دل شازده پیه چی دعوتیان که ...اهان! پس بگو جریف حی ولیهخوشکل

یه یتونم مشغول کردم که دوباره سکوتو شکست: میوه با مو.خودمیزنه بال بال مینطورکه ا

 بود کهی کیاروسوال بپرسم؟بهش نگاه کردم ومنتظر شدم که بپرسه.و اون ادامه داد: اون 

یکردم مهابا زل زد تو چشمام: فکر میزنگ زد به من؟جواب دادم: همکارمدوباره اخم کرد وب

 داشتی چین!بارالها! ایپری نمی ایگه دکس وحال حالها با ی نامزدتو دوست داشتیلیخ

 به سمت در رفتم دوباره صداش بلند شد:یظ اخم غلیه از جام بلند شدم وضمن تشکر بایگفت؟م

 بود.بایه پر از کنای؟لحنش که! نکنه از حرفهام ناراحت شدی نخوردیزی شد؟ هنوز چیچ

 فکم درد گرفت جواب دادم:مام از بابت فشار دندونام تینکه و بعد از ایدم به سمتش چرخیظغ

یح واسه تو توضیبینم نمیلی.در ضمن هرچند دلیکنه نمیدا دلم پی تویی خاک پامم بشه جایعل

ینبار شوهر دوستم بودودوباره به سمت در رفتم که ایارو اون یگم، می مشتاقیلیبدم اما چون خ

 جذابیشی می عصبانی بهت گفته بود وقتی شدم: تا بحال کسیخکوب سرجام میشباجمله بعد

 چلمنگین و اون شدم که حال این من ملعبه دست اینقدر! چرا ایا! خدایا! خدایشی؟خدایاتر م

 و وارد واحد خودم شدم. دلم گرفته بود،با خودم گفتم:منیدمسر به سربم بذاره!دروبه هم کوب
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 رفتمجوری!حوصله لباس عوض کردن نداشتم وهمونیدست فهمینچقدر احمقم که فکر کردم ا

 پتو یرز

18 فصل

 خونهیم دنبالم بریان آماده شم تا ساعت هشت بی واقعا خسته کننده بود.طاهره گفت تندکلس

.یر به خیدن خانوم ناخواسته ذوق کردم: سلم رسیحانه ریدن درو باز کردم با دی.وقتینا ایاپو

ی؟ روشو به سمتم کرد وبا لبخند گفت: سلم خوبیداد رو آب میوون رو ای گلدوناداشت

 پسره که دست ازین ای؟: تو خوبید منو در آغوش کشی اومد ودر کمال ناباوریین پله ها پاواز

 پررو رو...ی پسره یابون خیپا خطا نکرد ها! بگو تا بندازم اثاثشو تو

 همه راهو؟ین ایره می ام گرفت: اووووووووه! کخنده

 اونمی خانوم ونگرانیحانه بود ریب.عجید راحت شده بود خندیالش.اونم که حال خیدم خندوباز

 خورده با هم خوش وبشیه اونم با من! چه جسارتـــــا!!! ی خانومو مهربانیحانهواسه من! ر

 بود ازش تشکر کردم وداخلی بزرگ به رنگ آبی روسریه که یم وبعد از دادن سوغاتیمکرد

 بایا خونواده پویگفت گرفتم ومشغول آماده شدن شدم.طاهره میک اتفاقو به فال نین.امخونه رفت

ین بودم.واسه همیاورده با خودم نی بپوشم من هم لباس مجلسیده لباس پوشینحجابن واسه هم

 بودم.بعد از حمومیده با ساپورت کلفت خری مجلسیک تونیه ویرون بیم با طاهره رفتیغروب

 سرشونهیشد باعث میقیش قایقه بود،یی وطلی از مشکیبی ترکیکم.تونردمموهامو سشوار ک

 سه ربعینش اومد.آستی به چشم نمیاد بود زیده لباسم پوشیه بشه اما چون بقیده دیلختم تا حد

یه بود.پشت چشممو یی باخطوط طلی زانوم بود ساپورتم هم مشکی وجب بالیهبود.وقدش 

 وبا دنباله کوتاه.موهامو به صورتی روش خط چشم نازک مشکیدمو کشییخط کلفت طل

 شکستم اگه وقتی تا حدیرون سر هرطبقه از موهامو با اتو به طرف بیدمو اتو کشیسطح

 جمعی گل سر درشت مشکیه موهام رو هم با یکشیدم،بقیه میسوحوصله داشتم موهامو بابل

ی لبهام رو هم رژ مسزدم رو به صورت کم رنگ به گونه ام یلی اکلیکردم.رج گونه آجر

 تاقچه بال سر طاهره گذاشته بودم که حوصلهی به چشمام.حال خوبه کلی اساسیمل ریهزدمو 

پخلین.با خودم عیکردم خودمو درست می چجوریدونست ندارم وگرنه خدامیمهمون  

الخند ال همینطوری ایدم،قب ستگاری قبل از خوایعنی بود،یش چند ماه پین نبودم.منظورم از قب
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 اما خب اون موقع چون دست به صورتم نبردهیرسیدم که اون موقع ها به خودم نمین.نه ایعل

یت افتاد.تنها مزی حس خوشکل کردن هم به سرم نمینشست چندان به دلم نمیشبودم و آرا

د تر بشه والبته اعتمایبا ام زیافه باعث شده بود قین بود که ابروهامو گرفته بودم واین اینامزد

به نفسم هم بال تر بره.

ال بلند نبود وقدش تا وسطاچون ی وشلوار لیارم ساق پام بود مجبور شدم درش بی ساپورتم کام

یدن بعد از پوشیدمو پوشیمو مشکیتی مخمل چوب کبریپام کنم تا اونجا عوضش کنم.مانتو

یحانه بعد از دوبار صدا زدن ریاط حی پاشنه بلندم وبرداشتن صندل هام رفتم تویکفش ها

 زدم: سلمی وخم شد از همون بال روم.لبخندیوان ایخانوم اومد رو

یری؟ میی بهم انداخت: سلم.جایز برانگین نگاه تحسیه

 برگردمیر شب دید از همکارا.شایکی یه مراسم نامزدیرم خانوم دارم میحانه-آره.ر

خونه،خواستم خبر بدم

 بود،ید زنگ خورد حمیم که گوشیم بودی زد وگفت اشکال نداره؛در حال خداحافظلبخندی

جواب دادم: بله؟

یرون بیا داخل توهم بیام-سلم.من سر کوچه ام دارم م

 داخل.کوچه تنگه سختهیای بیخواد-نه نم

 قطع کردم و ازیو کنم.گوشیری به طرف در رفتم تا از داخل کوچه اومدنش جلوگوسریع

 بهینه خارج شدم با پارسا سیاط از در حین.همیرون بیدم کردم وپری خانوم خداحافظیحانهر

 ابروهاش تو همیع نگاه مات بهم کرد و سریه یدم،اول خودمو عقب کشیع.سریم شدینهس

ی.براش دستیداد بود وداشت چراغ میستاه اول کوچه اید حمدم،رفت.رد نگاهشو دنبال کر

 بهیومد از حدقه در میت پارسا که داشت از شدت عصبانی توجه به چشمایتکون دادم وب

 کردم ودوباره به پارسا که همچنانی جلو که نشستم سلمین، ماشی.توییدم دوینسمت ماش

 انداختم.ی نگاهیکرد بود وداشت نگاهمون میستاده در ایجلو

-پس طاهره کو؟

 دنبال شمایام بودم گفتم اول بیرون-خونه.من ب

.یس رئی آقاینا کردیپ-خوشت

.یگه طاهره ام دیقهء ذوق زد: سلی از رولبخندی
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 در خونه من رفتم عقب نشستم وطاهره اومد جلوی.جلویم کردمو به راه افتادیید خنده تابا

.طاهره با ذوق به سمت من برگشت: چه خوشکلیم به راه افتادینا ایانشست وبه سمت خونه پو

 بل!یشد

..ی خوشکل شدیشتر زدم: ممنون جوجو.تو که بیی دندون نمالبخند

پکپ مینتت سرو وضع ببین با این شد: پارسائه اگه با ایث خبلبخندش !یکنه 

پکپ مابروهامو !یکنه بال انداختم: آره واقعاا هم 

ی بهت داد.گدا بازی چه خبر؟ چیشب از شام دی: راستید پرسیهو. یدیم خندیز رودوتایی

 نه؟یادرآورد 

 خانومیم مریعنی خنده: یر زد زید اشاره کردم.حمید وواج نگاش کردم وبا ابرو به حمهاج

یخوره؟ نمیس که طاهره نخود تو دهنش خیومدههنوز دستتون ن

 بحث وادامه داد: خبید.حمیدم وبا چشم وابرو واسه طاهره خط ونشون کشیدن هر دو خندو

ین؟ کنیف تعرین خواینم

 بود.شامش خوب وساده بود.یده بگم؟ کباب جوجه خری-چ

یاورد؟ به روتون از بابت تلفن اون روز من نیزی-چ

.من هم گفتم شوهریه بود؟اون هم با لحن پر از کنای اون که بهم زنگ زد کید-چرا اتفاقاا! پرس

دوستم

.یره بمی از فضولیذاشتی شوهر دوستم؟ می با اعتراض گفت: یا..چرا گفتطاهره

 گذشته، شما دختر خوب وخوشی از شوخی ادامه داد:ولید باز هم حمیدیم، خندیی تاوسه

 زود جذبتون بشنیلی که خیدم دور وبرتون حق می و به پسرهاین هستیماییس

 گفت: چشمم روشن!!!!!!ید بال داده رو به حمی با ابروهاطاهره

 ،خودم وین که خونه ما بودی توجه به حرف طاهره بازم ادامه داد: اون چند روزی بحمید

 منهی نظر شخصین نظر داشتم و البته ایر زیار شرکت رفتارتون رو توسط کامی توینطورهم

ال هم بهش مطمئنم شما ل ین ها رو داریز چین بهتریاقتوکام

 طاهره سوسه اومد: چشمم روشن!!!!بازم

ید بغلم ندیر هندونه زید،اینقد زدم: نظر لطفتونه آقا حمیر سر به زی لبخندمن

ال تعارف نمی بهم انداخت: من با کسی نگاهینه آی از توحمید پرک میکنم،اصو .بهیزنم حرفمو 

 مثل شما..ی کرده ایل من دختر تحصیدهعق
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 طاهره گفت: چشمم...باز

 تو روشنه؟ نسوخت؟!ی بابا هنوز چشمای وسط حرف طاهره: یاید پرحمید

 خنده: بذار حرفمو بزنم عشقمیر زد زوخودش

گخرکیه طاهره  راحت باشیزم اومد: بگو عزی عشوه 

 بگم ازیخواستم اشک چشمشو که از خنده در اومده بود با انگشت پاک کرد وادامه داد: موحمید

یرتون روین وببرین کنیدگی بزرگ تر هم رسی به پرونده هایتونیننظر من شما م  خونه کا

 گفت: اما..یع سرید تا بناگوش باز شد.حمیشم ذوق ناز

ی؟-اما چ

 ،همیکنم تون میمه.چون هم حجم کار کمه هم بین شرکت من بمونی تویخوام-اما من ازتون م

.ین قوت قلب خانوم بنده اینکه و هم ایدمحقوق ثابت م

 شد طاهره هم خودش رو واسه شوهرش لوسیره تا بناگوش باز شده به طاهره خیش نوبا

 جونم؟یم مریگی میکرد.طاهره به سمت من: چ

 گفت: قبول کرد... وشروع کرد به بالید فکر کنم.طاهره رو به حمیکم خواستم بگم که بذار تا

 بهتر؟ کار سبکین از ای اش هم چیدم،تازه ذوقشو کور نکردم وخندیگه.منم دیدن پریینوپا

.ازیم که با هم رفت وآمد کنیدارم.کلسهامم با طاهره برمیکنه ام هم که میمهوحقوق ثابت وب

ی اون روز توید نگاه حمیفهمم جوابم رو داد حال میی تشکر کردم واون هم با خوشرویدحم

ال نگاه کث پرک حرفهاشویه نبود وفقط یفیآشپزخونه اص  کنکاش مردونه بوده، خوشحالم که 

.لبخندی دوروبرم رو از بندگان خوب ومهربونت قرار دادی ممنونم که انسانهایازد.خدا

 من رویه هدی گفتم: راستید افتاد رو به حمیادم یزی چیه یهو لبهام نشست.ی رویضیعر

یدیدن؟خر

 گذاشتهیبا قاب زیه ی در آورد،تویبش رو که گفتم بخره از جی زد وربع سکه ای لبخندحمید

 بودیادمبودتش به سمتم گرفت: بله 

 سکه تمامیه.پولشو غروب به طاهره داده بودم.اونا یفم کی گرفتم وتشکر کنان گذاشتم توازش

 بود کهیک جشن کوچیه ین عقد کرده بودن وایش همون هفته پیگفت بودن.طاهره میدهبهار خر

ال نامزد گعگلنیشونمث یم شدیاده رو نگه داشت.من وطاهره پین ماشی بزرگیاط حی کنن.جلوی رو 

یم نگذاشته بودیاط رو به داخل برد.هنوز پا به داخل حین ماشی مرد جوونیی راهنماباوخودش 

یا شده بود.اون پویپ به سمتمون اومد.من وطاهره دهنمون باز مونده بود.حقا که خوشتیاکه پو

69

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

ی بود با بلوز خاکستریده پوشی کت وشلوار نوک مدادیه اسپرت بود حال یپ تریشهکه هم

 فشن کردهی قشنگیلی تر از کتش بود.موهاشم به شکل خیره تکمیروشن وکراواتش 

 بایشه، میکمون شده بودم که متوجه نشدم زل زده بهم وداره نزدیباییشبود.اونقدر محو ز

 وجب قدیه که طاهره به پهلوم زد خودمو جمع وجور کردم.طاهره در گوشم گفت: یضربه ا

یکس!یپیوبال چه ت  زده نا

 و همونجایم سلم کرد.ما هم سلم کردیز لبخند ریه وبا ید بهمون رسیا.پویدیم خندودوتایی

ین شده بود ،در همید روم کلیا.نگاه پویم وپاره کردن شدیکه مشغول صحبت وتعارف تیستادها

 نسبتاایاط.حیم.من وطاهره جلو تر بودیم وارد شدی به جمع ما اضافه شدو چهار نفرید حمینح

 بود تعداد مهمونا کم بود وبهید بودند.حق با حمیده چی وصندلیز بود ودور تادورشو میبزرگ

 بهی با کت ودامن بلندیانسالی.زن میم ء جمع ما بودیبه وانگار غریرسید تا میستزور به دو

یدند به ما رسید وحمیا به ما دست داد.پویی به سمتمون اومد وبا خوشرویازیرنگ پوست پ

ی خانومه انداخت: مامان گلمه.مامان جون آقای کرد.دستشو دور شونه هایمون معرفیاوپو

یم هم مریشون اشاهره کرد وبعد به من) واید خان وخانومشون(وبه طاهره وحمی،حمیدمظفر

: خوشید زد ودوباره منو تو آغوش کشی مادره برقی من چشمهای. ما معرفیخانویم کرامت

یزم عزیاومد

 اشاره کردیا با خنده از پشت سربه پوید رد وبدل شد وحمید طاهره وحمین بی معنا دارنگاه

 خدا رو شکر کرد.یصداورو به آسمون ب

ی به گوشه ایا کردند.پویی مهمونا راهنمایه در اومدم وما رو به طرف بقیا آغوش مادر پواز

ی وبعد از سلم واحوال پرسیم وخانومش نشسته بودن.به سمتشون رفتیاراشاره کرد که کام

 کجاس؟یر:پس امید پرسیا رو به پوید.حمیمکنارشون نشست

یرون بیان بابام.الن میش-رفتن داخل،پ

یکرد میک باهامون سلم وعلیومد می چون هرکیتان...معلوم بود از اون خونواده پر جمع

 بچه هاشون، معلوم بود شش-هفتیا شوهر خواهرمه یا داداشمه یا زنداداشمه یا یمه آبجیگفتم

یستادیم که گذشت عروس وداماد هم به جمع اضافه شدند.همه ای ایقهتا خواهر وبرادرن.چند دق

 نقش بودیز بود، ریا به خود پویه شبیلی خیا،پریسا.خواهر پویم کردی پرسوالوسلم واح

ی عروسک مامانیه مثل یش پرنسسی داشت وبا لباس صورتییوصورت جذاب وتو دل برو

 زده بود که تو نگاهیپی تیه کرده بود وی ایغه تیش شیه که نگـــــو!یرم شده بود.امیترینپشت و
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 که صدر مجلس بودی مبلی نشستن روینکه باشه.بعد از اخودشاول به چشمام شک کردم که 

 به سمتیاره کامیلیش وفامیرضاست بودم اسمش علیده که حال فهمیار زن کامیانابا طاهره وک

یکی به یم رفتیا پوی از خواهرایکی یی وبعد با راهنمایم هامونو دادیه وهدیمعروس وداماد رفت

 بودیده روشن براق پوشی کت ودامن آبیه.طاهره نیماز اتاقها که لباسهامون رو عوض ک

ید سفیز بلیه یانا بود.کیده سشوار کشیرونوموهاش رو هم که نسبتاا کوتاه بود به طرف ب

ی زانوش و موهای تنگ تا روی دامن مشکیه تنش کرده بود با یپور وگیر از حریبیترک

 خورده بهیه.من هم موهام که یختبلوندش رو که تا شونه اش بود رو به صورت باز دورش ر

پشل جمع کردمو ساپورتم رو پام کردمویره بود رو مرتب کردمو با گیختههم ر  به صورت 

 نگاهشو ازم نگرفت وبای بود واسه آنیده.خواهرش که مثل آدامس به ما چسبیرون بیماومد

یسترون دروغ نی بیم اومدی. وقتیدادم میلش لبخند ژکوند تحویلبخند زل زده بود بهم، منم ه

 همونیا یرضا عمل کرد که علیع شده بود.اونقدر ضایره مبهوت به من خیااگه بگم که پو

 همهینا خودمون با آرنج زد به بازوش.من گونه هام از خجالت قرمز شده بود آخه جلو ایارکام

 ازو رینش در گوشم گفت: بچه مون دل ودید حمیماش با مانتو ومقنعه بودم.کنارشون که نشست

 بردیاد

یه نگاه کردم.یرقصیدن که وسط میی بهش کردمو به جمع جوونهایکی منم اخم کوچید خندوریز

یدیم.آهنگ اول روکه رقصیدیم با هم رقصیی رفتم وسط ودوتایانا کیشنهادخورده که گذشت به پ

.آهنگ که تموم شدیکرد که با لبخند بهم نگاه مینداختم میا به پوی نگاهی چشمیر زیقههر چند دق

 بود که از منیمایی.برگشتم جوون خوش سیستم مجبور شدم بایی که با صداینم بشستمخوا

 که درست پشت سرم بودیا پوی بدم با صدای جوابینکه برم باهاش برقصم.قبل از ایخواستم

 لبخند مردونه گفت: من قولشو گرفتم.یه اخم کمرنگ ویهرومو برگردوندم که رو به پسره با 

 با آهنگیی جواب مثبت دادم ودوتایا رقص پویشنهاد به پنیاوردمو در یمن هم لوس باز

 که من رو هم به وجدیرقصید.اونقدر جذاب ومردونه میدیم رقصیه" احسان پای"درس عاشق

ال تو ا  به اتفاقات بد دور وبرمیقه چند دقینآورده بود.آهنگ که تموم شد تازه متوجه شدم که اص

یان دار اطرافی معنی توجه به نگاه های وبیم تشکر کردیگه واز هم دیم زدیفکر نکردم.لبخند

 با ادا واصولید وحمیار .بماند که چقدر کامیم مرده سر جامون نشستیل ذلیدبه خصوص حم

 دریا پویدونم.نمیم عزم رفتن کردیرایی رو خجالت زده کردن...بالخره بعد از پذیامن وپو

 هم تمام صورتش سرخ بود.ازیا باز بود وپوگوش تا بنایشش نید که حمیگفت می چیدگوش حم
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یزم رو به طاهره گفت: عزید که حمیم بودی در خروجیک نزدیم کردیعروس وداماد خداحافظ

 اونجایم.بریمارستان بردنش بینکه مثل ایستمامانم حالش خوب ن

.یریم بعد میم رو برسونیم گفت: خب اول مرطاهره

یرسونمشون رو به طاهره گفت: من مپویا

یرم خودم با آژانس میستم به زحمت نی جواب دادم : راضمن

یبریم رو به من گفت: چرا با آژانس.ما مطاهره

.....یزم فرستاد: عزیرون دندوناش بی صداشو از لحمید

 اشاره کرد.طاهره با غضب بهید ابروهاشو بال داد وبه حمیا کرد،پویا نگاه به پویه طاهره

 شونه هاشو بالید.حمید نگاه کرد ومن رو نشون داد وبا چشم وابرو خط و نشون کشیدحم

 ساعت دوازدهیکنن اجرا میم پانتومینا بابا! چرا ای رو به طاهره نشون داد.یایاانداخت وپو

 منو بایخواد چون قهر بودن ومیه الکید مامان حمیه قضیدونستم بود من که مرفتهشب.لجم گ

 سهین زدم که از چشم ای! نا خودآگاه لبخندیدن خودشونو عذاب مینقدر بفرسته چرا پس ایاپو

 گفت: وا!!ی عادیر غی به سمتمون اومد وبا مهربونیا مامان پوین حیننفر دور نموند.در هم

!!یرین مینچقدر زود دار

 دارنیف تشری.خانوم کرامتیرن وخانومشون دارن مید رو به مادرش کرد: آقا حمیع سرپویا

 لبخند سادهیه جز ی عکس العملیچ بوقم! هینجا ودوخت منم که اید قشنگ خودش برچقدر

 رویا کردن ورفتن.پوی شده بود.با شوهرش خداحافظیزوننشون ندادم.طاهره لب ولوچه اش آو

. وبه حالت دو به سمتیارم بینو ماشییچ برم سوین اگه صبر کنی ایقه چند دقیهبه من گفت: 

 دور شد نطق مادرش وا شد: دخترمخش گذشت؟ینکهخونه رفت.به محض ا

-ممنون،دست شما درد نکنه

یرقصیدی قشنگ میلی-خ

 بگم؟یتونستم می چه کلمه ایگه جز ممنون دبه

ین لطف داری،شما هم لبخند زدم: مرسباز

 منو به خونوادت برسونیزم،سلم عزیکنم زد: خواهش می منظور دارلبخند

یرسونم میتونو-بزرگ

 منو تو بغلش فشار دادی حسابینکه از مادرش بعد از ایا برگشت.با اومدن پویا رو شکر پوخدا

 جز بهید فکرم به همه جا سرک کشیم که نشستین ماشی.تویم کردمو به راه افتادیخداحافظ
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 ذهنم بود مدام با خودم خشمی تویل دلی از همه پارسا بیشتر که کنارم نشسته بود.بیکس

 از اون دسته آدما بود که ثباتیکردم، می بررسییهوییشو ی مهربونمینطور وهیشناگهان

یرون فکر بی از تویا پوی.با صدایدن ندارن ومدام رفتار دوگانه از خودشون بروز میتیشخص

یخونین؟ شدم: روزانه میدهکش

ال تو باغ نبودم با گمنکه  گفتم: هوم؟یجی اص

 زد: منظورم دانشگاههلبخندی

یه انتفاعیر روزانه باشه.جواب دادم: نه.غیتونه میگه دیز آخه جز دانشگاه چه چیجم چقدر گمن

ین؟: پشت کنکور هم موندید تکون داد.دوباره پرسیید به نشونه تاسرشو

-نه

!ین-پس شاگرد زرنگ بود

 به نظری امسال ارشد شرکت کنم.همون رشته حسابداریخوام زدم.ادامه داد: می کمرنگلبخند

 رو بخونم بهتره؟ییشما چه کتابها

پکل منو با اون تئاترپسره  کرده که در مورد منابعینش کردن سوار ماشی بازید که با حمی پاس

 نشون بدمی کردم خودمو عادی بپرسه.سعیتونست رو که تو شرکتم میناارشد بپرسه خب هم

.آخه من فقط سوالت کنکور چند سال قبل رو خوندمیدونمجواب دادم: نم

ی.با انگشتاش رویگشتم برمینا سرشو تکون داد.حوصله ام سر رفت.کاش با طاهره ابازم

 حرفشو تو دهنش چرخوند وگفت:ی بگه.ولیزی چیخواستفرمون ضرب گرفته بود انگار م

 بپرسم چند سالتونه؟یشهم

ین به سوالش دقت کنم گفتم: بله بپرسینکه ابدون

 لبش نشست: خب چند سالتونه؟ی نگام کرد وبعد لبخند روی چشمگوشه

 لبخند زدم:یار اختی رو درک کرده بود از خجالت سرخ شدم وبی که تازه ذهنم سوال قبلمن

شرمنده من حواسم نبود

 تر شد ومنتظر بهم چشم دوخت تا جوابشو بدم.من همیق لبخند زدم خنده اش عمید که داونم

گفتم: متولد شصت وهفتم

یم پلک زد: پس هم سنآروم

یضه نبودن عری خالی که سنش رو درست حدس زده بودم از خودم خوشم اومد.براین ااز

گفتم:یا .. چه جالب!
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 پارسا از نظرم گذشت.ازی عصبانیافه نگاه انداختم.قیم حال به من چه!به صفحه گوشخب

 وباز از اون اخمینه ببیبه غرین کوچه باشه و من رو تو ماشی تویلی دلیه الن به ینکهتصور ا

یابونتون: خید پرسی جدیلی سکوتو شکست وخیا شد.دوباره پوی جور باحالیهقشنگا کنه ته دلم 

 خونه اس؟متو کدو

 مورد نظرو نشون دادم: تو اون خونهیابون.خنده ام گرفتم وبا دست خی لل نشیای

.منم که بزور خودم رو نگه داشته بودم شروع کردم بهید خندیز ریز چپه گفته ورید فهمخودش

 زد وگفت: خدارو شکر باعثیرینی. آروم از گوشه چشم نگاهم کرد ولبخند شیدنآروم خند

ین شما بخندیمشد

 گفتم:شرمنده.یزدم که لبخند می وجمع وجور کردم ودر حالخودم

 صدام کرد:یشدم میاده پین داشتم از ماشی آروم آدرسو بهش دادم وبه سمت خونه رفت.وقتآروم

 خانوم؟یممر

 لب بایر.نگاهش کردم.آب دهنشو قورت داد وزیکرد بار بود که منو به اسم صدا ماولین

 عرضه امی گفت: من چقدر بیکلفگ

 باهاتون صحبتید به موهاش زد: بای نگاهش کردم.دستینطور.همیست نی که شکین در اخب

کنم

یید تکون دادم: بفرماسرمو

یم صحبت کنیی جایم با هم برین..اگه شما اجازه بدیشه که نمینجا-ا

-الن؟!

 زد: نه.الان که منظورم نبود.لبخندی

یلین: هر موقع شما مایدم.به دادش رسیمیره طفلک داره واسه دو کلوم حرف زدن مدیدم

 کوچولو اخم کرده بودم.اون با همون لبخندیه از ته دل زد،البته من واسه حفظ کلس لبخندی

 فردا بعد از شرکت ناهار در خدمتتون باشم.ین باشیلگفت: پس اگر شما ما

 پارساینکه کردم وداخل کوچه اومدم،از ای گفتم وازش خداحافظی با علمت سر باشه امنم

ال چرا باینم شد. واستا ببیزوننبود لب ولوچه ام آو  مگه واسم مهمه؟ینه؟ پارسا منو ببید اص

ینه که ببین چه برسه به ایکنه در مورد من بد فکر مینطوریشم همین.ایستنه!!! خدا رو شکر ن

...یگردونه برم میگه دیکی یبره منو ممیاد یکی
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 صدا رفتم داخل واحد خودم.لمپاروی واحدش خاموش بود.بی باز کردم ورفتم داخل.لمپادرو

 خونه بود از فکری عطر تندش هنوز توی راست رفتم داخل اتاق خوابم.بویهروشن نکردمو 

یه عطرشو به داخل ری بویقی به لبم نشست با نفس عمی خونه من بوده لبخندی پارسا توینکها

یاد! سرمو تکون دادم تا افکارش از سرم بیکنم رو مینکارا من چرا اایا.خدیدمهام کش

 بردم تا لمپو روشن کنم..ید.مانتومو در آوردم و دستمو به سمت کلیرونب

-روشن نکن

 بود.چندیده تخت دراز کشی رویکی تاری وبه تخت نگاه کردم.پارسا تویدم کشی خفه اجیغ

 نشون بدهی من واکنشیغ نسبت به جینکه برگرده.بدون ای گذشت تا تنفسم به حالت عادی ایهثان

!!!ی تخت نشست: چه عجب برگشتیآروم رو

 بهین گرفتم،ابرومو باال دادم وگفتم: جالبه!! انگار مراسم نماز خوندنتون از اید اشو ندکنایه

یشه تخت برگزار میبعد رو

 به خون نشسته اشوی چشمایتونستم میکی تاری توی بال آورد وبهم زل زد.حتسرشو

 آرومی وبا صداید به موهاش کشی قدم رفتم عقب.کلفه دستیه ویدم لحظه ترسیه ینم،واسهبب

یشناسیش؟ گفت: تو نگارو از کجا می عصبیول

 کنج لبم نشست که باعث شدی عمد لبخند کجیر اومده که بپرسه.غیادش بعد از چند روز تازه

یکنی چسبوند: منو مسخره میوار حرکت منو به دیهاز کوره در بره وبه سمتم حمله کنه وبا 

یکنم میتبچه!حال حال

..یشناسمش با تته پته گفتم: من..من.. نمی چشام شده بود قد نلبعکیش حرکت ناگهانین که از امن

..صداتو نشنوم..یسسس گرفت:هینیش بی وسط حرفم.انگشتشو روپرید

 واسه ءییات لحظاتو به خاطرت بسپار وبا جزین لب گفت: تک تک ایر لبهام نگاه کرد وزبه

 کنیفاون کثافت تعر

 چشین ایدونم برد وشروع کرد به باز کردن دکمه هاش. نمیراهنش به سمت دکمه پدستشو

یهیدما کردم خندیبود!! عجب غلط یهی.دست پاچه شدم :  ال نمی  ..تویشناسمش گوش کن من اص

! اون شب که حالت خوب نبود..یخودت اسمشو آورد

ی یهو دادم.اما یرون شده نفسمو بیال خی بینکه ایال با خیستاد از حرکت ای لحظه اواسه  قهقهه

!(پشت چشماشو نازک کرد) پسیه خرم؟ هوم؟ پشت گوشام مخملیکنی سر داد: فکر میعصب

 رو هوا بعد از چند ماه امشب بهم زنگ زد حالمو بپرسه!ینطوریاونم هم
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ی گوشام کرد: اون شکلیک زد وبا دستش به شونه ام فشار آورد وصورتشو نزدی جستسمتم

ین بخندیشم هر هر به رینی نه! بعد با اون نگار آشغال بشی کنیعم که ضایبهم جواب نه داد

آره!

.دستامو بهیکرد داغش به گوش وگردنم حالم رو بد می وخوردن نفس هایکشید تند نفس متند

 بود چون با همه قدرتش داشت منو با تنهیده فای کردم دورش کنم اما بی فشار دادم وسعینشس

 کهینطور اومد.همی بال نمیشد،نفسم هام له مینه سیداد،داشت فشار میوار برهنه اش به دی

ینکه بود به محض ایده فای داشت لباسمو بزنه به بال ،تقل بی سعیداد فشار ممنخودشو به 

 نکنمی که الن کاریه اونقد عصبانین ایدم.دید لختم خورد برق از سرم پریدست داغش به پهلو

 صورتم آورد.مطمئن بودم الن رنگم شده گچی.صورتشو جلویاره سرم میی بلیه یزنهم

یخسیدی زد: تریشخندی.نیوارد ...یشه نقشه هاتون داره خراب می کوچولو! آ

: به خدایلرزید که صدام به شدت می آش نخورده ودهن سوخته! لبهامو باز کردم ودر حالیا بید

یدم..من نگارو تا بحال ندیکنیاشتباه م

: تورو خدا پارسا..ید ام بود که بغضم ترکینه سیک بدنم بال تر آورد.درست نزدی رودستشو

 قسمیخونی که می..به همون نمازیشناسم نداشته باش...من راست گفتم ...نگارو نمیبهم کار

..ی..اسمشو خودت گفتیخورمم

 شونه ام بود به سمت صورتمی اش که رویگه.به هق هق افتادم.دست دیستاد از حرکت ادستش

 اخم کمیه نبود، فقط ی خبریشی آتیت از اون عصبانیگه به صورتش کردم دیاومد.نگاه

یه.دندوناشو به هم فشرد ودر یدم اشکم گذاشت.صورتم رو عقب کشی جایجون.دستشو رو

 بودم. تند تند نفسیده چسبیوار مثل آدامس به دی بال اومد.ولنفسمحرکت ازم فاصله گرفت.تازه 

ی تکونیکترین. هنوز نگاهش بهم بود.من کوچیرفت میین برهنه اش بال وپای ینه .سیکشیدم

یش من پی بگه ولیزی.خواست دهنشو باز کنه و چیکردم همچنان هق هق می ولیخوردمنم

یرونزد گفتم: برو بی که ضعف توش موج میی کردمو با صدایدست

ی راه بندازم..نگاهیداد داد وبینکه اخماش تو هم رفت.صدام بال تر رفت: گمشو قبل از ادوباره

.چون اگه بدونم حدسام درست بوده باشهیاز سر نفرت بهم انداخت: خدا کنه که راست گفته باش

یکنم بهت رحم نمیگهدفعه د
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 از سر شبی کردم.هر چیه نشستم وزار زار گرین زمی.روید تند رفت ودر روبه هم کوبو

یدمو تخت دراز کشی مشکل دار.با همون لباسا تویبهم خوش گذشته بود از دماغم آورد پسره 

 خوابم برد.ی کیدم لب شروع کردم به عالم وآدم فحش دادم و نفهمیرز

 19 فصل

ی توجه به صدای بود،بیک باز کردم.هنوز هوا تاری کمیومد،چشامو میم زنگ گوشصدای

 دوباره چشامو بستم وخوابم برد..یزنگ گوش

ی از روی بود، از اون سر اتاق؛ به سختیفم کی اومد،صدا از تویم زنگ گوشی... بازم صدا

پشر شر شدیتختم بلند شدم،صدا یکنم دراز میف.دستمو به سمت کیرسید بارون هم به گوش مید 

یو ام گوشیگه کوتاه کنم.با دست دی ناله یه وباعث شد ید کشیر تیهوتا گبرش دارم اما شونه ام 

 داشت، صدام هم دورگهی شماره طاهره بود جواب دادم: بله؟( گلوم سوزش وحشتناکتم؛برداش

شده بود)

یی؟-سلم دختر تو کجا

 کله سحر؟یدی-سلم. خونه ام خواب د

ی؟ شدیض شده؟ مرینشکلی-کجا کله سحره! صدات چرا ا

 هوایدم !!! من دی.چشام چهارتا شد: وایداد رو نشون م9:30 به ساعت انداختم.ساعت نگاهی

یشه هنوز ساعت پنج، شیکردم فکر میکه،تار

!یرسی به سن بلوغ می چرا کلفت شده.نکنه داری،صدات گفت: هه. خسته نباشطاهره

.گفتم: کوفت.گمشو حوصله ندارمید بلند خندوبلند

 زده؟ی حرفیشب دیا اش کم شد: چت شده گوگول؟ نکنه پوخنده

یکی ی؟ کردیکار با بچه مردم چینی ببیستی!! نیا گفتم پوی اومده: راستیادش یزی انگار چیهو

ال حواسش به کار نیددوبار از حم ی آشپزخونه هیره می هیست سراغتو گرفت.الن هم اص

 بپرسهیزی از من چیشه خنده) بچه ام کمروئه روش نمی حاویه تو اتاق.(با کنایرهم

 اون شدم وگفتم:یال خی اومد.اونقدر حالم خراب بود که بیادم داشتم به یا با پویشب که دقراری

 فکر کنمیام؟ امروز نی بگید خواهش کنم به حمیشه نداره. طاهره جان مینه بابا اون گناه

 شدم.یضمر

77

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

یگذرم بارو میه ین گرفتنت شروع شد؟ ای...از روز اول مرخصین گفت: آفری ایه لحن کنابا

یشم نمیت پارتیگه.منم دیستا خبرها نین از اینجا کنم ایادآوری یاما خانوم

یخوره؟ می زدم: پس دوست به چه دردی کم جونلبخند

 هم بفهمونیا به پوی جوریه بعد گفتم: یکردم، تظاهر میشتر.البته من بیدیم با هم خندودوتایی

 شدم.یرسرما خوردم.فکر نکنه از اون دلگ

ی؟ بشیر گفته بوده که از دستش دلگیزی-مگه چ

 جواب ندادم؟ی دفعه قبل هم تو زنگ زدی منتظرمه. راستی-نه! چون گفت

ی-نه دختر خوب بار اولمه که زنگ زدم.تو هم جواب داد

یگه؟ دیگی-پس به شوهرت م

 استراحت کنیزم،برو-آره عز

 دری بودم رو به سختیده باهاش خوابیشب رو که دیکم کردم.تونی تشکر کردمو خداحافظازش

 فکر کردن بهشی از خاطرم گذشت، حتیشب دی شونه ام کبود شده بود،صحنه هایآوردم.رو

 سرمو تکون دادمویداد؟ وبه کارش ادامه میشد نمیال خی اگه بینکه تصور اینداخت،ازترسم م

missed کشو بردارم.ی از توی شرتی تا تیشدم که خم می باشم. در حالت تفاوی کردم بیسع

callی ضربان قلبم بال رفت. شماره علیدیدم رو هم باز کردم،از اون چه که میم گوش

 دستشیا واقعاا باهام کار داشته؟ یعنی صبح بود،4بود،ساعت تماس مال دور وبر ساعت 

ی علی لرزونم بود ومن مسخ شده به شماره ی تو دست های کارم داشته؟ گوشیخورده! چ

 بهش زنگ بزنم؟ید دست خودش بود؟ بای گوشیعنی: یکردمنگاه م

 گلرهی در آوردم با استرس بهش نگاه کردم شماره یرون دستم از فکر بی توی گوشلرزیدن

 هم تماس گرفته بودیگه چند بار دیم رفته بودی که با هم به مطب روانشناسیبود.از اون روز

 گذاشتم رو تخت ولباسم رو تنم کردمو به سمتیو رو نداشتم گوشیکی ینکه جواب ندادم.حال ا

 وحشت کردم. دور چشمهام ورم کرده بود ویی دستشوینه آی ام تویافه قیدن.از دفتم رییدستشو

.به صورتم چند مشت آب خنک زدمیومد خشک شده کش میپوست صورتم به خاطر اشک ها

 گرفتمیم بود ودست آخر تصمی تماس علیشکه باعث شد تنم مور مور بشه.همه اش فکرم پ

 نمونده بود که با زنگی غروریگیره،دیگه تماس ماره داشت خودش دوبی نکنم اگه کاریکار

پخرد بشه.صبخونه ام رو خوردم وشروع کردم به درس خوندن، اون هم چه درس زدن بهش 

!!یخوندن
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.از جام بلند شدمیترسوندتم پارسا می بعدی اقدام احتمالیشتر بود،از همه بیر درگی حسابافکارم

یه گذاشتم.بقی هال و گوشه ای تخت آوردم توی کردم. تشک وبالشم رو از رویوفکرمو عمل

 یدراوریاوردم که نیزی هال.تنها چی رو هم از جمله لپ تاپم وکتاب هام رو گذاشتم تویلموسا

 که اونمی بهداشتیس سرویموند که تو ذهنم بود خنده ام گرفت.فقط میثی بود.از فکر خبملباس

 در اتاقیرون رو که کامل آوردم بیلم برم، درو باز کنم.وسایخواستم که میی موقعهایتونستمم

یه ین همیستم نیشتر نفر بیه انداختم: اشکال نداره من که یکم به هال کوچیرو قفل کردم. نگاه

 وعدهیه.چون حوصله ناهار پختن نداشتم یخونم راحت تر درس میال بسمه. حال با خماتاق

 همیگهخورشت درآوردم و با نون خوردم.بعد از ناهار هم حموم رفتم.تا بعد از ظهر دوبار د

 نه.کهیا صحبت کنم ی در مورد تماس علیگلره زنگ زد وجواب ندادم.دو به شک بودم با کس

 زدم بعد از خوردن چند تا بوق جواب داد : بله؟نگ زیاآخر هم به رو

.یق-سلم رف

!!ی فقرا کردیر فقیاد.چه عجب!!! یزم-سلم عز

 بودی و خواهی عشق من بود یشه: تو همیدم خندبلند

.یگه شد دیی که اون طفلک هوای حرفا رو به گلره زدین بس کن.همیمی-مر

 شروع نشده؟یانترما: چه خبر از درسها؟ مید پرسیدیم،بعد خنددوتایی

 هفته دوتا امتحان دارم.تو چطور؟ین-چرا اتفاقاا ا

یکنم که باور نمیری خبرمو بگیخواستی-مال ما هم شروع شده.. حال چه خبر؟ فقط نگو م

 بگمیزی چیه بهت یخواستم مارو بکوبون تو سرمون.راستش می معرفتی بی-حال ه

 شده؟یزی نگران شد: چلحنش

 بهم زنگ زدهی-نه.فقط..عل

 ؟ی آشتیگفت؟ می از گوشم فاصله بدم،گفت: چیو که باعث شد گوشید کشی از خوشحالجیغی

یم؟ افتادی عروسیه یعنی

! خواب بودم جواب ندادمی؟-چه خبرته گازشو گرفت

پشل شد: گاه..ضد حال!لحنش  

 نکنم. دریک زنگ نزنم و خودمو کوچی کرد که به علیید اون هم تایمو باهم صحبت کردکلی

یک قطع کردم نزدی.وقتیداد اومد که نشون از اومدن پارسا رو میاط در حی صداینهمون ح

.حالیرم اما با خودم گفتم بذار اول بره نمازشو بخونه بعد میی برم دستشویخواستمهشت بود..م
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 داشتم، استرس واکنش پارسا از قفل بودن در همیی هم دستشوینطوریش من همکه یدتصور کن

ی گذشت..خبری با همون بدبختی ربعیه..چه شود!! کم مونده بود منفجر شم.یگهاز طرف د

ی نمیگه.چون دیومد به محض ورودش میشه ور چون همین ایادنشد انگار قصد نداشت ب

ی صدایشستم داشتم دستهامو می. وقتیستونستم خودمو کنترل کنم از جام بلند شدم و رفتم سرو

یه تکیی کاذب رو به دستشویوار به دیرون،.با استرس اومدم بیختدر اتاق خوابم اومد.دلم ر

 به کفشتیگی تو هال که صداش متوقفم کرد: اگه ریامداده بود، از هولم سلم کردم خواستم ب

 اشاره کرد)لیم (وبه تخت خایده؟ می کارا چه معنین ایستن

 ندارم..یت امنی کردم خونسرد باشم،گفتم: وقتی نگاه کردم وسعبهش

 تو هم رفت: من تا به حال دست از پا خطا کردم؟ابروهاش

گرکم کرد.ابروهامو بال دادم: پسی چجوریشب آورد دی خودش هم نمی به روپپررو  زهره گت

!یاورد رو در میا بازی آقا رضا اون وحشیشبلبد د

 تندیشب: قبول..دیستاد قدم عقب رفتم.همونجا ایه گرفت.از ترسم یوار اش رو از دتکیه

رفتم.اما هنوزم ازت مطمئن نشدم

: هرجور دوستیشدم میر که آهسته به سمت هال سرازی درحالیشه داره پپررو میگه ددیدم

ال واسم مهم نیدار یست فکر کن،چون اص

 رو از در رد نکرده بودم کهیم بعدی محکم برداشتم هنوز پایمو ازش گرفتم وقدم بعدرومو

ی وگفتم: گوش کن آقایدم کشیرون مشتش بی بازومو از تویدتم،بازوم رو گرفت وبه داخل کش

ی بار آخرت باشه به من دست زدی،طاهر

 چقدر صدام بلند بوده،چون چشاش موج تعجب داشت،چند لحظهیدم که تموم شد تازه فهمحرفم

 هردوبازوم رو گرفتو منو به سمت صورتشیع واکنش سریهگذشت ابروهاش تو هم رفت ودر 

ال میکنزد ی؟ کنی چه غلطیخوای کرد: مث

 وبازدمش رو بایکشد.تند تند نفس میشدن بودم، بازوهام داشتن له میستاده انگشت پام اروی

ینطور شده بودم وهمیخکوب داشت؛ میرایی گی عجب نفس داغ وصدایزد،قدرت به صورتم م

 لبهامی صورتم چرخوند و روی چشام زل زده بود، نگاهش رو تویبهش نگاه کردم.اونم تو

ی خفه ای گردنش متورم بودن،با صداید،رگهای شلوارم از بس محکم تپتویثابت شد.قلبم افتاد 

 گفتم: ولم کنیشنیدمکه خودم به زور م
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 بود دوباره به چشمام نگاه کرد ویده دهنم رو قورت دادم.اون هنوز منو محکم چسبوآب

 قدرتی نامعلوم کمی جایه خورد از ین کف پام به زمیبلفاصله دستهام رو ول کرد. وقت

ال افکارت واسم مهم ن  منین که بیدم مینان اما بهت اطمیستگرفتم وگفتم : هرچند که اص

یسریچ همیزنی که ازش حرف یونگار گسر و ال نمیست نی  یشناسمش ومن اص

 پرپشت وخوش حالتشی موهای بود وزل زده بود به چشمام.دستشو تویق اخماش عمهنوز

 نشست وآروم شروع کرد به حرف زدن:ی همون تخت خالی ونگاهشو ازم گرفت و لبه یدکش

 بودیزم دوستش داشتم، همه چیلی خی زمانیه

ال میه بهم نگاه کرد.منم که مشتـــاق!!!! به در اتاق تکدوباره یشنوم دادم ونشون دادم که مث

 تازه با خونواده امیخوایم همه خبر داشتن که چقدر همو میم، بودیواون ادامه داد: همکلس

 کهیدیدم اواخر مین خبر داشت، ایم بود واز همه چیکم فابریق رفیمان صحبت کنم، پیخواستمم

پخرده میگفتم در مورد حجابش می زود رنج شده و وقتیلی خنگار  کلفه نگاهشویگرفت، بهم 

یت غیگفت بهش میل که اوایگرفت خورده میزی دوخت: به چینبه زم ی دوست داشتنیر

 پسش زد وادامه داد:یقی نفس عمیدن با کشیع لحظه فکر کردم چشماش قرمزه اما سریه واسه

 ماه نگذشته بود کهیه داغون شدم.هنوز یمیم صمیق تصادف مرد،با مرگ رفی تویمان پینکهتا ا

 همیقم داغونم کرد هم رفیشتر بین رابطه بوده، ایمان نگار وپیناز بچه ها متوجه شدم که ب

. با صدام از فکریکشید آوردن اون خاطرات عذاب میاد شد، انگار داشت از به ساکتعشقم.. 

 آوردمش: خب؟یرونب

 کرد وبهم نگاهیشونیش گاه پیه بار مطمئن شدم چشاش قرمزه.دستشو تکین بهم انداخت.انگاهی

 نگار بود توجهیش اما من چون دلم پیگفت درمورد تو بهم میکرد: مامان چند وقت قبلش هم ه

 باریه جواب مثبت دادم و یشنهادش نگار خبردار شدم به پیانت از خینکه اما بعد از ایکردمنم

ی هم خونواده خوبی ایافه تو هم خوش قیدم دانشگاهتون نشونم داد،من هم دیر مسی تووتو ر

 زود جفت وجور شد خوشحال بودم که پوز نگارو به خاکی همه چی موافقت کردم.وقتیدار

 فرداش مامانت تماس گرفت وگفت کهی وقتیکنم،اما میم وغرور خورد شده ام رو ترمیمالمم

 دهنمی کرد وهر چیوونم خونواده ات زده دیش رو پیرآبم زکسی ینکه فکر اینمنصرف شد

 ماه نرفتم خونه، بعدش هم کهیک وتا یروندراومد بار مامان وخواهرام کردم وزدم از خونه ب

ینجا بزنم و اومدم اینت کافینجاافتادم دنبال کارام که ا

 من با نگار هم دستم؟ی شد که فکر کردی زدم: حال چپوزخندی
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 بعد از گذشت هفت هشت ماهی تو رفتینکه غروب بعد از ایروز ابروهاش توهم رفت: ددوباره

 خواستم از سرم بازشی وقتیزد حرفها مین وای دوباره و آشتیبهم زنگ زد حرف از دوست

 خبریم جواب نه خواستگاریان هستم با متلک بهم گفت که از جری ایگهکنم وگفتم که با کس د

گکم به تو برد، اما حال فقط می بودیده موردش ازم پرسرداره. چون تو د گش یان کار شایتونه فقط 

 بهش خبر دادم.ین که شما بله گفتی خبر داشت،همون شبی خواستگاریانباشه چون اون از جر

 نگامی گفتم : اون طوری از سرتا پا بهم کرد با کلفگی داده بودم.نگاهیه تکیوار به دهمونطور

!یادنکن بدم م

ی گفتم: چرا باهاش آشتیسوخت؛ نشست گوشه لبش ونگاهشو ازم گرفت. دلم به حالش ملبخندی

 حال که شر مزاحمتون کم شده!یکنی؟نم

یشه حال که گلره داره خوب میکنی؟ نمی آشتی جوابم گفت: تو چرا باعلی زد وجاپوزخندی

 ما منیه تو قضیکنه، من با تو فرق میه بهم برخورد اخمامو تو هم کردم: قضیجاش سوال باز

 تو مقصر نگاره و تنهایه قضی.اما تویممقصر بودم و کم هم تلش نکردم که دوباره باهم باش

یش که ببخشینه ای بکنید که تو بایکار

 تویاد به سمتت بی اگه علیعنی وبهم نگاه کرد: ید به موهاش کشی جاش بلند شد وکلفه دستاز

یکنی؟قبولش م

 بود؟ من بارها وبارها به جوابش فکر کرده بودم.مصمم گفتم: نه..اون از چشمامی چه سوالاین

افتاده. من هم واسه خودم غرور دارم( واقعاا حرفمو از ته دل زدم!!!؟)

یدونی پام بذارم وببخشمش..تو نمیر قدم به سمتم اومد: پس از من هم نخواه که غرورم رو زیه

.یام کنار بیه قضین تا با ایدم کشیچ

ی رفت،موقعیرون نگاهشو ازم گرفت واز در بیع به خاطر حضور اشک برق زد سرچشماش

یخوام لب گفت: معذرت میر زیرون بیرفتکه داشت م

 هم دلم به حالشی خورده اعصابم راحت شد واز طرفیه رفت احساس کردم ینکه از ابعد

ین اولی تخت پهن کردم، برایسوخت.به سمت هال رفتم ورخت خوابامو برداشتم ودوباره رو

 کنم؟ اگری من واقعاا قبولش نمیاد به سمتم بی اگه علیعنی فکر کردم.یمم به تصمینانبار با اطم

ال واسه چیاوردم کنم اشکشو در ملشهم بخوام قبو  کهیگفت بهم زنگ زده بوده! مامان می.اص

! کم ذهنم مشغول بود بدتر هم شد!!یشه هفته مراسم خواستگارینآخر ا
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 هم موفق شدم، صبح روز بعدی بود ذهنم رو معطوف به درسم کردم وتا حدی هر بدبختبه

 جوابشو دادم گفت که شبی صدام کرد و وقتیشد پارسا داشت از خونه اش خارج میوقت

 بره خونه خودشون وبعد رفت.تا غروب حالم از بابتیخواد میست وجمعه هم نیگردهبرنم

 رخت خوابمی توی شب بود، وقتیازده ساعت دور وبر یباا گرفته بود ، تقریگرده برنمینکها

 بود کهی زنگ خورد شماره خونه مهسا خواهرم بود، نگران شدم چه علتیمقرار گرفتم گوش

ی علی خواستگاریش هم بخش اعظم حواسم پی موقع شب زنگ زده؟از طرفینمهسا ا

بود.جواب دادم: بله؟

 خوشکلمی-سلم خدمت آبج

 شده؟ی.چه خبر؟ طوریزم-سلم عز

 قرار بوده بشه مگه؟زنگ زدم حالتو بپرسمی-اووه! تو هم! چه خبر

 واسه حالیزنن موقع شب زنگ مین فرستادم: آخه دختر خوب ایرون بی از سر آسودگنفسمو

یدن؟پرس

یدادم رو بهت می خبر مهمید تونستم تا صبح واستم، بای زد: نمی اقهقهه

ی؟-چه خبر

 اما مامان از دروغ بهی خواستگاریی جایرفتن می رو هست که واسه علی چند وقتینا-خاله ا

 که امشب بله برونش بودی در صورتیشهتو گفت که امشب شب خواستگار

 دادم؟ مهسا ادامه داد: و اما اتفاقیدواری به خودم امی خودی دو روزه بین ایعنی گرفت، دلم

مهم.

ی؟ گفتم: چه اتفاقی حالی واسم مهم باشه با بیتونست افتاده بود که می چه اتفاقدیگه

یهو هم ی بحث بال گرفته،علیه سر مهریگفت-مامان هم به عنوان بزرگتر باهاشون رفته بود،م

پکن فیو کرده همه چیقاط ال وصلت   شدهیکون به هم زده و ک

یکنه گفتم: زشته مهسا نخند.حتماا باز خاله با مامان قهر میحوصلگی.من با بید خندوبازم

 رو نداشت، حقشونه.. بذاریاقتت لی داره! علی-جواب حرفت نباشه به جهنم.به مامان چه ربط

 شنیعضا

 خورده با مهسا صحبتیه ویاوردم خودم نی کوچولو ذوق کردم اما به رویه دلم ی توشاید

ی در حالیاد پارسا از اون ور بی کردم. چقدر دوست داشتم بعد ازتماسم صدایکردمو خداحافظ

 خوشحال نشدم! شونهی علی از به هم خوردن نامزدید چرا اونقدر که بایکرد،که اظهار نظر م
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 ام پریمونه واقعاا پیا شدم : خدایره به سقف خیدم، جام دراز کشی وتونداختمهامو بال ا

 که هر روزی طرف احساسم به علیه دور وبرم رو نداره، از ی ذهنم کشش اتفاقایگهشده.د

 نداره واز طرفی که تمومی طرف فکر گلره وعذاب وجدانیه از یشه،داره کم رنگ تر م

 که درسم تموم بشهیگه سال دیک به کنار! ینا که به پارسا دارم، ای هم حس ناشناخته ایگهد

 کنم؟یکار وآشناها چیل طائفه ام با زخم زبون فامیشومجبور شم دوباره برگردم به شهرم وپ

 خودت کمکم کن... چشمامو بستمو خودم رو به دست خواب سپردم.یاخدا

 از جا بلند شدم وبعد از خوردن صبحانه مشغول درس خوندن شدم، بهیحالی روز بعد با بصبح

 ساعت ششیباا عمرم داشتم. تقری بود که تویلی روز تعطین بگم کسل کننده تریتونمجرات م

 حس درس خوندن نداشتمیگه کرد، از اونجا که دیدنغروب بود که بارون مجدداا شروع به بار

 نگذشته بود کهیقی باران گوش دادم.هنوز دقای به ملودیا وفارغ از دنیدم کشز جام درایتو

 نگاه کردمیم آورد،شماره گلره بود به صفحه گوشیرون منو از فکر بیم زنگ گوشیصدا

 اومد.. و تلفن رو جواب دادم:بله؟ی نمیادم کاش گذشته به ی لب گفتم: ایروز

 ؟ی-سلم.تو خوب

پگلم، من خوبم تو چطور ی؟-سلم 

 مگه دکتر بهتیرون؟ بی زدیهویی اون روز از مطب ی داد: واسه چیرون صدا دار بنفسشو

 گفت؟یچ

ی دکتر بهت چیگم میخندی؟ می: کوفت!! واسه چیاد که باعث شد حرصش در بیدم خندآروم

گفت؟

 بابا! مربوط به خودم بود.یچی گفتم: هی خونسردبا

پخب اگه دوست نداری-هر چند باور نکردم ول .فقط زنگ زدم بگم کهیکنم نمی اصراری بگی 

یای؟فردا عصر نوبت دارم، م

 دارم که درست درمانیانترم امتحان میکی ی شرمنده،من دوشنبه وسه شنبه روزیزم-عز

 بارو تنها برو..یه ین نداره اینخوندمشون اگه اشکال

ی؟ نداری.کاریرم من خودم می؟پس ! چه اشکالی حرفم: نه آبجیان ماومد

-بازم شرمنده خدافظ

.خدا نگهداریکنم-خواهش م
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یتا که تولد گلره بود و من وبی برگشتم، روزیش سال پ9-8 رو که قطع کردم دوباره به تلفن

یم هم گذاشتی هامونو رویبی ودست آخر پول تو جیم بازار گشته بودیبا هم تمام روز رو تو

 کسیچ جز گلره هیدیم رسی خونشون.وقتیم قرار بود عصر بریدیم خرس گنده پشمالو خریهو

 داشتن ودارن، گلره تک دختر بود،اون روز همه رو از خونهی خوبی مالوضعخونه نبود،

 تمامی با لوس بازیم بعد از ظهر دخترونه داشته باشیه تا به قول خودش یرونفرستاده بود ب

یرین وچون تمام سرو کله هامون شیدیم وهمه رو به سرو صورتمون مالیم رو خوردیکمونک

 وحشتناک آسمون منو به زمان حال آورد، هوایم حموم.. صدای رفتیی شده بود سه تایوچسب

یکتار ی خودم شام سبکی بود، افکار احمقانه ام رو پس زدم واز جام بلند شدم وبرایک تاری

 غرق درس خوندن بودمیدست وپا کردم وبعد از خوردن شام دوباره سر درسام نشستم حساب

ینا خانوم ایحانه ریدونستم مینکه شد، با اقطع رعد آسمون برق ها هم ی همزمان با صدایهوکه 

ی ترس برم داشت باز هم نعمت حضور پارسا رو درک کردم وبا خودم گفتم: ایبال هستن ول

 بود.ینجاکاش ا

 گذاشتم تا بلکه ذهنم رو از ترس منحرف کنمیمی آهنگ ملیستمم جام نشسته بودم وبا ستوی

یدن واسه ترسی دنبال سوژه ایکی تاری با چشمام تویکردم می وهمه اش سعیشدماما موفق نم

ی بخورم وبا ضربه بعدیدی که به در هال خورد باعث شد تکون شدی ضربه ایبگردم. صدا

 چهارچوب دری خانومو تویحانه قامت ری به سمت در پرواز کردم.وقتخت تی از رویبااتقر

 در کنار رفتم وتعارفش کردمی که از آسمون نازل شده از جلویه احساس کردم فرشته ایدمد

یام گفت: به آقا رضا گفتم بی نشست وبا لبخند مهربانی داخل. اون هم داخل اومد وگوشه ایادب

ی نترسیی وقت تنهایه یینپا

ین زدم: لطف کردلبخندی

 اما مانعم شد، کنارش نشستم، بعد از چندیارم واسه خوردن بیزی سمت آشپز خونه رفتم تا چبه

 ات چطوره؟یه سکوت گفت: همسایهثان

ی... جواب دادم: آقای وقت خونتون نریچ هیگه کاش دی کم جون زدم تو دلم گفتم: پارسا البخند

 هستنی مرد خوبیطاهر

 گفت:ینم، حالت صورتشو خوب ببیتونستم بود نمیک انداخت وچون خونه تاریر به زسر

 هم هستید سیه، خانومیلیمادرش زن خ
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یگفت زبون به دهن گرفتم.ادامه داد: می ولیشونه ای از خانومیکشم می بگم من هر چمیخواستم

 با همی طاهری تو و آقای زل زد به چشام) راستیهو(یگرده پسرش می دختر خوب برایهدنبال 

 نه!ین هستیهمشهر

 از دوستان پدرم هستنیکی یشون زدم: بله..و پدر البخندی

 دلمی دختر مجرده( تویه پسرش یه نزدم که همسای طاهری مادر آقای داد:من به روادامه

 کهیین باهم آشنایدونستم نباشه، البته اگه می کار درستیدخدارو شکر کردم) با خودم گفتم شا

یکردم نمی محافظه کارینقدرا

ین کردی خانوم کار درستیحانه گفتم: نه رفوری

یگی؟ سوال بپرسم راستشو میه: یکرد که متفکرانه نگاهم می حالدر

 باشه!!ی بال بردم: تا سوالتون چابروهامو

ی؟ با ازدواج کردن نداری من هم.ادامه داد: تو مشکلخندید،

 هم رفت ومنتظر شدم سوالشو واضح تر بگه.و او که حالتم روی توی به حالت سوالابروهام

 دخترونهیت اندام داخلیعنی ی؟ پسر ازدواج کنیه با یتونی که تو مینهدرک کرد گفت: منظورم ا

اس؟

 که اشکم دریدم خنده.اون قدر خندیر خانوم بود بلند زدم زیحانه ذهن ری که توی تصوراتاز

یحانه برقها هم اومد، رین حین در همیشدم، موفق به مهار کردنش نمیکردم میاومد و هر کار

یه جواب درست درمان بدم، یه ومنتظر بود بهش یکردخانوم با تعجب داشت به من نگاه م

ی بگو در مورد من چیقاا خانوم گفتم: دقیحانه خنده ام کم شد رو به رشدتخورده که از 

یدونی؟م

ی داری گفت تو با دخترها رابطه جنسیل که صداش آروم بود گفت: لی خانوم در حالریحانه

: حوصلهیدم دلم به حال خودم تاسف خوردم وآهسته پرسی تکون دادم وتوین به طرفسرمو

 کنم؟یف براتون تعریندار

 منتظرش نذاشتم ویمیره می الن داره از فضولیدونستم آره تکون داد،من که می به معنسرشو

یشتری کردن: اشتباه به عرضتون رسوندن شما هم با اشتباه بیفشروع کردم مختصراا تعر

ال من با هین،برداشت کرد  نداشتم( آره جون عمه ام!) دوماا من همهی رابطه جنسی دختریچ او

ال دخترونست. جری چه خارجداخلیاندامم چه   از دوستان من کهیکی قراره که ین از ایان کام

 جون بودن به من ابراز علقه کرد وبهم وابسته شدیل لیسابقاا هم خوابگاه
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ینها زدم: ای اش.لبخندیگه خانوم با دستش زد پشت دست دیحانه رید حرفم که رسینجای ابه

 اون خانومیم نگرفتم درست شب نامزدی مسئله رو جدین. وچون من ایماریه جور بیه یدشا

 به هم زد و آبروم دود شد رفت هوا، هم اعتماد طائفه ام رو از دست دادم همیواومد وهمه چ

نامزدم رو

 دست نگاهها متنفر بودم اماین از اید، باری خانوم از نگاهش ترحم میحانه کردم.رسکوت

: نامزدت ولت کرد!!ید پرسی دادم سکوت کنم، با لحن دلسوزانه ایحترج

 در کار نبودایتی محرمیا آره تکون دادم وگفتم: البته هنوز عقد ی به معنسرمو

... خب پس خدا رو شکر.خوب شد باهات صحبتینطور داد: که ایرون بی با آسودگنفسشو

 من چقدر گناهتو گردن گرفتمیدونستکردم.خدا م

 دخترم؟یبخشی گفت: منو میبوسید رو میشونیم که پی سمتم خم شد ودرحالبه

 به دل نگرفته بودم که حال بخوامی اینه: من از شما کیدم دوستانه به صورتش پاشلبخندی

 که واکنش شما همه اش سوء تفاهم بودهیدونمببخشمتون چون م

 بود که شکی از ته دل خوشحال شد وگفت: خودم هم چند وقتیقاا بگم عمیتونم شد،مخوشحال

 از خودت بشنومیخواستم اشتباه کرده باشم اما میدکرده بودم که شا

 کرد ورفت، وضو گرفتم ونمازم رو خوندم وبعدش هم نماز شکر بهی هم ازم خداحافظبعدش

 ذهن وی که توییراتی باعث شد به تغین انداخت و ای پارسا میاد نماز هم منو به یجا آوردم.حت

.یدم شرکت زود خوابیرفتم مید مشکوک بشم.اما چون صبح زود بایدادقلبم رخ م

 20 فصل

 رفتم، درید بندازم به سمت اتاق حمی به اتاق کار خودم نگاهینکه سلم کردم وبدون ایار کامبه

 به داخل دعوتم کرد وبه هردو سلم دادم وبا طاهره که از جاش بلند شده بودیدباز بود حم

 متن قرار داده، حقوقین رو به سمتم گرفت: ای پوشه اید صحبت حمیدست دادم.بعد از کل

 مد نظرته بگوی ایگه امضا کن واگه مبلغ دی نوشتم بخونش اگه موافقیرش رو هم زیشنهادیپ

 بود وتو کارش غرق بود، بایین سرش پایا رو ازش گرفتم وبه سمت اتاق خودم اومدم.پوپوشه

 جواب سلممی با خوشرویر سلم کردم سرشو بال آورد و بهم نگاه کرد امی نسبتاا بلندیصدا

!!ینا هستی مرخصیز ریه کلفته یتون.. خوب پارتیز عزیرو داد: گبه!! احوال خانوم کرامت
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یشه؟ میتون نکنه حسودی کمالی آقایه زدم: چلبخندی

ی اومده بود وبا نگاهیرون از حالت تعجب بی کردم که حال کمیا هم به پوی نگاهین حین همدر

 بشه؟ عمراا.. من عاشقیم! من حسودی در جوابم گفت: کیر امیکرددلخور داشت نگاهم م

 ندارمی به پارتیاجیکارمم احت

: خدا رو شکریکردم که به سقف نگاه می و در حالخندیدم

 نشستم ومشغول خوندن متن قرارداد شدم ویزم وسر جاش نشست.من هم پشت مید خندآهسته

 کرد بای تلقیا از اتاق خارج شده،سرم رو بلند کردم ونگاهم با نگاه پویرمتوجه نشدم که ام

 آهسته گفت: کسالت برطرف شد؟ییصدا

یشتر بی ظاهری نگرانین پشت ایزدم حدس می که بود متلک نبود.ولی لحنش هر چمطمئنم

یاد.حالم زیخوام زدم: بابت چهارشنبه معذرت مین شرمگیمنظور خودش نهفته بود. لبخند

خوب نبود

یل به جلو متمای گرفت وکمی اش رو از صندلیه تکینشست گوشه لبش می که لبخنددرحالی

گسلمه که سلمتیه؟ چه حرفین ایکنمشد: خواهش م پم  شما مهمترهی 

 من هنوز هم سرحرفم هستم ومنتظرم که ناهار درید مکث ادامه داد: واگه قابل بدونی از کمبعد

خدمتون باشم

 از لبخندم برداشت کنه ودریخواد رو که می زدم که باعث شد اون جوابی لبخندیار اختبی

 دری گفت: پس امروز بعد از ساعت اداریداد میرون بی که نفسش رو از سر آسودگیحال

خدمتتون هستم

 بار دوم همی هم حس کردم اگه برای داشتم بمونم خونه ودرس بخونم اما از طرفدوست

 با علمت سر نشون دادم که موافقم و پوشه بهین زشت باشه بنابرایددرخواستشو رد کنم شا

 حقوقین قرارداد و همچنی رفتم،با محتوایریتدست از جام بلند شدم وبه طرف اتاق مد

 که حال پشتیر بعد از امضا کردنش دوباره به اتاقم برگشتم، امنابراین موافق بودم بیشنهادیپ

!یگردینا روسا میس گپروند: خوب با رئیدنم نشسته بود با دیزشم

 که سال بهیه المللین شرکت بیه یکنه ندونه فکر میکی که یگرفتن میل خودشونو تحوهمچین

یش شما هم خوب زبونتون نی کمالی زدم وگفتم: آقای! لبخندیبینن نمیسشونوسال کارمنداش رئ

داره ها!!!
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 رویشتری... حال که قراره مدت زمان بیست تا بناگوش باز شد ومن ادامه دادم: درست ننیشش

..یم کنیت همو اذیست درست نیمبا هم همکار باش

 اما خودمو نگه داشتم که بهشیه جمله ام چین نسبت به ایا عکس العمل پوینم داشتم ببدوست

یگه؟ تا چند وقت دیعنی! یشتر اومد وسط حرفم: مدت بیرنگاه نکنم.ام

 شرکت شدنی کارمند رسمی خانوم کرامتیعنی طاهره وارد اتاق شد: ین حین همدر

ی افتاد که حال به راحتیا طاهره مجبور شدم رومو برگردونم که نگاهم به صورت پوی صدابا

 همزمان با هم گفتم: مبارکه..یر هم امیا.هم پویشد میده توش دیبرق خوشحال

گو شیر امو یرینی؟ ادامه داد: 

!ی که همه اش به فکرشیکم کارد به خوره به اون شی اومد: یایرون از بیار کامصدای

 خوبه موقع خوردن چنانیخوری؟ وسط باشه تو نمیرینی با اعتراض گفت: حال نه که شامیر

یشه که پلپهات رگ به رگ میشقدمیپ

 وارد اتاق شدیار.کامیخندیدیم به هوا رفت ومن وطاهره هم آروم میا وپویار خنده کامصدای

 گفت : باشه بابا خودتو نکش.یرورو به ام

 مورد رویه ین جان استثناعاا ایر. البته من با امی خانوم کرامتیگم میک به من گفت: تبرورو

.یخوام میرینیموافقم و ش

پکرسیی مثل بچه هایر تشکر کردم.امی لبخندبا  گفتمیدی نشوندن گفت: دی که حرفشونو به 

!یشقدمه؟موقع خوردن پ

 کدومیچ رو موکول کردم به روز بعد البته هیرینی خنده ام گرفت وگرفتن شیر حالت امین ااز

 گرفتهی..حال انگار چه پست مهمیگه دی خوردنیه قانع نبودن و گفتن یرینی جعبه شیهبه 

ین وبا همیکنم وعده مهمون میان میه واسه حفظ ظاهر گفتم که فردا همه به رو به یبودم!!ول

 سه چهاریک، . تا ساعت یم قانع شدند وبالخره اجازه دادن که به کارمون برسحدیحرف تا 

 شدن من رو بهشونی با ذوق رسمیر ، امیومدن خارج از شرکت که می از حسابرس هاینفر

 سرشو از تنش جدایخواست حرص خوردم ودلم می گفتن.من کلیک وهمه بهم تبریدادخبر م

 با چشم وابرو واسشی داشت چون حسابیر رو نسبت به امی حسین هم چنیا پویکنمکنم،حس م

ی که لبخند معنی کارش رو تموم کرد ودر حالیر بود که امیم ونیک.حدوداا یکشیدخط وگرو م

 که کتشی از جاش بلند شد ودر حالیا کرد ورفت.بعد پوی از همه خداحافظیزد میا به پویدار

 منتظرتونمیین رو به من گفت: پایداشت برمیش صندلیرو از پشت
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 با همینا اید وحمیار کامی که جلویکشید بدرقه اش کردم،خدا رو شکر شعورش می لبخندبا

یوجهه خوب  بعد ازی ایقه رو جمع کردم وبه فاصله چند دقیلم نداره. وسایخارج شدن 

 درآوردهینگ رو از پارکین هم ماشیا ساختمون پوی جلویدم رسی خارج شدم.وقتیخداحافظ

ی حرف خاصی راه جز مسائل کارین.در حیم شدم وحرکت کردسوار پام ترمز کرد.یبود جلو

 که طبقه دوم ساختمون بود نگه داشت.بهیکی رستوران شی جلوی ساعتیم بعد از نیم،نزد

. بهیم با هم وارد رستوران شدیی شدم ودوتایاده شدنش من هم پیاده بعد از پی ایهفاصله چند ثان

 از سالن رو احاطه کرده بودن توجهشونی اگوشه در یزیمحض ورودمون، چندتا دخترکه م

یپ شد وبعد منو ملمت بار نگاه کردن.به تیخکوب میا پویبه سمت ما و سپس نگاهشون رو

 تنش بود که با کت اسپرت کرم رنگش اون روید به رنگ سفی هقتیقه یور نگاه کردم: پلیاپو

 موهاش رو هم مثلیداد، منشون تر یده که پاهاش رو کشی ایره تینپوشونده بود وشلوار ج

 شده بودی نامنظمش مخفیهای چتر یر زی از ابروهاش تا حدیکی فشن مرتب کرده بود.یشههم

ی وکفشهایم مقنعه وشلوار مشکیدن به خودم نگاه کردم با دیکرد، رو دوچندان میتشکه جذاب

 دادم که اونطورق شده بود؛ به اون دختر ها حیشتر بیا با پویماسپرتم که حال اختلف قد

 الن ازینملمت بار نگاهم کنن. دختر ها همه اشون ناز بودن و انگار که هر چهار نفر هم

 و منیدید انگار اونها رو نمیا پسرپکشم! اما پویپ تین اومده بودن، خاک بر سرم با ایشگاهآرا

یم نشستوری کرد.طیت بود هدایابون بزرگ رو به خیار که کنار پنجره بسیزیرو به سمت م

 به داخل رستوران انداختم جز ما دوی. نگاهینن رخ هردومون رو ببیم نیتونستنکه دختر ها م

 البتهیداد، به من می حس آرامشین در کل خلوت بود و ای هم اشغال شده بودند ولیگه دیزسه م

 ازبعد روبروم بلند شد وی از صندلیا که گذشت پوی ایه.چند ثانیذاشتناگه اون چهار نفر م

 منی کناری صندلی گذاشت، اومد و روی همون صندلی کتش رو درآورد و روینکها

 رو به من گفت: حال خوب شد؟یمی وپشت به دخترها، با لبخند ملیابون رو به خیعنینشست،

 گارسونین حین انداختم.در همیر برده بود خجالت زده سر به زیم به حس درونی که پین ااز

 سرمون ظاهر شد ومنو ها رو به دستمون داد در سکوت غذامون روییمنو به دست بال

 شدم،باران مجدداا شروع بهیره خیرون هدف به بی وبعد از رفتن گارسون بیمسفارش داد

 رخم بهیم رو به نیا نگاه پوینی سکوت گذشت سنگین به همی اقیقه کرده بود چند دیدنبار

 گلوشو صاف کرد و من به سمتشیا سکوت کلفه شده بودم که پوین ایکردم،از حس میخوب

.یم سکوت کنیگه موضوع دیه در مورد یا گفت: بیبرگشتم با لبخند جذاب

90

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

.ید به لبهام اومد وگفتم: شما قرار بود صحبت کنلبخندی

یسرویدم میح گفت: ترجی آرومی حرفم چند بار تکون داد و با صدای به معنسرشو  اول ناهار 

بشه ،بعد!

ی چون خوب متوجه شدم که تویم بال بردم و اون باز هم ادامه داد: فقط سکوت نکنابروهامو

یمسکوت تفاهم دار

یگشت؟.چرا داشت دنبال تفاهم میومد اما از اصطلح تفاهمش خوشم نیدم به حرفش خندینکه ابا

یلش وبعدش سوار اتوموبیم متفرقه در مورد درس وشرکت، ناهار رو خوردیبا صحبت ها

ی که وقت کشیین،بس پایارم صورتشو بیل بزنم استیخواست هدف حرکت کرد.دلم می و بیمشد

 ترم دارم....یان امتحان مبه من دوشنیکرد،بابام

 لبش نشستی روی شدم،متوجه نگاه من شد،لبخندیره رخش خیم گرفتم وبه نیرون از بنگاهمو

یشناسید؟ وطاهره خانومو مید گفت:چند وقته که آقا حمیکرد نگاهم می که گوشه چشمیودر حال

 به سه ماههیک که اومدم دانشگاه،نزدی-از موقع

 تریش پیلی خیکردم لحظه برگشت نگاهم کرد و دوباره به روبرو چشم دوخت: من گمون میه

 روتون شناخت داشتیلی آخه خیدبا هم آشنا شد

یشناسه؟ که تا چه حد منو میدونید گفتم: شما از کجا میت موقعیدن سنجبدون

پرک صحبت کنم؟یشید زد وگفت: ناراحت نمی سردرگملبخند  اگه 

پرک حرف بزنه! با لبخند گیخواد روشکر مخدا  گفتم: چه طور؟یجی 

یکی که من یم به دندون گرفت وگفت: ما هفت تا خواهر وبرادری ایه رو واسه ثانیینش پالب

ی پای روی.مادرم خونه دار بود وپدرم بنا.از بچگیم نداشتی خوبی.وضع مالگیممونده به آخر

. خواهر وبرادرهام هر کدوم بعد ازیکردم هم کار میخوندم درس میستادم،همخودم وا

 دوش من بود.ی روی پدرم خرج زندگیماری خودشون وبعد از بی زندگیازدواجشون رفتن پ

 خودم.ی بدم هم به زندگیخدا رو شکر هم تونستم به اوضاع خونواده ام سر وسامون

پرکین! ایخواست اجازه نمیگه که دینا ایزد؟ حرفها رو به من مین چرا داشت انمیدونم  الن 

 که طاهره خانوم شما رو بهی پاسخ داد: روزیمبودنش بود؟ با ادامه حرفهاش به سوالت ذهن

ین اومدی به نظرم دختر پتخسی ولیخوام عذر میلی کرد.به نظرم خیعنوان همکار موقت معرف

 کردمیجایی قضاوت بیدم بعد فهمی. اما روزهاینمتون ماه هر روز ببیککه مجبور بودم تا 

 نسبت بهتونیتونم. ذره ذره احساس کردم که نمیاست حجب وحیوشما همه حرکاتتون از رو
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 از ته دل شادیخندیدین مینمتون،وقتی همکار ببیه فقط بخوام به چشم ینکه ایا تفاوت باشم یب

 و دوست داشتم هرجور که شدهیپبرید گامونم رو می کنجکاوین بوددتون خوی توی و وقتیشدمم

 وکم حرف بودمیر گوشه گی که از بچگینه که دارم ای رو برطرف کنم اما ذات گندیتونناراحت

 دریر.با امیارم رو به دست بی دل دختری به راحتیگه دی از جوونهایلی مثل خیتونستمونم

 هم با توجه بهید وحمید راجع به شما پرسید هم از حمن موضوع صحبت کردم و اوینمورد ا

 کمیدم دیدی شما رو با چهره جدی وقتیر کرد. شب مراسم امییدتون که ازتون داشت تایشناخت

 بکنم..یم وهمه رو متوجه حس درونیارم در بی بازیعمونده بود ضا

یکردم بهش نگاه میقی نگاهش به روبرو بود ومن با اخم عمیزد که داشت حرف می مدتتموم

یین بهم کرد که مجبور شدم سرمو پای نگاه طولنیه چند ثانی رو کم کرد وبراینسرعت ماش

 دلم بلرزهین که باعث شدین هستی دخترین گفت: شما...شما اولی آرومیبندازم وبا صدا

 مساله بخواد ذهنمو مشغول کنه اما حسین بود که این از ایرتر درگیلی که افکارم خین ابا

 ظاهرم رو حفظ کردمید،ولی پوستم دویر دختر داره به زیه طور مواقع ین که در ایندیخوشا

 گفتنین خونواده ام به انتخابم آفری ادامه داد: همه اعضایا اخم کردم. پویروهمونطور سربه ز

 ازیف که همه اش تعرید حمی به حرفهاینکه بود. با ایده که از پشت پنجره شما رو دپدرم یحت

 اعتماد دارم...یشتر کرده بیرششما بود اعتماد دارم اما به چشم ودل خودم که شما رو پذ

 آزاد بهش فکر کنمی نگاه کنم وبا ذهنیا بود دوست داشتم با چشم باز به پوی عادیط در شرااگر

 که اون به نظریکرد،درسته من فرق میط بود،اما شرای. از نظر من اون جوان برازنده ا

 ببرهیانم آشناین من بی اجتماعیت به موقعی قبول داشت،اما اگه پیطمخودش من رو با همه شرا

 بخواد ازدواج کنه کهی که با دختریه مسلماا نه! کدوم پسریکرد؟ به من ابراز علقه ممباز ه

ی بغضیار اختی همجنسباز و نامزدش هم سر سفره عقد ولش کرده ورفته؟! بیگنهمه بهش م

 گلوم نشست وباعث شد چونه ام بلرزه تا نگاهش به صورت غم زده من افتادیخفه کننده تو

. من ابدااین خانوم ببخشیم گفت: مری کرد ورو به من با دست پاچگمتوقف ی رو گوشه اینماش

قصد ناراحت کردنتون رو نداشتم.

 حرف نزدم، چرا که مطمئن بودم به محضی حرفش تکون دادم اما کلمه ای نفی به معنسرمو

 شده بودم از خودمی ونازک نارنجیف ضعینقدر که این از ایترکه،باز کردن لبهام بغضم م

 نگاه کردم، کلفه بودو بایا آروم شدم.به چهره پوی و تا حدیدم کشیقمتنفر شدم.چند تا نفس عم

 چند برابر شده بود دروغیتش شده بود.اگه بگم با اخم کردنش جذابیره به روبرو خیظیاخم غل
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 آهسته گفتم: من از دستتونیی آزرده بودمش ناراحت شدم با صدایل دلی که بیننگفتم. از ا

نارحت نشدم.

 گفته که شمای به شما چید آقا حمیدونم به سمت من برگردوند.ومن ادامه دادم:من نمنگاهشو

ی رضوان شما شناخت واضحی! به هر حال ازشون ممنونم.اما آقایزنید مطمئن حرف مینطورا

..یمون و وضع مالیمون فرهنگیط از خونواده ام از شراید،از من ندار

ییری من تغیم تصمی مهم هستن اما توین که فرمودینهایی مصمم گفت: ایلی حرفم اومد وخبین

.یکنه نمیجادا

..ید-اما شما با

ی به نشونه سکوت بال آورد ومن به اجبار ساکت شدم واون گفت: دوست دارم رودستشو

.ین وبعد جوابمو بدین فکر کنی جدیشنهادمپ

 نگاهش رو به من دوخت و گفت: باشه؟بعد

 کهیدم توقفمون فهمیت موقعیافت نگاه کردم.با دریرون به نشونه باشه تکون دادم وبه بسرمو

.تا خواست مجدداا حرکت کنه ازش خواستم نگهیم هستی مطب روانشناسیابون خیکیدر نزد

!ین ناراحت نشدین شما که گفتین؟ شیاده پیخواینداره،در رو که باز کردم با پبهت گفت: چرا م

 برم.یخواستم که میم هستیی جایک نزدیفتاده نی رضوان.اتفاقی ام گرفت، گفتم: نه آقاخنده

یرسونمتون گفت: خب مفوراا

یرم گفتم: ممنون خودم میع جوابش سردر

 معصومی تکون داد ومثل بچه هایید به نشونه تای قاطع پاسخ داده بودم که قانع بشه.سراونقدر

یکنید؟ شد: به حرفهام فکر میرهبه چشام خ

 گفت: تا هریجان سر تکون دادم. صورتش از هم باز شد وبا هی شدم و رو بهش با لبخندپیاده

.یمونم منتظر پاسختون مینوقت که شما بگ

 بهینکه تا از نظرم دور شد.با ایستادم بابت ناهار تشکر کردم و دررو بستم و همونجا اازش

یست بودم به سمت مطب راه افتادم.حدوداا بیک اما چون نزدیرمگلره گفته بودم به همراهش نم

یم نید عصر بود وقاعدتاا بایم ساعت حدود چهار ونیدم تا به مطب رسید طول کشی ایقهدق

 مبلی روی دکتر باشه از پله ها بال رفتم وبعد از سلم به منشیش که گلره پیشد میساعت

 گفت:یشناخت منو میباا نگاهم کرد و از اونجا که تقری به حالت سوالینشستم.خانم منش

ین؟دوستتون قرارشون رو کنسل کردن.خبر نداشت
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 به لب داشتم گفتم: اوه.حتما چون من باهاشی مصنوعی ولبخندیشدم که از جام بلند می حالدر

 قرار امروز رو کنسل کردهیومدمن

یان بیخوان نمیگه همه قرار هاشون رو کنسل کردن وگفتن که دیشون جوابم گفت: اما ادر

ال با منشیدونم شدم وبا عجله از مطب خارج شدم که نمی عصباناونقدر  کردمی خداحافظی اص

 نه!یا

یقه چند دقیدم دربست کردم وبه طرف خونه گلره راه افتادم.پشت در که رسی عجله تاکسبا

 گلره اومد: بله؟ی زنگ زدم صداینکهبعد از ا

 گفتم: بله وکوفت.باز کن دروبلفاصله

 در واحدشی و وقتیدم و بعد در رو باز کرد،با عجله به سمت بال دوید طول کشی ایه ثانچند

 همه فضا رو پریگار تند سی از ابر ودود فرو رفتم، بویرو باز کردم احساس کردم تو هاله ا

 بگردم درینکه دو سه بسته اس. بدون ایای نخ دو نخ نبود راحت گویه دود کار ینکرده بود،ا

 وتا آخر بازش کردم.ییدم گرفته بودم به سمت پنجره دوینیم دهنمو بی که با مقنعه ام جلویحال

 پاپن نشستهیر داخل خونه رو نگاه کردم.گلره زیشتری و بعد با دقت بیدم کشیقچند تا نفس عم

 نشونی رو به خوبیباش پاش بود واندام زی شورتک لیه با ی تاپ دو بنده صورتیهبود.

 اش فوقیافه بود.قیخته یفر موقت وبلندش هم به صورت پخش و گپل وباز دورش ری.موهایدادم

 لبشی روی بزنم لبخند کجی کبود.تا خواستم حرفی خمار ولبهایالعاده داغون شده بود،چشمها

 شدم؟ی گفت: سکسی گنگینشست وبا صدا

ی گفتم: سکسی نسبتاا بلندی تر هم شدم وبا صدای عصبیت وضعین ایدن بودم،با دعصبانی

ی؟ سرت.چرا مطب نرفتیبودنت بخوره تو

 گفت: دوست ندارم برم،ی آرومی زد وبا صدای پپکیگارش پر اشک بود به سچشاش

یری؟ شد که ینمی گفتم: چکلفه

 به سمتم گرفت.کارتو ازش گرفتم وبای حرفیچ رو برداشت وبدون هی کنارش کارت دعوتاز

یه؟ چینتعجب گفتم: ا

یا بود: مهران وسونی جشن عروسی نداد خودم کارتو باز کردم.کارت دعوت برای جوابوچون

 مراسم دعوت شده بود.سرمو بال آوردم تا سوالموین پاکت اسم گلره بود که به ای روکه

.دوماهه کهیدمبپرسمم که اون خودش زودتر جوابمو داد: دو ماهه که عقد کردن ومن الن فهم

 منیش پیومد نامزد داره اما همچنان دست وپا شکسته می عوضیایسون

94

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

ی در حالی بغض داری سنگ پاپن خاموش کرد وبا صدای رو رویگارش جاش بلند شد وساز

یگه؟ می به من چیدونی با دست خودش رو اشاره کرد: میکرد نقطه نامعلوم نگاه میهکه به 

یشت پیام هم میم بعد از عروسیگه باشه.میشم پیتونه که هرشب نمیه شوهرم کارش طوریگهم

ی که طعنه ای گذاشتم ودر حالی کار دستم اومد.از جام بلند شدم وکارت رو کنارحساب

 که..ی لحنم بود گفتم: خب مراسمشو به هم بزن همونطوریناخواسته رو

یاد شد وبا فریره زده به من خیرون از حدقه بی بال رفت وبا چشمهای به طرز وحشتناکصداش

ال دوست داشتم به هم بزنم وحت ی ذره ایگفت: آره..همونطور که مراسم تو رو به هم زدم..اص

..ی کمکم کردی اومدی؟ کردیکار احمق چی..اما تویستم نیموناز کارم هم پش

پهلم داد.صداش موبه ی بفهمه معنیتونست بچه هم میه ی.حتیلرزید طرفم حمله کرد وبه عقب 

ین کف پا به زمیلرزید،روی که به زبون آورد.تمام بدنش میزیه گلره بر عکس اون چیحرفها

پمچاله شد ورینشست وتو  رو بایزی چی نامفهومی وبا صدایریخت اشک میز ریز خودش 

...ی....آخه تا کیرم شدم...خدا کنه بمسته: خیکردخودش زمزمه م

 وصدام همیکشیدم موهاش می که دستمو روی به حالش سوخت.کنارش نشستم ودرحالدلم

 ارزش خودتو بهی دختر بیه به خاطر یوونه با خودت گلره؟دیکنی میکاربغض داشت گفتم: چ

ی؟ روز در آوردینا

 چهی من تویفهمه کس نمیچ که هینه به چپ وراست تکون داد وگفت: مشکل من اسرشو

ین عاشق همجنس خودم باشم..من از ایتونم..نمی دختر معمولیه هستم.بابا منم دخترم، یطیشرا

!!!یولم هیه ام که از من پنهون کرده.انگار من یعصبان

ین شد که ای خفه گفتم: چیی وصدای حصار دستهاش فرو کرد.با کلفگی سرشو تودوباره

 گلره؟یشد

!یدونی لرزون گفت: تو نمی شد وبا لبهایره غرق اشکش بهم خی بال آوردو با چشمهاسرشو

 که من برداشت کردمی وهمونطور بهش نگاه کردم.دوست داشتم منظورش اونیین پایخت ردلم

!یادته زد: پس ینباشه.پوزخند

 رو به من نشون داد!ی رابطه جنسی روین ای کیادته صداش بال رفت: پس یهو

 گفتم: بس کنیینی پایلی خی از به زبون آوردن اون خاطرات به درد اومده بود.با صداقلبم

یبردی؟ که لذت می از من خودت بودیشتر که بیادته وصداش بال تر رفت: پس ید شنگلره
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یومد؟ که من چقدر بدم میادته انداختم وچشام از شدت اشک تار شد.دوباره داد زد: یین پاسرمو

یادته؟.یم مدت خوش باشیه فقط قراره ی گفتی؟ گفتیاما تو چ

 نه!یا یادته بگو ی؟ دو دستش بازوهامو گرفت وتکونم داد: چرا ساکتبا

پسر خوردن با صدای رواشکام  بس کنیکنم گفتم: خواهش می لرزانی گونه هام 

 با پسرشو امتحان نکردم!!!یکنی بس کنم؟ فکر میو بس کنم؟ .. ها؟ چیو زد: چجیغ

یه همراه با گریت تعجب بهش نگاه کردم.دستامو ول کرد واز جاش بلند شد وبا عصبانبا

 باور نداره باعث شد با پسرشیشو کس وجود خارجیچ که هی کثافتید گفت: همون وحیدردآور

...ی عفتی شد فقط درد بود وبیدم که عایزیرو هم امتحان کنم.اما تنها چ

 دارهیشتری بودم که رابطه با دخترها حال بیده فهمیتا شد: اما به لطف تو وبیک بهم نزددوباره

 وبا التماس گفتم:یدم.گوشهامو چسبیی از اون خاطرات کذایکی کردن یادآوری شروع کرد به و

بسه گلره..تو رو خدا بس کن

..ی سرکوفتم نزنیگه تا دیاد بیادت ید گوشام برداشت: بای از رودستامو

 نفسهام منقطع وکوتاه کوتاه شده بودن گفتم: اگه..یه که از شدت گری نگاه کردم ودر حالبهش

..کمکت کنم.یخواستم.. چون مقصر بودم میشی میبگم..غلط کردم..راض

 بهی کاریگه داد زدم: دیشدم به حالت فرار از خونه خارج میداشتمو برمیفمو که کی حالدر

 که فکر کنم اگر مسابقهییدم.اونقدر تند دویرون بییدم بکن و دویخوای میکارت ندارم..هر کار

ی دربست کردم وتا خونه اومدم.توی تاکسیدم رسیابون سر خینکه به محض ایشدمبود اول م

 که گلوم از فشار بغض درد گرفته بود.به محضی خودمو نگه داشته بودم طورزور به ینماش

 دادم اما منتظریاد که زیدونستم پولمو جلو انداختم.مینطوری سرکوچه نگه داشت همینکها

 اطرافمیدن در انداختم بدون دی رو توید به سمت خونه.کلییدم اش رو بده ودویهنموندم که بق

 تخت و بهی اتاق خواب وخودمو انداختم روی ورودم رفتم توحض خونه وبه میرفتم تو

 در پشت اتاق خوابم بایهو کردم. یه بلند گریتونستم که میی دادم وتا جایختنبغضم اجازه فرو ر

 قاب جا گرفت،چقدر دلم براش تنگ شده بود،احساس کردم تنهایشدت باز شد وپارسا تو

یری ام تاثیه شدت گری اون بود اما تویدن باشه دیند اون لحظه خوشای تویتونست که میزیچ

ی نگرانی ام به راه بود.با تعجب حاویه همچنان گریکردمنداشت ومن همونطور که نگاهش م

 شده؟یگفت: چ

..یچی..هیچی تکون دادم: هسرمو
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 بغلش اما خودموی خودمو بندازم تویدیدم که کابوس می شد.دوست داشتم مثل همون شبنزدیکم

 و جون آدمو بهیکنی میه طور گرین ایچی بار صداش بال رفت: به خاطر هیننگه داشتم که ا

!یرسونیلبش م

ین  که بایرون چشمام از تعجب زد بیش من! با جمله بعدی هایه پارسا! به خاطر گری؟ کجو

یرت تموم نمیتعصبان ال مگه تو ساعت دو کا  نگرانتیگی تا الن! نمی! کجا بودیشه گفت: اص

!یشمم

 منو حفظ کرده بود ومنتظرم بوده! آب دهنموی اون ساعت کاریشنیدم؟ من درست مخدای

 وصدام هم فقط از شدتیبارید صدا می حرکت نگاهش کردم.حال اشکام بیقورت دادم و ب

 گفت: دلمی عصبی وبا صداید به موهاش کشی لذت بخش قطع شده بود.کلفه دستیتعجب

واست تنگ شده بود...

 بسته شدن دری بعد صدای بسته شدن در اتاقم اومد.ولحظاتی به خودم اومدم که صدازمانی

 بود؟!!!ی از چی حرفها ناشین ایا. خدایداد که نشونه خروج پارسا رو میاطح

 لحظه پارسا وگلره ویه ی برایم بلند شد با نگاه کردن به صفحه گوشیم زنگ گوشصدای

ین بهم زنگ بزنه! همی.فقط کم داشتم که الن علید از ذهنم پر کشی ایگه دیز وهر چیتمموقع

یگه شدم اما دیمون لحظه پشیهکه دکمه پاسخ رو زدم دوباره افکار به ذهنم هجوم آورد و واسه 

ی رو گذاشتم روی بزنم گوشی حرفینکه وحال بد بود که قطع کنم، بدون ابود شده یرد

..یم: الو؟ مریچید پی گوشی توی بم علی صدایهگوشم.بعد از چند ثان

 اون حس قشنگ بهم دست نداد.صدام فوقی، اسمم از زبون علیدن مثل گذشته ها از شنچرا

العاده دورگه شده بود. خودمو خونسرد نشون دادم: بله؟

ی؟-خوب

-ممنون

 باهات حرف بزنم.ید بایم-مر

 گفتم: در چه مورد؟ی سردبا

 افتاد..در مورد..ینمون که بیی وبا مکث گفت: در مورد اتفاقهایدم بازدمشو شنصدای

 حال از زبون خودتیدم که از دهن مردم شنینهایی توهیخوای کلمش رفتم: مبین

بشنوم؟...بگو.. من آماده ام.

 افتاده؟ی تو چته؟ صدات چرا گرفته؟ اتفاقیم گفت: مری لحن دلخوربا
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ی اون لحظه تنها حسیکنم،اما می خالی سر علی خودی هامو بی دارم ناراحتیدونستم هم مخودم

 بود که حقشه..ینکه داشتم ا

 بدم!!! حرفتو بزنیح به شما توضید دادم: باجواب

 الن انگار حالت خوبیزنم بهت زنگ میگه وقت دیه رفت: شما!! (سکوت) یین پاصداش

..یستن

یگه دید.حرفتو الن بزن چون بعداا شاینطوریه همیشه همیکی کوره در رفتم: حالم واسه تو از

ال واسه چ !!! ازی به من؟ مامانت خبر داره!! واااای زنگ زدیبه تماست جواب ندم.اص

 مردم پشتی همجنسبازم؟ ها!! مگه خبر نداریه من یدونی مگه تو نمیدی؟حرف مردم نترس

یسیر من...

 من گفت: خبر دارم که در موردت اشتباه کردم..یاد فری بلندش لبلی صدابا

..ی..که تو همجنسباز نبودیدم گفت: من ..فهمی آرومی سکوت... با صدایه شدم. چند ثانساکت

!ی؟ گفتم: چی گنگی صدابا

 بود..گفت که دوستت دریده دوستت شنیا که از خودت و روی..هر چیو-مهسا بهم گفت. همه چ

 کردهیحقت نامرد

ال حوصله نداشتم بقین هم رفتم بباز  حرفهاشو بشنوم.با حس انزجار گفتم:یه کلمش چون اص

یه؟ چیدونیم

-هوم؟

 قبولیماره بیم گلره گفت مریروز.دیخوره مثل تو ..حالم به هم مینی دهن بی-از آدمها

 قرارهی فردا کیدونه ، خدا می قبول کردیماره سالمه ،دوستش بیم..امروز مهسا گفت مریکرد

!ی چون وچرا قبول کنیچ هی بهت بگه وتو بیچ

 تو قبول کن،الن منیگم بهت میزی چیه اومدم: حال من ی نفس نفس افتاده بودم اما کوتاه نمبه

 هــم جنــس بــازمیه گفتم) من ی شدم که گلره گفته بود.(و با لحن کش داریزیاون چ

یمون پشی دروغین بار از گفتن چنین اولی بود گفتم!!!! برای چینا تلفنو قطع کردم.او

ین من که حال واضح تر خودشو بهمینشدم.فکر پارسا به ذهنم هجوم آورد واحساس  در درو

یب پنجره.مدام دستم میداد،نشون م یه یکشیدم دستمو پس می شماره اش وهی رویرفت. رفتم ل

یه جنبه منتظر بود من ی دختره بیگه خودش میش: اگه بهش زنگ بزنم پتمحس بد ودوگانه داش

ال یی جایه بزنم وامکان داشت الن یحرف  من هم نباشه وازیاد با دوستاش خوش بگذرونه واص
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 داشت و حرفهاش رو ازی اگر بهش زنگ نزنم و واقعاا به من احساسیگفتم هم با خودم میطرف

ال مهم نبوده که اونیا یاد من ازش خوشم نمیکنه مر اونوقت فکی؟دلش زده بود چ  واسم اص

 گفته!یچ

 انجام ندادم و بهش زنگ نزدم.تای کاریچ در واقع هیعنی آخر هم عمل دوم رو انجام دادم.در

 ذهنمی که پارسا بهم زده بود تویی زدم وحرفهای که به علییآخر شب فکر گلره و حرفها

 خوابم برده بودی کیدونم هم نگران پارسا بودم که هنوز برنگشته بود.نمیرژه رفت واز طرف

 بودم پارسا برنگشت.یدار که بقعیاما تا مو

21 فصل

 شش صبح بود واز واحد پارسا صدایک نگاه کردم،نزدیم باز کردمو به ساعت گوشچشامو

 سجاده امی و وضو گرفتم ورویدم پریع سرینور ایاد الن به بهونه نماز مینکه.با فکر ایومدم

 نشد. من هم بلند شدم ونمازمو خوندم.اگه بابام نمازی گذشت اما خبریقهمنتظر نشستم.چند دق

ال اعمالمیزدم رو نوک مین مثل کلغ بودم وزمیگفت میدیدخوندنم رو م  بس که تند خوندم. اص

 رفتم پشت در واحد پارسا،آهسته در زدمیارم چادرم رو در بینکهدست خودم نبود.بدون ا

 قفل نبود.در روی رو تکون دادم و از خوش شانسیره دستگی شانسینطوری همیومد نییصدا

 هالی بود،آروم رفتم توی اتاق خوابش نبود وتختش خالیباز کردم و وارد خونه اش شدم.تو

 در کمالیدم به اونجا هم سرک کشی وقتیومد ذکر گفتنش از اتاق بغل میاونجا هم نبود.صدا

 به دستیح که اتاقش فرش شده، نمازش تموم شده بود ودر حالت نشسته تسبیدم دیناباور

.باید پوستم دویر به زی داد،خون گرمحویلم تی.به سمتم برگشت ولبخندیگفتداشت ذکر م

 بابت نمازیگه با خودم آوردمش که دیگشتم که از خونه خودمون برمیروزهمون لبخند گفت: د

یر زیکردخوندنم مزاحمت نشم(منظورش فرش بود)،صداش قطع شده بود وسر تاپا نگاهم م

!یادلب گفت: چقدر چادرت بهت م

 که سری چادرمو سرم کرده بودم،چادر عروسین من!! چرا ای به چادرم کردم.خدانگاهی

 و غصهینتش وقت نبیه خاطر با خودم آورده بودمش که مامان ینسفره عقد سرم بود،فقط به ا

 هول کرده بودم که متوجه نشدمینقدر بود والن ایگه دیکینخوره و در اصل چادرنمازم 
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 چون حالت نگاه پارسا هم عوض شدیدهکدومو سر کردم.مطمئن بودم الن به وضوح رنگم پر

 شده؟ی گفت: طوریوبا اخم کم جون

 دروینکه برگشتم واحد خودم.به محض ای حرفیچ هی گرد شده ام رو ازش گرفتم وبی هاچشم

!ی لب گفتم: لعنتیر پرت کردم وزیبستم چادرو از سرم درآوردم وگلوله کردم وبه گوشه ا

 هست..یم زندگی ازت توی اثریه یکنم میهرکار

 رو پشت سرم حس کردم برگشتم ونگاهم به نگاه پارسا گره خورد که تازه داشت واردی اسایه

 کهیزدم حدس مید گفت: بایرفت که به سمت چادرم می درو بست ودر حالیشد،آهستهاتاقم م

یست نی چادر نماز معمولیه مال ی طرحینچن

ی وقتیست گفت: درست نیکرد که تاش می برداشت ودر حالین زمی شد واون رو از رووخم

..ی پرتش کنینشکلی ایباهاش نماز خوند

 انداختم..یین کارم خجالت زده شدم وسرم رو پااز

 افتاده؟!ی-من نبودم اتفاق

 اش بشم گفتم: نه..چطور!یه کنای متوجه لحن حاوینکه بال آوردم وبدون اسرمو

 گوشه لبش نشست: خدا رو شکر فکر کردم زبونم لل..زبونت لل شده!ی کجلبخند

 دستهاش بود، به سمتم گرفت: اگهی.چادر هنوز توید لبم ماسی به لبم اومد و دوباره رولبخند

 نباشهیدت دی که جلویی بذار جایکنه میتت اذیدنشد

 گفت: از اونجا کهی عقب وبا لبخند مرموزید دستشو کشیرم، دستمو دراز کردم که ازش بگتا

.یکنم چشمات دور می و اونو از جلویکنم به فکرتم کمکت میلی هستم وخی خوبیهمن همسا

 صبحونه من همی گفت: تا تو آماده بشیشگی همیطنت و به سمت در رفت وبا همون شخندید

آماده اس

... خدارو شکر رفت! اونقدر صورتم داغیییش اتاقم خارج شد،چادرم هم با خودش برد.آخواز

ی! به صورتم آبیرون هر لحظه ممکن بود خون از منافذ پوستم بزنه بیکردمشده بود که حس م

یخورد،خوشم نشسته بود و داشت صبحونه میز ساعت بعد رفتم به واحدش.پشت میمزدم و ن

ال رمانتیادم  بعد شروع کنه به پلمبوندن!یام تو مرامش نبود، حداقل واگنستاد من بی بازیک اص

 شروع کردم.ید..ببخشی کردیر شد وبا دهن پر گفت: دیز خیم که شدم ننزدیکش

ی مزه پرونی مودب شده بود!!نشستم ودر سکوت صبحونه ام رو خوردم البته اون گهگدارچه

.بعد از صبحانه ازش تشکر کردمیدونستم رو نمیلش اما من ساکت بودم وخودم هم دلیکردم
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 فکر،خوش به حالش چقدر توداره!ی رفتم تویدم.به استگاه واحد که رسیرونواز خونه زدم ب

ال به رو  بوقی کرد! صدایان بیشو غروب چطور واسم دلتنگیروز دیاورد خودش هم نیاص

 توقف کرده بود، بهمیستگاه فاصله جلوتر از ای .پارسا با کمیام باعث شد از فکر دربینیماش

گرم به همینماشاره کرد که برم بش  خاطر با علمت سر تشکرین قصد داشتم تعارفشو رد کنم وگن

یید همراه با لبخند گفت: بفرمای کشداری وبا صدایین داد پاو ریشهکردم.دنده عقب گرفت وش

 جان زود سوار شو جلو راهم.یم.پارسا گفت: مریشد میک نزدیستگاه موقع اتوبوس به اهمون

 که پخشیمی ملیقی موسی رو صداین ماشی بود وفضایرون سوار شدم.نگاهم به بیع سرمنم

 پر کرده بود.یشدم

ی؟ ناراحتیزی-تو از چ

 گفتم:یخیالی نگاه کردم.نگاهش به روبرو بود.دوست نداشتم ضعف نشون بدم با ببهش

نه.چطور؟

یزنی؟ گوشه چشم بهم نگاه کرد: پس چرا باهام حرف نماز

ی ولیه چیعی طبیر تپش غین علت ایدونستم ومن واقعاا نمیکوبید ام مینه خودشو محکم به سقلبم

 برگرده وبه چشمام نگاهیزنه داره باهام حرف می بود که وقتین که اون لحظه داشتم ایتنها حس

 داره؟ی به من ربطیت گقت:علت ناراحتی شد چون با کلفگیکنه،فکر کنم سکوتم طولن

ال ناراحت نسریع !یستم گفتم: نه.ابداا..من اص

ال از سیر شوخی لبخندبا  بود؟(وبای از بابت چیشبت دی هایه نبود گفت: پس علت گری که اص

!ی همراه با خنده گفت)نکنه دلتنگ من بودی تریین پایصدا

 لبخندی کردم به سختی اما خودمو نباختم و سعیخت شد،دلم فرو ریره وبه چشام خوبرگشت

 بابتیروزم دی هایه تو ذهنم گذشت.جواب دادم: علت گریروز لحظه اتفاقات دیهبزنم واسه 

 از دوستام.یکی به یشدخودم نبود..مربوط م

 اگه از گوشهیشم،حتی ذوب مینش نگاه سنگیر رو ازش گرفتم،احساس کردم دارم زونگاهم

چشم هاش باشه!

 گفت: خدا رو شکر!ی ایه لحن کنابا

 منی از ابراز دلتنگید نگاهم کنه ادامه داد: فکر کردم شاینکه بهش نگاه کردم.بدون ابرگشتم

ی باهام حرف بزنیخوای ونمیناراحت شد
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 بدم.دوست داشتم ادامه بده و در مورد احساسشیص رو تشخیزی از حالت چهره اش چنتونستم

ی ایده فهمی یه گرفت: اما حال متوجه شدم همسای حالمو اساسیشحرف بزنه اما با جمله بعد

 بعد از دوی بهم حق بدید نکرده.(و روشو مجدداا به سمتم کرد) بایدارم واز حرفام برداشت بد

 من بود دلش تنگی هم جایگه دی هرکیم کردی خونه زندگیه ی تویباا که تقرردهماه وخو

..یشدم

ال هم فهمبقیه  ویستم نیده حرفشو دوست نداشتم بشنوم دوست داشتم سرش داد بکشم وبگم: اص

 رو کردم.ی که گفتی همون برداشتیقاادق

.یشم.مزاحمت نمیرم گفتم: ممنون خودم می و با لبخند مصنوعید آدرس پرسازم

ی آدرس محل کارتو کسیترسی میه بهش برخورد چون گفت: چیدم چپ نگاهم کرد که فهمچپ

بفهمه؟

 دوستیکنم کار می بدنامی حرفشو به منظور بد گرفتم وجواب دادم: آره..نه که جای قاططعنه

..یارم پول در می بفهمه از چه راهیندارم کس

 بایکنه که معلوم بود قشنگ داره جلز و ولز می نگه داشت و در حالی رو گوشه این ماشسریع

ال میتیعصبان  گفت: پس خودت برو چون دوست ندارم پامیاره حرص منو در بیخواست که مث

 جاها باز بشهینجوربه ا

 هم با حرص گفتم: چشم..من

ی عقب تر اومدم.خدا رو شکر جاین از ماشی.کمیدم شدم و در روبه هم کوبیاده پینش ماشاز

 اومد،من هم تا دم در اداره دربست کردمش،با خودمیرم گی تاکسیع نگه داشته بود وسریخوب

یادآوری چند روزه چه دست به دربست کردنم فرز شده بود؛خنده ام گرفت اما با ینفکر کردم ا

 داره!البتهی بودم که فکر کردم به من احساسیال خوش خید،چقدر لبخندم ماسرسا پایحرفها

 رو هم گپروندم..ی موقع علی بیه ابراز دلتنگیه ی!! رویا از کوره در رفتما! بیخودیب

 ازی حسیه انگار یشدم داشتم وارد شرکت می شدم،وقتیاده رو حساب کردم وپی تاکسکرایه

 باوریدید رو که چشمام میزی رو نگاه کنم،اون چیابوندرون منو وادار کرد برگردمو سر خ

 مطمئن شدم کهینش تر شدن ماشیک نگاه کردم با نزدیشتری با دقت بین همینکردم واسه 

یبش تعقین ایا آیا بود که به شرکت برسه دور زد ورفت.خدانده مویخود پارساست.کم

 مشغول وارد شرکت شدم. دروغه اگهی باشه؟! با ذهنیگی از سر همون عادت همسایتونستم

 هم افکارمیرم بگیرینی دادن که شیر همکارا گی وقتی پارسا نبود.حتیربگم اونروز فکرم درگ
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 با پول من.کارد بخوره بهی رو بکشه ولحمتش قبول کرد زیارجمع نبود،خدا رو شکر کام

 کردن! بالخره دهنشونو بای نگرفته خالی مارو هنوز حقوق درست وحسابیبشکماشون که ج

پغر مینقد خرج کرده که ایلیون گدا!! حال انگار چند میکباب ومخلفاتش بستم(یا !!)یزنه 

....

 خانوم کجا کجا!؟ی باعث شد به پشت سرم نگاه کنم: آیی کوچه که قدم گذاشتم صدایر مستو

 بوسی.بعد از کلیدم پریین وبال وپایدم کشیغ جی وعارف از خوشحالیا رویدن وبا دبرگشتم

گهه....! بسه دیغوبغل وج !تایگم نمیچی من هی حال هیگه، وداد بالخره داد عارف در اومد:گب

.یلیسن میبوسن همو مینافردا ا

یین ذوق زده شدم..بفرمایلی آقا عارف آخه خید خجالت سرخ شدم:ببخشاز

 تا استراحت کنهید هال دراز کشی داخل دعوتشون کردم، بعد از خوردن ناهار عارف تووبه

 روی علی.حرفهایم اتاق من به صحبت نشستی هم تویا.منو رویرونکه مارو غروب ببره ب

 وامروز صبحو.صحبتهام که تموم شدیروز طور اتفاق دین کردم و همیفموبه مو واسش تعر

..یدم کرد: دغل بچه ها منو بین عیارو

یو؟ تعجب گفتم: چبا

یدم-عشقو..تو چشات د

یگ من. چه شکلخنده یه؟ ام گرفت: مر

 همهیکردی صحبت می در مورد علی داشتی اومد وبه چشمام نگاه کرد: وقتیرون تو بغلم باز

یکردی همه اش مکث میگفتی موضوع پارسا رو می اما وقتی و ازش رد شدی تند تند گفتیوچ

..یکنی مرورش میانگار توذهنت دار

 ازی بود که با علین گفتم!اما تفاوتش اییات رو هم با جزی علیه حرفش رفتم: اما من قضوسط

 بدم.یح حالت چهره اش رو توضیتونستم نمینپشت تلفن صحبت کردم واسه هم

 ات کنم.تو فقطیقه: خاک تو سر کج سلیشونیم اش رو ترش کرد وباکف دست زد به پقیافه

یخپلو داری همون علیاقتل .ی 

! مواظب حرف زدنت باشا!!ی رگفتم:هویار اختبی

..ی داری!!! نگو که هنوز بهش احساسیمی چشم دوخت بهم: مری نگاه غمزده ایه با رویا

 رویا دفاع کنم.سرمو بال آوردم روی از علیخواستم بود من نمی ارادیر فکر رفتم.واکنشم غتو

 احترامیم: من فقط خواستم به عشق بچگید که زدم اشک از چشمم چکی پلکین با اولیدیدمتار م
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 بهی دلم شکسته بود...مخصوصاا وقتیلی دوستش ندارم..بخدا اون..خیگهبذارم..من ..من د

 در موردم ..یخواستممامانم گفتن که بهم بگه اس ندم و زنگ نزنم بهش ..من ..نم

 منو محکم دریا.رویزدم حرف میه خودم بخوام صدام بال رفته بود وداشتم با گرینکه ابدون

 تویرتت، بگیاد پارسا بی ناناسم..الهیفهمت خودم.. میمیه مری،: قربونت برم الهیدآغوش کش

یشه قشنگت خراب می نکن چشمایهرو خدا گر

 ها!!یشه میم من داره بهش حسودیا: رویایم عارف باعث شد از بغل هم در بی شاکصدای

 پارسا همه جوره گشت زده بودمی( جلویدم ام گرفت.شالم رو که عقب رفته بود جلو کشخنده

 کرد: صد دفعه گفتم باینا بدبیرزن پین رو کردم!!) لهجه اش رو عیحال جلو عارف چه حجاب

 دختره نگرد مادر! آخر از راه به درت کردینا

: عارف..ید کشیغ جرویا

 ادامه داد: منو کهی نداره.بعد با لبخندی عارف منظور بدیدم،میدونستم بلند خندی با صدامن

یرون بیم برین آماده بشین رو هم پلک بذارم!پاشیقه دودقیننذاشت

 کردن.منیش شروع کرد به آرای هم تندیا شد.روی بهداشتیس بند حرفش وارد سرووپشت

ی بپوشینو ای با اعتراض گفت: قصد نداریا برداشتم که تنم کنم رویمو سورمه ایهمون مانتو

که!

 قصدو دارم. چطور؟ین تعجب به مانتوم نگاه کردم: چرا اتفاقاا همبا

 ها روی بچه مدرسه ایپ واسه من تی:غلط کردید جاش بلند شد و مانتو رو از دستم کشاز

!یزنهم

 گشتن مانتو کرم رنگم رو به همراه شلوارکتانی لباسهام رفت وبعد از کلی سمت کشووبه

ی نبود با حالتیص قابل تشخی برداشت وداد به دستم.مدل لباسام از شدت چروکیمقهوه ا

..یخیال چقدر چروکه! بین نگاه کردم:جون من ببیامظلومانه به رو

 خانوم؟یم مریکنی میه زد وگفت: چرا گری من لبخندیدن اومد وبا دیرون بیی از دستشوعارف

یی مظلوم نمایا گفت:گولشو نخوریکرد صورتش پخش می که کرمش رو روی درحالرویا

یایم میشیم آماده میگه ساعت دیک.توبرو تو هال ما تا یکنهم

یم؟ کنیکار چیخوایم ساعت میک من وعارف چهار تا شد. گفتم:چشای

 نگاهین تر بودم.عارف هم که همین خفه شو سنگیگفت منو نگاه کرد که اگه بهم می طوررویا

 اتاقو ترک کنه.درو بستمی حرفیچ هی وبیاد بود که حساب کار دستش بی به من کافیارو
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 ازیبی شال طرح دار ترکیه رو با یپم تیم ملیش آرایهومشغول اتو کردن لباسام شدم.بعد از 

 پاشنه بلندی ورنی بود کامل کردم.کفشهای قهوه ایشترش کرم،که بی قهوه ایسه رنگ مشک

 خانوم نشستمیا تخت منتظر روی بودم رو هم برداشتم ورویده ست خریفش رو که با کیمقهوه ا

 که چه عرض کنم شده بودیا که گفته بود آماده شد.روی ساعتیک راس همون یقاا دقیشونوا

یش هم آرایی نکرد.مدت دانشجوی اما توجهیاده زیشش که آرامعروس خانوم...بهش تذکر داد

یاط حی.عارف تویرون شدت.از جام بلند شدم واز اتاق اومدم بین اما نه به ایکردم

گوندیرون هم اومد بیا رویدمبود،کفشهامو که پوش  گفت:قشنگ شدم عارف؟ی وبا ل

 اخماش توهم رفت وگفت: برو کمش کنیهو حرکت بودن ی بیه هم بعد از چند ثانعارف

 لبخندیه با یا.رویین ام گرفته بود اما به زور خودمو نگه داشتم وسرمو انداختم پاخنده

!یشناسه مارو نمی که کسینجا گفت:یا..! عارف ایمصنوع

 که مرداش محرم باشن زود باشیشه نمیل دلین که نشناسه.ایشناسه عارف بال رفت: نمصدای

برو کمش کن.

ین خودمون بود که ایل عارف زن ذلین رفت تو خونه،نه بابا ایظ لباشو جمع کرد وبا غرویا

 برخورد کرد!!!!!یشکل

ی از رویشه:عشق مردها به زنشون رو میگفت میشه حرف مهروزمون افتادم که همیاد

.ید فهمی به راحتیرتشونغ

 فکرا بودم کهین دوستمون داره!تو همیم نشد بفهمیرتی واسه ما غیکی خواهر..چطور یهی

 شدومشکوکانه به منیاط بود که وارد حیرم،پارسا باعث شد سرمو بال بگیاط در حیصدا

ی سلم کردم.به سردیار اختیوعارف نگاه کرد.عارف سرشو به طرف پارسا برگردوند ومن ب

 کردم: آقای معرفیع هوا پسه سریدم عارف ثابت موند دی رواهشجواب سلمم رو داد نگ

 هستن.ی طاهری من آقای یه همسایشونعارف ا

ی نکنه که خداروشکر نکرد، به هم دست دادن اما چه دست دادنیع پارسا ضایکردم خدا مخدا

 کف دست عارف بهتر بود با اون طرز نگاه کردنش اما عارفیذاشتاگه پارسا آهن گداخته م

!!یین وگرم دست داد وگفت: پس آقا پارسا شمایض لبخند عریهبا 

یس ان ونخود تو دهنشون خیگه برابر اصل همدی وطاهره کپیا نبود که رویادم وا رفتم.یخ مثل

یشناسیم؟ رو میگه ابروشو داد بال: ما همدیه..پارسا یخورهنم
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یم: من همسر دوست مریزنم که دارم بال بالک مینه به من ننداخت تا ببی نگاهیم نی حتعارف

..یشناسم خانوم میم مریفهایخانومم. وشما رو از تعر

 لبشی قابل تحمل پارسا رویر جمعش کرد وپوزخند غیشد زد که نمی گندی واقعی به معنادیگه

 ختم نشد و رو به پارسا تعارف زد که با ماینجا عارف به همینشسته بود.اما کنه باز

ینقدر عارف هم کنه تر شد وایکرد اما داشت ناز میاد که بیومد.پارسا هم انگار بدش نمیادب

 پارسا اولیدن اومد وبا دیرون هم بیا روین حین.در همیاد شد که بی راضپارساتعارف زد که 

 خورده رژ لبش رویه کرد.فقط ی واشاره کرد وبعد با پارسا سلم واحوال پرسیما به من ایکل

ال به عارف نگاهیهکمرنگ کرده بود وسا ی که کسی هم ننداخت آروم طوری اش رو اص

 رویشت آرایای اگرهم بیا یمای نیا تو من فکر کردم ی تو رفته کینشنوه در گوشش گفتم: طور

!یکنیکامل پاک م

 تو خونه باشمید قهر کنم که همش بایک کوچیزای چین وگفت:من اگه قرار باشه بخاطر اخندید

 رقم اصرار عارفی.علیم اومدیرون از خونه بیون وپشت سر آقایدیم خندیز ریز رودوتایی

یا.من و رویم پارسا رفتیای اون رفتن پارسا قبول نکرد ودست آخر با پرشین بر با ماشیمبن

 لب به عارف فحش دادم کهیر نگاه پارسا بودم ومدام زیررس ومن درست در تیمعقب نشست

 قطره بارون همیه بود و از صبح یکی آبرو کرد.هوا رو به تاری بپارسا ی منو جلوینطورا

ال متوجهی از اخبار هواشناسینم...ای ابرینزده بود وآسمون صاف بود تا قسمت  امروز.اص

ی جفت چشم مشکیه.ناخودآگاه سرمو بال آوردم ونگاهم با یخندم لب میرنشده بومدم که دارم ز

 زد ونگاهشو گرفت ومن هنوز دری چشمکیه بعد از چند ثانادیدنم گره خورد.پارسا بینه آیتو

 ازم گرفت به خودمیا که رویشگونی مونده بودم که با نیره خینه حرکت به آینبهت ا

اومدم.پارسا رو به عارف گفت: خب عارف جان مقصد کجاست؟

 شونه هاشو بال انداخت وگفت: هرکجا که خانوما بگنعارف

ید؟ خریم رو به پارسا گفت: بریا که تو عالم هپروت..رومن

 بگو که به درد ماهم بخورهیزی چیه یزم گفت: عزیا به روعارف

 از صدتا کتک بدتر بود وعارف رویا برگشت.اما نگاه رویا لبخند ژکوند به سمت رویه وبا

 ولبخندیم به هم نگاه کردینه آیوادار کرد که دوباره به سمت جلو برگرده من وپارسا از تو

ید لبهامون اومد.پارسا با اظهار نظربجاش جو رو نجات داد: من با خانویم شما موافقم وخریرو

پسندمیرو م
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یه که بعدش ی که رو به عارف ادامه داد:البته به شرطیمهر سه با تعجب به پارسا نگاه کرد

 منو شما هم فرصتیشه و البته از سر باز کردن خانوما باعث میمشام دوستانه دور هم بخور

یم کنیدا پیشتر بییواسه آشنا

!ین ما رو از سر باز کنین که بخوایدیم با اعتراض گفت: نه که ما به شما چسبرویا

ین با خنده گفت: منظورم شما نبودپارسا

!!!!ین از سر بازم کنیخواین که میگه فقط من مزاحمم دیعنی گرد شد: چشام

.رسماا غلط کردمیگیرم بال آورد: حرفمو پس میم دستهاشو به نشونه تسلپارسا

ی شدم.ولیره وقاب چشماش خینه حالتش خنده ام گرفت.اما خودمو نباختم وبا غضب به آین ااز

 احساس نشکفته وتازه شکفتهی. پاچه خوار صبح که گند زد به هرچیدن وعارف خندیارو

 برم بزنم....ل اله ال ل...یگه میطونه!!!!شیاد میش یقر وغمینهام.حاله چه واسه من از آ

 نکرده ازید خری زده های قحطین هم مثل ایا پاساژ بزرگ چند طبقه نگه داشت رویه جلوی

یه یترینی هر وی جلویکردن و همه مارو نگاه میکشید شد ودست من رو میاده پینماش

 اونجا رویمی!! مری: واااایافتاد می چشمش به مغازه بعدیهو یکرد می و وارسیزد( استپ )  م

نگاه

 بودیده ومنم که چون دستمو محکم چسبیرفت می مثل اسب رم کرده به سمت مغازه بعدوباز

 شد و کفی پولش خالیف خلصه تو همون طبقه اول فکر کنم کیشدم میده کش دنبالش کشینع

 موافقت کردیا کردم که چرا با روین دلم پارسا رو لعن ونفری و تویلس، منم تاول زد قید گیپا

 اما ازید رو اشاره کردم. منظورم رو فهمیارو به عارف کردم وبا التماس نگاهش کردم ورو

..یاد از دست من برنمی کاریعنی شونه هاشو بال انداخت که یگرفت نمیلش تحویااونجا که رو

 خودم هم قصد کردمین شد! بنابرای اومدنیح چه تفرین دنبالش برم که ای اگه بخوام هدیدم

یستادیم ای مانتو فروشیه ی بندازم.جلوی ها نگاهیتریندست به کار شم وچشامو باز کنم وبه و

 من به سنگ خوردیر نداشت تیراتی سیا که رویی ازاونجایم مانتوهاش شدیومشغول وارس

ید؟ شد: ببخشیا نشد.صدا پارسا از پشت سر باعث توقف رویبم نصیوباز هم لذت

 با لبخندیا ما.رویک بود وپارسا نزدیستاده.عارف چند قدم عقب تر ایم به سمتش برگشتباهم

گفت: بله؟

 کارین؟باهاشون دوستتون رو به من قرض بدیشه گفت: میا منو اشاره کرد ورو به روپارسا

دارم
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 زد:البته.چرا که نه!یضی لبخند عررویا

 بهیا روینکه رفت.به محض ای مونده رو هم مالوندی ذره آبرویه که همون یری بمیا روای

ال میسمت عارف رفت به حالت سوال  حرفشو بزنه.متعجبیخواستم به پارسا نگاه کردم.مث

نگام کرد:بد کردم نجاتت دادم؟!

 بازم دستشی ازش ندارم ولی منو ول کنه. هر چند که دل خوشیا! پس دروغ گفت که روگاوه

 وعارف انداختمیا نگاه به رویه.یم حرکت کنیعنیدرد نکنه،با دست به جلو اشاره کرد که 

 بازم خدا روشکر حداقل به خاطر من وپارسا با همیزدن داشتن با هم رو به ما لبخند مییدوتا

ی؟ گفتیا عارف چیش پارسا منو از فکر درآورد: خب حال از ما پصدای کردن،یآشت

یچی خونسرد گفتم:هخیلی

یدونست؟ بال انداخت: پس اسم منو از کجا مابروهاشو

 گفتم که خودتی هم همون قدریا نگفتم.به رویزی همون حالت جواب دادم: من به عارف چبا

.یم که در موردت حرف نزنی وبعدش تذکر دادیدی وشنی بودیوارپشت د

 بعد از چند لحظه با خودش گفت:آهانیکنه تنگ کرد انگار که داره با خودش مرور مچشاشو

یسش خالآخیییش  وعارفیا که رویدم.دیچرخوندم سرمو هم میزدیم که قدم مینطور شد...همی یف

 بود کهیب طبقه بال،عجیم ها شدن.من وپارسا هم رفتی فروشیش از لوازم آرایکیوارد 

 بود کهیی قشنگیلی خی از مغازه ها لباس شب هایکی یترین پشت ویم ساکت بودینقدردوتاییا

 هایراهن از پیکی جذبش شدم وبه سمتش رفتم پارسا هم به دنبالم اومد .ولتو همون نگاه ا

 وساتن بود به رنگ بنفش کهیر از حریبی لباس بلند ترکیه منو جذب خودش کرد.یه از بقیشترب

ی ها کمینه سیشد خورده بود که باعث مین اش و رکاب هاش چینه سی هفت باز داشت رویقه

ی کمی درست به فاصله یله وپر از ملی بند درشت نقره امر کیه ویاددرشت تر به چشم ب

یه من تابحال ی دنباله داشت. ولیر از حری دامن بلندش کمی خورده بود وانتهاینه سیینترازپا

 آه کوتاهیه کم فقط مراسم مهسا ومراسم خودم..یلی خیعنی بودم یده نپوشی لباس خانومینچن

 پارسا بود که باعث شد نگاهمو از لباسی بازم صدا؟.تازه اگر هم بخرمش کجا بپوشم!یدمکش

ی؟ امتحانش کنیخوای: میرمبگ

 ندادم به سمت در مغازه رفت ودر روبازی که تنم کنم..چون جوابیومد نگاه کردم.بدم نمبهش

 مکث حرکت کردم و وارد شدم. فروشنده دوتا خانوم جوان بودن کهینگه داشت منم با کم

 که از همونیکی اون ی دور سرش با حجاب بسته بود ولیبایی به شکل زیشو روسریکیشون
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 شکل ممکن خودش روین به وحشتناک تریداد پارسا رو قورت مشماشبدو ورود داشت با چ

یمو کردم که نذاشت مانتو صورمه ایا صلوات نثار اموات رویه دلم یدرست کرده بود.تو

یاد؟ از دستم برمی گفت: سلم.چه خدمتییبپوشم.خانوم با حجابه به سمتمون اومد وبا خوشرو

یشه رو اگه میترین پشت وی بادنجونیراهن مکش مرگ من جواب داد: اون پی با لبخندپارسا

.یارین بیشون ایزبه سا

 اونوقت تو اونو به رنگی بادنجونیگه پارسا پسره مین که ایم دلم گفتم خاک برسرت مرتو

!!یدیبنفش د

.یزم عزی هستی نگاه سرتاپا بهم کرد وگفت: ماشال مانکنیه خانومه

گجوگید تا بناگوش باز شد که با جمله پارسا که در گوشم گفت لبخندم ماسنیشم  نشو بازاریر: 

یشهگرم

یه نقطه نامعلوم زل زد وگوشه لبش هم یه به من نگاه کنه به ینکه نگاش کردم.بدون ایظ غبا

 کرد.دخترجلفهیتم به دستم داد وبه سمت اتاق پرو هدایراهنولبخند مسخره نشسته بود. خانومه پ

 انداخته بود تو دهنش وبه چندش آوریلویی کیم آدامس نیه واستاده بود ویزشهم همچنان پشت م

 از لحظهی.اما پارسا بهش حتیکرد وپارسا رو برانداز میجویید وضع ممکن داشت مترین

..رفتم تو اتاق پرو خدا رو شکر کفش پاشنهیست هم ننداخت.قربونش برم دله نی نگاهیمورود ن

 دلمینه آی تویدنم لباسامو عوض کردمو موهام رو هم دوباره جمع کردم وبا دیبلند پام بود.تند

یشه میدی؟ خانومه اومد: پوشی به درخورد صدای دوست داشتم بخرمش.مشتاقعاغش رفت و

ینمت؟بب

 انگار مناسب تویاد چقدر بهت میزم عزی شد: وایان در نمای باز کردم وخانومه جلودرو

دوختنش..

 فکرین به خاطر همیشه ذوق کنم اما جمله پارسا اومد تو ذهنم که گفت بازار گرممیخواستم

 امینه از حد باز بود وسیش اش بیقه نگاه کردم.ینه دوباره به آیکنهکردم خانومه داره اغراق م

 شدن مغازه روترکیع و بدون ضایخرمش کردم که بگم نمیدا پیراد ایه بود.خب یان نمایتا حد

 چهینین ببیاین مانع اظهار نظرم شد رو به پارسا گفت:آقا بیجاش بیرینیکنم.که خانومه با خودش

به تن خانومتون برازنده اس.

 ام رفت ویقه رفتم بگم نه وبخوام درو ببندم پارسا جلوم ظاهر شد.ناخودآگاه دستم به طرف تا

 که محصورش کنم نتونه به لباسمیکردم پارسا نگاه میگردنبندمو تودستم گرفتم.فقط به چشما
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ال براندازم کردو در آخر  د لبخند گرم مهمونم کریهنگاه کنه اما چندان موفق نبودم وپارسا کام

.یاد بهت میلی لب گفت:خیرو ز

 در اتاقیع تشکر دست وپا شکسته سریه زدم وبا یجی.لبخند گیشه کردم داره گرمم ماحساس

 درآوردم ودادم به دست خانومه که پشت در بود.با عشوه گفت: پسند شدیراهنوپرو رو بستم.پ

یزم؟عز

 لباسهام.یدن بازه.درو بستم وشروع کردم به پوشیلی اش خیقه دادم: نه جواب

 لبخنده گل وگشاد رو لبش بود اما دخترهیه مغازه نبود.خانومه ی پارسا تویرون اومدم بوقتی

 بود کو؟یشم که پی چنارین پس ایدم مالونده بودن. با چشم پرسیانگار به صورتش ترش

ین گفت: معلومه تازه عروس دومادیزد که حال داشت حالمو به هم می با همون لبخندخانومه

نه!

 زدم: چطور؟لبخندی

.یدن پول لباس رو حساب کردن و خریشون اما این-آخه من گفتم شما پسند نکرد

 طبقه مغازهین ته همیخوان باز موند.ادامه داد: تازه بهش گفتم اگه کفش ست لباس رو هم مدهنم

 هست. الن هم گمان کنم رفته کفششو بخره.یکفش فروش

یدنش گشتم وبه محض دی با چشم دنبال کفش فروشیرون بود! تشکر کردم واومدم بید بعدیگه

 گفتم:پارسا!ی مغازه واستاده بود.باحالت تعجبی. پارسا توییدم دویباابه سمتش تقر

 پا بزنیه یا پات چنده.بیز سایدونستم نمیزم عزی سمتم برگشت:خوب شد اومدبه

 ما رویقه سلین ببیا مات مونده بودم که دوباره صدام زد:بینطور من همیزم؟!! عزجانم

یپسندی؟م

 دستشی پسند پارسا رو توی بود کفش های شل رفتم سمتش.فروشنده که پسر جوونی پاهابا

 پام بلند شدم تای روی پارسا شدم وکمیک.نزدیره ازدستش بگیکیگرفته بود ومنتظر بود که 

 سرش به دهنم باعث شد لبهام بخوره بهی کردن ناگهانیک بگم که با نزدیزی گوشش چیکنزد

 آرومیی با صدای نموندم وفوری منتظر واکنش بعدی ولیدم کشعقب خودمو یعگوشش.سر

یه؟ کارا چین ای بپرسم معنیشهگفتم:م

 نکردم که!ی صورتش حالت اون شوهر مهربونا رو از دست بده گفت: کارینکه ابدون

 پام زانو زد.واقعاا سر ازی سرش رو عقب برد وکفش هارو از فروشنده گرفت وجلووسریع

 عقبیکرد،خودمو می رویاده آوردم.به هر حال داشت زی در نمیضش ضد ونقیرفتارها
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.پارسایستادم فاصله وسط پاساژ ای. ومغازه رو ترک کردمو با کمیخوام:من کفش نمیدمکش

یراهنو بزنه گفتم:برو پی خواست حرفین.همیستاد وجلوم ابیرون کرد ودنبالم اومد یعذرخواه

پس بده

یم؟ اش تو هم رفت: چت شد مرقیافه

 من ازش خوشمی وقتی اون لباسو بخرید تو بای که چم شده؟ واسه چی چیعنی گرد شد:چشام

!یومدهن

.یخریم میگه دیکی یریم بگو.مینو زد:خب اپوزخندی

ید چرا تو بایگم به اونراه؟ میزنی خنگ باشه با تعجب گفتم: چرا خودتو مینقدر ایاد نمبهش

ی؟بخر

! نه نه نهیدم که من فهمیه نگاهش همونی معنیعنی یا جمع شد وفقط بهم نگاه کرد.خدالبخندش

.نگاهمو ازشیکنه حرکتاشو نقض می واون باز همه یبندم من باز دل میست نین باشه.این ایدنبا

 وعارف.یا رویش پیم لب گفتم: بریرگرفتم وز

 وعارف سروکله اشونیا که رویم نرفته بودی کنارم به حرکت دراومد.چند قدمی حرفیچ هبی

 فرز بود درستیدش دست به خریا که رویاد بود خوشم مید شد.دستاشون پر از خریداپ

 اش در همیافه زدم اما پارسا همچنان قی لبخند مصنوعیهبرعکس من.به سمت ما اومدن؛من 

 تا از پایم برین بدیت شد،اگر شما رضای خالی ماکه حسابیب:جاومد پارسا یکبود.عارف نزد

یومدیمدر ن

یمی مری بهش گفتی اومد کنارم با آرنج زد به پهلوم: چیا وعارف باهم همقدم شدن وروپارسا

 شده؟یزون آوینگشیپرت

یدی؟ خریا.چیخیال هامو بال انداختم وگفتم: بشونه

 از حرفهاشیچکدوم من هی از موضوع منحرفش کردم ومشغول حرف زدن شد.ولی راحتوبه

 نکردم مگه نه؟ گاه چرای حواسم به پارسا بود..من که برخورد بدیرو گوش نکردم چون همه 

 نداره پس غلطی اگرهم حسیپیچونه؟ بهم داره خودشو می اگه حسیکنه؟چرا کارا رو مینا

ال غلط میکنه می وابراز دلتنگیکنه میبم و تعقیخره میراهن پیره میکنهم  دلش واسمیکنه واص

 خونه همه اش تو فکر بود وشونه هاشیم که بری رستوران هم تا موقعیم رفتی.وقتیشهتنگ م

 حالش منقلب باشه به خاطرینطور واقعاا به خاطر همون دوکلوم من ایکردم نمیزون،فکرآو

.یدونم گفتم:من واقعاا نمیدن ازم علت پرسیا عارف وروی وقتینهم
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 تر از خانومهاس وفقط اسم خانوما بد دریم وخیون آقای که اوضاع روابط اجتماعیی اونجااز

ی شد وشب هم رفت تویمی زود تر با پارسا صمیرفت که انتظار میرفته عارف از اون چ

یمه زود خوابش برد ومن تا نیلی داشت خیت پاساژ فعالی هم از بس توید،رویاواحد پارسا خواب

 ممکن بود اما درس همیر غیباا فکر نکردن به اتفاق امشب تقروندم،هرچند شب درس خیها

 سهیک البته هردوتا امتحانم رو آماده بودم.ساعت نزدیگرفتم می خوبی نمره یدمهم بود وبا

 بسه هر چقدر درس خوندم جزوه هامو جمع کردم واز جام بلندیگه بود که احساس کردم دیمون

 وبایز برف، ری هایاد،دونه که داره برف میدم دی کمال ناباورر دیستادمشدم وپشت پنجره ا

 رو خلق کرده بودن،دوباره به داخل نگاهی شاعرانه ای وفضایریختن مین زمیفاصله رو

 لباسم،خدا روی حاویک مطمئن بشم که چشمم خورد به پلستیاکردم تا از خواب بودن رو

ال ید خسته بود وزود خوابیاشکر رو یه جواب دادن به سوالش رو نداشتم.حوصله ویال اص

یر هالی از کشو درآوردمش وانداختم رویع بزرگ داشتم سریشمیشال ابر  سرم وشونه هام د

یدم رسیاط چند قدم که از در فاصله گرفتم وبه وسط حیاط؛ حیرو آهسته باز کردم ورفتم تو

یا لب گفتم: خدایر و زتمدستامو از هم باز کردم وصورتم رو به آسمون گرفتم چشمامو بس

یزشکرت..بابت همه چ

 داشتم.یندی برف با صورتم حس خوشایز ری تماس دونه هااز

 مگه نه!یه-شب قشنگ

یشم میالتی فکر کنم دارم خیا باز کردم وبه در واحد پارسا نگاه کردم.بسته بود،خداچشامو

ینجام: من ایدم که صداشو از پشت سرم شنیکردم داشتم به در بسته نگاه میج گینطورهم

 نشسته بود وداشت نگاهمینا خانوم ایحانه ری پله های متوجه حضورش نشدم،روچطور

 چهره اش مثل پسر بچه ها به نظریشد باعث مین قرمز شده بود واینیش.نوک بیکردم

ینجایی؟ وقته ایلی زدم: خی.لبخندیادب

 سردی اون هوای لبخند مهربون زد که تویه یه نداد وفقط نگاهم کرد..بعد از چند ثانجوابمو

احساس گرما بهم دست داد. خواستم برگردم داخل که صداش تو جام متوقفم کرد: از من بدت

!یاد؟م

(تازهیاد ازت خوشم هم بیکنم..فکر میچ هیاد بگم بدم که نمید؟میخواستم پرسی سوالین چنچرا

یپرسی؟ مینو..چرا ایاد!!!!) دست پاچه گفتم: نه..بدم نمیکنمفکر م
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 احساسشوی مستی مثل داستانها مشروب بخوره و تویم انداخت.چطور شانس نداشتیین پاسرشو

 اونی نگاه سرتاپا بهش انداختم تویه نمازخونشو رسوند.یه خدا یدبهم بگه.نوبت به ما که رس

یاد دلت میم شده بود. مری نقاشی به تابلوهایه پله ها با اون لباس تو خونه شبیبرف رو

ی گفتم: بابت رفتارم توی آرومی! با صدایم دل رحمینقدر که ایم چکار کنیش؟نیناراحت بب

.یخوامپاساژ معذرت م

 هم ازلباسه خوشم اومده بود .یلی خیقت شد،من ادامه دادم:در حقیره بال آورد وبهم خسرشو

یدیشمخصوصاا که تو خر

 راحت شد؟یالت خی گند زدیم بود گفتم؟! خب مری چاین

 به سمت واحد خودمیع هوا پسه سریدم دینکه لبخند دندون نما زد واز جاش بلند شد،به علت ایه

 پس؟یری.با اعتراض گفت: یا.. کجا میدمدو

یر تو واحد وگفتم : شب بخپریدم

ی حرفهایم که من بشنوم گفت: تازه داشتی بعد آروم طوریومد خنده اش می رو بستم.صداودر

 که!یزدیمقشنگ قشنگ م

ی قلبم رو به احساسی ممنون که داریا.خدایدم جام دراز کشی و رفتم تویدم آروم خندی صدابا

 لحظه پارساین تا آخریدونم که بود می هرچی چقدر فکر کردم ولیدونم.. نمیکنی روشن میدجد

موضوع فکرم بود....

 22فصل 

 جوابیمو شده.گوشیدار بیا.تختم مرتب شده معلومه که رویشم میدار از خواب بیم گوشباصدای

 سوال دارم. -اومدمی: سلم.بدو درو باز کن کلیچید پی طاهره تو گوشیدادم: بله؟ صدا

یا؟ قطع کردم واز جام بلند شدم،صدا زدم: روتلفنو

 درویرم صبحونه آماده اس -سلم.دوستم اومده میا بی؟ شدیدار از تو آشپزخونه اومد: بصداش

باز کنم

 کنجیاط حی داشت.گوشه های اومدم.هوا سوز سردیرون رو سرم کردم واز خونه بچادرنمازم

 وارد خونهی جاهاش برف نشسته بود. دروباز کردم،بعد از سلم واحوال پرسیوار،بعضید

ال مشکل درس  باید،نشست سوالم ازم نپرسیه ی تا ظهر حتی ولیشم داشت که اومده بود پیشد.مث
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 بودم کرخت شده بود(چون رختیده خوابین رو زمینکه به خاطر ا،بدنم به فک زدنیارو

 دوش گرفتمیه)،یدم خوابین زمی پتو از پارسا گرفته بودم ورویه نداشتم فقط یخواب اضاف

یا به روی.هر چیم وبه سمت دانشگاه راه افتادیم ساعت دوازده باهم حاضر شدیکایونزد

 استراحت کنه .عارف هم صبح زود بایخواد موگفت قبول نکرد یاد باهامون بیماصرار کرد

پارسا رفته بود.

 بوفه دانشگاهی ساعت هم زود تر تموم شده بود با طاهره تویه که ی.... بعد از کلس اول

 به همراه همونیل لیدم صدام زد.سرمو برگردوندم دی.کسیخوردیم و قهوه میمنشسته بود

یین سرشو پایل سلم کردم.لی سردیستادن،با پشت سرم ای نازیعنیدختره که زده بودمش 

 بهی بود.به حالت سوالی اش عادیافه قی.اما نازیکشه که خجالت ممیخوردانداخته بود،بهش 

 بهی بدینو ایشه رو به سمتم گرفت و گفت: می تکه کاغذی نگاه کردم:امرتون؟ نازیناز

یشتر -بیبینیش؟ گفتم: مگه خودت نمیرم برگه رو بگینکهگلره؟ ابروهامو بال انداختم وبدون ا

 بود.اگریومده باهاش مشترک داشتم نیروز هم که دلسیواحدامون جداست اون دوتا ک

یشدم(به برگه دستش اشاره کرد)عجله واصرار نداشتن من هم مزاحم شما نمیشونا

 نوشتهیل شماره موبایه که برگه رو که توش ی! در حالیزنه لفظ قلم هم واسه من حرف مچه

!یه؟ شماره چین ایان: بهش بگم جریدم. پرسیگرفتمشده بود از دستش م

 همیگرفت،من اومده بود خوابگاه سراغ گلره رو می جوونی آقایه یروز آورد: دیین پاصداشو

.همونطور که واسه منی نه وفضولی بگم کنجکاویخواستم رفتم دم در. میاز سر کنجکاو

 کهیاوردم خودم نی کردم! ادامه داد: چون مرد بود به رویرایی..منم که جانانه ازت پذیاومد

 التماس درخواست که حداقل شماره گلره رو بهش بدمیگلره آدرسشو به ما داده بود.اونم کل

 من واقعاا شمارشو نداشتم،دست آخر هم خودش شمارشو داد و گفت به گلره بگم که حتماایول

 نکرد؟ سرشوی: خودشو معرفیدم باشه! پرسیتونست می کیعنی تعجب کرده بودم ینتش ببیدبا

 .نا خودآگاهید لب گفت: گفت به گلره بگم وحیر تکون داد وزیید تاه انداخت وبه نشونیینپا

 سه نفر پنهون نموند.خودمو جمع کردم:باشه بهشین لبم نشست که از ای رویلبخند

 کهی نازی به شونه ام خورد وبعد صدای رومو برگردوندم.دستیع وسری بریتونی.میدمم

یت؟ی معذرت خواهیهمجبور شدم دوباره نگاش کنم: فکر کنم   بهت بدهکارم -باب

.یدم شنیل لی..از خاله یست گلره نیه-تو رفتارت شب

 کردنو رفتن.ی لبخند زدن وخداحافظیه ی هم نازیل لبخند زدم: اشکال نداره. هم لبازم
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 شونه هامو بال انداختم واز دروغیه؟ کید: وحید برگه رو از دستم کشی با کنجکاوطاهره

یه یشد،در میل تشک4 ساعت ی دو بود وکلس بعدیک به ساعت نگاه کردم،نزدیدونمگفتم :نم

 اومدم وبا شمارهیرون از طاهره از بوفه بی عذر خواهیه رو گرفتم با یمم تصمیتنش مغز

 تا بوق جواب داد: بله؟ صداش گرفته بود معلوم بود از6-5 تماس گرفتم.بعد از خوردن یدوح

 -سلم.بله خودم هستم.شما؟ید؟ آقا وحید کردم: سلم.ببخشیدارشخواب ب

-من دوست گلره ام.

 خودتون..ینکه به گلره نه این گفت: گفتم شماره رو بدی حرفم تموم بشه با کلفگنذاشت

یا یشناسید میدونم گلره هستم...نمیمی.من دوست صمید وسط حرفش: نه اشتباه نکنپریدم

 فکر کنم حدسم درست بود با شک گفتم:یم؟! کدوم مریم؟ با لحن مشکوک: مریمهنه.اسمم مر

یی عشقیب بلند قهقهه زد: رقی شد؟ با صدایداتون کرد: پس بالخره پی تک خنده ای کرامتیممر

.بعد ازیبنده دهنشو می کینم ور خط منتظر بودم ببین ادامه داد ومن در سکوت ایدنمن به خند

ید من بای داشته باشه.ولیدنتون به دی گلره علقه ایکنم گفت: خب امرتون؟ -فکر نمیقهچند دق

علت اصرار شما رو بدونم

!!ید-با

 منمیمیش صمیق بدونم.چون الن تنها رفید-بله.من با

یم هستیمی دلم گفتم:آره جون خودم چقدر هم الن با هم صمتو

! -اولینیم؟ رو ببیگه تا منو گلره همدین بدیبی ...ترتی جوریه شما یشه مکث گفت: نمی کمبا

 علتش رو بدونمیدبا

 که...یستید نیچی هیان کرد: آخه شما در جرپوفی

 خورده هستمیه-چرا 

ال چ ی؟-مث

یکشین که شما از گفتنش خجالت می-همون

: دربرابر گلره مسئولمیگفت از درون بهم میتی اما حس مسئولیی زده بودم به در پررومیدونم

 -الن که فقط تاینیم؟ رو ببیگه همدیشه...آخه چه جور بگم.مید گفت: من بای آرومی صدابا

 بهتونینده.تا چند روز آیست.بعدش هم چون برام مهمون اومده مقدور نیکارمساعت چهار ب

یدم،خبر م
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 کهیی بعد با صدایخونم دانشگاه گلره درس می!!! جواب دادم: بله من توینجایید: الن اپرسید

 با تعجب گفتم: بله چطور؟ -الن ساعتیکارین؟ تا چهار بینانگار ذوق زده شده گفت: گفت

 دانشگاهتونم.باشه؟یک پارک نزدیمدوئه.من دو ون

 گفتم: به خاطر گلره ...باشهیر خورده با تاخیه حفظ کلس برای

ی با چه مکافاتیدونه.خدا میرفتم بود ومن سلنه سلنه به طرف پارک میم.... ساعت دو ون

ین آخه ساعت دو بعد از ظهر تو ایه؟ چه شکلید وحیدونستم نمی.من حتیچوندمطاهره رو پ

 وفوق العادهیکلی جوون هیه پارک؟ چشم چرخوندم یاد می سرد جز شما دو تا پاسکل کیهوا

 به سمتیشو ها نشسته بود.شک کردم همونجا واستادم گوشیمکت از نیکی ی رویپخوش ت

یکش خودشه.نزدیدم بود فهمی ایگه من در اومد،روش سمت دیل موبایگوشش برد وبعد صدا

 باعث شد روشو به سمتم برگردونه قطع کرد واز جاش بلند شد: سلم منمیم گوشیشدم صدا

 به روبه رو چشم دوخت.اما منیر نگاه گذرا بهم انداخت وبه سر به زیهسلم کردم ونشستم.

.چند لحظه بعد به صدا دریده که انگار تمام اموالمو بال کشیکردم طلبکارا نگاش مینمثل ا

ینقدر گفتم: واقعاا کنجکاوم بدونم به چه علت ای ادبی با لحن بیکنید؟ نگاهم مینشکلیاومد: چرا ا

یه پشت چشماشو نازک کرد صورتشو به طرفم برگردوند: من ینیدش؟ که ببیناصرار دار

یه ی زندگیز چین کردم.گلره فرصت جبران بهم نداد ابروهامو بال انداختم: مهم تریاشتباه

.یفهمم مشکوک نگاهم کرد: منظورتون رو نمی؟ کنیخواستی می.چه جبرانیندخترو ازش گرفت

 سرشوین به اون راه نزننو.خودتویگم دارم می چیدونین سرمو بال گرفتم: خوب میروزیبا پ

 نگاهیه یه؟ چیز چین.منظورتون از مهم تریفهممکامل بلند کرد: نه.من واقعاا منظورتون رو نم

 بعد انگار تازه متوجه منظور من شده باشهیه نگفتم.چند ثانیچی بهش انداختم وهیهعاقل اندر سف

 انداختم: چطور!ینیم به بینی. چیستید نیان در جریکنید زد: پس اونطور که ادعا میپوزخند

 خودتونویعنی...ین ودست از سرش بردارین من عاشق گلره ام.اگه شما بذاری-خانوم کرامت

 من هم باز بشهی برایدان کنار تا مینبکش

یدونید؟ از من می گفتم: شما چیجی باز موند ،من دست از سر گلره بردارم؟! با گدهنم

 ماه7 یعنی روز آخر ینو با شما منو پس زد ایش زد: گلره به خاطر تجربه رابطه جنسلبخندی

یچ وقت هیچ گفت. خدا لعنتت کنه گلره . جواب دادم: من هیزد داشت باهام بهم می وقتیشپ

.من ادامه دادم:یکرد نگاهم میجی کس نداشتم.چه دخترش چه پسرش با گیچ با هیرابطه جنس

ی هم ممکنه با هم بکنن اما گلره جدیون آقای که حتی بچگانه بود.شوخی شوخیهاونها فقط 

116

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

 حماقت گلره خانوم بهیعنی مساله ین به خاطر همیم ام که نامزدیعی انسان طبیهگرفته بود.من 

 معاشقه امایگن وگلره میتا که به رابطه من وبیدونم میاد نیشهم خورد. (البته سوء تفاهم پ

 جمله ام گفتم: منیل تکمی تا از شدتش کم کنم) برای گفتم شوخید وحی جلوهر حفظ ظایبرا

گکن. ابروهاشو تو هم کرد:ی زر اضافیعنی یشنوم.میناومدم تا شما حرفاتونو بزن  ممنوع جون یب

 از کوره در رفتم: علتیفهمم شما درست باشه پس علت رفتار گلره رو نمیاگه حرفها

یچم پیم چرا سیدونم... خودمم نمین که بهش تجاوز کردت شماسیسترفتارش حرکت ناشا

 لب زمزمه وار گفت: تجاوز؟؟!! وادامه داد:یر کرد.هاج و واج بهم نگاه کرد وزیاتصال

 شدم.اون به همونیره بگم با اخم به روبرو خیزی که چین ای بهتون گفته؟ من بینوخودش ا

 در اصلیعنی ذره هم با اجازه خودش بود..یه نکردم.همون یحالت زمزمه گفت: اما من کار

 لذت بودن با مرد رو تجربه کنه.. اما من به حرفش گوشیخواستبه درخواست خودش.م

ی گلره هنوز دختره؟ با کلفگیعنی ازش نگرفتم با تعجب بهش نگاه کردم: یشونکردم ودختر

یگ نگیقهگفت: اگه کار دست خودش نداده باشه آره .بعد از چند دق  کردن بهش بودم وتواه که من

یک کردن: من بوتیف اون شروع کرد به تعریکردم گلره رو مرور میذهنم داشتم حرفها

یه ثابتم بودن.برعکس بقی های از دوستاش از مشتریکی.گلره و یرونی بیلباس دارم. لباسها

شن انگار که من درختم.تو جیرفت ومیکرد مید خریومد نداشت میدخترا گلره به من توجه

 که دوستشیدم آمارشو درآوردم فهمینکه وبعد از ایدم از دوستام گلره رو دیکی ینامزد

 اش افتادمی ننشستمو پیخیال بیگه دعوت شده دی دوست منه که اونشب به مهمونییدختردا

 رابطهی خوش نشون داد، بعد از مدتی و واسطه قرار دادن بهم روی دوندگیخلصه بعد از کل

 ساده قانعی دوستیه به یگه.من دیم تر شدیمیامون از حالت سرد خودش در اومد و با هم صم

 زبونشیر کلنجار رفتن از زی بعد از کلیترسیدنبودم و خواستار ازدواج بودم اما گلره م

ین وحشت داره. من عاشقش شده بودم و حاضر نبودم به خاطر چنی که از رابطه جنسیدمکش

 داد اولش قبول نکردمیشنهاد روز خود گلره بهم پیه ینکه.تا ام موضوع بگذرین از ایمساله ا

. بعد از اونیرفتم کنم پذیش ازدواج راضی بتونم براینکهاما بعد از اصرارش به ناچار واسه ا

ال از زندگیهقض  کردمی حذف کرد.سعیش هم کم کم ازم فاصله گرفت وبعدش هم منو کام

 نامردی از سر عادت نبود من...من عاشق گلره ام یا اره نشد علقه من به گلی بشم ولیخیالشب

ال می که منتظرش بودم رو سانسور کرد.پسره یصحنه ا ی برایشد؟ می چیگفتی لوس حال مث

ی بود؟ طوری بابت چیزد که گلره ازش حرف می گفتم: پس دردیرم گنمی از فضولینکها
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 و جملهیی تو فرق سرم.بعد زد به پررویکوبیدنگاهم کرد که فکر کنم اگه جاش بود با مشت م

یکی خـــاک بر سرم بذارن، یعنی رفتم تو ی رو گفت که از خجالت سرخ شدم: از در پشتیا

یگه دیکی واسه یا در حد مرغه خبرمرگت بعداا یوت کی مشنگ تو که آیم بگه مریستن

 آهسته ادامه داد:ید انداختم. وحیین از خود گلره بپرس سرمو از شرم پایا کن وبفهم یفتعر

 رو انجام بدم.ین که بگیمن هنوزم دوستش دارم و حاضرم به خاطر بدست آوردنش هر کار

 عمرم رو تجربه کردم از صداش صداقتی روزهاین که با گلره بودم بهتری دوسالینمن تو ا

یو: شمارمو سیشدم که از جام بلند می بود در حالیم.به ساعتم نگاه کردم.سه ونیباریدم

 کردموی.خداحافظیم پارک باهم اومدی کرد. تا در ورودیشه که چکار میدم اطلع مید،بهتونکن

.هنوز چند قدم از پارک دور نشده بودم کهینم رو تو چشماش ببی برق شادیتونستمبراه افتادم.م

 سوار شو برگشتم پارسا بود که داشت با غضبیا آشنا: بیی و بعدش صداین بوق ماشیصدا

 چه حال تویکی تاری چه تویترسم میش عصبانی یافه اعتراف کنم که از قید.بایکردنگاهم م

 به خودم دادم وسوار شدم.نذاشت کامل درو ببندمیروز روشن.دوباره صدام زد: با تو ام حرکت

 موشکافانهی؟ بود؟ خودمو زدم به اون راه: کین بود؟ پس علت اخمش ای: اون کیدکه پرس

 بدمیعنی یاوردم خودم نی! به روی ساعته ور دلش نشستیه که ندهورینگام کرد: همون ل

 که کم مونده بودید کشی سرم دادیهو یکنی؟ چکار مینجا: ایدم حرصش بدم پرسیکم یومدنم

 گردی بود؟ با چشای اون کدوم خریگم کنم: حرفو عوض نکن میسگلب به روتون جامو خ

ال ای رو فهمیتشده نگاهش کردم بعد تازه موقع ی که سعیی منه! با صدایکارهء چیندم،اص

 طرف لبش به پوز خند بال رفت:یه نداره ی ربطیچ لرزشش معلوم نشه گفتم: به تو هیکردمم

 شدمیاده پین شو از ماشیاده نداره...پی به من ربطیگیچشم جناب سرهنگ روشن...راست م

 بدور از ادب بود تازه اش همو.وارد محوطه دانشگاه شدم.برخوردم زشت یدمودرو به هم کوب

 پارسا سرهنگ بود.چرا مثل بچه آدمی بابای من هنوز سرهنگ نشده بود وسرگرد بود ولیبابا

 بود جواب دادم: بله؟ -سلمیا زنگ خورد،رویم بود؟ چرا ناراحتش کردم؟گاه.. گوشینگفتم که ک

یدی؟ رو دی؟پارساخوب

ینجا؟ چرا اومده بود این-آره.ا

-وا!!! مگه بهت غذاتونو نداد؟

 تعجب گفتم: غذامون؟با
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.شماره ات روی گشنه نمونیت شد گفتم واسه کلس بعدیر-آره ناهار برات فرستادم.شرمنده د

...یخوردی دانشگاه نمی هم از غذایسانسهم بهش دادم.نه که تو دوره ل

.واسش دستیشنیدم رو به زور میا روی از خودم لجم گرفته بود که حد نداشت وصدااونقدر

.تلفن رو قطع کردم وبایگم اش رو میه دادم وگفتم شب بقیح رو توضیهوپا شسکسته قض

 داغون رفتم سرکلس. یاعصاب

23فصل 

یا.با دست سمت چپ گردنمو فشار دادم،چشامو باز کردم،رویچید گردنم پیه احساس درد تو ناح

 روشنه وداره برفکینه،نشستم،تلویزون زمی بالش رو اشغال کرده وسر من روی فضایشترب

 لباساشونی بودن و هم دورشون وهم رویده. پارسا وعارف هم هر دو تاق باز خوابیدهنشون م

 رو خاموشیزیون پارسا برداشتم وتلوینه سی.خم شدم و کنترل رو از روبودپر پوست تخمه 

 چون تمام مدت با همیدیم ازش نفهمیچی هیا همه اش بزن بزن بود ومن و رویلمشکردم،ف

الیشب برخورد دی آوریاد یم،با دو تا هم بودین وتازه رو اعصاب ایزدیمحرف م  پارسا که اص

یاد،اون لبم می وحفظ ظاهر کرد لبخند رویاورد رو به روم نیروزمحرکت زشت د

 انکار کنم من واقعاا بهش علقه مند شدمیخوام نمیگه که ... ولش کن.دیف حیه،فقطپسرخوب

 من با تمام وجود دارم حسشی باشه ولی احساس زمان کمیه یری شکل گی سه ماه برایدشا

 زد و آرومی! لبخندی؟: چم هول کردیدنم؟ از دی نشدیر چشمش رو باز کرد: سیه. یکنمم

 وعارف انداخت ازیا نگاه کوتاه به رویه ینکهچشماشو باز کرد.تو جاش نشست و بعد از ا

 بار اطاعت کردم واز جام بلند شدم وبه دنبال اون به اتاقشین منم ایاجاش بلند شد: دنبالم ب

 لبشی هم رویطون وشیض لبخند عریه تختش نشست ویرفتم.وارد که شدم درو بست ورو

یبارید جفتمون خواب می دادم.از چشمایه تکیوار دادم وبه دیلش تحویجون لبخند بیهبود منم 

 که خوب براندازم کردیقه.بعد از چند دقیم نصفه شب با هم حرف بزنیمحال انگار مجبور بود

 داره؟ی -اشکالی؟ که نگاهم کنیام بی صدام دراومد:صدام کردیگهد

ی؟ بکشی. -خجالت هم بلدیین وسرمو انداختم پایدم خجالت کشیحش جواب صراز

 بود آزارمیه کنای داشتم صداش که حاوی ..من برخورد بدیخوام همون حالت گفتم: معذرت مبا

یخ ی نگاش کردم.ادامه داد: آدمو سنگ روی نه! سرمو بال آوردم وسوالی: عادت داریدادم
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 که قبل ازیگرفت بهم خرده میشه بابام هم همیگفت! راست می کنی بعد معذرت خواهیکنیم

 دارم.ی که من چه اخلق گندید فهمینم قبل از حرف زدن فکر کن.ازنفکرکردن حرف ن

یزایی چیه یا روی خودتو ناراحت کنیخواد داد: حال نمی خنده شد بهم انرژیصداش که حاو

ین ای داشت؟ ولی چه ربطین آخه به ایدونم بده من نمیح خودت بهم توضیا حال بیبهم گفت ول

 که منیکنی دلم مالش بره،لبام به خنده باز شد: چرا فکر مه براش مهمه باعث شد تیدیدمکه م

یشه که به تو مربوطه به منم مربوط می جواب داد: هر چی جدیلی بهت جواب پس بدم؟ خیدبا

 در برابر حرفیشه: مثل همیین الن ابراز علقه بود؟! سرشو انداخت پاینخنده ام خشک شد.ا

ی از کسی و الکیه خوبیلی مامانم زن خیه؟ چیدونیمامانم کم آوردم. به صورتم نگاه کرد: م

 اش در مورد تو حرفیقه اعتراف کنم که سلید..ومن..بایگه هم بد نمی از کسیکنه نمیفتعر

ی وقت جلویچ جواب نه دادنت هیه.ادامه داد: بعد از قضیاوردمنداره. از حرفهاش سر در نم

 تهیدونم می کرده ولی زنگ زده وناراحتو که به تیدممن بدت رو نگفت من هم از خواهرام شن

یستم بلد نیاد از جاش بلند شد: من زیگی؟ رو مینها. لبامو جمع کردم: چرا ایست نیچیدلش ه

 ازتیشه شد: میره چشمام خی هم وقت ندارم...راستش چطور بگم. تویاد کنم، زینیمقدمه چ

ی خودمو زدم به کوچه علدن مطمئن شی. برایفتادم داشتم پس می؟بخوام راجع بهم فکر کن

یخوره که داره از دستم حرص میدونستم.مید تو موهاش کشی فکر کنم؟ کلفه دستیچپ: به چ

 به پا شدی واقعاا فشارم افتاد.ته دلم عروسیگه مصمم زل زد تو چشام: به ازدواج با من دیلیخ

 دویکی جواب داد: چون یدم بلند پرسی فکر کنم سوالم رو باصدایهویی؟ چرا یکه نگـــــو .ول

ین اما قصد نداشتم به ایکنم فکر می موضوع به صورت جدین هست که دارم به ایهفته ا

 از احساس تو هم به خودم مطمئن بشم با تعجب گفتم:یخواستم اقدام کنم وبهت بگم اول میزود

یخبر بی واسه چیا رویدونی تلخ..گفت: مید،اما خندی؟ که پا جلو گذاشتی الن مطمئنیعنی

 انگشتشویم،پارسا از پشت در صدا اومد.من وپارسا به هم نگاه کردیدنت؟ اومده دیهوییو

 کهی من؟ در حالیدن دیومده گذاشت وبا اشاره به من گفت حرف بزنم. گفتم: مگه نینیش بیجلو

ی؟ هم هست -چه علتیگه علت دیه ی: چرا ولیشد میکبه در نزد

 وعارفیا رو چرخوند ودرو باز کرد که همزمان رویره دستگی معطلی بید پشت در رسبه

الیشد وسط اتاق پخش میا رو نگرفته بود رویاوارد اتاق شدن که اگه عارف رو .عارف مث

...یم نداشتی ما آمادگید اطلع بده شایه ی درو باز کنیخوایدلخور رو به پارسا گفت: آقا م

ین بدیح گفت: خودتون علت اومدنتونو بهش توضیا ورو به روید خندند بلیپارسا با صدا
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 خانوم دلخوریم مریگم میک گفت: تبریهو با لبخند به من نگاه کردن وعارف یاعارف ورو

ینقدر گفت: بابا ایهنگاش کردم وگفتم: من که هنوز جواب ندادم با دست زد پشت پارسا وبا کنا

ی نگفت ومن لبخندیزی. پارسا چیاد خدا رو خوش نمن نلرزویدل جوون مردم رو نصف شب

ید نکن..النم بریت من رو بغل کرد ورو به عارف گفت: دوست منو اذیا شرم زدم.رویاز رو

... ازیریم که می. عارف هم دست انداخت دور گردن پارسا: پس چیم ما با هم حرف داریرونب

 داخل: البته روز خدا رو همآورد سرشو یبست که درو می.عارف درحالیروناتاق رفتن ب

ی علیدونستی خنده اش فروکش کرد: میهو یا وبعد رویدیم هم خندیانگرفتن! ورفت.من ورو

یگ دیه یکی جواب بله دادن انگار یباا کرده؟ خونواده ات هم تقریازت دوباره خواستگار

ی چیمیا : مری وا رفتم. روی؟ گفتم: چی شد وبه سختیخ کرد.ته دلم یآبجوش رو سرم خال

 تویدن لبامو باز کردم:خوبم. عارف وبعدش هم پارسا پری..عــارف..عـــارف به سختی؟شد

 با دستیا روی؟ کارش کردی چیرون بیم ما رفتید کشیقه: به دقیااتاق. عارف رو به رو

 نگاه کردن. ته دلم ضعف کرده بودیا.. عارف وپارسا غضبناک به رویگه: بهش گفتم دیپاچگ

. پارسا نگاهش رنگ سرزنش گرفته بود.نکنهیست نیزیم گفتم: بابا چیا دفاع از روبرای یول

یا شدم بلفاصله رو به روینطوری خبر ایدن از شنی خودش فکر کنه من از شدت خوشحالیشپ

یوان لیه شده. پارسا رفت وبا ی چینم بده ببیح توضیق کرده... دقیگفتم: غلط کرده خواستگار

 با مهساتونیروز داد: پریح توضیا رویخوردم که آب رو میآب برگشت.تشکر کردم و در حال

 کردتت.مامانتی.گفت که خاله ات به مامانت گفته و دوباره خواستگاریکردم صحبت میتلفن

.در کل همشونی شی بهت بگه تو عصبانیترسه خود مامانت می بگه. ولیم مریهم گفته هرچ

یگه میه بابات هم راضیگفت از مهسا...مهسا میر به غبته بابات،الی.حتگین وصلت راضینبه ا

.. مامانت هم امروز ظهر با من تماس گرفتیشه حرفتون از دهن مردم هم جمع مینطوریا

 چون دلم واستیشتر کنم. بیت وازم خواست که راضیدنت که من اومدم دیدهوگفت از مهسا شن

 بهتیمت بذارمت و تو گرفتن تصمریان بود که درجین ایم علت اصلیتنگ شده بود اومدم ول

 به صورت عارفیشد روم نمیین به روش زدم و سرمو انداختم پایکمک کنم. لبخند مصنوع

یا من از دانشگاهتون برگشتم روینکه گفت: بعد از ای آرومیوپارسا نگاه کنم.پارسا با صدا

 خندون عارف دنباله حرف پارسا روی کرد... ساکت شد.صدایف موضوع رو تعرینخانوم ا

.پارسا با پشت دستید وبلند خندیده بجنبم مرغ از قفس پریر شازده هم گفت اگه دینادامه داد: ا

 سرمو بال آوردم وبهی آبرومو بردیگه لب گفت: ساکت شو دیر عارف وزیزد به پهلو
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 واون دوتا بوگقن. چقدریم شدم.اون هم.. انگار فقط ما دوتا تو اتاق بودیره پارسا خیچشمها

 بدونمیم،اگه رو شکست: من آدم سرسختینمون بینحرف تو چشمامون بود پارسا سکوت سنگ

 تمام دست زدن.عارف:ی با مسخره بازیا راهم همپامه،تا آخرش هستم عارف ورویقرف

 خانوم کمربند همت ببند کهیم شعار محکم. بعد رو به من گفت: پاشو مریه یگن مینبراوو، به ا

یا رویست نی دادن که راه سختی جواب رد به علیگه زدم: دی لبخندی داریش در پیراه سخت

ی که نرفته؟ دوباره ته دلم خالیادت.خونواده آقا پارسا هم هست...یست نینآروم گفت: آخه فقط ا

 فکر نکرده بودم،اون موقع اگهینجاش ذهنم اومد..به ای توی خانوم محمدی حرفهایشد،همه 

یه بعد از به هم خوردن ی؟ محترمانه عروسشون بودم اما حال چیلیجواب بله داده بودم خ

 اخمام تو هم رفت.پارسا با لبخند گفت: حال وقتیار اختی دست از پا دراز تر ....بینامزد

 نشده مردمیچی در گوشم گفت: هنوز هیا روی.فردا هم امتحان داری بکنی بهتره استراحتیادز

.پارسا هم سرشویا روی سرخ شدم وبا آرنج زدم به پهلوت زنشونو دارن. از خجالیچه هوا

 گفت واتاق رو ترک کرد.عارف بایر لبش بود.شب بخی روی که لبخندیتکون داد ودر حال

 مبارکه.. خم شدم بالش رو از رو تخت گرفتم که به سمتشیگه پچ پچ گفت: حال دیه شبییصدا

 وبعدیم صحبت کردی وهمونجا کمندیدیم هم خیا تو هال.من ورویید دویعپرت کنم .عارف سر

 خواب بودن ویا شدم. عارف ورویدار از خواب بیشه تر از همیخوابمون برد.. صبح با انرژ

 واحد منه.رفتم اونی که تویدم پارسا نبود فهمیدم.تو هال سرک کشیومداز واحد خودم صدا م

 سروصدایومد خوابن دلم نیدم مودبانه گفت: دیلی من خیدن با دیده سفره صبحانه چیدمور و د

ی..نه که تا بحال بی گفتم: آخی دادم وبا پوزخندیه به در تکینجا اجازه اومدم ای که بیدکنم.ببخش

 به بعد هم بدونین: از ایستاد اینه!؟ ابروهاشو بال انداخت ودست به سینجا ایومدیاجازه ن

 از خودش منم ابرومو بال بردم: اونوقت به چهیت چقدر پرروئه.به تبعیگه دین. ایاماجازه م

 که دوستش داره اجازهی کسیش پیاد بینکه ایعلت؟ دست گذاشت رو نقطه ضعفم: آدم برا

یرم گفتم: می آرومی.لبامو بهم فشردم وبا صدایسابیدن! انگار تو دلم قند میگی منو میخوادنم

یا.خدایدم خل خندین به خودم نگاه کردم وعینه آی شدم تویی وارد دستشویصورتمو بشورم وقت

یم به بعدشم خودت درست کن.. با هم صبحونه خوردین از ای درست کردینجاشوشکرت...تا ا

 وبا پارسا سلمید منتظرم بود وما رو دی ورودیوخودش منو تا دانشگاه رسوند.طاهره جلو

م: چشمید بهم پریا پارسا رفت مثل وحشینکه کرد به محض ای مودبانه ایواحوال پرس

 کردم.هریف موضوع رو واسش تعریت و کلیدم. خندینم کن ببیف تعریو همه چیعروشن..سر
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ی کرده کی ازت خواستگاریا پویگفت مید غم زده گفت: حمیافه خوشحال شد اما با قیلیچند خ

 که واسم افتادهی با توجه به اتفاقاتی ولیه خوبیلی لبامو کج ومعوج کردم: پسر خیدی؟جوابشو م

 کرد وبا همیید هم خبر داره. طاهره هم تایزم اس که از همه چینه گزین پارسا بهتریکنمفکر م

.یمبه سمت کلس به راه افتاد

24 فصل

 بود البته امتحانم که ساعت اول بود خوب بود اما کلس بعد ازی امروز فوق العاده روز سخت

 اونمیگه امتحان دیه مونه فقط ی نمره بده.میقامون کرد تا به تحقیتظهر استاد فوق العاده اذ

 فردا برم شهرمون. از اول ترم که اومدمینا ایادوشنبه هفته بعده .دوست داشتم من هم با رو

 دنبالم تا با همیاد بیا کرد ورفت ومن منتظرم که روی بودم .طاهره ازم خداحافظینجاهمه اش ا

 خونه گلره.یمبر

 لب غریر و زیاط حی اومد تویا انداختم تو در درو باز کردم و پشت سرم رویدو.......خسته کل

یمیری؟ می: تو اگه حرف نزنیزدم

.یا رویخیال بیندت آی گفتم: جون بچه های کلفگبا

یکشتمت میریختی-زهر مار.به خدا اگه نقشه هامو به هم م

ینقدر ای بازار مرزیره.آدم میدنت با نقشه کشی به سمتش برگشتم: خودتو کشتیت عصبانبا

یگه برنامه دیه یمردی.حال میکنی مید خرینجا ای دو روز که اومدین ای که تو تویکنه نمیدخر

..ید خریم اداش رو درآوردم)فردا بری (با دهن کجیریختی؟م

ال همخم یای نیتونی می که هست.ناراحتینه شد وکفش هاشو درآورد: اص

یام-باشه نم

ی-تو غلط کرد

 ور شامین ایاین درآوردم.در واحد پارسا باز شد وعارف تو قاب در جا گرفت: سلم.بکفشامو

 روباه؟یا یرینحاضره.ش

 بود به خاطر زبونیک من ومنو کنار زد ورو به عارف گفت: نزدی زد به بازویفش با کرویا

یم خانوم روباه باشیندراز ا
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 بهی به من انداخت ورفت داخل.عارف رو به من با خنده گفت: باز چه دسته گلی نگاهیظ باغو

ی؟آب داد

.یگه میزی چیه گفتم: یا ! دست شما درد نکنه حال اون ی دلخوربا

ال که همه چیشدم که از جلوش رد می حالودر  روبراههی گفتم: فع

 با اون وضع خنده امیدنش بود با دیستاده گاز ای بند بسته بود وپایش که شدم پارسا پداخل

ینی دور نموند: بله خنده هم داره..خانوما رفتن پیزبینش تیگرفت که از چشم ها  گردش م

..ی بخندیدم به کار بایستادمبدبخت وا

 سلمیک:علیکردم سرمو خم می که کمی بخواد حرف بزنه تا صبح ادامه داره در حالین ادیدم

! سلمیزاری نگاهم کرد: مگه هوش واسه آدم مشیطون

 دری اسکل بازیعنی داخل اتاق خوابش که از اونجا برم داخل واحدم لباسمو عوض کنم(رفتم

 هستا..ی بخوای پارسا اومد: چادر رنگی) صدایحد جام جهان

الیخنده داره میدم نگاهش کردم دیظ وبا غبرگشتم .منظورش چادر عروسم بود؛به نظرم اص

یدی وقت دیه گفتم: اونو نگه دار یارم دلم خواست حرصشو در بیهو نبود.ی بامزه ایشوخ

مجبور شدم دوباره بپوشمش

 لبخند واسش زدم و از صحنه جرمیه ابرو بالداده بهم نگاه کرد منم یه اش خشک شد وبا خنده

دور شدم.

....

 شدی چیجه نتینم کن ببیف: خب تعریا شام.عارف رو به رویز مسر

)یم!(منظورش من وگلره بودیکردن بهم نگاه می دوتا چجورین ایدیدی با خنده: اگه مرویا

ال من از همه جا بی ولیرخورده دو تا گرگ تینع  با همیکردن وانمود مینا بودم و ایخبر مث

دوستن.

ی؟: چکار کردید خندعارف

ال قرار گذاشتیگه دیچی لقمه شو فرو داد: هرویا .یم کنید وخریم دور بزنیرون بیم بریم مث

 راستشو بگو بهیا گفت: جون من رویخندید که می کرد ودر حالیر لقمه تو گلوش گعارف

 بابت خودت.یا یختی ری برنامه اینخاطر گلره چن

 منیگی میعنی قاشقشو تو بشقابش گاشت: دستت درد نکنه.یا وپارسا خنده مون گرفت.رومن

 دارم؟یدضعف خر
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یارید.شما صاحب اختیم بزنی حرفین چنیم لبهاشو جمع کرد: ما غلط بکنعارف

..یمی مری افتاده باشه رو به من گفت: راستیزی چیاد.بعد انگار ید با عشوه خندرویا

یه؟-چ

یر بگیکشو هم زنگ بزن آدرس بوتید-به وح

ینی؟ چینه بدون زمیعنی-واسه فردا؟ 

 فردا شب.یتاا بمونم که نهاینجا تا ابد ایست-من که قرار ن

 اش تو همه وتویافه قیدم به پارسا انداختم دی نگاهی چشمیر گفتم.زی چاراا با سر باشه انا

یرینی وبه شام خوردنم ادامه دادم.بعد از شام عارف واسه خودشیاوردم خودم نیفکره.به رو

 هم تو هالیا رو آماده کرد ومنو رویوهداوطلب شد که ظرفها رو بشوره پارسا هم بساط م

ال مهمونای آرومی با صدایا.رو به رویمنشست .ین منی گفتم: طفلک پارسا..شما مث

 حرفا رو ندارن که..ین زن وشوهر که ایگه رو به من گفت: دی آرومتری وبا صداید خندرویا

 کوفتی-یا

یا پاپن برداشت: بی از رویمو گوشیا اومد وکنارمون نشست. رویوه.پارسا با ظرف مید خندریز

 زنگ بزن هماهنگ کن.یه هم یتبه اون پقزم

یم برداشت: سلم مریو بوق گوشین رو گرفتم.با دومید وحی گرفتم و شماره یو خنده گوشبا

خانوم.چه خبر؟

.یدم بلند خندی صدابا

 خب.بسه!یله گفت: خی ارادیر غی پارسا با اخمیهو

.ید.خنده ام خشک شد: سلم آقا وحید و دلشو چسبین از خنده غش کرد رو زمرویا

 حالتون بهتر از من نبود.ین منو داشتیط گفت: اگه شما هم شرای لحن دلخوربا

 خودم نبود.یخوام،دست-معذرت م

 چه خبر؟ین-خب حال بگ

 اگهیخواستیم مید خریان بیخوان از دوستام و گلره فردا میکی نشده،راستش ی-خبر خاص

ال اتفاقین تونو بدیک آدرس بوتیشهم .ینید همو ببی که مث

 اما هر بار بدتر از دفعه قبل ازم فاصلهیدم گلره رو دیاد مدت زین کرد: من تو ای تلخخنده

 افتهی نمی من اتفاقیدنگرفته.با د
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 قراری جوریه ین اصرار داشتینقدر بپرسم چرا ایشه گفتم: پس میت تعجب همراه با عصبانبا

ملقات جور کنم؟

ی نه اتفاقیاد خودش بیل با میخواستم-من م

 قرار فردا کنسلین-خب اگر دوست ندار

یاین؟ می براتون.فقط چه ساعتیکنم هول شده گفت: نه نه.الن آدرس رو اس میهو

 از طرز نگاه کردن پارسا وعارف که حال به جمعمونیشتر به لبم اومد(البته لبخندم بلبخند

ال قبل از ظهریگرفتاضافه شده بود نشعت م ) گفتم: احتما

-پس منتظرتونم

ین؟ نداری-باشه.کار

-نه.فقط..فقط ممنونم

 نکردم.ی.هنوز که کاریکنم-خواهش م

 خداحافظین نداری-در هر حال.اگه امر

.خدا حافظیست نی-عرض

 بدمیح باز توضیا شد؟ ی به چی چیدی فهمیگه گفتم: دیا قطع کردم ورو به روتلفنو

 سر کار؟ی بریخوای تکون داد: برو بابا تو هم انگار شاخ غول شکسته.فردا مدستشو

 خودم پوست گرفتم.ی برای علمت سر جواب مثبت دادم و پرتغالبا

یای؟ باهامون نمیعنی که لجش در اومده بود: رویا

یدی؟ هم فردا جواب میا گفت: به پویهو نه.یعنی به چپ وراست تکون دادم که سرمو

 رفتی با مشت زد پشتم.وقتیا.رویشدم داشتم خفه می واقعی تو گلوم وبه معناید پرتغال پرتکه

:یگفت گرفت که با تعجب میا پارسا نگاه منو از روی نگاه کردم.که صدایا با بهت به رویینپا

یه؟ کیاپو

 لبیر زیدم دارم با نگام قورتش مید که دیا نبود.رویم حالیکشتم رو میا اگه اون لحظه رویعنی

یخواین معترض عارف اومد: نمی بار صداین حواسم نبود از دهنم دررفت. ایدگفت: ببخش

گین؟ کیا که آقا پوینبگ

یمه من جواب داد:همکار مری به جارویا

 روشوید چون اخم منو دی نه ولیا بگه یشو به من نگاه کرد که انگار دودل بود که بقی طوربعد

 کرده بود.ی خواستگاریمازم گرفت وادامه داد: که از مر
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 درسته؟ین که بهش فکر کنین پارسا طلبکارانه رو به من گفت: وشما هم ازش فرصت گرفتو

ین از ایشتر بی لجم گرفت.ولیست نی مخفیم زندگی تویز چیچ هینکه بار از این چندمبرای

 مال چهاریشنهاد پین خونسرد جواب دادم:ایلیناراحت شدم که پارسا من رو شما خطاب کرد.خ

یکنمروز قبله.من همون موقع جواب رد رو دادم اما به اصرار خودش گفتم چند روز فکر م

 دل خوش نکنهیخودی جواب بدم که بیخوام زودتر از موعد مبهش ینالنم واسه ا

.از جام بلند شدم و رو به عارف وپارسا گفتم: بابت امشب ممنون.یکرد هنوز کلفه نگام ماما

یا بی.هر موقع خواستیکنم بخوابم.در اتاق رو قفل نمیرم: من میا رو به روو

 خانومیم نداره که مری در هم گفت: ناراحتی ایافه با قعارف

ال ناراحت ن . خداحافظیستم-من اص

یل هم ناراحت شدم.واسه من دادگاه تشکیلی بلند واحد پارسا رو ترک کردم.اتفاقاا خی قدمهاوبا

ال به پارسا هم جواب رد میکردن نشده محاکمه ام میچیداده بودن وداشتن هنوز ه  دلمیدم.اص

یشه؟ زدم: واقعاا دلت خنک میبخنک شه..به خودم نه

 اومد.خودمو بهیا بعد رویقه.چند دقیشدم نمیدن من موفق به شنی ولیومد پچ پچشون مصدای

:یگفت در گوشم میکرد که نازم می ودر حالید تخت دراز کشیخواب زدم.آروم کنارم رو

ی...ولید از دهنم پریخوام چشاتو باز نکن... معذرت می ولیستی خواب نیدونم میمی؟مر

ی اون نبودیشنهاد تو معطل پیفهمه پارسا مینطوری بدم نشد که...ایماخودمون

پکشم باز کردمو دستمو انداختم تو موهاش: من تو رو مچشامو یا روی

...یوونه دی موهامو کندی. آی: آیخندید که می حالدر

یکنی؟خونه میکار چیا عارف: روی خورد وبعد صدایوار به دی.مشتیخندید بلند می صداوبا

 روسرتیرو گذاشت

 گفتم: حال شوهرت چه واسه مایا.در گوش رویدیم خندیز دهنش وبا هم ری گرفت جلودستشو

!یاد میچس

یم؟ داشتیمی چپ چپ نگام کرد: مررویا

 بود وبرخوردی جنبه صحبتمون علیشتر بیم صحبت کردیا شب با روی هایمه شب تا ناون

ین از جانب من مناسب تره.و بهتری که چه واکنشین کردن وای خانواده رو بررسیاحتمال

ینکه.بعد از ایم رو جمعش کنیه قضی صحبت کنم تا بدون ناراحتی شد که با خود علین اینهگز

 خواب منو در بر گرفت..ی چه ساعتیدونم من بازم فکر کردم ونمید خوابیارو
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25 فصل

ی جایگه ازدواج داد احساس کردم دیشنهاد پارسا بهم پیزارم،وقتی بید همه شک وتردین از ا

 خودش همیکنم حس میبینم و رفتار دوگانه پارسا رو می سردی اما وقتیست نی ونگرانیدودل

 حالیه یشد نمیا که مرغ از قفس بپره. خدایده وبه قول عارف ترسیستاز احساسش مطمئن ن

 به مغز نداشتهینقدر رفع کردن ابهاماتم ای تا برایشد روشن میمون زندگمیدادی بهمون یاساس

! -چه عجب!!!!سلمیارم؟ام فشار ن

یز خیم نی کمیشد بود که داشت وارد اتاق میر به طرف در برگردوندم.امرومو

!یدیدیمتون میشتر شدنتون بی زد وادامه داد: باز قبل از رسمی لبخندیرشدم:سلم.صبحتون بخ

 روز امتحانات ترم شروعیست هم تا بیگه روز د17-16 امتحاناته.یام زدم: اینیلبخند شرمگ

 حرفام تکون داد: خوبهیید تای. سرشو به معنیام مدت بتونم بین فکر نکنم تو ایگه دیشهم

 -ممنونین.انشاءال موفق باش

-سلم

 کهیر.امیم روزانه مشغول به کار شدی صحبت های بود.جواب سلمشو دادم وبعد از کمپویا

 رضوان؟ سرشو بالی آقاید گفتم: ببخشیا از اتاق خارج شد رو به پوی آماده کردن چایبرا

 هامیه هوارو به داخل رینیم با بی کمی احتمالی از دست پاچگیری جلوگیآورد: بله برا

 سرشو تکون داد وگفت: حتماا! هر موقع شمای با لبخند گرمیم با هم صحبت کنیدفرستادم:با

.من بایدونستم زدم ومشغول کارم شدم.خودم هم علت استرسم رو نمی. لبخند شل وولینبگ

 دوری پسریچ که در حال حاضر هیکردم پارسا رو راحت میال خیا دادنم به پویجواب منف

 بده وبره رو اعصابم مثل امروز صبح که داشت منویچ راحت منو پیتونه. واون میستوبرم ن

ی داشت رانندگی. با خونسردید اراده دستهام لرزی حرفهاش بی آوریاد شرکت.با یرسوندم

ی به سمتش برگشتم: چطور؟ با کمیکنی؟ ازدواجم فکر میشنهاد مقدمه گفت: به پی وبیکردم

 که! سرمو تکونی.متوجهی بدیمن ومن گفت: من دوست ندارم مثل همکارت جواب منو فور

 زل بزنم که متوجه راز دلمیرون تا خواستم دوباره به بیکنمدادم: نه مطمئن باش واضح فکر م

 اگه جوابت بله بود. با تعجب بهش نگاهی که...حتینه نگاهم نشه گفت: منظورم ایاز تو

یم هم آشنا بشیات به روحیشتر.تا بیمکردم.اون ادامه داد: دوست دارم به خودمون فرصت بد
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ی  الغ مگه هفت ت یراونقدر حرصم گرفته بود که دوست داشتم خرخره اشو بجوئم.پسره

 باشه نامفهوم گفتم وتایه اخم کردم وبا خم کردن سرم ی؟ کنیروسرت بود که از من خواستگار

نشده از اظهار نظرم دلخور یدوارم شدنم گفت: امیاده موقع پیم،فقط نزدی به شرکت حرفیدنرس

 بودم بایده از حرفهاشو نفهمیچی اومدم وچون هیرون از فکر کردن بیر امی با صدایباش

 بای؟ خانوم کرامتیی انداخت بهم: کجایه نگاه عاقل اندر سفیه نگاهش کردم: بله؟ یجیگ

یا وپویر امین دار بی نگاه معنیه! ین دوباره بگیشه.میخوام نگاهش کردم : معذرت میشرمندگ

یی کمه خودم به تنهای دفتری کارهایگم افزوده شد.ادامه داد: میم ومن به شرمندگشدرد وبدل 

یا. با دست به پوید شرکت کار کنی به بعد با نرم افزار حسابدارین.شما از ایاماز پسش برم

 ومن هنوز داشتمین شروع کنیتونین مین که بخوای.از هر موقعیده میاد بهتون یااشاره کرد: پو

.فکر کنم بعد ازید لبخند دندون نما بهم زد: به کارتون برسیه.یکردم بهش نگاه مامثل مشنگه

 بکنم که از احساسی کاریه گرفتم یم نشست. تصمیزشامتحاناتون باشه بهتره ورفت وپشت م

 کنم خودشوی کاریه ید داره بایی حسایه به من یدونم حال که میعنیپارسا به خودم مطمئن بشم.

 خانومیم گفتم؟! .... -مری کنم.چئناز احساسش مطم

ین زدم: بله؟ -سوار شی.لبخندیکرد حرکت می کنارم به آرامینش با ماشیا برگردوندم.پوسرمو

لطفاا

ال حوصله واحد سوار شدنییش در جلو رو باز کرد.خداو  از خدام بود سوار شم نه که اص

 زدم: ممنونی تعارف الکیه داشتم!)ی نانازیل گرمتره.(عجب دلیننداشتم.هم هوا سرده هم ماش

یید.بفرمایه چه حرفین -ایشممزاحم نم

 نسبت به دفعات قبل پرحرف تریا گذشت، البته نه به سکوت، پوی ایقه سوار شدم.چند دقمنم

 که دخترهید مثل وحیکی دوره وزمونه برعکس شده.یا.خدای بازم تو مسائل کاریشده بود ول

یش با پا پیزنن که با دست پس می مثل پارسا وعلیکی.یزنه سرباز مین ایده میشنهادبهش پ

ال مورد علقه اش نشسته وذهنش فرا تر ازین هم مثل ایکی یکشنم  پخمه که کنار دختر مث

 ملتو از دست خودم راحتیه بزنم خودمو بکشم یگه میطونه شی.گایره نمیشمسائل کار

یرت تموم شد بگو بیام پیم گوشیکنم.واسه  یام اومد.بازش کردم پارسا بود: سلم.هر وقت کا

یه ین ببرمت خونه همچیام جواب داد: نه.گفتم بی؟ دارهام بایدنبالت. واسش فرستادم: کار

یکین.جواب دادم: آخه ینفله.توایارم صبحشو در بیری حال گی تلفید جام خاریهنموره  ی سه ماه 

 زنگ زد.منم رد دادم وبلفاصلهیم به گوشیع سریای؟ بی اومده دنبالم که حال تو بخوایکس
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 که بشنوه بای لب طوریر فکر بد نکنه زیا وقت پویه اینکه ی. برایفم کردم وگذاشتم توکیلنتسا

 نگاهم کردی ساعت حرف بزنه. گوشه چشمیه یخواد میخودم گفتم: دختره پرچونه.جواب بد

 حرفیاد: شما الن زیدم خندیشین ناراحت میزنم،شما حرف میادوبا لبخند گفت:نکنه من هم ز

ین بهم بگیزی چیخواستین فرو خورد: شما ممی.خنده اش رو به آراید!!! خودش هم خندیزنینم

 لبخندیه بدم.خنده ام فروکش کرد وجاش رو به ی بهش جواب منفیخواستم مینکه ای آوریادبا 

 جواب رد بدهی هست که به پسرین سخت تر از ای دختر کاریه واسه یعنی یا زد.خداینشرمگ

ی نفی شده؟ سرمو به معنی واسه رد کردنش نداره؟ گلوشو صاف کرد: طوریلی که دلیدر حال

 حلیه% قض100 فکر کردم فکر کنم یشنهادتون بگم..به پیخواستمتکون دادم:نه در واقع... م

 نداشتهیش ری دست روی به موضوع برد.با دست چپش به آرومی ام پیافه قیدنشد چون با د

 که سرم خم بود گفتم: شما ازی نگاهش کنم در حالینکه علتش رو بدونم؟ بدون ایشه: میداش کش

 حرف زدنم:یون اومد میست مناسب ازدواج با شما نیتم..اما من موقعینهمه جهت خوب

 مهربونش شدهیشه مهمون صورت همیق اخم عمیه نگاه گذرا بهش کردم یه یه؟مشکلتون چ

 جونیعنی چرا اتفاقاا مشکله یعنی گفت..من..یشه انداختم: مشکل که نمیربود.دوباره سرمو به ز

 للیکی دو کلمه قرار بود به یه ی؟ که چیومد کف پام جمع شده بود داشت از سر زبونم درماز

 با شدت سرمو به سمتش کردم: ها؟یگید؟ گفت: به خاطر نامزد سابقتون میهوتر از خودم بگم. 

 مربوطیشون اما اگه مشکلتون به ایخوام نگاه گذرا بهم انداخت: معذرت میهاز گوشه چشم 

 برداره.ادامهین طاهره خدا نسلتونو از رو زمید، حمیعنی ندارم ی مشکلیه قضین با امن..یشهم

یعنی لبامو باز کردم: ی ازدواج ندادم. به سختیشنهادداد: من ندونسته و نشناخته بهتون پ

 سر کاریگه تکون داد. من دی بوده؟ سرشو به آرامی چیم علت به هم خوردن نامزدیدونینم

یدم خودشو شوهرشو تکون میه.نه! قبلش یزنم با طاهره به هم میشه همی رو برایم ودوستیرمنم

 کهی.در حالیم کوچه خودمون بودیک نزدیابون خی.تویلرزید میلی،دستهام شدم.خیبعد.. عصب

 صدام بال نره گفتم: نگه دار با تعجب گفت: چرا؟ دندونامو به هم فشردم: گفتمیکردم میسع

 شدم.وتا حد ممکن قدم هامو تندیاده پیع متوقف کرد و من سری اه گوشینگه دار به آرام

... اماین خانوم صبر کنیم.. مری خودش: خانوم کرامتی قدم هاش وبعد صدای.صدایداشتمبرم

 هم گذشتم.اول همقدمم شد:یابون واحد سر خیستگاه.از ایرفتممن گوشم بدهکار نبود وهمچنان م

 راهم رو سدی بهش نگاه هم نکردم. جلوی که من حتونجایی خانوم؟ اما از ایم شد مری چیهو

ییری گفتم: جواب من تغی آرومی.با صدایکشیدم تند تند نفس میتکرد: با شمام از عصبان
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 من در مورد گذشته شماینکه.از این ناراحت شدیهو... -چرا ین از ایشتر رضوان.بی آقایکنهنم

خبردارم؟

ی دو کلوم با کسیتونه آدم نمینکه شدم: از ایره چشماش خی سرمو تکون دادم وتوی کلفگبا

 کف دست شوهرش وشوهرش هم ازیذاره میمو همه چیمیم صمیق رفینکهدرد ودل کنه. از ا

یزیه؟ -کم چین؟ نارحت شدین:از اید نفسشو داخل کشینیشاون بدتر ... چشماشو بست وبا ب

 بهتره کهیلی خبر داشته باشم خی اول از همه چین همینکه انداخت و گفت: این چیشونیش پبه

 قاط زدم وصدام ناخواسته بال رفت: اول بذار از جوابیهو.. ی زندگی تویگه دوروز دیفردا

 نرفتهی ازش گذشتم وقدمین من سرک بکشی خصوصی بعد تو زندگیبله من مطمئن بش

 بابت همه محبتاشون ممنون. وباز با همونین هم بگی مظفری آقاهدوباره نگاهش کردم:ب

 باین خانوم شما اشتباه متوجه شدیم مرینسرعت به راه افتادم.دوباره باهام هم قدم شد: صبر کن

 وبایستادم بگم. من تو جام اید بشنوم با سماجت گفت: اما من بایزی چیخوامغضب گفتم: نم

ی چشماش گرد شد.چند نفرین بشنوم.شما هم بهتره بریزی چیخوام بلند گفتم: گفتم نمیصدا

ال دوست نداشتم آخرش ایره وبهمون خیستادنا  سرمو انداختمی بشه.با کلفگینطوری شدن.اص

ی با صدایکرد.اشک تو چشام جمع شد، دوباره بهش نگاه کردم.دلخور داشت نگاهم میینپا

 داشت خفه امینی به راه افتادم.بغض سنگدوباره...لطفاا برو ویخوام گفتم: معذرت می آرومیلیخ

ید صدا ترکی.آب دهنمو قورت دادم بلکه فرو بره اما نشد.وارد کوچه که شدم بغضم بیکردم

 پارسا سرکوچهین متوجه شدم که ماشیدم شدن. دم در که رسی گونه ام جاریواشکام برو

 رو پرتیفم بدو ورود کون وارد خونه شدم.همیع وسریدنتوقف کرد.اما خودمو زدم به ند

 بغلم جمعی.زانوهامو تویه گریر دادم وزدم زیه کاذب تکیوار وخودم به دیکردم گوشه ا

 از جام بلند شدم که در اتاقیع در واحد پارسا اومد.سریکردمو سرمو روشون گذاشتم.صدا

 زد ودرست در لحظات آخر کهی وارد اتاق شد وجستیخوابم رو قفل کنم که پارسا از در پشت

ی نگاه کرد وبا اخم گفت: چیسم نگه داشت.و جلوم قرار گرفت،به صورت خیبستمدرو داشتم م

 بود؟ با کف دستم هولش دادم،البته اون ازیشده؟ تا خواستم جواب بدم با نعره گفت: اون ک

ی؟ گفتم: به تو چه عوضیت قدم به عقب اومدم منم با عصبانیهجاش تکون نخورد بلکه من 

ال ی باز وبسته شد.سپس پوزخندینیش بی پره هایت کلنتر محل!! از عصبانی؟ چکاره اتو اص

...(لبهامو به هم فشردم) دوست پسرم بود.یکی ین شوهر دوستت بود.نه؟ -نه...اینمزد: آهان ا
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 راحت که النیال گلوم به عقب هولم داد.منم با خیر دست از زیه به هم فشرد وبا دندوناشو

ال یوار به دیخورمم یوار به دی فلزی نبود که جا حوله ایادم خودمو ول کردم.اما اص

پسریوار به دیه و تکیدم سرمو چسبینصبه.سرم به منگوله اش خورد،ضعف کردم،دودست  

ی که سعی کنارم نشست ودر حالیم؟ شد مری.دست پاچه شد: چتم نشسین زمیخوردمو رو

 نشکسته باشه از حرصم دست انداختمینم سرم برداره گفت: بذار ببی دستهامو از رویکردم

 گفتم: آخخخخ.سرم دردگرفت! وموهاشو ول کردم.بایظ و با غیدم موهاش ومحکم کشیتو

 خنده امیاری؟ درمی بازی وحشچرا: یدتعجب به من نگاه کرد وآروم با دستش سرشو مال

 کهی ودر حالید خندیا لب گفتم: همکارم بود..پویر خنده امو خوردم وزیعگرفت.اما سر

یکنه؟ درد میلی..حال سرت خی؟ اول مثل آدم جواب بدیاد گفت: دردت مینشستچهارزانو م

 آدم بود: معذرتین بار ایه یمو!!! نمردیا..اعصاب نداریست نیزی زدم: چیلبخند کج

 کردمی دادم.خواست مجابم کنه،منم قاطی بهش جواب منفیچی -هی؟ گفتی..حال بهش چیخوامم

 شونه هامو بال انداختم.با اخمیکردی؟ میه گری مساله داشتین بال انداخت: واسه اابروهاشو

 کردم: هنوز؟!!!یز چشمامو ریگی؟ ام که بهم نمیبه غریکنی هنوزم حس میعنی گفت: یکمرنگ

 امیبه که من واسه تو غری نه بهتره بگم تا وقتیا. ی ایبه تر از غریبه تو غریکنممن احساس م

 تکون دادم: مگهی گفت: منظور؟ سرمو با کلفگی با حق به جانبی ایبهتو هم واسه من غر

 کنار اونیم بذاریبگیمونو.. خب پس توقع نداشته باش همه غریم؟ به خودمون زمان بدینخواست

ی؟ نبود..من -تو چین شونه هاشو بال انداخت: اما من منظورم ایمون قطعیمهم قبل از تصم

- من فکر کردم..

ی؟ فکر کردی-تو چ

ال فکر نکردم..تو راست میرون-من فکر کردم...(نفسشو ب  با خودمیفم من تکلیگی داد) من اص

.یستمشخص ن

 ودست انداخت داخل مقنعهیال خی گفت: بــــی رنگ عوض کرد وبا لودگیهو فکر،ی تورفت

 سرم جمعی بالیره هامو با گی.که چون چترید کشیرون بیشانیم پی مو از رویام ودسته ا

 بای ام تو هم رفت: آخ آخ..موهامو کندیافه موهام شد،از شدت درد قیدگیکرده بودم باعث کش

 نخنده گفت: دردت اومد؟ بعدش هم منفجر شد وبایکرد می که سعی.در حالدم شیره بهش خیظغ

 بعد موهامی باحال شده با مشت زدم به بازوش: رو آب بخندیلی ات خیافه: قید بلند خندیصدا

یگه گفتم: دی داخل فرستادم وبا دلخوریرو که همونطور رو هوا مونده بود رو به آرام

132

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

 دختر خانوم که نکتهی نکردی خباثت تمام لبخند زد: کار خوبا بیاد بدم میلیموهامو نکش..خ

 که باعث شدید مقنعه کشی دست انداخت وموهامو از پشت سر از رویندفعه. وایضعفتو گفت

:نکن..یایکردم میغ جیغ جیز تی.باصداید هامو کشیمقنعه ام بره عقب.دستشو پس زدم باز چتر

 در آوردتم.خسته کهیافه ادامه داد که از شکل وقینکارش نکش اونقدر به ایوونه نکن.. دیگمم

یرون؟ بیم: نه.. -بریزدم که نفس نفس می! در حالیشد عقب رفت: ناهار که نخورد

.تویرم به دنبالم داخل اتاق خواب اومد: برم بگیست رفتم: حسش نی بهداشتیس سمت سروبه

 کوکتل دارم. -پس تا تو لباساتویزر.تو فریخواد رو باز کردم: نه نمیی در دستشویم؟خونه بخور

یکنم من هم آماده میعوض کن

 اومدم.سفره رو پهن کردهیرون بی بودم که بخوام تعارف کنم. گفتم: باشه وقتی تر از اونخسته

 عارفی اومد: راستینا ایا از رویادم.تازه یومد جلز ولز روغن از آشپزخونه میبود وصدا

 سند بذارم با اخمیومدم داشتم میگه دی؟ کجان؟ روشو به سمتم کرد: چه عجب در اومدیاورو

 هم چشم وابروی جمله کلین ای اداین(در حید که با گلره رفتن خریا.ادامه داد: رودمنگاش کر

 خونه؟ی موقع روز اومدین ایاومد) عارف رو هم مغازه گذاشتم -تو واسه چ

 جا گذاشته بودمیمو نرم افزاری دی سیه-

 مخصوص سرآشپزی وبه سمتم گرفت: غذایخت بشقاب ری هارو از تو تابه در آورد.توکوکتل

 بای نداریآماده است. تا به سمت سفره اومدم.اون هم به سمت در هال رفت: خب اگه کار

! به سمتم خم شد وچندی نخوردیزیبنده.رفع زحمت کنم با تعجب گفتم: کجا؟ تو که هنوز چ

.درو باز کردیدم انداخت تو دهنش: هاااا.سوختم سوختم خندی وفورداشت از تو بشقاب بریکهت

 خانومیحانه ری صدایهو.که یکردم زده بودم وداشتم نگاهش میه.به در هال تکیرونورفت ب

جفتمونو مثل برق خشک کرد: سلم من که خون تو مغزم منجمد شد.پارسا رنگش شد گچ

 خارجیاط دار به من وپارسا زد واز در حی معند لبخنیه جواب سلمشو دادم.ی.به سختیوارد

! من ادامه دادم:ی: وااایم وهمزمان گفتیمشد. به محض خروجش من وپارسا به هم نگاه کرد

یر پین لب گفت: ایر. پارسا زیگدنگه میه داری بینطوریشوم همین کنم؟ایکارحال چ ین سگ ای

 مدل حرف زدنین ادب!زشته ای -یا!! بی؟ بره واسه چیخواد میرونوقت بعد از ظهر ب

 بایرفت که به سمت در می. کفشاشو پاش کرد .در حالیزم عزید زد: اوه..ببخشیجون لبخند بیه

ال بایمخنده گفت: خب ما کار خودمونو انجام داد  کردمو داخل اومدم.ی من هم خداحافظی.فع

ی صدایه؟ آوردم: کیرون در هال بی اومد.سرمو از لیاط در حی نگذشته بود که صدایساعت
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 گفتم:ی اومد: کوفته. درو باز کن شالم رو سرم کردم و درو واسش باز کردم.با دلخوریارو

یلنت: آخ.سایشونیم زدم به پیدی؟ چرا جواب نمیتو بپرسم گوشیشه سلم اومد داخل: میکعل

 دری؟.رو بهش گفتم ناهار خوردیم.با هم داخل اومدیداد نشون میزون اش آویافهبود.شرمنده ق

: چه خبر؟یدم داد؛پرسیه تکیوار: آره.با گلره به دیکرد باز مانتوشو می که دکمه هایحال

یه یگه می ایگه دیز ات چیافه بد نبود. -قین..همچیمانتوشو در آورد: 

.مانتو وشالشو واز دستشیره خودم فکرم درگیفتاد نی.اتفاق بدیگم می زد: نه جدی کمرنگلبخند

ی لج درآر بالش رو از رویگه، کن دیف کردم: مثل بچه آدم تعریزون آویگرفتم و به جالباس

 گلره ازیزدم که می: خب طبق حدسید دراز کشین زمیتخت برداشت واومد تو هال ورو

 دنبالشیه ید محل نذاشت،طفلک وحی حتید رفتن گذاشت. به وحی شد و بنانی عصباید وحیدند

ین شد؟ تا ای چیجه فکر،بازوشو تکون دادم: نتی رفت تویا خاک بر سر.... رویدویید،اینم

 خوردهیه خونه گلره،البته با من هم یم: از اونجا رفتیینجاش که بد بود! دوطرف لبشو داد پا

 که هنوزمیرون بیدم زبونش کشیر ننشستم واز زیخیال بیشناسی؟ منو که می شد ولینسنگ

 من احساسی بهم گفت ها ولیعنی. یدونم -نمیه؟ دوست داره با تعجب گفتم: پس دردش چیدووح

 باشهیگه دیز چیه یکنمم

 بهت گفت؟ی: چیدم کرده باشه! پرسیف تعریا.نکنه حماقت گذشتمونو واسه رویخت فرو ردلم

یی کردم،گفتم بابا جون از بد جایحتش نصی هم کلیترسه،من..از دردش می-همون که تو گفت

.ینشروع کرد

 توی نداره؟ آخه کدوم آدم عاقلی هم عقل درست وحسابید وحی(ورو به من گفت) قبول دار

 اولش درد داره،تازه اگهیوونه ادامه داد: بهش گفتم دیا کردم ورویید رابطه... با سر تایناول

ی خلصه کلیستیم؟ همون هم برات لذت بخشه.مگه من وعارف نیطرفو دوستش داشته باش

یت چید شد به وحیفک زدم تا آخرش راض ین تو ایعنی ی؟ فرصت بده با تعجب گفتم: فرص

یکنیم می فکریه بگم وال.حال ی سرشو تکون داد: چیا ثابت کنه؟ روید بایشو چیدفرصت وح

 شد:یزون ام آویافه قی؟ کردیکار رو چیا کم کردم. تو چه خبر؟ پویلو جاشم چند کینتا هم

ینو بگو اییاتو... مثل بچه آدم جزی !! نه بابا! خوب شد گفتیا بهش جواب رد دادم. -یگه دیچیه

یدونستمکه خودم م

 دهنی قصد دارم جلویگه هم گفتم.دیا که به پارسا گفته بودم رو به رویزیو هم همون چمن

یه؟! -چیا روی خانوم افتاد: راستیحانه از ریادم.بعد یرمگشادمو بگ
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یدمون خانوم دیحانه ریرون بیرفت-پارسا داشت از واحد من م

 زدم به بازوش:یکرد؟ میکار چینجا ابروهاشو انداخت بال: جانم!! اونوقت پارسا ارویا

 سر هم به من زد. با حالت مشکوک نگاهم کرد:یه خونه جا گذاشته بود یشو دیمنحرف س

یزر ویزر هیم نه که ما رفتی باور کنم؟ هویعنی  تویعنی ور دل هم ها! با اخم گفتم: ین بری 

 از جام بلند شدمینه؟ ایر.غیست نین ایر نامرد؟ لباشوجمع کرد: آخه غناختی قدر منو شینهم

وخودمو انداختم روش وتا تونستم قلقلکش دادم.... دور وبر ساعت پنج بود که پارسا وعارف

 باینهایت که قرار بود من هم هفته بعد برم اما بین عزم رفتن کردن،با اینا ایاهم اومدن ورو

 کردم،مخصوصاا که قصد داشتم از شنبه هم سر کار نرم.موقع رفتنلتنگی احساس دیارفتن رو

 جون تورویم که بغلم کرده بود سرشو گذاشت رو شونه ام ودر گوشم گفت: مری در حالیارو

 وضعمینقدر ایعنی گفتم: ی یلخه به یلخه نگرد با دلخورینقدر خورده به خودت برس ایهخدا 

 بذاریاتو شلختگین خورده ایه فقط ی تو خوبیزم: عزوگفت یدخرابه!! با خنده صورتمو بوس

 تفاوت نباش البته راست همی بیرونت نسبت به ظاهر بینقدر به خودت برس ایشترکنار وب

 پارسا دوبارهیا فکر کرده بودم.بعد از رفتن عارف ورویاد مساله زین خودم هم به ایگفتم

ی آشتیگه زنگ زدم به گلره وبا همدته ومن تا شب تو خونه تنها بودم. البینترفت کاف

پگهربار رویح هم از نصاین(ایمکرد  تایاد پنجشنبه بیعنی جونم) ازش خواستم که فردا صبح یا 

 دوبار از جانب خونه زنگ خورد ومنیم اون هم از خدا خواسته قبول کرد. گوشیشمغروب پ

 بزنه، با لپ تابم آهنگی از علی مامان باشه وحرفیترسیدم میعنیحس جواب دادن نداشتم،

 اما واسه درآوردنیخورد رو گذاشتم هر چند مناسبتش نمیی پاشای" مرتضیگی"توراست م

 کردم تا سبک شدم،بعدش هم واسه شام کتلتیه گریر دل سیه بود.یاشک من بهونه خوب

 اول وارد واحد خودشید،البته سفره بودم که پارسا هم از راه رسیدندرست کردم.در حال چ

ی شکلین ایه،چرا: چید که پرسیکردم.با خنده داشتم نگاهش مینور اومد ایشد بعد از در پشت

یکنی؟نگام م

ال م  واحد خودت؟!ی که اول رفتی حفظ ظاهر کنیخواستی-الن مث

! درحالید خانوم ما رو باهم دیحانه که رین بدتر از ای! چه فاجعه ایگیا وگفت: راست مخندید

یلنت،پارسا از جانب خونه زنگ خورد،گذاشتمش رو سایم که مجدداا گوشیمخوردن شام بود

 بود؟ -از خونست. حتماا مامانمهیمشکوک نگاهم کرد: ک
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 داد وبایرون نفسشو بیدونم، شونه هامو بال انداختم: نمیدی؟ تعجب گفت: پس چرا جواب نمبا

یر زدم زی پقینجام به غبغب انداخت وادامه داد: من ای گفت: جواب بده.نترس وبادیلبخند گرم

. به صفحهیگه...! دلخور نگام کرد: خب حال تو هم.جواب بده دی ایخنده: عجب دلگرم

 شروع کردیم حرفم دوباره گوشین کردم و رو به پارسا گفتم: قطع شد همزمان با اه نگایمگوش

به زنگ خوردن،پارسا با چشم وابرو اشاره کرد که بردار.من هم جواب دادم: بله؟ مامان: سلم

 مامان نسبت به دفعات قبل بشاش تر بود.جواب دادم: ممنون.شمای صدای؟ جان خوبیممر

.چه خبر؟ین -سلمت باشیرسونه: باباتم خوبه.سلم مامان بابا چطوره؟ می؟خوب

 حرکت کردنی هم اونجاست؟ -نه بعد از ظهریا.روی: سلمتمامان

 تایام بعد از اون بیگه دارم،گفتم دیانترم امتحان میه -دوشنبه یومدی؟: تو چرا باهاشون نمامان

شروع امتحانات خونه بمونم

ی اشاره این کوچک تری بود که مامان حتینجا جالب ایم،نکته خورده با هم صحبت کردیه.... 

 پارسا هم سفره رویزدم داشتم با مامان حرف مینکه این نکرد.در حی علی خواستگاریانبه جر

ینکه نه به ای برداریخواستی که قطع کردم با خنده گفت: نه به اولش که نمیوجمع کرد گوش

... یدم! خودم هم به حرفش خندی دل بکنیدادی نمیترضا

26 فصل

 گلره که کنارم مثلی؟ قلمبه بهت بدهکارم من:واسه چی معذرت خواهیه من یم گلره : مر

 نذاشتم به عشقینکه: واسه اید بودبه پهلو به سمت من چرخیده تخت دراز کشیمن تاق باز رو

یگم با خودم میکنم کردم. الن که به اون شب فکر می..من واقعاا کار احمقانه ای برسیتبچگ

ی  پوزخندیداره الن بعد از گذشت چهار ماه ترس برم می کردم؟حتی کارین چرا چنامن واقعا

یه کم هم به نفعم نشد! با تعجب گفت: چطور!؟ -اون قضیدی؟اما رسیجه نتینزدم: خوبه که به ا

 که من دوستش داشتم دوستم نداشت.اگر اونیست،اونقدر نیشگی همیار یباعث شد که بفهمم عل

یکرد نمی اون هم اقدامیدادم جواب بله نمی طاهرایموقع به پسر آق

 مرغ از قفس بپره... جالبه،اون اتفاق دوباره تکرار شد امایده جمله عارف افتادم: ترسیاد یهو

 فکر! من هم به پهلو بهی توی! رفتی حکمتتو شکر! گلره: ساکت شدیا برعکس،خداینبارا
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ی ..امم ..اون دختره ؟ اسمش چی؟ رابطه داشتی مدت بازم با کسین: گلره تو ایدمسمتش چرخ

 -آره..بازم..یا: سونیدبود؟.. گلره دوباره تاق باز دراز کش

 کهیر بگیاد.ین زدم: آفری به خونه راهش ندادم لبخندی حرفم اومد: نه...اومد طرفم ولمیون

یث گفتم،حدی.گفتم: خره نخند.جدید خندیه زن صفت واجبی غرور برای،عزت نفس داشته باش

!ی زن -جدی اما نه برایه صفت خوبی فروتنیگه که میغمبرهپ

-اوهوم

 واقعاا چرا راهشینم، کلک! راستشو بگو ببی به لبام بود گفتم: یایثی که لبخند خبی حالدر

 راکد شده بود با شک گفتم: و اونیلی بدم.خیم به زندگی حرکتیه ید زد: بای لبخند با نمکی؟نداد

یدی؟! صورتش قرمز شد.با تعجب بهش گفتم: گلره تو خجالت کشیه؟حرکت چ

ینم زدم: بگو ببیخونک به بازوم وبازم لبخند زد.با انگشت به پهلوش سزد!!!!!!!! یاللعجائب

 ازدواج کنم بایخوام گفت: می آرومی با صدایدی؟ خجالت کشینطور که ایهاون حرکت چ

یمت تا حال تصمیروز داشت که از دیر تاثیا روینقدر ایعنی: خدا جونم..یدم بلند خندیصدا

ید پریع سریکنه غش می بهش خبر بدم از خوشحاللن زدم: ای تخت جستیعوض شد؟ از رو

ال به هیمودستمو گرفت: نه مر ید بایشتر بیعنی گرفتم که فکر کنم.یم نگو،تازه تصمیچکی.فع

یالت برام سخته.اما خیلی شونه اش گذاشتم: هر چند خیفکر کنم. به سمتش برگشتم ودستمو رو

 و درست مثل آدم فکریاری درنی بازپخل ینکه به شرط ای.ولیگم نمیچکیراحت باشه..به ه

ی جونم،هر کاریم مری. چشماش پر اشک شد وبغلم کرد ودر گوشم آهسته گفت: مرسیکن

ی نرسی به علیگه اگه دی.حتیاری طائفه ات بدست بی تا احترامتو دوباره تویدملزمه انجام م

 خواهشیه ی.ممنونم -راستیزمبا دست زدم پشتش: ممنون عز

یم جونم؟ -امشبو با هم باشیم مری شونه ام برداشت: چی از روسرشو

 ام آذرهی که امروز سینه منظورم ایوونه: دیدم بلند خندی با صدای؟ گرد شد: واسه چچشماش

 (صبح مامان زنگ زد کهیکردم؟ صبح با مامان صحبت میدی مگه ندیلداست امشب شب یعنی

یره وقت اونا رو جو نگیهامشبو برم خونه اما من قبول نکردم واز دروغ گفتم با دوستامم که 

. چپیم دلمونو صابون نزنیخودی ) سرشو تکون داد: بابا واضح صحبت کن ما بیانپاشن ب

 واسهیمونم،اما چشم میزنی؟: باشه حال چرا مید گفتم: گلره!!! خندیظچپ نگاش کردم وبا غ

 بمون شب هم تو تخت خواب من ور دلم بخواب!!!!!!!!!یاخواب نه -نه تورو خدا ب
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 حدسیدیم،چون وهله هوله خریوه می وکلیرون بیم... با هم رفتیخندید بلند می با صداگلره

 رو که بستمیاط حیم،در برگشتی.وقتیدیم خریکشو به دل نزنن کوچی هندونه ها چنگیزدیمم

 مبارکیلدات جون.یم ظاهر شد: سلم مریوان ای خانوم مثل غول چراغ جادو رویحانهر

یکردم خانوم رو به ما گفت: فکر میحانه کردم.گلره هم سلم کرد.رسلمسرمو بال گرفتم و

یاین بگم شام بیخواستم نداره.می!! -اشکالیگه زدم: نرفتم دی شهرت! لبخند مصنوعیبرگرد

 اما گفت تو خوابگاه با دوستاشیاد هم زنگ زدم بیل.البته به لییمبال.من وآقا رضا هم تنها

یاین؟.شما میزنم هم زنگ می طاهری.به آقاینجا ایاد سر میه باشه وفقط یخوادم

یحانه اما من مهمون دارم رین خانوم شما لطف داریحانه لبخند گفتم: دستتون درد نکنه ربا

یلی دخترم،من وآقا رضا خیاخانوم نذاشت حرف من تموم بشه رو به گلره گفت: تو هم ب

 گرد شدهی. من با چشمایایم گفت: چشم.حتماا می فکر هم یفرتی بی گلره یممهمون دوست دار

ال خداحافظ ویشش خانوم نیحانه کردم.رهبه گلره نگا  تا بنا گوش باز شد:پس منتظرتونم ،فع

 اشو مظلوم کرد: گناهیافه باشه؟!!!! قی گفتیرفت تو.با خشم به گلره گفتم: گندوک..واسه چ

ین به ا یخیکرد می چه اصراریدی ندی بزرگینداشت،ز ین مهمون دوست داشتن! به ایا طفلکی! آ

 بال شام؟یری اومد بازش کردم پارسا بود: تو هم میام.واسم پیم واحد شدارد و ویدمحالتش خند

 هایو...یده (هاااا چه قدر خباثت حال میای؟ براش فرستادم: مگه تو هم میام منم بیریاگه تو م

یه. مانتومو در آوردم وجاش ینیها) جواب داد: دارم برات کوچولو فرستادم: به خواب بب

یه خانوم صدامون کرد یحانه ری رنگارنگ و شاد هم سرم کردم و وقتال شیه ویدم پوشیکتون

 گلرهیدن بعد پارسا هم اومد.با دیقه بال.چند دقیم با گلره رفتیمو برداشتیامونومقدار از خوراک

 سفره رو جمعیم داشتی و وقتیاورد. آخر هم طاقت نیکرد اشاره می بهم زد وهیث لبخند خبیه

 که من هم آدمیی! از اونجاین کردیکارا: راستشو بگو از صبح چفت در گوشم گیکردیمم

.چپ چپ نگام کردیدم خندیز ریز ریطانی خوب خوب وشی هستم جواب دادم: کارایضیمر

ید ه و سفیا که دست به سین بر ای خانوم مبنیحانه ری نگفت.بر خلف اصرارهایزی چیگهود

 هم به جمعیل بود که لیل.بعد از شام موقع خوردن آجیم من وگلره ظرفها رو شستیمنزن

 ازیست گلره راحت نیدم با من نسبتاا خوب بود اما به گلره اخم کرده بود.من هم که دیوست،پ

.پارسا هم کهیم بره، جمعشونو ترک کردید گلره باینکه خانوم تشکر کردم وبه بهونه ایحانهر

 کردی کلشو بکنم)کلفه شده بود پشت بند ما خداحافظیخواست (که دلم میل لیاز دست نگاهها

 خودش تعارف زد من هم از خدایعنی.یم گلره رو برسونیاد.ازش خواستم که بیینواومد پا
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 منحرف کرد.با تعجبیرشو راه مسی.تویم گلره رو رسوندینکهخواسته قبول کردم.بعد از ا

 داره؟ شونه هاموی.اشکالیم کم دور بزنیه یم گوشه چشم نگاهم کرد: نه..بریریم؟گفتم: خونه نم

.هوا سوزیم نزدی حرفیگه هم خوبه. و تا مقصد که خارج از شهر بود دیلیبال انداختم: اتفاقاا خ

 به روبرو کهیی سکوت دوتای توینطور.همیم نشدیاده پین خاطر از ماشین داشت به همیسرد

 لبخند مرموز رو به منیه با که پارسا سکوتو شکست ویکردیم، شهر بود نگاه می ازبالیینما

! خنده ام گرفت: موندم تو چطور خودتو از سرشبه نگهیکردین خوب خوب میگفت: که کارا

 که اشکم از گوشه چشمم اومد.خنده ام که تموم شد نگاهم به پارسای! و قهقهه زدم.طوریداشت

.دستشو آوردیین پاختم.معذب شدم و سرمو اندایکرد داشت نگام میره لبخنید محو،خیهافتاد که با 

یخندی قشنگ میلی .. پارسا: خی؟ چونه ام وآروم صورتمو بال آورد: چرا ساکت شدیرز

 آروم ونگران پارسا باعث شد دوبارهی شدم.صدایره وبه روبرو خیدم عقب کشصورتمو

ی؟ -از چیم ترسم مرینگاهش کنم: م

 بکنم واز احساسم مطمئن شم توی من اقدامینکه قبل از ایترسم به روبرو دوخت: منگاهشو

 زدم وبا خودم گفتم مای... لبخند کجی بشیده دوباره به سمتش کشی علیدن خونه تون وبا دیبر

 دلمو گرم کرد.پارسا: امایش از احساسش مطمئن بشه اما جمله بعدیخواد وآقا تازه میمدل باخت

 اگه شده به زور تو بهی نکرده حتیی موقع خدایه که چه مرگمه... اگه یدونم هم مخرمخوید 

 گفتم:ی آرومی با صدایه؟ چیدونم رو میکنم میدا که اون موقع پی... من حسی بریسمت عل

 زدم وهمونطور نگاهشی تو رو از دست دادم لبخندینکه..از ایمونی رو به من گفت: پشیه؟چ

پسر خورد رومامکردم.اون هم به چش  لبهام،صورتشو آورد جلو درستی نگاه کرد ونگاهش 

 صورت من بود که ناخواسته صدام از گلوم خارج شد: نه زوده پارسا کهیمتریدر چند سانت

 کهیی با صدایم؟ وصاف نشست: برید صورتشو عقب کشیهوتازه انگار به خودش اومده باشه 

 گردنم گرفتی من هم رگهایم نزدی حرفیچکدوم هنه تا خویم گفتم: بریدمخودم هم به زور شن

 رو تهین کرد وخودش رفت که ماشیاده در پی طرف نگاه کردم.پارسا منو جلویهاز بس به 

 پارسا دوباره از ذهنم گذشت وباعث شد لبخند بهی وارد خونه شدم حرفایکوچه پارک کنه.وقت

 عزت نفس داشتهید گفتم آدم بالره به گی غروبین شد نذاشتم ببوستما! همیاد،خوبلبهام ب

 پارساین حین وبعدش لباسهامو عوض کردم.در همیی! رفتم دستشویبوسیدباشه،فکر کن منو م

 شدهیر خورده دیه یستادم،هرچند هال به نماز ایهم وارد واحدش شد.من هم وضو گرفتم وتو

 بودم که احساسچادرم بود که قضا بشه...جانمازم رو تا زدم ودر حال تا کردن یکبود ونزد
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یوونه فرستادم: دیرون پارسا نفسمو بیدن برگشتم وبا دیهو پشت سرمه،یکردم کس

 زد ولبهاشو به لبهام دوخت وی.. به سمتم جستیگی نمیای؟ میهویی ی.واسه چیمترسوند

 چسبوندتم.اونقدر شوکه شده بودم که چادر از دستمیوار تا به دیدادهمونطور به عقب هولم هم م

ی کردم به عقب هولش بدم اما اون با تمام قدرت لبهامو با لبهای شد وبا گرفتن بازوش سعول

 لبهاشو برداشت احساس کردم لبهامی کرد و وقتینکارو تمام ایقه دقیک یکشد،درستداغش م

 به سمت اتاقیع گوشش سری من دستمو آزاد کنم بخوابونم توینکه نداره.قبل از ای حسیگهد

 به دلم مونده بود.ممنونی لبخند دندون نما گفت: بد جوریه وبا یستاد قاب در اید،تویخواب دو

..بذار ازی خانومیدی ابروهاشو بال انداخت: تازه کجاشو دی آشغالیلی گفتم: خیتبا عصبان

 خارجی اون هم به دو از در پشتییدم. تا به سمتش دویگم.اونموقع بهت میرمتبابات بگ

 شد امایده از عزت نفسم که به لجن کشینم که حال داغ شده بود؛ اشیدمشد.دستمو به لبهام ک

 نافرم به دلم نشست.یه جمله آخرین ایماخودمون

 27 فصل

 شدم.به صفحهیدار از خواب بیم زنگ گوشی بهتره بگم ظهر جمعه با صدایا جمعه صبح

 نگاه کردم طاهره بود،هرچند حس جواب دادن نداشتم،اما بازم دکمه اتصال رو زدم:یمگوش

بله؟

یدی؟ چرا جواب نمیی؟ معلوم هست کجایچ: بله وبل.هطاهره

 مگه؟ی داشتی گفتم: خونه ام.کاری لحن سردبا

ی؟ شل شد: چه خبر؟ خوبلحنش

 گفتم: خوبم به لطف دوستانیه کنابا

یکنی؟ صحبت مینطوری.چرا ایم شده مریزی گفت: چی حالت مشکوکبا

یکنم؟ صحبت مینشکلی چرا ایدونه می.واقعاا کیدونم-نم

 چتهینم کن ببیف شرکت تعریا.فردا بیست-انگار حالت خوش ن

 که ازشی کف دست شوهرت؟ تا اونم به هرکی کنم که باز بذاریف تعریام گفتم: بیت عصبانبا

 بگه!یددر مورد من پرس
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 شرکت بگو اگهی گفته؟ فردا اومدی چی کیش پید.حمیم مریشم تعجب گفت: من متوجه نمبا

یکنم ازش سر زده ادبش مییخطا

 بهیگه نه دیار شوهرت بی.تو هم لطف کن نه به رویام به اون شرکت نمیگه دادم: من دجواب

من زنگ بزن. ممنون خدانگهدار

ی از کارهای برخورد کنم،خودم هم علت بعضینجوری قطع کردم.دوست نداشتم اوتلفنو

یش پی از دوستام مشکلیکی ی برایر اومد: سلم.صبح بخیام.برام پیدونستمعجولنه ام رو نم

 تا شب برگردم. مواظب خودت باش(پارسا)یکنم میاومده بود سع

 طاهرهی گذاشتم تا از شر تماس احتمالیلنت سای رو روی بهش جواب بدم گوشینکه ابدون

راحت شم....

 بودی که حرفیی دادم.اونایام بهش پی چند باریومد بودم پارسا نیدار که بی آخر شب تا موقعتا

ال کجا  عشقولنه ام رو جوابی هایج اما مسیداد رو جواب مینا ایگردی؟ برمی کیی؟مث

.صبح روز بعدیدم استرس خوابین به سراغم اومد. با همیض.بازم همون احساس ضد ونقیدادنم

یشش پیشتر روزها بین وکله کردمو رفتم خونه گلره دوست داشتم اکفش شنبه یعنی

 کهیکرد با تعجب نگاهم میشدداشت خونه اش چشماش از شدت خواب باز نمیدم رسیباشم.وقت

!آفتاب از کدوم طرف در اومدهیکنی ما میاد: چه عجب زود زود یدوارد خونه شدم.پرس

 شدم.یدار بار از دنده درست بین من ای.ولیشگیش خنده گفتم: از سمت همبا

: چه خبرا؟خندید

 دلم گرفتهیچی ساز رو روشن کرد.جواب دادم: هی سمت آشپز خونه رفت وچابه

 بپرم دلت گرفتهینکه واز ترس ای نکنه به من علقمند شدیطون شی گفت: ایطنت شبا

 بهیو همه چیام داشته باشم گفتم: آره اتفاقاا منتظرم شب عقدت برسه بی اینه ته دلم کینکه ابدون

.یزمهم بر

یمونم بخدا خودم مثل سگ پشیار اون کار احمقانه ام رو بروم نینقدر کنارم نشست: امستاصل

 گرفتهی ایگه دیز کردم.دلم بابت چی زدم: نه بابا شوخلبخندی

ی؟ نکنه عاشق شدی؟ : از چید شک پرسبا

 بگو زودی؟: کــــید بال پریجان کردم.با هیید سر تابا

 خودمون بمونه؟ین بیدی: قول مپرسیدم
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یتونم موضوع که نمین این کردم وهمچنیف گفت ومن به طور مختصر براش تعری اباشه

 نه و ...یابفهمم پارسا دوستم داره 

 تابلوئه که دوستت دارهیی جورایه حرفهام تموم شد گلره لباشو کج کرد وگفت: وقتی

ال؟یی گفتم: چه جورای حالت سوالبه  مث

یشنهاد بهت پید.و یال چرا بایگه دوستت داره دینکه ایعنی کرده ی ازت خواستگارینکه-خب ا

ازدواج بده؟

 گفتینکه ایا.یرم نگیم تصمیع ازم خواست سری؟اینکه چیش بعدی من قانع نشدم: پس حرفهااما

.!یست با خودش معلوم نیفشتکل

.یمش بسنجیم امتحانش کنیا بیگم بگم وال.می سرشو تکون داد: چگلره

یرسه؟ به ذهنت می فکر خاصی؟ گفتم: چطوریجان هبا

ی؟ دوستش دارینم لبخند گفت: تو اول بگو بببا

 گفتم: آره معلومه.بلفاصله

..یشد سرشسون می خجالتیایی حیه دخترا یما گرد شد: قدچشماش

 هم کهی باش تا وقتینجا گفت: تو امروزو تا غروب ایشد که از جاش بلند می.در حالخندیدم

 نگرفته خودتو سبک نکن.یخودش تماس

یافتم گفت: یغ گلره به حالت جیهو ظهر بود که یکای......نزد

یو؟: چپرسیدم

: رایه حلوگفت

 موضوع فکرین به ای از صبحه داریعنی یکشی جمع کردم: گلره واقعاا خجالت نملبهامو

یکنی؟م

ین.اولیدم انجام میاد از دستم برمی! بهت گفته بودم که هر کاری: پس چید در آغوش کشمنو

 خاموش کنیتو براش بفرست وبعدش گوشی قطعه ادبیا جوک یام پیهکار 

-چرا؟

 که من گفتم رو انجام بده تا بهت بگم.ی-تو کار

 روی گوشیل تحویام پیافت پارسا فرستادم وبه محض دری برایر سخن از کوروش کبیه

 قدمویه رو به گلره گفتم: نقشه ات فقط همون یمخاموش کردم. مشغول ناهار خوردن که شد

داشت؟
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 رو خودم انجام دادم.یش: نه عشقم.دو قدم بعدخندید

ی؟ کردیکار تعجب گفتم: چبا

 اتاق و زنگ زدم بهی من رفتم توی: اول همون موقع که سرگرم ناهار درست کردن بودگلره

 وهماهنگ کردم که اگه پارسا باهاش تماس گرفت وخبر تو رو گرفت بهش بگه که منیارو

ید فکر کن وحینجا؛ ایاد هماهنگ کردم که شب بید هم با وحی تو تور پهن کردم.از طرفیبرا

ال تنها مهره دم دستمهی ولزدمپکپ کرد بهش زنگ   فع

یه نقشه احمقانه ایلی بشه؟ خی!!! که چی! واسه چی کردیکار گرد شد: تو چچشام

ی! من نقشه ام مو ل یاریا دربی نحس بازیگه قرار نشد دیم گذاشت تو بشقابش: گاه..مرقاشقشو

 نکردمیف تو کامل تعری.برایرهدرزش نم

! بعدشم اگه پارسا نگران من بشه بهیگه کن دیف حرص گفتم: خب مثل بچه آدم واسه منم تعربا

یزنه به عارف زنگ میزنه زنگ نمیارو

ی کنه وبعدشم که پارسا راهی زنگ بزنه بهش و اظهار نگرانیگیم میا داد: خب به روجواب

ی فکریه حال واسه آخرش یگه و... دینجاست ایبه پسر غریه بله یبینه ومیاد میگه شد دینجاا

 بوده.هوم؟ نظرتی هدفمون چیگیم میکشه میک باری کار داره به جاهایدیم دیتاا نهایکنیمم

یه؟چ

 گفت؟ قبول کرد؟ی چید.وحیه خطرناکیدونم،کار هامو بال انداختم: نمشونه

ی بازیرتش با غیست ودرست نیه کار اشتباهیدونم خورده زر زر کرد که نمیه خنده گفت: با

 همیا.به روینجا ایاد قبول کرد ساعت نه شب بیشم دارم دلخور مید حرفا.بعد که دین از ایموکن

یره همون موقع با پارسا تماس بگیگمم

ین.از همیم نقشه گلره دادم وقبول کردم تا علقه پارسا به خودم رو بسنجین ناچار تن به ابه

 هشت وربع بود کهیباالحظه که ساعت از دو گذشته بود استرس منو در برگرفت.ساعت تقر

. پارسایت نقشه آبکین مضمون: خاک توسرت گلره با این گلره اس داد با ای به گوشیارو

 تایتاا نگفتم.نهایزی دربدرو گرفت،من از ترسم هنوز چیم زنگ زد وخبر اون مررفالن به عا

یارم دووم بیتونمهمون ساعت نه م

 ساعتیم و اونهم تا نید.بلفاصله گلره زنگ زد به وحیید گرای گلره رنگمون به زردمنو

یه؟ چه کارین کردن ما دوتا که ایحت شروع کرد به نصیدنش.و درست به محض رسیدبعد رس

 هرچقدر دعواتون کنن حقتونه و...اوووه مغزمونو خورد.امایارین؟ درمی بچه بازی چیبرا
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 وتهش کجا بود خدایریم تا تهش میم اومدینجا پا داشت که حال که تا ایکمن وگلره مرغمون 

 بایامی بگم،فقط تو پیخوام داد: الن میام گلره پی به گوشیا بعد دوباره رویقه دقیست.بیدونهم

 با محبت نشد بازور" فقطیرسم میم مریعنی یم مضمون برام بفرست: "امشب به عشق واقعینا

یستم نیچی هیان نره من در جریادتون

 فرستادیا روی گفته بود رو برایا هم بل فاصله اونچه که روگلره

 گلره وگلره رد تماس داد.بار دوم وسوم وی شماره عارف افتاد رو گوشید نکشیقه پنج دقبه

 ساعت بعدیمدرست تا ن

 بلند شد وجواب داد وبعد رو به من گفت:یمه اومد. گلره سراسیفون زنگ آصدای

ی؟پارساست.آماده ا

 انداختمی نگاهیکرد نگاهم میت که داشت با عصبانید وحیزد،به ام داشت پر پر مینه سی توقلبم

ی بود که کسین ای در هال بلند شد که نشون دهنده ی دادم.صداییدوبعد رو به گلره با سر تا

 پارسا: باز کن گدرو.ی وبعد صدایزنهداره لگد م

 چشم دوختم،گلره به سمت در هالیرون در به بی اتاق واز لی تویدم پریع اشاره گلره سربا

.یکنیم می کار اشتباهیم ما داری گفت: ولی آرومی با صدایدرفت تا درو باز کنه.وح

 بره.یش بذار نقشه مون درست پید وحیکنم با التماس گفت: خواهش مگلره

 شد ومنتظر موند تایک که من توش بودم نزدی تاسف تکون داد وبه اتاقی سرشو از رووحید

 خورده وارد شد وپشتیرگلره در هال رو باز کنه.به محض باز شدن در پارسا مثل گرگ ت

 خوابوند تو صورتیده کشیه وطاهره هم داخل شدن.طاهره به محض ورودش یدسرش حم

ی؟ خودتو کردکارگلره: دختره هرزه آخر هم 

یقه ویید دوید نگفت.پارسا به سمت وحیچی به درد اومد،گلره طفلک گناه داشت.گلره هقلبم

 کجاست؟یم مشت گرفت: مریبلوزشو رو تو

 لباسش جدایقه پارسا رو از ی حرکت مشتهایه ی به گلره انداخت وتوین نگاه خشمگیه وحید

ینجاست اتاق اشاره کرد: اینکرد وبه ا

.پارسا به سمتم اومد ودر رو باز کردیم سفارشت کرده بودینهمه که ما اید خاک تو سرت وحای

پسر وپمر وگنده اید دیو وقت  با تعجب به من نگاه کرد وبعدیستادم من با مانتو وشلوار وسط اتاق 

یستی؟ نید تو وحینم گفت: بذار ببید شاخکاش تکون خورد و رو به وحیهو

ال وحیادم وای  سرشو تکون داد و گفت: بله خودمم.ید.وحیده رو دید نبود که پارسا قب
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 چهیفهمم؛اینجا شدن رو از صورت پارسا بخونم. پارسا رو به گلره گفت: من نمیج گمیتونستم

خبره؟!

 دوتا خانوم کوچولوین ای کرد: من به جایشدستی پید گلره دهنشو باز کرد جواب بده وحتا

 کو گوش شنوا؟ی ،البته بهشون تذکر دادم ولیخوام از شما معذرت میجا بی شوخینبابت ا

 دوخت،پارسا نگاهید وطاهره با تعجب به هم نگاه کردن،گلره نگاه غضب آلودشو به وححمید

!ی کردیگه؟شوخی می چین: اید پرسی قدم به سمتم اومد وبا دودلیه شامل من شد ویشعصب

یزی کنم، تنها چیدا پی به مغزم فشار آوردم نتونستم جمله مناسبی دهنمو قورت دادم وهر چآب

ید بود: ببخشین ایدکه به لبهام رس

 هری محکم نثارم کرد.چشمای تو گوشیه تنگ کرد وبعد لبهاشو جمع کرد وچشماشو

 پسر؟یکنی میکار برداشت: چیز به سمت پارسا خیدچهارتاشون از تعجب گرد شد. حم

: حال سبکید توپید گونه ام وبهت زده به پارسا چشم دوختم.گلره به وحی گذاشتم رودستمو

ی؟شد

ال روم نمی داشت اما به خاطر غرورم جلویه گری بد جور هوادلم  بهیشد خودمو گرفتم.اص

 ودوباره به سمتم اومد از ترسمید کشیرون بید دست حمیطاهره نگاه کنم.پارسا دستشو از تو

 برداره دستشوی خواست قدمید.تا حمید قدم عقب رفتم.مچ دستمو گرفت ومنو به دنبالش کشیه

 باید.حمی شدیت اذیلی گفت: شرمنده داداش امشب خیدستادن بال آورد و رو به حمیبه نشونه ا

 خانوم بودم.یم بود.منم به اندازه شما نگران مریکم کوچیفه به من گفت: وظینگاه سرزنش بار

 از اونچه که اتفاق افتادهیشتر بیجاش اظهار نظر بین داد بکشم،داشت با اید سرحمیخواست مدلم

یا به پویش که هنوز دلم به خاطر دهن لقی غرورمو بشکنه در حالیخواست میکرد میرمبود تحق

یچ رفت.منم هیازش صاف نشده بود.پارسا سرشو با تاسف تکون داد وبه سمت در خروج

 به حرکتی حرفیچ وبدون هیم نشستینش ماشی نکردمو به دنبالش رفتم.توایستادن واسه ییتقل

 زده بود رویلی که سی قسمتی گذشت؛با انگشت اشاره ام داشتم روی ایقهدراومد....چند دق

 پارسا سکوتوی تا بغضم فروکش کنه.صدایدادم و مدام آب دهنمو قورت میکردمنوازش م

یم؟ بود مری چه کارینشکست: ا

یوونه دی! دختره یدم خدا چقدر جلو شوهر دوستت خجالت کشی ندادم.ادامه داد: واااجوابی

یکشم عارف هم خبردارشد، من دارم به جات خجالت میحت
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ی با اون گلره ی دختر؟ نشستی کردی خودت چه فکریش ندادم. پارسا: تو واقعاا پی جواببازم

!ی کنی که با من شوخیختیناقص العقل نقشه ر

 تایشناختمش من نمیا یداد لو نمید گفت: اگر وحیشتری بیجان سکوت با هیه بعد از چند ثانباز

ین؟ احمقانه ادامه بدی بازین به ایخواستینکجا م

 واکنشت رو بدونمیخواستم لبهام صدام خارج شد: می زور ازلبه

 متوقف کرد وبا حرص گفت: واکنش من؟!ی رو گوشه اماشین

پمردمو زنده شدم تا به خونه گلرهی جوابچون  ندادم خودش سوالمو پاسخ داد: من هزار بار 

 زنگ بزنم.یس به پلیخواستم می رو تصور نکردم.حتیی که چه صحنه هایدونهبرسم.خدا م

ی؟ واقعاا نگرانم شده بودیعنی اشک آلودم بهش نگاه کردم: ی چشمابا

!یم مریشدم میوونه گرد شد: من داشتم دیت از عصبانچشماش

! چونی صورتم؟ چون نگرانم شده بودی توی زدی کوره در رفتم وداد زدم: پس واسه چاز

!ی که نگرانمی وقتی حتی؟ قدرتو به رخ بکشیطی تحت هر شراید پس بایگمرد

 کردمویدات پی با چه جون کندنیبینم می بلند جواب داد: وقتی من با همون صدایت به تبعاونم

 بغلت کنم!یام بی کردی باهام شوخیفهمم ناکار کنم میکیو بزنم یخوام که میدرست زمان

 نبود تو کمتر ناراحتی گفتم: فکر کنم اگه شوخیکردم که درو باز می ودر حالیه گریر ززدم

!یشدیم

یستا چرند نگو وایم شدم.صدام کرد: مریاده پین ماشاز

 اومد وبعدینش بسته شدن در ماشی.صدایشدم دور مین واز ماشیداشتم بلند برمی من قدم هااما

یل به دو تبدیباا.منم سرعتم بال رفت وتقریگرفت پاهاش که هر لحظه سرعت میصدا

یار در نی بازیوونه.دیم مریسا: وایکرد صدام مینطورشد.هم

یا ام.دنبالم نیوونه گفتم:آره من دیه گربا

ی یوونه و در گوشم گفت: دید شونه ام ومنو برگردوند وبه آغوش کشی دست انداخت رویهو

 گلمیاتم بازیوونه دینهم

 دادم.یدن بود اجازه باریت از رضای اش گذاشتم وبه اشکهام که حال ناشینه سی روسرمو

یم؟ آهسته گفت: بریی که گذشت آروم منو از خودش جدا کرد وبا صدای ایقه دقچند

یم لب گفتم : برزیر

146

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

 زنگ خورد به صفحه نگاه کرد و بعد به من: عارفه، اونیش گوشیم که شدین ماشسوار

 ها رو هم نگران کردمیچارهب

 به تماسشی نقشه است.وقتیان هم در جریا که خود رویدونست کردم،نمیم امو به زور قاخنده

یدا وطاهره رو از کجا پید: تو حمیدم گذشته ازش پرسیر داد وبه عارف گفت که : به خیانپا

ی؟کرد

 منم برات چندتا فرستادم اما چون سرم شلوغ بود متوجهی دادیام که بهم پی: همون موقعپارسا

 بهت زنگ زدمیدن، هفت بود که متوجه شدم بهت نرسیباا نه.ساعت تقریا یدننشدم که بهت رس

یده کارت تو شرکت طول کشید هم زنگ زدم.با خودم گفتم شایگه بار دی،چند خاموشیدمد

یدا کارت شرکت رو پیلت وسای. برگشتم خونه از تویله تعطیدم،رفتم شرکت دیهمونجا موند

ال امروز سرکار نرفتیدکردمو به حم ی؟ نرفتی واسه چی! راستی زنگ زدم، اونم گفت که اص

یاده زیرم،درسام نمیگه روبروم نگاه کردم: دبه

 شد؟ی بهش نگاه کردم: خب بعد چدوباره

 نگران شدم.به عارف زنگ زدم واونهایشتر هم گفت ازت خبرنداره بید حمی وقتیگه دیچی-ه

یم مری خاموشه،وایت خانوم هم گفت که از ظهر گوشیا ندارن ورویهم گفتن که ازت خبر

 درآدیخواد اشکم میفتم میش ساعت پیه یاد الن یوقت

یخوام عذرت می الهیرم گفتم: بمی شد.من با لحن دلسوزانه اساکت

 بکشه..ینجا شک تو به ایذاشتم مید منم کم مقصر نبودم نبایزم، لبخند نگام کرد: خدا نکنه عزبا

ی؟ کردیدا رو از کجا پینا اید: خب حمپرسیدم

 جواب که دادم گفت با خانومشیزنه داره بهم زنگ مید حمیدم وقت دیه-خودشون اومدن.

 که تماسیم خبر بدیس به پلیم بریم،میخواستیمسرکوچه ان ازم خواست همه با هم دنبالت بگرد

یعارف مانع شد که گفت خونه گلره ا

گمردمو سه ساعتی چه کارین گفت: آخه ای رو به من با لحن متعجب وعصبباز  بود دختر 

!یالف کرد

یگه دید.گفتم ببخشیم کردی اشتباهیه! حال ما یگه حرص گفتم: گاه!!! ول کن دبا

ی کرد وبوسه ایک دست انداخت دور گردنمو وسرشو به سرم نزدیهو کرد وی جذابی خنده

 سرم گذاشت: قربونت برم حرص نخور که من از غروب به اندازه جفتمون حرصیرو

خوردم.

147

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

 بهش انداختم وبای نگاهینشستم جام صاف می که توی از دور گردنم باز کردم ودر حالدستشو

!یزنیا از حد بهم دست میش بی گفتم: حواست باشه داریطونیلحن ش

ال..بعد از اید بلند خندی صدابا یتازونم من میم شدی رسمینکه: باشه خانـــــوم..بتازون فع

.. ید بلند خندی باصداوباز

28 فصل

ی: به چیدم گذشت دوباره پرسیقه واحد خودت؟ -نچ چند دقی بریشه بگم؟ -بگو -میزی چیه-

یکنی؟فکر م

 اش دارهینه سیدم نگفتم.دیچی-به تو چه! -پارسا! -جــــونـــگم؟ دوباره به سقف زل زدم و ه

ی اش بود برگشتم وبه صورتش نگاه کردم: واسه چینه سی همونطور که سرم رویلرزهم

یخندی؟م

یم داری تو فضولیم تفاهم نداشته باشی هرچی: توپارسا

ال لفظ فضولاخمی  وجزویست نی دوماا کنجکاوی، کنجکاوی بگید زشته بای کردم وگفتم: او

 چون من استاید جبران کردنمی از من پنهون نکنیزیوالزاماته که چ

ی ازم پنهون کنیزیزو چی که بخوایزم عزیکنی میجا بیلی تنگ کرد: شما خچشماشو

یکردی فکر می به چی از خودش چشمامو تنگ کردم: پس بگو داشتیت به تبعمنم

یش ازم گرفت: به چند ماه پنگاهشو

یب خواستگار ی-کدوم قسمت ها به صورتم نگاه کرد: به ش

یکردی؟ فکر میش اخم کردم: به چناخودآگاه

 بچگونه فکرید کنه فقط قصدم ازدواج بود شایدا به مادرم گفتم که واسم دختر پی: وقتپارسا

 کهیکرد نمی و واسم فرقیستم تا به نگار بفهمونم که پابندش نیکردم ازدواج میدکردم اما با

 بال تر از اون باشه،یا هم سطح نگار یا باشه فقط دوست داشتم ی کیکنه میدا که مادرم پیدختر

 قبول کردم چون سطحینمت ببینکه همکار بابا بدون ای کرامتی مادرم گفت دختر آقایوقت

 نگار خوب بود اما مادر وپدرش ازی وضع مالید بال تر از خونواده نگار بود،شایتونخونوادگ

 خارج ازی چون مادرش همه اش سفرهایکرد میهم جدا شده بودن و اون اسماا با مادرش زندگ
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ال به قیدمت دانشگاهت دیر مسی توی وقتیبردن، میفکشور تشر یه ات دقت نکردم، با یافه اص

 عجله منین گفتم: خوبه؛مادرم هم تعجب کرده بود از اینگاه سطح

 به احساست نسبتی قشنگ داریلی شد وبهم لبخند زد.ابروهامو بال بردم: راحت باش خساکت

یبرم من واقعاا لذت میکنیبه من اعتراف م

 مجبور شدم دوباره دراز بکشم؛شدت خند اش کم شد: تاید زد و منو تو آغوشش کشی اقهقهه

 لحظه همه افکارم ونقشه هام از ذهنمیه واسه ی شدیرایی وارد پذی وقتی شب خواستگارینکها

 با خودم گفتمیدم صورتت دی رو با اون اخم کمرنگ وبچگونه تویتت معصومید؛وقتیپرکش

 تا خوشبختتیکنم میمو اما همه سعیکنم با تو ازدواج میگه، دیکی با لجبازی دارم از سر یدشا

.ید درخشی می ساتن طلئی روسریکنم.مخصوصاا که قاب صورتت تو

 نبودیادم یم زدم: خودم رنگ روسرلبخندی

 بود.یگه دی کرد: آخه شما حواستون جااخم

 بازیراهنشو اش گذاشتم. وبا دستم دکمه دوم پینه سی نگفتم وسمت راست صورتم رو روهیچی

ی؟: چرا امروز سر کار نرفتیدکردمو دوباره بستم. پرس

ینطوری؟ جواب دادم: همیرفتم ور میراهنش که با دکمه پهمینطور

!یم از هم پنهون نکنیزیزو کرد: قرار شد چییر تغلحنش

 برم سر کار،با طاهره هم قهرمیشه بد صحبت کردم روم نمیا گفتم: با پوی سر ناچاراز

ال چرا همکارتو به اسم کوچپارسا  بای بار آخرت باشه،دوماا واسه چیکنی؟ صدا میک: او

ی؟طاهره قهر کرد

ال جلوگفتم  با طاهره هم بهیکنم،دوماا صدا میلیش آوردم خودشو با فامیکشو تو اسم کوچی: او

 گفته قهر کردمیا به پویشو مقداریه شوهرش گفته واونم یش اسرار منو پینکهخاطر ا

 وکوفت، کدوم اسرارتو گفته؟یا با حرص: پوپارسا

 نامزد داشتم وبه هم خورد...ینکه: ایدم کشیقی عمنفس

 شلوارشیب از جیشو شروع کرد به زنگ خوردن.سرمو برداشتم وتو جام نشستم،گوشگوشیش

یهدرآورد وبا لبخند گفت: مام

 نگویچی به من گفت: هرو

 داد: سلمجواب
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 باشه جز کار و کار خنده ام گرفت،یخوای چه خبر میچی -.... -هی؟-.... -قربونت برم تو خوب

 بهیلمی فیلی کنم،دفترم رو برداشتم وبا خودکار روش نوشتم: خیتش کم اذیهبا خودم گفتم بذار 

خدا

 تو گلومید اش گرفت ومجبور شد با سرفه مهارش کنه: نه آب دهنم پرخنده

: آره جون عمه اتنوشتم

!ی در جواب تلفن: یا ! جدپارسا

یدی؟ دی چینم کن ببیف: خب خوابتو تعرید بلندگو وپرسی رو گذاشت روگوشی

ی خبر خوب بهم بدیه یخواستی ومی خوشحال بودیدیدم: خواب می محمدخانم

: خب؟پارسا

یگه دین: هممامانش

یب منو دی با تعجب: توکه گفتپارسا پکل شب خوا یرسید هم نمیقه دقیه که به ین ایدی 

ی؟ بهم بدیخواستی می موضوع خوابم بود،حال بگو چه خبر خوشین: اید خندمادرش

یر من چرا فکر مپارسا یشه؟ میر که همه خوابهاتون بلاستثناء تعبیکنی با خنده گفت: ماد

 دلمو صابون زدم؟یخودی گفت: پس بی با لحن گرفته امادرش

یادت شب یم ونیازده الن ساعت ی گذاشتی از صبح گذاشتیدی، خواب دیشب : شما دپارسا

ی؟اومده ازم بپرس

ی نداره اما هرچیر تعبید شاینکه شدم گذاشتم به حساب خواب و ایدار صبح بی: آخه وقتمامانش

 بودی واقعیلی خیکنم حس میکنمبهش فکر م

 پارسا خودکارو از دستم گرفت ونوشت: بهش بگم؟ین حین همدر

ی؟ بگیخوای میو نوشتم: نه. چسریع

ی شما خوشحال نشید اما شایستم خبر هم نی زد ودر جواب مادرش گفت: البته بی گرملبخند

 شده مادر؟ی گفت : چی با نگرانمادرش

: نگو نگویگفتم وبا حرکت لب میزدم بال بال مینور امن

ی خواستگارین واسم بریی جایخواستم گفت: مپارسا

یه گفت: قربونت برم چرا خوشحال نشم؟ بگو کیجان کرد،مادرش با هیخ سرم

ی؟ کنیخوای میکار بهش نگاه کردم وسرمو تکون دادم و رو برگه نوشتم: چی درموندگبا

یست نیبه غریشناسیش لبخند زد وبه مادرش گفت: مبازم
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یگه بگو دیه: کمامانش

 مامان؟یگه می هم از اون ور خط اومد: چی دختر جوونصدای

ی خواستگاریم بریخواد در جواب خواهر پارسا گفت: می محمدخانوم

 خواهرش هم اومد. پارسا با تعجب گفت: مامان بابا خونست نسترنی از خوشحالیغ جصدای

!یکشه میغ جینشکلیا

یومده،حرفو داشت هنوز نی از همکاراش جشن بازنشستگیکی یست، با خنده گفت: نه نمامانش

یه؟عوض نکن بگو ک

 ونابود شد فقط بهت زده به پارسا نگاهیست وفشارم نیستاد فکر کنم خونم از حرکت ادیگه

یکردمم

ی،مریم کرامتی: دختر آقاپارسا

 پارسا؟یدم درست شنیگه؟ می چین اینم کرد و گفت: بچه ساکت باش ببییر لحن مامانش تغیهو

 مامانمیدی زد: درست شنی لبخندپارسا

ال به ما جواب رد داد، ای محمدخانوم  دختر چرا اون؟ینهمه: اون که قب

یق مدت همه اش در موردش تحقین فراموشش کنم،ایتونم نمیکنم می: هر کارپارسا

یبینمش میاد ومن زیخونه شهر درس مین هم تو همیکردم،النم

 به تویگه دیکی: آخه من بهش زنگ زدم و بد صحبت کردم! بعدش هم اون به خاطر مامانش

 که نرفته؟یادتجواب نه داد 

 اشتباه کنه مهمیش ممکنه تو زندگی اتفاق بود بعدش هم هر آدمیه مامان، اون یست: مهم نپارسا

 که من حال دوستش دارمینها

 نکنه باهاش حرفی انگار از جواب مثبتش مطمئنیزنی حرف می جوریه: پارسا مامانش

ی؟زد

ی خواستگارین برید بایگم آره،اما بهتون نمیی جورایه: ید خندپارسا

یولمامانش پشل و  یکی بگم وال،باشه هر جور تو دوست داری چیدونم گفت: نمی با لحن   زنگی،

بزنم؟

 رو بده به منی باشه گوشیو چی نسترن اومد: چی بزنه صدای پارسا حرفینکه از اقبل

 پارسا؟یگی می معلوم هست چیچ نسترن اومد: هوصدای

 سلمیک با اخم: علپارسا
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یم بریخوای پخش برداره من نذاشتم. نسترن: سلم. باز می رو از روی گوشمیخواست

 اون دختره؟یخواستگار

یمه همچنان اخمو جواب داد: دختره اسم داره،اسمش هم مرپارسا

 شوهریثی حرف وحدیچ هی بعدش هم بیگردن: مردم شانس دارن وال! با عالم وآدم منسترن

یکننم

یومده به تو نیا فوضولین: اپارسا

یگه دیاقتی لیری،بی رو بگیگه دیکی با حرص: حقته پس مونده نسترن

 کف دستتیزارم حسابتو میام میفتم الن راه مین داد زد : خفه شو نسترن که همپارسا

 بده به مامانیو به صحبتش ادامه داد: گوشی رو از رو پخش برداشت،وبا همون لحن عصبتلفن

 پارسای کردم به صحبتهای وسعیدم کشیق گرفت،به من گفت پس مونده! چند تا نفس عمبغضم

 گوش ندم،سرم ناجور درد گرفتهیکردکه داشت مامنش رو به خاطر حرف نسترن سرزنش م

بود

یریا عقلو به دل نگی اون بی وقت حرفایه که تموم شد به سمتم اومد: قربونت برم تلفنش

 شده بودم،با دست چونه ام رو گرفتیره انداخته وبه پاهام خیر سر به زی حرفیچ هبدون

ی؟وصورتم وبال آورد: ناراحت شد

 دارم تنها باشمیاج واحد خودت؟ احتی بریشه پس زدم: مدستشو

!ی بردارم خودت نذاشتیکر از رو اسپیخواستم گفت: من که می درموندگبا

 تنها باشمیخوام الن میست، تکون دادم: مهم نسرمو

 تا صبح حرف نزنم که تویدم قول می گوشه موشه ها هم پهن کنین منو همی زد: جالبخندی

یی تنهایفکر کن

 من فکر کنم تنهامیذاری نمی ام گرفت: تو حرفم نزنخنده

 گفت: چطور؟یطونی شبا

!یکشونم حرفو به اون طور مسائل می آقا پسر اگه فکر کردی بال بردم : کور خوندابروهامو

 از غروب به خاطر فشار ترسینکه: با ایرفت که به سمت در می ودر حالید بلند خندی صدابا

 بود.ی تو دهنمون اما شب خوبی آوردیگرمونوواسترس ج

ینطور گفتم: واسه منم همی لبخندبا
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 صدا وبا حرکت لبی وبه سمتم فوت کرد و بید و دستشو بوسیستاد باز کرد وتو قاب در ادرو

یرگفت: شبت بخ

یر تکون دادم: شب بخسرمو

 لب گفتم:یر نکردم، چشمامو بستم وزیه بودم اما گری رفت خنده هم از لبم رفت،عصبوقتی

.. مگه نه؟یشه درست می همه چیاخدا

29 فصل

 به مامانمیگشتم رو دادم وداشتم به سمت خونه برمیانترمم امتحان مین دوشنبه بود و من آخر

 دانشگاه طاهره رویکنم،تویگفته بودم که بعد از امتحان به قصد برگشت به خونه حرکت م

یلی نکردم، خی ادبی احترام سنش بین و همچنی به سمتم اومد و من هم به خاطر دوستیدمد

 کرد،بعد ازی هم عذر خواهید مقصره واز طرف حمید هم گفت که حمدشحرف زد و خو

 اما باهاش اتمام حجتیم طاهره با هم حرف زدی جلوی زنگ زد وکلیم به گوشیدامتحان هم حم

یا به خاطر هم حجم درسم هم از پوینمون، نه به خاطر کدورت بیگردمکردم که به شرکت برنم

ال راضهم هر چند طاهره آخر یکشیدمخجالت م  همی نشد اما اجباراا قبول کرد.هر کاری کام

...یگه خب دی نبود ولیاد هامم زید دارم ،حال خریدکرد منو برسونه قبول نکردم وگفتم خر

یستاده،به آشنا سرکوچه این ماشیه که احساس کردم یکردم داشتم با خودم فکر مینطورهم

 بابامه.ین من ماشی خدایپلکش نگاه کردم: وا

 منتظریلی حتماا خی الهیرم راننده خوابش برده بود.بمی رفتم،بابام رو صندلین سمت ماشبه

 مثلینکه شد،بدون ایاده پیع زدم،سرشو به طرفم برگردوند وسریشهمونده،با انگشتم آروم به ش

 اخلق خاص پدرم بود به قولین کرد(البته ای بزنه باهام روبوسی لبخندیا زده بشه یجانمن ه

 راحت بود که پارسا تا ساعتیالم خیم، منش بود) با هم به سمت خونه راه افتادی نظاموزمهر

 در هال وخودم اول وارد شدم وبابام همی انداختم توید بود.کل5 خونه والن ساعت یاد نم8

 پارسا از اتاق خوابم اومد: چه عجبی بابا در رو بست صداینکهپشت سرم، به محض ا

!یاومد
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 شکلین باز موند وقلبم به وحشتناک تریمه صورتم شروع کرد به گرم شدن ودهنم نپوست

 کرد. جرات نگاه کردن به بابامو نداشتم، بابام به طرف اتاق خوابم آهستهیدنممکن شروع به تپ

...یخو پس؟ نکنه رونما میی:کجاید پارسا دوباره به گوش رسیحرکت کرد،صدا

یره گرد شده به بابا خی هم قرار گرفتند.پارسا با چشمای قاب در رو بروی زمان با بابا توهم

 گفت: سلم عموی آرومی سکوت کشنده پارسا با صدایهشد. وبعد از چند ثان

یم؟ چه خبره مرینجا به عقب برگشت وبه من نگاه کرد: ایده با رنگ پربابام

 سر هم کنم اما فقطیزی چیه شد؛خواستم ی به گلوم اومد وبلفاصله شکست واشکم جاربغض

چند تا جمله نامفهوم گفتم وساکت شدم

 واستون..یو گفت: عمو من همه چی به آرامید منو دیم که اوضاع وخپارسا

 بشنومیخوام نمیچی: هید داد کشبابام

 شد.بابا نگاه سرزنش بارشو به پارسایره به بابا خیخ هق هق من خفه شد وپارسا مثل مصدای

 پارسا!ی،آقا کردید پدرتو سفیدوخت: خوب رو

 نکردم که پدرم خجالت زده بشهی خلفیچ با حرص گفت: هپارسا

 اتاق خوابش؟ی توی؟ خونه دختر منی بالتر که تو توین از ایی زد: چه خطایاد دوباره فرپدرم

ی که دوستش دارم صدمه ای دارم که به کسیرت هم صداشو برد بال: هنوز اون قدر غپارسا

نزنم

 صورتش که تکون نخوردیچید،پارسا خونه پی که بابا به گوش پارسا زد تو فضایلی سصدای

 نگاهش رو هم از بابا نگرفت,دوست داشتم بهش بگم بسه،با بابام جروبحث نکن،امای حتیچه

یریختند میصدا بودم واشکام بیستادهمثل مسخ شده ها وسط هال ا

یرون بابا سکوت رو شکست: گمشو بدوباره

 رو تو دلم گفتم) پارساینا من خورد نکن.(ای با پارسا حرف نزن،غرورشو جلوینجوری بابا انه

 حالین به من دوخت.دوباره بابا: همینشونگاه غمگ

 بلند از در هال خارج شد،بابام به سمت منی چشم وابرو اشاره کردم که برو.پارسا با قدم هابا

یم مریاومد: خوب از اعتمادم سوء استفاده کرد

 صورتمی پدرم صورت من رو هم نوازش کرد،دستمو گذاشتم رویلی بگم سیزی خواستم چتا

 کردهی هام گفتم: بابا بخدا ازم خواستگاریه گری کردم، ولبلیه بلند گریوبا صدا

 خونهیم جمع کن بریلتو نگو برو وسایچی: خفه شو،هید کشیاد فربابا
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یرون به سمت اتاقم رفتم و ساکم رو که از قبل آماده کرده بودم رو برداشتم وازاتاق بسریع

ی..آقای براری وشروع کرد به صدا کردن: آقایروناومدم،بابام جلو جلو راه افتاد واومد ب

یبرار

 خانوم با همیحانه در کفشامو پام کردم وهمچنان بساط فس فسم براه بود،آقا رضا ورجلوی

یز عزی کرامتی. آقا رضا رو به بابا گفت: گبه سلم آقایروناومدن ب

یکی؟ چه علی با خشم گفت: چه سلمبابا

 شده !ی رضا: چآقا

!ی با اخم: مگه قرار نبود شما از همه رفت و آمد ها به خونه دختر من خبر داشته باشبابا

یم خانوم با اعتماد به نفس کامل اومد جلو: بله که خبر دارریحانه

 آقا چطور اومده تو خونه دختر من؟ین بپرسم ایشه: پس مبابا

ی؟ خانوم وآقا رضا با هم: کریحانه

یگه رو می طاهری بال آوردم: آقاسرمو

ی؟ کردیه دخترم چرا گری، الهیرم من: بمیافه قیدن خانوم با دریحانه

 مستاجر من هستندیشون همچنان منتظر جواب بود.آقا رضا گفت: ابابا

یت در حال انفجار: تو واحد کناربابا  اونوقتی؟ مرد مجرد اجاره دادیه رو به ی شد بشکه بارو

 بفهمم؟یدمن الن با

ی؟ ثابت کنیخوای میو پارسا با اومدنت چی اومد؛ برگشتم پارسا بود،وایاط در حصدای

 شده برادر من چرا شلوغشی به پارسا انداخت، آقارضا گفت: حال مگه چی با غضب نگاهبابا

 جوون مردم دلبسته دخترت شده،خلف شرع که نکرده!یکنی؟م

یفت شده،و رو به من: راه بی چیفهمی کردم اونوقت میت از همتون شکای: وقتبابا

 خارج شد ومن هم به دنبالش،یاط از در حوخودش

 من متاسفم.یم آروم گفت: مریگذشتم، آخر که از کنار پارسا ملحظه

 زد: قولی حال لبخند گرمین ،با ایزد نگاهش اضطراب موج می نگاهش کردم.توبرگشتمو

 درست کنمیو همه چیدمم

 شد واز در خارج شدم.یر تکون دادم ودوباره اشکام سرازسرمو

30 فصل
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یگه دیگفت کرده بودم،بابام لج کرده بود ومیه وامروز رو گریروز دیکرد،تمام مینی سرم سنگ

 کس حقیچ ازم گرفته بود وهیمو گوشی دانشگاه برم. خونه شده بود حکومت نظامیذارهنم

 بده وبهشیام باهام صحبت کنه فقط با التماس از مهسا خواستم تا به پارسا پینداشت خصوص

یروز.رفتم به سمت ساکم که از دیکرد نه زنگ بزنه نه اس بده،چشمام پذق ذق میمبگه به گوش

 جعبهیدم دیپش محض باز کردن زیارم،به در بیلهامو بازش نکردم تا وسایکه اومده بودم حت

ینو پر کرده بودم ایفمو ساکم قرار گرفته،با خودم گفتم: من که کی شده رویچمکعب کادوپ

 جاش داده؟یچجور

 کهیه که کفش ست همون لباسیدم از طرف پارساست بازش کردم ودر کمال تعجب دمیدونستم

 نگاه بهیه بود،پا زدم اندازه ام بود،هم خنده ام گرفت هم بغض کردم.یدهخودش برام خر

ین کتان ودوتا از مانتو هام رو به همراه حوله ام رو برداشته تا ایدم،شلوار انداختم دیلهاموسا

 لب گفتم: امان از دست تو پارسا!یر با خنده زبشهجعبه جا 

 تخت جا دادم: بفرما داخلیر کفشو جعبه اش رو زیع مامان که پشت در بود سری صدابا

ی؟ ننداخت،به ساکم نگاه کرد وگفت: الن بازش کردی به صورتم نگاهی اومد تو،حتمامانم

: آرهمن

 ام؟یبه چشمام نگاه کرد: من باهات غربه

 زده؟ی حرفین چنی تکون دادم: کین به طرفسرمو

ی؟ کرد: پس چرا بهم نگفتبغض

. بابا دلش ازیم کنی دوباره اسباب کشیخواستم دردسر تازه بود.نمیه یگفتم: اگه مید لرزصدام

یستم نی حواسش همه اش به من باشه..مامان من دختر بدیخواستممن شکسته بود نم

.مامانم دستاشو باز کرد ومنم خودمویکردم میه صدام بال رفته بود وداشتم گری کنمیدونم

یاج بلندم،چقدر به آغوش مادرم احتی بغلش وآروم شروع کرد به نوازش موهایانداختم تو

ی ربع صدایک یباا بودم.بعد از تقریب نصی از چهار ماه از نعمتش بیش که بیداشتم.آغوش

یم خبر بد دارم مریه: تمامان سکوتو شکس

 وگفت: به درخواست پدرتیین آوردم بال وبا اضطراب نگاهش کرد،سرشو انداخت پاسرمو

 گذاشتمیامروز بعد از ظهر با خونواده خاله ات قرار خواستگار

گمنگ ها تکون دادم: چـسرمو !....ی مثل 
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یریخت سرم داشت اشک می صورتم آهسته چشمامو باز کردم.مامان بالیسی....با احساس خ

 بازم منو بغل کرد: چت شد مادر؟ی چشمایدنوبه محض د

یم؛تو گذشت تا هر دو آروم شدیقه دقیکردم،چند میه کرد.حال من هم گریه بلند گری صداوبا

 ومامانم بایده نرسیقه به پنج دقیهوشیم که مدت زمان بیداداتاق خودم بودم وساعت نشون م

 قطرات آب به صورتم بهوشم آورده.یدنپاش

یم؟ مری: چرا بهم نگفتیگفت جمله رو مین و مامان آخر هر جمله اش ایم با هم حرف زدکلی

 ملتمسانه نگاه کردم: مامان پارسا دوستم دارهبهش

ی؟ نگاهم کرد: تو چین غمگمامان

!ی آهسته: پس دوستش داریی انداختم. مامان با صدایین پاسرمو

ی رو هم دوست داشتی علیادمه زد: ی نگاه کردم.مامان لبخند کجینش غمگی چشمابه

 توی بزنم با علمت دست وادار به سکوتم کرد وادامه داد: عاشق شدن های خواستم حرفتا

 وبه پارسا جوابی ورو حرف پدرت در اومدی رو دوست داری علی وزود گذر، گفتیشیهآت

 که هست؟ی،یادت دادیمنف

 عمر بود که ذره ذره شکلیک نبود،حاصل یشی آتی آروم گفتم: عشق من به علیی صدابا

گرفته بود.

 که حاصل دوسهیکی ین کنار ایش گذاشتینطور عمر بود ایک حرفم: اون که حاصل ی تواومد

 کنار؟یذاریشماهه چطور م

 دوباره به سمتی حاضر بودی من بودی: مامان اگه جایدم حساب جواب نداشت،پرسحرف

ی؟ بریعل

 زد: نهی لبخندمامانم

 دوستت دارمیلی مامانم،خی ماهیلی: خیدم جام نشستم وصورت مامانم رو بوستو

!یشی وقت بزرگ نمیچ از من جدا کرد: از دست تو دختر که هخودشو

یکنی؟: با بابا صحبت میدم پر از خواهش پرسی جاش بلند شد.با نگاهاز

ین بعد از من کمک بخواین کنی اول خرابکارین تکون داد: شما بچه ها عادت دارسرشو

.قرار امروز همیدم نمی قولیچ گفت: در مورد پارسا هیکنم هنوز دارم بهش نگاه مید که دبعد

یخورین به درد هم نمی باباتو مجاب کنم تو وعلیکنم خودمو میسرجاشه،اما بعداا سع

 از مامان تشکر کردم واتاق رو ترک کرد.بازم
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31 فصل

یم: اخماتو وا کن مرمهسا

 رو بغل کنم!ی برم علیرون از در رفتم بین غضب به مهسا نگاه کردم: چطوره همبا

پخرده خجالت هم خوب چیه بخدا،ی رو داریلی خیم داد بال: مرابروهاشو یزیه 

ین خبر نبود،فقط به خاطر ای ذره ایش از آرایدم، دینه ازش گرفتم ودوباره خودمو تو آنگاهمو

 بهی بودم،لباسم رو هم کت وشلواریده خورده داخل چشممو مداد کشیهکه چشمام پف کرده بود 

ید رنگ بود شالم هم مدل چروک وبه رنگ سفید کتم سفیر زیداد،بلوز میل تشکیرنگ زرشک

 زنگ در بلند شد،قلبم اومدی که صدایدادم مهسا گوش می داشتم به غر غر هاطور ینبود.هم

 ازی ربعیک نا معلوم به حد مرگ وحشت داشتم ، یلی به دلیتو دهنم؛ از روبرو شدن با عل

 دوستانهین کنارمون،البته لحن مهسا همچین بشیااومدنشون گذشته بود که مهسا اومد دنبالم که ب

 یبیتمرگ کنارمون.یا تو هم بیگه مامان متی کوفییمنبود: مر

 مبل بلند شد و به سمتمی از رویدنم به محض دین سر مهسا از اتاقم خارج شدم،خاله پروپشت

ی: الهید! خاله ام منو در آغوش کشیده پوشی چینم نکردم که ببی به سمت علی نگاهیاومد،حت

ی؟دورت بگردم، خوب

 بود ودر جواب خاله فقط گفتم: ممنونیزون مثل مداد دستام کنارم آومن

ی علی محمد شوهر خاله ام هم از جاش بلند شد وسلم کرد، جواب سلمش رو دادم، صداعمو

یم؟ مریاومد: خوب

 که به مادرش دادم: ممنونی نگاهش کنم مثل جوابینکه ابدون

 سکوت دوباره چونه هاشونیقه مامان جا گرفتم،مهسا کنار بابا نشسته بود،بعد از چند دقکنار

ال ازییری تغین نگاه کنم،کوچکتریگرم شد،تازه فرصت کردم به صورت عل  نکرده بود،مث

 ممکنی دارم من!)فقط موهاشو تا جای حرفا(چه دل خجسته این من لغر شده باشه وایدور

ید بلوز کتان سفیه بامزه تر شده بود، یش اش نسبت به چهار ماه پیافهکوتاه کرده بود وق

ال واسم مهم نبود که میین انداختم پای،سرمو نوک مدادی بود با شلوار لیدهواسپرت پوش یخ اص

 ماه قبل رو نداره.همه4 یر داشتم بفهمه که نگاهش تاثیکنه،دوستشده روم وداره نگاهم م

ال منو ه پارسا بود کیشحواسم پ  دارهیستم داده وحال که نیم مدت بازین هست؟ نکنه ایادش اص
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ی صلوات جمع به خودم اومدم،سرمو بلند کردم وبه لبهای! با صدایکنه میشو عادیزندگ

ین،حاج شما بگی: هرچیکرد رو ادا میخندون بابام چشم دوختم که داشت جملت زجرآور

ال حریم، نداریگمگمد، ما که مخالفت ال حرفاشونو زدنین وایم رو هم زدفامون قب  دوتا جوون هم قب

 کارها با خانوما.ی مابقیگهد

ال هیر بهت به مادرم نگاه کردم که آروم زبا  نگویچی لب گفت: فع

ال اتفاقی ایافه ام با قخاله  هفتهین آخر همین افتاده گفت: اگرموافق باشی که انگار نه انگار قب

عقدشون باشه

 بگم؟ی شونه هاش رو بال انداخت: من چمامانم

ینه نکرده کیی با هم صحبت بکنن؟ که اگه خدای وعلیم مریست رو به بابام گفت: بهتر نبعد

 هست برطرف بشه؟ینشون بیوکدورت

 وگفت: منید% با حرف مامانم مخالفه نفسشو بال کش100 که معلوم بود ی ایافه با قبابام

یدونمنم

 آقا؟ی علیگی می گفت: خودت چی رو به علوبعد

 به من انداخت ورو به بابام گفت: با اجازتون من هم با خاله موافقمی نگاهعلی

ید تو اتاقت با هم صحبت کنین بری جان با علیم بابام رو به من گفت: بلند شو مربعد

 پشت سرمی مکث به سمت اتاقم براه افتادم ورفتم داخل، علی جام بلند شدم وبدون لحظه ااز

.ید هم لبه تختم تمرگی مطالعه ام نشستم وعلیز می صندلیوارد شد، من رو

!یستم نگاه کردن هم نیق لی حتیعنی سکوتو شکست: ی بود که علیین طور سرم پاهمین

یگی؟ می کردم وگفتم:خودت چاخم

ی درستیم تصمیتونستم من، من نمی لحظه خودتو بذار جایه فرستاد: واسه یرون بنفسشو

البگ یکرد مغزم کار نمیرم،اص

 بود از خودمی آهسته گفتم: کافیی ساکت شد، با صدای لبم نشست.علی روی پوزخندناخواسته

یخواستی میحتوض

ی رفتی؟ کردیکار ساکت شو؛ ادامه دادم: اما چیعنی خواست حرف بزنه دستمو آوردم بال تا

یگه دی جای مدت نگذشته رفتیه که هنوز ی گفتم)واونقدر به من پابند بودیه گلره (با کنایشپ

گهم خورد!..آهان بذار خودم بگم، تو ای راستی؛خواستگار  احمقی دوره وزمونه آدمین چرا ب

 تا مگه نه؟114 اش رو بندازه یه که مهریشه نمیدا پمنتر از 
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 حرفم خنده داشت!ی زد، اخم کردم: کجالبخندی

 اونا چندتا سکه گفته بودن؟یدونی چشام زل زد: مبه

 تا114 ندادم وفقط نگاهش کردم؛خودش ادامه داد: گفته بودنی جوابمن

 قراریه شما مهری مابرایندفعه بال انداختمو گفتم: پس توقعاتتون رفته بال! چطوره اابروهامو

یم؟بد

ال کاخم یدن به هم خورد! من قبل از به توافق رسیه گفته مراسم به خاطر مهری کرد: اص

 کردمی هر کاریجمعو ترک کردم، تا همون جاش هم به اصرار خونواده ام نشسته بودم ول

 کنم...ینتونستم خودمو راض

ی در انتهایکرد، داشت قانعم می اون با خونسردی نداشتم مجابم کنه دنبال بهونه بودم ولدوست

ی؟ که فکر کنیخوای نمیا ی؟ به من فکر کنیتونی نمیگه دیه؟حرفش گفت: حال چ

یخوام فکر کنم ونه میتونم گفتم: نه می خونسردبا

 شد!ی گفتم: چی از جاش بلند شد.با همون خونسردیهو

یرون بیرم مونده باشه،می حرفیکنم نگاهم کرد: فکر نمیظی اخم غلبا

ی بعد ازعلی ایقه حرفش تکون دادم واز اتاق خارج شد،به فاصله چند دقیید به نشونه تاسرمو

 همچنان اخموی وعلیکردن با لبخند به من نگاه میهخارج شدم،مهسا ومامان با شک وبق

یی کذای کار خودشو کرده،رفتم وکنار مامان نشستم،خاله با لبخندیبود.شصتم خبردار شد عل

 زدی محمد هم روبه من لبخندیم،حاج خودمونو بزنی حرفهایا: خب خواهر بفترو به مامان گ

ال موافقیعنی جان یم: مریدوازم تشکر کرد.مامانم آهسته از من پرس ی؟ الن کام

یچی.فقط مامان رو ملتمسانه نگاه کردم وهیکنه خاله داره به مکالمه من ومامان گوش مدیدم

 کسب اجازه کنه رو به خاله وحاج محمدیشه کنه ومثل همی به بابا نگاهینکهنگفتم.مامان بدون ا

یدیم میمونو ما شب جواب قطعینگفت: اگه اجازه بد

 با تعجب گفت: پوران!بابام

ال به چیخوای!میزنی اش تو هم رفت: وا! پوران جان چه حرفا میافه قخاله  فکری تا شب مث

ی؟کن

 لزمه کهیکنه، فرق میندفعه منش بزرگتر بودنش رو از دست بده گفت: اینکه بدون امامانم

یم فکر کنیکم
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 خونواده منویشناسین، منو می شما که علیفهمم، بازهم با تعجب گفت: من نمین پروخاله

!یاری تو کارشون نه بیخوای ندارن،چرا می تا جوون هم که با هم مشکلیشناسین،دوم

 لحن زنش دارهید گفت.حاج محمد که دیزی به مهسا نگاه کردم. مهسا در گوش بابا چملتمسانه

 نمونده،یزی جان؛ تا شب که چین گفت: پروی مصنوعی با لبخندیشه میعصب

 چپ چپ به مهسا نگاه کرد وبعد رو به جمع گفت:من هم با نظر پوران موافقمبابا

 تموم شدی هر جوربود مجلس خواستگاریکرد،خلصه با اخم به من نگاه می مدت علین اتمام

 بسته شد وبابا به داخل خونهیاط در حینکه رفتن، به محض ایزونو با لب و لوچه آو

 بچه(منو اشاره کرد)ین بود؟ من از رفتار ای کار چینبرگشت،رو به مامان گفت: آخه زن ا

ی خراب کردیو همه چی تو زدیترسیدمم

یل وسالم،تحصیح رو خراب نکردم، مگه دخترم چشه! صحیچی گفت: هی با حق به جانبمامان

کرده ،خانوم.

 گفت: خانوم!یه با کنابابام

 رو دختر خودت حرف نساز، حرف رو هم عوض نکن منی شد وگفت: الکی عصبمامانم

 خواهر خودمهینبحثم رو پرو

 باشه!یخوای بهتر می از علی کیخوای؟ می تو چیفهمم گفت: من نمیت با عصبانبابا

ی فردایم دست منو گرفت وبه سمت اتاقم بردم، مامان جواب داد: اگه راحت موافقت کنمهسا

!یستی رو دخترمون سوارن،چرا متوجه نیگهدو روز د

 خونه مهروزیم مهسا گفت:آماده شو بریم، مهسا وارد اتاق شدمنو

:ید کرد، مهسا خندیدا بابا و مامان کمتر شد ومعلوم بود ادامه بحثشون به اتاقشون راه پصدای

مامان رفت تو فاز نرمش

یومده تعجب داره که مهروز امروز نی لبخند زدم و گفتم: جاتلخ

 روزشه،مهروز همهین حال کتم رو از تنم در اوردم،مهسا جواب داد: فاطمه دومین همودر

 خدا جونمی با ذوق گفتم: وایگیره، از من میج رو با مسینجاحواسش به اونه،بعدش هم آمار ا

 فاطمه هم بزرگ شده!یعنی

 جا نگه داریه راه ین گفتم: پس بیداشتم رو برمیفم که کی ودر حالیدم رو پوشیرونم بلباسهای

واسه فاطمه کادو بخرم

 اومدین حسیم اومد مهسا جواب داد ورو به من گفت: بریفون آی.صدایم هم از اتاق خارج شدبا
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 ؟ی باما نداری مامانو صدا کرد: مامان جونم کاربعد

یری؟ از اتاق خارج شد ورو به من گفت: تو هم باهاشون ممامان

.در جواب مامان گفتم: بلهیرون هم اومد ببابام

یاریش ، خودت هم میبریش با تحکم رو به مهسا گفت: خودت مبابا

 انداخت: چشم بابایین سرشو پامهسا

 خونهی گرفت، اگه پارسا رو تویلی به من بندازه رفت داخل اتاق،دلم خی نگاهینکه بدون ابابا

یلکس ریلی خین حسیم، مهسا از خونه خارج شدیشد،با اعتماد نمی نسبت بهم بینطور ایدیدام نم

 افتاده، من عقب نشستم وبراهی انگار نه انگار اتفاقیشه کرد،درست مثل همیسلم واحوال پرس

 از دم در خونتون دنبالمونهید سفیای پرشیه گفت: ین حسیقه از چند دقافتادیم،بعد

 آروم برو بذار رد شه،ین گفت: حسیه،مهسا حدس بزنم کیتونستم به نگاه کردن نبود،ماحتیاجی

 رد بشه،به محضی پشت سرین به توقف شد تا ماشیک کم و کمتر نزدین حسینسرعت ماش

ینده باجناق آین با خنده گفت: این حواله ام کرد،حسی به من کرد وچشمکیعبورش،پارسا نگاه

ما نبود!!!

 بابا بگوی جلوی گفت: اگه جرات دارین و رو به حسید خندمهسا

 کهی از فروشگاه هایکی ی لبم نشست،پس پارسا هم اومده،با مهسا جلوی روی هم لبخندخودم

ی تاپ شلوارک عروسکیه فاطمه دختر مهروز ی وبرایم شدیاده پیخریدیم ازش لباس میشههم

ین کارش فقط این بفهمم که هدفش از ایتونم پارسا رفته بود، میم، وبراه افتادیدمدخترونه خر

 بده،ی دلگرممنبود که به 

 بود،به سمتش رفتم ودر آغوشیده تخت دراز کشی اتاق خودش روی... فاطمه تو

 ازیشتر دوستش داشتم چون بیلی بودم، خیی اومد من کلس اول راهنمایا به دنیدمش،وقتیکش

ال دقت کردیکل شده بود هم هیباا هم که تقریفهمید،الن سال بودم11سنش که   بچهین من،(اص

 ذوق کرد: خاله جون دستت درد نکنه؟ی وکلید!!!) کادوشو دن الن چقدر درشت شدیها

 جان؟یم مریدی مهروز از پشت سرم اومد: چرا زحمت کشصدای

 همی سالگ20 ازدواج کرده بود و ی سالگ19 چون ی سال بزرگتر بود ول8 از من مهروز

ی آبجیفمه بزرگتر باشه،سرمو برگردوندم: وظیخورد به رفتارش میی جورایهمادر شده بود 

جون

: قربونت برمید بوسیشونیمو شد وپخم
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 تلفن بلند شد: مهسا رفت جوابی. صدایم وگزارشات رد کردیم باهم صحبت کردی ربعیه

ینیم؟ قراره پاچلقمون رو ببی شوهر مهروز اومد داخل وبا خنده گفت: پس ما کیاسبده،ال

!ی خوشحالیه زدو گفت: چی لبخندید؛مهروز بلند خندی با صدابعد

 اگه همه عالم و آدم از منیعنی! یاد بدم می پسره علین از ایامان رو به من گفت: من الیاس

یاد، خوشم نمین من از ایادبدشون ب

 باشه پسرخالمونهی نشو هرچیاس،؛پررو گفت: زشته المهروز

ی گفت: ما که تویاس با خنده رو به الین در زدو داخل شد،فاطمه رو تختش نشست،حسحسین

راه چشممون به جمال پاچلق روشن شد،افتاده بود دنبالمون

یشه ناراحت میم پاچلق، مرین: بابا نگید تعجب زد،مهروز خندی از روی لبخندالیاس

 وارد اتاق شد، مهروزیزون آویافه شرم قرمز شدم، که باعث شد هر سه بخندن، مهسا با قاز

 بود مهسا؟ی: کیدپرس

 مامان پارسا زنگ زدهین که شما رفتین همیگفت: مامان بود، ممهسا

یگفت؟ می مون خشک شد، مهروز: خب چخنده

 زنگ زده ومامان هم جواب رد داده،ی: واسه خواستگارمهسا

 زد وگفت: گدم مامان گرمیطانی شی لبخندیخت؛مهروز فرو ردلم

 مامان جواب رد داده!یگم.مهسا گفت: مهروز من میم با تعجب بهش نگاه کردهمه

یلش کرده ودلینکارو مامان چرا ایدونم من می، گفتی چیدم با اعتماد به نفس گفت: فهممهروز

 زبونشون بلنده کهی کنه،الن خونواده طاهریم رو تقدیم مری دو دستیخواد که مامان نمینههم ا

 شاخشونو بشکنهیخواد شده،مامان میده به سمت اونها کشیممر

یاست سیول پشت لبشو خاروند: امهسا

یم اش گذاشت: مخلص مادرزنمون هم هستینه دستشو رو سالیاس

 کنیرینی گفت: بابا حداقل بذار جلو خود مادرجون خودشیاس رو به الفاطمه

 خنده...یر زیم حرف فاطمه همه زدین ابا

32 فصل
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ال به حساب خودم درس بخونم، اما دری سرمو برده بودم تو یک ی از درک حتیغ کتاب که مث

یکردم،اون رو مرور مینجا رو که اومده بودم ای ده روزین ذهنم ایکلمه اش،همه اش داشتم تو

 مامان هم قاطعانه جواب رد داد؛ بماند که تایره، بگی زنگ زد که جواب قطعینشب خاله پرو

 من واقعاا از دست خودم شرمنده بودم کهیکردن، خواهرش پشت تلفن بحث مبا ساعت یک

 با مهسایش روز پیشم،چند مامان وخواهرش ومامان وبابام مین بی ناراحتیجادداشتم باعث ا

 پامون توقف کردی جلوی علیریم بگی تاکسیخواستیم موقع برگشت می وقتید خریمومهروز رفت

 کهیم مجابش کنیم حرف زد ودست آخر ما سه تا خواهر تونستیم،کلی اصرار سوار شدی، با کل

یشد،خانوم قانع می بود وبه راحتی آدم نرمی خداروشکر علیخوریم،آقاجون ما به درد هم نم

 رد کرده، مطمئنم پارسایلی دلیه هم زنگ زده وهر بار مامانم به یگه تا حال دوبار دیمحمد

الیگیره خبرم رو مین مهسا وحسیق از طرا ده روز پارسین تو ایکنه،مجبورش م  ومن هم متقاب

ی از اعضایکی ینکه کرده که بذاره امتحاناتم رو بدم به شرط ای مامان بابا رو راضینطور،هم

 وجه به خونه خودم نرم... با باز شدن در اتاقم توسطیچ وبه هیارتم بیکیخونواده ام ببرتم 

یرون،یه شد: خب باباو مامان رفتن بیکم به دست نزدی اومدم، مهسا گوشیرونمهسا از فکر ب

سوال بپرسم؟ -بپرس

یزنه حرف مین مودب وسنگیلی-پارسا چند سالشه؟ آخه خ

 سال همسن مهروزه31 صحبت کردن! جواب دادم: ین زدم وتو دلم گفتم: پارسا وسنگنیشخندی

 هم بزرگتره! بعد مثل برق گرفته ها ادامه داد: النین از حسیعنیبا تعجب ابرو بال انداخت: 

 کهیه بارین آخرین مثل بچه آدم صحبت کن وباهاش هم اتمام حجت کن ایزنهپارسا زنگ م

 با خنده بغلش کردم: قربونت برمیرتت بگیاد بگو زودتر بیکنم، در حقتون ملطفی یندارم چن

ی خوبیم، جواب دادم: سلم -سلم، مریع شروع کرد به زنگ خوردن سری گلم، گوشیآبج

قربونت برم؟

یزم-سلم ، خدانکنه عز

 کلمش: بالخرهیون من بود رفتم میر من واقعاا شرمندتم، همه اش تقصیم: مری با نگرانپارسا

 گفت: در هرحال بازم شرمندهی آرومیی پارسا با صدای مقصر تو نبودیفهمیدن، زود میا یرد

ی بلند شد: راستی تن صداش کمیهو یکرد مییر تغیزا چیلی خید شایافتادام، اگه اون اتفاق نم

! دلم خواست دروغ بگم ، لحنم رو مظلوم کردم: راستش واسه مامانمیدین؟ جواب رد میچرا ه

 بهتره من همیستن نی خونواده پارسا راضی کردم مامان هم گفت وقتیف تعریتوبرخورد آبج
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! بعد با همونین همیعنی یم؟ مریگی می گفت: معلوم هست چیفراموشت کنم پارسا با دلخور

 حرفم دادیون میهو یستم از علقه خودت هم مطمئن نی: تازه من حتتم گفی ساختگیتمظلوم

 حرفوین اینقدر بهت ثابت کنم که نکردم! ای خودمو چجورید بایم، مریگه: بس کن دیدکش

یکت حساس شدم با ترس گفتم: یننزن، به ا گش  چت شد پارسا! پارسا: اعصاب واسه آدمیهو 

ال واسه ایذارینم  بادا باد.ی هرچیکنم، با بابات صحبت میرم کنم مابت که بهت ثین که. اص

 هم گرفتمش خاموش بود،ی هر چیچید پی بوق اشغال تو گوشی بگم صدایزیخدافظ تا رفتم چ

 روز امتحانم بود که بابام منو بردین اولیماه د15 یعنی کردما! ....سه روز بعد یعجب غلط

 خونده بودم،کهیانترم بود که تو میزی چن همویجه داخل برگه جواب دادم نتیدانشگاه، هر چ

ال حس میکی خوب جواب بدم،یادنتونستم ز ی.وقتیست تو کتاب نیکردم از سوالت رو که اص

ی طاهره منتظرمه، به سمتش رفتم، طاهره: چطور بود؟ با کلفگیدم دیرون،از سالن اومدم ب

ی؟ خوب بود، مگه نخونده بودخیلی که ین طاهره با تعجب گفت: ایفتمگفتم: گند بود، خدا کنه ن

ی ناراحت شد: اشکالی کردم، طاهره هم کلیف تعریسرمو تکون دادم وبغض کردم وتا حد

 دانشگاه حرکتی با هم به طرف در ورودیشه درست می حتماا همه چیه،نداره پارسا پسر خوب

 از خبرش خوشحال شدم . بایرن، از پرورشگاه بچه بگید با حمیخوان طاهره گفت میمکرد

 هاشونیافه از قیشد نمیکرد،هیچی خشکم زد، پارسا داشت با بابا صحبت میرون منظره بیدند

 تا پارسا از بابا جدا شد.بعد به سمت بابام رفتم،یمخوند.همونجا با طاهره اونقدر صبر کرد

گزمون جدا شد، سوار شدم وبراه افتادیطاهره هم بعد از سلم واحوال پرس ... بابا بایم، از بابا ا

 که دریست نین عذاب آور تر از ایز چیچ وبه نظر من هیداد گوش میو بلند داشت رادیصدا

 پخشی بابا صدای، گوش بدیو رو به رادی طولنیر مسیه ین تو ماشی که استرس داریحال

 که سرم خم بود جواب دادم:یرو کم کرد، وگلوشو صاف کرد: امتحان چطور بود؟ در حال

 هم خوب امتحانید بای که تو داشتیطی فرستاد: با شرایرون نفسشو بیخوب نبود. بابا با کلفگ

 دخترمون بهیخونه، بهتر درس میی که دخترمون تنهایالمونه لب ادامه داد: ما خیر وزیدادینم

 لرزون گفتم: بابا تو رو خدا باهامیی دنبال شوهر بغض کردم وبا صدایمش که فرستادیالشهخ

ین لب گفت: ل اله ال ل.. وماشیر.بابام زیه گریر وزدم زیکنم حرف نزن من دق مینجوریا

 ام کم شد، بعد بابا با آرامشیه گذشت واز شدت گری ایقهرو کنار جاده متوقف کرد.چند دق

 من موافق ازدواج تو وپارسا بودم سر رو سر مادرتیشروع کرد به صحبت کردن:وقت

ین؛ همکارم شرمنده کردی ، ومنو جلوی) که یال وبل علین کردیکی فکراتونو یعنی(یگذاشت
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 دوست وآشنای کامل جلویگه که دوستت به بار آورد دیی هم که موافق شدم با اون رسوابعدش

 عمقیتونم می ولیستم شد،من مرد نیره سکوت به روبرو خی شدم،حال هم که ... تویاهروس

ی به هر کیا حس کنم،به قول مهروز خداو دوش پدرم بود ری رو که تو اون لحظه رویبار

 ها!!) بابا ادامهیزنه می قشنگی مهروزمون هم چه حرفاین اول بخت بلندشو بده،(ایدیدختر م

 خودش زنگ زد والن هم پسرش جلومو گرفت، از نظر من پسریداد: صبح جناب طاهر

 اش نگاه کردم:ه اشتباه محض بود. به چهره خستین که کردی اما قبول کن که کاریه،خوب

 که حرف بزنم بهشین شرط بدون ایه برد: موافقم اما به یین بابا سرشو بال وپایخواممعذرت م

 بعد ازی، امتحاناتت رو خوب بگذرونیه سر درسات وبقینی بشینکهنگاه کردم، گفت: به شرط ا

ی حرفخونه.تا یه گریر زدم ودوباره زدم زی باشه؟ لبخندیزنیم،امتحانات در موردش حرف م

 زد وگفت: منی کردم، اون هم لبخندیف رو تعریه مامان قضی برایدیم به خونه که رسیم،نزد

ی پارسا بی خبر خوب دارم، با تعجب نگاهش کردم که ادامه داد: صبح مادر وخواهر هایههم 

 راحت باشه اونقدر حرفیالت کردم، خیرایی ازشون پذیسی من هم تو رودرباینجاخبر اومدن ا

 ومامان رو بغل کردم: قربونتیدم رفته پرین بود از بینمون وکدورت بینه کی که هر چزدیم

 با غر غر گفت: مثلیکرد که منو از خودش جدا می مامانم در حالیایی مامان دنینبرم تو بهتر

 رو چه به شوهر؟یکنی،توبچه ها رفتار م

33 فصل

ین معیه شما را به مهریلم بنده وکیا آیخوانم بار چهارم وبار آخر می برای کرامتیم مریزه-دوش

یاورم؟ در بی به عقد دائم پارسا طاهری وشمعدان و پانصد سکه تمام بهار آزادیینه جفت آیک

 بودنیستاده وطاهره که کنار هم ایا به صورت خندون گلره وروی چادرنگاهیر همون زاز

 دق مرگ شدم بایگه: ید بگو دیدم پارسا رو در گوشم شنیانداختم وبه روشون لبخند زدم،صدا

یا پوی خواهرهاین رسا گفتم: با توکل به خدا و با اجازه بزرگترا بله نسترن و نسریصدا

 هم صلوات فرستادن و دوبارهیا وهمه با هم دست زدن وبعضیدن کشکلشروع کردن به 

 شد کهی مربوطه رو قرائت کرد، فرصتیات لب آیرسکوت همه جارو فرا گرفت وعاقد ز

یده به سن بلوغ هم نرسی حس کردم عاشق شدم که حتی مدت رو مرور کنم، زمانیناتفاقات ا

یم من علقه نداشت وکورکورانه تمام نوجوانبه ی ذره ای حتید شدم که شایبودم و دلبسته کس
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 لحنی توی بچگانه و پوچ گذروندم، حس کردم هرکس که جملت قشنگ تری عشقیرو به پا

 به قول مهروزینکه اما غافل از ایه، گاه محکم تریه وتکیشهصحبتش داشته باشه بهتر عاشق م

 هزار برابر عاشق ترن، پارسای از مردها زبون رام کردن همسرشون رو ندارن ولیلیخ

یاره که بخواد سرم بیی بکنه وهر بلیتونست می که هر کاریخودش رو به من ثابت کرد زمان

 همیکیه پارسا یبندیم، می آسمانیوندی من باهم پیخودش رونگه داشت وحال در کنارمن همپا

یس خاک پارسا: من نذر کردم اگه همه چ یس خودم، هم جن  امامابوس پیم درست بشه بریجن

 خانومیحانه به شونه ام خورد، برگشتم، ریرضا(ع) به صورتش لبخند زدم: یان شاءال دست

ین شما سومین، خوشبخت بشیشال: ایدبود،به صورتم لبخند زد وخم شد وگونه ام رو بوس

یحانه. وریم من وپارسا با تعجب به هم نگاه کردین، که با هم ازدواج کردینمستاجرمن بود

ید بلند خندی با صداومخان

 آخرفصل 

1390 اسفند  27 هفتم و بیست
 مطالعهیز می بلند شد،دست انداختم رویم گوشی هارو چک کردم،صدایل بار آخر وسابرای

برداشتمش،گلره بود جواب دادم: جانم گلره؟

 دم دریام زنگ بزن مین شدیک: من آماده ام، نزدگلره

 -باشه پس منتظرتونم،ینا ایا دنبال رویریم اول میکنیم، حرکت میم داریگه هم دی،ما-باشه آج

 رو جابجایلها وسایه داشت بقیوون،پارسا رو قطع کردمو ساک بدست رفتم رو ایگوش

 بلند شد: مامانیاط زنگ در حی به سمتم اومد وساک رو گرفت، صدایدنم محض دیکرد،بهم

 به دست وارد شدن؛یرینی شهسا ومین زد وحسیفونوآ

 بلند: سلم بر اهل خانهی با صداحسین

 بهیرینی در جعبه رو باز کرد،پارسا با تعجب گفت: شین حسیم؛ وپارسا جواب سلمشو دادمن

چه مناسبت؟

ینطوری مرموز شونه بال انداخت: همی با لبخندحسین

 بدون مناسبتیرینی واسه شیمیرم هم با خنده گفت: من مپارسا
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یگه با دست دین با هم برداشت وهردو رو چپوند تو دهنش،حسیرینی دست انداخت ودوتا شو

 به تعداد شمردهیرینیاش که در جعبه رو نگه داشته بود زد پشت پارسا: کوفتت بشه،من ش

ی؟ چیادبودم اگه کم ب

 دهنش کم شده بود با دهن پر جواب داد: کوفت خودتیات خورده از حجم محتویه که پارسا

بشه شکم پاره ،خودت نخور

!ینطوریاست گفت: احسین

 منین، رولت بزرگ برداشت وگذاشت تو دهنش،با خنده گفتم: بابا خودتونو خفه نکنیدونه بعد

 برسهیه که به بقیخورمنم

یکنه می داره شوخین برداشت وبه سمت من گرفت: حسیکی مهسا

 رفت داخل خونهین حسینکه رو به سمتم گرفت،ازش گرفتم وتشکرکردم به محض اوشیرینی

یه؟ رفت رو به مهسا گفتم: حال بگو مناسبتش چینوپارسا دوباره به سمت ماش

 رو گرفتم،مثبتهیشم زدو گفت: امروز جواب آزمای لبخندمهسا

 کهین بابا با ایدن، وبغلش کردم واونقدر سر وصدا کردم که همه فهمیدم کشیغ جی خوشحالاز

 که هنوزین وجود بچه مهسا با ایمن وبه یشناخت سر از پا نمینوه دومش بود اما از خوشحال

ی با من وپارسا با مهربانیگه دی هم معلوم نبود بر خلف روزهایتش وجنسیومده نیابه دن

 وبغلم کرد وبعدید که به سمتش رفتم تا بهش دست بدم ،دست منو کشی ولحظه اکرد یخداحافظ

 گفت: مواظب خودت باش دخترم،التماس دعای آرومی با صداید بوسیشونیمو پینکهاز ا

 سفارش کرد: لباس گرمی تو چشام جمع شد وتو دلم خدارو شکر کردم،مامان باز کلاشک

 هله هوله بخوره مسموم بشهی بچه اس ،نذاریلی خیم مرین ، پارسا جان اینبپوش

ی؟: یا مامان بازم شروع کردیم ومهسا همزمان با هم گفتمن

 زنگ خورد،طاهره بود،جواب دادم: بله؟گوشیم

یین؟ منتظر شما،کجاینیم،: سلم، ما اول جلطاهره

 طاهرهیم وگلره نرفتینا وایا ما هنوز دنبال رویدین،-سلم، شرمنده طاهره جان چقدر زود رس

یارین نامزدشو بین مارو کشت بس گلره گلره کرد، بردارید آقا وحین ایگه، دیاینبا حرص: ب

 نشدهیزیش نکرده چییتا خدا

یایم: چشم چشم،الن مخندیدم
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ی ، به دو به سمتشون رفتم وروبوسیدن وفاطمه هم رسیاس رو که قطع کردم مهروز والتماس

 تو بای جان، اختلف سنیم آروم درگوشم گفت: مریکردم می با مهروز روبوسیکردم، وقت

 پس به حرفش گوش کنیره بگی عاقلنه تریمات که اون تصمیشهپارسا باعث م

یخندی؟ به بازوم: کوفت چرا مخندیدم،زد

 ازیزی مهروز معلوم بود چیافه کردم، از قیاد گهر بارت یح از نصایلی مدت خین-آخه تو ا

 بنده خداها منتظرموننیم،اون مریگه دیا صدام کرد: بیده،پارساحرفهام نفهم

 واز دریم به حرکت در اومدینکه شدم، به محض این اومدم وسوار ماشیرون بغل مهروز باز

 کرد،ی رو که دستش بود رو پشت سرمون خالی مامان ظرف آبیم، خارج شدیاطح

 دنبالیم وعارف، من رفتم عقب نشستم وعارف جلو نشست،بعدش رفتیا دنبال رویم رفتاول

 زنگ خورد طاهره بود،یم که دوباره گوشیم، در خونه گلره منتظرش بودیگلره، جلو

جواب دادم: بله؟

 جایه باز ین، شما آهسته حرکت کنیخواین دنبال گلره، میم پس؟ -اومدیین-بله ومرض، کجا

یاره طاقت نمید آقا وحی ولیم، داری قصدین طاهره با خنده: ما هم چنینیم همو ببیگهد

ال ما هم مین منتظر باشیگه کوچولو دیه: پس خندیدم  خودتونه،اگه از اولیر تقصیایم،اص

!ین معطل باشین ساعت تو جلیم نید خونه ما چرا الن بایومدینم

 تو راه برگشتیشال: خب حال توهم! اطاهره

ی سلم واحوال پرسیم، شدیاده در، همه پی گلره با مامان وباباش اومدن جلویشال-ا

 وگفت:ی به کنارید رو کشیا چمدان گلره رو جابجا کرد، مامان گلره من ورویم،پارساکرد

 وگلره نامزدن اما چون هنوز نامحرمن خودتون حواستون بهید بچه ها درسته که وحینیدبب

 سفارش نکنم،یگه من دیاد، هم داره مید باشه من به پدر گلره نگفتم که وحیهمه چ

ی گلره هم کلی باباینکه از ایم،وبعد تا مادر گلره رو آروم کردیختیم زبون ری کلیا روبا

.یم..... حرکت کردیندو و هرجا توقف نکین کردن،که تند نریحتموننص

 رو از قصد بهیدمانمون چیعنی اونها نشست،ین گلره رفت تو ماشیدیم، رسینا به طاهره اوقتی

 راهی با طاهره وشوهرش دوستانه تر بشه، توید گلره ووحین که رابطه بیم شکل درآوردینا

 پارسا نگاهی به چشمهاین ماشی جلوینه واز آیا من سرمو گذاشته بودم رو شونه رویم،بود

 معلوم بود که داره لبخندیخورد مین چشمش چی و بغلهایشد میطون شی هر از گاهه کیکردمم

ین به اینه الن من بشی جایاد بیخواست قرار بود ببرم واحد پارسا وگلره هم میزنه،وسایلموم
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 از درسمیمونده سال باقیک ین ها رو جابجا کنم، و ایل برم وساید باید که بعد از عیکردمفکر م

 که به بابا دادم بابت نمراتم هم عمل کنم، مخصوصاای کنم که به قولیزی ربرنامه یرو طور

 آروم دریا بابا شرمنده شده بودم.روی جلوی افتاده بودم وکل11 امتحانم رو با نمره ینکه اول

ی؟ نشی وحشیدی بگم قول میزی چیهگوشم گفت: 

ی؟ نگاه کردم: چبهش

 به عارف هم نگفتمی هنوز حتی ولیشم در گوشم گفت: من دارم مامان مینی لبخند شرمگبا

 کردمیافت شکل دریک خداجونم امروز دوتا خبر خوش ی: وایدم ذوق دستامو به هم کوببا

یگم میک خانوم تبریا با لبخند گفت: روپارسا

 با تعجب به من نگاه کرد: دوتا؟رویا

 تکون دادم: قبل از تو ،مهسایید به نشونه تاسرمو

یکشم: مبارکش باشه، من تورو میجویید که از حرص لبهاشو می حالدر

 بود!!!ی واسه چیک تبرینم، ببیسین سرشو به عقب برگردوند: واعارف

 بابا شدن شمایک گفتم: تبریضی لبخند عربا

 تمام هر چهارتا انگشتشو گذاشت تو دهنش، از خنده دول شده بودم،دوبارهی با مسخرگعارف

ین من؟ اذ یکنین؟ نمیتمدر آورد: جو

 آهنگ شاد به افتخار آقا عارف کهیه کرد گفت: ی رو روشن مین که پخش ماشی در حالپارسا

یشهداره بابا م

 بهیم رو پر کرد، وهمه شروع کردین ماشی منصور فضایست چی آهنگ زندگی صداو

 جان جواب بدهیم پارسا زنگ خورد، به سمت من گرفت: مر گوشیخوندن

 بود،جواب دادم: سلمحمید

یم بابا گامان؛ بریگه گلره خانوم میم، کجا نگه دارین خانوم، از آقا پارسا بپرسیم: سلم مرحمید

اونجا؟

یم؟ بابا امان بریگه میده، به پارسا گفتم: آقا حمرو

ال وانستین، پارسا جواب بده، عارف گفت: اگه جمع موافقینکه از اقبل  یبش قارداش،یم بریم، فع

 دبش هم مهمون منیرگوجه نون وپنیه

 هم هستی سرده ها!تازه راهش فرعیلی گفت: هوا خپارسا

!یمونیم که نمیاد: زیم با هم گفتیا ورومن
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 بگنیه بقی سرشو تکون داد: باشه هر چپارسا

 بش قارداشیریم که اونور خط بود گفتم: مید جواب حمدر

یایم ما هم دنبالتون مین جلو بریستم،شما: من راهشو بلد نحمید

یید با تلفن صحبت نفرمای رانندگین راننده محترم، در حی: باشه، در ضمن آقامن

: چشمید بلند خندی با صداحمید

 داشت، وبرخلفی هوا سوز سردیم، بعد بش قارداش توقف کردی قطع کردم،ساعتخندیدمو

 کهیم ، خانوم ها بلند شدیم وعده خوردیان مینکه خلوت بود،بعد از ایلی گرم سال خیروز ها

یا: از پویدم از طاهره پرسیزدیم قدم مینکه این ، در حیریم عکس بگی کمیبا زیعت اون طبیتو

چه خبر؟

!ی از اون طفلک کردیادی چپ چپ نگاه کرد: چه عجب بهم

 داشتمی چقدر مشغله فکری بودیان خودت که در جرییش زدم: خدالبخند

 نامزد کردنیر امی هایل از فامیکی با یش تکون داد: هفته پسرشو

 باباش تموم کردیش نامزدی اش عبوس شد: فکرشو بکن! فردایافه رفتم لبخند بزنم قتا

 خوشبخت بشهیدوارم امیا، پویچاره بیامرزش،: خدا بیدم کشی افسوس آهبا

یه خوبیلی پسر خیا پویدوارم، لبخند زد: من هم امطاهره

 هفته اس نامزد کرده وتو الن کهیه شده! یف ضعیت خبرگذاری دقت کردی تعجب گفتم: ولبا

ی گفتیدممن ازت پرس

ی مراسم خواستگاریر نداشت بگم، تو همه اش درگیلی: آخه دلید بلند خنندی با صداطاهره

یدم وقت استعفا نمیچ هیم تخت من از سمت خبرگذریالت ویال خی، خودت بودیونامزد

 گلرهیکنن، دارن بساط رو جمع میون آقایدیم دیم، وبرگشتیم عکس گرفتی کلینکه از ابعد

 وپارسا روید کم وحیه یه در گوشم گفت: نظرت چیم، ازشون فاصله گرفتی وکمیددستمو کش

یمجز بد

ی؟ کنیخوای میکار تعجب گفتم: چبا

 لبخندیه، نقشه اش چیدم کرد، فهمیک دوتا دستاش قاب صورتم رو گرفت وصورتشو نزدبا

 حرکتی وبیم کردیکزدم ومنم باهاش همقدم شدم، صورتهامونو تا حد امکان به هم نزد

 گلره دوطرف صورتمون روی چون دستهایم،اما ودماغ تو دماغ به هم لبخند زدیستادیما

یکشمت بلند شد: گلره مید وحیاد فری صدایهو یشد، میده دوس بیپوشونده بود از دور نما
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یه وپارسا هم ییدن شروع کرد به سمت ما دوید همه به ما نگاه کردن،بعد وحید وحی صدابا

 خندهی صدایم،لنگ کفششو در آورد وپشت سرش، با اشاره گلره مثل جت از جامون در رفت

 که اونجا بودن بایگه وچند خانوار دیشد باد گم می وشوهرانشون تو صدایا طاهره ورویها

ید وحیهو یخندیدیم، بلند می وبا صدایدوییدیم ومن وگلره همچنان میکردنتعجب به ما نگاه م

یدست انداخت دور کمر گلره وروهوابلندش کرد وبه سمت خودش چرخوند ولبهاشو رو لبها

 ودست زدن، زود هم لبهاشو برداشت، اونقدر حواسمیغگلره گذاشت، همه شروع کردن به ج

 کهی خنده اش گرفته بود در حالید ، از کار وحید بهم رسشدم،به اونا بود که از پارسا غافل 

 که خنده ام گرفتیم مری شد: شانس آوردیکمکفشش دستش بود نزد

ال اگه خنده ات نمیرفتم پشتم قلب کردم وجلوش خم شدم وعقب عقب راه مدستامو یگرفت: مث

یکردی؟ کار میچ

یدونی بال انداخت : خودت بهتر مابروهاشو

 گفت:یبوسید میشونیمو که پی برد و در حالین بلند از بی پاش کرد وفاصلمون رو باقدمکفششو

 حسودمینهایت کارو نکن، من بینقربونت برم با من ا

 جاین امام هشتم، همیارت زیریم میم گناهه، داری گاز گرفتم: زشته پارسا، حسودیینمو پالب

 گناهو ترک کن،ینا

 باشم؟یرت غی بیگی میعنی به غبغب انداخت: بادی

 باش، گفتم حسود نباشیرت غی به چپ وراست تکون دادم: من نگفتم بسرمو

 لبهاش، اون هم دستشو گذاشت پشت کمرمی نوک انگشتام واستادم ولبهامو گذاشتم روی روو

 تریک ونزدیک که داشت به ما نزدی شد در حالیده شنید اعتراض حمی صداید،و لبهامو بوس

یکنه سن مارو نمیت نفر رعایک! یزیه: خجالت هم خوب چیشدم

 وگلره همید ها برد، من و وحین پارسا رو گرفت واز من جداش کرد، وبه سمت ماشبازوی

)* یانپا( * ..  .یوستیم که لبخند به لبمون بود به جمع پیدر حال
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و موبایل های گوشی انواع برای رمان های کتاب سایر  دانلود جهت
  کمپیوتر
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